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ََد بأني َصاليحي بأني ُسَليأ  ُد بأُن َعلييِي بأني ُعبَ يأدي اَّللَّي بأني َأْحأ َها ُُمَمَّ ن أ َوَّلي مي َ يفي رَبييٍع اْلأ ََ بأ َوتُ ُويفِي ََ َما َعا ني َودأ

َعانييَّةي َوَقدأ َتَكلَُّموا فييَها، َفقييَل إينَّ  َرأبَعينَي الأَودأ ُب اْلأ ، َوُهَو َصاحي ليُّ صي ي الأَموأ ٍر الأَقاضي ُه َسَرقَ َها، أَبُو َنصأ
يثيهي الأَمَناكيرُي. ، َوالأَغاليُب َعَلى َحدي يِي َاِشيي نييَف زَيأدي بأني ريفَاَعَة اْلأ  وََكاَنتأ َتصأ

َطَّابي وَ  ََد بأني َعبأدي اَّللَّي بأني الأَبطيري الأَقاريي أَبُو اْلأ ُر بأُن َأْحأ ، َنصأ َوَّلي َ فييَها، يفي رَبييٍع اْلأ ليُدُه َسَنَة تُ ُويفِي ، َوَموأ
َلُة لي  َُه، َوَصاَرتأ إيلَيأهي الرِيحأ َع ابأَن ريزأقَ َويأهي َوَغريأ عينَي َوَثََلَثيياَئٍة، َسَي ٍَ َوتيسأ ََ ََسَاُعُه ََثَا هي، وََكا َنادي ُعُلوِي إيسأ

يًحا.  َصحي
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اَئٍة  عينَي َوَأرأبَعيمي  [-]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوتيسأ
495 - 

َكامي اَّللَّي  حأ ري ِبَي مي َّللَّي َوويََليَةي اْلأ ليي ِبي تَ عأ ُر َوفَاةي الأُمسأ  ذيكأ
ليي ِبي  تَ عأ َ الأُمسأ َنةي تُ ُويفِي هي السَّ ُة يفي َهذي ََ َليي ، اْلأ َّللَّي الأَعَلوييُّ ُر ِبي تَ نأصي َُد بأُن َمَعدٍِ الأُمسأ ِي َأْحأ َّللَّي أَبُو الأَقاسي

تِينيَ  ََ َسَنَة َسبأٍع َوسي نأ َشعأَبا رييَن مي ليُدُه يفي الأعيشأ ََ َموأ ٍر، وََكا ََ نأ َص َرَة َخَلتأ مي ، ليَسبأَع َعشأ رييُّ صأ  الأمي
اَئٍة، وََكاَنتأ  َفأَضَل. َوَأرأبَعيمي لَتيهي اْلأ ََ الأُمَدبِيُر ليَدوأ ، وََكا َريأني نينَي َوَقرييَب َشهأ ََلفَ ُتُه َسبأَع سي  خي

عي  ليُدُه ََثليَث َعَشَر الأُمَحرَّمي َسَنَة تيسأ ُنُه أَبُو َعلييٍِ الأَمنأُصوُر، َوَموأ َ بَ عأَدُه اب أ َ َوِلي ا تُ ُويفِي ائٍَة، َوَلمَّ نَي َوَأرأبَعيمي
ٍم، َولُقِيبَ َوبُوييَع  ٌر َوَأرأبَ َعُة َأَّيَّ نينَي َوَشهأ ي َماَت فييهي أَبُوُه، َوَلُه ََخأُس سي مي الَّذي ْلأيََلَفةي يفي الأيَ وأ ُر َلُه ِبي مي  اْلأ

ري، وَكَ  تَ نأصي َن الأُمسأ نأُه َومي َغُر مي ْلأيََلَفةي َقطُّ َأصأ ى ِبي َ َمنأ َتَسمَّ َكامي اَّللَّي، َوَلَأ َيُكنأ َبنيأ حأ ُر ِبَي تَ نأصي ََ الأُمسأ ا
لَتيهي  بيريي َدوأ نِيهي، َوقَاَم بيَتدأ َغري سي َرسي ليصي ََ َدُه َعَلى الأ َأ يَ رأَكَب َوحأ رأ َأ دي نأ َهَذا، َوَلَأ يَ قأ ََبَ مي َفأَضُل بأُن َأكأ اْلأ

َأ قُ  َر إيََل َأ َمأ َسَن قيَياٍم، َوَلَأ يَ َزلأ َكَذليَك يَُدبِيُر اْلأ ُُيوشي َأحأ ريي اْلأ اَئٍة.َأمي مي َرَة َوََخأسي  تيَل َسَنَة ََخأَس َعشأ
 

نَ ُهَما ٍد َوالصُّلأحي بَ ي أ َي ُُمَمَّ لأطَا َي بَ رأكيَياُرَق َوالسُّ لأطَا َ السُّ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ
ي بَ رأكيَياُرَق َوُُمَمَّ  لأطَاَننيأ َ السُّ ََ الأَمَصافُّ الثَّاليُث َبنيأ ٍر، َكا ََ َنةي، يفي َص هي السَّ  ٍد.يفي َهذي

يلَ  ٍد إيََل بَ غأَداَذ، َورَحي َي ُُمَمَّ لأطَا اَئٍة ُقُدوَم السُّ عينَي َوَأرأبَعيمي  َقدأ ذََكرأََن َسَنَة َأرأَبٍع َوتيسأ
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ٌد بيبَ غأَداَذ إيََل َسابيَع َعَشرَ  َُ ُُمَمَّ لأطَا َط َمرييًضا، فََأقَاَم السُّ َها إيََل َواسي َي بَ رأكيَياُرَق َعن أ لأطَا َن  السُّ مي
َا، َوسَ  ِهي َُ َسنأَجُر َعائيَديأني إيََل بيََلدي لأطَا َها ُهَو َوَأُخوُه السُّ َنةي، َوَساَر َعن أ هي السَّ نأ َهذي نأَجُر الأُمَحرَّمي مي

ٌد َعنأ بَ غأَداَذ َوَصَلتي اْلأَ  ا َساَر ُُمَمَّ . فَ َلمَّ ََ ُد َِهََذا صي ٌد يَ قأ َُ ُُمَمَّ لأطَا ، َوالسُّ ََ ُد ُخَراَسا صي ََّ يَ قأ َباُر َأ خأ
ُلُه، فَأَ  ُبُح نَ قأ ةي َما يَ قأ ََ َليي نأُه يفي َحقِي اْلأ َع مي َط َوَسُي ةي بيَواسي ََ َليي ُة بَ رأكيَياُرَق َقدي اعأََتََض َخاصَّ اْلأ ََ َليي رأَسَل اْلأ

ًدا إيََل بَ غأَداَذ، َوذََكَر َلُه َما نُقيَل إيلَيأهي، َوَعَزمَ  ََ ُُمَمَّ لأطَا ٍد إيََل قيَتالي  َوَأَعاَد السُّ َرََكةي َمَع ُُمَمَّ َعَلى اْلأ
ِّني َأُقوُم يفي َهَذا  نينَي، فَإي مي ريي الأُمؤأ ٌد: ََل َحاَجَة إيََل َحرََكةي َأمي َُ ُُمَمَّ لأطَا الأقيَياَم بَ رأكيَياُرَق، فَ َقاَل السُّ

. َوَساَر َعائيًدا، َورَتََّب بيبَ غأَداَذ َأَِب الأَمَعاِلي  يَّ َوالي الأَمرأضي َمأ َبايَةي اْلأ ضََّل بأَن َعبأدي الرَّزَّاقي يفي جي ََ الأُم
َنًة. حأ  َوإييلأَغازيي شي

، فَ نَ َهُبوا الأبيََلَد َوَخرَّبُوَها، فََأَخَذهُ  ََ َكَرُه بيَطرييقي ُخَراَسا ا َدَخَل بَ غأَداَذ َقدأ َخلََّف َعسأ ََ َلمَّ ُِ وََكا
ٌد َمَعُه، َوَجدَّ ا َُ ُُمَمَّ لأطَا َ إيََل ُروذأرَاَوَر.السُّ ريأ  لسَّ

نأ بَ غأَدا اَئٍة أَنَُّه َساَر مي عينَي َوَأرأبَعيمي َم َسَنَة َأرأَبٍع َوتيسأ َُ بَ رأكيَياُرُق فَ َقدأ تَ َقدَّ لأطَا نأَد ُوُصولي َوَأمَّا السُّ َذ عي
َط بيُقرأبي  َكُر َواسي َع َعسأ ا َسَي َط، فَ َلمَّ ًدا إيََل َواسي َها قَاصي ٍد إيلَي أ ، ُُمَمَّ ِأ نأُه، َوَأَخُذوا نيَساَءُه ، َخاُفوا مي ِأ ُه ن أ هي مي

يَّةي، فََأقَاُموا ُهَناَك. يَعَها، َواْنأََدُروا إيََل الزُّبَ يأدي ََُن َجَي ، َوََجَُعوا السُّ ِأ َواَْلُ ، َوَأمأ ِأ  َوَأوأََلَدُه
، ُُيأَمُل يفي َُمٍَََّة، َوقَ  يُد الأَمَرضي ، َوُهَو َشدي َُ لأطَا ُِ َوَوَصَل السُّ هي َكريهي َوَمَتاعي نأ َدَوابِي َعسأ دأ َهَلَك مي

رُي َصَدقَ  َمي ٌد، َأوي اْلأ َُ ُُمَمَّ لأطَا ُِ السُّ بَ َعُه َأ يَ ت أ فًا َأ َ َخوأ ريأ ََ السَّ و ِأ َكانُوا َيَيدُّ َّنَُّ ُب الأَكثيرُي، فَإي ُة، َصاحي
ا قَ نأَطَرًة َهَدُموَها، ليَيمأ  .اْلأيلَّةي، َفَكانُوا ُكلََّما َجاَزوأ ِأ هي َن اتِيَباعي َا مي  َتنيَع َمنأ ََيأَتاُز ِبي

َن اْلأَ  َ الأُعُبوري مي ٌَّة َغريأ َحابيهي ِهي َصأ َ بَ رأكيَياُرُق، َوَلَأ َيُكنأ َلُه َوْلي َط ُعويفي ا َوَصُلوا إيََل َواسي ِيِي إيََل َوَلمَّ انيبي الأَغرأ
َييَنًة، ِأ َيَيدأ ُهَناَك َس ، فَ َل رأقييِي َانيبي الشَّ ُل  اْلأ ََ َأهأ ، َوالأَماُء زَائيًدا، وََكا يَد الأََبأدي َُ َشاتيًيا، َشدي ََ الزََّما وََكا

نأ ُُمأَتاٍز فييَها، َفخَ  َواُق مي َسأ ، َفَخَلتي الطُُّرُق َواْلأ ِأ َع َوبُ ُيوََتُ َامي ، فَ َلزيُموا اْلأ ِأ َرَج الأبَ َلدي َقدأ َخاُفوُه
اريقييُّ إيََل  ََ ي أَبُو َعلييٍِ الأ َكري،الأَقاضي   الأَعسأ
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َنًة ليَتطأَمئينَّ الأقُ  حأ ََاَذ شي ، َوَطَلَب إين أ ُهَما ليلأَخلأقي ََ تَ عأَط ريي إيََّيَز، َوالأَوزييري، َواسأ َمي ْلأ َتَمَع ِبي ُلوُب، َواجأ
ُ َدَوا َأ ََتأَمَع لََنا َمنأ يُ َعَبِي هي، َوقَاُلوا َلُه: نُرييُد َأ َبُح َمَعَها، َفَجَمَع فََأَجابُوُه إيََل ُملأَتَمسي ، َوَنسأ ب ََّنا يفي الأَماءي

َيألي َوالأبيَغالي َوا َن اْلأ ِأ مي ُوا َدَواِبَُّ َرَة الأَوافيَرَة، فَ َعَبَّ ُجأ ُِ اْلأ َط، َوَأعأطَاُه نأ َشَبابي َواسي ِأ مي ََ َْلُ ، وََكا ْلأيَمالي
َعُل  َأ ، َويَ  َوابَّ هي َيُسوُق الدَّ سي َأ رُي إيََّيُز بينَ  َمي َدٍة اْلأ َييَنٍة َواحي ُ َس ِأ َغريأ ، َوَلَأ َيُكنأ َمَعُه َُ َعُلُه الأغيلأَما َأ َما يَ 

َانيبي  ا َصاُروا يفي اْلأ ِأ فييَها. فَ َلمَّ ِأ َوريَحاَْلُ َواَْلُ ُوا َأمأ نأ بَ غأَداَذ، فَ َعَبَّ َي مي لأطَا رأقييِي  اْنأََدَرتأ َمَع السُّ الشَّ
َكُر الأ  يُب إيََل اطأَمأَنُّوا، َوََّنََب الأَعسأ ، فَُأجي ِأ ُه َد اْلأيطَاَب يفي الأَكفِي َعن أ ي َوَجدَّ بَ َلَد، فَ َرَجَع الأَقاضي



. بي هأ َن الن َّ َل َمَعُه َمنأ ََيأَنُع مي  َذليَك، فَُأرأسي
ُضُروا اْلأي  ََ ليَيحأ ََما ََ اْلأ َي بَ رأكيَياُرَق َيطأُلُبو لأطَا َط َأرأَسُلوا إيََل السُّ َكَر َواسي ََّ َعسأ ، ُثَّ إي ِأ َمَة فََأمَّنَ ُه دأ

نأَدُه َوَخَدُموُه، َواجأ  نأَدُه، َوَساُروا َمَعُه إيََل بيََلدي َبِني بُ رأُسَق، َفَحَضُروا أَيأًضا عي ِأ عي ثَ ُرُه َتَمَعتي َفَحَضَر َأكأ
 الأَعَساكيُر َعَليأهي.

بَ ُعُه َعلَ  ٍد َعنأ بَ غأَداَذ، َفَساَر يَ ت أ يهي ُُمَمَّ رُي َأخي َي َوبَ َلَغُه َمسي َكَرا ََ الأَعسأ رََكُه بُ ُروذأرَاَوُر، وََكا ى ََّنَاَونأَد، فََأدأ
، فَ َتَصافُّوا، َأوََّل ي َ  َراكي َت أ َن اْلأ ُهَما َأرأبَ َعُة آََلفي فَاريٍس مي ن أ ٍد مي ةي، ُكلُّ َواحي ي يفي الأُعدَّ يَع ُمتَ َقاريَبنيأ ٍم َجَي وأ

دَّ  ِأ قيَتاُل ليشي نَ ُه َهاري، َوَلَأ ََيأري بَ ي أ ََ الرَُّجُل الن َّ َُوا َكَذليَك، ُثَّ َكا ، ُثَّ تَ َواقَ  مي الثَّاّني ، َوَعاُدوا يفي الأيَ وأ ةي الأََبأدي
ُهَما  ن أ ٍد مي َذا تَ َقاَرَِب اعأتَ َنَق ُكلُّ َواحي ُرُج إيلَيأهي َمنأ يُ َقاتيُلُه، فَإي ي فَ َيخأ ََّنيأ نأ َأَحدي الصَّ َِ ََيأُرُج مي َصاَحَبُه، َوَسلَّ

 َويَ ُعوُد َعنأُه.َعَليأهي، 
تَ  ََعزِي، فَاجأ ريي إيََّيَز َوالأَوزييري اْلأ َمي ٍد إيََل اْلأ َكري ُُمَمَّ نأ َعسأ ُُه مي ي َوَغريأ جي رُي بَ َلدأ َمي ُقوا ُثَّ َخَرَج اْلأ ََ َمُعوا، َوات َّ

ت َ  ، فَاسأ ، َوالأَوَهني َن الضََّرري، َوالأَمَللي َِّ النَّاَس مي ، ليَما َقدأ َع ََ َعَلى الصُّلأحي َأ َيُكو َدُة َأ َقرَّتي الأَقاعي
َزُة وَ  ني الأبيََلدي َجن أ َُ َلُه مي َرُب َلُه َثََلُث نُ َوٍب، َوَيُكو ٌد الأَمليَك، َوُيضأ ، َوُُمَمَّ ََ لأطَا َأعأَماُْلَا، بَ رأكيَياُرُق السُّ

هُ  َأ َيُيدَّ ُل، َوَأ صي َزييَرُة، َوالأَموأ ٍر، َواْلأ ََّيُر َبكأ ، َودي َُ َتَح َما  َوَأذأرَبييَجا َأ لأَعَساكيري، َحَّتَّ يَ  َُ بَ رأكيَياُرُق ِبي لأطَا السُّ
َن الأَمَصافِي رَابيعَ  َي مي رييَقا ََ بيهي، َوانأَصَرَف الأ ُهَما ليَصاحي ن أ ٍد مي َها، َوَحَلَف ُكلُّ َواحي ن أ رَبييٍع  ََيأَتنيُع َعَليأهي مي

، َوَساَر بَ رأكيَياُرُق إيََل َمرأجي  َوَّلي  اْلأ
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ريٍ  َي َوَقَصَد ُكلُّ َأمي َكَرا رََّق الأَعسأ ََ ٌد إيََل َأَسَداَِبَذ، َوتَ  َُ ُُمَمَّ لأطَا ًدا َساَوَة، َوالسُّ  َأقأطَاَعُه. قُ َراتيكينَي قَاصي
 

نَ ُهَما ٍد َوانأَيَساخي الصُّلأحي بَ ي أ َي بَ رأكيَياُرَق َوُُمَمَّ لأطَا َ السُّ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ
نَ  هي السَّ ٍد.يفي َهذي يهي ُُمَمَّ َي بَ رأكيَياُرَق َوَأخي لأطَا َ السُّ ََ الأَمَصافُّ الرَّابيُع َبنيأ ُوََل، َكا  ةي، يفي َُجَاَدى اْلأ

َعةي الأَمذأُكورَةي، إيََل َأَسَداَِبَذ،  َن الأَوق أ نأ ُروذأرَاَوَر، مي ًدا َساَر مي ََ ُُمَمَّ لأطَا ََّ السُّ ََ َسبَ ُبُه َأ َها إيََل وََكا ن أ َومي
َقاُعدي بيهي، فَ َوضَ قَ زأ  ا يفي َذليَك الصُّلأحي إيََل الأُمَخاَمَرةي َعَليأهي، َوالت َّ يَن َسَعوأ َُمَراَء الَّذي َع وييَن، َوَنَسَب اْلأ

ِأ إي  َع الرَّئييُس ِبيي ََ َتشأ ُضَر َدعأَوَتُه، فَاسأ َُمَراءي ليَيحأ ُولَئيَك اْلأ َل إيلَيأهي ِبي َأ يَ تَ َوسَّ وييَن َأ ، رَئييُس قَ زأ َي لأطَا ََل السُّ
عأوَ  ، َوَحَضَر الدَّ ِأ ََلحي ََتأَت َأقأبيَيتيهي لي السِي َمأ تَ َنَع، َوَوصَّى َخَواصَُّه ِبي َي امأ َة َوَمَعُه َفَحَضَر َدعأَوَتُه، بَ عأَد َأ

َُمَراءي  نأ َأَكابيري اْلأ َمَل، )َوُهَو مي رَي َبسأ َمي َمُل، فَ َقَتَل اْلأ رُي أَيأتيكينُي، َوَبسأ َمي رَي أَيأتيكينَي.اْلأ َمي  ( ، وََكَحَل اْلأ
نييَّ  ًدا ليلأَباطي يُّ َقدأ فَاَرَق بَ رأكيَياُرَق، َوَأقَاَم ُُمَاهي َُسامي تيكينَي اْلأ رُي يَ نَّاُل بأُن أَنُوشأ َمي ََ اْلأ يَن يفي وََكا ةي الَّذي

ًدا، َوَساَر َمعَ  ََ ُُمَمَّ لأطَا ََ السُّ ، فَ َقَصَد اْلأ َس، الأقيََلعي َواْلأيَبالي َمأ َوَب اْلأ ريُب الن ُّ ُه إيََل الرَّيِي َيضأ



َُ بَ رأكيَياُرُق يفي الأيَ وأ  لأطَا ٍم، َوَوافَاُه َأُخوُه السُّ َتَمَعتأ إيلَيأهي الأَعَساكيُر، َوَأقَاَم ََثَانيَيَة َأَّيَّ ، َوَوَقَع َواجأ عي مي التَّاسي
ةُ  دَّ ، وََكاَنتأ عي نأَد الرَّيِي نَ ُهَما الأَمَصافُّ عي ُهَما َعَشَرُة آََلفي  بَ ي أ ن أ َكٍر مي َكَريأني ُمتَ َقاريبًَة ُكلُّ َعسأ الأَعسأ

ريي ي َ  َمي ُب أُبََّة، َعَلى اْلأ ، َصاحي يُّ َلمي ي أ ُرو الدَّ سأ رُي ُسرأَخاُب بأُن كييخي َمي َُّوا َْحََل اْلأ َط ا اصأ نَّاُل، فَاريٍس، فَ َلمَّ
يُع عَ  َزيَيَةي َجَي َتلأ يفي فَ َهَزَمُه، َوتَبيَعُه يفي اْلأ ، َوَلَأ يُ قأ ََ َتا ِأ َْنأَو َطََبيسأ رَُّقوا، َوَمَضى ُمعأَظُمُه ََ ٍد، َوتَ  َكري ُُمَمَّ سأ

ًا. ٍد قُتيَل َصَبأ ُ رَُجٍل َواحي  َهَذا الأَمَصافِي َغريأ
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ٍد، َوَمضَ  وييَن، َوَّنُيَبتأ َخَزائيُن ُُمَمَّ نَي َْنأَو قَ زأ َهزيمي َن الأُمن أ ، َوَمَضى قيطأَعٌة مي ََ بَ َها رٍي إيََل َأصأ ٍر َيسي ََ ى يفي نَ 
ريُ  َمي ي بأُن بُ رأُسَق، َواْلأ رُي أَلأَبكأ َمي َحابُُه، َوَساَر يفي طََلبيهي اْلأ بَ َعُه َأصأ هي لييَ ت أ َِّ، َوَْحََل ُهَو َعَلَمُه بيَيدي  إيََّيُز إيََل ُق

يهي ُُمَمَّ  َحابي َأخي َُ بَ رأكيَياُرُق يفي َأصأ لأطَا .َوتَ تَ بََّع السُّ َواَْلُِأ  ٍد، َوَأَخَذ َأمأ
 

 ََ بَ َها صأ ٍد ِبَي َي ُُمَمَّ لأطَا َصاري السُّ ُر حي  ذيكأ
ََ يفي َسبأعينيَ  بَ َها ، َمَضى إيََل َأصأ لرَّيِي َعةي الَِّتي ذََكرأََنَها ِبي َن الأَوق أ ٌد مي َُ ُُمَمَّ لأطَا ََزَم السُّ ا اَّنأ  فَاريًسا، َلمَّ

هي، َوفييهي َنَ  مي يَنَة يفي َوالأبَ َلُد يفي ُحكأ ، َوَدَخَل الأَمدي َُمَراءي َن اْلأ ُُه مي رُي يَ نَّاُل، َوَغريأ َمي َُمَراءي اْلأ َن اْلأ ئيُبُه، َوَمَعُه مي
لَ  وأ ي بَ َناُه َعََلُء الدَّ وُر ُهَو الَّذي وري، َوَهَذا السُّ َن السُّ يدي َما َتَشعََّث مي دي ، َوَأَمَر بيَتجأ َوَّلي ةي بأُن  رَبييٍع اْلأ

َنأَدقي َكاَكَويأ  يقي اْلأ ٌد بيتَ عأمي ، َوَأَمَر ُُمَمَّ نأ طُغأُرلأَبكأ فيهي مي نأَد َخوأ اَئٍة، عي رييَن َوَأرأبَعيمي شأ ٍع َوعي َحَّتَّ  هي َسَنَة تيسأ
اَئُة فَاريٍس َوََخأسُ  ََ َمَعُه يفي الأبَ َلدي أَلأٌف َومي رٍي َِبًِب،، وََكا َِ إيََل ُكلِي َأمي ٍل، َصعيَد الأَماُء فييهي، َوَسلَّ اَئةي رَاجي مي

 َوَنَصَب الأَمَجانييَق.
بَ ُعُه، فَ َوَصَلَها يفي َجَُ  ََ َساَر يَ ت أ بَ َها ٍد إيََل َأصأ يهي ُُمَمَّ ريي َأخي َُ بَ رأكيَياُرُق ِبيَسي لأطَا َِ السُّ ا َعلي ُوََل، َوَلمَّ اَدى اْلأ

ُر َوَعَساكيُرُه َكثيريٌَة، َتزييُد َعَلى ََخأَسَة َعَشَر أَلأَف فَاريٍس،  ي، َوَأقَاَم ُُيَاصي ََواشي َن اْلأ ائَُة أَلأٍف مي َوَمَعَها مي
 الأبَ َلَد، َوَضيََّق َعَليأهي.

ُر يفي ا َمأ ا زَاَد اْلأ َعاٍت، فَ َلمَّ َلٍة َعَلى ُسوري الأبَ َلدي َثََلَث ُدف أ ٌد َيُدوُر ُكلَّ لَي أ َُ ُُمَمَّ لأطَا ََ السُّ ْلأيَصاري، وََكا
اَء َوالأ  ََ َرَج الضَُّع َيأَل، َأخأ َواُت، َوَأَكَل النَّاُس اْلأ َق أ َمتي اْلأ ، َوُعدي َن الأبَ َلدي َحَّتَّ َخَلتي الأَمَحالُّ ََُقَراَء مي

َي  نأ َأعأَيا ريَض مي تَ قأ َأ َيسأ ٌد إيََل َأ َُ ُُمَمَّ لأطَا ُطرَّ السُّ َواُل فَاضأ َمأ َ َذليَك، َوقَ لَّتي اْلأ  الأبَ َلدي َواْلأيَماَل، َوَغريأ
ِأ فََأَخَذ َما ُه ن أ ًئا آَخَر، َوَأَخَذُه مي لي الأبَ َلدي َشي أ َط َعَلى َأهأ ُنأُد الطََّلَب، فَ َقسَّ يًما، ُثَّ َعاَوَد اْلأ ًَل َعظي

يَناٍر، وَ  َن اْلأينأَطةي بيدي ٍَ مي َنا َرُة َأمأ َعاُر تَ غأُلو، َحَّتَّ بَ َلَغ َعشأ َسأ ِأ تَ َزلي اْلأ ، فَ َل ةي َوالأُعنأفي دَّ لشِي رأطَاٍل َأرأبَ َعُة أَ ِبي
تيَعُة َوَهاَنتأ ليَعَدمي الطَّ  َمأ رأبَ َعةي َدََننيرَي، َورََخَصتي اْلأ ًنا ِبَي اَئةي َرطأٍل تيب أ يَناٍر، وَُكلُّ مي .ْلَأًما بيدي  اليبي
ري  يَصًة، فَ َبقيَي اْلأيَصاُر َعَلى الأبَ َلدي إيََل َعاشي َكري بَ رأكيَياُرَق، رَخي َعاُر، يفي َعسأ َسأ  وََكاَنتي اْلأ
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، وَُكلََّما جَ  فأعي َعني الأبَ َلدي رََة َلُه َعَلى الدَّ ٌد أَنَُّه ََل ُقدأ َُ ُُمَمَّ لأطَا ا رََأى السُّ ةي، فَ َلمَّ ي اْلأيجَّ ُرُه ذي اَء َأمأ
َرى، ََيأَمُع فييَها الأَعَساكيَر، َويَ ُعوُد  َهٍة ُأخأ دي جي ارَقَتيهي َوَقصأ ََ ى َعزأَمُه َعَلى ُم ُعُف، قَ وَّ َِ َيضأ َفُع اْلأَصأ َيدأ

لأب َ  َلَف ِبي َتخأ رُي يَ نَّاُل، َواسأ َمي نَي فَاريًسا، َوَمَعُه اْلأ اَئٍة َوََخأسي َلدي ََجَاَعًة َعني اْلأيَصاري، َفَساَر َعني الأبَ َلدي يفي مي
َكَر َوالأبَ َلَد َلَأ  ا فَاَرَق الأَعسأ َكري، فَ َلمَّ َُمَراءي الأكيَباري يفي َِبقيي الأَعسأ َن اْلأ ِأ َما َيُدوُم َعَلى  مي َيُكنأ يفي َدَواِبِيي

َخ. تَّةي فَ َراسي لَّةي الأَعَلفي يفي اْلأيَصاري، فَ نَ َزَل َعَلى سي ريأي ليقي  السَّ
ْلأيدِي يفي  َكٍر َكثيرٍي، َوَأَمَرُه ِبي رَي إيََّيَز يفي َعسأ َمي رييهي َسريََّ َورَاَءُه اْلأ َع بَ رأكيَياُرُق ِبيَسي ا َسَي ريأي يفي طََلبيهي،  السَّ فَ َلمَّ

ريي  َمي رَُكوُه، فََأرأَسَل إيََل اْلأ ريُكوُه، فَ َرَجُعوا، َوقييَل: َبلأ َأدأ ِأ يُدأ ، فَ َل ِأ ًدا َسبَ َقُه ََّ ُُمَمَّ إيََّيَز يَ ُقوُل: َفقييَل: إي
ِنِي  ، َوَلَأ َيُكنأ مي ٌَ َما نُقيَضتأ َا ُِ أَنَِّني ِلي يفي رَقَ َبتيَك ُعُهوٌد َوَأَيأ َل  إيلَيأَك َما تُ َباليُغ يفي َأَذاَي. فَ َعاَد أَنأَت تَ عأ

َاٍل َدََننيرَي، َوَعاَد إيََل بَ رأكيَياُرقَ  َََتَ، َوَثََلثََة َأْحأ ، َفَدَخَل إيلَيأهي، َعنأُه، َوَأرأَسَل َلُه َخيأًَل، َوَأَخَذ َعَلَمُه، واْلأ
ٍد َمنأُكوَسًة، فَأَنأ  َي ُُمَمَّ لأطَا يهي السُّ َبغيي َوَأعأََلُم َأخي ََ َقدأ َأَساَء، َفََل يَ ن أ َأ َكا َكَر بَ رأكيَياُرُق َذليَك، َوقَاَل: إي

نأُه. َسَن َذليَك مي َتحأ َََبَ، فَاسأ ََبَُه اْلأ َد َمَعُه َهَذا، فََأخأ َأ يَ عأَتمي  َأ
يَّةي، َوَمنأ  َوادي يَن، َوالسَّ دي سي َأ َن الأُم َتَمَع مي ََ اجأ بَ َها ٌد َأصأ ا فَاَرَق ُُمَمَّ اَئةي فَ َلمَّ َب، َما يَزييُد َعَلى مي هأ يُرييُد الن َّ

، َوالأَتَصُقوا ي لتِيْبأ َنأَدَق ِبي وا اْلأ ، َوَطمُّ َِبتي ِبَّ ، َوالدَّ ِي ََلليي لسَّ َُوا إيََل الأبَ َلدي ِبي ٍس، َوزََح َأ وري،  أَلأفي نَ  لسُّ ِبي
ُل الأبَ َلدي قيَتالَ  ِأ َأهأ ِي فَ َقاتَ َلُه ََلليي َي َحريَيَُه َوَماَلُه، فَ َعاُدوا  َوَصعيَد النَّاُس يفي السَّ َأ َُيأمي َمنأ يُرييُد َأ

َن ال ةي مي ي اْلأيجَّ َن َعَشَر ذي ، فَ َرَحَل ََثمي يلي لرَّحي َُمَراُء َعَلى بَ رأكيَياُرَق ِبي يَنئيٍذ َأَشاَر اْلأ َنةي، َخائيبينَي، َفحي سَّ
ي يُ َقاُل لَهُ  ، الَّذي ميي َلَف َعَلى الأبَ َلدي الأَقدي َتخأ َّ يفي أَلأفي فَاريٍس َمَع ابأنيهي  َواسأ ، تَ رأُشَك الصََّواِي َُ َتا ريسأ َشهأ

ََّ ُسلأطَاًَن َُمأُصورًا َقدأ تَ َقطََّعتأ َموَ  َر َأ نأ َأعأَجبي َما ُسطي ََ َهَذا مي ، وََكا ََ َشاهأ، َوَساَر إيََل َِهََذا ادُُّه، َمليكأ
، ُثَّ  َثري الأبيََلدي َن الأَعَساكيري الأَكثيريَةي الَِّتي   َوُهَو َُيأَطُب َلُه يفي َأكأ ، َويَ نأُجو مي يدي دي ري الشَّ صأ َن اْلَأ ََيأُلُص مي

َمُه. َق إيلَيأهي َسهأ  ُكلَُّها َقدأ َشرََع إيلَيأهي َوفَ وَّ
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ريي أَِي َمنأُصورٍ  َطي ََعزِي َوويزَارَةي اْلأ ُر قَ تألي الأَوزييري اْلأ  ذيكأ
 َ َنةي، ََثّني هي السَّ ُّ، يفي َهذي َتاّني سأ هي ٍد الدِي َلييلي بأُن ُُمَمَّ ني َعبأُد اْلأ ََعزُّ أَبُو الأَمَحاسي ٍََر، قُتيَل الأَوزييُر اْلأ  َعَشَر َص

َم مي  ًرا َْلَا، فَ رَكيَب َهَذا الأيَ وأ ََ َمَع بَ رأكيَياُرَق ُُمَاصي ، وََكا ََ بَ َها َي بَ رأكيَياُرَق َعَلى َأصأ لأطَا هي نأ َخيأَمتي َوزييُر السُّ
 ََ ، وََكا ادي َدَّ َي أَِي َسعييٍد اْلأ لأَما نأ غي ََ مي َقُر، قييَل: إينَُّه َكا ، َفَجاَء َشابٌّ َأشأ َي لأطَا َمةي السُّ دأ الأَوزييُر إيََل خي

َراحَ  َة جي دَّ نييًّا، َفَجَرَحُه عي ََ َِبطي َُرأَصَة فييهي، َوقييَل: َكا تَ َهَز الأ ي، فَان أ رََّق قَ تَ َلُه يفي الأَعامي الأَماضي ََ اٍت، )فَ تَ 



َراَحاٍت( أَثأَخنَ تأُه، َوَعاَد إيََل الأَوزييري فَ  نأُه جي ِأ مي َرُِبُ َحابُُه َعنأُه، ُثَّ َعاُدوا إيلَيأهي، َفُجريَح َأق أ ري َأصأ خي ِي ََتََكُه 
 رََمٍق.

َر  ََ ، َكثيرَي الأعيَمارَةي، َونَ  ُُلقي ري، َحَسَن اْلأ َع الصَّدأ ََ َكريَيًا، َواسي َنَُّه َدَخَل يفي الأويزَارَةي، َوَقدأ وََكا نأُه ْلي النَّاُس مي
َعَل ليلضَُّرورَةي َما َخاَفُه النَّاُس بيَسَببيهي. ََ ٌل َوََل َماٌل، فَ   تَ َغريََّتي الأَقَوانينُي، َوَلَأ يَ بأَق َدخأ

تَ غأََن بيهي َخلأٌق َكثيرٌي، اري، فَاسأ ََ َحَسَن الأُمَعاَمَلةي َمَع التُّجَّ ا قُتيَل  وََكا ، فَ َلمَّ ِأ َلُه أَُلونَُه لييُ َعامي َفَكانُوا َيسأ
ِأ َماٌل َكثيرٌي. ُه ن أ  َضاَع مي

َي ََخأسي  َن الرَّاَذا نأَطًة مي َا حي يَناٍر، فَ َقاَل َلُه: ُخذأ ِبي َلأفي دي اري َِبَعُه َمَتاًعا ِبي ََّ بَ عأَض التُّجَّ نَي َكرًّا،  ُحكيَي َأ
يَنارً  رييَن دي َن الأَغدي ُكلُّ َكرٍِ بيعيشأ ََ مي ا َكا ََننيريي. فَ َلمَّ َ الدَّ َها، َوقَاَل: ََل ُأرييُد َغريأ ذي نأ َأخأ ُر مي تَ َنَع التَّاجي ا، فَامأ

نأطَتيَك، فَ َقاَل: َما َُ فَ َقاَل َوَما ُهَو؟ قَاَل: َخََبُ حي ُر، فَ َقاَل َلُه: يُ َهنِيُئَك، ََّي ُفََل ِلي  َدَخَل إيلَيأهي التَّاجي
نأَطٌة، وَ  َا فَ َقالَ حي يَنارًا، فَ َقاَل: َأََن َلَأ أَتَ َقبَّلأ ِبي نَي دي سي َمأ  ََل ُأرييُدَها، قَاَل: بَ َلى، َوَقدأ بييَعتأ ُكلُّ َكرٍِ ِبي

اَئةي  ي َوََخأَسمي نيأ ََ ُت ََثََن اْلأينأَطةي أَلأ ُت َوَأَخذأ تُُه. قَاَل: َفَخَرجأ ًدا َعَقدأ يالأَوزييُر: َما ُكنأُت َأفأَسُخ َعقأ َناٍر،  دي
يُع. َمي َلَها َوَعاَملأُتُه، فَ ُقتيَل َفَضاَع اْلأ ث أ َها مي ُت إيلَي أ َأ  َوَأَض

َر بَ عأدَ  هأ ََ يَعيُدُه الشَّ ، َفَكا َيائييٌّ ٌَ كييمأ َتصَّ بيهي إينأَسا َياُء، َواخأ َق َعَليأهي َعَمُل الأكييمأ ََ ََ َقدأ نَ  ري،  وََكا هأ الشَّ
، َوقَالَ  لي َوأ َل بَ عأَد اْلأ َوأ ََ  َواْلأ تَ َزاَدُه: َلوأ َكا نأَطٍة، فَاسأ َحابيهي، َوَقدأ َأَحاَلُه َعَليأهي بيَكرِي حي َلُه بَ عأُض َأصأ

ٌء. نأُه َشيأ حَّ َلُه مي ، َوقُتيَل َوَلَأ َيصي ري الأَقلييلي َن الأَقدأ َتزييُد مي ََ َيسأ قًا يفي َعَمليهي، َلَما َكا  َصادي
ََعزُّ أَبُو الأَمَحا ا قُتيَل اْلأ ََ َوزييَر َوَلمَّ ي َكا يُّ الَّذي ُبذي َطيرُي أَبُو َمنأُصوٍر الأَمي أ ني َوَزَر بَ عأَدُه الأَوزييُر اْلأ سي

ٍد. َي ُُمَمَّ لأطَا  السُّ
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 َِ ُرُه، َوَقدأ َسلَّ ، وبَ رأكيَياُرُق ُُيَاصي ََ بَ َها صأ ََ َمَعُه ِبَي ٍد أَنَُّه َكا ََ َسَبُب فيَراقيهي ليويزَارَةي ُُمَمَّ ٌد َِبًِب  وََكا إيلَيأهي ُُمَمَّ
تَ َنا، َوَْنأُن ِبي  َأ تيكينَي: ُكنأَت َقدأ َكلَّ رُي يَ نَّاُل بأُن أَنُوشأ َمي َظَها، فَ َقاَل َلُه اْلأ ََ َا ليَيحأ َواِبي نأ أَب أ َد مي صي ، لينَ قأ لرَّيِي

ِأ َما  ُل َْلُ ، َوُأَحصِي نأ َماِلي َكري مي لأَعسأ ُِ ِبي ، َوقُ لأَت: َأََن ُأقيي ََ نأ َذليَك. فَ َقاَل َلُه َِهََذا ، َوََل بُدَّ مي ِأ يَ ُقوُم ِبيي
ََ ُمَسلَّمً  ي َكا َن الأَبابي الَّذي ََ اللَّيأُل فَاَرَق الأبَ َلَد، َوَخَرَج مي ا َكا َعُل َذليَك. فَ َلمَّ رُي: َأََن َأف أ َطي ا إيلَيأهي اْلأ

ًنا،  ُبَذ، َوَأقَاَم بيَقلأَعتيَها ُمَتَحصِي َها َوَقَصَد بَ َلَدُه َمي أ ن أ َُ بَ رأكيَياُرُق َوَحَصَرُه، فَ نَ َزَل مي لأطَا فََأرأَسَل إيلَيأهي السُّ
ََعزِي، وَكي  َكري، فَ َوَصَلُه يفي َطرييقيهي قَ تأُل الأَوزييري اْلأ َل َعَلى بَ غأٍل ِبييَكاٍف إيََل الأَعسأ ًنا، َفُحمي َتأأمي َتاُب ُمسأ

، َوطَيََّب قَ لأَبهُ  َي ََما ْلأ َي َلُه ِبي لأطَا َزرَُه.السُّ تَ وأ َكري َخَلَع َعَليأهي َواسأ ا َوَصَل إيََل الأَعسأ  ، فَ َلمَّ
َا ثٌَة يُ عأَتََبُ ِبي  َحادي

ِأ بيَبابي الأَعامَّةي، َوَوَصَل ََثَنُ  رٍي َوُدورُُه ُل َبِني َجهي اَئٍة[ بييَع رَحأ عينَي ]َوَأرأبَعيمي  َذليَك إيََل يفي َسَنةي َثََلٍث َوتيسأ



َل إي ُمَؤيَّدي الأُملأكي  يُع َوْحُي َمي َذ اْلأ عينَي ُمَؤيَُّد الأُملأكي َوبييَع َمالُُه َوبَ رأُكُه، َوُأخي ََل ، ُثَّ قُتيَل يفي َسَنةي َأرأبٍَع َوتيسأ
َوالُُه، َوَأَخذَ  َمتأ َأمأ ُتسي ُلُه، َواق أ َنَة، َوبييَع رَحأ هي السَّ ، َهذي ََعزُّ ََعزِي، َوقُتيَل الأَوزييُر اْلأ َُ َوَمنأ  الأَوزييري اْلأ لأطَا السُّ

. َمةي الأُمُلوكي دأ ي َسَبا، َوَهَذا َعاقيَبُة خي رََّقتأ أَيأدي ََ ثَ َرَها، َوتَ  َ بَ عأَدُه َأكأ  َوِلي
 

َ إييلأغَازيي َوَعامَّةي بَ غأَداذَ  َنةي َبنيأ َيت أ ُر الأ  ذيكأ
َكري ا َ َعسأ يَدٌة َبنيأ َنٌة َشدي َنةي، يفي رََجٍب، َكاَنتأ فيت أ هي السَّ َنةي بَ غأَداَذ، يفي َهذي حأ ريي إييلأَغازيي بأني ُأرأُتَق، شي َمي ْلأ

َ َعامَّتيَها.  َوَبنيأ
َحا نأ َأصأ ا َوَصَل أََتى ََجَاَعٌة مي ، فَ َعاَد إيََل بَ غأَداَذ، َلمَّ ََ ََ بيَطرييقي ُخَراَسا ََّ إييلأغَازيي َكا بيهي إيََل َوَسبَ بُ َها َأ

ًحا لييَ عأَُبَ  ا َمَلَّ َلَة، فَ َناَدوأ جأ َعريهي َفَماَت، فََأَخَذ  دي ابٍَة، فَ َوقَ َعتأ يفي َمشأ ِأ بيُنشَّ َر، فَ َرَماُه َأَحُدُه ، فَ َتَأخَّ ِأ ِبيي
َقُذوُه، َوَرَجََ  تَ ن أ ِأ َوَلُد إييلأغَازيي َمَع ََجَاَعٍة، فَاسأ ، فَ َلقييَ ُه ُِ الأَعامَُّة الأَعامَُّة الأَقاتيَل، َوَقَصُدوا َِبَب النُّوِيِي ُه

ِأ بيُسوقي ال ثَةي َعَمٌل فَ َل َادي هي اْلأ ُب الأَبابي َمنأ َلُه يفي َهذي َتغييثًا، فََأَخَذ َحاجي ، َفَمَضى إيََل أَبييهي ُمسأ ثََُّلََثءي
َُرب ََّعةي الأَقطَّانينيَ  نَي، الأَمعأُروَفةي ِبي حي َحابيهي إيََل َُمَلَّةي الأَمَلَّ صأ نيعأ إييلأَغازيي َذليَك، فَ َعََبَ ِبَي ِأ َخلأٌق  ، َوي َ يُ قأ بَ ُعُه ت أ

. ِأ ثَ َرُه ََ فَ َقتَ ُلوا َأكأ ُِ الأَعيَّاُرو  َكثيرٌي فَ نَ َهُبوا َما َوَجُدوا َوَقَدُروا َعَليأهي، فَ َعَطَف َعَليأهي
ِأ يفي  ََُسُه ََ أَن أ ُحو ُطوَها أَلأَقى الأَمَلَّ ا تَ َوسَّ َلَة، فَ َلمَّ جأ َُني لييَ عأَُبُوا دي َِ يفي السُّ  َونَ َزَل َمنأ َسلي
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، َوَأرَادَ  ََ ، َوََجََع إييلأَغازيي الَتُّأُكَما َن الأَقتييلي ثَ َر مي ََ الأَغرييُق َأكأ ِأ فَ َغريُقوا، َفَكا َانيبي الأَماءي َوتَ رَُكوُه  ََّنأَب اْلأ
َرَّاَس، الأُمَدرِيَس  ي الأُقَضاةي، َوإيلأَكيَّا اْلأ ُة قَاضي ََ َليي ، فََأرأَسَل إيلَيأهي اْلأ ِيِي نأ َذليَك، الأَغرأ يَّةي، َفَمنَ َعاُه مي لنِيظَامي ِبي

تَ َنَع.  فَامأ
 

َها هي َعن أ دي َط َوَعوأ يَنَة َواسي َرةي َمدي بي الأَبصأ دي َصاحي ُر َقصأ  ذيكأ
َط  يَنَة َواسي َرةي، َمدي ُب الأَبصأ يُل، َصاحي َاعي رُي إيَسأ َمي نأ َشوَّاٍل، َقَصَد اْلأ رييَن مي َنةي، يفي الأعيشأ هي السَّ يفي َهذي

َها.لي  تييََلءي َعَلي أ سأ  َلي
يُل  َاعي َرَة، َوُهَو إيَسأ ََّ َمَلَك الأَبصأ َوالي بيهي إيََل َأ َحأ يَل، َوتَ نَ قُّلي اْلأ َاعي ري إيَسأ ُئ بيذيكأ َتدي بأُن َسََلْنأيَق، َوَْنأُن نَ ب أ

ا َولييَ َها َكا ، َوَلمَّ َنكييَُّة الرَّيِي حأ َشاهأ شي مي َمليكأ ََ إيلَيأهي يفي َأَّيَّ ا َمنأ وََكا َتاقييَُّة َقدأ َأعأيَ وأ ُل الرَّيِي َوالرُّسأ ََ َأهأ
يمَ  تَ َلًة َعظي ِأ َمقأ ُه ن أ َا، َوقَ َتَل مي ِأ ِبي َلَحُه ِأ َطرييًقا َأصأ ، َفَسَلَك َمَعُه ِأ ُه ، َوَعَجَز الأُوََلُة َعن أ ِأ بُوا َولييَ ُه ًة فَ تَ َهذَّ

َي مَ  لأطَا ِأ إيََل السُّ نأ ُشُعوريهي َا، َوَأرأَسَل مي َها.ِبي ، ُثَّ ُعزيَل َعن أ َوابِي نأُه َمَقاويَد َوُشُكًَل ليلدَّ َل مي  ا َعمي
رُي إيَسأَ  َمي َها َهَذا اْلأ ريي ُقَماَج، فََأرأَسَل إيلَي أ َمي َرَة ليْلأ ََ بَ رأكيَياُرَق َأقأَطَع الأَبصأ لأطَا ََّ السُّ يَل ََنئيًبا َعنأُه ُثَّ إي اعي



ا فَاَرَق ُقَماُج بَ رأكيَيارُ  ، فَ َلمَّ تيبأَدادي سأ َرةي، َواَلي َغلُّبي َعَلى الأَبصأ لت َّ ُسُه ِبي َأ ثَ تأُه نَ  ، َحدَّ ََ تَ َقَل إيََل ُخَراَسا َق، َوان أ
يَحةي إيلَيأهي ليُيَحاريبَُه، َوَمَعُه َمعأقيُل بأُن َصَدقَ  َن الأَبطي َبأي مي َلةي بأُن أَِي اْلأ وأ ُب الدَّ  َة بأني َمنأُصوري بأني فَاْنأََدَر ُمَهذَّ

، وَ  َيألي َُني َواْلأ َن السُّ َبََل يفي ََجأٍع َكثيرٍي مي يَّةي، فََأق أ بَ يأسي َزييَرةي الدُّ ُب اْلأ ، َصاحي يُّ ََسدي ي اْلأ َُسنيأ َوَصُلوا إيََل اْلأ
 َمطَارَا.

دَ  َطَارَا، َوَجدَّ َن الأَقلأَعةي الَِّتي بَ َناَها يَ نَّاُل ِبي َنَما َمعأقيٌل يُ َقاتيُل َقرييًبا مي ٌِ فَ بَ ي أ َكَمَها، َأََتُه َسهأ يُل َوَأحأ َاعي َها إيَسأ
َدى  ََُنُه، َوَذليَك َسَنَة إيحأ يُل ُس َاعي يَحةي، َوَأَخَذ إيَسأ َبأي إيََل الأَبطي عينَي َغريٌب فَ َقتَ َلُه، فَ َعاَد ابأُن أَِي اْلأ َوتيسأ

َرائينَي، َبأي ُكوهأ َتَمدَّ ابأُن أَِي اْلأ اَئٍة[ ، فَاسأ َبأي،  ]َوَأرأبَعيمي ، َوَعبَّاسي بأني أَِي اْلأ ََروييِي ََسني اْلأ َِي اْلأ ُه ِبي فََأَمدَّ
َطَلَحا.  فَ َلقيَياُه، َفَكَسَرُِهَا َوَأَسَرُِهَا، َوَأطأَلَق َعبَّاًسا َعَلى َماٍل َأرأَسَلُه أَبُوُه، َواصأ

ًة، ُثَّ َأطأَلَقهُ  هي ُمدَّ ََروييُّ فَ َبقيَي يفي َحبأسي ٌء. َوَأمَّا اْلأ َها َشيأ ن أ حَّ لَُه مي ِأ َيصي يَناٍر، فَ َل  َعَلى ََخأَسةي آََلفي دي
ئي ُمَقابيَل َمطَارَا، َوَصارَ  اطي لشَّ ُبُ لَّةي، َوقَ لأَعًة ِبي ْلأ يَل، فَ َبََن قَ لأَعًة ِبي َاعي  َوَقويَي َحاُل إيَسأ
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َقَط شَ  ََ بيهي، َوَأسأ رييُّو َن الأَبصأ َانيبي َوَأمي تيَغالي ََمُوَف اْلأ شأ ، َواتََّسَعتأ إيَمارَتُُه ِبي َن الأُمُكوسي ًئا مي ي أ
هي. َتَضافَ َها إيََل َما بيَيدي ، َواسأ ََ ، َوَمَلَك الأَمَشا نيي ََلطي  السَّ

َط، فَ  ِي إيلَيأهي، فَ َقويَي َطَمُعُه يفي َواسي ليي لتَّسأ َط ِبي َكري َواسي َنَة َكاتَ َبُه بَ عأُض َعسأ هي السَّ ََ َهذي ا َكا َعَد يفي فَ َلمَّ َأصأ
نأ َذليَك، َوقَاُلوا: رَاَسلأَناَك، َوَقدأ رَأَ  تَ نَ ُعوا مي ، فَامأ ِي ليي ِأ يفي التَّسأ ، َورَاَسَلُه ََ َُني إيََل ََّنأَراَِب َ السُّ َنا َغريأ ي أ

 َ َُُنُه َبنيأ ، َوُس يلي َِ ََتأَت النَّخي ، َفَخيَّ رأقييِي َانيبي الشَّ َعَد إيََل اْلأ . فََأصأ َط َذليَك الرَّأأيي َِ ُجنأُد َواسي  َيَديأهي، َوَخيَّ
ِأ ََل َيُييُبونَُه. ، َوُه ِأ ، َوَوَعَدُه ِأ َذاَءُه، َورَاَسَلُه  حي

َرةي، َوَسا ِأ َعاَد إيََل الأَبصأ ُه ن أ ا أَييَس مي ، فَ َلمَّ ٍِ َبَح َشتأ ، َوَشَتُموُه َأق أ ُنأدي َقتي الأَعامَُّة َمَع اْلأ ََ َن َوات َّ ُروا ِبييزَائيهي مي
َا ََّ الأبَ َلدَ اْلأ ، َوُهَو َيُظنُّ َأ َق الأبَ َلدي َحابيهي فَ وأ نأ َأصأ ًة مي َخري، فَ َوَصَل إيََل الأَعَمري، َوَعَبََّ طَائيََ  َخاٍل، نيبي اْلأ

َذا رَ  ، فَإي َرييَق يفي الأبَ َلدي َرَة َمنأ ِبييزَائيهي، فَ ُيوقيُع اْلأ نأُه ليَما رََأى َكث أ ََّ النَّاَس َقدأ َخَرُجوا مي َراُك َعاَد َوَأ َت أ َجَع اْلأ
، َوآخي  ِأ يفي الأبَ َلدي َلَة، َوَأوَُّْلُ جأ ََّ الأَعامََّة َكانُوا َعَلى دي َ ََ ظَنُُّه َخائيًبا ْلي ، َفَكا ِأ نأ َورَائيهي ِأ َمَع ُهَو مي ُرُه

َراكي ِبييزَائيهي. َت أ  اْلأ
 ُِ ِأ َوَمَعُه َراُك َعَليأهي َت أ َحابُُه َعاَد اْلأ ا َعََبَ َأصأ ِأ َثََلثينَي رَُجًَل، َوَأَسُروا َخلأًقا   فَ َلمَّ ُه ن أ الأَعامَُّة، فَ َقتَ ُلوا مي

َُ أَ  َها، َوَصاَر َأعأَيا يَبٌة َل َيظُن َّ نأ َذليَك ُمصي ، فََأََتُه مي ِأ يفي الأَماءي ََُسُه ََ أَن أ َحابيهي َكثيريًا، َوأَلأَقى الأَباُقو صأ
َرةي، وََكا ُد بأُن َمأأُسورييَن، َوَعاَد إيََل الأَبصأ رُي أَبُو َسعأٍد ُُمَمَّ َمي ََ َقدأ َقَصَد اْلأ نَُّه َكا نأ َسَعاَدتيهي، فَإي ُدُه مي ََ َعوأ

، َوَجنَّابَُة،  ََ ُف ُعَما َها: نيصأ ن أ َعٌة، مي َرَة َذليَك الأَوقأَت( ، َوَلُه َأعأَماٌل َواسي ُمَضَر بأني َُمأُموٍد )الأَبصأ
َييسٍ  ريَاُف، َوَجزييَرُة َبِني َن  .َوسي



ُهُ  ٌر اَسأ رأَك، َوآخي ََ َعأ ٌَ يُ عأَرُف ِبي يَل إينأَسا َاعي ََ َقدأ َصاَر َمَع إيَسأ َها أَنَُّه َكا هي إيَّيَّ دي ََ َسَبُب َقصأ َزْنأََويأهي،  وََكا
ُل فييَها ُمَقاتيَلةً  َأ يَ عأَمَل َمَراكيَب يُ رأسي ، فََأطأَمُعوُه يفي َأ ُبُ لِييِي لي اْلأ ضأ ََ َِي الأ ري إيََل أَِي  َوالثَّاليُث ِبي يفي الأَبحأ

َاَل َأرأَسَل ََجَاَعًة َكثي  َِ أَبُو َسعأٍد اْلأ ا َعلي رييَن قيطأَعًة، فَ َلمَّ شأ ًَا َوعي َل نَ يِي نأ َسعأٍد َهَذا َوَغريأيهي، فَ َعمي ريًَة مي
َرةي َوَذليَك يفي  َلَة الأَبصأ جأ ا إيََل دي نَي قيطأَعًة، فَأَتَ وأ َحابيهي يفي َْنأوي ََخأسي َا ُُمَاريبينَي، َأصأ َاليَيةي، فَأَقَاُموا ِبي َنةي اْلأ  السَّ

يَل، َاعي َحابي إيَسأ نأ َأصأ ٍة مي َيُروا بيطَائيََ  َوَظ
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َكًرا لييُ  ُلوا َعسأ َأ يُ رأسي ََ َأ ََ َيطأُلُبو َتا ُوزيسأ ُبُ لَّةي، وََكاتَ ُبوا َبِني بُ رأُسَق ِبي َب قَ لأَعةي اْلأ ُدوهُ َوقَ تَ ُلوا َصاحي ِأ َساعي
ِأ إي  َِ إيلَيأهي َأ ُيَسلِي ، َعَلى َأ َي إيََل الصُّلأحي َتا ََواُب، َورََكَن الطَّائيََ َرةي، فَ َتَماَدى اْلأ ذي الأَبصأ يُل َعَلى َأخأ َاعي َسأ

َرةي. نأ َأعأَمالي الأَبصأ َع ذََكُروَها مي ِأ َمَواضي َعُه طي رأَك َورَفييَقُه، َويُ قأ ََ  َجعأ
عَ  َأ ا رََجُعوا َلَأ يَ  َحابي أَِي َسعأٍد، َفَحَمَلُه َذليَك َعَلى فَ َلمَّ نأ َأصأ ٍم مي ي ليَقوأ نأ َذليَك، َوَأَخَذ َمرأَكَبنيأ ًئا مي لأ َشي أ

هَ  َ َكبيريٍَة َوَصغيريٍَة، َوَوَصَل إيََل فُ وَّ اَئةي قيطأَعٍة َبنيأ هي يفي قيَطٍع َكثيريٍَة َتزييُد َعَلى مي سي َأ َأ َساَر بينَ  ُبُ لَّةي َأ  .ةي ََّنأري اْلأ
ََ يفي َْنأوي َعشَ  رييُّو ََ الأَبحأ ، وََكا ِأ نَ ُه ةي َمَراكيَب، َوَوَقَع الأقيَتاُل بَ ي أ دَّ يَل يفي عي َاعي َكُر إيَسأ َرةي آََلٍف، َوَخَرَج َعسأ

رَّ  ََ َع، َوتَ  َة َمَواضي دَّ َرُقوا عي َلَة، فََأحأ جأ ََ يفي دي رييُّو َعَد الأَبحأ اَئٍة، َوَأصأ يُل يفي َسبأعيمي َاعي َكُر َوإيَسأ َق َعسأ
َع ُأَخَر. يأري، َوبَ عأُضُه يفي َمَواضي ري الدَّ ُبُ لَّةي، َوبَ عأُضُه بينَ هأ ْلأ يَل، فَ بَ عأُضُه ِبي َاعي  إيَسأ

يَواني  ةي، َعَلى َما يَ تَ َعلَُّق بيدي ََ َليي نأ وَكييلي اْلأ يُل َعنأ ُمَقاَوَمةي أَِي َسعأٍد طََلَب مي َاعي ا َضُعَف إيَسأ َن فَ َلمَّ هي مي
ََواَب َيذأُكُر قُ بأَح َما َعاَمَلُه بيهي إيَسأَ الأبيََل  ، فََأرأَسَل إيلَيأهي يفي َذليَك، فََأَعاَد اْلأ َعى يفي الصُّلأحي َأ َيسأ ، َأ يُل دي اعي

َتَمَعا، َوعَ  َطَلَحا، َواجأ ، فَاصأ ، فََأَجاَب إيََل الصُّلأحي ِأ نَ ُه َرى، َوَتَكرََّرتي الرََّسائيُل بَ ي أ اَد أَبُو َمرًَّة بَ عأَد ُأخأ
يَلًة. يًَّة َجَي بيهي َهدي ُهَما ليَصاحي ن أ ٍد مي هي، َوَْحََل ُكلُّ َواحي  َسعأٍد إيََل بيََلدي

 
نَ  ََ اْلأيصأ َما َدُه َوُملأكي ُسقأ َل َوَجَكرأَمَش بَ عأ صي ِي الأَموأ ُر َوفَاةي َكرأبُوقَا َوُملأكي ُموَسى الَتُّأُكَماّني  ذيكأ

ي ا َنةي، يفي ذي هي السَّ َُ يفي َهذي لأطَا ََ السُّ ، وََكا يَنةي ُخَويٍِ نأَد َمدي َلةي َكرأبُوقَا، عي وأ َ قيَواُم الدَّ لأَقعأَدةي، تُ ُويفِي
َثريَها  ََل َعَلى َأكأ تَ وأ ، َكَما ذََكرأََنُه، فَاسأ ََ ي إيََل َأذأرَبييَجا َوأََتى إيََل بَ رأكيَياُرُق َقدأ َأرأَسَلُه يفي الأَعامي الأَماضي

، َفَمريضَ  ُقرأَجهأ، فَ َوصَّى  ُخَويٍِ َبُذ َصَباَوُة بأُن َُخَارَتيكينَي، َوُسن أ بَ هأ ََ َمَعُه َأصأ ًما، وََكا َا َثََلثََة َعَشَر يَ وأ ِبي
َد، َوَماَت َعَلى َأرأبَ َعةي فَ رَ  َكريهي الأَعهأ َراَك بيطَاَعتيهي، َوَأَخَذ َلُه َعَلى َعسأ َت أ ُقرأَجهأ، َوَأَمَر اْلأ نأ إيََل ُسن أ َخ مي اسي

.خُ  َُويٍِ ََُّن فييهي َوُدفيَن ِبي ، َوُلفَّ يفي زَلييٍَّة ليَعَدمي َما يَُك  َويٍِ
 ََ ٍم، وََكا َا َثََلثََة َأَّيَّ ، فَ َتَسلََّمَها، فَأَقَاَم ِبي لي صي َكري إيََل الأَموأ ثَ ُر الأَعسأ ُقرأَجهأ َوَأكأ  َوَساَر ُسن أ
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لي َقدأ َكاتَ ُبوا ُموَسى  صي َُ الأَموأ َأ َأعأَيا ا يَ ُنوُب َعنأ َكرأبُوقَا فييَها، َوَسأَُلوُه َأ ََ ني كيي َّ، َوُهَو ِبييصأ الَتُّأُكَماّني
ُقرأَجهأ بيُوُصوليهي، َفَظنَّ أَنَُّه جَ  َع ُسن أ ا، َفَسمي ِأ ليُيَسلِيُموا إيلَيأهي الأبَ َلَد، َفَساَر ُمُيدًّ َر إيلَيأهي َمًة يُ َبادي دأ اَء إيلَيأهي خي

هي، َلُه، َفَخَرَج لي  بيهي َعنأ فَ َرسي ُهَما ليَصاحي ن أ ٍد مي ا تَ َقاَرَِب نَ َزَل ُكلُّ َواحي ، فَ َلمَّ لي الأبَ َلدي بيَلُه يفي َأهأ تَ قأ َيسأ
َلةي، فَ َتَسايَ َرا. وأ  َواعأتَ نَ َقُه، َوَبَكَيا َعَلى قيَوامي الدَّ

نأ  ي مي ُصودي يثيهي: َأََن َمقأ ُقرأَجهأ ليُموَسى يفي َُجأَلةي َحدي ُة،  فَ َقاَل ُسن أ َخدَّ بيَنا الأمي ََ ليَصاحي يعي َما َكا َجَي
. ِأ ُك مي ُكأ ِأ َوِبي َواُل، َوالأويََلََّيُت َلُك َمأ ُب، َواْلأ  َوالأَمنأصي

َي يُ َرتِيُب فييهي  لأطَا ُر يفي َهَذا إيََل السُّ َمأ ُب َوُدُسوٌت؟ اْلأ ََ لََنا َمَناصي َمنأ فَ َقاَل ُموَسى: َمنأ َْنأُن َحَّتَّ َيُكو
 يُ َوِلِي َمنأ ََيأَتاُر.يُرييُد، وَ 

هي َفَجَرَحُه، فَأَلأَقى ُموسَ  ًحا َعَلى رَأأسي َأ َه َوَضَربَُه َص ََ ُقرأَجهأ َسي أ نَ ُهَما ُُمَاَورَاٌت، َفَجَذَب ُسن أ ى َوَجَرى بَ ي أ
ََ َمَع ُموَسى َوَلدُ  ، وََكا َرأضي ُقرأَجهأ فَأَلأَقاُه إيََل اْلأ ، َوَجَذَب ُسن أ َرأضي َسُه إيََل اْلأ َأ ََ  نَ  َوا َمنأُصوري بأني َمرأ

ُقرأَجهأ فََأَِبنَُه، َوَدَخَل ُمو  َا رََأَس ُسن أ كِييًنا َوَضَرَب ِبي ٍر، َفَجَذَب سي ََّيري َبكأ َب دي ََ أَبُوُه َصاحي ي َكا َسى الَّذي
ِأ َفَصاَرتي الأويََليَُة َلُه. َُوَسُه ُقرأَجهأ، َوطَيََّب نُ  َحابي ُسن أ  الأبَ َلَد، َوَخَلَع َعَلى َأصأ

يبينَي َوَتَسلََّمَها، وَ  ُب َجزييَرةي ابأني ُعَمَر، اْلأَََبَ َقَصَد َنصي ُش، َصاحي مي َلةي َجَكرأ وأ َع َِشأُس الدَّ ا َسَي َساَر َوَلمَّ
َش، فَ َعاَد  َكُرُه، َوَصاُروا َمَع َجَكرأمي ُوَسى َعسأ َش َغَدَر ِبي ا قَاَرَب َجَكرأمي َزييَرَة، فَ َلمَّ ًدا اْلأ ُموَسى قَاصي

ََ بأَن ُمو  َما ريي ُسقأ َمي ْلأ ََ ُموَسى ِبي تَ َعا ًة َطوييَلًة، فَاسأ ُش، َوَحَصَرُه ُمدَّ ، َوَقَصَدُه َجَكرأمي لي صي َسى إيََل الأَموأ
ََ إيلَيأهي  َما يَناٍر، َفَساَر ُسقأ ا َوَعَشَرَة آََلفي دي ََ َن كيي صأ ٍر، َوَأعأطَاُه حي ََّيري َبكأ َمئيٍذ بيدي َل ، فَ َرحَ ُأرأُتَق َوُهَو يَ وأ

ُش َعنأُه.  َجَكرأمي
ٌة مي  دَّ ى َكَراََث، َوَثَب َعَليأهي عي نأَد قَ رأيٍَة ُتَسمَّ ََ ُموَسى عي ا َكا ، فَ َلمَّ ََ َما َبالي ُسقأ تيقأ سأ َن َوَخَرَج ُموَسى َلي

َحابُهُ  ابٍَة فَ َقتَ َلُه، فَ َعاَد َأصأ ِأ بيُنشَّ يَّةي، فَ َقتَ ُلوُه: رََماُه َأَحُدُه َي الأقيَوامي نَي، َوُدفيَن َعَلى َتلٍِ  الأغيلأَما َهزيمي ُمن أ
هي  َي بيَيدي َأوأََلدي ، َفَمَلَكَها َوهي ني َُ إيََل اْلأيصأ َما رُي ُسقأ َمي ََ بيَتلِي ُموَسى، َورََجَع اْلأ َنا ُهَناَك يُ عأَرُف اْلأ مي إيََل يَ وأ

يَنئيٍذ َغازيي بأُن ق ُ  بُ َها حي اَئٍة، َوَصاحي تِيمي رييَن َوسي شأ ََ بأني ُأرأُتَق.َهَذا، َسَنَة عي َما ََ بأني َداُوَد بأني ُسقأ ََل  َرا َأرأسي
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ريََة فييَها، َوَأَخَذ الأ  َسَن السِي ًما، ُثَّ َتَسلََّمَها ُصلأًحا، َوَأحأ َل َوَحَصَرَها َأَّيَّ صي ُش الأَموأ يََّة َوَقَصَد َجَكرأمي قيَوامي
تَ وأ  ِأ َواسأ يَن قَ تَ ُلوا ُموَسى، فَ َقتَ َلُه َراَد، فََأطَاُعوُه.الَّذي َكأ َابُوري، َوَمَلَك الأَعَرَب َواْلأ  ََل بَ عأَد َذليَك َعَلى اْلأ

 
َصاري َطَرابُ ُلسَ  نأُه يفي حي ََ مي َيريْنأييِي َوَما َكا يَل الأ ُر َحالي َصنأجي  ذيكأ



ََ بأَن سُ  ََل ، َلَعَنُه اَّللَُّ، َقدأ َلقيَي قيلأَج َأرأسي َيريْنأييُّ يُل الأ ََ َصنأجي َب ُقونيَيَة، َكا َش، َصاحي ََ بأني قُ تُ لأمي َليأَما
ََزَم الأ  تَ تَ ُلوا، فَاَّنأ ََ يفي َعَدٍد َقلييٍل، فَاق أ ََل ََ قيلأُج َأرأسي اَئةي أَلأفي ُمَقاتيٍل، وََكا يُل يفي مي ََ َصنأجي َيرينأُج وََكا

لأ  ََ ِبي ََل َر َكثيرٌي َوَعاَد قيلأُج َأرأسي ِأ َكثيرٌي، َوُأسي ُه ن أ ي َلَأ َُيأَسُبُه.َوقُتيَل مي ري الَّذي ، َوالظَََّ  َغَنائيِي
ُب  اٍر، َصاحي ُر الأُملأكي بأُن َعمَّ ، فََأرأَسَل َفخأ امي ُزوًما يفي َثََلَثيياَئٍة، فَ َوَصَل إيََل الشَّ يُل َمهأ َوَمَضى َصنأجي

أَص،  َلةي َعَلى ْحي وأ ةي َجَناحي الدَّ ََ َز، َخليي ريي ََّيخي َمي ََل الأَمليكي ُدقَاَق بأني تُ ُتٍش، يَ ُقوُل: َطَرابُ ُلَس، إيََل اْلأ فَإي
هي  سي َأ ُز بينَ  رُي ََّيخي َمي ةي الأَقرييَبةي، َفَخَرَج اْلأ هي الأعيدَّ يُل إيذأ ُهَو يفي َهذي َأ يُ َعاَجَل َصنأجي َن الصََّوابي َأ ، َوَسريََّ مي

نأ َطَرابُ ُلَس، َداُد مي َمأ ُِ اْلأ ُه يأ ُمَقاتيٍل، َوأَتَ ت أ ََ يُل  ُدقَاُق أَلأ َتَمُعوا َعَلى َِببي َطَرابُ ُلَس، َوَصافُّوا َصنأجي فَاجأ
نَي إيََل عَ  َق، َوََخأسي َمشأ َكري دي اَئًة إيََل َعسأ لي َطَرابُ ُلَس، َومي َكريهي إيََل َأهأ نأ َعسأ ائًَة مي َرَج مي َكري ُهَناَك، فََأخأ سأ

نَي.  َْحأَص، َوبَقيَي ُهَو يفي ََخأسي
أَص فَ  َكُر ْحي َق.فََأمَّا َعسأ َمشأ َكُر دي ِأ َعسأ نَي، َوتَبيَعُه َهزيمي ا ُمن أ نأَد الأُمَشاَهَدةي، َوَولَّوأ ُِ انأَكَسُروا عي َّنَُّ  إي

يُل َْحََل  ا َشاَهَد َذليَك َصنأجي ِأ فَ َلمَّ يَن قَاتَ ُلوُه اَئَة الَّذي ِأ قَاتَ ُلوا الأمي َّنَُّ ُل َطَرابُ ُلَس فَإي ي َوَأمَّا َأهأ ائَ َتنيأ يفي الأمي
يُل َطَرابُ ُلَس الأَباقي  َعَة آََلفي رَُجٍل، َوََنَزَل َصنأجي ِأ َسب أ ُه ن أ َل َطَرابُ ُلَس، َوقَ تَ ُلوا مي ، َفَكَسُروا َأهأ ي يَ َتنيأ

 َوَحَصَرَها.
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ِأ َنَصاَرى، فَ قَ  ثَ ُرُه ، َوَأكأ َوادي ُل السَّ َصاريَها، وََكَذليَك َأهأ ََبلي فََأَعانُوُه َعَلى حي ُل اْلأ َا َوَأََتُه َأهأ اَتَل َمنأ ِبي
ِأ  ُه ِأ َعَلى َماٍل َوَخيأٍل، فَ َرَحَل َعن أ َيرينأجي َثََلَثُياَئٍة، ُثَّ إينَُّه َهاَدََّنُ َن الأ يَنةي َأَشدَّ قيَتاٍل، فَ ُقتيَل مي إيََل َمدي

َا مي  نأ َأعأَمالي َطَرابُ ُلَس، َفَحَصَرَها، َوفَ َتَحَها، َوقَ َتَل َمنأ ِبي َي مي نَي، َورََحَل إيََل أَنأَطرأُسوَس، َوهي ليمي َن الأُمسأ
َر َعَليأهي  ، فَ ُنصي ِأ ، فَ َقاتَ َلُه ُمُه يُ َقاُل لَُه ابأُن الأَعرييضي َي َوُهَو يُ َقاريُب رَفَنييََّة، َوُمَقدَّ ني الطُّوَِب صأ ُل حي  َأهأ

نأ َأَكابيري فُ رأَسانيهي، فَ َبذَ  نأُه فَاريًسا مي ، َوَأَسَر ابأُن الأَعرييضي مي ني يُل يفي فيَدائيهي َعَشَرَة آََلفي اْلأيصأ َل َصنأجي
ِأ َيُيبأُه ابأُن الأَعرييضي إيََل َذليَك. رٍي، فَ َل يَناٍر َوأَلأَف َأسي  دي
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َيرينأجُ  ُر َما فَ َعَلُه الأ  ذيكأ
َب أَنأطَاكيَيَة، وَ  ، َصاحي َيريْنأييَّ َمنأُد بييُمنأَد الأ انيشأ َنةي َأطأَلَق الدَّ هي السَّ ُر يفي َهذي َم ذيكأ ََ َقدأ َأَسَرُه، َوَقدأ تَ َقدَّ َكا

َب  ََ َصاحي ي َكا ََ الَّذي َيا ي سي يَناٍر، َوَشَرَط َعَليأهي إيطأََلَق اب أَنةي ََّيغي ائََة أَلأفي دي نأُه مي َذليَك، َوَأَخَذ مي
ريهي.  أَنأطَاكيَيَة، وََكاَنتأ يفي َأسأ



ريهي َعاَد إيََل  نأ َأسأ ا َخُلَص بييُمنأُد مي َتقيرأ َحَّتَّ َأرأَسَل إيََل َوَلمَّ ليَها بيهي، َوَلَأ َيسأ َُوُس َأهأ  أَنأطَاكيَيَة، فَ َقويَيتأ نُ 
نأ َذليَك مَ  نَي مي ليمي ََتَوةي، فَ َورََد َعَلى الأُمسأ ْلأي ِأ ِبي رييَن َوَما َجاَورََها يُطَاليبُ ُه ِي َوقينَّسأ لي الأَعَواصي ا َطَمَس َأهأ

َ الَِّتي بَ َناهَ  َمنأُد.الأَمَعاَلي انيشأ  ا الدَّ
رَي إيلَيأهي َويَ  َكَرُه ليَيسي َلةي َعسأ وأ َرادي َفَحَصَرُه، َفَجَمَع َجَناُح الدَّ َكأ ني اْلأ صأ يُل إيََل حي بيَسُه، َوفييَها َساَر َصنأجي كأ

ََ رَبييَبُه َوَضَع  َوا ََّ الأَمليَك ريضأ ، َفقييَل: إي عي َامي دي اْلأ جي لأَمسأ ٌّ ِبي ا قُتيَل فَ َقتَ َلُه َِبطيِني َعَليأهي َمنأ قَ تَ َلُه، فَ َلمَّ
َلَها، َوَمَلَك َأعأَماَْلَا. ، َوََنَزَْلَا، َوَحَصَر َأهأ َن الأَغدي أَص مي يُل ْحي  َصبََّح َصنأجي

َها  َها، وََكاَد َيَأُخُذَها، َوَنَصَب َعَلي أ َرةي، َوَضيََّق َعَلي أ خي َة يفي َُجَاَدى اْلأ ُص َعَلى َعكَّ َونَ َزَل الأُقمَّ
نأ َسائيري  ََ مي ليُمو َتَمَع الأُمسأ َرَة قيطأَعًة، فَاجأ تَّ َعشأ ري سي ََ َلُه يفي الأَبحأ َراَج، وََكا َب أ  الأَمنأَجنييَقاتي َواْلأ

ََ ذَ  ِأ أَيأًضا، وََكا َُنَ ُه َرُقوا ُس َرُقوَها، َوَأحأ ، فََأحأ ِأ هي َراجي ، َوأَب أ ِأ ا إيََل َمنأَجنييَقاَتيي ، َوأَتَ وأ لي َواحي ًرا  ليكَ السَّ َنصأ
ََّاَر. يًبا َأَذلَّ اَّللَُّ بيهي الأُك  َعجي

، َوَحَصَرَها َوَضايَ َقَها،  امي لي الشَّ نأ َساحي ُوَت مي ُب الرَُّها إيََل َبريأ ، َصاحي َيريْنأييُّ ُص الأ َوفييَها َصاَر الأُقمَّ
َها. ِأ يَ َر فييَها َطَمًعا فَ َرَحَل َعن أ َها، فَ َل  َوَأطَاَل الأُمَقاَم َعَلي أ

َن َوفي  ِأ مي يهي ا بَقيَي يفي أَيأدي َيرينأَج َعمَّ نَ ُعوا الأ ََ ليَيمأ َقََل َر إيََل َعسأ صأ يَها، يفي رََجٍب، َخَرَجتأ َعَساكيُر مي
اَئةي فَاريٍس، َوقَا ِأ يفي َسبأعيمي ، َفَساَر إيلَيأهي سي ُب الأُقدأ ِأ بَ رأَدوييُل، َصاحي َع ِبيي يَّةي، َفَسمي امي ِأ الأبيََلدي الشَّ ، تَ َلُه

ى يفي  ََ تَ  ََزَم بَ رأَدوييُل، فَاخأ ، َواَّنأ ِأ َيرينأُج، وََكثُ َر الأَقتأُل فييهي ََزَم الأ نَي، َواَّنأ ليمي َأََجَةي َقَصٍب،  فَ َنَصَر اَّللَُّ الأُمسأ
َلةي، فَ َتبي  َها إيََل الرَّمأ ن أ هي، َوَْنَا مي َََجَُة، َوْلَيَقتي النَّاُر بَ عأَض َجَسدي ريَقتأ تيلأَك اْلأ ، فَُأحأ ََ ليُمو َعُه الأُمسأ

َحابيهي. ُر يفي َأصأ َسأ َها إيََل ََّيفَا، وََكثُ َر الأَقتأُل َواْلأ ن أ َر، َوَخَرَج مي  َوَأَحاُطوا بيهي فَ تَ َنكَّ
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رٍ  َأ إيََل ُسرأَخاَب بأني بَدأ تييذأَكا َأ دي قَ لأَعةي ُخ ُر َعوأ  ذيكأ
تييذأَكا َأ َنةي َعاَدتأ قَ لأَعُة ُخ هي السَّ ري بأني ُمَهلأَهٍل.يفي َهذي ريي ُسرأَخاَب بأني بَدأ َمي  َأ إيََل اْلأ

ِأ َسلأُغُر، وَ  َي يُ َقاُل َْلُ َن( الَتُّأُكَما نأ )قَبييٍل مي ، َوُهَو مي ََّ الأُقرَّابُلييَّ نأُه َأ َها مي ذي ََ َسَبُب َأخأ ََ َقدأ أََتى وََكا َكا
ي، وَ  َن الأَمَراعي ، إيََل بَ َلدي ُسرأَخاَب، َفَمنَ َعُه مي َي َحابيهي، َفَمَضى قُ رَّابُلييُّ إيََل الَتُّأُكَما نأ َأصأ قَ َتَل ََجَاَعًة مي

َحابيهي  نأ َأصأ َكٍر َكثيرٍي، فَ َلقيَيُه ُسرأَخاُب َوقَاتَ َلُه، فَ َقَتَل قُ رَّابُلييُّ مي ، َوَجاَء يفي َعسأ ِأ َتَجاَش ِبيي َرادي َواسأ َكأ اْلأ
َزَ  ََيأ رَُجٍل، َواَّنأ نأ أَلأ رييَن رَُجًَل.َقرييًبا مي شأ َباليهي يفي عي  َم ُسرأَخاُب إيََل بَ عأضي جي

سأ  َلي َُُسُهَما ِبي ُهَما أَن أ ثَ ت أ ي َحدَّ ََ َذليَك، وََكاََن رَُجَلنيأ تييذأَكا َأ َي بيَقلأَعةي ُخ َيظَا َتحأ َع الأُمسأ ا َسَي تييََلءي فَ َلمَّ
رُ  َوالُُه، َوَقدأ َا َذَخائيُرُه، َوَأمأ ََ ِبي َها، وََكا َا َعَلي أ َتاَز ِبي يَناٍر، فَ َتَملََّكاَها، َواجأ يأ أَلأفي دي ََ َها يَزييُد َعَلى أَلأ

يعي بيََلدي  َُ َعَلى َجَي ََل الَتُّأُكَما تَ وأ يَناٍر، َواسأ اَئَِتأ أَلأفي دي َذا إيلَيأهي مي ََ َُ بَ رأكيَياُرُق، فَأَن أ لأطَا ُسرأَخاَب بأني  السُّ



َرزُوَر،  َوى َدُقوقَا وَشهأ ٍر، سي َخَر، َوَأرأَسَل إيََل َبدأ نَي اْلأ َيظي َتحأ ََ َهَذا الأَوقأُت قَ َتَل َأَحُد الأُمسأ ا َكا فَ َلمَّ
هي  هي، َوَعَلى َما َحَصَل بيَيدي سي َأ َِ إيلَيأهي الأَقلأَعَة، فََأمََّنُه َعَلى نَ  ََ ليُيَسلِي ََما نأُه اْلأ َا، ُسرأَخاَب َيطأُلُب مي َواْلي نأ َأمأ  مي

 هي َوَوَّفَّ َلُه.َفَسلََّمَها إيلَيأ 
 

بي ََسَرأقَ نأدَ  ََ َصاحي ُر قَ تألي َقَدرأَخا  ذيكأ
َدُه إيََل ُخَراسَ  ٍد إيََل بَ غأَداَذ َوَعوأ َي ُُمَمَّ لأطَا يهي السُّ ا َقدأ ذََكرأََن قَ بأُل ُقُدوَم الأَمليكي َسنأَجَر َمَع َأخي ، فَ َلمَّ ََ ا

دٍ  يهي ُُمَمَّ َخي َبأييُل بأُن  َوَصَل إيََل نَ يأَسابُوَر َخَطَب ْلي َُ جي ََ بيبَ غأَداَذ َطَمَع َقَدرأَخا ا َكا يعيَها، َوَلمَّ ََ َجَي َُراَسا ِبي
ائَةَ  َرأَض، قييَل: َكانُوا مي َها، َوََجََع َعَساكيَر ََتأَْلُ اْلأ هي َعن أ ََ ليبُ عأدي ُب ََسَرأقَ نأَد، يفي ُخَراَسا  أَلأفي ُعَمَر، َصاحي

ََ وَكُ  ليُمو ِأ ُمسأ  ََّاٌر، َوَقَصَد بيََلَد َسنأَجَر.ُمَقاتيٍل فييهي
َلَمُه َمَرَض سَ  َباري، َوَأعأ َخأ ْلأ ََ ِبي ي، َقدأ َكاَتَب َقَدرأَخا ُُه ُكنأُدغأدي نأ ُأَمَراءي َسنأَجَر، اَسأ رٌي مي ََ َأمي نأَجَر، وََكا

، َوقَ وَّى َطَمعَ  َََلكي ى َعَلى اْلأ ََ هي، َوأَنَُّه َقدأ َأَش هي إيََل بيََلدي دي ي بَ عأَد َعوأ لأطَاَننيأ َ السُّ تيََلفي الأَواقيعي َبنيأ خأ َلي ُه ِبي
ةي َعَداَوةي بَ رأكيَياُرَق ليَسنأَجَر، َوَأَشاَر َعَليأهي  دَّ ٍد، َوبيشي  بَ رأكيَياُرَق َوُُمَمَّ
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ََ َوالأعيَرا رََع َمَلَك ُخَراَسا تيََلُف َواقيٌع َوأَنَُّه َمََّت َأسأ خأ َما اَلي رأَعةي َمهأ لسُّ َُ َوَأقأَدَم، ِبي َق. فَ َباَدَر َقَدرأَخا
ًدا قيتَ  َ، فَ َباَدَر َوَساَر َْنأَوُه قَاصي ََ َقدأ ُعويفي ََ َسنأَجَر اْلأَََبُ، وََكا لأطَا َعُه َوَقَصَد الأبيََلَد، فَ بَ َلَغ السُّ اَلُه َوَمن أ

ي الأَمذأُكوُر، نأ َُجأَلةي َمنأ َمَعُه ُكنأُدغأدي ََ مي ، وََكا َّا فَ َعَل، فَ َوَصَل إيََل  َعني الأبيََلدي ٍء ِمي ُمُه بيَشيأ َوُهَو ََل يَ تَّهي
ي إيََل  ٍم، فَ َهَرَب ُكنأُدغأدي ََ َْنأُو ََخأَسةي َأَّيَّ َ َقَدرأَخا َنُه َوَبنيأ تَّةي آََلفي فَاريٍس، فَ َبقيَي بَ ي أ ، بَ لأٍخ يفي سي ََ  َقَدرأَخا

بيهي َعَلى اَلي  ُهَما ليَصاحي ن أ ٍد مي َذ، َفَمَلَكَها، َوَحَلَف ُكلُّ َواحي هي إيََل تيرأمي نأدي نأ عي اقي َوالأُمَناَصَحةي، َوَساَر مي تِيََ
ريي( بَ زأَغَش َعَلى َمنأزيلَتيهي. َمي ي َعَلى َما فَ َعَل )َحَسَدُه ليْلأ ُث ليلأُكنأُدغأدي ََ الأَباعي  وََكا

َي َأرأَسَل َسنأ  َكَرا ا َتَداََن الأَعسأ ، َلمَّ َُ َم َقَدرأَخا ِأ ُثَّ تَ َقدَّ َيََة، فَ َل ََ الأُعُهوَد َوالأَمَواثييَق الأَقدي َجُر يُذَكِيُر َقَدرأَخا
نأ  ٌء مي ى َعنأُه َشيأ ََ ََل ََيأََ ، َفَكا ََ يَس َعَلى َقَدرأَخا ََواسي ََ َواْلأ ليهي، َوَأذأَكى َسنأَجُر الأُعُيو غي إيََل قَ وأ  ُيصأ

ََبَُه أَنَُّه نَ َزَل ِبي  نأ بَ لأٍخ، َوأَنَُّه َخَرَج ُمَتَصيِيًدا يفي َثََلَثيياَئةي فَاريٍس، فَ َنَدَب َخََبيهي، فََأََتُه َمنأ َأخأ لأُقرأبي مي
، فَ َقاتَ لَ  َالي َقُه َوُهَو َعَلى تيلأَك اْلأ هي، َفَساَر إيلَيأهي، فَ َلحي دي رَي بَ زأَغَش ليَقصأ َمي نأَد َذليَك، اْلأ ِأ َسنأَجُر، عي ُه، فَ َل

 ََ أ َمنأ َمَع َقَدرأَخا َبي َُ َيصأ نأَد َسنأَجَر، فََأمَّا َقَدرأَخا َضَرُِهَا عي ، َوَأحأ ََ ي وَقَدرأَخا ََزُموا، َوَأَسَر ُكنأُدغأدي ، فَاَّنأ
َنا، َفَما َجَزاُؤَك إيَلَّ  مأ تَ َنا، َأوأ َلَأ ََتأدي َأ َخَدمأ َرأَض َواعأَتَذَر، فَ َقاَل َلُه َسنأَجُر: إي نَُّه قَ بََّل اْلأ يأُف، ُثَّ فَإي  السَّ

 بيهي فَ ُقتيَل. َأَمرَ 
، عَ  َرأضي ي ََتأَت اْلأ هي، َونَ َزَل يفي قَ َناٍة، َوَمَشى فييَها فَ رأَسَخنيأ سي َأ َََبَ َْنَا بينَ  ي اْلأ َع ُكنأُدغأدي ا َسَي َلى َما فَ َلمَّ



َها، َحابَُه إيََل ََمأَرجي ، َوَسَبَق َأصأ ي يَمَتنيأ ي َعظي ، َوقَ َتَل فييَها َحي ََّتنيأ ريسي َن النِيقأ َها يفي َثََلَثيياَئةي  بيهي مي ن أ َوَساَر مي
 فَاريٍس إيََل َغزأنََة.

، َوقيَتاٌل  نَ ُهَما َمَصافٌّ ، )َوَجَرى بَ ي أ َُ َوقييَل: َبلأ ََجََع َسنأَجُر َعَساكيَر َكثيريًَة، َوالأتَ َقى ُهَو وَقَدرأَخا
( َوَعسأ  َُ ََزَم َقَدرأَخا ، فَاَّنأ ِأ ثَ َر فييهي الأَقتأَل فييهي ٌِ، َأكأ ي ريًا إيََل َسنأَجَر، فَ َقتَ َلُه، َوَحَصَر َعظي َل َأسي َكُرُه، َوْحُي

َذ، فََأَمَرُه سَ  َِ تيرأمي ، فََأمََّنُه َسنأَجُر، َونَ َزَل إيلَيأهي، َوَسلَّ ََ ََما ي، َفَطَلَب اْلأ َا ُكنأُدغأدي َذ، َوِبي نأَجُر ِبيََُارََقةي تيرأمي
ا وَ  هي، َفَساَر إيََل َغزأنََة، فَ َلمَّ نأَدُه الأَمَحلَّ الأَكبيرَي.بيََلدي َلةي، َوَحلَّ عي وأ بُ َها َعََلُء الدَّ َرَمُه َصاحي َها َأكأ  َصَل إيلَي أ
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نأ غَ  َباٌل َمنييَعٌة، َعَلى َأرأبَعينَي فَ رأَسًخا مي َي جي ، َوهي ََ دي َأَوََت َب َغزأنََة َعَزَم َعَلى َقصأ ََّ َصاحي َق َأ ََ زأنََة، َوات َّ
َلةي، َوَقدأ َعَصى عَ  وأ َكُر َعََلءي الدَّ ِأ َعسأ ََعاقيليَها، َوُوُعوري َمَساليكيَها، فَ َقاتَ َلُه ٌم، َوََتَصَُّنوا ِبي َليأهي فييَها قَ وأ

َر َعَليأ  َلى َبََلًء َحَسًنا، َوُنصي ِأ فَأَب أ ُه ََريًدا َعن أ ي ُمن أ َم ُكنأُدغأدي ِأ بيطَائيٍل، فَ تَ َقدَّ ُه ن أ ُروا مي ََ ِأ َيظأ ، َوأَ فَ َل ِأ َخَذ هي
َب الأَعسأ  ًئا، َوَوف ََّرَها َعَليأهي، فَ َغضي َها َشي أ ن أ َبُل مي ِأ يَ قأ َلةي، فَ َل وأ ، َوَْحََلَها إيََل َعََلءي الدَّ ِأ َكُر، َغَنائيَمُه

هي، َوقَاُلوا: إي  اقيهي َعَليأهي، فََأَشاُروا بيَقبأضي ، َونيََ ِأ بيهي نأ َصاحي َنَّ ََل ََنأَمُن َوَحَسُدوُه َعَلى َذليَك، َوَعَلى قُ رأبيهي مي
ُت قَ  َلةي َما ََل َُيأكيُن َتََلفييهي. فَ َقاَل: َقدأ ََتَقَّقأ وأ ري الدَّ َعُل يفي َأمأ َأ ََماكيني فَ يَ  َد بَ عأَض اْلأ صي َأ يَ قأ ، َأ ِأ دَُك صأ

ِأ  لأَقبأضي َعَليأهي، فَ يَ َناَلُك ِأ ِبي َأ آُمرَُك ِّني َأَخاُف َأ َنأ َأقأبيُض َعَليأهي؟ فَإي ََ بيهي،  َوَلكينأ ِبي ُحو َتضي َأ نأُه َما تَ  مي
ي َجَرتأ َعادَ  َننيأ صأ ُه حي َها. فَ َوَلَّ َبُض َعَليأهي إيَذا َساَر إيلَي أ َأ تُ َولِيَيُه ويََليًَة َويُ قأ َأ فَ َقاُلوا: الصََّواُب َأ تُُه َأ

َما. َما َمنأ ََيَاُف َجانيَبُه، َفَساَر إيلَيأهي ُجَن فييهي  َيسأ
ا قَاَرَِبَُما َعري  هي فَ َلمَّ ةي ُمَقامي ََ يفي ُمدَّ َاليهي، َوَساَر َجرييَدًة، وََكا يَع َماليهي، َوَْنأَو َجي َرَق َجَي نأُه، فََأحأ َف َما يُ َراُد مي

ا َساَر َسَأَل رَا دي تيلأَك اْلأيَهةي، فَ َلمَّ َم َعَلى َقصأ نَُّه َندي عُّبيَها، فَإي َأُل َعني الطُُّرقي َوَتشَّ ًيا َعني بيَغزأنََة َيسأ  عي
ََ َقدأ َغرَُّه، َوَلَأ يَ َزلأ َسائيًرا إيََل أَ  َأ َيُكو فًا َأ َأ َوَصَل إيََل الطَّرييقي الَِّتي يُرييُدَها، َفَدلَُّه، فََأَخَذُه َمَعُه َخوأ

ي َكَحَلُه َأُخوُه  ََ الَّذي ََل نأ َِمَالييكي تُ ُتَش بأني أَلأبي َأرأسي َشاهأ، َقرييبي َهَراَة، َفَماَت ُهَناَك، َوُهَو مي َمليكأ
ثَتيهي. ُر َحادي َم ذيكأ رييَت، َوَقدأ تَ َقدَّ  َوَسَجَنُه بيتيكأ

 
َأ ََسَرأقَ نأدَ  دأ َخا ُر ُملأكي ُُمَمَّ  ذيكأ

نأ  ، مي َأ ََ َداُوَد بُ غأَراَخا َأ بأَن ُسَليأَما ََ َخا ًدا َأرأَسََل َُ َسنأَجُر ُُمَمَّ لأطَا َضَر السُّ َنةي َأحأ هي السَّ َو، يفي َهذي َمرأ
ري، وَ َوَملَّ  هأ َا َورَاَء الن َّ َانييَّةي ِبي نأ َأوأََلدي اْلأ َأ مي دأ َخا ََ ُُمَمَّ ، وََكا َأ َنُة َكُه ََسَرأقَ نأَد، بَ عأَد قَ تألي َقَدرأَخا ُأمُُّه اب أ

. َي َا إيََل اْلأ َو، َوَأقَاَم ِبي َشاهأ، َفَدَفَع َعنأ ُملأكي آَِبئيهي، فَ َقَصَد ُمرأ َي َمليكأ لأطَا  السُّ
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َر،  هأ ُه َسنأَجُر َأعأَماَلُه، َوَسريََّ َمَعُه الأَعَساكيَر الأَكثيريََة، فَ َعََبُوا الن َّ َُ َوَلَّ ا قُتيَل َقَدرأَخا فََأطَاَعُه فَ َلمَّ
َتَصَب َلُه أَ  َِ َشأأنُُه، وََكثُ َرتأ َُجُوُعُه، إيَلَّ أَنَُّه ان أ يعيَها، َوَعُظ ُُه َهاُغوَبُك، الأَعَساكيُر بيتيلأَك الأبيََلدي َجَي رٌي اَسأ مي

تينأَجادي بيَعَساكيري  سأ َها إيََل اَلي َتاَج يفي بَ عأضي ، َفَطَمَع فييهي َفَجَرى َلُه َمَعُه ُحُروٌب احأ  َوزَاَْحَُه يفي الأُملأكي
َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل.  َسنأَجَر، َعَلى َما َنذأُكُرُه بَ عأُد إي

َأ الأ  دأ َخا ا َمَلَك ُُمَمَّ َماَء، َوَصاَر َِببُُه َوَلمَّ نأ َسنأَجَر، َوَحَقَن الدِي يٍَّة مي َسَن إيََل الرََّعاََّي بيَوصي بيََلَد َأحأ
ًدا، َوُجَنابُُه َملأَجأً. صي  َمقأ

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

نيي الدَّ  تي َأمي ، َخَرَج ََتُج الرَُّؤَساءي ابأُن ُأخأ َوَّلي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ َلةي أَِي َسعأدي بأني الأُموَصََلََّي يفي َهذي وأ
َلةي َصَدَقَة. وأ ريًا بيَسيأفي الدَّ َتجي َييَّةي، ُمسأ يأ  إيََل اْلأيلَّةي السَّ

ي َيُي  ََ يُ نأَسُب إيلَيأهي أَنَُّه ُهَو الَّذي َي بَ رأكيَياُرَق َكا لأطَا ََعزَّ َوزييَر السُّ ََّ الأَوزييَر اْلأ  يُل َجانيبَ َوَسَبُب َذليَك َأ
، َوَجَلَس يفي  ََ يَوا َلةي الدِي وأ نُي الدَّ ا، َواعأتَ َزَل َخالُُه َأمي ٍد، َفَساَر َخائيًَ َي ُُمَمَّ لأطَا ةي إيََل السُّ ََ َليي  َداريهي، اْلأ

َن اْلأيلَّةي إيََل بَ غأَداَذ، وَ  ، َعَلى َما ذََكرأََن، َعاَد ََتُج الرَُّؤَساءي مي ََعزُّ ا قُتيَل الأَوزييُر اْلأ َعاَد َخالُُه إيََل فَ َلمَّ
بيهي.  َمنأصي

ََعزِي، إيََل بَ غأَداذَ  ، َأُخو الأَوزييري اْلأ دي ُب أَبُو الأَمجأ يُد الأُمَهذَّ َوَّلي أَيأًضا َورََد الأَعمي ، ََنئيًبا َعنأ َويفي رَبييٍع اْلأ
ََ بَ رأكيَيا ، َحيأُث َكا ِأ ََّ إييلأغَازيي ََل َُيَاليَُُه نأُه َأ يهي، ظَنًّا مي َقا، َكَما ذََكرأََنُه، فَ َقَبَض َأخي ََ ٌد َقدي ات َّ ُرُق َوُُمَمَّ

ٍد.  َعَليأهي إييلأغَازيي، َوَلَأ يَ تَ َغريَّأ َعنأ طَاَعةي ُُمَمَّ
ََل َعَلى  تَ وأ ََ َقدي اسأ ، وََكا ََ ََل ُوََل، َوَرَد إيََل بَ غأَداَذ ابأُن ُتُكَش بأني أَلأبي َأرأسي َوفييَها يفي َُجَاَدى اْلأ

َها َزوََّجُه إييلأَغازيي بأنُ الأَموأ  ا َوَصَل إيلَي أ َها إيََل بَ غأَداَذ، فَ َلمَّ َا، َحَّتَّ َساَر َعن أ ََ ِبي ، َفَخَدَعُه َمنأ َكا لي  صي
نَ َتُه.  ُأرأُتَق اب أ

يَد الأُملأكي َأَِب الأَمَعاِلي بأَن َعبأدي الرَّ  ُة َسدي ََ َليي َزَر اْلأ تَ وأ ، اسأ ََ ري رََمَضا ، َولُقِيَب َعُضَد َوفييَها، يفي َشهأ زَّاقي
. يني  الدِي

ََ َوريًعا، َفقي  ، وََكا َي الأبَ َلدي َأَِب َعلييِي بأَن الأُمَثَنَّ َيأَت قَاضي ََ ِبي ٍر، قَ َتَل الرَّبَعييُّو ََ َييًّا، َوفييَها، يفي َص يًها، َحَن
ََ َهَذا ، وََكا ِي اَمَغاّني ي أَِي َعبأدي اَّللَّي الدَّ َحابي الأَقاضي نأ َأصأ ي مي  الأَقاضي
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، فَ َنَسُبوُه يفي َذليَك إيََل التََّحامُ  َ الأَقَبائيلي ُخولي َبنيأ َن الدُّ لي َعَلى َما َجَرتأ بيهي َعاَدُة الأُقَضاةي ُهَناَك مي
ُر. َمأ ََ َعَلى قَ تأليهي َوَقدأ فَاَت اْلأ َم الأَباُقو ، فَ َندي ِأ ، فَ َقتَ َلُه َأَحُدُه ِأ  َعَليأهي

ُكُن ُهَو َوآَِبؤُ َوفييَها َبََن  ََ َيسأ َا َكا ، َوَسَكنَ َها، َوإيََّّ ي َعنيأ َامي ْلأ َلةي َصَدقَُة بأُن َمزأَيٍد اْلأيلََّة ِبي وأ ُه  َسيأُف الدَّ
َلُه يفي الأبُ ُيوتي الأَعَربييَّةي.  قَ ب أ

ُِ بأُن قُ رَ  لي َلةي ُمسأ وأ ُوََل قُتيَل الأُمَؤيَُّد بأُن َشَرفي الدَّ رُي َبِني ُعَقيأٍل، قَ تَ َلُه بَ ُنو َُّريأٍ َويفي َُجَاَدى اْلأ يأٍش َأمي
نأَد َهيأَت قيَصاًصا.  عي

َة،  تَ َقَل إيََل َمكَّ ، ان أ افيعييُّ قييُه الشَّ ََ يُّ الضَّرييُر، الأ ي الأبَ نأَدنييجي َ الأَقاضي َا ]الأَوفَ َياُت[ َوفييَها تُ ُويفِي َفَجاَوَر ِبي
هَ  َيقأ لأعيَباَدةي.َأرأبَعينَي َسَنًة يَُدرِيُس الأ َتغيُل ِبي يَث، َوَيشأ َدي ُع اْلأ مي  ، َوُيسأ

َه الشَّ  ََ يَُدرِيُس فيقأ ، وََكا ََ بَ َها صأ ٍد الطَََّبييُّ ِبَي ُ بأُن ُُمَمَّ َُسنيأ َ أَبُو َعبأدي اَّللَّي اْلأ َرَسةي َوفييَها تُ ُويفِي لأَمدأ افيعييِي ِبي
عينَي َسَنًة، وَ  يَّةي، َوَقدأ َجاَوَز تيسأ َحاَق.النِيظَامي َحابي أَِي إيسأ نأ َأصأ  ُهَو مي

ََلُم، َوقَ  يَنةي، َعَلى َساكينيَها السَّ رُي الأَمدي ُّ، َأمي َُسيأِني َمارََة اْلأ رُي َمنأُظوُر بأُن عي َمي َ اْلأ اَم َوَلُدُه َوفييَها تُ ُويفِي
عأَماَر الَّ  ََ قَ َتَل الأمي نأ َوَلدي الأُمَهنَّا، َوَقدأ َكا ُّ ليعيَمارَةي الأُقبَّةي َمَقاَمُه، َوُهَو مي َََذُه َُمأُد الأُملأكي الأَبََلَساّني ي أَن أ ذي

ا قُتي  َِّ، فَ َلمَّ لي ُق نأ َأهأ ََ مي ُهَما، وََكا َي اَّللَُّ َعن أ ، َرضي َسني بأني َعلييٍِ َوالأَعبَّاسي ُّ الَِّتي َعَلى َقَبأي اْلَأ َل الأَبََلَساّني
َأ َأمََّنهُ  َمانيهي.قَ تَ َلُه َمنأُظوٌر بَ عأَد َأ َة، فََأرأَسَل إيلَيأهي ِبَي نأُه إيََل َمكَّ ََ َقدأ َهَرَب مي  ، وََكا
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اَئٍة[ عينَي َوَأرأبَعيمي تٍِ َوتيسأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
496 - 

اَئةٍ  عينَي َوَأرأبَعيمي تٍِ َوتيسأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
تييََلءي يَ نَّاُل َعَلى الرَّيِي وَ  ُر اسأ نأُه َوُوُصوليُه إيََل بَ غأَداذَ ذيكأ َها مي ذي  َأخأ

، َعَلى مَ  ََ بَ َها نأ َأصأ ٌد مي َُ ُُمَمَّ لأطَا ا َخَرَج السُّ َي بَ رأكيَياُرَق، فَ َلمَّ لأطَا لرَّيِي ليلسُّ ُطأَبُة ِبي ا ذََكرأََنُه، َكاَنتي اْلأ
َتأأَذنَُه يفي  ، اسأ يُّ َُسامي تيكينَي اْلأ ََ َلُه، َفَساَر  َوَمَعُه يَ نَّاُل بأُن أَنُوشأ َا، فََأذي ُطأَبةي َلُه ِبي دي الرَّيِي َوإيقَاَمةي اْلأ َقصأ

نأ نُ وَّابي بَ رأكيَياُرَق، َا مي ٍر، فََأطَاَع َمنأ ِبي ََ َها يفي َص تيكينَي، فَ َوَصََل إيلَي أ َب  ُهَو َوَأُخوُه َعلييُّ بأُن أَنُوشأ َوُخطي
ََل يَ نَّالُ  تَ وأ ، َواسأ لرَّيِي ٍد ِبي َا  ليُمَحمَّ يَناٍر، َوَأقَاَم ِبي ِأ ِبيياَئَِتأ أَلأفي دي َلُه، َوَصاَدرَُه ، َوَعَسَف َأهأ َعَلى الأبَ َلدي

َي بَ رأكيَياُرَق، فَ َوقَ  لأطَا نأدي السُّ نأ عي رُي بُ رأُسُق مي َمي ، فَ َوَرَد إيلَيأهي اْلأ َوَّلي نأ رَبييٍع اْلأ في مي َع الأقيَتاُل إيََل النِيصأ
ِأ َعَلى َِببي  نَ ُه . بَ ي أ ََزَم يَ نَّاُل َوَأُخوُه َعلييٌّ ، فَاَّنأ  الرَّيِي

َحابيهي َكثيرٌي، َوَتشَ  نأ َأصأ وييَن، َوَسَلَك يَ نَّاُل اْلأيَباَل، فَ ُقتيَل مي ُتوا، فَأََتى إيََل فََأمَّا َعلييٌّ فَ َعاَد إيََل ويََليَتيهي قَ زأ ت َّ
َلي  َرَمُه اْلأ اَئةي رَُجٍل، فََأكأ َهدي أَِي بَ غأَداَذ يفي َسبأعيمي َنا ُأرأُتَق ِبيَشأ َُ اب أ َما َتَمَع ُهَو َوإييلأغَازيي َوُسقأ ُة، َواجأ ََ ي



ِأ  َلةي َصَدَقَة، َفَحَلَف َْلُ وأ ٍد، َوَساُروا إيََل َسيأفي الدَّ َي ُُمَمَّ لأطَا َُوا َعَلى ُمَناَصَحةي السُّ َة َوََتَاَل ََ  أَيأًضا َحنيي
 َعَلى َذليَك، َوَعاُدوا.

 
ُر َما ف َ  لأعيَراقي ذيكأ  َعَلُه يَ نَّاُل ِبي

َِ النَّاسَ  تَ َقرَّ بيبَ غأَداَذ ظََل ا اسأ تيكينَي إيََل بَ غأَداَذ قَ بأُل، فَ َلمَّ  َقدأ ذََكرأََن ُوُصوَل يَ نَّاُل بأُن أَنُوشأ
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لضَّرأبي  َحابُُه َعَلى الأَعامَّةي ِبي َتطَاَل َأصأ ، َواسأ ِأ يًعا، َوَصاَدرَُه لأبيََلدي َجَي ، َوَصاَدَر  ِبي يطي سي قأ َوالأَقتألي َوالت َّ
اَل.  الأُعمَّ

نأدَ  َهاُه َعنأ َذليَك، َويُ َقبِيُح عي َّ يَ ن أ اَمَغاّني ََسني الدَّ َي الأُقَضاةي َأَِب اْلأ ََُة قَاضي َليي ُه َما يَ رأَتكيُبُه فََأرأَسَل إيلَيأهي اْلأ
، َوتَ َردََّد أَيأًضا إيََل إي  َي َوا ِي َوالأُعدأ َن الظُّلأ َي الَِّتي  مي تيهي، َوهي خأ َم ِبُي ََّيَّ هي اْلأ ََ يَ نَّاُل َقدأ تَ َزوََّج َهذي يلأَغازيي، وََكا

َُوُه َعَلى الطَّاَعةي  ا إيلَيأهي، َوَحلَّ ُر َمَعُه َفَمَضوأ َمأ َط اْلأ َلةي تُ ُتَش، َحَّتَّ تَ َوسَّ وأ ، َوتَ رأكي َكاَنتأ َزوأَجَة ََتجي الدَّ
يَّةي، وََكفِي  ِي الرَّعي ِي ظُلأ ، َوَنَكَث َوَداَم َعَلى الظُّلأ نيي ، َفَحَلَف، َوَلَأ يَقيفأ َعَلى الأَيمي ِأ َحابيهي، َوَمنأعيهي َأصأ

ريَةي.  َوُسوءي السِي
، َوسَ  َوالي َمأ نأ ََّنأبي اْلأ َعُلُه يَ نَّاُل مي َأ َلةي َصَدَقَة، َوَعرََّفُه َما يَ  وأ ُة إيََل َسيأفي الدَّ ََ َليي كي الدِي فََأرأَسَل اْلأ ، َأ َماءي

، َوَوَصَل بَ غأَداَذ رَابيعَ  ََ لَّتيهي يفي رََمَضا نأ حي هي ليَيُكفَّ يَ نَّاَل، َفَساَر مي سي َأ َأ َُيأُضَر بينَ  نأُه َأ َشوَّاٍل،  َوَطَلَب مي
ةي، وَ  ََ َليي َي اْلأ يَوا َتَمَع ُهَو َويَ نَّاُل، إييلأغَازيي، َونُ وَّاُب دي ، َواجأ يِي مي لنَّجأ َياَمُه ِبي ُد َوَضَرَب خي تَ َقرََّرتي الأَقَواعي

لَّ  َر َشوَّاٍل إيََل حي َلَة، فَ َعاَد َصَدَقُة َعاشي ، َفَطَلَب يَ نَّاُل الأُمهأ تيهي، َعَلى َماٍل َيَأُخُذُه َويَ رأَحُل َعني الأعيَراقي
تَ َقرَّ  ا اسأ ي َعمَّ َعدِي ِي َوالت َّ َن الظُّلأ ُر َعَليأهي، فَ َبقيَي يَ نَّاُل إيََل  َوتَ َرَك َوَلَدُه ُدبَ يأًسا بيبَ غأَداَذ ليَمنأعيهي مي َمأ اْلأ

َيعألي  ي الأَقعأَدةي، َوَساَر إيََل َأَواََن، فَ نَ َهَب، َوَقَطَع الطَّرييَق، َوَعَسَف النَّاَس، َوَِبَلَغ يفي الأ تَ َهلِي ذي  ُمسأ
ََُة إيََل َصَدقَةَ  َليي َحابيهي، فََأرأَسَل اْلأ َصأ ، َوَأقأَطَع الأُقَرى ْلي يفي َذليَك، فََأرأَسَل أَلأَف فَاريٍس، َوَساُروا  الأَقبييحي

َع يَ نَّاُل بيُقرأ  ا َسَي َنةي بَ غأَداَذ، فَ َلمَّ حأ ََةي، َوإييلأغَازيي، شي َليي َحابي اْلأ نأ َأصأ ِأ ََجَاَعٌة مي نأُه َعََبَ إيلَيأهي َوَمَعُه ِأ مي ِبيي
َرى َوَشعَّثَ َها َوَقَصَد شَ  سأ َلَة، َوَساَر إيََل َِبجي جأ َلى، دي ِأ قَ ت أ نَ ُه ، فَ ُقتيَل بَ ي أ ِأ ُلَها، فَ َقاتَ َلُه ، َفَمنَ َعُه َأهأ ََ َراَِب هأ

ٍد، َوَعاَد ُدبَ يأُس بأُن َصَدَقَة، َوإييلأ  َي ُُمَمَّ لأطَا ًدا إيََل السُّ ََ قَاصي ، َوَساَر إيََل َأذأرَبييَجا ِأ ُه َغازيي، َورََحَل َعن أ
. ِأ عيهي َنُة بَ غأَداَذ، إيََل َمَواضي حأ  شي

 
ََ وَ ذي  َما َ إييلأَغازيي َوُسقأ َنُه َوَبنيأ َنةي بَ ي أ َيت أ َنًة إيََل بَ غأَداَذ َوالأ حأ تيكينُي الأَقيأَصرييُّ شي ُر َوُصولي ُكُمشأ  َصَدَقةَ كأ



َنًة، َأرأسَ  حأ تيكينُي الأَقيأَصرييُّ إيََل بَ غأَداَذ، شي ، َورََد ُكُمشأ َوَّلي َتَصَف رَبييٍع اْلأ َنةي، ُمن أ هي السَّ َها يفي َهذي َلُه إيلَي أ
نأ  يَل بَ رأكيَياُرَق مي َمةي رَحي َنةي الأُمتَ َقدِي َُ بَ رأكيَياُرُق، َوَقدأ ذََكرأََن يفي السَّ لأطَا  السُّ
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َع إييلأَغازيي،  ا َسَي َنًة فَ َلمَّ حأ تيكينَي شي ا َوَصَلَها َأرأَسَل إيََل بَ غأَداَذ ُكُمشأ ، فَ َلمَّ ََ ََ إيََل َِهََذا بَ َها َو َوهُ َأصأ
َتدأ  ا، َيسأ ََ ني كيي صأ بي حي ََ بأني ُأرأُتَق، َصاحي َما يهي ُسقأ ٍد، َأرأَسَل إيََل َأخي َي ُُمَمَّ لأطَا َنٌة بيبَ غأَداَذ، ليلسُّ حأ يهي شي عي

َتَمَع بيهي، َوسَ  ْلأيلَّةي، َواجأ َلةي َصَدَقَة ِبي وأ َد بيهي َعَلى َمنأعيهي، َوَساَر إيََل َسيأفي الدَّ ٍد إيلَيأهي لييَ عأَتضي يَد َعهأ أََلُه ََتأدي
َهةي بَ رأكيَياُرَق، فََأَجابَُه إيََل َذليَك َوَحَلَف َلُه، فَ َعاَد إييلأَغازيي. نأ جي ُدُه مي صي  يفي َدفأعي َمنأ يَ قأ

َها أَنَُّه َأرأَسَل َجََ  ن أ نيهي مي رييَت، َوَسَبُب ََتَكُّ َُ يفي َعَساكيَر، َوََّنََب يفي َطرييقيهي تيكأ َما َن َوَوَرَد ُسقأ اَعًة مي
ََّ سُ  ، َوَأظأَهُروا َأ ِأ ، َوََسأٍن َوَعَسٍل، فَ َباُعوا َما َمَعُه ٍ َاُل ُجْبأ ِأ َأْحأ رييَت، َوَمَعُه َي إيََل تيكأ ََ َقدأ الَتُّأُكَما َما قأ

َلَة، َعلَ  ، تيلأَك اللَّي أ َُ ، َوَوَثَب الَتُّأُكَما ُل الأبَ َلدي ََّ َأهأ ْنأيَداري، فَاطأَمَأ ، َعاَد َعنأ اَلي ِأ ُرَّاسي فَ َقتَ ُلوُه ى اْلأ
لرَّ  ا َوَصَل إيََل بَ غأَداَذ نَ َزَل ِبي ، َوَدَخَلَها َوََّنَبَ َها، َوَلمَّ َُ َما َها ُسقأ َواَب، َوَوَرَد إيلَي أ َب أ  َمَلةي.َوفَ َتُحوا اْلأ

نَي، َوَأرأَسَل  يسي ، إيََل قَ رأمي َوَّلي تيكينَي فَ َوَصَل، َأوََّل رَبييٍع اْلأ إيََل َمنأ َلُه َهًوى َمَع بَ رأكيَياُرَق، َوَأمَّا ُكُمشأ
َلُموُه اْلأَ  ، َوَأعأ ي لأبَ نأَدنييَجنيأ ُه ِبي ، فَ َلَقوأ ِأ ُه ن أ ، َفَخَرَج إيلَيأهي ََجَاَعٌة مي ِأ ُه ن أ ِأ بيُقرأبيهي مي َلَمُه َواَل، َوَشارُوا َوَأعأ حأ

َ، فَ َوَصَل إيََل بَ غأدَ  ريأ رََع السَّ لأُمَعاَجَلةي، فََأسأ اَرَق إييلأَغازيي َدارَُه، َعَليأهي ِبي ََ ، فَ  َوَّلي َتَصَف رَبييٍع اْلأ اَذ ُمن أ
كَ  نأ َعسأ ٌة مي َلةي، َوََّنََبا بَ عأَض قُ َرى ُدَجيأٍل، َفَساَر طَائيََ َن الرَّمأ َعَدا مي ، َوَأصأ ََ َما يهي ُسقأ خي َتَمَع ِبَي ري  َواجأ

بَ  ُهَما، َوُخطي تيكينَي َورَاَءُِهَا، ُثَّ َعاُدوا َعن أ تيكينُي  ُكُمشأ َي بَ رأكيَياُرَق بيبَ غأَداَذ فََأرأَسَل ُكُمشأ لأطَا ليلسُّ
ةي، يفي طَاَعةي بَ رأكيَياُرَق، فَ لَ  ََ َليي َي اْلأ يَوا نأ دي ٌب مي َلةي َصَدَقَة، َوَمَعُه َحاجي وأ ِأ َيُيبأ الأَقيأَصرييُّ إيََل َسيأفي الدَّ

َعتأ ُخطأَبُة إيََل َذليَك، وََكَشَف الأقيَناَع بيبَ غأَداَذ يفي َمَُ  ري َصرأَصٍر، فَ ُقطي سأ َن اْلأيلَّةي إيََل جي ََتيهي، َوَساَر مي اَل
ُطََباُء َعَلى الدُّ  َتَصَر اْلأ ، َواق أ نيي ََلطي َن السَّ ةي بَ رأكيَياُرَق بيبَ غأَداَذ، َوَلَأ يُذأَكرأ َعَلى َمَنابيريَها َأَحٌد مي ََ َعاءي ليلأَخليي

.َ  ََل َغريأ
ا َوَصَل َسيأفُ  ََب، يُ َعرِيفُ ُهَما أَنَُّه َقدأ أََتى  َوَلمَّ َرأ ، وََكاََن ِبي ََ َما َلةي إيََل َصرأَصٍر َأرأَسَل إيََل إييلأَغازيي َوُسقأ وأ الدَّ

َمأ  َذتي اْلأ َرَتييَما، فَ َعاَدا َوََّنَبَ َها ُدَجيأًَل، َوَلَأ يُ بأقيَيا َعَلى قَ رأيٍَة َكبيريٍَة َوََل َصغيريٍَة، َوُأخي ُتضَّتي َواُل، ليُنصأ َواف أ
ِأ َلَأ يُ ن أ  ري َمليٍك، إيَلَّ َأَّنَُّ َلةي بينَ هأ وأ يَن َمَع َسيأفي الدَّ َراُد الَّذي َكأ َبأَكاُر، َوََّنََب الأَعَرُب َواْلأ ثأُل اْلأ ِأ مي ُه َقلأ َعن أ

ا يفي َأخأ  َصوأ تَ قأ ُِ اسأ ُه ، َوَلكين َّ َسادي َمَعُهنَّ ََ ذي النِيَساءي َوالأ نأ َأخأ َي مي ، الَتُّأُكَما َراقي حأ لضَّرأبي َواْلأي َوالي ِبي َمأ ذي اْلأ
ُز ُيَساويي َعَشَرُة َأرأطَاٍل بيقيريَاٍط، َفَصاَر َثََل  ُب أ ََ اْلأ َعاُر، َفَكا َسأ ، َوَغَلتي اْلأ ثَُة َوَبَطَلتأ َمَعاييُش النَّاسي

َياءي َكَذليَك. َشأ يُع اْلأ  َأرأطَاٍل بيقيريَاٍط، َوَجَي
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َلي  َُ َوَمَعُهَما فََأرأَسَل اْلأ َما َدٌة، َوَعاَد إييلأغَازيي َوُسقأ َتقيرَّ قَاعي ِأ َتسأ ، فَ َل ََلحي صأ َلةي يفي اْلأي وأ ُة إيََل َسيأفي الدَّ ََ ي
َن الأ  ِأ ََجَاَعٌة َكثيريٌَة مي لرََّمَلةي، فَ َقَصَدُه نأ ُدَجيأٍل، َفَخيَُّموا ِبي َلةي َصَدقََة مي وأ ، َعامَّةي ُدبَ يأُس بأُن َسيأفي الدَّ

َذتأ أَ  َأ ُأخي ِأ ََجَاَعٌة، فَُأطأليُقوا بَ عأَد َأ ُه ن أ َذ مي ٍر، َوُأخي ََ َن الأَعامَّةي َأرأبَ َعُة نَ  ، فَ ُقتيَل مي ِأ ِأ فَ َقاتَ ُلوُه ليَحتُ ُه سأ
َسني بأَن الدَّ  َي الأُقَضاةي َأَِب اْلَأ ُة قَاضي ََ َليي ، فََأرأَسَل اْلأ ًة َعَلى النَّاسي دَّ ُر شي َمأ ، َوََتَج َوازأَداَد اْلأ ِي اَمَغاّني

ي ُهَو َمََلبيُسُه، َوي ُ  ري الَّذي َمأ لأَكفِي َعني اْلأ َلةي َيَأُمُرُه ِبي وأ َصََلََّي إيََل َسيأفي الدَّ َعرِيفُُه َما الرَُّؤَساءي بأَن الأَموأ
َرَج ا َأ َأخأ ََةي إي َليي َر َعَليأهي، فََأظأَهَر طَاَعَة اْلأ َمأ ُِ اْلأ نأ بَ غأَداَذ، َوإيَلَّ فَ َليأَس النَّاُس فييهي، َويُ َعظِي لأَقيأَصرييَّ مي

َرَق. ، َوَأرأَعَد َوأَب أ يأفي ُ السَّ  َغريأ
َ َعَشَر رَبي  ارَقَ َها ََثّني ََ نأ بَ غأَداَذ، فَ  َراجي الأَقيأَصرييِي مي ُر َعَلى إيخأ َمأ تَ َقرَّ اْلأ ا َعاَد الرَُّسوُل اسأ ري، فَ َلمَّ خي يٍع اْلأ

َي  َرَوا هأ ٍد بيبَ غأَداَذ، َوَساَر َوَساَر إيََل الن َّ َي ُُمَمَّ لأطَا يَدتأ ُخطأَبُة السُّ هي، َوُأعي َلةي إيََل بَ َلدي وأ ، َوَعاَد َسيأُف الدَّ
ُِ الأَقيأصَ  َها ليَيأأَمُنوا، َفَمنَ َعُه ن أ ْنأيَداَر مي نأُه، َوَأرَاُدوا اَلي َط، َفَخاَف النَّاُس مي ، الأَقيأَصرييُّ إيََل َواسي رييُّ

َها.َوَخَطَب لََبأ  نأ َسَوادي َط، َوََّنَُبوا َكثيريًا مي  كيَياُرَق بيَواسي
 ، ِأ َكَرُه َعنأ َأَذاُه ليَها، وََكفَّ َعسأ َط، َفَدَخَلَها، َوَعَدَل يفي َأهأ َع َصَدَقُة َذليَك َساَر إيََل َواسي ا َسَي فَ َلمَّ

، وَ  َط، َوفَارَقَ َها الأَقيأَصرييُّ ََّ َوَوَصَل إيلَيأهي إييلأَغازيي بيَواسي َلةي: إي وأ َلَة، َفقييَل ليَسيأفي الدَّ جأ ًنا بيدي نَ َزَل ُمَتَحصِي
رَّ  ََ َكُر الأَقيأَصرييِي تَ  ِأ َعسأ ا رَآُه ََلَح، فَ َلمَّ َكريهي َوَقدأ لَبيُسوا السِي َها بيَعسأ ُقوا َعنأُه، ُهَناَك ََمَاَضًة، َفَساَر إيلَي أ

َحابيهي، َفطََلَب اْلأَ  َرَمُه، َوقَاَل َوبَقيَي يفي َخَواصِي َأصأ نأَدُه، فََأكأ َلةي، فَأَمََّنُه، َفَحَضَر عي وأ نأ َسيأفي الدَّ ََ مي َما
َط، َوَْنأُن ََل نَ عأقيُل. نأ َواسي نأ بَ غأَداَذ، ُثَّ مي تَ َنا مي َرجأ َمُن؟ َأخأ تَ َنا َنسأ نأَت، قَاَل: َوتَ رَكأ  َلُه: َقدأ َسَي

يعي َعسأ  َمي ََ ْلي ََما ، فَ َعاَدا إيلَيأهي ُثَّ َبَذَل َصَدَقُة اْلأ ي َوى رَُجَلنيأ ، سي ََ َمَع الأَقيأَصرييِي َط، َوَمنأ َكا َكري َواسي
َب ب َ  َط، َوُخطي ٍد بيَواسي َي ُُمَمَّ لأطَا يَدتأ ُخطأَبُة السُّ عأَدُه فََأمَّنَ ُهَما، َوَعاَد الأَقيأَصرييُّ إيََل بَ رأكيَياُرَق، َوُأعي

َلةي وإييلأَغازيي، َوا وأ نأ ليَسيأفي الدَّ رييَن مي َها يفي الأعيشأ ُهَما فييَها َوَلَدُه، َوَعاُدوا َعن أ ن أ ٍد مي تَ َناَب ُكلُّ َواحي سأ
َعَد إيََل بَ غأدَ  نَُّه َأصأ َّا َكانُوا ََيَاُفونَُه. فََأمَّا إييلأَغازيي فَإي َط ِمي ُل َواسي َن َأهأ ُوََل، َوَأمي اَذ، َوَأمَّا َسيأُف َُجَاَدى اْلأ

َلةي َصَدَقةُ  وأ َّللَّي  الدَّ ري ِبي َتظأهي َغَر َمنأُصورًا َمَع إييلأغَازيي إيََل الأُمسأ َصأ نَُّه َعاَد إيََل اْلأيلَّةي، َوَأرأَسَل َوَلَدُه اْلأ  فَإي
ثَةي، فَ َوَصَل إيََل بَ غأَداَذ َوَخاَطَب يفي  َادي هي اْلأ َط بيَسَببي َهذي ََ َقدأ َسخي نَُّه َكا أَلُُه الرِيَضا َعنأُه، فَإي َك، َذلي َيسأ

يُب إيلَيأهي.  فَُأجي
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تييََلءي َصَدقََة َعَلى َهيأتَ  ُر اسأ  ذيكأ
، وَ  َُ ََل َُ أَلأُب َأرأسي لأطَا َها السُّ ِي بأني قُ َريأٍش، َأقأَطَعُه إيَّيَّ لي َلةي ُمسأ وأ يَنُة َهيأَت ليَشَرفي الدَّ َلَأ تَ َزلأ َكاَنتأ َمدي



َشاهأ، ُثَّ َأَخَذَها َأُخوُه تُ ُتُش بأُن َمَعُه َحَّتَّ قُتيَل، فَ َنَظَر فييَها ُعمَ  َُ َمليكأ لأطَا َأ َماَت السُّ َداُء بَ غأَداَذ إيََل َأ
بي بأ  ََ بأني َوهأ َوا َلةي ثَ رأ وأ َُ بَ رأكيَياُرُق َأقأَطَعَها ليبَ َهاءي الدَّ لأطَا ََل السُّ تَ وأ ا اسأ . فَ َلمَّ ََ ََل َبَة، أَلأبي َأرأسي ني ُوَهي أ

ََ َصَدَقُة يَ ُزورُُه  َوَأقَاَم ُهَو َوَجََ  ، وََكا ي َلةي َصَدَقَة، وََكاََن ُمَتَصافيَينيأ وأ نأَد َسيأفي الدَّ نأ َبِني ُعَقيأٍل عي اَعٌة مي
 َكثيريًا ُثَّ تَ َنافَ َرا.

َُ َقدأ َخطَبَ َها، ف َ  َوا ََ ثَ رأ هي، وََكا ني ابأني َعمِي ًتا لَُه مي ََّ َصَدقََة َزوََّج بين أ ََ َسَبُب َذليَك َأ ِأ َيُيبأُه إيََل وََكا َل
َدًة َعَليأهي، فَأَنأَكَر صَ  َأ َيُكونُوا َيًدا َواحي َلةي، َأ وأ لَّةي َسيأفي الدَّ ِأ يفي حي تأ ُعَقيأٌل، َوُه ََ َدقَُة َذليَك، فَ َتَحاَل

َُ َعقييَب َذليَك َوَعاَد َمرييًضا، فَ وُكِيَل بيهي َصَدَقُة، َوقَاَل: ََل بُدَّ مي  َوا نأ َهيأَت، فََأرأَسَل َذليَك، َوَحجَّ ثَ رأ
ِي الأبَ َلدي إيلَيأهي. ليي َبُه، وََكَتَب َخطَُّه بيَتسأ َُ َحاجي َوا  ثَ رأ

ٍر، َوأَ  ََ َعَة بأني َماليكي بأني ُمَقلَّدي بأني َجعأ ُد بأُن رَافيعي بأني ريفَاعي بأني ُضبَ ي أ يَنئيٍذ ُُمَمَّ َيأَت حي ََ ِبي رأَسَل َصَدَقُة وََكا
َنُه ُدبَ يأًسا َمعَ  ا َأَخَذ َصَدَقُة  اب أ ٌد، فَ َعاَد ُدبَ يأٌس إيََل أَبييهي، فَ َلمَّ ِأ إيلَيأهي ُُمَمَّ ِأ ُيَسلِي بي لييَ َتَسلََّمَها فَ َل َاجي اْلأ

ي ثَ رأ  َكريهي إيََل َهيأَت، َفَخَرَج إيلَيأهي َمنأُصوُر بأُن َكثيرٍي ابأُن َأخي َعَد يفي َعسأ بََة، َأصأ وأ هي الن َّ طًا، َهذي ، َواسي ََ َوا
َهاري. َن الن َّ َلةي، َوَحارَبُوُه َساَعًة مي وأ َحابيهي، فَ َلُقوا َسيأَف الدَّ نأ َأصأ  َوَمَعُه ََجَاَعٌة مي

ا رََأى ذَ  َحابُُه، فَ َلمَّ َلةي الأبَ َلَد، َفَدَخَلُه َأصأ وأ َن الرَّبَعييِينَي فَ َتُحوا ليَسيأفي الدَّ ََّ ََجَاَعًة مي ليَك َمنأُصوٌر ُثَّ إي
َحابيهي،  َوَمنأ َمَعهُ  نأ ُوُجوهي َأصأ َم نُ ُزوليهي، َوَخَلَع َعَلى َمنأُصوٍر َوََجَاَعٍة مي َسلَُّموا الأبَ َلَد إيلَيأهي، َفَمَلَكُه يَ وأ

ٍل. هي ََثبيَت بأَن َكامي َلَف َعَليأهي ابأَن َعمِي َتخأ لَّتيهي، َواسأ  َوَعاَد إيََل حي
 

َ بَ رأكيَياُرَق َوُُمَمَّ  َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  دٍ ذيكأ
لأطَ  َي بَ رأكيَياُرَق َوالسُّ لأطَا َ السُّ ُس َبنيأ َامي ََ الأَمَصافُّ اْلأ َرةي، َكا خي َن َُجَاَدى اْلأ َنةي، ََثمي هي السَّ َي يفي َهذي ا

ٍد.  ُُمَمَّ
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َكُرُه، َوُمَقدَّ  َا َعسأ ٍد، َوِبي َي ُُمَمَّ لأطَا يُعَها ليلسُّ ََ َجَي ا وََكاَنتأ َكنأَجُة َوبيََلُد َأرَّا رُي َغزأَغليي، فَ َلمَّ َمي ُِ اْلأ ُمُه
رُي َمنأُصوُر بأُن نيظَامي الأُملأكي َوابأُن أَ  َمي َه َغزأَغليي َواْلأ ََ َُمأُصورًا تَ َوجَّ بَ َها صأ ٍد ِبَي ُد طَاَل ُمَقاُم ُُمَمَّ يهي ُُمَمَّ خي

َرتيهي، ليريََ  يَن ليُنصأ دي ي الطَّاَعةي.بأُن ُمَؤيَّدي الأُملأكي بأني نيظَامي الأُملأكي قَاصي ِأ بيَعنيأ  اُه
، فَ َوَصُلوا إيََل الرَّيِي يفي  ََ َّا يَليي َأَذرأبييَجا ََ ِمي ٍد َزْنأَا ُطأَبُة ليُمَحمَّ ُر َما تُ َقاُم فييهي اْلأ ََ آخي نأ وََكا رييَن مي الأعيشأ

َكُر بَ رأ  ارََقُه َعسأ ََ اَئٍة، فَ  عينَي َوَأرأبَعيمي ةي َسَنَة ََخأٍس َوتيسأ ي اْلأيجَّ ٍم.ذي  كيَياُرَق، َوَدَخُلوُه َوَأقَاُموا بيهي َثََلثََة َأَّيَّ
، َوأَنَُّه َوَصَل إيََل َساَوَة، َفَساُروا إيلَيأهي، ََ بَ َها نأ َأصأ ٍد مي َي ُُمَمَّ لأطَا ُُروجي السُّ ُِ اْلأَََبُ ِبي َوْلَيُقوُه  َوَوَصَلُه

تيكي  َنا أَنُوشأ ََ َوَمَعُه يَ نَّاُل َوَعلييٌّ اب أ ََمَذا َا إيََل ِبي تََّة آََلفي فَاريٍس، فََأقَاُموا ِبي ِأ سي ، فَ بَ َلَغ َعَدُدُه يِي َُسامي نَي اْلأ



ِأ  نُوا يفي رَأأييهي ، فَ تَ َلوَّ ِأ ََ بَ رأكيَياُرَق َقدأ َأََتُه لأطَا ََّ السُّ ُِ اْلأَََبُ ِبَي ، فََأََتُه ري الأُمَحرَّمي ، َفَساَر يَ نَّاُل َوَعلييٌّ َأَواخي
َنا أَنُوشأ  ، فَ َوَصَل اب أ ََ َوا هي إيََل َشرأ َوجُّ ٌد َعَلى الت َّ َُ ُُمَمَّ لأطَا ، َعَلى َما ذََكرأََنُه، َوَعَزَم السُّ تيكينَي إيََل الرَّيِي

، وَ  ََ ُب بَ عأضي َأذأرَبييَجا ، َصاحي يَل بأني ََّيُقوِتي َاعي ُدوُد بأُن إيَسأ  َكاَنتأ إيََل َأرأَدبييَل، فََأرأَسَل إيلَيأهي الأَمليُك َموأ
لأطَ  ُتُه َزوأَجَة السُّ َي بَ رأكيَياُرَق، وََكاَنتأ ُأخأ لأطَا ، َوُهَو َخاُل السُّ يَل بأني ََّيُقوِتي َاعي َبييهي إيَسأ َلُه ْلي ٍد، قَ ب أ َي ُُمَمَّ ا

َلةي بَ رأكي  تَ ُلُه َأوََّل َدوأ َم َمقأ َي بَ رأكيَياُرَق بيثَأأري أَبييهي، َوَقدأ تَ َقدَّ لأطَا َأ َوُهَو ُمطَاليُب السُّ َبغيي َأ َياُرَق، َوقَاَل َلُه: يَ ن أ
ا، َوَتَصيََّد يفي  َنا، َفَساَر إيلَيأهي ُمُيدًّ مي َع َكليَمتُ َنا َعَلى طَاَعتيَك، َوقيَتالي َخصأ َتمي َنا ليَتجأ َدَم إيلَي أ َ تَ قأ َطرييقيهي َبنيأ

َكريهي، فَ َوَثَب َعَليأهي ََّي  َرَد َعنأ َعسأ ََ ، َوان أ ََ َلَقا ًدا يفي َأرأَدبييَل َوبَ ي أ ََ ُُمَمَّ لأطَا ٌر، َوُهَو َغافيٌل، َفَجَرَح السُّ
هي َوَْنَا. ري فَأَلأَقاُه َعنأ فَ َرسي َف النَّمي َا َجوأ كِييًنا َوَشقَّ ِبي هي، فََأَخَذ سي  َعُضدي

ُرُه اث أ  ، َوُعمأ َوَّلي نأ رَبييٍع اْلأ في مي َ يفي النِيصأ يَل تُ ُويفِي َاعي ُدوَد بأَن إيَسأ ََّ َموأ ا بَ َلَغ ُثَّ إي ََ َسَنًة، َوَلمَّ ُرو شأ َي َوعي نَ َتا
دُ  تي َموأ َ ُمتَ َوقِيٍف، فَ َوَصَل بَ عأَد َموأ ُدوٍد َساَر َغريأ ٍد َوالأَمليكي َموأ َي ُُمَمَّ لأطَا تيَماُع السُّ وٍد، بَ رأكيَياُرَق اجأ

ٍد، َي ُُمَمَّ لأطَا َتَمُعوا َعَلى طَاَعةي السُّ ُدوٍد َقدي اجأ َكُر َموأ ََ َعسأ ،  وََكا يُّ َُ الأقيبأطي َما ِأ ُسكأ َُوا َلُه، َوفييهي َوَحَل
 ََ ي َكا ، الَّذي ََ َيا ي سي ُد بأُن ََّيغي  َوُُمَمَّ
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َرأ  ا َوَصَل بَ رأكيَياُرُق َوقَ َعتي اْلأ َري، فَ َلمَّ َْحأ بأعي اْلأ َُ بأُن السَّ َب أَنأطَاكيَيَة، َوقُ زأُل َأرأَسََل ُب أَبُوُه َصاحي
نَ ُهَما َعَلى  َرةي.بَ ي أ خي ، َوَداَمتأ إيََل الأعيَشاءي اْلأ سي مأ نأَد ُغُروبي الشَّ ََ عي نأ َأذأرَبييَجا  َِببي ُخَويٍِ مي

، َوَقدأ َأعأَيا الأعَ  ِأ ََتيُيينَي، َوَْحََل ِبيي اَئةي فَاريٍس ُمسأ رَي إيََّيَز َأَخَذ َمَعُه ََخأَسمي َمي ََّ اْلأ َق َأ ََ َن فَات َّ َكُر مي سأ
، َعَلى ي َِبَر ََل يَ لأويي َأَحٌد َعَلى َأَحٍد. اْلأيَهَتنيأ َدأ ِأ َوَولَُّوا اْلأ ٍد، َفَكَسَرُه َي ُُمَمَّ لأطَا َكري السُّ  َعسأ

، فَأَ  بي َوالأَماءي َ َمَراَغَة َوتيَبأييَز، َكثيرَي الأُعشأ نَُّه َقَصَد َجَبًَل َبنيأ َُ بَ رأكيَياُرُق فَإي لأطَا ًما، فََأمَّا السُّ قَاَم بيهي َأَّيَّ
.َوَسا ََ  َر إيََل َزْنأَا

ينييََّة، نأ بيََلدي َأرأمي يَش، مي َحابيهي إيََل َأرأجي نأ َأصأ نَُّه َساَر َمَع ََجَاَعٍة مي ٌد فَإي َُ ُُمَمَّ لأطَا َعَلى َأرأبَعينَي  َوَأمَّا السُّ
ريي  َمي نأ َُجأَلةي َأقأطَاعي اْلأ ََلٍط، مي نأ َأعأَمالي خي َي مي َعةي، َوهي َن الأَوق أ نأُه  فَ رأَسًخا مي ، َوَساَر مي يِي ََ الأقيبأطي َما ُسكأ

رُ  هأ ُنوجي بُ َها مي َه إيََل آََن، َوَصاحي ، َوتَ َوجَّ َي الرُّومي ُب َأرأَز رُي َعلييٌّ َصاحي َمي ََلٍط، َواتََّصَل بيهي اْلأ َأُخو  إيََل خي
. َوسَ  ََ نأ َأذأرَبييَجا َها َساَر إيََل تيَبأييَز مي ن أ ، َومي يِي ََ الرَّوَّادي ُلو عينَي َفضأ ِأ َسَنَة َسبأٍع َوتيسأ َباريهي َنذأُكُر َِبقيَي َأخأ

َأ َشاَء اَّللَُّ. ِأ إي هي نأَد ُصلأحي اَئٍة عي  َوَأرأبَعيمي
عَ  هي الأَوق أ ٍد يفي َهذي َي ُُمَمَّ لأطَا ُد بأُن ُمَؤيَّدي الأُملأكي بأني نيظَامي الأُملأكي َمَع السُّ رُي ُُمَمَّ َمي ََ اْلأ ةي، َفَمرَّ وََكا

هَ  ََ يفي ُمن أ َها إيََل بَ غأَداَذ، وََكا ن أ َها إيََل َجزييَرةي ابأني ُعَمَر، َوَساَر مي ن أ ٍر، َواْنأََدَر مي ََّيَر َبكأ  َحَياةي زيًما، َوَدَخَل دي
رَ  نأُه إيََل أَبييهي، َفَكَتَب إيََل ُكوهأ َكاَوى مي َرَسةي، فَاتََّصَلتي الشَّ ُِ بيبَ غأَداَذ يفي ُسوقي الأَمدأ ائينَي أَبييهي يُقيي



اَئٍة إيََل َُمأ  عينَي َوَأرأبَعيمي ي َوتيسأ نَ َتنيأ َه َسَنَة اث أ َتَجاَر بيَداري اْلأيََلَفةي، َوتَ َوجَّ لأَقبأضي َعَليأهي، فَاسأ دي الأُملأكي ِبي
َأ ََيأُطَب لين َ  ٍد، قَ بأَل َأ َي ُُمَمَّ لأطَا نأَد السُّ يَنئيٍذ بيَكنأَجَة عي ، َوَواليُدُه حي ِي َه الأَبََلَساّني لأطََنةي، َوتَ َوجَّ لسَّ هي ِبي سي َأ

لأطَ  لسَّ ٍد ِبي ٍد، َوَخَطَب ليُمَحمَّ َي ُُمَمَّ لأطَا هي، َوَقدأ َصاَر َوزييَر السُّ َنةي، َوبَقيَي بَ عأَد قَ تألي َُمأدي الأُملأكي إيََل َواليدي
ٍد، َوَحَضَر َمَعُه هَ  َي ُُمَمَّ لأطَا لسُّ هي، َواتََّصَل ِبي ََزَم.بَ عأَد قَ تألي َواليدي َرأَب فَاَّنأ هي اْلأ  ذي
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ةي َوَنَظري أَِي َسعأدي بأني الأُموَصََلََّي يفي الأويزَارَةي  ََ َليي يدي الأُملأكي َوزييري اْلأ ُر َعزألي َسدي  ذيكأ
، َوزي  يدي الأُملأكي أَِي الأَمَعاِلي َتَصَف رََجٍب، قُبيَض َعَلى الأَوزييري َسدي َنةي، ُمن أ هي السَّ ةي، َوُحبيَس يفي َهذي ََ َليي يري اْلأ

ََ َُمأبَ  ُلوا إيلَيأهي، وََكا ، فَ ُنقي ََ بَ َها نأ َأصأ ُلُه َقدأ َوَرُدوا َعَليأهي مي ََ َأهأ ةي، وََكا ََ َليي يًَل.يفي َداٍر بيَداري اْلأ  ُسُه َجَي
َرُه يفي  نَُّه َقَضى ُعمأ َي اْلأيََلَفةي، فَإي يَوا دي دي ُلُه بيَقَواعي هي َوَسَبُب َعزأليهي َجهأ ِأ َهذي ، َولَيأَس َْلُ نيي ََلطي  َأعأَمالي السَّ

. َي يَوا ََلََّي إيََل النََّظري يفي الدِي َلةي بأُن الأُموصأ وأ نُي الدَّ ا قُبيَض َعاَد َأمي ُد، َوَلمَّ  الأَقَواعي
يَد الأُملأكي كَ  ََّ َسدي ٍم َأ ي َوَقَع بَ عأَد َأَّيَّ َن الأَكََلمي الَّذي نأ َعَجٍب َما َجَرى مي يدي َومي ُكُن يفي َداري َعمي ََ َيسأ ا

 ، يَسى الأَغزأنَوييِي رٍي، َوَجَلَس فييَها َُمأليًسا َعامًّا َُيأُضُرُه النَّاُس ليَوعأظي الأُمَؤيَّدي عي َلةي بأني َجهي وأ فَأَنأَشُدوا الدَّ
َياًَت ارأََتََلَها:  أَب أ
يُد الأُملأكي   َسدي

يَق اللُّجِي  َت َِبأًرا ... َعمي َت، َوُخضأ ََظأ فييهي ُروَحكأ ُسدأ  ، فَاحأ
َيا فُ ُتوَحكأ  ن أ قي يفي الدُّ دأ ََ الصِي َعلأ ... ليَسا ، َواجأ َاتي َ اْلأَريأ يي َمَعاَلي  َوَأحأ
ََلَمةي، َأوأ ََجُوَحكأ  ريجأ ... َمُروَحَك يفي السَّ نَي ُمعأَتََبٌ، فََأسأ  َويفي الأَماضي

نأ َمرأ  : َمنأ َشريَب مي يُد الأُملأكي ، ُثَّ َأَشاَر إيََل ُثَّ قَاَل َسدي ٍَ َتاُه، َوَلوأ بَ عأَد زََما ََ ََتََقتأ َش َي احأ لأطَا قَةي السُّ
{ ]إ ِأ ِأ َكيأَف فَ َعلأَنا ِبيي َ َلُك ِأ َوتَ َبنيَّ ََُسُه يَن َظَلُموا أَن أ ِأ يفي َمَساكيني الَّذي ُت اري َوقَ َرَأ: }َوَسَكن أ براهيِ: الدَّ

ٍم. [ ، فَ ُقبيَض َعَلى الأَوزييري بَ عأدَ 45  َأَّيَّ
 

َبةي  يَنَة الرَّحأ ُر ُملأكي الأَمليكي ُدقَاَق َمدي  ذيكأ
َبةي، وََكاَنتأ  يَنَة الرَّحأ َق، َمدي َمشأ ُب دي قَاُق بأُن تُ ُتَش، َصاحي ، َمَلَك الأَمليُك دي ََ َنةي، يفي َشعأَبا هي السَّ  يفي َهذي

َي  لأطَا نأ َِمَالييكي السُّ ُُه قَاَُيَاُز مي ٍَ اَسأ َها، َفَساَر  بيَيدي إينأَسا ََل َعَلي أ تَ وأ ا قُتيَل َكرأبُوقَا اسأ ، فَ َلمَّ ََ ََل أَلأبي َأرأسي
َا، ُثَّ رََحَل َعنأُه.  ُدقَاُق َوطُغأتيكينُي َأََتبيُكُه إيلَيأهي، َوَحَصَراُه ِبي
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ٍََر، َوقَاَم َمَقاَمُه ُغََلٌم تُ رأكي  َنَة يفي َص هي السَّ َ قَاَُيَاُز َهذي هي، َوتُ ُويفِي نأ ُجنأدي َعَد َعنأُه َكثيريًا مي ُُه َحَسٌن، فَأَب أ يٌّ اَسأ
، فَ قَ  ِأ يَن ََيَافُ ُه اََلرييَّةي الَّذي َن السَّ َتظأَهَر، َوَأَخَذ ََجَاَعًة مي نأ ُدقَاَق، فَاسأ هي، َوَخاَف مي سي َأ َبَض َوَخَطَب لينَ 

، َوَحبَ  َي الأبَ َلدي نأ َأعأَيا ، َوقَ َتَل ََجَاَعًة مي ِأ َه ُدقَاُق إيلَيأهي َوَحَصَرُه، َعَليأهي . فَ تَ َوجَّ ِأ َس آَخرييَن َوَصاَدرَُه
َِ الأَقلأَعَة إيلَيأ  لأَقلأَعةي، فَأَمََّنُه ُدقَاُق، َفَسلَّ َِ َحَسٌن ِبي َِ الأَعامَُّة الأبَ َلَد إيلَيأهي، َواعأَتَص هي، فََأقأَطَعُه إيقأطَاًعا  َفَسلَّ

، َوقَ رََّر َأمأ  امي لشَّ َها إيََل َكثيريًا ِبي ُظَها، َورََحَل َعن أ ََ ليَها، َوَجَعَل فييَها َمنأ َُيأ َسَن إيََل َأهأ َبةي، َوَأحأ َر الرَّحأ
َق. َمشأ  دي

 
امي  لشَّ َيرينأجي ِبي َباري الأ ُر َأخأ  ذيكأ

وأ  َبييهي، َلَقُبُه َسعأُد الدَّ َََذ َِمأُلوًكا ْلي َر َقدأ أَن أ ُُيوشي ِبييصأ رُي اْلأ َفأَضُل َأمي ََ اْلأ ، إيََل َكا يِي لطََّواشي َلةي، َويُ عأَرُف ِبي
َيرينأجي يُ عأَرُف بيبَ غأَدوييَن، َلعَ  ُم الأ َلةي َوََّيفَا، َوُمَقدَّ َ الرَّمأ ِأ َبنيأ ، فَ َلقييَ ُه َيرينأجي َرأبي الأ امي ْلي َنُه اَّللَُّ تَ َعاََل، الشَّ

قَ  َيرينأُج َْحأَلًة َصادي تَ تَ ُلوا، َفَحَمَلتي الأ .َوَتَصافُّوا َواق أ ََ ليُمو ََزَم الأُمسأ  ًة، فَاَّنأ
َيألي  نأ رُُكوبي اْلأ ََ َُيأَذُر مي ًَّي، َفَكا َلةي: إينََّك ََتُوُت ُمََتَدِي وأ ََ ليَسعأدي الدَّ ََ يَ ُقوُلو ُمو ََ الأُمَنجِي ، َحَّتَّ إينَُّه وََكا

َأ ي َ  فًا َأ ، فَ َقَلَعُه َخوأ لأَبََلطي ُروَشٌة ِبي َأ ُوَت َوَأرأُضَها َم َ َبريأ ََذُر َوِلي عأُه اْلأ ََ ِأ يَ ن أ زأَلَق بيهي فَ َرُسُه، َأوأ يَ عأثُ َر، فَ َل
ََزَم، َفََتَدَّى بيهي فَ َرُسُه، َفَسَقَط َميِيًتا، َوَمَلكَ  َعُة اَّنأ هي الأَوق أ ا َكاَنتأ َهذي نأَد نُ ُزولي الأَقَدري، فَ َلمَّ َيرينأُج عي  الأ

نَي. ليمي يَع َما ليلأُمسأ َيَمُه َوَجَي  خي
َيرينأُج بيَياُزوَز، بيُقرأبي الرَّمأ فََأرأَسَل ا ِأ والأ ا ُه َنُه َشَرَف الأَمَعاِلي يفي ََجأٍع َكثيرٍي، فَالأتَ َقوأ َفأَضُل بَ عأَدُه اب أ َلةي، ْلأ

ا رََأى ب َ  ، فَ َلمَّ ِأ َمغأُلولينيي ُه ن أ َِ مي يَمًة، َوَعاَد َمنأ َسلي تَ َلًة َعظي ِأ َمقأ ُه ن أ َيرينأُج، َوقُتيَل مي ََزَم الأ َة فَاَّنأ دَّ غأَدوييُن شي
 ََ ليُمو َعَد الأُمسأ ا أَب أ ََى فييهي، فَ َلمَّ تَ  يشي َواخأ شي َسُه يفي اْلَأ َأ َر، أَلأَقى نَ  َسأ ري، َوَخاَف الأَقتأَل َواْلأ َمأ َخَرَج اْلأ

َن الأَمعأرََكةي، َونَ َزَل َعَلى  َفأَضلي مي َلةي. َوَساَر َشَرُف الأَمَعاِلي بأُن اْلأ نأُه إيََل الرَّمأ َلةي، َوبيهي مي لرَّمأ ٍر ِبي َقصأ
َفأضَ  َِيًيا إيََل ََّيفَا، َوقَاَتَل ابأُن اْلأ ِأ بَ غأَدوييُن، َفَخَرَج ُمَتَخ ، َوفييهي َيرينأجي َي الأ نأ َأعأَيا اَئٍة مي ُعمي لي َمنأ بَقيَي َسب أ

ًا،  اَئٍة َصَبأ ِأ َأرأبَ َعمي ُه ن أ ، فَ َقَتَل مي ِأ ًما، ُثَّ َأَخَذُه َر.ََخأَسَة َعَشَر يَ وأ صأ  َوَأَسَر َثََلَثَياَئٍة إيََل مي
مٌ  َس َونَ َتَملَُّكُه، َوقَاَل قَ وأ ُد الأبَ يأَت الأُمَقدَّ صي ٌم: نَ قأ ، فَ َقاَل قَ وأ ِأ هي دي صي َحابُُه يفي َمقأ تَ َلَف َأصأ ُد ُثَّ اخأ صي : نَ قأ

 ََّيفَا َوََّأليُكَها.
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، إيذأ َوصَ  تيََلفي خأ ِأ يفي َهَذا اَلي َنَما ُه يَن زيََّيرَةي الأبَ يأتي فَ بَ ي أ دي ري، قَاصي َيرينأجي َخلأٌق َكثيرٌي يفي الأَبحأ َل إيََل الأ
ِأ َيكُ  ، فَ َل َا َشَرُف الأَمَعاِلي ، َوِبي ََ َقََل وي َمَعُه، َفَساُروا إيََل َعسأ ِأ بَ غأَدوييُن ليلأَغزأ ، فَ َنَدَِبُ سي َوى الأُمَقدَّ نأ يَ قأ

، فَ َلَطَف اَّللَُّ تَ َعا ِأ ِبيي َرأ ، َوَخاُفوا الأبَ َياَت، ِبي ََ َقََل َيرينأُج الأَبَحرييَُّة َحَصانََة َعسأ نَي، فَ َرَأى الأ ليمي لأُمسأ ََل ِبي



ِي يفي الأََبِي  َفأَضلي إيََل أَبييهي، َفَسريََّ رَُجًَل يُ َقاُل َلُه ََتُج الأَعَج نأ فَ َرَحُلوا إيََل ََّيفَا، َوَعاَد َوَلُد اْلأ ، َوُهَو مي
ََبي َِمَا ي ابأُن َأكأ ري رَُجًَل يُ َقاُل َلُه الأَقاضي َز َمَعُه َأرأبَ َعَة آََلفي فَاريٍس، َوَسريََّ يفي الأَبحأ لييكي أَبييهي، َوَجهَّ

َعاُه ابأ  َتدأ ، فَاسأ ََ َقََل ِي َعَلى َعسأ ُطوُل َعَلى ََّيفَا، َونَ َزَل ََتُج الأَعَج ُسأ ، فَ نَ َزَل اْلأ ُطولي ُسأ ُن قَاُدوَس، يفي اْلأ
مأ  قَاُدوسٍ  َأ أَنأزيَل إيلَيأَك إيَلَّ ِبَي : َما َُيأكيُنِني َأ ِي ، فَ َقاَل ََتُج الأَعَج َيرينأجي َيَقا َعَلى َحرأبي الأ ري إيلَيأهي لييَ تَّ

َها، َوأَ  ، َوُشُهودي ََ َقََل ي َعسأ يُّ إيََل قَاضي نأَدُه، َوََل َأَعانَُه، فََأرأَسَل الأَقاُدوسي ، َوَلَأ َُيأُضرأ عي َفأَضلي َا، اْلأ عأَياَّني
ِأ َيَأتيهي، َوََل أَ  ، فَ َل ِي َعى ََتَج الأَعَج َتدأ ًما، َواسأ رييَن يَ وأ شأ َنَُّه َأقَاَم َعَلى ََّيفَا عي ِأ ِبي رأَسَل َوَأَخَذ ُخُطوَطُه

، َوَأرأَسَل رَجُ  ِي َالي َأرأَسَل َمنأ قَ َبَض َعَلى ََتجي الأَعَج َفأَضُل َعَلى اْلأ ا َوَقَف اْلأ ًَل، لََقُبُه ََجَاُل رَُجًَل، فَ َلمَّ
يَّةي. امي َم الأَعَساكيري الشَّ ، َوَجَعَلُه ُمتَ َقدَّ ََ َقََل َكَنُه َعسأ ، فََأسأ  الأُملأكي

قَ  نُي، َما َعَدا َعسأ طي ُس، َوفيَلسأ ُِ اَّللَُّ، الأبَ يأُت الأُمَقدَّ ، َلَعنَ ُه َيرينأجي َنُة َوبيَيدي الأ هي السَّ ِأ َوَخَرَجتأ َهذي ، َوَْلُ ََ ََل
َزييَرةي أَيأضً  ْلأ ِأ ِبي قييَُّة، َوأَنأطَاكيَيُة، َوَْلُ ذي ا، َوَطََبييَُّة، َوالَلَّ ََ الرَُّها،  ا ََّيفَا، َوَأرأُسوُف، وقَ يأَسارييَُّة، َوَحي أ

 َوَسُروٌج.
ُر الأُملأ  َا َفخأ ، َوالأَمَوادُّ ََتأتييَها، َوِبي امي يَنَة َطَرابُ ُلَس الشَّ ُر َمدي يُل ُُيَاصي ََ َصنأجي ََ وََكا اٍر، وََكا كي بأُن َعمَّ

ََ َمنأ َوَجُدوا، وَ  تُ ُلو ، َويَ قأ َيرينأجي ََ َعَلى الأبيََلدي الَِّتي بيَيدي الأ َحابَُه يفي الأَمَراكيبي يُغيريُو ُل َأصأ َقَصَد يُ رأسي
َيرينأجي َفرَيأحَ  َن الأ َّنأ يَ زأرَُع ليَتقيلَّ الأَمَوادُّ مي َواُد ِمي َأ ََيأُلَو السَّ  ُلوا َعنأُه.بيَذليَك َأ

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

ري اَّللَّي، الَِّتي كَ  مأ نينَي الأَقائيِي ِبَي مي ريي الأُمؤأ ، تُ ُوفِيَيتأ بينأُت َأمي َس الأُمَحرَّمي َنةي، َسادي هي السَّ اَنتأ َزوأَجَة يفي َهذي
َرةي الصَّ  ، وََكث أ يني لدِي ُصوَفًة ِبي ، وََكاَنتأ َموأ َي طُغأُرلأَبكأ لأطَا َّللَّي َقدأ السُّ ُر ِبي َتظأهي ُة الأُمسأ ََ َليي ََ اْلأ َدَقةي، وََكا
لَتيهي. َعى يفي إيزَاَلةي َدوأ َا َتسأ َها َأَّنَّ َنَُّه أُبأليَغ َعن أ تَ َها، ْلي  أَلأَزَمَها بَ ي أ
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َِ الرَُّؤَساءي أَ  ي َّللَّي زَعي ُر ِبي َتظأهي َزَر الأُمسأ تَ وأ ََ أَيأًضا، اسأ َن َوفييَها، يفي َشعأَبا َدَمُه مي تَ قأ رٍي، َواسأ ِي بأَن َجهي َِب الأَقاسي
هَ  رييهي إيلَي أ َمةي َسَبَب َمسي َنةي الأُمتَ َقدِي َلةي َصَدَقَة،، َوَقدأ ذََكرأََن يفي السَّ وأ نأدي َسيأفي الدَّ نأ عي َم اْلأيلَّةي مي ا َقدي ا، فَ َلمَّ

تَ قأ  َلةي فَاسأ وأ َي َولُقِيَب إيََل بَ غأَداَذ َخَرَج ُكلُّ َأرأَِببي الدَّ يَوا ليَس يفي الدِي بَ ُلوُه، َوُخليَع َعَليأهي اْلأيَلُع التَّامَُّة، َوُأجأ
. يني  قيَواُم الدِي

ََ يَعيُظ النَّاَس، فَ َقتَ َلُه رَُجٌل َعَلوييٌّ  ، وََكا لرَّيِي يِي ِبي َُجنأدي ََّري بأُن اْلأ نَي نَ َزَل َوفييهي أَيأًضا قُتيَل أَبُو الأُمَظ  حي
نأ ُكرأسي  يَنةي ُخَجنأَدَة، مي نأ َمدي يِي مي َُجنأدي ُل بَ يأتي اْلأ ، َوَأصأ عي َامي ْلأ يُّ ِبي َُجنأدي َا يِيهي، َوقُتيَل الأَعَلوييُّ َوُدفيَن اْلأ ِبي

ٍر ُمَُ  َع َأَِب َبكأ ََ نيظَاُم الأُملأكي َقدأ َسَي َرَة، وََكا َأ ََ إيََل الأُمَهلَّبي بأني أَِي ُص ري، َويُ نأَسُبو هأ َد بأَن َورَاَء الن َّ مَّ



، َفَحَمَلُه إيََل  ِي هي َوالأعيلأ َيقأ َن الأ َو، فََأعأَجَبُه َكََلُمُه، َوَعريَف َُمَلَُّه مي َرأ يَّ يَعيُظ ِبي َُجنأدي ، ََثبيٍت اْلأ ََ بَ َها  َأصأ
ََ نيظَامُ  َعًة، وََكا َيا َواسي َا، فَ َناَل َجاًها َعرييًضا، َوُدن أ َرَستيهي ِبي َدأ  الأُملأكي َيََتَدَُّد إيلَيأهي َويَ ُزورُُه. َوَصاَر ُمَدرِيًسا ِبي

َانييَّةي، َوَقَصَد ُُمَمَّ  نأ َأوأََلدي اْلأ ري، َُجُوًعا َكثيريًَة، َوُهَو مي هأ َا َورَاَء الن َّ ، ِبي ي َوفييَها ََجََع َساَغُرَبكأ َأ الَّذي دأ َخا
َُ َسنأَجُر ََسَرأقَ نأَد، َوََنزََعُه يفي ُملأ  لأطَا َي َملََّكُه السُّ لأطَا َأ َعنأُه، فََأرأَسَل إيََل السُّ دأ َخا كيَها، َفَضُعَف، ُُمَمَّ

نأُه، َوَأرأَسَل  َتَمى مي ، َوَخاَفُه، َواحأ َعَد َعنأُه َساَغُرَبكأ ُدُه، َفَساَر إيََل ََسَرأقَ نأَد، فَأَب أ تَ نأجي َيطأُلُب َسنأَجَر َيسأ
َو، فََأَجابَُه  َأ نأ َسنأَجَر، َوالأَع ََ مي ََما َ اْلأ َنُه َوَبنيأ نأَدُه، َوقَ رََّر الصُّلأَح بَ ي أ إيََل َما طََلَب، َوَحَضَر َساَغرأَبُك عي

َو يفي رَبييٍع اْلأَ  ، فَ َوَصَل إيََل َمرأ ََ بيهي، َوَعاَد إيََل ُخَراَسا ُهَما ليَصاحي ن أ ٍد مي ، َوَحَلَف ُكلُّ َواحي َأ دأ َخا وَّلي ُُمَمَّ
عينَي َوَأرأبَعي  اَئٍة.َسَنَة َسبأٍع َوتيسأ  مي

َن الدُّ  ََ ُمقيَلًّ مي ، وََكا َ أَبُو الأَمَعاِلي ]الرَُّجُل[ الصَّاليُح، َساكيُن َِببي الطَّاقي ن أَيا، ]الأَوفَ َياُت[ َوفييَها تُ ُويفِي
َرٌة.  َلُه َكَراَماٌت ظَاهي
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اَئٍة[ عينَي َوَأرأبَعيمي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوتيسأ
497 - 

اَئةٍ ُثَّ دَ  عينَي َوَأرأبَعيمي  َخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوتيسأ
يَنَة َعانَةَ  ُر ُملأكي بَ لأَك بأني َِبأَراَم بأني ُأرأُتَق َمدي  ذيكأ

ي إييلأَغازيي بأني أُ  ََل بَ لأُك بأُن َِبأَراَم بأني ُأرأُتَق، َوُهَو ابأُن َأخي تَ وأ ، اسأ َنةي، يفي الأُمَحرَّمي هي السَّ ى رأُتَق، َعلَ يفي َهذي
َها إيََل َعانَ  نأُه، َفَساَر َعن أ َيرينأُج مي يَنُة َسُروٍج، فََأَخَذَها الأ ََ َلُه َمدي يَثةي، وََكا َدي يَنةي َعانََة، َواْلأ َة َوَأَخَذَها َمدي

َلةي َصَدَقَة بأَن َمزأَيٍد، وَ  وأ ََلٍط، فَ َقَصَد بَ ُنو يَعييَش َسيأَف الدَّ يَسى بأني خي نأ َبِني يَعييَش بأني عي ِأ مي َمَعُه
. ِأ َعَد َمَعُه َعَل َوَأصأ ََ ، فَ  ِأ ُه ن أ َأ يَ َتَسلََّمَها مي َها، َوَأ َعاَد إيلَي أ صأ ، َفَسأَُلوُه اْلأي ِأ ُُه  َمَشاَيي

لَّتيهي، فَ َرَجَع بَ لأُك إيلَي أ  ، َوَعاَد إيََل حي ِأ َها، َوَأَخَذ َصَدَقُة رََهائينَ ُه َُ َوَِبأَراُم َعن أ ا َها َومَ فَ َرَحَل الَتُّأُكَما َعُه أَلأََ
َها، َفَخاَضَها َوَعََبَ، َتَدلَّ َعَلى الأَمَخاَضةي إيلَي أ َحابُُه َقلييًَل، َواسأ ، َفَمانَ َعُه َأصأ َي َن الَتُّأُكَما ِأ  رَُجٍل مي َوَمَلَكُه

، فَ بَ لَ  يِي امي َانيبي الشَّ َن اْلأ ِأ َواْنأََدَر طَاليًبا َهيأَت مي هي يَع َحَرمي ، َوَسََب َجَي ِأ َها، ُثَّ َوََّنَبَ ُه ن أ َغ إيََل َقرييٍب مي
دي بَ لأَك. نأَد َعوأ ِأ عي َز الأَعَساكيَر، ُثَّ َأَعاَدُه َع َصَدقَُة َجهَّ ا َسَي هي، َوَلمَّ مي نأ يَ وأ  رََجَع مي

 
َيرينأجي َعَلى الرَّقَّةي َوقَ لأَعةي َجعأََبَ  ُر َغارَةي الأ  ذيكأ

َيرينأ  ٍر، َأَغاَر الأ ََ َنةي، يفي َص هي السَّ ا َخَرُجوا يفي َهذي َن الرَُّها َعَلى َمرأجي الرَّقَّةي َوقَ لأَعةي َجعأََبَ، وََكانُوا َلمَّ ُج مي
َعُلو  ََ َُ الأَغارَُة َعَلى الأبَ َلَديأني فييهي، فَ  ًدا َتُكو ًما َواحي َعُدوا يَ وأ ، َوأَب أ ي َن الرَُّها افأََتَُقوا فيرأقَ َتنيأ تَ َقرَّ مي ا َما اسأ



، َوَأَغاُروا،  ِأ نَ ُه نَي، َفَكاَنتي الأَقلأَعُة بَ ي أ ليمي َن الأُمسأ ِأ مي يهي َيأدي َي، َوَأَسُروا َمنأ َوَقَع ِبي َتاُقوا الأَمَواشي َواسأ
َُ َمليكأ  لأطَا ََ بأني الأُمَقلَّدي بأني الأُمَسيَّبي َسلََّمَها إيلَيأهي السُّ رَا ٍع َوالرَّقَُّة ليَساَليي بأني َماليكي بأني بَدأ َشاهأ َسَنَة تيسأ

اَئٍة، َوَقدأ ذََكرأََنُه فييَها.َوسَ   بأعينَي َوَأرأبَعيمي
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دٍ  َي بَ رأكيَياُرَق َوُُمَمَّ لأطَا َ السُّ ُر الصُّلأحي َبنيأ  ذيكأ
ٍد ابأَِنأ َمليكأ  ي بَ رأكيَياُرَق َوُُمَمَّ لأطَاَننيأ َ السُّ ري، َوَقَع الصُّلأُح َبنيأ خي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ  هأ.َشايفي َهذي

َما ُهوبًَة، َوالدِي َواُل َمن أ َمأ َساُد، َفَصاَرتي اْلأ ََ َِّ الأ نَ ُهَما، َوَع ُُروَب َتطَاَوَلتأ بَ ي أ ََّ اْلأ ََ َسبَ ُبُه َأ ُء وََكا
َها، َوأَ  لأطََنُة َمطأُموًعا فييَها، َُمأُكوًما َعَلي أ َُوَكًة، َوالأبيََلُد َُمَرَّبًَة، َوالأُقَرى ُُمَرََّقًة، َوالسَّ َبَح الأُمُلوُك َمسأ صأ

ََ َذليَك َوََيأَتاُرونَُه ليَيُدومَ  ثيُرو ََكابيُر يُ ؤأ َُمَراُء اْلأ ََ اْلأ رييَن، وََكا َأ َكانُوا قَاهي ُهورييَن، بَ عأَد َأ ،  َمقأ ِأ ُمُه ََتَكَّ
. ِأ ََلُْلُ ، َوإيدأ ِأ  َوانأبيَساُطُه

لرَّيِي َواْلأُ  يَنئيٍذ ِبي َُ بَ رأكيَياُرُق حي لأطَا ََ السُّ ، َوفَاريَس، وََكا ََ َتا ، َوُخوزيسأ ََ َتا ، َوَطََبيسأ ََبلي ْلأ َا، َوِبي طأَبُة َلُه ِبي
. ي نيأ ََ ريي ي الشَّ ََرَمنيأ ْلأ َزييَرةي، َوِبي ٍر، َواْلأ ََّيري َبكأ  َودي

ُطأَبُة َلُه فييَها، َوبيبيََلدي َأرَانييََّة، َوَأرأمي  ، َواْلأ ََ ذأرَبييَجا ٌد ِبَي َُ ُُمَمَّ لأطَا ََ السُّ ،  وََكا ، َوالأعيَراقي ََ بَ َها ينييََّة، وَأصأ
رييَت.  ُكلِيَها َما َعَدا تيكأ

ٍد. َها ليُمَحمَّ َها لََبأكيَياُرَق، َوبيبَ عأضي َطُب بيبَ عأضي  َوَأمَّا َأعأَماُل الأَبطَائيحي فَ ُيخأ
يًعا. ََ َُيأَطُب فييَها َْلَُما َجَي َرُة َفَكا  َوَأمَّا الأَبصأ

 ََّ َُ فَإي ََ إيََل َما َورَاَء  َوَأمَّا ُخَراَسا نأ ُحُدودي ُجرأَجا َي مي يعيَها، َوهي ََ َُيأَطُب َلُه يفي َجَي ََ َسنأَجَر َكا لأطَا السُّ
ٍد. َي ُُمَمَّ لأطَا يهي السُّ َخي ري، َوْلي هأ  الن َّ

َكري  َن الأَعسأ نأَدُه َمعأُدوًما، َوالطََّمَع مي َُ بَ رأكيَياُرُق الأَماَل عي لأطَا ا رََأى السُّ َي َأَِب فَ َلمَّ زَائيًدا، َأرأَسَل الأَقاضي
َّ، الأَمعأُروَف بي  ََمَذاّني ََّاري اْلأ ََد بأَن َعبأدي الأَغ َرجي َأْحأ ، َوَأَِب الأََ َييَّ ََن َّ اْلأ ُرأَجاّني ََّري اْلأ بي قُ َراتيكينَي، الأُمَظ َصاحي

، َفَساَر إيلَيأ  دي الصُّلأحي رييري قَ َواعي ٍد يفي تَ قأ يهي ُُمَمَّ ََل إيََل َأخي نأ َمَراَغَة، َفذََكَرا َلُه َما ُأرأسي لأُقرأبي مي هي، َوُهَو ِبي
ََلمي يفي أَ  سأ ، َوَطَمعي َعُدوِي اْلأي ََرابي َن اْلأ َل الأبيََلَد مي يَلتيهي، َوَما ِشَي طأَرافي فييهي، َورَغََّباُه يفي الصُّلأحي َوَفضي

، فََأَجاَب إيََل َذليَك، َوَأرأَسَل فييهي رُ  َرأضي بيهي، اْلأ ُهَما ليَصاحي ن أ ٍد مي ُر، َوَحَلَف ُكلُّ َواحي َمأ تَ َقرَّ اْلأ ُسًَل، َواسأ
َأ ََل يُذأ  ، َوَأ ًدا يفي الطَّبألي ََ بَ رأكيَياُرَق ََل يَ عأََتيُض َأَخاُه ُُمَمَّ لأطَا ََّ السُّ َدُة: َأ َكَر َمَعُه َعَلى َوتَ َقرََّرتي الأَقاعي

، َوََل َسائيري الأبيََلدي الَِّتي َصاَرتأ  َن الأَوزييَريأني َُ الأُمَكاتَ َبُة مي َخَر َبلأ َتُكو َأ ََل ُيَكاتيَب َأَحُدُِهَا اْلأ َلُه، َوَأ
ري الأَمعأرُ  هأ َن الن َّ ٍد مي َي ُُمَمَّ لأطَا ََ ليلسُّ َأ َيُكو َما َشاَء، َوَأ دي أَيِيهي َكري يفي َقصأ َن الأَعسأ  وفي يُ َعاَرُض َأَحٌد مي
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بييَذرُ  نأ بيََلدي ِبييسأ ََ َلُه مي ، َوَيُكو امي ، َوالشَّ لي صي َزييَرةي، َوالأَموأ ٍر، َواْلأ ََّيري َبكأ ، َودي َوابي َب أ وَذ، إيََل َِببي اْلأ
َلةي َصَدقََة. وأ  الأعيَراقي بيََلُد َسيأفي الدَّ

لأطَ  غأُب، َوَأرأَسَل السُّ ُلأُف، َوالشَّ ََ فََأَجاَب بَ رأكيَياُرُق إيََل َهَذا، َوزَاَل اْلأ بَ َها َحابيهي َِبصأ ٌد إيََل َأصأ َُ ُُمَمَّ ا
َُ بَ رأكيَياُرُق إيََل  لأطَا يهي، َوَساَر السُّ َحابي َأخي هي إيََل َأصأ لييمي ، َوَتسأ َرافي َعني الأبَ َلدي نأصي َلي ِأ ِبي ، َيَأُمُرُه ََ بَ َها َأصأ

َأ َيكُ  ِأ إيََل َأ يهي َدَعاُه َحاُب َأخي ا َسلََّمَها إيلَيأهي َأصأ ا ُلُزوَم فَ َلمَّ تَ نَ ُعوا، َورََأوأ َمتيهي، فَامأ دأ ونُوا َمَعُه، َويفي خي
، َوَمعَ  ََ بَ َها نأ َأصأ ُهوا مي ، َوتَ َوجَّ َل الأَوفَاءي يًعا: َأهأ َكَريأني َجَي ُل الأَعسأ ِأ َأهأ اُه ، َفَسمَّ ِأ بيهي َمةي َصاحي دأ ِأ َحريمُي خي ُه

ِأ بَ رأ  َرَمُه ٍد، إيلَيأهي، َوَأكأ َي ُُمَمَّ لأطَا َوابِي َثََلَثَيائَةي السُّ َن الدَّ يهي الأَماَل الأَكثيرَي، َومي لي َأخي َهأ كيَياُرُق، َوَْحََّل ْلي
. ِأ ُموََّنُ ُِ الأَعَساكيَر ََيأدي ُل الث ََّقَل، َوَسريََّ َمَعُه رييَن بَ غأًَل، ََتأمي شأ اَئًة َوعي  ََجٍَل، َومي

َي بَ رأكيَياُرَق إيََل  لأطَا ا َوَصَلتأ ُرُسُل السُّ ُد َوَلمَّ تَ َقرَّتي الأَقَواعي ، َوَما اسأ لصُّلأحي َّللَّي ِبي ري ِبي َتظأهي ََةي الأُمسأ َليي  اْلأ
يُب إيََل َذليَك، َوُخطي  ُطأَبةي لََبأكيَياُرَق، فَُأجي ، َوَسَأَل يفي إيقَاَمةي اْلأ َي يَوا لدِي َب َلُه َعَليأهي، َحَضَر إييلأغَازيي ِبي

يَس ََتسي  َمي َم اْلأ َي يَ وأ يَوا لدِي َب لَُه ِبي ، َوُخطي عي ََوامي ْلأ ، ِبي َن الأَغدي َب َلُه، مي ُوََل، َوُخطي َع َعَشَر َُجَاَدى اْلأ
َط.  أَيأًضا بيَواسي

 ََ َليي رُي َصَدَقُة إيََل اْلأ َمي ا َخَطَب إييلأَغازيي بيبَ غأَداَذ لََبأكيَياُرَق، َوَصاَر يفي َُجأَلتيهي، َأرأَسَل اْلأ ََ َوَلمَّ ةي يَ ُقوُل: َكا
َمةي، َوَشرأطي الطَّ َأمي  بي اْلأيدأ ََلٍل بيَواجي نأ إيخأ نأ إييلأغَازيي مي ُد مي نينَي يَ نأُسُب إيَِلَّ ُكلَّ َما يَ َتَجدَّ مي اَعةي، رُي الأُمؤأ

ُ صَ  تَ َنابَُه، َوَأََن َغريأ ي اسأ َي الَّذي لأطَا َحَتُه ليلسُّ َأ ، فَ َقدأ أَبأَدى َص ََ َراحي الأُمَراقَ َبةي، َواْلأ َن اطِي ابيٍر َعَلى َومي
هي َعنأ بَ غأَداَذ. َراجي خأ رُي ْليي  َذليَك، َبلأ َأسي

، َوَوَرَد َصَدَقُة بَ غأَداَذ، فَ نَ َزَل ُمَقابيَل التَّاجي  َي َع إييلأغَازيي َذليَك َشرََع يفي ََجأعي الَتُّأُكَما ا َسَي ، َوقَ بََّل فَ َلمَّ
َانيبي الأَغرأ  ْلأ هي ِبي ، َونَ َزَل يفي َُمَيَّمي َرأضي ََاَرَق إييلأغَازيي بَ غأَداَذ إيََل بَ عأُقوَِب، َوَأرأَسَل إيََل َصَدقََة اْلأ ، فَ  ِيِي

ََها يفي َُجأَلةي بيََل  ََ َوَغريأ ََّ إيقأطَاَعُه ُحلأَوا ، َوَأ لصُّلأحي الأَواقيعي ُر َعنأ طَاَعتيهي لََبأكيَياُرَق ِبي ََّ بَ غأَداَذ يَ عأَتذي هي، َوَأ دي
َنٌة في  حأ َي َعنأُه َصَدَقُة، َوَعاَد إيََل الَِّتي ُهَو شي َخَلُه يفي طَاَعتيهي. فَ َرضي ي َأدأ يَها َقدأ َصاَرتأ َلُه، َفَذليَك الَّذي

 اْلأيلَّةي.
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ريي إيََّيَز، َوليَوزييري ب َ  َمي َي بَ رأكيَياُرَق، َوليْلأ لأطَا ةي ليلسُّ ََ َليي َن اْلأ َتي اْلأيَلُع مي ي الأَقعأَدةي ُسريِي كيَياُرَق، َوُهَو رأ َويفي ذي
ةي َوَعاُدوا. ََ ِأ ليلأَخليي يُعُه َُوا َجَي لأطََنةي، َوَحَل لسَّ ُد ِبي رُي، َوالأَعهأ َطي  اْلأ

 
امي  َن الشَّ ا مي َيرينأجي ُجبَ يأًَل َوَعكَّ ُر ُملأكي الأ  ذيكأ



ذي  يَنةي الَلَّ َيرينأجي إيََل َمدي نأ بيََلدي الأ َنةي َوَصَلتأ َمَراكيُب مي هي السَّ َناُد، يفي َهذي َجأ اُر، َواْلأ قييَّةي، َوفييَها التُّجَّ
َصاري َطَرابُ ُلَس، َفَحَصُروَها َمَعُه ب َ  يُّ َعَلى حي َيريْنأ يُل الأ ِأ َصنأجي ََ ِبيي تَ َعا ُ َذليَك، َواسأ اُج، َوَغريأ ُجَّ رًّا َواْلأ

ا فييَها َمطأمَ  ِأ يَ َروأ ًما، فَ َل يَنةي ُجبَ يأٍل، َوَِبأًرا، َوَضايَ ُقوَها، َوقَاتَ ُلوَها َأَّيَّ َها إيََل َمدي ًعا، فَ َرَحُلوا َعن أ
َيرينأجي َأَخُذوا َأَماَنً  ِأ َعني الأ َزُه ُلَها َعجأ ا رََأى َأهأ يًدا، فَ َلمَّ َها قيَتاًَل َشدي ، َوَسلَُّموا َفَحَصُروَها، َوقَاتَ ُلوا َعَلي أ

، َي ََما ْلأ َيرينأُج َْلُِأ ِبي ِأ َتفي الأ ، فَ َل ِأ َواعي  الأبَ َلَد إيلَيأهي لأُعُقوَِبتي َوأَن أ َقُذوَها ِبي تَ ن أ ، َواسأ ِأ َواَْلُ َوَأَخُذوا َأمأ
.  الأَعَذابي

، صَ  َيرينأجي ُِ الأَمليُك بَ غأَدوييُن، َمليُك الأ تَ نأَجَدُه ا، اسأ يَنةي َعكَّ نأ ُجبَ يأٍل َساُروا إيََل َمدي ا فَ َرُغوا مي ُب فَ َلمَّ احي
َصاريَها، فَ َنازَُلوهَ  سي َعَلى حي ري.الأُقدأ  ا، َوَحَصُروَها يفي الأََبِي َوالأَبحأ

َفأ  ُُيوشي اْلأ َبًة إيََل َمليكي اْلأ ، نيسأ يِي ُُيوشي َلةي اْلأ وأ ري الدَّ ُُه بَ َنا، َويُ عأَرُف بيَزهأ َا اَسأ ََ الأَواِلي ِبي ِأ وََكا ، فَ َقاتَ َلُه َضلي
َ َمرٍَّة، فَ َعَجَز َعنأ حي  َُوا إيلَيأهي َغريأ َيرينأُج الأبَ َلَد َأَشدَّ قيَتاٍل، فَ َزَح نأُه، َوَمَلَك الأ ، َفَخَرَج مي ظي الأبَ َلدي َأ

َا، َق، فََأقَاَم ِبي َمشأ نييَعَة، َوَساَر الأَواِلي بيهي إيََل دي َعاَل الشَّ َف أ ليهي اْلأ هأ ًرا، َوفَ َعُلوا ِبَي يأفي قَ هأ لسَّ ُثَّ َعاَد إيََل  ِبي
َفأَضلي فَ َقبيَل  َر، َواعأَتَذَر إيََل اْلأ صأ رَُه.مي  ُعذأ
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رينأجَ  َي ََ َوَجَكرأَمَش الأ َما وي ُسقأ ُر َغزأ  ذيكأ
تي  َق َْلُُِ اشأ ََ ، َوات َّ ََلمي سأ نأ بيََلدي اْلأي َا َمَلُكوُه مي َيرينأُج، َخَذَْلُُِ اَّللَُّ تَ َعاََل، ِبي َتطَاَل الأ ا اسأ َغاُل َعَساكيري َلمَّ

ِأ  هي ََلمي َوُمُلوكيهي، بيقيَتالي بَ عأضي سأ َواُء،  اْلأي َهأ تي اْلأ ََ تَ َل رَاُء، َواخأ نَي اْلأ ليمي لأُمسأ يَنئيٍذ ِبي رََّقتأ حي ََ بَ عأًضا، تَ 
َواُل. َمأ  َوََتَزََّقتي اْلأ

َها إينأَساًَن يُ َقاُل َلهُ  َلَف َعَلي أ َتخأ ُُه قُ َراَجهأ، فَاسأ َشاهأ اَسأ نأ َِمَالييكي َمليكأ ُلوٍك مي َُ ليَممأ ٌد  وََكاَنتأ َحرَّا ُُمَمَّ
ُل الأبَ َلدي ليظُ اْلأَ  بَ َهاَّنُّ َعَلى قُ َراَجهأ، َوَأَعانَُه َأهأ َصأ ي، فَ َعَصى اْلأ ُّ، َوَخَرَج يفي الأَعامي الأَماضي بَ َهاّني ِي صأ لأ

 قُ َراَجهأ.
َوى ُغََلٍم تُ رأكي  َحابي قُ َراَجهأ سي نأ َأصأ ََ مي َرَّا ُكأ ِبي ِأ َيَتأ ًما، فَ َل ُّ َجلأًدا، َشهأ بَ َهاّني َصأ ََ اْلأ يٍِ يُ عأَرُف وََكا

ِلي مَ  َََق َجاوأ ، فَات َّ رأبي ًما ليلشُّ َكري، َوأَنيَس بيهي، َفَجَلَس َمَعُه يَ وأ َسََلَر الأَعسأ هأ ََ ، َوَجَعَلُه َأصأ ِلي َاوأ ٍم ِبي َع َخادي
. ٌَ َرا  َلُه َعَلى قَ تأليهي فَ َقَتََلُه َوُهَو َسكأ

ََ َوَحَصرُ  َيرينأُج إيََل َحرَّا  وَها.َفعينأَد َذليَك َساَر الأ
 َُ َما نَ ُهَما َحرأٌب، َوُسقأ ََ بَ ي أ ُش َذليَك، وََكا َلةي َجَكرأمي وأ ، َوَِشأُس الدَّ َُ َما َلةي ُسقأ وأ َع ُمعينُي الدَّ ا َسَي  فَ َلمَّ

بيهي، َوَأََن َأذأُكُر َسَبَب قَ تألي َجَكرأ  َتعيدُّ ليليَقاءي َصاحي ُهَما َيسأ ن أ يهي، وَُكلٌّ مي َأ يُطَاليُب بيَقتألي ابأني َأخي َش َلُه، إي مي
ري َحرَّ  تيَماعي َمَعُه ليَتََليفي َأمأ جأ ُعوُه إيََل اَلي بيهي َيدأ ُهَما إيََل َصاحي ن أ ليُمُه َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل، َأرأَسَل ُكلٌّ مي ، َويُ عأ ََ ا



ُهَما َأَجاَب َصا ن أ ٍد مي َسُه َّلليَّي تَ َعاََل، َوثَ َوابيهي، َفُكلُّ َواحي َأ نأُه، َوَسارَا أَنَُّه َقدأ َبَذَل نَ  َبُه إيََل َما َطَلَب مي حي
. َيرينأجي ا، َوَسارَا إيََل ليَقاءي الأ ََ َابُوري، َوََتَاَل َتَمَعا َعَلى اْلأ  فَاجأ

َن الَتُّأكي  َش َثََلثَُة آََلفي فَاريٍس مي ، َوَمَع َجَكرأمي َي َعُة آََلفي فَاريٍس َمَع الَتُّأُكَما َُ َسب أ َما ََ َمَع ُسقأ ، وََكا
تَ تَ ُلوا، فََأظأَهرَ َوالأعَ  ِأ ُهَناَك، فَاق أ نَ ُه ََ الأَمَصافُّ بَ ي أ ، وََكا ا َعَلى ََّنأري الأَبلييخي ، فَالأتَ َقوأ َرادي َكأ ، َواْلأ  َربي

ِأ كَ  ََ فَ َقتَ ُلوُه ليُمو ُِ الأُمسأ ، فَ َعاَد َعَليأهي ي َيرينأُج َْنأَو فَ رأَسَخنيأ ُِ الأ َّنأيَزاَم، فَ َتبيَعُه ََ اَلي ليُمو َشاُءوا،  يأفَ الأُمسأ
َوالي  َمأ ، َوَوَصُلوا إيََل اْلأ َن الأَغَنائيِي َي مي ي الَتُّأُكَما َتَْلَتأ أَيأدي  َوامأ
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ُب  ُب أَنأطَاكيَيَة، َوطَنأكيريي، َصاحي ََ بييُمنأُد، َصاحي ََ َقرييًبا، وََكا َيرينأجي َكا ََّ َسَواَد الأ َ يَمةي، ْلي الأَعظي
َرَدا  ََ ، َقدي ان أ لي احي ا َخَرَجا السَّ َرأُب، فَ َلمَّ تي اْلأ َتدَّ ، إيَذا اشأ ِأ نأ َورَاءي ظُُهوريهي نَي مي ليمي َورَاَء َجَبٍل ليَيأأتيَيا الأُمسأ

، ََ ليُمو ، َوَهَرَِب، فَ َتبيَعُهَما الأُمسأ للَّيألي ُهوًِب، فَأَقَاَما ِبي ِأ َمن أ نَي، َوَسَواَدُه َهزيمي َيرينأَج ُمن أ نأ  رََأََّي الأ َوقَ تَ ُلوا مي
.أَ  ٍَ تَّةي فُ رأَسا َلَتا يفي سي َحاِبييَما َكثيريًا، َوَأَسُروا َكَذليَك، َوَأف أ  صأ

، َوَخاُضوا ََّنأَر الأَبلي  ِأ َصتيهي نأ َقَمامي ََزَم يفي ََجَاَعٍة مي ُب الرَُّها، َقدي اَّنأ ُص بَ رأَدوييُل، َصاحي ََ الأُقمَّ ، وََكا يخي
 ُّ ، َفَجاَء الَتُّأُكَماّني ِأ َلتأ ُخُيوُْلُ بيهي، فَ َوحي ِي َصاحي َي ، َوَْحََل بَ رأَدوييَل إيََل خي ِأ ََ فََأَخَذُه َما َحابي ُسقأ نأ َأصأ  مي

ا عَ  َلوأ تَ وأ ََ َقدي اسأ َما َحاَب ُسقأ ََّ َأصأ َش َأ َحاُب َجَكرأمي تِيَباعي بييُمنأَد، فَ َرَأى َأصأ َلى َوَقدأ َساَر فييَمنأ َمَعُه َلي
ِأ  ََ ُه ُعو ، َويَ رأجي َيرينأجي نأَد َمالي الأ َُ لََنا عي ََكرأَمَش: َأيُّ َمنأزيلٍَة َتُكو َن الأَغنييَمةي بيَغريأي طَائيٍل، فَ َقاُلوا ْلي مي

َذ فَ  ََ ، فَأَن أ صي َذ الأُقمَّ ُنوا لَُه َأخأ لأَغَنائيِي ُدونَ َنا؟ َوَحسَّ َي إيَذا انأَصَرُفوا ِبي نأَد الَتُّأُكَما ، َوعي َص النَّاسي َأَخَذ الأُقمَّ
ِي سُ  َي نأ خي : مي ِأ ، َوقَاَل َْلُ ِأ ، فَ َردَُّه َحابُُه ليلأقيَتالي ُر، َورََكَب َأصأ َمأ َُ َشقَّ َعَليأهي اْلأ َما ا َعاَد ُسقأ ، فَ َلمَّ ََ َما قأ

ي بيَشَماتَ  اَء َغيأظي ََ ثيُر شي تيََلفيَنا، َوََل ُأؤأ خأ ِأ ِبي هي هي الأَغَزاةي بيَغمِي نَي يفي َهذي ليمي عأَداءي ةي اْلأَ ََل يَ ُقوُم فَ َرُح الأُمسأ
نَي. ليمي لأُمسأ  ِبي

َلهُ  ِأ َخي أ ، َوَأرأَكبَ ُه ِأ َحابَُه لُبأَسُه ، َوأَلأَبَس َأصأ ِأ ، َورَاََّيَتيي َيرينأجي ََلَح الأ ، َوَجَعَل َيَأِتي َورََحَل ليَوقأتيهي، َوَأَخَذ سي ِأ
َحاِبَُ  ََّ َأصأ ِأ َأ ُه ن أ ََ ظَنًّا مي ُرُجو َيرينأُج، فَ َيخأ َا الأ ، َوِبي ََ ََ َشيأَحا َن ُحُصو ِأ َوَيَأُخُذ اْلأيصأ تُ ُلُه ُروا، فَ يَ قأ ِأ ُنصي

. ٍَ ةي ُحُصو ، فَ َعَل َذليَك بيعيدَّ ِأ ُه ن أ  مي
َبُه. َا َصاحي َلَف ِبي َتخأ ، فَ َتَسلََّمَها، َواسأ َي نَُّه َساَر إيََل َحرَّا ُش فَإي  َوَأمَّا َجَكرأمي

ًما، وَ  نأ َوَساَر إيََل الرَُّها، َفَحَصَرَها ََخأَسَة َعَشَر يَ وأ ي َأَخَذُه مي ُص الَّذي لي َوَمَعُه الأُقمَّ صي َعاَد إيََل الأَموأ
ََ عي  نَي، وََكا ليمي َن الأُمسأ ريًا مي تِينَي َأسي اَئٍة َوسي يَنارًا، َومي َسٍة َوَثََلثينَي دي َمأ اَداُه ِبي ََ ، فَ  ََ َما َيامي ُسقأ َلى خي ُة الأَقت أ دَّ

َيرينأجي يُ َقاريُب اثأَِنأ َعَشَر أَلأ  َن الأ  َف قَتييٍل.مي
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هي  ُر َوفَاةي ُدقَاَق َوُملأكي َوَلدي  ذيكأ
قَ  َمشأ ُب دي ، َصاحي ََ ََل َ الأَمليُك ُدقَاُق بأُن تُ ُتَش بأني أَلأبي َأرأسي ، تُ ُويفِي ََ ري رََمَضا َنةي، يفي َشهأ هي السَّ ، يفي َهذي

َلَكةي فييهي، ُثَّ َقَطَع ُخطأبَ َتُه  َوَخَطَب َأََتبيُكُه طُغأتيكينُي ليَوَلٍد لَُه َصغيرٍي، لَُه َسَنةٌ  َِ الأَممأ َدٌة، َوَجَعَل اسأ َواحي
َرَة َسَنًة. نَ َتا َعشأ ري اث أ َن الأُعمأ ةي، َوَلُه مي ي اْلأيجَّ ، يفي ذي لي َأ ِِي َهَذا الطِي َتاَش بأني تُ ُتَش، َع  َوَخَطَب ليُبكأ

بَ  دي الرَّحأ ََّ طُغأتيكينَي َأَشاَر َعَليأهي بيَقصأ نأ ُدُخولي ُثَّ إي َها َفَمَلَكَها َوَعاَد، َفَمنَ َعُه طُغأتيكينُي مي ةي، َفَخَرَج إيلَي أ
لي َوَلدي ُدقَاَق. َأ ٍَ َلُه، َوَأَعاَد طُغأتيكينُي ُخطأَبَة الطِي ، َفَمَضى إيََل ُحُصو  الأبَ َلدي

ََّ َواليَدَتُه خَ  نأ طُغأتيكينَي َأ َتاَش مي تييَحاشي بُكأ ََّ َسَبَب اسأ : إينَُّه َزوأُج َواليَدةي َوقييَل إي نأُه، َوقَاَلتأ فَ تأُه مي وَّ
َن َلُه َمنأ  َها، َفَخاَف، ُثَّ إينَُّه َحسَّ َِ الأُملأُك ليَوَلدي َتقيي تُ َلَك َوَيسأ َي ََل َتَتأُُكُه َحَّتَّ تَ قأ ََ َُيأُسُد ُدقَاَق، َوهي  َكا

، َوََجأ  َلَبكَّ َد بَ عأ َق، َوَقصأ َمشأ ارََقَة دي ََ َق، طُغأتيكينَي ُم َمشأ َد إيََل دي ، َوالأَعوأ َيرينأجي تينأَجاَد ِبلأ سأ ، َواَلي َع الرِيَجالي
اَئٍة، َوْلَيقَ  عينَي َوَأرأبَعيمي ٍَ َوتيسأ ٍر َسَنَة ََثَا ََ رًّا يفي َص َق سي َمشأ نأ دي نأ طُغأتيكينَي، َفَخَرَج مي َها مي ذي رُي َوَأخأ َمي ُه اْلأ

نأ َُجأ  ُّ، َوُهَو مي ََلِبي ي أَيأتيكينُي اْلأ َرى، فَ َعاََث يفي نُ َواحي ُب ُبصأ َتاَش َذليَك، َوُهَو َصاحي َلةي َمنأ قَ رََّر َمَع ُبكأ
َدانيهي، فََأجَ  تَ نأجي َيرينأجي َيسأ َساَد، َورَاَسََل بَ غأَدوييَن َمليَك الأ ََ ََ يُرييُد الأ ، َوْلَيَق ِبييَما َمنأ َكا ََ رَا اَِبَُما إيََل َحوأ

مَ  رييضي َذليَك، َوَساَر إيلَيأهي َ التَّحأ نأُه َغريأ ِأ يَ َرََّي مي ًة، فَ َل نأَدُه ُمدَّ َد َمَعُه، َوَأقَاَما عي َتَمَعا بيهي، َوقَ رَّرَا الأَقَواعي ا فَاجأ
َها  هي، َوتَ َوجَّ نأدي نأ عي ريهي َعاَدا مي نأ َنصأ ا يَئيَسا مي َق، َوََتأرييبيَها، فَ َلمَّ َمشأ فأَسادي يفي َأعأَمالي دي ََبِييَّةي يفي الأ َعَلى اْلأي

ري  َمأ ْلأ تَ َبدَّ ِبي َق َواسأ َمشأ ُر طُغأتيكينَي بيدي تَ َقاَم َأمأ َها. َواسأ َتاُش َوَعاَد َعن أ َبةي، َفَمَلَكَها ُبكأ َسَن إيََل الرَّحأ ، َوَأحأ
َل، َفُسرُّوا بيهي ُسُرورًا َكثيريًا. ُِ الأَعدأ ، َوَبثَّ فييهي  إيََل النَّاسي
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تييََلءي  ُر اسأ طَ ذيكأ  َصَدقََة َعَلى َواسي
َط يفي َعسأ  َن اْلأيلَّةي إيََل َواسي َلةي َصَدَقُة بأُن َمزأَيٍد مي وأ َنةي، يفي َشوَّاٍل، اْنأََدَر َسيأُف الدَّ هي السَّ َكٍر  يفي َهذي

مَُّة، فَ  نأُه الذِي : َمنأ َأقَاَم فَ َقدأ بَريَئتأ مي َراكي َت أ َا يفي اْلأ َي ِبي ِأ إيََل بَ رأكيَياُرَق، َكثيرٍي، َوَأَمَر فَ ُنودي ُه ن أ َساَر ََجَاَعٌة مي
َلةي بأَن أَِي  وأ َب الدَّ َضَر ُمَهذَّ ، ُثَّ إينَُّه َأحأ ِأ ُه ن أ َبأي، َوََجَاَعٌة إيََل بَ غأَداَذ، َوَصاَر َمَع َصَدَقَة ََجَاَعٌة مي  اْلأ

ُر ال ُرَها آخي ٍة، آخي َنُه الأبَ َلَد ليُمدَّ يَحةي، َفَضمَّ َب الأَبطي يَناٍر، َوَعاَد إيََل اْلأيلَّةي، َصاحي نَي أَلأفي دي سي َمأ َنةي، ِبي سَّ
هي. ي الأَقعأَدةي، َواْنأََدَر إيََل بَ َلدي سي ذي َط إيََل َسادي َلةي بيَواسي وأ ُب الدَّ  فََأقَاَم ُمَهذَّ

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

يُد الأ  ، ُأطأليَق َسدي َوَّلي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ ََ يفي َهذي ي َكا ، َوُهَو الَّذي عأتيَقالي َن اَلي ُملأكي أَبُو الأَمَعاِلي مي



َي بَ رأكيَياُرَق، ف َ  لأطَا َها إيََل السُّ ن أ َييَّةي، َومي يأ ا ُأطأليَق َهَرَب إيََل اْلأيلَّةي السَّ ةي، َوَلمَّ ََ َليي َراَف َوزييَر اْلأ شأ ُه اْلأي َوَلَّ
 َعَلى َِمَاليكيهي.

َ َأمي  ََ َوفييَها تُ ُويفِي ، وََكا رَّ ََ َقدأ ُأضي َأًة، وََكا ََسني بأني الأُموَصََلََّي، َفجأ َلةي أَبُو َسعأٍد الأَعََلُء بأُن اْلأ وأ نُي الدَّ
ائَ  ي َوَثََلثينَي َوَأرأبَعيمي نَ َتنيأ ري اَّللَّي َسَنَة اث أ مأ َمتيهي ليلأَقائيِي ِبَي دأ ََ ابأتيَداُء خي يًحا، وََكا اَء ٍة، َخَدَم اْلأُ بَلييًغا َفصي ََ َل

َرانييًّا، فََأسأ  ََ َنصأ ٍم تَ زأَداُد َمنأزيلَُتُه، َحَّتَّ ََتَب َعني الأويزَارَةي، وََكا تِينَي َسَنًة، ُكلُّ يَ وأ َِ َسَنَة َأرأبٍَع ََخأًسا َوسي َل
َضري، َصاليَح النِييَّةي  يَل الأَمحأ ََ َكثيرَي الصََّدَقةي، َجَي اَئٍة، وََكا َوابي َوََثَانينَي َوَأرأبَعيمي ََلَكُه َعَلى أَب أ ، َوَوَقَف َأمأ

ٍر، َولُقِيَب " نيظَاَم  تيهي أَِي َنصأ ا َماَت َخَلَع َعَلى ابني ُأخأ ُهورٌَة َحَسَنٌة، َوَلمَّ ِي، َوُمَكاتَ َباتُُه َمشأ ي الأَبي َرَتنيأ ضأ اْلَأ
. نأَشاءي ََ اْلأي يَوا  "، َوقُ لِيَد دي

َ الأعَ  .َوفييَها َكاَنتأ ببَ غأَداَذ َبنيأ ََ َتَشَر الأَعيَّاُرو  امَّةي فيََتٌ َكثيريٌَة، َوان أ
، َوَلُه فييَها إي  بِي اقي يفي الطِي ُذَّ َن اْلأ ََ مي ، وََكا يُّ طي ِي بأُن َساَوَة الطَّبييُب الأَواسي َصاَِبٌت َوفييَها قُتيَل أَبُو نُ َعيأ

 َحَسَنٌة.
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َُ َسنأَجُر َوزييَرُه ا لأطَا رَي بَ زأَغَش، َوفييَها َعَزَل السُّ َمي ََّ اْلأ ، َوَسَبُب َذليَك َأ تأحي الطَُّغَرائييَّ ََ رَي َأَِب الأ لأُمجي
ٌر َمَع َهَذا السُّ  ُِّ َلَك َأمأ ، أُلأقيَي إيلَيأهي ُمَلطٌَّف فييهي: ََل يَتي َكري السَّنأَجرييُّ َسََلُر الأَعسأ هأ ََ ، َوُهَو َأصأ َي لأطَا

 ُِّ َحاَب  َوَوَقَع إيََل َسنأَجَر، ََل يَتي هي، َفَجَمَع بَ زأَغُش َأصأ َرةي َُجُوعي ريي بَ زأَغَش، َمَع َكث أ َمي ٌر َمَع اْلأ َلَك َأمأ
، َوَظَهَرتأ َعَليأهي فَ ُقتيَل، ُقوا َعَلى َكاتيبي الطَُّغَرائييِي ََ ، فَات َّ ي نيأ ُِ الأُمَلطَََّ ، َوَعَرَض َعَليأهي َوقَ َبَض  الأَعَمائيِي

َعَدُه إيََل َغزأنََة، َوفييَها َسنأَجُر َعَلى الطَُّغَرائييِي  َمٍة، فَأَب أ دأ َلُه، َفَمنَ َعُه بَ زأَغُش، َوقَاَل َلُه: َحقُّ خي ، َوَأرَاَد قَ ت أ
َا َسأ َن الأُمَتَطوِيَعةي، َوَساَر إيََل قيَتالي اْلأي ، َوَأََتُه َكثيرٌي مي ََ نأ َعَساكيري ُخَراَسا يلييَّةي، ََجََع بَ زأَغُش َكثيريًا مي عي

بَ فَ َقصَ  هأ ُِ الأَقتأَل، َوالن َّ ثَ َر فييهي َن الأقيََلعي َوالأُقَرى، َوَأكأ ، َفَخرََِّبَا َوَما َجاَورََها مي ِأ َي َْلُ ، َد طََبَس، َوهي
رَ  َأ يُ َؤمَُّنوا، َوُيشأ َحاَب َسنأَجَر َأَشاُروا ِبَي ََّ َأصأ يَمَة، ُثَّ إي َعاَل الأَعظي َف أ ُِ اْلأ َ، َوفَ َعَل ِبيي ِبأ ِأ ُط عَ َوالسَّ َليأهي

َط َكثيرٌي مي  ، َفَسخي ِأ هي ََ َأَحًدا إيََل َعَقائيدي ُعو ََلًحا، َوََل َيدأ ََ سي ََتُو ًنا، َوََل َيشأ صأ ََ حي ُنو ِأ ََل يَ ب أ َن النَّاسي َأَّنَُّ
نأ  َدتيهي مي ََّ بَ زأَغَش، بَ عأَد َعوأ ، َوَهَذا الصُّلأَح، َونَ َقُموُه َعَلى َسنأَجَر، ُثَّ إي ََ ََما َ،  َهَذا اْلأ هي الأَغَزاةي، تُ ُويفِي َهذي

َُه اَّللَُّ. ريهي اْلأيَهاَد، َرْحي َُة َأمأ  وََكاَنتأ َخاَتي
َء الطُّرَ  ي بأني زََكريَّيَّ َُسنيأ َُد بأُن َعلييِي بأني اْلأ ٍر َأْحأ َ أَبُو َبكأ َنةي تُ ُويفِي هي السَّ ََ ]الأَوفَ َياُت[ َويفي َهذي ، وََكا يأثييثييُّ

ًَث  ُهورًا.ُصوفييًّا ُُمَدِي  َمشأ
ليُدُه يفي  ي الأُكوَفةي، َوَموأ ، قَاضي َييُّ ٍد الث ََّق َُد بأُن ُُمَمَّ ي َأْحأ َُسنيأ ي أَبُو اْلأ َ الأَقاضي َوَّلي َويفي رََجٍب تُ ُويفِي رَبييٍع اْلأ



نأ  ُعوٍد، َومي َوَة بأني َمسأ نأ َوَلدي ُعرأ اَئٍة، َوُهَو مي رييَن َوَأرأبَعيمي شأ ي َوعي نَ َتنيأ ،  َسَنَة اث أ ِي اَمَغاّني ي الدَّ يذي الأَقاضي َتََلمي
. ُنُه أَبُو الأََبََكاتي َ الأَقَضاَء بَ عأَدُه اب أ  َوَوِلي
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ُث،  رييِي الأبُ نأَداُر، الأُمَحدِي ُ بأُن َعلييِي بأني الأُبسأ َُسنيأ َ أَبُو َعبأدي اَّللَّي اْلأ ري تُ ُويفِي خي ليُدُه َسَنَة َويفي رَبييٍع اْلأ َوَموأ
اَئٍة.َأرأ   َبٍع َوَأرأبَعيمي
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اَئٍة[ عينَي َوَأرأبَعيمي ٍَ َوتيسأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا
498 - 

اَئةٍ  عينَي َوَأرأبَعيمي ٍَ َوتيسأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا
َي بَ رأكيَياُرقَ  لأطَا ُر َوفَاةي السُّ  ذيكأ

ري  خي ري رَبييٍع اْلأ َ َشهأ َنةي، ََثّني هي السَّ ََ َقدأ َمريَض يفي َهذي َشاهأ، وََكا َُ بَ رأكيَياُرُق بأُن َمليكأ لأطَا َ السُّ ، تُ ُويفِي
ا َوَصَل إيََل بَ ُروَجرأدَ  َها يفي َُمٍَََّة طَاليًبا بَ غأَداَذ، فَ َلمَّ ن أ ريي، َفَساَر مي ، َوالأبَ َواسي لِي لسُّ ََ ِبي بَ َها َضُعَف َعني  َِبصأ

َا َأرأبَعينيَ  َرََكةي، فََأقَاَم ِبي َشاهأ،  اْلأ هي َمليكأ هي َخَلَع َعَلى َوَلدي سي َأ نأ نَ  ا أَييَس مي َتدَّ َمَرُضُه، فَ َلمَّ ًما، فَاشأ يَ وأ
َن اْلأُ  َضَر ََجَاَعًة مي ريي إيََّيَز، َوَأحأ َمي ُهٍر، َوَخَلَع َعَلى اْلأ نينَي َوََثَانيَيُة َأشأ يَنئيٍذ َأرأَبُع سي ، َوُعُمُرُه حي َمَراءي

ِأ أَنَُّه  َلَمُه لطَّاَعةي ْلَُ َوَأعأ ِأ ِبي رَي إيََّيَز َأََتبيَكُه، َوَأَمَرُه َمي لأطََنةي، َوَجَعَل اْلأ هي يفي السَّ دي َّ َعهأ َنُه َوِلي َما، َقدأ َجَعَل اب أ
عي َوالطَّاَعةي  مأ لسَّ ِأ ِبي َها، فََأَجابُوا ُكلُُّه بِي َعن أ هي، َوالذَّ لأطََنةي ليَوَلدي ظي السَّ َأ لي  َوُمَساَعَدَتييَما َعَلى حي َْلَُما، َوَبذأ

َُوا، َوَأَمَرهُ  ِأ َعَلى َذليَك، َفَحَل ُه ََ َل َتحأ هي َوَسلأطََنتيهي َعَليأهي، َواسأ ظي َوَلدي َأ َوالي يفي حي َمأ َُوسي َواْلأ ِأ الن ُّ
نأ بَ ُروَجرأَد َوصَ  ا َكانُوا َعَلى اثأَِنأ َعَشَر فَ رأَسًخا مي ريي إيََل بَ غأَداَذ، َفَساُروا، فَ َلمَّ لأَمسي ِأ َخََبُ َوفَاتيهي، ِبي َلُه

ُتُه. ََ فَ َعاَجَلتأُه َمنيي َّ بَ َها دي إيََل َأصأ ََ بَ رأكيَياُرُق َقدأ ََتَلََّف َعَلى َعزأمي الأَعوأ  وََكا
ريُوا َمَع َتَ  َأ َيسي َُه ِبَي يَّ َوَغريأ َيذي َطيرَي الأَمب أ تيهي َأَمَر َوزييَرُه اْلأ َوأ رُي إيََّيُز ِبي َمي َع اْلأ ا َسَي ، فَ َلمَّ ََ بَ َها بُوتيهي إيََل َأصأ

ٍم، َفُدفيَنتأ ِبييزَائي  َا َلُه ُسرِيي َُّتُه، ُثَّ َماَتتأ بَ عأَد َأَّيَّ َدَتأ َها، َوُدفيَن يفي تُ رأبٍَة َجدَّ َل إيلَي أ َضَر إيََّيُز َفُحمي هي، َوَأحأ
يَع َما َُيأَتاجُ  َسَة، َوَجَي مأ َََتَ، َوالشِي ، َواْلأيَياَم، َواْلأ قَاتي َرادي هي  السُّ ِي َوَلدي ، َفَجَعَلُه بيَرسأ َُ لأطَا إيلَيأهي السُّ

َشاهأ.  َمليكأ
 



ريَتيهي  نأ سي ٍء مي ُر ُعُمريهي َوَشيأ  ذيكأ
لأطََنةي  ِي السَّ ُة ُوُقوعي اسأ رييَن َسَنًة، َوُمدَّ شأ ََ ُعُمُرُه ََخأًسا َوعي َ بَ رأكيَياُرُق َكا ا تُ ُويفِي  َلمَّ
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َرةَ  َنَِتأ َعشأ هي َأَحٌد،  َعَليأهي اث أ ُُموري َعَليأهي َما َلَأ يُ َقاسي تيََلفي اْلأ ُُروبي َواخأ َن اْلأ ُهٍر، َوقَاَسى مي َسَنًة َوَأرأبَ َعَة َأشأ
ََلمي  ةي نُ َوٍب بَ عأَد إيسأ دَّ َرَف يفي عي ٍة، َوُملأٍك َوَزَواليهي، َوَأشأ دَّ َ رََخاٍء َوشي َواُل َبنيأ َحأ تأ بيهي اْلأ ََ تَ َل  النِيعأَمةي َواخأ

َجةي.  َعَلى َذَهابي الأُمهأ
ُتُه، َوَلَأ  رََكتأُه َمنيي َّ َقاُدوا َلُه، َأدأ ، َوان أ ََ ُرُه يفي َهَذا الأَوقأتي َوَأطَاَعُه الأُمَخاليَُو ا َقويَي َأمأ َزمأ يفي ُحُروبيهي  َوَلمَّ يُ هأ

تيََلفي  خأ ُعوا فييهي ليَلي ََ ُأَمَراُؤُه َقدأ َطمي َدٍة، وََكا َ َمرٍَّة َواحي ََ نُ وَّابَُه  َغريأ ِأ َكانُوا َيطأُلُبو ، َحَّتَّ إيَّنَُّ الأَواقيعي
تي الأ  ََ َب َلُه بيبَ غأَداَذ َوَقَع الأَغََلُء، َوَوقَ  ََ َمََّت ُخطي ، وََكا ِأ ُه فأُع َعن أ ، َفََل َُيأكيُنُه الدَّ ِأ تُ ُلوُه َمَعاييُش لييَ قأ

ُلَها َمَع َذليَك ُيُيبُّونَُه،  ََ َأهأ ُب، وََكا ََ ُسلأطَانَُه.َوالأَمَكاسي  َوََيأَتاُرو
ََ َهاريًِب مي  بَ َها نأ َأعأَجبيَها ُدُخولُُه َأصأ ُت َعَليأهي، َومي َأ َوالي بيهي َما َوقَ  َحأ نأ تَ َغلُّبي اْلأ هي َوَقدأ ذََكرأََن مي نأ َعمِي

بيُضوا َعَليأ  َا لييَ قأ نأ ُدُخوْلي بيَها مي يهي َُمأُموٍد َصاحي َكُر َأخي َنُه َعسأ ََّ َأَخاُه َُمأُموًدا تُ ُتَش، َفَمكَّ َق َأ ََ هي، فَات َّ
ةي. دَّ َرجي بَ عأَد الشِي ََ َسني الأ نأ َأحأ َأ َُيَلِيُكوُه، َوَهَذا مي َطرُّوا إيََل َأ  َماَت، فَاضأ

رَةي، ََل يُ َباليُغ يفي الأُعُقوبَ  ََ َحلييًما، َكريَيًا، َصُبورًا، َعاقيًَل، َكثيرَي الأُمَدارَاةي، َحَسَن الأُقدأ ُوُه وََكا َأ ََ َع ةي، وََكا
نأ ُعُقوبَتيهي. ثَ َر مي  َأكأ

 
َشاهأ بأني بَ رأكيَياُرقَ  ُطأَبةي ليَمليكأ ُر اْلأ  ذيكأ

بَ  ري، َوُخطي خي يسي َسلأَخ رَبييٍع اْلأ َمي َم اْلأ َي يَ وأ يَوا لدِي َشاهأ بأني بَ رأكيَياُرَق ِبي َب ليَمليكأ َنةي ُخطي هي السَّ  َلُه يفي َهذي
عي بَ غأَداَذ مي  ََوامي ُُمَعةي.ِبي َم اْلأ ، يَ وأ  َن الأَغدي

َي بَ رأكيَياُرَق، َوُهَو  لأطَا َنَة بَ غأَداَذ، َساَر يفي الأُمَحرَّمي إيََل السُّ حأ ََّ إييلأغَازيي، شي ََ َسَبُب َذليَك َأ وََكا
ا مَ  ، َُيُثُُّه َعَلى الأُوُصولي إيََل بَ غأَداَذ، َورََحَل َمَع بَ رأكيَياُرَق، فَ َلمَّ ََ بَ َها صأ هي ِبَي اَت بَ رأكيَياُرُق َساَر َمَع َوَلدي

ِأ بَ رأ  ا يفي َطرييقيهي ري، َوَلَقوأ خي ريي إيََّيَز إيََل بَ غأَداَذ، فَ َوَصُلوَها َسابيَع َعَشَر رَبييٍع اْلأ َمي َشاهأ َواْلأ يًدا َمليكأ ًدا َشدي
ُروا َعَلى الأَماءي ْليُ  دي ِأ َلَأ يَ قأ َيأُث َأَّنَُّ َلُه، ِبي ث أ ُدوا مي هي.َلَأ ُيَشاهي  ُمودي
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نأ َدََّيََل، وََكانُوا ََخأَسَة آََلفي فَاريٍس، َوحَ  ِأ مي رٍي، فَ َلقييَ ُه ِي َعلييُّ بأُن َجهي َضَر َوَخَرَج الأَوزييُر أَبُو الأَقاسي
َشا ُطأَبةي ليَمليكأ ، َوَخاطَُبوا يفي إيقَاَمةي اْلأ َي يَوا لدِي رُي َطَغايَ رأُك، ِبي َمي يَب إييلأَغازيي، َواْلأ هأ بأني بَ رأكيَياُرَق، فَُأجي

َلأَقابي  َن اْلأ ُُه مي َلةي، َوَغريأ وأ َي َجََلُل الدَّ َشاهأ، َوهي هي َمليكأ َلأَقابي َجدِي َب َلُه، َولُقِيَب ِبي َها، َوُخطي ، َونُثيَرتي إيلَي أ
ُطأَبةي َلُه. نأَد اْلأ ََننيرُي عي  الدَّ

 
ٍد َجَكرأمي  َي ُُمَمَّ لأطَا ري السُّ ُر َحصأ لي ذيكأ صي لأَموأ  َش ِبي

 َِ َاليَيةي، َوَسلَّ َنةي اْلأ ٌد، َكَما ذََكرأََنُه يفي السَّ َُ ُُمَمَّ لأطَا َُ بَ رأكيَياُرُق َوالسُّ لأطَا َطَلَح السُّ ا اصأ يَنَة  َلمَّ ٌد َمدي ُُمَمَّ
نأ َأذأ  ٌد بيتيَبأييَز مي َها، َوَأقَاَم ُُمَمَّ ََ إيََل بَ رأكيَياُرَق، َوَساَر إيلَي أ بَ َها يَن َأصأ َحابُُه الَّذي َأ َوَصَل َأصأ ََ إيََل َأ رَبييَجا

ظي  َأ ََ يفي حي ي َكا ني أَثَريهي الَّذي ُسأ ني ْلي زََر َسعأَد الأُملأكي َأَِب الأَمَحاسي تَ وأ ا َوَصُلوا اسأ ، فَ َلمَّ ََ بَ َها صأ ِبَي
َنةي، َوَساَر إيََل َمَراَغةَ  هي السَّ نأ َهذي ٍر مي ََ ، َوَأقَاَم إيََل َص ََ بَ َها َش، َأصأ َد َجَكرأمي ، ُثَّ إيََل َأرأبيَل يُرييُد َقصأ

، ليَيأأُخَذ بيََلَدُه. لي صي بي الأَموأ  َصاحي
ََلٍح، َوَأَمَر َأهأ  َتاَج إيََل إيصأ ، َورَمَّ َما احأ لي صي َد ُسوَر الأَموأ رييهي إيلَيأهي َجدَّ ُش ِبيَسي َع َجَكرأمي ا َسَي َوادي فَ َلمَّ َل السَّ

، وَ  ُخلأ.بيُدُخولي الأبَ َلدي َحابيهي يفي ََّنأبي َمنأ َلَأ َيدأ َصأ ََ ْلي  َأذي
ََّ يفي َُجأ  يهي، َوَأ َ َأخي َنُه َوَبنيأ َش َيذأُكُر َلُه الصُّلأَح بَ ي أ يَنَة، َوَأرأَسَل إيََل َجَكرأمي ٌد الأَمدي َلةي َما َوَحَصَر ُُمَمَّ

َزييَرةي َلُه، وَ  ُل َوبيََلُد اْلأ صي ََ الأَموأ َأ َتُكو تَ َقرَّ َأ ََ اسأ َا ََيأ نأ بَ رأكيَياُرَق إيلَيأهي بيَذليَك، َواْلأ َعَرَض َعَليأهي الأُكُتَب مي
َُ اْلأُ  َك، َوَتُكو نأَك َبلأ ُأقيرَُّها بيَيدي َأ َأَطعأَت فََأََن ََل آُخُذَها مي َها إيلَيأهي، َوقَاَل َلُه: إي لييمي طأَبُة ِلي َعَلى َتسأ

ََّ ُكُتبَ  ُش: إي َا، فَ َقاَل َجَكرأمي َِ الأبَ َلَد إيََل  ِبي َأ ََل ُأَسلِي ، ََتأُمُرّني َأ َي َوَرَدتأ إيَِلَّ، بَ عأَد الصُّلأحي لأطَا السُّ
 َغريأيهي.

، َوقَاَتَل أَ  َِبتي ِبَّ ، َوالدَّ قَّابينيي لن َّ تيَناَعُه َِبَكَرُه الأقيَتاَل، َوزََحَف إيلَيأهي ِبي ٌد امأ ا رََأى ُُمَمَّ ُل الأبَ َلدي َأَشدَّ فَ َلمَّ هأ
َُتيَح يفي  ُش فَ  ، فََأَمَر َجَكرأمي ِأ ريَتيهي فييهي ني سي ُسأ َش ْلي ََكرأمي ِأ ْلي وري قيَتاٍل، َوقَ تَ ُلوا َخلأًقا َكثيريًا ليَمَحبَّتيهي  السُّ

َكري، ُثَّ زَ  ََ الأَقتأَل يفي الأَعسأ ثيُرو ، َفَكانُوا ُيكأ ََ الَُة يُ َقاتيُلو َها الرَّجَّ ن أ َواٌب ليطَاٌف ََيأُرُج مي ٌد َمرًَّة، أَب أ َحَف ُُمَمَّ
، َوَشَحُنوُه ِبي  ُل الأبَ َلدي َرُه َأهأ َبُحوا َوَقدأ َعمَّ ُِ اللَّيأُل، فََأصأ رََكُه َحابُُه، َوَأدأ لأُمَقاتيَلةي، فَ نَ قََّب يفي السُّوري َأصأ

يَصًة يفي اْلأيَصاري: َكاَنتي اْلأينأَطُة ُتَساويي ُكلُّ  ِأ رَخي نأَدُه َعاُر عي َسأ يَناٍر،  وََكاَنتي اْلأ وًكا بيدي َثََلثينَي َمكُّ
يَناٍر. وًكا بيدي نَي َمكُّ عيرُي ُكلُّ ََخأسي  َوالشَّ

ََ َعَلى َأطأَرافي  َر، َفَكانُوا يُغيريُو ََ َتَمُعوا بيَتلِي يَ عأ َش َقدي اجأ َكري َجَكرأمي ََ بَ عأُض َعسأ  وََكا
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، َفدَ  ِأ ُه ريََة َعن أ ََ الأمي َكري، َوََيأنَ ُعو َََبُ إيََل الأَعسأ ُوََل، فَ َوَصَل اْلأ ري َُجَاَدى اْلأ ِأ إيََل َعاشي اَم الأقيَتاُل َعَليأهي
تي  َعُلُه بَ عأَد َموأ َأ ِأ فييَما يَ  َتَشارَُه ، َواسأ َل الأبَ َلدي َضَر َأهأ َي بَ رأكيَياُرَق، فََأحأ لأطَا َش بيَوفَاةي السُّ  َجَكرأمي

َوالَُنا َوَأرأ  ، فَ َقاُلوا: َأمأ َي لأطَا ِأ َأعأَرُف السُّ ُنأَد، فَ ُه ري اْلأ َتشي َ َيَديأَك، َوأَنأَت َأعأَرُف بيَشأأنيَك، فَاسأ َواُحَنا َبنيأ
 بيَذليَك.

نأ َأحَ  ، َوَلَأ يَ َتَمكَّ تيَناعي مأ َُ َحيًّا َقدأ ُكنَّا َعَلى اَلي لأطَا ََ السُّ ا َكا َتَشاَر ُأَمَراَءُه، فَ َقاُلوا: َلمَّ نأ طُُروقي فَاسأ ٌد مي
َنَ  ََل.بَ َلدي ُخوُل ََتأَت طَاَعتيهي َأوأ َ َهَذا، َوالدُّ ٌَ َغريأ َم ُسلأطَا َ فَ َليأَس ليلنَّاسي الأيَ وأ  ، َوَحيأُث تُ ُويفِي

ُخَل إيلَيأهي، َفَحَضَر الأَوزييرُ  ٍد يَ بأُذُل الطَّاَعَة، َوَيطأُلُب َوزييَرُه َسعأَد الأُملأكي ليَيدأ نأَدُه، فََأرأَسَل إيََل ُُمَمَّ  عي
يعي َما َوَأخَ  نَُّه ََل َُيَاليََُك يفي َجَي ، فَإي َي لأطَا نأَد السُّ اَعَة عي َأ ََتأُضَر السَّ َلَحُة َأ هي، َوقَاَل: الأَمصأ َذ بيَيدي

َه إيََل ال لي َقدأ تَ َوجَّ صي ُل الأَموأ ا رَآُه َأهأ ُش، فَ َلمَّ هي َوقَاَم، َفَساَر َمَعُه َجَكرأمي ُسُه، َوَأَخَذ بيَيدي لأطَ تَ لأَتمي ، سُّ َي ا
ٍد َأق أ  َي ُُمَمَّ لأطَا ا َدَخَل َعَلى السُّ ، فَ َلمَّ ِأ هي َاَب َعَلى رُُءوسي ََ الَتُّ ، َوَُيأُثو ََ و جُّ ، َوَيضي ََ َبَل َجَعُلوا يَ بأُكو

ََّ قُ لُ  يَّتيَك، فَإي عأ إيََل رَعي ، َوقَاَل: ارأجي ُُلوسي َن اْلأ َرَمُه، َوَعانَ َقُه، َوَلَأ َُيَكِينأُه مي ِأ َعَليأهي، َوَأكأ ِأ إيلَيأَك، َوُه وَِبُ
لأطَا ، َوَسَأَل السُّ َي لأطَا نأ َخَواصِي السُّ َرأَض َوَعاَد َوَمَعُه ََجَاَعٌة مي َك، فَ َقبََّل اْلأ دي ََ إيََل َعوأ َن ُمَتَطلِيُعو ََ مي

َاطًا، بيظَ  َل َسي نأ َذليَك، فَ َعمي تَ َنَع مي ُخَل الأبَ َلَد لييُ َزيََّن َلُه، فَامأ َأ َيدأ َل الأَغدي َأ يًما، َوْحُي ، َعظي لي صي ري الأَموأ اهي
َداري. قأ َياَء َجلييَلَة الأمي ََداََّي َوالتَُّحفي َوليَوزييريهي َأشأ َن اْلأ َي مي لأطَا  إيََل السُّ

 
ريي إيََّيزَ  َمي يهي َواْلأ هي َمَع ابأني َأخي َي إيََل بَ غأَداَذ َوُصلأحي لأطَا ُر ُوُصولي السُّ  ذيكأ

ا َوَصَل َخََبُ َوفَا َل، َجَلَس َلمَّ صي ُر الأَموأ ٍد، َوُهَو ُُيَاصي َي ُُمَمَّ لأطَا يهي السُّ َي بَ رأكيَياُرَق إيََل َأخي لأطَا ةي السُّ
َُ الأُقطأ  َما ، َكَما ذََكرأََنُه، َوَساَر إيََل بَ غأَداَذ َوَمَعُه ُسكأ لي صي َب الأَموأ َش، َصاحي َلَح َجَكرأمي ، َوَأصأ ُّ، ليلأَعَزاءي ِبي

َشاهأ، َوَساَر َمَعُه َوُهَو يُ نأَسُب إي  ِِي َمليكأ يُل ابأُن َع َاعي يَل بأني ََّيُقوِتي بأني َداُوَد، َوإيَسأ َاعي َلةي إيَسأ وأ ََل ُقطأبي الدَّ
. َُمَراءي َن اْلأ ُُِهَا مي ُش َوَغريأ  َجَكرأمي

َن ا ُب اْلأيلَّةي، َقدأ ََجََع َخلأًقا َكثيريًا مي َلةي َصَدَقُة، َصاحي وأ ََ َسيأُف الدَّ ِأ ََخأَسَة وََكا َُتُ دَّ لأَعَساكيري، فَ بَ َلَغتأ عي
ٍد يَ  َي ُُمَمَّ لأطَا ََ َوُدبَ يأًسا إيََل السُّ رَا ٍل، َوَأرأَسَل َوَلَديأهي َبدأ ثُُّه َعَشَر أَلأَف فَاريٍس، َوَعَشَرَة آََلفي رَاجي َتحي سأ

َحبَ ُهَما َمَعُه إيََل بَ غأَداذَ  َتصأ يءي إيََل بَ غأَداَذ، فَاسأ  .َعَلى الأَمجي
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وري، َوَنَصُبوا اْلأي  َن الدُّ ي َمَعُه مي َكُر الَّذي رييهي إيلَيأهي َخَرَج ُهَو َوالأَعسأ رُي إيََّيُز ِبيَسي َمي َع اْلأ ا َسَي ري، فَ َلمَّ لزَّاهي َياَم ِبي
َعُلُه، فَ َبَذُلوا لَُه ا َأ ِأ فييَما يَ  َتَشارَُه َُمَراَء، َواسأ نَي َعَلى قيَتاليهي َوَحرأبيهي، َخاريَج بَ غأَداَذ، َوََجََع اْلأ لطَّاَعَة َوالأَيمي

َشاهأ بأني بَ رأكيَياُرَق. اقي َمَعُه َعَلى طَاَعةي َمليكأ تِيََ لأطََنةي، َواَلي  َوَمنأعيهي َعني السَّ



لأطَا طأَماعي يفي السُّ َُما َِبَلغَا يفي اْلأي َّنَّ ِأ يفي َذليَك يَ نَّاُل َوَصَباَوُة، فَإي ُه ََ َأَشدَّ ٍد، َوالأَمنأعي َلُه َعني وََكا َي ُُمَمَّ
ُرو  ََّ َحَياِتي َمقأ ََلََن إي : ََّي َموأ ني َييُّ أَبُو الأَمَحاسي رَُّقوا قَاَل َلُه َوزييُرُه الصَّ ََ ا تَ  لأطََنةي، فَ َلمَّ نٌَة بيثَ َباتي السَّ

، َولَيأ  نأ َهُؤََلءي ثَ ُر الأتيَزاًما بيَك مي لَتيَك، َوَأََن َأكأ ُد نيعأَمتيَك َوَدوأ صي ِأ يَ قأ ََّ َكََلَمُه َس الرَّأأُي َما َأَشاُروا بيهي، فَإي
عُ  َا يَ قأ ِأ يُ َناويُئَك يفي الأَمنأزيَلةي، َوإيََّّ ثَ ُرُه هي بيَك، َوَأكأ سي َأ َِ ُسوقًا لينَ  َأ يُقيي ُلَك َطرييًقا، َوَأ َأ َيسأ ِأ َعنأ َأ ُد ِبيي

، َوالصَّوَ  ٍد َوطَاَعُتُه، َوُهَو يُقيرَُّك َعَلى ُمَنازََعتيَك قيلَُّة الأَعَددي َوالأَمالي َي ُُمَمَّ لأطَا اُب ُمَصاَْلَُة السُّ
َت. َما َأرَدأ َك، َويَزييُدَك َعَليأهي َمهأ  إيقأطَاعي

َرةٌ  ََّ َحرََكَتُه يفي الأُمَبايَ َنةي ظَاهي َ الصُّلأحي َوالأُمَبايَ َنةي، إيَلَّ َأ ريي إيََّيَز َبنيأ َمي ََُن الَِّتي ، وَ َفََتَدََّد رَأأُي اْلأ ََجََع السُّ
. َكريهي َوإيََل الأبَ َلدي نأ ُمَتَطرِيٍق إيََل َعسأ نأَدُه، َوَضَبَط الأَمَشاريَع مي  بيبَ غأَداَذ عي

نأدَ  ُوََل، َونَ َزَل عي نأ َُجَاَدى اْلأ ٍَ بَقينَي مي ُُمَعةي ليَثَما َم اْلأ ٌد إيََل بَ غأَداَذ يَ وأ َُ ُُمَمَّ لأطَا َاني  َوَوَصَل السُّ بي اْلأ
َانيبي ال ْلأ َشاهأ بأني بَ رأكيَياُرَق ِبي ، َوليَمليكأ ِيِي َانيبي الأَغرأ ْلأ َب َلُه ِبي َلى بَ غأَداَذ، َوُخطي عأ ِيِي ِبَي ، َوَأمَّا الأَغرأ رأقييِي شَّ

! َوَسَكَت. ََ الأَعاَلَي ليحأ ُسلأطَا َِّ َأصأ يَب قَاَل فييهي: اللَُّه َطي ََّ اْلأ ُع الأَمنأُصوري فَإي  َجامي
، َوسَ وَ  َرأبي ََ َعَلى اْلأ ِأ َعازيُمو َكريهي، َوُه ، فَ رَكيَب إيََّيُز يفي َعسأ بي هأ رِي َوالن َّ تيَدادي الشَّ ني امأ اَر َخاَف النَّاُس مي

نيي مَ  َُمَراَء إيََل الأَيمي هي، َفَدَعا اْلأ ٍد، َوَعاَد إيََل َُمَيَّمي َي ُُمَمَّ لأطَا َكري السُّ َرَف َعَلى َعسأ َأ َأشأ رًَّة ََثنيَيًة إيََل َأ
َنا َمرًَّة، َوََل فَائي  َأ َشاهأ، فََأَجاَب الأبَ عأُض، َوتَ َوقََّف الأبَ عأُض، َوقَاُلوا: َقدأ َحَل َدَة يفي َعَلى الأُمَخاَلَصةي ليَمليكأ

َأ َلَأ َنفي  لثَّانيَيةي، َوإي َنا ِبي ُوََل َوف َّي أ ْلأ َنا ِبي َأ َوف َّي أ َن ََّنا إي ، ْلي نيي لثَّانيَيةي.إيَعاَدةي الأَيمي َيي ِبي ُوََل َفََل َن ْلأ  ِبي
، ٍد يفي الصُّلأحي َي ُُمَمَّ لأطَا لأُعُبوري إيََل السُّ ني ِبي َييَّ َأَِب الأَمَحاسي يَنئيٍذ َوزييَرُه الصَّ  فََأَمَر إيََّيُز حي
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مَ  لأطََنةي إيلَيأهي، َوتَ رأكي ُمَنازََعتيهي فييَها، فَ َعََبَ يَ وأ ِي السَّ ليي َكري  َوَتسأ ري إيََل َعسأ هأ َن الشَّ بأتي ليَسبأٍع بَقينَي مي السَّ
ٍد، فَ َعرََّفُه َما َجاَء فييهي، فَ  ني َسعأدي بأني ُُمَمَّ َتَمَع بيَوزييريهي َسعأدي الأُملأكي أَِي الأَمَحاسي ٍد، َواجأ نأَد ُُمَمَّ َحَضَرا عي

َييُّ ريَساَلَة َصاحي  ٍد، َوَأدَّى الصَّ َي ُُمَمَّ لأطَا َم بَ رأكيَياُرَق، فََأَجابَُه السُّ نأُه َأَّيَّ ََ مي ا َكا بيهي إيََّيَز، َواعأتيَذارَُه َعمَّ
. نيي َن الأَيمي نأُه مي َس مي َسُه، َوَأَجاَب إيََل َما الأُتمي َأ َن بيهي قَ لأَبُه َوطَيََّب نَ  ا َسكَّ ًَ ي ٌد َجَواًِب َلطي  ُُمَمَّ

ي الأُقَضاةي  ََ الأَغُد َحَضَر قَاضي ا َكا ٍد، فَ َقاَل َلُه فَ َلمَّ َي ُُمَمَّ لأطَا نأَد السُّ َييُّ َوزييُر إيََّيَز، عي ، َوالصَّ َي ، َوالنَّقييَبا
ي َشاهأ ابأني َأخي َد ليَمليكأ نأُه، َوُهَو َيطأُلُب الأَعهأ َم مي ََّ إيََّيَز ََيَاُف ليَما تَ َقدَّ : إي َك، َوزييُرُه َسعأُد الأُملأكي

َُمَراءي الَّ  هي، َوليْلأ سي َأ ي، َولينَ  َ َأخي ي، َوََل فَ رأَق بَ يأِني َوَبنيأ نَُّه َوَلدي َشاهأ فَإي : َأمَّا َمليكأ َُ لأطَا يَن َمَعُه. فَ َقاَل السُّ ذي
ُه إيلأَكيَّا اْلأَ  ََ َل َتحأ يَّ َوَصَباَوَة، فَاسأ َُسامي ، إيَلَّ يَ نَّاَل اْلأ ِأ ليُف َْلُ َُمَراُء فََأحأ رَّاُس، ُمَدرِيُس َوَأمَّا إيََّيُز َواْلأ

نأدَ  رُي إيََّيُز عي َمي َن الأَغدي َحَضَر اْلأ ََ مي ا َكا نَي، فَ َلمَّ ََماَعُة الأَيمي يَّةي، َعَلى َذليَك، َوَحَضَر اْلأ َي  النِيظَامي لأطَا السُّ
لَةي َصَدَقُة، َذليَك الأَوقأ  وأ ، َوالنَّاُس َكافًَّة، َوَوَصَل َسيأُف الدَّ َي لأطَا ٍد، فَ َلقيَيُه َوزييُر السُّ َت، َوَدَخََل ُُمَمَّ



َُ َوَلقييَ ُهَما، َوَوَقفَ  لأطَا َما، َوقييَل َبلأ رَكيَب السُّ َسَن إيلَيأهي َرَمُهَما، َوَأحأ ، فََأكأ َي لأطَا يًعا إيََل السُّ  َأَحُدُِهَا َجَي
، َوَساَر  ََ َُ بيبَ غأَداَذ إيََل َشعأَبا لأطَا َخُر َعنأ َيَساريهي، َوَأقَاَم السُّ ، َوفَ َعَل فييَها َعنأ َيَيينيهي، َواْلأ ََ بَ َها إيََل َأصأ

َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل.  َما َسَنذأُكُرُه، إي
 

ريي إيََّيزَ  َمي ُر قَ تألي اْلأ  ذيكأ
ٌد. َُ ُُمَمَّ لأطَا رُي إيََّيُز، قَ تَ َلُه السُّ َمي َرةي، قُتيَل اْلأ خي َنةي، ََثليَث َعَشَر َُجَاَدى اْلأ هي السَّ  يفي َهذي

 ََّ هي، َوَسَبُب َذليَك َأ سي َأ ُه لينَ  ََ َل َتخأ ٍد َصاَر يفي َُجأَلتيهي، َواسأ َي ُُمَمَّ لأطَا لأطََنَة إيََل السُّ َِ السَّ ا َسلَّ إيََّيَز َلمَّ
َرائينَي، َوَدَعا السُّ  َي َداُر ُكَراهأ يَمًة يفي َداريهي، َوهي َل َدعأَوًة َعظي َرةي َعمي خي َن َُجَاَدى اْلأ ََ ََثمي ا َكا ََ فَ َلمَّ لأطَا

هَ  نأ َتريَكةي ُمَؤيَّدي الأُملأكي بأني إيلَي أ َذ مي ي ُأخي َبأُل الأبُ لأُخُش الَّذي نأ َُجأَلتيهي اْلأ ًئا َكثيريًا مي َم َلُه َشي أ  نيظَامي ا، َوَقدَّ
َلةي َصَدَقُة بأُن َمزأَيٍد. وأ َي َسيأُف الدَّ لأطَا ُر َذليَك، َوَحَضَر َمَع السُّ َم ذيكأ ، َوَقدأ تَ َقدَّ  الأُملأكي
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َزانَتيهي، ليي َ  نأ خي ََلَح مي لأَمانيهي لييَ لأَبُسوا السِي َم إيََل غي ََّ إيََّيَز تَ َقدَّ يءي َأ اقي الرَّدي تِيََ نأ اَلي ََ مي ِأ َعَلى وََكا عأريَضُه
نيهي  نأُه، َمَع َكوأ ََ مي َحُكو ، َوَيضأ ِأ ََر يَ َتطَاَيُب َمَعُه نأ َأِبأ ِأ رَُجٌل مي ، َفَدَخَل َعَليأهي َي لأطَا ُف، فَ َقاُلوا  السُّ يَ َتَصوَّ

ي َيأدي هي، َوتَ َناَوُلوُه ِبي يصي رأَع ََتأَت َقمي رأًعا َونَ عأريَضَك، فَأَلأَبُسوُه الدِي َأ نُ لأبيَسَك دي نأ َأ ، َوُهَو َلُه: ََل بُدَّ مي ِأ هي
ةي َما فَ َعُلوا بيهي َهَرَب مي  دَّ َعُلوا، فَليشي َأ ِأ يَ  َُّوا َعنأُه، فَ َل َأ َيُك ِأ َأ َأُْلُ َي َيسأ لأطَا َ َخَواصِي السُّ ، َوَدَخَل َبنيأ ِأ ُه ن أ

ََتَاَب بيهي، فَ َقاَل ليُغََلٍم َلُه ِبي  ٌِ، فَاسأ ي ُعورًا، َوَعَليأهي ليَباٌس َعظي َُ َمذأ لأطَا ، فَ َرآُه السُّ ِأ ًما ِبيي لَتُّأكييَّةي ُمعأَتصي
َعَل، فَ َرَأى الدِي  ََ َِ َأَحٌد، فَ  َأ يَ عأَل نأ َغريأي َأ َسُه مي ََ بيَذليَك، لييَ لأمي لأطَا َِ السُّ َل هي، فََأعأ يصي رأَع ََتأَت َقمي

َعا تيشأ َناُد! َوَقويَي اسأ َجأ ََلَح، َفَكيأَف اْلأ ُب الأَعَمائيِي َقدأ لَبيُسوا السِي ََ َصاحي َعَر، َوقَاَل: إيَذا َكا َتشأ رُُه فَاسأ
ارَ  نيهي يفي َداريهي، َويفي قَ بأَضتيهي، فَ نَ َهَض َوفَاَرَق الدَّ  َوَعاَد إيََل َداريهي. ليَكوأ

ِأ مي  َُه رَي َصَدقََة، َوإيََّيَز، َوَجَكرأَمَش، َوَغريأ َمي َُ اْلأ لأطَا َعى السُّ َتدأ ري اسأ هأ ََ ََثليَث َعَشَر الشَّ ا َكا َن فَ َلمَّ
ََ بأَن سُ  ََل ََّ قيلأَج َأرأسي : إينَُّه بَ َلَغَنا َأ ِأ ا َحَضُروا َأرأَسَل إيلَيأهي ، فَ َلمَّ َُمَراءي ََّيَر اْلأ َش َقَصَد دي ََ بأني قُ تُ لأمي َليأَما

رُي إيلَ  ِأ َعَلى َمنأ َيسي َع آرَاُؤُه َأ ََتأَتمي َبغيي َأ َزييَرةي، َويَ ن أ َها إيََل اْلأ ن أ ٍر لييَ َتَملََّكَها، َوَسريََّ مي نَ َعُه َبكأ يأهي ليَيمأ
ريي إي  َمي ُ اْلأ ََذا َغريأ ََماَعُة: لَيأَس ْلي َلةي َويُ َقاتيَلُه، فَ َقاَل: اْلأ وأ َع َأََن َوَسيأُف الدَّ َأ َْنأَتمي َبغيي َأ ََّيَز، فَ َقاَل إيََّيُز: يَ ن أ

َوَ  ، فََأَعاَد اْلأ َي لأطَا ، فَقييَل َذليَك ليلسُّ دي ََذا الأَقاصي فأعي ْلي ري، َوالدَّ َمأ اَب َصَدَقُة بأُن َمزأَيٍد َعَلى َهَذا اْلأ
ي إيََّيَز، َوَصَدَقَة، َوالأَوزييَر َسعأ  عي َتدأ ُخُلوا إيلَيأهي.َيسأ َرتيهي، فَ نَ َهُضوا ليَيدأ ُر يفي َحضأ َمأ  َد الأُملأكي ليُيَحرََّر اْلأ

ِأ  ا َدَخُلوا َضَرَب َأَحُدُه تُ ُلوا إيََّيَز إيَذا َدَخَل إيلَيأهي، فَ َلمَّ هي لييَ قأ نأ َخَواصِي ََ َقدأ َأَعدَّ ََجَاَعًة مي  رَأأَسُه وََكا
ٍح َوأُلأقيَي فََأَِبنَُه. فََأمَّا َصَدقَُة فَ غَ  سأ َي َعَليأهي، َوُلفَّ إيََّيُز يفي مي نَُّه ُغشي هي، َوَأمَّا الأَوزييُر فَإي َهُه بيُكمِي طَّى َوجأ



نأ َداريهي، فََأرأ  َكُر إيََّيَز، فَ نَ َهُبوا َما َقَدُروا َعَليأهي مي َلَكةي، َورَكيَب َعسأ نأَد َداري الأَممأ َسَل َعَلى الطَّرييقي عي
َُ مَ  لأطَا يَمةي، السُّ ََ َزَواُل تيلأَك النِيعأَمةي الأَعظي ، وََكا ِأ هي مي نأ يَ وأ َحابُُه مي رََّق َأصأ ََ ، َوتَ  بي هأ َن الن َّ نأ َْحَاَها مي

َن الأُمتَ  ٌم مي َََّنُه قَ وأ َن الأَغدي َك ََ مي ا َكا َزاٍح. فَ َلمَّ َلةي الأَكبيريَةي، يفي ْلَأَظٍة، بيَسَببي َهزأٍل َومي وأ َطوِيَعةي، َوالدَّ
ُ.وَ  َُه اَّللَّ َة، َرْحي ََ  َدفَ ُنوُه يفي الأَمَقابيري الأُمَجاويرَةي ليَقَبأي أَِي َحنيي

َشاهأ، ُثَّ َصاَر بَ عأدَ  َي َمليكأ لأطَا نأ َُجأَلةي َِمَالييكي السُّ ُرُه َقدأ َجاَوَز َأرأبَعينَي َسَنًة، َوُهَو مي ََ ُعمأ تيهي يفي وََكا  َموأ
ريي آُخَر، فَاَتََّ  .َُجأَلةي َأمي َرأبي ةي، ُشَجاًعا، َحَسَن الرَّأأيي يفي اْلأ ََ َغزييَر الأُمُروَّ  َذُه َوَلًدا، وََكا
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، ُثَّ قُتيلَ  َل إيََل َداري الأَوزييري َسعأدي الأُملأكي َذ َوْحُي ى، ُثَّ ُأخي ََ تَ  نَُّه اخأ َييُّ فَإي ََ  َوَأمَّا َوزييُرُه الصَّ يفي رََمَضا
تٌّ  ُرُه سي .َوُعمأ ََ ََمَذا نأ بَ يأتي ريََئَسٍة ِبي ََ مي ََ َسَنًة، وََكا  َوَثََلثُو

 
ََ بأني ُأرأُتقَ  َما ُر َوفَاةي ُسقأ  ذيكأ

َرتيهي َعَلى  يهي إيََل ُنصأ عي َتدأ ََ َيسأ َما ُب َطَرابُ ُلَس، َقدأ َكاَتَب ُسقأ اٍر، َصاحي ُر الأُملأكي بأُن َعمَّ ََ َفخأ َكا
، َوَبَذَل َلُه الأَمعُ  َيرينأجي ريي َأََتُه كيَتاُب طُغأتيكينَي، الأ ُز ليلأَمسي َنَما ُهَو يَ َتَجهَّ ، فَ بَ ي أ لأَمالي َوالرِيَجالي ونََة ِبي

َق  َمشأ َأ َماَت، َولَيأَس بيدي ، َوأَنَُّه ََيَاُف إي تي ى َعَلى الأَموأ ََ ُُه أَنَُّه َمرييٌض َقدأ َأَش َق، َُيأَبي َمشأ بي دي َمنأ َصاحي
َأ ََيأليكَ  يَها، َأ ا رََأى َذليَك َُيأمي . فَ َلمَّ ظي الأبَ َلدي َأ ُدُه يفي حي َا يَ عأَتمي َي إيلَيأهي، َوِبي يُه ليُيوصي عي َتدأ َيرينأُج، َوَيسأ َها الأ

َها، فَ َوَصلَ  ِأ َعن أ هي َعادي َيرينأجي يفي َطَرابُ ُلَس، َوإيب أ دي الأ َق، َوَقصأ َمشأ ذي دي ريأي َعازيًما َعَلى َأخأ رََع يفي السَّ  إيََل َأسأ
.الأقَ  ي  رأيَ َتنيأ

َحابُُه عَ  ريهي زَاَد َمَرُضُه، َوََلَمُه َأصأ ةي َفكأ َلى َما َواتََّصَل َخََبُُه بيطُغأتيكينَي، َفَخاَف َعاقيَبَة َما َصَنَع، َوليُقوَّ
بيرييهي، َوَخوَُّفوُه َعاقيَبَة َما فَ َعَل، َوقَاُلوا َلُه: َقدأ رَأَيأَت َسيِيَدَك ََتَج الدَّ  َعاُه إيََل فَ رََّط يفي َتدأ َتدأ ا اسأ َلةي َلمَّ وأ

ُنُه َعَليأهي. نَي َوقَ َعتأ َعي أ نَ َعُه َكيأَف قَ تَ َلُه حي َق ليَيمأ َمشأ  دي
، َومَ  ي َنَُّه َوَصَل الأَقرأيَ َتنيأ َََبُ ِبي ُِ اْلأ يَلٍة يَ ُردُّونَُه َأََتُه يِي حي ََ الرَّأأَي ِبَي يُرو ِأ يُدي َنَما ُه َحابُ فَ بَ ي أ ُه اَت، َوَْحََلُه َأصأ

ََوانييَق، يَ عأََتييهي َدائيًما ي َماَت فييهي اْلأ ََ َمَرُضُه الَّذي ُبوُه، وََكا ِأ فَ َرٌج َلَأ َُيأسي ، فََأَشاَر َوَعاُدوا بيهي، فََأََتُه
تُ  َأ ُعوفييُت َتَّمأ رُي، فَإي تَ َنَع، َوقَاَل: َبلأ َأسي ا، فَامأ ََ ني كيي صأ دي إيََل حي لأَعوأ َحابُُه ِبي ُت  َعَليأهي َأصأ َما َعَزمأ

ليي ُكنأ  رََكِني َأجأ َأ َأدأ ، َوإي تي َن الأَموأ فًا مي ََّاري َخوأ يًدا َعَليأهي، َوََل يَ َراّني اَّللَُّ تَ ثَاقَ لأُت َعنأ قيَتالي الأُك ُت َشهي
ُنُه إي  ٍََر، َوبَقيَي اب أ ، َوَماَت يفي َص ي َمنيأ َهاٍد. َفَساُروا، فَاعأُتقيَل ليَسانُُه يَ وأ َحابيهي، َسائيًرا يفي جي ُِ يفي َأصأ ي َراهي ب أ

َََبي، َوَقدأ ذََكرأََن سَ  ًيا، َذا رَأأٍي، َكثيرَي اْلأ ََ َحازيًما َداهي ، وََكا ني َل إيََل اْلأيصأ َبَب َوُجعيَل يفي ََتبُوٍت َوْحُي
ََا. ني كيي هي ْلييصأ ذي  َأخأ
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َن  ََّ َكرأبُوقَا َخَرَج مي يَن، فَإي تَ نأَجَد َوَأمَّا ُملأُكُه َمارأدي بَ َها، فَاسأ َد، َوَحاَرَب َصاحي ، فَ َقَصَد آمي لي صي الأَموأ
نأَدُه، َوَصافَّ َكرأبُوقَا. ، َفَحَضَر عي ََ َما ٌّ، بيُسقأ بُ َها َوُهَو تُ رأُكَماّني  َصاحي

يَنئيٍذ، َصبييًّا َقدأ َحَضَر َمَع َكرأبُوقَا، َومَ  َقَر، حي يني زَنأكيي بأُن آَقَسن أ َماُد الدِي ََ عي نأ وََكا َعُه ََجَاَعٌة َكثيريٌَة مي
ِأ  بيهي َقَر زينأكيي َوَلَد َصاحي َحاُب آَقَسن أ ، فَأَلأَقى َأصأ َُ َما َتدَّ الأقيَتاُل َظَهَر ُسقأ ا اشأ َحابي أَبييهي، فَ َلمَّ َ َأصأ َبنيأ

يَنئيٍذ قيَتاًَل  ! فَ َقاتَ ُلوا حي ِأ بيُك ، َوقَاُلوا: قَاتيُلوا َعني ابأني َصاحي َيألي ، َأرأُجلي اْلأ َُ َما ََزَم ُسقأ يًدا، فَاَّنأ  َشدي
بُ َها إينأَساًَن  ََ َصاحي يَن، وََكا يهي ََّيُقوِتي بأَن ُأرأُتَق، َفَسَجَنُه َكرأبُوقَا بيَقلأَعةي َمارأدي ُمَغنييًّا َوَأَسُروا ابأَن َأخي

يَن َوَأعأَماَْلَا، فََأقأَطُعُه  نأُه َمارأدي َي بَ رأكيَياُرَق، َفَطَلَب مي لأطَا ًة، ليلسُّ هي ُمدَّ َها، فَ َبقيَي ََّيُقوِتي يفي َحبأسي إيَّيَّ
يَن، وََكاَنتأ َقدأ  نأَد َمارأدي  َأعأَجبَ تأُه، َفَمَضتأ َزوأَجُة ُأرأُتَق إيََل َكرأبُوقَا َوَسأَلَتأُه إيطأََلَقُه، فََأطأَلَقُه، فَ نَ َزَل عي

هَ  تييََلءي َعَلي أ سأ  ا.فََأقَاَم لييَ عأَمَل يفي ََتَلُّكيَها، َواَلي
، َوَأَغاُروا َعَلى َأعأَمالي َمارأ  بيَها الأُمَغِنيِي ُعوا يفي َصاحي َرادي َقدأ َطمي َكأ َن اْلأ يَن مي نأَد َمارأدي ََ َمنأ عي َة وََكا دَّ يَن عي دي

َر ب َ  َأ ُأَعمِي نَ َنا َمَودٌَّة َوَصَداَقٌة، َوُأرييُد َأ َعاٍت، فَ َراَسَلُه ََّيُقوِتي يَ ُقوُل: َقدأ َصاَر بَ ي أ َنَع َعنأُه ُدف أ َأ َأمأ َلَدَك ِبَي
ََ لَ  ، فََأذي ُِ يفي الرََّبضي َك َوُأقيي َواَل أُنأَيُقَها يفي بَ َلدي َمأ ، َوآُخَذ اْلأ ََماكيني رَي َعَلى اْلأ َراَد، َوُأغي َكأ ُه يفي َذليَك، اْلأ

ََلٍط إيََل بَ غأَداَذ، َفَصاَر يَ نأزيُل َمَعُه بَ عأُض أَ  نأ َِببي خي .َفَجَعَل يُغيرُي مي بي َنادي الأَقلأَعةي، َطَلًبا ليلأَكسأ  جأ
ُنوا إيلَيأهي. ، فَأَمي ِأ ، َوََل يَ عأََتيُضُه ِأ ريُمُه  َوُهَو ُيكأ

ِأ َوت َ  هي َن الأَغارَةي َأَمَر بيَقبأضي ا َعاُدوا مي ، فَ َلمَّ ِأ ثَ ُرُه قَاتي نَ َزَل َمَعُه َأكأ َوأ ََّ يفي بَ عأضي اْلأ َق َأ ََ ، فَات َّ ِأ هي يييدي قأ
ِأ  ،  َوَسبَ َقُه ِأ ُِ الأَباَب، َوإيَلَّ َضَربأُت َأعأَناقَ ُه ُت َأ فَ َتحأ : إي ِأ لييهي نأ َأهأ َا مي إيََل الأَقلأَعةي، َوََنَدى َمنأ ِبي

َا. َا إيلَيأهي َوبَقيَي ِبي َِ الأَقلأَعَة َمنأ ِبي ، َفَسلَّ ِأ ُه ن أ تَ نَ ُعوا، فَ َقَتَل إينأَساًَن مي  فَامأ
ا َعاَد  ُثَّ إينَُّه ََجََع ََجًَعا َوَسارَ  ََكرأَمَش، فَ َلمَّ َي ْلي يبينَي، َوَأَغاَر َعَلى بَ َلدي َجزييَرةي ابأني ُعَمَر، َوهي إيََل َنصي

ََلحي  ََ ََّيُقوِتي َقدأ َأَصابَُه َمَرٌض َعَجَز َمَعُه َعنأ لُبأسي السِي ُش، وََكا ِأ َجَكرأمي لأَغنييَمةي َأََتُه َحابُُه ِبي ، َأصأ
، َفُحمي  َيألي ُش، َوُهَو ََيُوُد َورُُكوبي اْلأ نأُه، فََأََتُه َجَكرأمي ٌِ َفَسَقَط مي هي فَ رَكيَبُه، َوَأَصابَُه َسهأ َل إيََل فَ َرسي

هي، فَ َبَكى َعَليأهي، َوقَاَل َلُه: َما َْحََلَك َعَلى سي َأ  بينَ 
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ِأ َيُيبأُه، َفَماَت، َوَمَضتأ َزوأَجُة ُأرأُتقَ  ؟ فَ َل ،  َما َصنَ عأَت ََّي ََّيُقوِتي ََ ، َوََجََعتي الَتُّأُكَما ََ َما إيََل ابأنيَها ُسقأ
 ََ َما ُش إيََل ُسقأ ََكرأَمَش، َفَسريََّ َجَكرأمي َي ْلي يبينَي، َوهي َُ َنصي َما َماًَل  َوَطَلَبتأ بيثَأأري ابأني ابأنيَها، َوَحَصَر ُسقأ

َي، َوقَاَل: إينَُّه قُتيَل يفي اْلأَ  رًّا، فََأَخَذُه َوَرضي ، َوََل يُ عأَرُف قَاتيُلُه.َكثيريًا سي  رأبي



ُُه عَ  ريًا اَسأ َا َأمي َلَف ِبي َتخأ َش، َواسأ ، َوَصاَر يفي طَاَعةي َجَكرأمي يَن بَ عأَد ََّيُقوِتي َأُخوُه َعلييٌّ لييٌّ َوَمَلَك َمارأدي
ََ يَ ُقوُل َلُه: ابأُن َأخي  َما يَن إيََل ُسقأ َارأدي يَن إيََل أَيأًضا، فََأرأَسَل َعلييٌّ الأَواِلي ِبي َِ َمارأدي َأ ُيَسلِي يَك يُرييُد َأ

يهي َوَطَلَب إيَعاَدَة الأَقلأَعةي  هي َوَتَسلََّمَها، َفَجاَء إيلَيأهي َعلييٌّ ابأُن َأخي سي َأ َُ بينَ  َما َش، َفَساَر ُسقأ  إيلَيأهي، َجَكرأمي
َُتَا ليَئَلَّ َُيَرََّب الأبَ يأُت، فََأقأَطَعُه جَ  َا َأَخذأ  َبَل ُجوٍر، َونَ َقَلُه إيلَيأهي.فَ َقاَل: إيََّّ

نأ  يَن مي َُ َمارأدي َما ُه ُسقأ ا َأَخَذ َعمُّ يَناٍر، فَ َلمَّ رييَن أَلأَف دي شأ ي َعلييًّا ُكلَّ َسَنٍة عي ُش يُ عأطي ََ َجَكرأمي ُه، وََكا
َتيَ  ُتَك احأ َا ُكنأُت َأعأطَي أ نأُه الأَماَل، فَ َقاَل: إيََّّ َش َيطأُلُب مي نأ َأرأَسَل إيََل َجَكرأمي فًا مي يَن، َوَخوأ اًما ليَمارأدي

. رََة َلَك َعَليَّ َنعأ َما أَنأَت َصانيٌع، َفََل ُقدأ ََ فَاصأ  ُُمَاَورَتيَك، َواْلأ
 

 ََ َُراَسا َنَة ِبي هي السَّ نييَّةي َهذي ُر َحالي الأَباطي  ذيكأ
نأ ُطرَ  يلييَّةي مي َاعي َسأ َن اْلأي َنةي َساَر ََجأٌع َكثيرٌي مي هي السَّ َهَق، َوَشاَعتي يفي َهذي يأثييَث، َعنأ بَ عأضي َأعأَمالي بَ ي أ

َ لينيَسائيهي  ِبأ ، َوالسَّ ِأ َواْليي َمأ َب ْلي هأ ليَها، َوالن َّ ثَ ُروا الأَقتأَل يفي َأهأ ي، َوَأكأ َواحي َُوا الأَغارَُة يفي تيلأَك الن َّ ، َوَلَأ يَقي ِأ
َمةي. نَةي الأُمتَ َقدِي ُدأ  َعَلى اْلأ

َنةي  هي السَّ تيَغالي َويفي َهذي شأ َلُه، َلي ََ قَ ت أ نأ يُرييُدو ِأ َعمَّ يَ ُه َُّوا أَيأدي ، َوَلَأ َيَك ِأ ، َوَقويَيتأ َشوأَكتُ ُه ِأ ُرُه َتدَّ َأمأ اشأ
هأ  َّا َورَاَء الن َّ َنَة، ِمي هي السَّ َع، َهذي َاجِي ََتَمَّ َل اْلأ ََ ََّ قَ  : َأ ِأ نأ َُجأَلةي فيعأليهي ، َفمي ِأ ُه نيي َعن أ ََلطي ، ري، َوُخَراسَ السَّ ََ ا

َحري، ف َ  نييَُّة َوقأَت السَّ ُِ الأَباطي ، فََأََتُه ، فَ َوَصُلوا إيََل ُخَواري الرَّيِي َن الأبيََلدي ، َوَغريأيَها مي ُِ َواْلأينأدي َوَضُعوا فييهي
ًئا. ، َوَلَأ َيَتأُُكوا َشي أ ِأ ِأ َوَدَواِبَُّ َواَْلُ ِأ َكيأَف َشاُءوا، َوَغنيُموا َأمأ يأَف، َوقَ تَ ُلوُه  السَّ

َه َعني اْلأُ  َيقأ افيعييَّةي، َأَخَذ الأ نأ ُشُيوخي الشَّ ، َوُهَو مي اطي ري بأَن الأَمشَّ ََ َنَة َأَِب َجعأ هي السَّ ، َوقَ تَ ُلوا َهذي يِي َجنأدي
ٌّ فَ َقتَ َلُه. ِني يِيهي َأََتُه َِبطي نأ ُكرأسي ا نَ َزَل مي ، َويَعيُظ النَّاَس، فَ َلمَّ لرَّيِي ََ يَُدرِيُس ِبي  وََكا
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امي  لشَّ نَي ِبي ليمي َنَة َمَع الأُمسأ هي السَّ َيرينأجي َهذي ُر َحالي الأ  ذيكأ
َ الأَملي  بي أَنأطَاكيَيَة، َوَبنيأ ، َصاحي يِي َيريْنأ َ طَنأكيريي الأ َعٌة َبنيأ ، َكاَنتأ َوق أ ََ َنةي، يفي َشعأَبا هي السَّ كي يفي َهذي

َوا ََزَم فييَها ريضأ بي َحَلَب، اَّنأ ، َصاحي ََ َوا  َُ.ريضأ
َيرينأُج َعَلى  ، َفَضيََّق الأ ََ َوا َن َأرأََتَح، َوبيهي ََنئيُب الأَمليكي ريضأ صأ ََّ طَنأكيريي َحَصَر حي َوَسبَ بُ َها َأ

َعَف  ي َأضأ ري الَّذي صأ َن اْلَأ ََ يُ َعرِيفُُه َما ُهَو فييهي مي َوا ني إيََل ريضأ ْلأيصأ نَي، فََأرأَسَل النَّائيُب ِبي ليمي َسُه الأُمسأ َأ نَ 
هُ وَ  ن أ اَلةي، مي َن الرَّجَّ َعةي آََلٍف مي َيَّاَلةي، َوَسب أ َن اْلأ َكٍر َكثيرٍي مي َُ يفي َعسأ َوا َدَة، َفَساَر ريضأ ِأ َثََلثَُة َيطأُلُب النَّجأ

َيرينأجي َقلييلٌ  َ الأ ِأ َوَبنيأ نَ ُه رييَن، َوبَ ي أ َن الأُمَتَطوِيَعةي، َفَساُروا َحَّتَّ َوَصُلوا إيََل قينَّسأ ا رََأى آََلٍف مي ، فَ َلمَّ
َبذأ  بَ هأ َأ َيُييَب، َفَمنَ َعُه َأصأ ََ َيطأُلُب الصُّلأَح، فََأرَاَد َأ َوا نَي َأرأَسَل إيََل ريضأ ليمي َرَة الأُمسأ  َصَباَوُة، طَنأكيريي َكث أ



َُّوا َط ، َواصأ َن الصُّلأحي تَ َنَع مي ََ َقدأ َقَصَدُه، َوَصاَر َمَعُه بَ عأَد قَ تألي إيََّيَز، فَامأ ََزَمتي  وََكا ، فَاَّنأ ليلأَحرأبي
َأ َكاَنتأ لََنا، َوإيَلَّ  َدًة، فَإي ِأ َْحأَلًة َواحي ُل َعَليأهي نأ َغريأي قيَتاٍل، ُثَّ قَاُلوا: نَ ُعوُد َوَْنأمي َيرينأُج مي َنا، الأ ََزمأ  اَّنأ

ِأ وَ  ُه ن أ ََزُموا، َوقُتيَل مي بُ ُتوا، َواَّنأ ِأ يَ ث أ نَي فَ َل ليمي َر َكثيرٌي.َفَحَمُلوا َعَلى الأُمسأ  ُأسي
بي  هأ لن َّ تَ َغُلوا ِبي ََزُموا، فَاشأ ا اَّنأ َيرينأجي َلمَّ َكَر الأ ِأ َكانُوا َقدأ َدَخُلوا ُمَعسأ َّنَُّ اَلُة فَإي َيرينأُج، َوَأمَّا الرَّجَّ ُِ الأ ، فَ َقتَ َلُه

ريًا، َوَهَرَب َمنأ يفي َأرأََتُح إيََل حَ  َذ َأسي رييُد فَُأخي ُ تَ َعاََل، َوَلَأ يَ نأُج إيَلَّ الشَّ ُِ اَّللَّ َيرينأُج، َلَعنَ ُه َلَب، َوَمَلَكُه الأ
َحابيهي. نأ َأصأ َق، َفَصاَر َمَعُه، َومي َمشأ َبذأ َصَباَوُة إيََل طُغأتيكينَي َأََتبيَك بيدي بَ هأ  َوَهَرَب َأصأ

 
رييِينيَ  صأ َيرينأجي َوالأمي ُر َحرأبي الأ  ذيكأ

َنةي َكا هي السَّ نأ َهذي ةي مي ي اْلأيجَّ .يفي ذي َواءي نَي َكانُوا فييَها َعَلى السَّ ليمي َيرينأجي َوالأُمسأ َ الأ َعٌة َبنيأ  َنتأ َوق أ
ََ َقدأ َسريََّ َوَلَدُه َشَرَف الأَمَعاِلي يفي  َر، َكا صأ بي مي َفأَضَل، َوزييَر َصاحي ََّ اْلأ  َوَسبَ بُ َها َأ
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، وَ  ِأ ، فَ َقَهَرُه َيرينأجي َاليَيةي إيََل الأ َنةي اْلأ ََ َوالأَعَرُب، َوادََّعى ُكلُّ السَّ رييُّو صأ تَ َلَف الأمي ، ُثَّ اخأ ِأ ُه ن أ َلَة مي َأَخَذ الرَّمأ
َخري، َحَّتَّ  ْلأ ِأ ِبي ُه ن أ ، فَ تَ َقاَعَد ُكلُّ َفرييٍق مي َيرينأجي ِأ َسرييَُّة الأ تأَح َلُه، فََأََتُه ََ ََّ الأ ِأ َأ ُه ن أ ٍد مي َيرينأُج َواحي  َكاَد الأ

ََ َعَليأهي  َخَر، َوُهَو َسَناُء َيظأَهُرو َََّذ َوَلَدُه اْلأ َر، فَ نَ  نأَد َذليَك َشَرُف الأَمَعاِلي إيََل أَبييهي ِبييصأ ، فَ َرَحَل عي ِأ
رييِينَي، وَ  صأ ََ ليلأمي َقََل ، النَّائيُب بيَعسأ ِأ ََجَاُل الأُملأكي ُه ن أ َُمَراءي مي َن اْلأ ، يفي ََجَاَعٍة مي ٌ  َأرأَسُلوا إيََل الأُملأكي ُحَسنيأ

َبذأ َصَباَوُة َوَمَعُه أَلأٌف وَ  بَ هأ ِأ َأصأ َكًرا، فََأرأَسَل إيلَيأهي نأُه َعسأ ََ مي َق َيطأُلُبو َمشأ َثََلَثُياَئٍة طُغأتيكينَي َأََتبيَك بيدي
 فَاريٍس.

، وَ  سي ُب الأُقدأ ، َصاحي يُّ َيريْنأ ِأ بَ غأَدوييُن الأ ََ يفي ََخأَسةي آََلٍف، َوَقَصَدُه رييُّو صأ ََ الأمي َة، َوََّيفَا، يفي وََكا َعكَّ
ََ َوََّيفَا، ف َ  َقََل َ َعسأ ِأ َبنيأ نَ ُه ٍل، فَ َوَقَع الأَمَصافُّ بَ ي أ ِأ َتظأَهرأ أَلأٍف َوَثََلَثيياَئةي فَاريٍس، َوََثَانيَيةي آََلفي رَاجي َل

، َي ائَ َتا نَي أَلأٌف َومي ليمي َن الأُمسأ َرى، فَ ُقتيَل مي ُخأ ي َعَلى اْلأ َتنيأ َدى الطَّائيََ ، َوقُتيَل  إيحأ ِأ ُلُه ث أ َيرينأجي مي َن الأ َومي
. ََ َقََل رُي َعسأ ، َأمي َاُل الأُملأكي  َجي

، َوعَ  ََ َقََل َرأَب َوَعاُدوا إيََل َعسأ ِأ َقدأ َتَكافَُأوا يفي النِيَكايَةي َقَطُعوا اْلأ ََ َأَّنَُّ ليُمو ا رَأأي الأُمسأ اَد َصَباَوُة فَ َلمَّ
َيري  ََ َمَع الأ َق، وََكا َمشأ ََ طُغأتيكينُي َقدأ َعَدَل إيََل دي َتاُش بأُن تُ ُتَش، وََكا ِأ َبكأ ُه ن أ نَي مي ليمي َن الأُمسأ نأجي ََجَاَعٌة مي

، َوا َيرينأجي دي الأ ٌل، َوَقدأ ذََكرأََنُه، َفَدَعاُه َذليَك إيََل َقصأ َأ يهي ُدقَاَق، َوُهَو طي َي يفي الأُملأكي إيََل َوَلدي َأخي لأَكوأ
. ِأ  َمَعُه

 
دَّ  ُر عي ثَ ذيكأ  ةي َحَوادي



، َوَقدأ َكانُوا قَ بأَل َذلي  نأ َأعأَمالي الأعيَراقي ََ مي ََ بيَطرييقي ُخَراَسا َِ َفَساُد الَتُّأُكَما َنةي َعُظ هي السَّ َك يفي َهذي
ِأ ُمَراقَ َبٌة. نأَدُه ِأ عي ََ الطَّرييَق، إيَلَّ َأَّنَُّ َطُعو َواَل، َويَ قأ َمأ ََ اْلأ َهُبو  يَ ن أ

ا َكاَنتأ َهذي  تَ عأَمَل إييلأغَازيي بأُن ُأرأُتَق، فَ َلمَّ نييَعَة، فَاسأ َعأَماَل الشَّ ُلوا اْلأ َنُة اطََّرُحوا الأُمَراقَ َبَة، َوَعمي هي السَّ
هي وَ  ظي َأ يهي بَ لأَك بأَن َِبأَراَم بأني ُأرأُتَق، َوَأَمَرُه ِبيي ، َعَلى َذليَك الأبَ َلدي ابأَن َأخي َنُة الأعيَراقي حأ َياطَتيهي َوُهَو شي ، حي

َي الأُمَتطَاويلَ  َيأدي َي، َوَْحَى الأبيََلَد، وََكفَّ اْلأ َسادي َعنأُه، فَ َقاَم يفي َذليَك الأقيَياَم الأُمرأضي ََ َة، َوَساَر َوَمنأعي الأ
ٍر، َفَحَصَرُه َوَمَلَكُه. نأ َأعأَمالي ُسرأَخاَب بأني َبدأ ني َخانييَجاَر، َوُهَو مي صأ  بَ لأُك إيََل حي

َنةً َوفييَها، يفي شَ  حأ َقَر الأَُبأُسقييَّ شي َلةي َسن أ وأ َِ الدَّ ي ٌد َقسي َُ ُُمَمَّ لأطَا ، َجَعَل السُّ ََ  عأَبا
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ًدا يفي ُحُروبيهي ُكلِيهَ  اريقأ ُُمَمَّ ََ ، َلَأ يُ  دي ني الأَعهأ ، َوُحسأ يني ْلأَريأي، َوالدِي ُصوفًا ِبي ََ َموأ ، وََكا لأعيَراقي  ا.ِبي
لأطَ  اَجَة، َوفييَها َأقأَطَع السُّ ََ نأ َخ َحابَُه مي َي َأصأ َأ َُيأمي َصى َصَدَقَة َأ ريي قَاَُيَاَز، َوَأوأ َمي ٌد الأُكوَفَة ليْلأ َُ ُُمَمَّ ا

 فََأَجاَب إيََل َذليَك.
َلَها َوَوثَ ُقوا بيَزَوالي  ، فَأَمََّن َأهأ ََ بَ َها ٌد إيََل َأصأ ََ ُُمَمَّ لأطَا ، َوَصَل السُّ ََ ري رََمَضا ََ  َوفييَها، يفي َشهأ َما َكا

ًيا، َوَعوأ  َِي َها َهاريًِب ُمَتَخ ن أ هي مي َ ُخُروجي ََ َبنيأ ، َوالأُمَصاَدرَةي، َوَشتَّا في ، َوالأَعسأ َبأطي َن اْلأ ِأ مي َمُلُه َها َيشأ هي إيلَي أ دي
َي الأُمَتَطرِي  َيأدي ، وََكفَّ اْلأ ََ َرُهو ِأ َما َيكأ ُه ليَها، َوَأزَاَل َعن أ ُنأدي ُمَتَمكِيًنا، َوَعَدَل يفي َأهأ َن اْلأ ِأ مي َقَة إيلَيأهي

َرًة َعني الأَعامِي  يِي قَاصي ُنأدي ، َوَيُد اْلأ يِي ُنأدي نأ َكليَمةي اْلأ َوى مي يِي َأق أ ، َفَصاَرتأ َكليَمُة الأَعامِي ِأ َبةي َوَغريأيهي نأ َهي أ يِي مي
ليهي. َي َوَعدأ لأطَا  السُّ

َن الأبُ لأدَ  َُدرييُّ يفي َكثيرٍي مي َي َوفييَها َكثُ َر اْلأ َيا ب أ َن الصِي ََ بيهي ُكلِيهي، َوَماَت بيهي مي نَُّه َكا يََّما الأعيَراُق، فَإي ، َوََل سي َي ا
.ٌِ ي ٌت َعظي  َما ََل ُُيأَصى، َوتَبيَعُه َوَِبٌء َكثيرٌي، َوَموأ

ََد أَبُو َعلييٍِ  دي بأني َأْحأ َُد بأُن ُُمَمَّ َنةي، يفي َشوَّاٍل، َأْحأ هي السَّ َ يفي َهذي ليُدُه َسَنَة َوتُ ُويفِي َافيُظ، َوَموأ ُّ، اْلأ الأََبََداّني
. ِأ َُه ، َوالأُعَشارييَّ َوَغريأ ، َوالأََبأَمكييَّ ََ َع ابأَن َغيأََل اَئٍة، َسَي رييَن َوَأرأبَعيمي شأ تٍِ َوعي  سي

ليُدُه سَ  َِ الأبَ قَّاُل، َوَموأ ي َ أَبُو الأَمَعاِلي ََثبيُت بأُن بُ نأَداري بأني إيب أَراهي َع َأَِب َوتُ ُويفِي اَئٍة، َسَي َرَة َوَأرأبَعيمي تَّ َعشأ َنَة سي
َنةي. هي السَّ نأ َهذي َرةي مي خي ، وََكاَنتأ َوفَاتُُه يفي َُجَاَدى اْلأ ََ َّ، َوَأَِب َعلييِي بأَن َشاَذا ٍر الأََبأقَاّني  َبكأ
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ُد بأ  ََسني ُُمَمَّ َ أَبُو اْلأ ُوََل تُ ُويفِي ليُدُه َويفي رَابيعي َُجَاَدى اْلأ ، َوَموأ افيعييُّ قييُه الشَّ ََ ري، الأ ُن َعلييِي بأني أَِي الصَّقأ
ليهي: نأ قَ وأ ًرا، َفمي يًبا، َشاعي ََ َأدي اَئٍة، وََكا ٍع َوَأرأبَعيمي  َسَنَة تيسأ



َمةٌ  شأ  َمنأ قَاَل ِلي َجاٌه، َوِلي حي
، 

ٍع عَ  َأ ََلََن ... َوَلَأ يَ ُعدأ َذاَك بينَ  نأَد َموأ  َلىَوِلي قَ ُبوٌل عي
ََ َمنأ َكاَنَ  يقيهي، ََل َكا  َصدي

ةي َجيِيَد الأكيَتابَةي  ََ ََ َكاتيًبا ليلأَخليي تي ابأني الأُموَصََلََّي، وََكا ٍر ابأُن ُأخأ َ أَبُو َنصأ ُرُه َوفييَها أَيأًضا تُ ُويفِي ََ ُعمأ ، وََكا
ُلهُ  َِ، َوَأهأ َل َنَُّه َأسأ ََ َكثيرَي  َسبأعينَي َسَنًة، َوَلَأ َُيَلِيفأ َواريًَث ْلي ََ يَ بأَخُل، إيَلَّ أَنَُّه َكا ِأ يَريثُوُه، وََكا َنَصاَرى، فَ َل

ًرا، َكاتيبً  ظًا، َشاعي ََ َواعي ، َكا ِي الأَغزأَنوييُّ يَسى بأُن َعبأدي اَّللَّي بأني الأَقاسي َم الصََّدَقةي، َوأَبُو الأُمَؤيَّدي عي ا، َقدي
َهبَ  َا، َوَنَصَر َمذأ َََرايينَي. بَ غأَداَذ، َوَوَعَظ ِبي َها، َفَماَت ِبييسأ ن أ ٌِ، َوَخَرَج مي ي ََ َلُه قَ ُبوٌل َعظي ، وََكا َعرييِي َشأ  اْلأ
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اَئٍة[ عينَي َوَأرأبَعيمي ٍع َوتيسأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
499 - 

اَئةٍ  عينَي َوَأرأبَعيمي ٍع َوتيسأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
َُس عَ  ُر ُخُروجي َمنأُكَبأ دٍ ذيكأ َي ُُمَمَّ لأطَا  َلى السُّ

 ُِّ ، َوُهَو َع ََ ََل َس بأني أَلأبي َأرأسي ُُس ابأُن الأَمليكي بُورأبَ رأ َنةي، يفي ُُمَرٍَّم، َأظأَهَر َمنأُكَبأ هي السَّ َي يفي َهذي لأطَا السُّ
ٍد َواْلأيََلَف َعَليأهي. َي ُُمَمَّ لأطَا ََ ليلسُّ َيا ٍد، الأعيصأ  ُُمَمَّ

َقَطَعتي الأَمَوادُّ َعنأُه، َفَخَرَج َوَسَبُب َذليَك: أَ  يَدٌة، َوان أ َقتأُه َضائيَقٌة َشدي ، فَ َلحي ََ بَ َها صأ ََ ُمقييًما ِبَي نَُّه َكا
نَ  ريهي ََجَاَعٌة مي َكري، َوظَاَهَرُه َعَلى َأمأ َن الأَعسأ َتَمَع َعَليأهي ََجَاَعٌة مي َها َوَساَر إيََل ََّنَاَونأَد، فَاجأ ن أ ،  مي َُمَراءي اْلأ

ِأ إيََل طَاَعتيهي َوُنصأ َوت َ  ُعوُه َُمَراَء َبِني بُ رأُسَق َيدأ َا، وََكاَتَب اْلأ هي ِبي سي َأ  َرتيهي.َغلََّب َعَلى ََّنَاَونأَد، َوَخَطَب لينَ 
َن  ِأ مي رَُه َوَتُه، َوَحذَّ ٌد َقدأ قَ َبَض َعَلى زَنأكيي بأني بُ رأُسَق، َفَكاَتَب زينأكيي إيخأ َُ ُُمَمَّ لأطَا ََ السُّ طَّاَعةي وََكا

ري يفي الأَقبأضي َعَليأهي. َمأ بيريي اْلأ ِأ بيَتدأ ََطري، َوَأَمَرُه ََذى َواْلأ َن اْلأ َُس، َوَما فييَها مي  َمنأُكَبأ
ََ َلُه الطَّاَعَة َوالأُمَوافَ َقَة، َفسَ  َُس يَ بأُذُلو ِأ بيَذليَك َأرأَسُلوا إيََل َمنأُكَبأ يهي ِأ كيَتاُب َأخي ا َأََتُه ، اَر إيلَ فَ َلمَّ ِأ يأهي

 ََ ، َوتَ  ََ َتا َي بَ َلُد ُخوزيسأ ، َوهي ِأ نأ َأعأَماْليي لأُقرأبي مي َتَمُعوا بيهي، َوقَ َبُضوا َعَليأهي ِبي رََّق َوَساُروا إيلَيأهي، فَاجأ
رَ  هي ُتُكَش، َوَأخأ َُ َمَع َبِني َعمِي لأطَا ، فَاعأتَ َقَلُه السُّ ََ بَ َها َُس إيََل َأصأ َحابُُه، َأَخُذوا َمنأُكَبأ َج زينأكيي بأَن َأصأ

ََتُ، َوَسابُوُر ُخَوا َي لييشأ ، َوهي ِأ هي َوَتهي َعنأ َأقأطَاعي َزَلُه َوإيخأ تَ ن أ َت بُ رأُسَق، َوَأَعاَدُه إيََل َمرأتَ َبتيهي، َواسأ سأ
ََها. ينَ َوَر َوَغريأ َوَضَها الدِي ِأ عي ، َوَأقأَطَعُه ََ َوازي َوَِهََذا َهأ َ اْلأ ُُِهَا، َما َبنيأ  َوَغريأ
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َة، فََأطَاَعُه خَ  بُ وَّ َوادي ادََّعى الن ُّ َن السَّ َنةي، رَُجٌل مي هي السَّ َأ َظَهَر بينَ َهاَونأَد أَيأًضا يفي َهذي َق َأ ََ َن َوات َّ لأٌق َكثيرٌي مي
ََ ََيأُرُج َذلي  َاََّنَا، َفَكا ِأ َوَدفَ ُعوا إيلَيأهي َأَثأ ََلَكُه يَّةي، ات َّبَ ُعوُه، َوَِبُعوا َأمأ َوادي نأ السَّ يَعُه، َوََسَّى َأرأبَ َعًة مي َك َجَي

: َظَهَر عي  ََ ُلَها يَ ُقوُلو ََ َأهأ ، َوَعلييًّا، َوقُتيَل بينَ َهاَونأَد، َفَكا ََ ٍر، َوُعَمَر، َوُعثأَما َحابيهي: َأَِب َبكأ نأَدََن، يفي َأصأ
َخُر الأمَ  َة، َواْلأ بُ وَّ َي ادََّعى َأَحُدُِهَا الن ُّ َنا ، اث أ َريأني ةي َشهأ ُرُه.ُمدَّ ُهَما َأمأ ن أ ٍد مي َِّ ليَواحي ِأ يَتي َلَكَة، فَ َل  مأ

 
َيرينأجي  َ طُغأتيكينَي والأ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ

ٍص َكبيرٍي مَ  َ ُقمَّ َق، َوَبنيأ َمشأ بي دي َ طُغأتيكينَي َأََتبيَك، َصاحي َعٌة َبنيأ ٍر، َكاَنتأ َوق أ ََ َنةي، يفي َص هي السَّ نأ يفي َهذي
َيرينأجي  َصةي الأ  .َقَمامي

َُؤََل  َق َوبَ غأَدوييَن، فَ َتارًَة ْلي َمشأ َكري دي َ َعسأ ُُروُب، َوالأُمَغاَورَاُت، َبنيأ ءي َوََترًَة َوَسَبُب َذليَك: أَنَُّه َتَكرََّرتي اْلأ
، َفَخاَف طُغأتي  ي َمنيأ َق َْنأَو يَ وأ َمشأ َ دي َنُه َوَبنيأ ًنا بَ ي أ صأ ري َبََن بَ غأَدوييُن حي َمأ ري اْلأ َيي آخي نأ َعاقيَبةي َلُه، َف كينُي مي

، َفَساَر بَ غأَدوييُن َمليُك الأ  ِأ َكَرُه َوَخَرَج إيََل ُمَقاتَ َلتيهي َن الضََّرري َفَجَمَع َعسأ ، َذليَك، َوَما َُيأُدُث بيهي مي سي ُقدأ
نَي، ف َ  ليمي َدُه َعَلى الأُمسأ َدُه، َوُيَساعي صي لييُ َعاضي َا، إيََل َهَذا الأُقمَّ ا، َوَغريأيِهي َناُه َعنأُه، َوَعكَّ ُص غي َعرََّفُه الأُقمَّ

ا. َأ قَاتَ ُلوُه، فَ َعاَد بَ غأَدوييُن إيََل َعكَّ نَي إي ليمي ٌر َعَلى ُمَقارََعةي الأُمسأ  َوأَنَُّه قَادي
َكري  نأ َعسأ َي مي ريَا ََزَم َأمي َتدَّ الأقيَتاُل، فَاَّنأ تَ تَ ُلوا، َواشأ ، َواق أ َيرينأجي َم طُغأتيكينُي إيََل الأ َق، فَ َتبيَعُهَما  َوتَ َقدَّ َمشأ دي

َسَن قي  ا بيهي، فَ َقاَل طُغأتيكينُي: َمنأ َأحأ َتَموأ ، فَاحأ ِأ نيهي صأ َيرينأُج إيََل حي ََزَم الأ ِأ طُغأتيكينُي َوقَ تَ َلُهَما، َواَّنأ َتاَْلُ
ني َأعأ  َجارَةي اْلأيصأ نأ حي ََجٍر مي ًرا فَ َعلأُتُه َمَعُه، َوَمنأ َأََتّني ِبي ِنِي َأمأ ُتُه ََخأَسَة َدََننيرَي. فَ َبَذَل َوَطَلَب مي طَي أ

ِأ  َجارَتَُه إيََل طُغأتيكينَي، فَ َوَّفَّ َْلُ ني َوَخرَّبُوُه، َوَْحَُلوا حي ، َوَصعيُدوا إيََل اْلأيصأ ِأ َُوَسُه اَلُة نُ  ،  الرَّجَّ ِأ َا َوَعَدُه ِبي
 َوَأَمَر ِبييلأَقاءي اْلأيَجارَةي 
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ي، َوَأَسُروا مَ  اَئَِتأ يفي الأَوادي ََ ُأَسَراَء، وََكانُوا مي َُرأَسا َقى الأ تَ ب أ ، َواسأ ِأ ِأ فَ ُقتيُلوا ُكلُُّه ، فََأَمَر ِبيي ني ْلأيصأ نأ ِبي
ني إيَلَّ الأَقلييُل. ََ يفي اْلأيصأ َّنأ َكا  فَاريٍس، َوَلَأ يَ نأُج ِمي

َق َمنأُصورًا، فَ ُزيِيَن الأبَ َلُد َأرأبَ عَ  َمشأ ٍم.َوَعاَد طُغأتيكينُي إيََل دي  َة َأَّيَّ
ُبُه ابأُن ُأخأ  َيرينأُج، َوَصاحي ، َوَقدأ تَ َغلََّب َعَليأهي الأ امي َي الشَّ نأ ُحُصو َها إيََل رَفَنيَيَة، َوُهَو مي ن أ تي َوَخَرَج مي

اَئةي رَ  َصاري َطَرابُ ُلَس، َفَحَصَرُه طُغأتيكينُي، َوَمَلَكُه، َوقَ َتَل بيهي ََخأَسمي ِي َعَلى حي يَل الأُمقيي َن َصنأجي ُجٍل مي
. َيرينأجي  الأ

 
اَجةَ  ََ َ ُعَباَدَة َوَخ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ



اَجَة. ََ َ ُعَباَدَة َوَخ يَدٌة َبنيأ َنةي َكاَنتأ َحرأٌب َشدي هي السَّ  يفي َهذي
ِأ َوطَ  ، َفَجاَء إيلَيأهي ي اَجَة ََجََلنيأ ََ نأُه ََجَاَعُة َخ نأ ُعَباَدَة َأَخَذ مي ََّ رَُجًَل مي ِأ َوَسبَ بُ َها: َأ ِأ ِبييَما، فَ َل الَبَ ُه

َحابيهي رَجُ  نأ َأصأ اَجُة، َوقَ تَ ُلوا مي ََ َقتأُه َخ ِأ َغارًَة َأَحَد َعَشَر بَعيريًا، فَ َلحي ُه ن أ ًئا، فََأَخَذ مي ًَل، يُ عأُطوُه َشي أ
ن َ  ََرََّق بَ ي أ َييَّةي، فَ  يأ َن اْلأيلَّةي السَّ قيفي مي لأَموأ ََ َذليَك ِبي ُلَها.َوَقَطُعوا َيَد آَخَر، وََكا ِأ َأهأ  ُه

ذي بيثَأأريَها، َوَساُروا َمَع ََجَاَعةٍ  َخأ ، َواْنأََدَرتأ إيََل الأعيَراقي ليْلأ َََبَ، فَ تَ َواَعَدتأ َعتأ ُعَباَدُة اْلأ نأ َفَسمي  مي
ةي، ف َ  هي الأعيدَّ ََ َهذي اَجُة ُدو ََ ائَةي فَاريٍس، وََكاَنتأ َخ َعمي ِأ َسب أ َُتُ دَّ ، فَ بَ َلَغتأ عي ِأ اَجُة ُأَمَرائيهي ََ ِأ َخ ُه َراَسَلت أ

َلةي َصَدَقُة،  وأ ِأ إيََل َذليَك ُعَباَدُة، َوَأَشاَر بيهي َسيأُف الدَّ ُه ِأ َتُيب أ ، فَ َل ََ َطليُحو يََة َوَيصأ ََ الدِي َبلأ يَ بأُذُلو ِأ تَ قأ فَ َل
بي  َن الأُكوَفةي، َوَمَع ُعَباَدَة اْلأي لأُقرأبي مي تَ تَ ُلوا ِبي ا َواق أ َنتأ َْلُِأ ُعَباَدُة، فَالأتَ َقوأ ، َفَكمَّ َ الأبُ ُيوتي ُِ َبنيأ ُل َوالأَغَن

، َفَداُموا َكَذليَك َثََلثََة أَ  دٍِ يفي الأقيَتالي نأ َغريأي جي ِأ ُمطَاَرَدًة مي اَجُة َثََلَثَياَئةي فَاريٍس، َوقَاتَ ُلوُه ََ ُِ َخ ٍم، ُثَّ إيَّنَُّ َّيَّ
تَ َلُطوا، َحَّتَّ  ُِ الأقيَتاُل، َواخأ نَ ُه َتدَّ بَ ي أ .اشأ ُيوفي لسُّ   تَ رَُكوا الرِيَماَح، َوَتَضارَبُوا ِبي

ََزَمتأ  ، فَاَّنأ ََ ََتيُُيو ِأ ُمسأ اَجَة، َوُه ََ نُي َخ ، إيذأ َطَلَع َكمي َي ََرييَقا ِأ َكَذليَك، َوَقدأ َأعأَيا الأ َنَما ُه ُعَباَدُة، فَ بَ ي أ
نأ ُوُجوهي ُعَباَدةَ  اَجُة، َوقُتيَل مي ََ ِأ َخ َتَصَرتأ َعَليأهي  َوان أ
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ِي  ، َوالأَغَن َبيلي ، َواْلأ َيألي َن اْلأ َواَل مي َمأ اَجُة اْلأ ََ اَجَة ََجَاَعٌة، َوَغنيَمتأ َخ ََ نأ َخ َنا َعَشَر رَُجًَل، َومي ، اث أ
. َماءي ، َواْلأي  َوالأَعبييدي

ا َوَصَل الأ  رًّا، فَ َلمَّ اَجَة سي ََ ََ َخ رُي َصَدَقُة بأُن َمزأيٍَد َقدأ َأَعا َمي ََ اْلأ ِأ َصَدَقُة وََكا ََ إيلَيأهي َهنََّأُه َهزيُمو ُمن أ
، َحَّتَّ رَأَيأ  ِأ ري ِبيي ٌع يفي الظَََّ : َمازيلأُت ُأقَاتيُل، َوُأَضاريُب،، َأََن طَامي ِأ ََلَمةي، فَ َقاَل لَُه بَ عأُضُه لسَّ ُت فَ َرَسَك ِبي

َنا ِبيَ  َلُبوا َعَلي أ ِأ َأجأ ُت َأَّنَُّ ، فَ َعليمأ ِأ هي َراَء ََتأَت َأَحدي قأ ُروا الشَّ ، فَ ُنصي ِأ ، َوأَن ََّنا ََل طَاَقَة لََنا ِبيي ليكي يأليَك َورَجي
ِأ َيُيبأُه َصَدَقُة. َك. فَ َل َدِي َُعونَتيَك، َوفَ لُّوََن ِبي َنا ِبي  َعَلي أ

 
َرةَ  ُر ُملأكي َصَدقََة الأَبصأ  ذيكأ

َلةي مي  وأ ُوََل، اْنأََدَر َسيأُف الدَّ َنةي، يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ َرةي َفَمَلَكَها.يفي َهذي  َن اْلأيلَّةي إيََل الأَبصأ
َا يَها، َوَأقَاَم ِبي َرةي َونَ َواحي َن الأَبصأ ََلْنَيقأ مي يَل بأني َأرأسي َاعي َن إيَسأ َم ََتَكُّ نينَي ََنفيَذ  َوَقدأ ذََكرأََن فييَما تَ َقدَّ َر سي َعشأ

تيََلفي الأ  خأ َلي ًنا ِبي ًة َوََتَكُّ ري، َوازأَداَد قُ وَّ َمأ ََ َقدأ اْلأ لأطَانييَّةي، وََكا َواَل السُّ َمأ ، َوَأَخَذ اْلأ نيي ََلطي َ السَّ َواقيعي َبنيأ
دٍ  َي ُُمَمَّ لأطَا ُر ليلسُّ َمأ تَ َقرَّ اْلأ ا اسأ َل رَاَسَل َصَدَقَة، َوَأظأَهَر َلُه أَنَُّه يفي طَاَعتيهي َوُمَوافَ َقتيهي. فَ َلمَّ َأ يُ رأسي  َأرَاَد َأ

َرةي ُمقأ  َذ إيََل الأَبصأ ََ َرُة َعَليأهي، فَأَن أ يَل، َفَخاَطَب َصَدَقُة يفي َمعأَناُه، َحَّتَّ ُأقيرَّتي الأَبصأ َاعي نأ إيَسأ َطًعا َيَأُخُذَها مي
يُل، َوَلَأ َُيَكِينأ  َاعي َي ُهَناَك، َفَمنَ َعُه إيَسأ لأطَا لسُّ َها لييَ تَ َوَلَّ َما يَ تَ َعلَُّق ِبي يًدا إيلَي أ ََ َعمي لأطَا نأ عَ السُّ َمليهي، ُه مي



نأُه، ف َ  َرةي مي ذي الأَبصأ هي، َوَأخأ دي َُ َصَدَقَة بيَقصأ لأطَا َتَحرََّك َوفَ َعَل َما َخَرَج بيهي َعنأ َحدِي الأُمَجاَمَلةي، فََأَمَر السُّ
 ليَذليَك.

َط، َفسُ  دي َواسي ، َوأَنَُّه َعَلى َقصأ َي لأطَا ََلفُُه َعَلى السُّ َُس، َوخي َق ُظُهوُر َمنأُكَبأ ََ يُل بيَذليَك، َوزَاَد فَات َّ َاعي رَّ إيَسأ
يَل َيَأُمُرهُ  َاعي ُه، إيََل إيَسأ َلُه َقدأ َخَدَم َأَِبُه َوَجدَّ ََ قَ ب أ ًبا َلُه، وََكا ِي انأبيَساطُُه، َوَأرأَسَل َصَدَقُة َحاجي ليي  بيَتسأ

ََّنََّ  َبأي ْلي َلةي بأني أَِي اْلأ وأ بي الدَّ َا إيََل ُمَهذَّ رأَطةي َوَأعأَماْلي رأَطةي، َوَأَخَذ الشُّ ا َكاَنتأ يفي َضَمانيهي، فَ َوَصَل إيََل الشُّ
ا رََأى َصَدقَةُ  نأُه، فَ َلمَّ ََننيرَي مي يُل َوَحَبَسُه، َوَأَخَذ الدَّ َاعي َضَرُه إيَسأ يَناٍر، فََأحأ اَئةي دي َها َأرأبَ َعمي ن أ َتُه مي ََ  ُمَكاَش

لَّتيهي، َوَأظأَهَر أَنَُّه يُرييُد قَ  نأ حي يُل إيَلَّ َساَر مي َاعي ُعرأ إيَسأ ِأ َيشأ َرةي، فَ َل َ إيََل الأَبصأ ريأ َبةي، ُثَّ َجدَّ السَّ َد الرَّحأ صأ
رَّقَ  ََ نأُه، فَ   بيُقرأبيهي مي
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َا، َواعأتَ َقَل ُوُجوَه الأَعبَّ  َطَارَا َوََّنأري َمعأقيٍل، َوَغريأيِهي َها ِبي َتَجدَّ َحابَُه يفي الأقيََلعي الَِّتي اسأ يِينَي، َأصأ اسي
ليَها. ََ َأهأ َرةي، َوُمَدرََّسَها، َوَأعأَيا َي الأَبصأ  َوالأَعَلوييِينَي، َوقَاضي

رييِينَي، قُتيَل فييهي أَبُ  َن الأَبصأ ٍة مي َكريهي، َوطَائيََ نأ َعسأ ٍة مي َ طَائيََ ِأ َصَدَقُة، َفَجَرى قيَتاٌل َبنيأ ِي بأُن َوََنَزَْلُ و النَّجأ
ِي الأوَ  َلةي، ويرُثيَي بيهي أَبُو أَِي الأَقاسي وأ ا ُمديَح بيهي َسيأُف الدَّ مَّ َلةي َصَدَقَة، َفمي وأ ، َوُهَو ابأُن َخالي َسيأفي الدَّ يُّ رَّامي

: ِأ هي ُل بَ عأضي ، قَ وأ ِي ِي بأُن أَِي الأَقاسي  النَّجأ
ًى ي َحريمَي ْحي َ َمنأ َُيأمي ، ََّي َخريأ  ََتَنَّ

، 
ن أَيا مَ  َرةي الأَغرَّاءي يفي ُُنَبٍ فَ تأًحا َأَغثأَت بيهي الدُّ يني ... رَكيبأَت ليلأَبصأ  َع الدِي

َا ِي الأُمنيريي ِبي ِي َكالنَّجأ َِينيي ... َهَوى أَبُو النَّجأ َم صي  ُغرٍِ، َكَجيأشي َعلييٍِ يَ وأ
َياطينيي  ًا ليلشَّ ََ َرَجأ  َلكينَُّه َكا

َرةي،  لأَبصأ يَل ِبي َاعي َسأ ًرا ْليي دي َوَأقَاَم َصَدَقُة ُُمَاصي لأَعوأ َحابيهي ِبي َلةي َصَدَقَة بَ عأُض َأصأ وأ فََأَشاَر َعَلى َسيأفي الدَّ
ََ رََحلأَنا َكانَ  ، َوقَاُلوا: إي لأُمَقامي ِأ ِبي ََ بيطَائيٍل، فََأَشاَر َعَليأهي ُرو ََ ِأ ََل َيظأ َلُموا َأَّنَُّ َها، َوَأعأ ََ َعن أ َرًة، وََكا تأ َكسأ

َلةي الأُمَقامَ  وأ تَ عأَجَزّني النَّاُس.رَأأُي َسيأفي الدَّ عأِني َأَحٌد، َواسأ َرةي َلَأ يُطي َر َعَليَّ فَ تأُح الأَبصأ َأ تَ َعذَّ  ، َوقَاَل: إي
نَ  ٍَ آَخَر مي َحابي َصَدَقَة إيََل َمَكا ، َوقَاَتَل َصَدَقَة، َفَساَر بَ عأُض َأصأ َن الأبَ َلدي يَل َخَرَج مي َاعي ََّ إيَسأ  ُثَّ إي

، َوَدَخُلوُه، وَ  يُل إيََل الأبَ َلدي َاعي ََزَم إيَسأ يُل، َخلأًقا َكثيريًا، َواَّنأ َاعي ِأ إيَسأ يَن ََجََعُه يَّةي، الَّذي َوادي َن السَّ قَ تَ ُلوا مي
لأَمانيهي  َداُه َأَحُد غي ََ َلُه، فَ  َلةي َوَأرَاَد قَ ت أ وأ َحابي َسيأفي الدَّ رََكُه بَ عأُض َأصأ َزييَرةي، فََأدأ ْلأ هي، قَ لأَعتيهي ِبي سي َأ بينَ 

ِأ َما فَ وَ  نأ َعَربي الأََبِي، َوَغريأيهي َِ َمنأ َمَعُه مي َرُة، َوَغني َبتي الأَبصأ فييَها، َوَلَأ قَ َعتي الضَّرأبَُة فييهي فَأَثأَخنَ تأُه، فَ ُنهي
يِينَي َدخَ  ََّ الأَعبَّاسي رأَبُد، فَإي ِأ إيَلَّ الأَمَحلَُّة الأُمَجاويرَُة ليَقَبأي طَلأَحَة َوالأمي ُه ن أ ِأ مي َل يََّة َيسأ َرَسَة النِيظَامي ُلوا الأَمدأ



تَ َنَع إيَسأَ  َوى َمنأ ذََكرأََن، َوامأ ، سي لي الأبَ َلدي َهأ يَبُة ْلي تي الأُمصي رأَبَد، َوَعمَّ َا، َوَْحَُوا الأمي تَ نَ ُعوا ِبي يُل َوامأ اعي
 بيَقلأَعتيهي.

ٍَُن   َبأي اْنأََدَر يفي ُس َب بأَن أَِي اْلأ ََّ الأُمَهذَّ َق َأ ََ َا فَات َّ َطَارَا، َوقَ َتَل ِبي يَل ِبي َاعي َسأ َكثيريٍَة، َوَأَخَذ الأَقلأَعَة الَِّتي ْليي
. ِأ يَل، َوَْحََل إيََل َصَدَقَة َكثيريًا فََأطأَلَقُه َاعي َحابي إيَسأ نأ َأصأ  َخلأًقا مي

ََ َعَلى  ََما يُل بيَذليَك َأرأَسَل إيََل َصَدَقَة َيطأُلُب اْلأ َاعي َِ إيَسأ ا َعلي َواليهي، فََأَجابَُه إيََل فَ َلمَّ ليهي، َوَأمأ هي، َوَأهأ سي َأ نَ 
َّا يَ ُعزُّ َعَليأهي، ٍم، فََأَخَذ ُكلَّ َما َُيأكيُنُه َْحأُلُه ِمي َعَة َأَّيَّ َلُه َسب أ  َذليَك، َوَأجَّ
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لأَماءي َوَغريأيهي، َونَ َزَل إيََل َسيأ  َلَكُه ِبي رأ َعَلى َْحأليهي َأهأ دي َل َوَما َلَأ يَ قأ َلةي َأهأ وأ َلةي َوَأمََّن َسيأُف الدَّ وأ في الدَّ
ََ مَ  َرةي، وََكا خي َنًة، َوَعاَد إيََل اْلأيلَّةي ََثليَث َُجَاَدى اْلأ حأ ِأ شي نأَدُه نأ ُكلِي َأًذى، َورَتََّب عي َرةي مي َقاُمُه الأَبصأ

ًما. تََّة َعَشَر يَ وأ َرةي سي لأَبصأ  ِبي
نَُّه لَ  يُل فَإي َاعي ، َوَأمَّا إيَسأ َأ َوَصَلُه َمالُُه يفي الأَمَراكيبي ََ إيََل َأ َيا ا َساَر َصَدَقُة إيََل اْلأيلَّةي َقَصَد ُهَو الأَباسي مَّ

ِأ  هي َوقَاَل َْلُ نأ َخَواصِي َحابَُه، َوَزوأَجَتُه، َوقُبيَض َعَلى ََجَاَعٍة مي ِأ َوَساَر َْنأَو فَاريَس، َوَصاَر يَ تَ َعنَُّت َأصأ ُت : أَن أ
ِأ  ُت ارَقَُه َكثيرٌي  َسَقي أ ََ َنةي، فَ  هي السَّ نأ َهذي ٍر مي ََ ََ َقدأ َماَت يفي َص َِّ َحَّتَّ َماَت! وََكا َياَب السُّ َراسي ي َأف أ َوَلدي

، َحَّتَّ َزوأَجُتُه فَارَقَ تأُه َوَساَرتأ إيََل بَ غأَداَذ. ِأ ُه ن أ  مي
ا بَ َلَغ رَاَمُهرأ  ى، َوَقويَيتأ َعَليأهي، فَ َلمَّ ُمَّ َلًة، َوَأَخَذتأُه اْلأ ًما َولَي أ َحابيهي يَ وأ َصأ َرَد يفي َخيأَمتيهي، َوَلَأ َيظأَهرأ ْلي ََ ُمَز ان أ

ِأ َوَأَخَذ َما مَ  رُي بيَراَمُهرأُمَز فَ َردَُّه َمي رَُّقوا، فََأرأَسَل اْلأ ََ تُُه، فَ نَ َهُبوا َماَلُه َوتَ  ِأ َموأ َواليهي، َفَظَهَر َْلُ نأ َأمأ ِأ مي َعُه
نأ  لأُقرأبي مي لي  َوُدفيَن ِبي ريَتُُه َقدأ َحُسَنتأ يفي َأهأ نَي َسَنًة، وََكاَنتأ سي ُرُه َقدأ َجاَوَز ََخأسي ََ ُعمأ إييَذاَج، وََكا

ريًا. َرةي َأخي  الأَبصأ
 

َها هي َعن أ دي يبينَي َوَعوأ ََ َنصي َوا ري ريضأ ُر َحصأ  ذيكأ
َُ بأنُ  َوا ، َحَصَر الأَمليُك ريضأ ََ ري رََمَضا َنةي، يفي َشهأ هي السَّ يبينَي. يفي َهذي  تُ ُتَش َنصي

: َُمَراءي َن اْلأ َتَمَع َمَعُه مي ، َواجأ َيرينأجي  َوَسَبُب َذليَك: أَنَُّه َعَزَم َعَلى َحرأبي الأ
، َصاحي  ََ ََتشأ َبذ َصَباَوُة، َوأَلأِبي بأُن َأرأَسََل بَ هأ َنَة بَ غأَداَذ، َوَأصأ حأ ََ شي ي َكا ُب إييلأَغازيي بأُن ُأرأُتَق، الَّذي

نأَجاَر،  ُد بيََلَد سي صي ، فَ َقاَل إييلأغَازيي: الرَّأأُي أَن ََّنا نَ قأ لي صي بي الأَموأ َش، َصاحي ُر َجَكرأمي هأ َوُهَو صي
، َفَساَر إيََل نَ  . َوَوافَ َقُه أَلأِبي َوالي َمأ َكريَها َواْلأ ليُكَها، َونَ َتَكث َُّر بيَعسأ َش، َوَما َواََلَها، فَ َنمأ يبينَي يفي َجَكرأمي صي

َكٍر،  َعَشَرةي آََلفي  َحابيهي يفي َعسأ نأ َأصأ ريَيأني مي ََ َقدأ َجَعَل فييَها َأمي ، وََكا ََ تَ َهلَّ رََمَضا فَاريٍس، ُمسأ
ابٍَة، َفُجريَح  ََ ََتشأ بيُنشَّ ََل َي أَلأِبي بأُن َأرأسي وري، فَ ُرمي نأ َورَاءي السُّ ، َوقَاتَ ُلوا مي لأبَ َلدي َجرأًحا فَ َتَحصَُّنوا ِبي



يًدا، فَ َعاَد إي  نأَجاَر.َشدي  ََل سي
لأُقرأبي مي  َامَّةي، الَِّتي ِبي ْلأ يبينَي، َوُهَو ِبي ِأ َعَلى َنصي َََبُ بينُ ُزوْليي نَُّه بَ َلَغُه اْلأ ُش فَإي َزَة، يَ َتَداَوى َوَأمَّا َجَكرأمي نأ طَن أ

ُل السَّ  َها َأهأ َل إيلَي أ ََ ، َوَقدأ َأَج لي صي هي، فَ َرَحَل إيََل الأَموأ نأ َمَرضي َائيَها مي ، ِبي َِ َعَلى َِببي الأبَ َلدي ، َفَخيَّ َوادي
َعَة، تَ عأَمَل الأُمَخادي ، َواسأ ََ َوا  َعازيًما َعَلى َحرأبي ريضأ
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يبينيَ  َحابيهي بيَنصي َم إيََل َأصأ ، َوتَ َقدَّ ِأ ، َحَّتَّ َأفأَسَد نييَّاَتيي ِأ ، َورَغَّبَ ُه ََ َوا َكري ريضأ ََ َعسأ َمةي َفَكاَتَب َأعأَيا  ِبييدأ
ََ يَ بأُذُل َلُه خي الأ  َوا نأُه، َوَأرأَسَل إيََل ريضأ َازي مي َتي حأ قَاَماتي إيلَيأهي َمَع اَلي َراجي اْلأي ، َوِبييخأ ََ َوا َمَتُه، َمليكي ريضأ دأ

ِنِي َغَرًضا، ُلغأ مي ، َوَلَأ يَ ب أ ًدا َقدأ َحَصَرّني ََ ُُمَمَّ لأطَا ََّ السُّ ُخوَل يفي طَاَعتيهي، َويَ ُقوُل َلُه: إي َل َعنأ  َوالدُّ َفََتَحَّ
َُك َفَساَدُه َوَشرَُّه فََأََن َمَعَك، َوُمعيي ي َقدأ َعَرفأَت أَنأَت َوَغريأ َت َعَلى إييلأَغازيي الَّذي َأ قَ َبضأ ُنَك ُصلأٍح، َوإي

. ََلحي َوالي َوالسِي َمأ لرِيَجالي َواْلأ  ِبي
ُتُه َمَع إييلأ  َُ َقدأ تَ َغريََّتأ نيي َّ َوا َق َهَذا، َوريضأ ََ َعاُه فَات َّ َتدأ هي، فَاسأ ًا، َوَعَزَم َعَلى قَ بأضي غَازيي، فَازأَداَد تَ َغريُّ

َلَحُة ُمَصاْلََ  َيرينأُج َعَلى َحَلَب، َوالأَمصأ ََل الأ تَ وأ َا اسأ هي بيََلٌد ُِمأَتنيَعٌة، َوُرِبَّ ًما، َوقَاَل َلُه: َهذي َش، يَ وأ ُة َجَكرأمي
رُي  نَُّه َيسي َحابُُه َمَعَنا، فَإي تيصأ َّا َواسأ ََّ َذليَك ِمي ، فَإي َيرينأجي ، َونَ ُعوُد إيََل قيَتالي الأ لي َرةي التََّجمُّ بيَعَساكيَر َكثيريٍَة ظَاهي

ي ََل  مي ُكأ َُ ِبي َك، َوأَنأَت اْلأ مي ُكأ ئأَت ِبي نَي. فَ َقاَل َلُه إييلأغَازيي: إينََّك جي ليمي تيَماعي َِشألي الأُمسأ جأ  يَ ُعوُد ِبي
َن الأَمسي  َت، َوإيَلَّ بََدأأُت بيقيَتاليَك.ُأَمكِيُنَك مي َأ َأَقمأ ، فَإي هي الأبيََلدي ذي َهذي َي َأخأ  ريي بيُدو

 َُ َوا ََ الأَمليُك ريضأ ، وََكا َي َن الَتُّأُكَما نأَدُه مي َتَمَع عي َرةي َمني اجأ ُسُه بيَكث أ َأ ََ إييلأَغازيي َقدأ َقويَيتأ نَ   َقدأ وََكا
َحابيهي لييَ قأ  نأ َأصأ ًما مي َُ فَ َقَبُضوا َعَليأهي َوقَ يَُّدوُه، َواَعَد قَ وأ َوا ِأ ريضأ ا َجَرى َما ذََكرأََنُه َأَمَرُه بيُضوا َعَليأهي، فَ َلمَّ

ََ َوالأَتَجُأوا إيََل ُسوري  َوا ارَُقوا ريضأ ََ تيَعاَض، فَ  مأ َاَل َأظأَهُروا اْلأيََلَف َواَلي َُ اْلأ َع الَتُّأُكَما ا َسَي يَنةي، فَ َلمَّ  الأَمدي
َعَد  َُ َذليكَ َوَأصأ ا رََأى الَتُّأُكَما َكري فََأَعانُوُه، فَ َلمَّ َن الأَعسأ يبينَي مي  إييلأَغازيي إيََل قَ لأَعتيَها، َوَخَرَج َمنأ بيَنصي

نأ َوقأتيهي َوَساَر إيََل َحَلَب. َُ مي َوا ي َوَغريأيَها، َورََحَل ريضأ َن الأَمَواشي رَُّقوا، َوََّنَُبوا َما َقَدُروا مي ََ  تَ 
 ََ ََ وََكا ُرو َََر َأََتُه الأُمَبشِي ا بَ َلَغ َتلَّ يَ عأ ، فَ َلمَّ مي َرأبي الأَقوأ ًدا ْلي لي قَاصي صي َن الأَموأ ُش َقدأ رََحَل مي َجَكرأمي

نأَجاَر، َوَوَصَلتأ إيلَيأهي ُرُسُل ريضأ  نأَد َذليَك إيََل سي َاٍق، فَ َرَحَل عي تيََلٍف َوافأَتي َي َعَلى اخأ َوا َرافي ريضأ نأصي ََ ِبي َوا
َا وَ تَ  َدَة، َويَ عأَتدُّ َعَليأهي َما فَ َعَل ِبييلأغَازيي، فََأَجابَُه ُمغَاَلَطًة، َوَلَأ َيفي َلُه ِبي نأُه النَّجأ ي مي عي َتدأ َعَدُه، َوََنَزَل سأ

نأ ُمَعاَداتيهي، َا اعأَتَمَدُه مي ََ ََتشأ ِبي ََل ريهي أَلأِبي بأني َأرأسي هأ نأ صي َيَي َغيأَظُه مي نأَجاَر ليَيشأ َوُمظَاَهَرةي َأعأَدائيهي،  سي
ُش َعَلي أ  ا نَ َزَل َجَكرأمي يبينَي، فَ َلمَّ ي َأَصابَُه َعَلى َنصي ِي الَّذي هأ لسَّ َن الأَمَرضي ِبي ٍة مي دَّ ََ أَلأِبي َعَلى شي َها وََكا

نأَدهُ  ٍَََّة، َفَحَضَر عي ُلوُه إيلَيأهي، َفَحَمُلوُه يفي ُمي َأ َُيأمي َحابَُه َأ نأُه، قَاَل: َأَمَر أَلأِبي َأصأ ََ مي َّا َكا ُر ِمي ، َوَأَخَذ يَ عأَتذي
ئأتُ   جي
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َعلأ ِي َما تَ َراُه. نيًبا، فَاف أ  ُمذأ
 ََ ُش َمنأ َكا ا َماَت َعَصى َعَلى َجَكرأمي ا َعاَد َقَضى َْنأَبُه، فَ َلمَّ هي، فَ َلمَّ فَ َرقَّ َلُه َوَأَعاَدُه إيََل بَ َلدي

ُكوا ِبي  نأَجاَر، َوََتَسَّ َُك بيسي ٍء، َفَجاَء َُتريأ ِأ بيَشيأ ُه ن أ رأ مي ََ ، َوَشوَّاًَل، َوَلَأ يَظأ ََ ِأ بَقييََّة رََمَضا ، فَ َقاتَ َلُه لأبَ َلدي
صي  َمَة، فَ َعاَد إيََل الأَموأ َش، َوبََذَل َلُه اْلأيدأ َلَح َحاَلُه َمَع َجَكرأمي ، فََأصأ ُِّ أَلأِبي ، َع ََ ََتشأ ََل .َأُخو َأرأسي  لي

 
ُر ُملأكي  َرى ذيكأ  طُغأتيكينَي ُبصأ

َق، َواتِيَصالَ  َمشأ نأ دي َتاَش بأني تُ ُتَش، َوُخُروَجُه مي اَئٍة َحاَل ُبكأ عينَي َوَأرأبَعيمي ُه َقدأ ذََكرأََن َسَنَة َسبأٍع َوتيسأ
دَ  َبةي، َوَعوأ َُِهَا إيََل الرَّحأ َرى، َوَسريأ ُب ُبصأ ُّ، َصاحي ََلِبي ، َوَمَعُه أَيأتيكينُي اْلأ َيرينأجي تأ ِبلأ ََ ا َضُع َها، فَ َلمَّ ُِهَا َعن أ

َحاُب أَيأتيكينَي، فَ َراَسُلوا طُغأتيكينَي، َوَبَذُلوا َا َأصأ َرى َفَحَصَرَها، َوِبي ِأ َساَر طُغأتيكينُي إيََل ُبصأ َواُْلُ َلُه  َأحأ
ِأ إيََل َذليَك، فَ رَ  ، فََأَجاَِبُ ِأ نَ ُه َِ إيلَيأهي، بَ عأَد َأَجٍل قَ رَّرَُه بَ ي أ ليي َقَضى التَّسأ ا ان أ َق، فَ َلمَّ َمشأ ِأ إيََل دي ُه َحَل َعن أ

رَ  ، َوَِبَلَغ يفي إيكأ ِأ َا َوَعَدُه ِأ ِبي َا، َوَوَّفَّ َْلُ َسَن إيََل َمنأ ِبي َنَة، َتَسلََّمَها، َوَأحأ هي السَّ ََجُل، َهذي ، وََكثُ َر اْلأ ِأ هي امي
َُوُس إيلَ  َعاُء َلُه، َوَماَلتي الن ُّ  يأهي، َوَأَحبُّوُه.الث ََّناُء َعَليأهي، َوالدُّ

 
َيةَ  َن َأفَامي صأ َيرينأجي حي ُر ُملأكي الأ  ذيكأ

. امي نأ بَ َلدي الشَّ َيَة مي َن َأفَامي صأ َيرينأُج حي َنةي َمَلَك الأ هي السَّ  يفي َهذي
ََ الضََّررُ  أَص، وََكا ََ ُمتَ َغلِيًبا َعَلى ْحي َّ َكا ٍب الأكيََلِي ََّ َخَلَف بأَن ُمََلعي يًما،  َوَسَبُب َذليَك: َأ بيهي َعظي

ََ َوأَ  ََل نأُه تُ ُتُش بأُن أَلأبي َأرأسي نأَدُه، فََأَخَذَها مي يَُّة عي ََرامي ََ الطَّرييَق، َفَكثُ َر اْلأ َطُعو َها، َوريَجالُُه يَ قأ َعَدُه َعن أ ب أ
َيتأ إيلَيأهي َمنأ  ِأ يَ لأَت َر، فَ َل صأ َأ َدَخَل إيََل مي َواُل إيََل َأ َحأ َا.فَ تَ َقلََّبتأ بيهي اْلأ َا، فَأَقَاَم ِبي  ِبي

ََ َيَييُل  َر، وََكا صأ بي مي ََ َأرأَسَل إيََل َصاحي َوا َهةي الأَمليكي ريضأ نأ جي َيَة مي َفَامي َ ْلي ََّ الأُمتَ َوِلِي َق َأ ََ إيََل َوات َّ
َي  ُصو نأ َأمأَنعي اْلُأ َن، َوُهَو مي ُِ إيلَيأهي اْلأيصأ ِأ َمنأ ُيَسلِي ُه ن أ ي مي عي َتدأ ، َيسأ ِأ َهبيهي ٍب َمذأ ، َوَطَلَب ابأُن ُمََلعي

، َوُأوثيُر اْلأيَهاَد. َيرينأجي ُِ بيهي، َوقَاَل: إينَِّني َأرأَغُب يفي قيَتالي الأ ََ ُهَو الأُمقيي َأ َيُكو ِأ َأ ُه ن أ  مي
ِأ  ِأ َوَلَأ يَ رأَع َحقَُّه ا َمَلَكُه َخَلَع طَاَعتَ ُه  َفَسلَُّموُه إيلَيأهي، َوَأَخُذوا رََهائيَنُه، فَ َلمَّ
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ََواَب: إينَِّني ََل  . فََأَعاَد اْلأ ِأ نأَدُه ي عي هي الَّذي َعُلونَُه بيَوَلدي َأ َا يَ  ُدونَُه ِبي ، فََأرأَسُلوا إيلَيأهي يَ تَ َهدَّ نأ َمَكاّني أَنأزيُل مي
هي إيََل الطَّ  نأ رُُجوعي ي َحَّتَّ آُكَلُه، فَأَييُسوا مي َعُثوا إيَِلَّ بيبَ عأضي َأعأَضاءي َوَلدي َيَة َيُييُف َواب أ فَامي اَعةي، َوَأقَاَم ِبَي



َوالُُه. يَن، َفَكثُ َرتأ َأمأ دي سي َأ َن الأُم نأَدُه َكثيرٌي مي َتَمَع عي َطُع الطَّرييَق، َواجأ بييَل، َويَ قأ  السَّ
ُلَها ُغََلٌة يفي التََّشيُّ  نأ َأعأَمالي َحَلَب، َوَأهأ َي مي نَي، َوهي َيرينأَج َمَلُكوا َسرأمي ََّ الأ َيرينأُج ُثَّ إي ا َمَلَكَها الأ ، فَ َلمَّ عي

َرَمُه، َوَأَحبَُّه، نأَدُه، فََأكأ ٍب َوَأقَاَم عي َا إيََل ابأني ُمََلعي ي ِبي ي الَّذي َه الأَقاضي ُلَها، فَ تَ َوجَّ رََّق َأهأ ََ َوَوثيَق بيهي،  تَ 
ٍر، الأَمعأرُ  ي اْلأييَلَة َعَليأهي، وََكَتَب إيََل أَِي طَاهي َحابي فََأعأَمَل الأَقاضي َي َأصأ نأ َأعأَيا ، َوُهَو مي لصَّائيغي وفي ِبي

 َِ َأ ُيَسلِي ٍب، َوَأ بأني ُمََلعي تأكي ِبي ََ ِأ َعَلى الأ ، َوَوافَ َقُه ِأ ََ َوُوُجوهي الأَباطينييَّةي َوُدَعاَتيي َوا َيَة إيََل الأَمليكي ريضأ  َأفَامي
نأ َهَذا، فَأََتى ابأ  ٌء مي ، َفَظَهَر َشيأ ََ َوا َر، الأَمليكي ريضأ صأ نأ مي ٍب َأوأََلَدُه، وََكانُوا َقدأ َتَسلَُّلوا مي ُن ُمََلعي

َك، فَإي  سي َأ َلُه، َوََتأَتاَط لينَ  َأ تُ َعاجي ي َكَذا وََكَذا، َوالرَّأأُي َأ َر َوقَاُلوا َلُه: َقدأ بَ َلَغَنا َعنأ َهَذا الأَقاضي َمأ ََّ اْلأ
تَ َهَر َوَظَهَر.  َقدي اشأ

َضَرُه ابأُن ُمََلعي  ٍب َما فََأحأ رِي، فَ َقاَل َلُه ابأُن ُمََلعي َنَُّه رََأى َأَمارَاتي الشَّ َحٌف، ْلي هي ُمصأ ٍب، فََأََتُه يفي ُكمِي
تَ  ا َجائيًعا، فََأمَّن أ ُتَك َخائيًَ َِ ُكلُّ َأَحٍد َأِّني أَتَ ي أ رُي، َقدأ َعلي َمي ، بَ َلَغُه َعنأُه، فَ َقاَل َلُه: أَي َُّها اْلأ َتِني ، َوَأغأنَ ي أ ِني

نأ َوعَ  نأَك، َوَما َغَمَرّني مي ََ بَ عأُض َمنأ َحَسَدّني َعَلى َمنأزيَلِتي مي َأ َكا رأُت َذا َماٍل َوَجاٍه، فَإي ، َفصي زَّزأَتِني
ئأُت. ُرُج َكَما جي يَع َما َمعيي، َوَأخأ َأ ََتأُخَذ َجَي أَُلَك َأ  نيعأَمتيَك َسَعى ِي إيلَيأَك، فََأسأ

رَُه َوَأمَُّنُه.َوَحَلَف َلُه َعَلى الأَوفَاءي  ، فَ َقبيَل ُعذأ حي  َوالنُّصأ
اذي ثَ  ََ ََ َعَلى إين أ َوا َأ يُ َوافيَق ريضأ ، َوَأَشاَر َعَليأهي َأ ري بأني الصَّائيغي َي ُمَكاتَ َبَة أَِي طَاهي نأ َوَعاَوَد الأَقاضي ََلَثييائٍَة مي

َيرينأ  نأ ُخُيولي الأ ِأ َخيأًَل مي َيُذ َمَعُه نَي، َويُ نأ لي َسرأمي نأ رُُءوسي َأهأ ، َورُُءوًسا مي ِأ ليَحتيهي نأ َأسأ ََلًحا مي ، َوسي جي
وَ  نأ ُسوءي ُمَعاَمَلةي الأَمليكي ريضأ ُكوا مي ِأ ُغَزاًة َوَيشأ ُروا َأَّنَُّ ٍب َويُظأهي ، َيَأُتوا إيََل ابأني ُمََلعي َيرينأجي ََ الأ ا

ةٌ  ِأ طَائيََ ِأ فَارَُقوُه، فَ َلقييَ ُه ، َوَأَّنَُّ ِأ َحابيهي َْلُ  َوَأصأ
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قَ  ََ ِأ يفي الأُمَقامي ات َّ ََ َْلُ َذا َأذي ِأ إيلَيأهي، فَإي يَع َما َمَعُه ُلوا َجَي ، َوَُيأمي ِأ َيُروا ِبيي ، َفَظ َيرينأجي َن الأ ِأ َعَلى مي تأ آرَاُؤُه
يَ  ُم إيََل َأفَامي َعَل ابأُن الصَّائيغي َذليَك، َوَوَصَل الأَقوأ ََ َا إيعأَمالي اْلأييَلةي َعَليأهي، فَ  ٍب ِبي ُموا إيََل ابأني ُمََلعي َة، َوَقدي

ِأ يفي رََبضي  َزَْلُ نأَدُه، َوأَن أ لأُمَقامي عي ِأ ِبي ، َوَأَمَرُه ِأ ُه ن أ َيألي َوَغريأيَها، فَ َقبيَل َذليَك مي َن اْلأ ِأ مي َيَة.َمَعُه  َأفَامي
لأَقلأَعةي، فَ قَ  ُرَّاُس ِبي ََ يفي بَ عأضي اللََّياِلي ََنَم اْلأ ا َكا نَي، َوَدلُّوا فَ َلمَّ لي َسرأمي نأ َأهأ ني مي ْلأيصأ ي َوَمنأ ِبي اَم الأَقاضي

َحا هي، َوَأصأ ٍب، َوَبِني َعمِي ، َوَقَصُدوا َأوأََلَد ابأني ُمََلعي ِأ يَعُه نَي َجَي مي َعُدوا ُأولَئيَك الأَقادي بَُه، اْلأيَباَل َوَأصأ
ي َوََجَاَعٌة َمَعُه إيََل  ، َوأََتى الأَقاضي ِأ ، فَ َقاَل: َمنأ فَ َقتَ ُلوُه ِأ َرأَتيهي، فََأَحسَّ ِبيي ٍب، َوُهَو َمَع امأ ابأني ُمََلعي

عأ َعنأُه، َوَجَرَحُه، َوقَ تَ َلهُ  ِأ يَ رأجي َك! فَ َناَشَدُه اَّللََّ، فَ َل ئأُت ليَقبأضي ُروحي تي جي ، أَنأَت؟ فَ َقاَل: َمَلُك الأَموأ
َناُه، فَ ُقتيَل َأحَ  َحابَُه، َوَهَرَب اب أ َزَر، َوقَ َتَل َأصأ بي َشي أ َسني بأني ُمنأقيٍذ، َصاحي َِي اْلَأ َخُر ِبي ُدُِهَا، َوالأَتَحَق اْلأ

نَ ُهَما. ََ بَ ي أ ٍد َكا َيَظُه ليَعهأ  َفَح



ي: إي  َا لَُه، فَ َقاَل لَُه الأَقاضي َها، َوُهَو َيُشكُّ َأَّنَّ َيَة َساَر إيلَي أ َع ابأُن الصَّائيغي َخََبَ َأفَامي ا َسَي تَ َوَلمَّ ، َأ َوافَ قأ ِني
ئأَت. نأ َحيأُث جي عأ مي َك، َوإيَلَّ فَارأجي مي ُكأ َعةي، َوَْنأُن ِبي بي َوالسَّ َت َمعيي، فَبيالرَّحأ  َوَأَقمأ

َُ َعَلى أَبي  َبا نأَد طُغأتيكينَي، َغضأ َق عي َمشأ ٍب بيدي ََ َأَحُد َأوأََلدي ابأني ُمََلعي نأُه، وََكا يهي، فَأَييَس ابأُن الصَّائيغي مي
ُه طُغأ  ، َوَقَطَع الطَّرييَق، َوَأَخَذ فَ َوَلَّ َعلأ َأ ِأ يَ  ، فَ َل َظ الطَّرييقي َأ هي حي سي َأ َن َعَلى نَ  ًنا، َوَضمي صأ تيكينُي حي

تَ  ، َواسأ َيرينأجي نأُه، فََأرأَسَل إيلَيأهي َمنأ طََلَبُه، فَ َهَرَب إيََل الأ تَ َغاثُوا إيََل طُغأتيكينَي مي ِأ إيََل الأَقَوافيَل، فَاسأ َعاُه دأ
ني  صأ ُلُه، َوَمَلَكُه حي ُرونَُه، َفَجاَع َأهأ ٍر، فََأقَاُموا َعَليأهي ُُيَاصي ُ ُقوتي َشهأ َيَة، َوقَاَل: لَيأَس فييهي َغريأ َأفَامي

ي َأظأَهَر  ََ ُهَو الَّذي َي الأُمتَ َغلِيَب َعَليأهي، َوَأَخُذوا الصَّائيَغ فَ َقتَ ُلوُه، وََكا َيرينأُج، َوقَ تَ ُلوا الأَقاضي َهَب الأ َمذأ
. امي لشَّ نييَّةي ِبي  الأَباطي

يعٍ  ََّ ابأَن َبدي َيَة، َوَقدأ قييَل إي فَامي َيرينأُج ِبَي ٍر الصَّائيَغ قَ تَ َلُه الأ ََّ َأَِب طَاهي ِأ َأ ، رَئييَس َهَكَذا ذََكَر بَ عأُضُه
، َوَقدأ ذََكرأََنُه  ََ َوا ائٍَة، بَ عأَد َوفَاةي ريضأ مي ُِ.َحَلَب، قَ تَ َلُه َسَنَة َسبأٍع َوََخأسي َل  ُهَناَك، َواَّللَُّ َأعأ
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َرةَ  ُر ََّنأبي الأَعَربي الأَبصأ  ذيكأ
هي ُدبَ يأ  َدِي ََ ْلي َا َِمأُلوًكا َكا تَ َناَب ِبي َرةي، َوأَنَُّه اسأ ريي َصَدَقَة َعَلى الأَبصأ َمي تيََلَء اْلأ سي بأني َمزأيٍَد، َقدأ ذََكرأََن اسأ

َتاُش، َوَجَعَل َمَعهُ  ُُه أَلأُتون أ رييَن فَاريًسا. اَسأ شأ اَئًة َوعي  مي
َرَة يفي ََجأٍع َكثيرٍي، ف َ  ، َوَقَصُدوا الأَبصأ َن الأَعَربي َها مي َِّ إيلَي أ ََُق َوَمني انأَض تَ  َتَمَعتأ رَبييَعُة والأُمن أ ِأ فَاجأ َقاتَ َلُه

َا َعَلى رأ َمنأ ِبي دي َحابُُه، َوَلَأ يَ قأ ََزَم َأصأ َتاُش، فََأَسُروُه، َواَّنأ ي  أَلأُتون أ َر ذي يأفي َأَواخي لسَّ ظيَها، َفَدَخُلوا ِبي َأ حي
ََ َوُُيأ  َهُبو ، َوََّنَُبوا َما َقَدُروا َعَليأهي، َوَأقَاُموا يَ ن أ ََ وَر اْلأيَسا َواَق، َوالدُّ َسأ َرُقوا اْلأ ي الأَقعأَدةي، َوَأحأ ََ اث أَننيأ ريُقو

، وَ  َوادي ُلَها يفي السَّ ًما، َوَتَشرََّد َأهأ ي أَبُو َوَثََلثينَي يَ وأ َها الأَقاضي ََ ُقوَفًة، َوقَ  َزانَُة ُكُتٍب َكاَنتأ َموأ َّنُيَبتأ خي
. َرجي بأُن أَِي الأبَ َقاءي ََ  الأ

َكًرا، فَ َوَصُلوا َوَقدأ فَارَقَ َها الأَعَرُب.  َوبَ َلَغ اْلأَََبُ َصَدَقَة، فََأرأَسَل َعسأ
َنًة َوَعمي  حأ ًدا َأرأَسَل شي ََ ُُمَمَّ لأطَا ََّ السُّ َها ُثَّ إي ُلَها إيلَي أ نأ َصَدَقَة، َوَعاَد َأهأ َرةي، َوَأَخَذَها مي يًدا إيََل الأَبصأ

َا. َماَرَتي  َوَشَرُعوا يفي عي
 

َيرينأجي  امي َمَع الأ ُر َحالي َطَرابُ ُلَس الشَّ  ذيكأ
يَنَة َجبَ َلَة، َوَأقَاَم َعلَ  ، َلَعَنُه اَّللَُّ، َقدأ َمَلَك َمدي َيريْنأييُّ يُل الأ ََ َصنأجي ى َطَرابُ ُلَس َُيأُصُرَها، َفَحيأُث َلَأ َكا

َتظي  ًدا َْلَا، َوُمن أ ًنا، َوَبََن ََتأَتُه رََبًضا، َوَأقَاَم ُمَراصي صأ َها حي ن أ لأُقرأبي مي َأ ََيأليَكَها، َبََن ِبي رأ َأ دي ًرا ُوُجوَد يَ قأ
اٍر، َصاحي  ُر الأُملأكي أَبُو َعلييِي بأُن َعمَّ َرَق رََبَضُه، َوَوَقَف فُ رأَصٍة فييَها، َفَخَرَج َفخأ ُب َطَرابُ ُلَس، فََأحأ



، ِأ ََسَف ِبيي ، فَاُنأ َي َُرأَسا َصةي َوالأ َن الأَقَمامي يُل َعَلى بَ عأضي ُسُقوفيهي الأُمَتَحرِيَقةي، َوَمَعُه ََجَاَعٌة مي  َصنأجي
سي  َل إيََل الأُقدأ ٍم َوَماَت، َوْحُي َرَة َأَّيَّ نأ َذليَك َعشأ يُل مي  َفُدفيَن فييهي.َفَمريَض َصنأجي

ينَ  َيرينأجي الَّذي ريََة إيََل َهُؤََلءي الأ ُلوا الأمي مي قييَّةي ليَيحأ ذي لَلَّ َحابَُه ِبي ََّ َمليَك الرُّومي َأَمَر َأصأ  َعَلى َطَرابُ ُلَس، ُثَّ إي
ُطوًَل، فَ  اٍر ُأسأ ُر الأُملأكي بأُن َعمَّ َها َفخأ َرَج إيلَي أ ري، فََأخأ  َجَرىَفَحَمُلوَها يفي الأَبحأ
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، فََأَخُذوَها، َوَأَسُروا َمنأ  َن الرُّومي ََ بيقيطأَعٍة مي ليُمو يٌد، َفَظَهَر الأُمسأ َ الرُّومي قيَتاٌل َشدي ِأ َوَبنيأ نَ ُه َا   بَ ي أ ََ ِبي َكا
 َوَعاُدوا.

نينَي إيََل َهَذا ا َيرينأجي ََخأَس سي لي َطَرابُ ُلَس والأ َ َأهأ َرأُب َبنيأ َواُت بيهي، َوَلَأ تَ َزلي اْلأ َق أ َمتي اْلأ ، فَ َعدي لأَوقأتي
َغأنيَياُء، َوَظَهَر مي  تَ َقَر اْلأ ََُقَراُء، َواف أ ، َفَجََل الأ ِأ هي ِأ َوَحَرمي هي ِأ َوَأوأََلدي هي َُوسي ُلُه َعَلى نُ  َن ابأني َوَخاَف َأهأ

يٌد. ٌِ، َوُشَجاَعٌة، َورَأأٌي َسدي ي اٍر َصَبأٌ َعظي  َعمَّ
لأُمسأ  ََ بأَن ُأرأُتَق َفَجَمَع الأَعَساكيَر َوَساَر إيلَيأهي، َوِميَّا َأَضرَّ ِبي َما تَ نأَجَد ُسقأ بَ َها اسأ ََّ َصاحي نَي فييَها َأ ليمي

َبابَُه. ًرا َهيََّأ َأسأ ، َعَلى َما ذََكرأََنُه، َوإيَذا َأرَاَد اَّللَُّ َأمأ  َفَماَت يفي الطَّرييقي
اٍر اْلأيَراََّيتي َعَلى اْلأُ  َرى ابأُن َعمَّ ُط َعَلى َوَأجأ نأَدُه َشرََع يُ َقسِي َواُل عي َمأ ا قَ لَّتي اْلأ ى، فَ َلمَّ ََ نأدي َوالضَّعأ

َا، َفَخَرَج  َغأنيَياءي َماًَل َمَع َغريأيِهي َن اْلأ ي مي نأ رَُجَلنيأ ، فََأَخَذ مي َي إيََل النَّاسي َما َُيأريُجُه يفي َِببي اْلأيَهادي الرَُّجََل
 ََّ َيرينأجي َوقَاََل: إي نأ الأ ريَُة مي ِأ أَنَُّه ََتأتييهي الأمي ، َوذََكَرا َْلُ ِأ ََ َمَعُك ِأ ليَنُكو َنا إيلَيأُك بَ َنا َصاَدَرََن، َفَخَرجأ َصاحي

، فَ  ٍء إيََل الأبَ َلدي نأ ُدُخولي َشيأ ظُُه مي ََ َانيبي َُيأ َيرينأُج ََجأًعا َعَلى َذليَك اْلأ ، َفَجَعَل الأ ََبلي  َأرأَسَل ابأنُ َعَرَقَة َواْلأ
َما مَ  َعُلوا فَ َوَضَع َعَليأهي َأ ِأ يَ  ي إيلَيأهي، فَ َل َيرينأجي َماََل َكثيريًا ليُيَسلِيُموا الرَُّجَلنيأ اٍر َوَبَذَل ليلأ يَلًة، َعمَّ نأ قَ تَ َلُهَما غي

َوًة، فَ َباَع َأهأ  ًَل َوثَ رأ َثريَها ََتَمُّ ََلمي َوَأكأ سأ ِي بيََلدي اْلأي نأ َأعأَظ ََواّني وََكاَنتأ َطَرابُ ُلُس مي َُلى، َواْلأ َن اْلأ ُلَها مي
يَناٍر. َرًة بيدي ٍِ نُ قأ رأَه اَئةي دي  الأَغرأبييَّةي، َما ََل َحدَّ َعَليأهي، َحَّتَّ بييَع ُكلُّ مي

رَ  ََ ، َوَقدأ ذََكرأُت َظ ََ ََل َي أَلأبي َأرأسي لأطَا َم السُّ َ َحالي الرُّومي َأَّيَّ َاَلةي َوَبنيأ هي اْلأ َ َهذي ََ َبنيأ ِأ َسَنَة َوَشتَّا ُه ِبيي
، َهَربَ  يُد الأُملأكي َتكينُي َدَواِتي َعمي َحابيهي، َوُهَو ُكُمشأ ََ بَ عأُض َأصأ اَئٍة، َوَقدأ َكا تِينَي َوَأرأبَعيمي نأُه َثََلٍث َوسي  مي

، َوَساَر إيََل الرَّقَّةي َفَمَلَكَها، َوَصاَر مَ  يدي الأُملأكي بيهي َعمي ا قَ َبَض َعَلى َصاحي فًا َلمَّ َن َخوأ َعُه َكثيرٌي مي
، َوَدخَ  ََ ََل َواَلُه إيََل أَلأبي َأرأسي َُد َشاهأ، فَ َقَتََلُه، َوَأرأَسََل َأمأ نُي، َوَأْحأ َفأشي : اْلأ ِأ ، فييهي َي نُي الَتُّأُكَما َفأشي َل اْلأ

َن الرُّ  َب أَنأطَاكيَيَة، فَ َهَزَمُه، َوقَ َتَل مي َس، َصاحي َيرأَدوأ ، َوقَاَتَل الأ  ومي َخلأًقا َكثيريًا.بيََلَد الرُّومي
ورييَةَ  نُي بيََلَدُه َوَوَصَل إيََل َعمُّ َفأشي طَنأطييَّةي إيََل َمَلطأَيَة، َفَدَخَل اْلأ َن الأُقسأ ، َوقَ َتَل يفي َوَساَر َمليُك الرُّومي مي

رََّق َمنأ  ََ ََلمي َوتَ  سأ ا َعاَد إيََل بيََلدي اْلأي ، َوَلمَّ يٍِ اَئَة أَلأفي آَدمي َي  َغَزاتيهي مي َكُر الرَُّها، َوهي َمَعُه َعَليأهي َخَرَج َعسأ



ِأ َوََّنَب َ  ائَ َتا فَاريٍس، فَ َهَزَمُه ، َوَمَعُه مي ِأ ، فَ َقاتَ َلُه َن الأَعَربي ِأ بَ ُنو َُّريأٍ مي ، َوَمَعُه يَنئيٍذ ليلرُّومي ، َوََّنََب حي ِأ ُه
، فََأرأَسَل َمليُك الرُّومي َرُسوًَل إيََل الأقَ   ائيِي بيََلَد الرُّومي
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اَئةي أَلأفي  ََ يفي َذليَك، َفَصاََلَ الرُّوَم َعَلى مي ََل أَلُُه الصُّلأَح فََأرأَسَل إيََل أَلأبي َأرأسي ري اَّللَّي َيسأ مأ يَناٍر،  ِبَي دي
َنافًا، َوَثََلَثيياَئةي رَأأٍس بيَغاًَل. ٍب َأصأ  َوَأرأبَ َعةي آََلفي ثَ وأ

ي  َالََتنيأ َ اْلأ ََ َبنيأ  .َفَشتَّا
َ َحالي النَّاسي يفي زََمانيَنا هَ  ، َوَبنيأ ِأ تَ عأَجَزُه يَن اسأ َ َحالي ُأولَئيَك الأَمرأُذولينيي الَّذي ََ َبنيأ َذا، َوُهَو َوَأُقوُل َشتَّا

َأ َشاَء  ُروًحا، إي َيرينأجي أَيأًضا والتَََّتي، َوَسََتَى َذليَك َمشأ اَئٍة َمَع الأ تِيمي َرَة َوسي تَّ َعشأ اَّللَُّ تَ َعاََل، َسَنُة سي
َأ  ، َوَأ ِأ ريهي ليهي قَائيًما يَ ُقوُم بيَنصأ ََلمي َوَأهأ سأ َر ليْلأي َأ يُ َيسِي َأُل اَّللََّ تَ َعاََل َأ رأَق، َنسأ ََ َِ الأ َل َنأ  ليتَ عأ ِأ ِبي ُه َفَع َعن أ َيدأ

نأ َخلأقيهي، َوَما َذليَك َعَلى اَّللَّي بيَعزييٍز.  َأَحبَّ مي
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ًدا إيََل َداري اْلأيََلفَ  ، قَاصي نَي، ُمُلوكي الأَغرأبي َن الأُمَلثَّمي ٌَ مي َنةي َوَرَد إيََل بَ غأَداَذ إينأَسا هي السَّ ريَم، يفي َهذي ةي، فَُأكأ

عي  قييُه يفي َجامي ََ نَي أَيأًضا، فَ َوَعَظُه الأ َن الأُمَلثَّمي قييُه، مي ََ ٌَ يُ َقاُل َلُه الأ ََ َمَعُه إينأَسا َتَمَع َلُه وََكا ري، َواجأ الأَقصأ
ُِ قَ  ََ َهَذا الأُمَلثَّ نَ يأهي، وََكا ُ َعي أ نأُه َغريأ ٌِ ََل َيظأَهُر مي ََ يَعيُظ َوُهَو ُمتَ َلثِي ُِ، وََكا ي دأ َحَضَر َمَع ابأني الأَعاََلُ الأَعظي

َلى َبََلًء حَ  ، َوأَب أ َيرينأجي َعَتُه َمَع الأ ، َوق أ ُُيوشي ريي اْلأ ، َأمي َفأَضلي  َسًنا.اْلأ
عأتيقَ  َر، اَلي صأ َحابي مي ََ يفي الأَعَلوييِينَي، َأصأ ََّ الأَمَغاريبََة يَ عأَتقيُدو ََ َسَبُب ُمَييئيهي إيََل بَ غأَداَذ: َأ اَد الأَقبييَح، وََكا

ٌر َواليُد اْلأَ  ُُيوشي َبدأ رُي اْلأ ََ َأمي َر وََكا صأ ََ َعنأ مي ُلو ، يَ عأدي َجَّ ، َفَكانُوا، إيَذا َأرَاُدوا اْلأ ِأ ََلَحُه فأَضلي َأرَاَد إيصأ
َفأَضلُ  ُنُه اْلأ ا َوَصَل اب أ ، فَ َلمَّ ِأ ُه ن أ َيَر بيهي مي ِأ َيَييُلوا إيلَيأهي، َوََل قَارَبُوُه. فَأََمَر بيَقتألي َمنأ َظ ،  فَ َل ِأ َسَن إيلَيأهي َأحأ

ََ َهَذا ، وََكا َيرينأجي ِأ َعَلى َحرأبي الأ ُه ن أ َنأ قَارَبَُه مي ََ ِبي تَ َعا ا َخاَلَط  َواسأ نأ َُجأَلةي َمنأ قَاَتَل َمَعُه، فَ َلمَّ مي
رييِينيَ  صأ َق، َوَلَأ َيُكنأ ليلأمي َمشأ َم بَ غأَداَذ، ُثَّ َعاَد إيََل دي هي، فَ َقدي َد إيََل بيََلدي رييِينَي َخاَف الأَعوأ صأ  َحرأٌب َمَع الأمي

يًدا َها َشهي َدَها، فَ ُقتيَل يفي بَ عأضي َيرينأجي إيَلَّ َوَشهي َداًما.الأ قأ ََ ُشَجاًعا فَ تَّاًكا مي  ، وََكا
َن الأَمغأريبي إيََل  َذًة مي سي قُ َزَح، آخي َماءي َلُه ُذَؤابٌَة، َكَقوأ َر َكوأَكٌب يفي السَّ ري، َظهأ خي  َوفييَها، يفي رَبييٍع اْلأ

سي قَ بأَل ظُُهوريهي لَيأًَل، َوبَقي  مأ َن الشَّ ََ يُ َرى َقرييًبا مي ، وََكا َماءي َة لََياٍل، ُثَّ َغاَب.َوَسطي السَّ دَّ  َي َيظأَهُر عي
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، إيََل الرَُّها  ُب بيََلدي الرُّومي َش، َصاحي ََ بأني قُ تُ لأمي ََ بأُن ُسَليأَما ََل َوفييَها َوَصَل الأَمليُك قيلأُج َأرأسي
 ََ َش الأُمقييُمو َحاُب َجَكرأمي َيرينأُج، فَ َراَسَلُه َأصأ َا الأ ُصَرَها، َوِبي ِأ ليَيحأ ََ ليُيَسلِيُموَها إيلَيأهي، َفَساَر إيلَيأهي َِبَرَّا

ًما، َوَمريَض َمَرًضا  ََ َأَّيَّ ، فََأقَاَم َِبَرَّا َيرينأجي َهادي الأ لي جي َجأ َِ الأبَ َلَد، َوَفريَح بيهي النَّاُس ْلي يًدا، َوَتَسلَّ َشدي
َدُه إيََل َمَلطأَيَة، فَ َعاَد َمرييًضا، َوبَقيَي أَ  .َأوأَجَب َعوأ ََ َحابُُه َِبَرَّا  صأ

دي ابأني َجرأَدَة، وَكَ  جي ريي، إيَماُم َمسأ َيَّاُط الأُمقأ َ أَبُو َمنأُصوٍر اْلأ َنةي تُ ُويفِي هي السَّ ًا ]اَلَوفييَّاُت[ َويفي َهذي ََ َخريِي ا
ًا.  َصاْلي

يأَسابُو  ٍد الن َّ ُد بأُن أَِي ُُمَمَّ ي أَبُو الأَعََلءي َصاعي ، قَ تَ َلُه َوفييَها قُتيَل الأَقاضي ََ بَ َها عي َأصأ َامي َييُّ ِبي ََن رييُّ اْلأ
.ٌّ ِني  َِبطي

، َيِيدي ُب اْلأَطِي اْلأ ، َصاحي َي َازي ي بأني اْلأ َُسنيأ ُ بأُن َعلييِي بأني اْلأ َُسنيأ َواريسي اْلأ ََ َ أَبُو الأ ُرُه  َوفييَها تُ ُويفِي َوُعمأ
اَئةي َختأ  ََ َسَنًة، قييَل إينَُّه َكَتَب ََخأَسمي ُعو  َمٍة.َسب أ

َرةي، َوَلُه ثَ  ي الأَبصأ ، قَاضي ََسني َرجي ُعبَ يأُد اَّللَّي بأُن اْلأ ََ ي أَبُو الأ َ الأَقاضي ، تُ ُويفِي ََلٌث َوفييَها، يفي الأُمَحرَّمي
، َوأَ  يِي قََّه َعَلى الأَماَورأدي ََ ُهورييَن، تَ  افيعييَّةي الأَمشأ ََُقَهاءي الشَّ َن الأ ََ مي ََ َسَنًة، وََكا َحاَق، َوَأَخَذ َوََثَانُو ِي إيسأ

نيي  ََلطي اءي َوالسَّ ََ َُل نأَد اْلأ ًما عي ا، ُمَقدَّ ًَ َيي ََ َع ، وََكا ََ ، َوابأني بُ رأَها َي ا هَّ ، َوالدَّ َو َعني الرَّقييِي  .النَّحأ
تأحي  ََ ُّ، أَبُو الأ َياّني َرأغي ََد بأني َعلييٍِ اْلأ ُل بأُن َأْحأ َ َسهأ ، تُ ُويفِي ،  َوفييَها، يفي الأُمَحرَّمي َُويأِنيِي قََّه َعَلى اْلأ ََ ُِ، تَ  َاكي اْلأ
. َي لأعيَباَدةي َوقيَراَءةي الأُقرأآ تَ َغَل ِبي  َوبَ َرَز، ُثَّ تَ َرَك الأُمَناَظَرَة، َوَبََن ريَِبطًا، َواشأ
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رُي ُمَهاريُش بأُن ُُمَلِيي، َوَلُه َْنأُو ََثَانينيَ  َمي َ اْلأ ٍر، تُ ُويفِي ََ َِ  َوفييَها، يفي َص َََة الأَقائي َليي ََ اْلأ ي َكا َسَنًة، َوُهَو الَّذي
َ َمَلَك اْلأَ  ا تُ ُويفِي َلُه، َوَلمَّ َ َوَأهأ ، ُيُيبُّ اْلأَريأ مي ََ َكثيرَي الصَََّلةي َوالصَّوأ يَثةي، وََكا َدي ْلأ نأَدُه ِبي ُنُه عي يثََة بَ عأَدُه اب أ دي

. َُ  ُسَليأَما
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اَئٍة[]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأسي   مي
500 - 

اَئةٍ  مي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأسي
َينَي َوُملأكي ابأنيهي َعلييٍِ  ُر َوفَاةي يُوُسَف بأني ََتَش  ذيكأ

ََ َحسَ  ، وََكا َنأَدُلسي َينَي، َمليُك الأَغرأبي َواْلأ نَي يُوُسُف بأُن ََتَش ليمي رُي الأُمسأ َ َأمي َنةي تُ ُويفِي هي السَّ َن يفي َهذي



ريَةي،  ا َمَلَك السِي ، َوَلمَّ ِأ ُدُر َعنأ رَأأييهي ، َوَيصأ ِأ ريُمُه ، َوُيكأ ِي يني َوالأعيلأ لي الدِي ًَل، َيَييُل إيََل َأهأ ًا، َعادي َخريِي
ََ ويََل  َأ َتُكو َبغيي َأ ، فَ َقاُلوا َلُه: يَ ن أ ِأ َسَن إيلَيأهي ََُقَهاَء َوَأحأ َنأَدُلَس، َعَلى َما ذََكرأََنُه، ََجََع الأ َن يَ ُتَك مي اْلأ

ني  مي ريي الأُمؤأ َّللَّي، َأمي ري ِبي َتظأهي ةي الأُمسأ ََ َليي َب طَاَعُتَك َعَلى الأُكوَفةي، فََأرأَسَل إيََل اْلأ ةي ليَتجي ََ َليي نَي، َرُسوًَل اْلأ
، َومَ  َيرينأجي نأ بيََلدي الأ يٌَّة َكثيريٌَة، وََكَتَب َمَعُه كيَتاًِب َيذأُكُر َما فَ َتَح اَّللَُّ مي َرةي َوَمَعُه َهدي نأ ُنصأ ا اعأَتَمَدُه مي

َا َأرَاَد، ةي ِبي ََ َليي َي اْلأ يَوا نأ دي لييٌد مي ، َفُكتيَب لَُه تَ قأ لييًدا بيويََليَةي الأبيََلدي ، َوَيطأُلُب تَ قأ ََلمي سأ رَي  اْلأي َولُقِيَب َأمي
َتأ إيلَيأهي اْلأيَلُع، َفُسرَّ بيَذليَك ُسُرورًا َكثيريًا، نَي، َوُسريِي ليمي نَي،  الأُمسأ يَنَة ُمرَّاكيَش ليلأُمَرابيطي ي َبََن َمدي َوُهَو الَّذي

َ َوَمَلَك بَ عأَدُه الأبيََلَد َوَلُدُه َعلييُّ بأُن يُوُسَف، وَ  اَئٍة، فَ تُ ُويفِي مي تَ َلقََّب أَيأًضا َوبَقيَي َعَلى ُملأكيهي إيََل َسَنةي ََخأسي
َرامي الأ  نَي، فَازأَداَد يفي إيكأ ليمي رَي الأُمسأ ِأ َخَشَع َأمي ََ إيَذا َوَعَظُه َأَحُدُه ، وََكا ِأ نأَد إيَشاَرَتيي ُعَلَماءي َوالأُوُقوفي عي

ََ قَ لأُبُه َْلَا، َوَظَهَر َذليَك َعَليأهي. َظةي، َوََل عي تيَماعي الأَموأ نأَد اسأ  عي
لَ  ًا، ُيُيبُّ َأهأ َينَي َحلييًما، َكريَيًا، َديِيًنا، َخريَّ ََ يُوُسُف بأُن ََتَش هي،  وََكا ِأ يفي بيََلدي ، َوُُيَكِيُمُه يني ِي َوالدِي الأعيلأ

َتَمُعوا، فَ َتَمَنَّ  ٍر اجأ ََ ََّ َثََلثََة نَ  نأ َذليَك َأ ، َفمي نُوبي الأعيظَامي َح َعني الذُّ َأ َو َوالصَّ َأ ََ ُيُيبُّ الأَع ِأ وََكا  َأَحُدُه
َخُر َعَمًَل يَ عأ  َا، َوَتَََنَّ اْلأ ُر ِبي يَناٍر يَ تَّجي َزاوييََّة، أَلأَف دي َأ َخُر َزوأَجَتُه الن َّ نَي، َوََتَنَّ اْلأ ليمي ريي الأُمسأ َمي َمُل فييهي ْلي

 َ ، َوَأعأَطى ُمَتَمِنِي ِأ َضَرُه هي، فَ بَ َلَغُه اْلأَََبُ، فََأحأ ُِ يفي بيََلدي ُكأ ، َوَْلَا اْلأ َسني النِيَساءي نأ َأحأ  الأَمالي وََكاَنتأ مي
تَ عأَملَ  يَناٍر، َواسأ َخَر، أَلأَف دي  اْلأ
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ُل إيلَيأهي؟ ُثَّ َأرأَسَلُه إيلَ  ي ََل َتصي ُل! َما َْحََلَك َعَلى َهَذا الَّذي ي َتَََنَّ َزوأَجَتُه: ََّي َجاهي َها، َفََتََكتأُه َوقَاَل ليلَّذي ي أ
ًدا، ُثَّ  ٍم َطَعاًما َواحي ُل إيلَيأهي يفي ُكلِي يَ وأ ٍم ََتأمي هي  يفي َخيأَمٍة َثََلثََة َأَّيَّ َضَرتأُه َوقَاَلتأ َلُه: َما َأَكلأَت َهذي َأحأ

َوٍة َوَأطألَ  َاٍل وَُكسأ ٌد، َوَأَمَرتأ َلُه ِبي ٌء َواحي : ُكلُّ النِيَساءي َشيأ ًدا، فَ َقاَلتأ َم؟ قَاَل: َطَعاًما َواحي ََّيَّ  َقتأُه.اْلأ
 

ري الأُملأكي بأني نيظَامي الأُملأكي  ُر قَ تألي َفخأ  ذيكأ
هي السَّ  ََبَ يفي َهذي ََ َأكأ َم َعاُشورَاَء، وََكا ، يَ وأ ََُّر َعلييُّ بأُن نيظَامي الأُملأكي ُر الأُملأكي أَبُو الأُمَظ َنةي قُتيَل َفخأ

ا َي بَ رأكيَياُرَق، فَ َلمَّ لأطَا اَئٍة ويزَارَتَُه ليلسُّ ٍَ َوََثَانينَي َوَأرأبَعيمي هي، َوَقدأ ذََكرأََن َسَنَة ََثَا ارََتُه َقَصَد فَاَرَق ويزَ  َأوأََلدي
َم َعاُشورَاَء َصائيًما، وَ  َبَح يَ وأ َشاهأ، َوَوَزَر َلُه، َوَأصأ نأَد الأَمليكي َسنأَجَر بأني َمليكأ قَاَل نَ يأَسابُوَر، َوَأقَاَم عي

ََلُم، َوُهَو يَ ُقو  ، َعَليأهي السَّ َ بأَن َعلييٍِ َُسنيأ َلَة يفي الأَمَنامي اْلأ َحابيهي: رَأَيأُت اللَّي أ َصأ َنا، َولأَيُكنأ ْلي لأ إيلَي أ ُل: َعجَّ
يكَ  ريي بيهي، َوََل ُمَييَد َعنأ َقَضاءي اَّللَّي َوَقَدريهي! َوقَاُلوا َلُه: َُيأمي تَ َغَل فيكأ نأَدََن، َوَقدي اشأ  اَّللَُّ، إيفأطَاُرَك عي

َمهُ  نأ َداريَك، فََأقَاَم يَ وأ َلَة مي َم َواللَّي أ َأ ََل ََتأُرَج الأيَ وأ ٍء   َوالصََّواُب َأ َق بيَشيأ ، َوَتَصدَّ ََ َرُأ الأُقرأآ ُيَصلِيي، َويَ قأ
 َكثيرٍي.



َياَح ُمَتَظلِي  َع صي ، َفَسمي َا يُرييُد َداَر النِيَساءي ََ ِبي اري الَِّتي َكا َن الدَّ ري َخَرَج مي ََ َوقأُت الأَعصأ ا َكا يَد فَ َلمَّ ، َشدي ٍِ
، ف َ  ََ ليُمو ُرأَقةي، َوُهَو يَ ُقوُل: َذَهَب الأُمسأ ُف َمظأَلَمًة، َوََل َيَأُخُذ بيَيدي َملأُهوٍف! اْلأ شي ِأ يَ بأَق َمنأ َيكأ َل

ُر الأُملأكي  َنَما َفخأ َعًة، فَ بَ ي أ ًَة َلُه، َفَحَضَر فَ َقاَل: َما َحاُلَك؟ َفَدَفَع إيلَيأهي رُق أ نأَدُه، َرْحأ َضَرُه عي يَ َتأَمَُّلَها  فََأحأ
كِينٍي فَ َقَضى َعَليأهي، فَ  نأ إيذأ َضَربَُه بيسي ُّ إيََل َسنأَجَر، فَ َقرَّرَُه، فََأقَ رَّ َعَلى ََجَاَعٍة مي ِني َل الأَباطي َماَت، َفُحمي

َعايَتيهي، هي َوسي َتَل بيَيدي َأ يُ قأ ِأ َوَضُعوّني َعَلى قَ تأليهي، َوَأرَاَد َأ ًِب، َوقَاَل: إيَّنَُّ َي َكذي لأطَا َحابي السُّ فَ ُقتيَل َمنأ  َأصأ
ُذوِبً  ََ َمكأ تِينَي َسَنًة.ذََكَر، وََكا تًّا َوسي ري الأُملأكي سي ُر َفخأ ََ ُعمأ ، وََكا ِأ ُّ بَ عأَدُه ِني ، ُثَّ قُتيَل الأَباطي ِأ   َعَليأهي

 
رييتَ  ُر ُملأكي َصَدقََة بأني َمزأيٍَد تيكأ  ذيكأ

َلةي َصَدقَُة بأُن َمنأُصوري  وأ رُي َسيأُف الدَّ َمي َِ اْلأ ٍر، َتَسلَّ ََ َنةي، يفي َص هي السَّ رييَت، َوَقدأ  يفي َهذي بأني َمزأيٍَد قَ لأَعَة تيكأ
ري َسَنةي  ٍن الأُعَقيألييِينَي، وََكاَنتأ إيََل آخي َا َكاَنتأ لََبِني ُمقأ َم َأَّنَّ  ذََكرأََن فييَما تَ َقدَّ
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ٍن، َفَماَت، َوَولي  ي بأني ُمقأ َُسنيأ اَئٍة بيَيدي رَافيعي بأني اْلأ رييَن َوَأرأبَعيمي شأ يُس َسبأٍع َوعي يهي أَبُو َمنَ َعَة َخَي يَ َها ابأُن َأخي
َ َسَنَة ََخأٍس َوَثََل  ، َوتُ ُويفِي َوى الأَمَصاغي يَناٍر سي اَئةي أَلأَف دي َا ََخأَسمي ثينَي بأُن تَ غأليَب بأني َْحَّاٍد، َوَوَجَد ِبي

اٍم. اَئٍة، َوَولييَ َها َوَلُدُه أَبُو َغشَّ  َوَأرأبَعيمي
ََ َسَنُة َأرأ  ا َكا ا فَ َلمَّ َواَل، فَ َلمَّ َمأ يَسى َفَحَبَسُه، َوَمَلَك الأَقلأَعَة َواْلأ اَئٍة َوَثَب َعَليأهي عي َبٍع َوَأرأبَعينَي َوَأرأبَعيمي

اَئٍة َصاَْلَُه َعَلى بَ عأضي الأَمالي فَ َرَحَل َعنأُه. ٍَ َوَأرأبَعينَي َوَأرأبَعيمي َتاَز بيهي طُغأُرلأَبُك َسَنَة ََثَا  اجأ
ََ َقدأ بَقيَي يفي َوَخاَفتأ َزوأجَ  ليُك الأَقلأَعَة، فَ َقتَ َلتأُه، وََكا اٍم، فَ َيمأ َأ يَ ُعوَد أَبُو َغشَّ تيهي َأ ريَُة، بَ عأَد َموأ ُتُه َأمي

َحا ، َفَسلََّمَها إيََل َأصأ َي َلَبا تَ َناَبتأ يفي الأَقلأَعةي َأَِب الأَغَنائيِي بأَن الأَمحأ نينَي، َواسأ َبأسي َأرأَبَع سي َي بي السُّ اْلأ لأطَا
ُِ بأ  لي َلةي ُمسأ وأ َبييهي، َوَأَخَذ َشَرُف الدَّ اٍم ِبي ، فَ َقتَ َلَها ابأُن أَِي َغشَّ لي صي ُن قُ َريأٍش طُغأُرلأَبَك، َفَساَرتأ إيََل الأَموأ

، فَ  َِي الأَعبَّاسي الرَّازييِي ٍَ يُ عأَرُف ِبي َر الأَقلأَعةي إيََل إينأَسا ُهٍر، َماَْلَا، َورَدَّ طُغأُرلأَبُك َأمأ تَّةي َأشأ َا بَ عأَد سي َماَت ِبي
نأ بَ َلدي الث َّغأري، فََأقَاَم ِبيَ  َناٍم مي ََد بأني ُخشأ ُد بأُن َأْحأ ٍر ُُمَمَّ ََ َرَِبُط، َوُهَو أَبُو َجعأ هأ َدى َفَمَلَكَها الأمي ا إيحأ

نأُه ت َ  َا مي ، َوَأَخَذَتأ ي رييَن َسَنًة َوَماَت، َوَولييَ َها اب أُنُه َسنَ َتنيأ شأ َرائينُي.َوعي ، َوَولييَ َها َْلَا ُكوهأ َأ َُ َخاُتو  رأَكا
ريي  َمي ا قُتيَل َصاَرتأ ليْلأ ُب َحَلَب، فَ َلمَّ َقُر، َصاحي َلةي آَقَسن أ وأ ُِ الدَّ ي َشاهأ َقسي   ُثَّ َمَلَكَها بَ عأَد َوفَاةي َمليكأ

َِي الأُمصَ  َانيَداُر، َفَجَعَل فييَها رَُجًَل يُ عأَرُف ِبي َتكينَي اْلأ َرائينَي إيقأطَاًعا، ُثَّ ُكُمشأ ، ُثَّ َعاَدتأ إيََل ُكوهأ اريعي
، فََأقَاَم ِبيَ  يَّ َلمي ي أ ُقَباَذ بأَن َهَزارأَسَب الدَّ ُّ، فَ َوَلَّ فييَها َكي أ نأُه َُمأُد الأُملأكي الأَبََلَساّني َرَة َأَخَذَها مي َنَِتأ َعشأ ا اث أ

ريَةَ  َلَها، َوَأَساَء السِي َِ َأهأ اَئٍة َسَنًة، َفَظَل عينَي َوَأرأبَعيمي تٍِ َوتيسأ َُ بأُن ُأرأُتَق َسَنَة سي َما َتاَز بيهي ُسقأ ا اجأ ، فَ َلمَّ
َهبُ َها ََّنَارًا. َُ يَ ن أ َما َهبُ َها لَيأًَل، َوُسقأ ُقَباُذ يَ ن أ ََ َكي أ  َوََّنَبَ َها، َكا



يهي بَ رأكيَياُرقَ  تي َأخي ٌد بَ عأَد َموأ َُ ُُمَمَّ لأطَا تَ َقرَّ السُّ ا اسأ َنةي  فَ َلمَّ حأ ، شي َقَر الأَُبأُسقييِي ريي آَقَسن أ َمي َأقأَطَعَها ليْلأ
ُر، ف َ  َمأ ُقَباَذ اْلأ ُهٍر، َحَّتَّ َضاَق َعَلى َكي أ َعةي َأشأ ًة َتزييُد َعَلى َسب أ َها َوَحَصَرَها ُمدَّ َراَسَل بَ غأَداَذ، َفَساَر إيلَي أ

نأُه، َواْنأََدَر الأَُبأُسقييُّ َوَلَأ َصَدَقَة بأَن َمزأَيٍد ليُيَسلِيَمَها إيلَيأهي، َفَساَر إيلَ  َنَة َوَتَسلََّمَها مي هي السَّ ٍر َهذي ََ َها يفي َص ي أ
َها.  ََيأليكأ

تَ َناَب  تِينَي َسَنًة، َواسأ ُرُه سي ََ ُعمأ ٍم، وََكا َن الأَقلأَعةي بيَثَمانيَيةي َأَّيَّ ُقَباُذ بَ عأَد نُ ُزوليهي مي َا َورَّاَم َوَماَت َكي أ َصَدقَُة ِبي
نأ َسَعاَدةي َصَدَقَة، فَ  بأنَ  تُُه مي ََ َموأ نييَّةي، وََكا ُقَباُذ يُ نأَسُب إيََل الأَباطي ََ َكي أ نَُّه َلوأ أَِي فيَراسي بأني َورَّاٍم، وََكا إي

َهبيهي. هي َوَمذأ َي النَّاسي يفي اعأتيَقادي نأَدُه َلَعرََّض َصَدَقَة ليظُُنو  َأقَاَم عي
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 َ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ اَجةَ ذيكأ ََ   ُعَباَدَة َوَخ
َيَرتأ ُعَباَدُة، َوَأَخَذتأ بي  اَجَة، َفَظ ََ َ ُعَباَدَة َوَخ ، َكاَنتأ َحرأٌب َبنيأ َوَّلي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ ثَأأريَها يفي َهذي

اَجَة. ََ نأ َخ  مي
َلةي َصَدَقُة َأرأَسَل َوَلَدُه بَدأ  وأ ََّ َسيأَف الدَّ ََ َسَبُب َذليَك َأ َّا يَليي وََكا هي ِمي ََ يفي َجيأٍش إيََل َطَرفي بيََلدي رَا

ُدوا أَ  نأُه، َوََتَدَّ ي، فَ َقُربُوا مي َواحي َل تيلأَك الن َّ ََ َأهأ ُذو ِأ يُ ؤأ ََّنَُّ اَجَة ْلي ََ نأ َخ يَ َها مي مي يَحَة ليَيحأ ، الأَبطي َل الأبيََلدي هأ
، َويُ َعرِيفُُه َحاْلَُ  ِأ ُه ن أ ُكو مي ُِ الأَعاَم َفَكَتَب إيََل أَبييهي َيشأ اَجُة َقدأ فَ َعَلتأ ِبيي ََ َضَر ُعَباَدَة، وََكاَنتأ َخ ، فََأحأ ِأ

ِأ  َكريهي، ليَيأأُخُذوا بيثَأأريهي ُزوا َمَع َعسأ ِأ لييَ َتَجهَّ نأَدُه قَاَل َْلُ ا َحَضُروا عي ي َما ذََكرأََنُه، فَ َلمَّ نأ  الأَماضي مي
َكريهي،  مي َعسأ اَجَة، َفَساُروا يفي ُمَقدَّ ََ ، َلَأ َخ ََ ِأ َغارُّو نأ َبِني ُكَليأٍب لَيأًَل، َوُه اَجَة مي ََ نأ َخ لًَّة مي رَُكوا حي فََأدأ

ِأ ُعَباَدُة، ، فَ َعليُموا َأَّنَُّ ٍَ َحاٌب ليُديُو ؟ فَ َقاَلتأ ُعَباَدُة: َْنأُن َأصأ ِأ ُت ، فَ َقاُلوا: َمنأ أَن أ ِأ ُعُروا ِبيي  َيشأ
اَجُة، فَ ب َ  ََ ، َوَصََبَتأ َخ ِأ ِأ فَ َقاتَ ُلوُه ُه ن أ ََزُموا، َوقَ تَ َلتأ مي ، فَاَّنأ َيأشي َع طَبأُل اْلأ ِأ يفي الأقيَتالي إيذأ َسُي َنَما ُه ي أ

 َ نَّ َوْحي ، فََأَمَر َصَدَقُة ِبييَراَستيهي ِأ ، َوتَ رَُكوا َحَرَمُه ِأ هي نأ ُوُجوهي ِأ َعَشَرٌة مي ََ فييهي ، ُعَباَدُة ََجَاَعًة، وََكا نَّ ايَتيهي
َكري أَ  َر الأَعسأ ِأ يفي الأَعامي َوَأمأ ُه ن أ َذ مي ا ُأخي ِأ َعمَّ ا َْلُ ًَ اَجَة، َخَل ََ َوالي َخ نأ َأمأ َا َغنيُموُه مي ثيُروا ُعَباَدَة ِبي َأ يُ ؤأ

ي.  الأَماضي
تَ َزَحتأ إي  ٌِ، َوان أ ي ٌر َعظي َا، َأمأ َا، َوقَ تألي ريَجاْلي َواْلي َها، َوََّنأبي َأمأ ارَقَةي بيََلدي ََ نأ ُم اَجَة مي ََ ي  ََل َوَأَصاَب َخ نَ َواحي

اَجَة. ََ َرةي، َوَأقَاَمتأ ُعَباَدُة يفي بيََلدي َخ  الأَبصأ
ريي َصَدَقَة، ف َ  َمي ِأ إيََل اْلأ ُه ن أ َرَأٌة مي َواُْلَا، َجاَءتي امأ رََّقتأ َوَّنُيَبتأ َأمأ ََ اَجُة َوتَ  ََ ََزَمتأ َخ ا اَّنأ َقاَلتأ َلُه: َوَلمَّ

تَ َنا، وَ  تَ َنا قُ وَّ تَ َنا، َوَسَلب أ َك، َوَجَعَل ُصورََة إينََّك َسبَ ي أ سي َأ تَ َنا، َوَأَضعأَت ُحرأَمتَ َنا، قَابَ َلَك اَّللَُّ يفي نَ  َغرَّب أ
ُ قَ  َتَمَل َْلَا َذليَك، َوَأعأطَاَها َأرأبَعينَي ََجًََل، َوَلَأ ََيأضي َغريأ َِ الأَغيأَظ َواحأ ليَك َكُصورَتيَنا، َفَكَظ لييٍل َحَّتَّ َأهأ

.قَاَبَل اَّللَُّ َصَدَقَة يفي ن َ  ٍَ ََكا نأَد اَّللَّي ِبي ََّ ُدَعاَء الأَملأُهوفي عي هي، فَإي هي َوَأوأََلدي سي  َأ
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شَ  بيَها َجَكرأمي ري َصاحي لي َوَأسأ صي ِلي َسَقاُووا إيََل الأَموأ ريي َجاوأ ُر َمسي  ذيكأ
قَ  ِلي سي َد َجاوأ َُ ُُمَمَّ لأطَا ، َأقأَطَع السُّ َنةي، يفي الأُمَحرَّمي هي السَّ َعأَماَل الَِّتي بيَيدي يفي َهذي َل، َواْلأ اُوو الأُموصي

ََ َوفَاريَس، َوَأقَاَم ِبيَ  َتا َ ُخوزيسأ ََل َعَلى الأبيََلدي الَِّتي َبنيأ تَ وأ ِلي قَ بأَل َهَذا َقدي اسأ ََ َجاوأ َش، وََكا ا َجَكرأمي
ليَها، ريََة يفي َأهأ َر قيََلَعَها َوَحصَّنَ َها، َوَأَساَء السِي نينَي، َوَعمَّ ِأ َوََسََل  سي ِأ َوَجدََع أُنُوفَ ُه يَ ُه َوَقَطَع أَيأدي

. ِأ  َأعأيُ نَ ُه
رَي مَ  َمي َُ إيلَيأهي اْلأ لأطَا ، َوَأرأَسَل السُّ ِلي لأطََنةي َخافَُه َجاوأ َن السَّ ٌد مي َُ ُُمَمَّ لأطَا َن السُّ ا ََتَكَّ ُدوَد بأَن فَ َلمَّ وأ

، َوحَ  ِلي نأُه َجاوأ : إينَِّني ََل أَلأُتونأتيكينَي، فَ َتَحصََّن مي َي لأطَا ِلي إيََل السُّ ُهٍر، فََأرأَسَل َجاوأ ُدوُد ََثَانيَيَة َأشأ َصَرُه َموأ
رٍي آَخَر، فَ نَ َزَل َجا َُه نَ َزلأُت، فََأرأَسَل إيلَيأهي َخاََتَُه َمَع َأمي َأ َأرأَسلأَت َغريأ ُدوٍد، فَإي ، َوَحَضَر أَنأزيُل إيََل َموأ ِلي وأ

 ََ بَ َها َمَة َِبصأ َيرينأجي ليَيأأُخَذ الأبيََلَد اْلأيدأ ريي إيََل الأ لأَمسي َُ ِبي لأطَا ، َوَأَمَرُه السُّ َي َما ُيُيبُّ لأطَا َن السُّ ، فَ َرَأى مي
َزييَرَة ُكلََّها. ٍر َواْلأ ََّيَر َبكأ َل َودي صي ، َوَأقأَطَعُه الأَموأ ِأ ُه ن أ  مي

َي إيََل  لأطَا نأدي السُّ نأ عي ا َعاَد مي ُش َلمَّ ََ َجَكرأمي َمَة، َوَْحأَل وََكا هي اْلأيدأ سي َأ نأ نَ  هي، َكَما ذََكرأََنُه، َوَعَد مي  بيََلدي
، فََأقأَطَع بي  َمةي َوَْحألي الأَمالي َا قَاَل، َوتَ ثَاَقَل يفي اْلأيدأ هي َلَأ َيفي ِبي تَ َقرَّ بيبيََلدي ا اسأ ، فَ َلمَّ ، الأَمالي ِلي َاوأ ََلَدُه ْلي

، َفَجاَء إيََل بَ غأَداَذ، َوَأقَاَم  ، َوَجَعَل َطرييَقُه َعَلى الأبَ َوازييجي لي صي ، َوَساَر إيََل الأَموأ َوَّلي َا إيََل َأوَّلي رَبييٍع اْلأ ِبي
ا َملَ  ، فَ َلمَّ ِأ يهي ِأ أَنَُّه َُيأمي َلَها، َوَحَلَف َْلُ َأ َأمََّن َأهأ ٍم، بَ عأَد َأ  َل.َكَها َساَر إيََل إيرَبأ َفَمَلَكَها َوََّنَبَ َها َأرأبَ َعَة َأَّيَّ

يعي الأَعَساكيري، فََأََتُه كيَتاُب أَِي اْلأَ  هي َكَتَب يفي َجَي ريُُه إيََل بيََلدي ا بَ َلَغُه َمسي ُش فَ َلمَّ يأَجاءي بأني َوَأمَّا َجَكرأمي
، َويَ قُ  ِلي َعَلى الأبَ َوازييجي تييََلَء َجاوأ بي إيرَبأَل، َيذأُكُر اسأ ، َصاحي ِي ََذَِبّني يِي اْلأ َأ َلَأ ُموَسَك الأُكرأدي وُل َلُه: إي

ريي َمَعُه، فَ َبادَ  ُطريرأُت إيََل ُمَوافَ َقتيهي َوالأَمصي َع َعَليأهي َوََّأنَ َعُه، َوإيَلَّ اضأ َتمي يَء ليَنجأ لي الأَمجي ُش تُ َعجِي َر َجَكرأمي
تيَماعي َعَساكي  لي قَ بأَل اجأ صي َكري الأَموأ َلَة، َوَساَر إيََل َعسأ جأ َيأَجاءي َوَعََبَ إيََل َشرأقييِي دي ريهي، َوَأرأَسَل إيلَيأهي أَبُو اْلأ

نأ َأعأَمالي إيرَبأَل. َتَمُعوا بيَقرأيَةي َِبَكلأَبا مي هي، فَاجأ َكَرُه َمَع َأوأََلدي  َعسأ
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يأ فَاريٍس، َوََل َيُشكُّ أَنَّهُ  ََ ُش يفي أَلأ ََ َجَكرأمي ِلي َوُهَو يفي أَلأفي فَاريٍس، وََكا ِأ َجاوأ ِلي  َوَوافَاُه َيَأُخُذ َجاوأ
ََزَم َمنأ فييهي، َوبَ  َش فَاَّنأ َن الأَقلأبي َعَلى قَ لأبي َجَكرأمي ِلي مي َُّوا ليلأَحرأبي َْحََل َجاوأ َط ا اصأ ، فَ َلمَّ لأَيدي قيَي ِبي

َأ يَ رأَكبَ  ُر َأ دي ََ بيهي، فَ ُهَو ََل يَ قأ اليٍج َكا َزيَيَةي ليََ ُر َعَلى اْلأ دي َدُه ََل يَ قأ ُش َوحأ ٍَََّة، َجَكرأمي َا ُُيأَمُل يفي ُمي ، َوإيََّّ
نأ  ٌد مي يًما، فَ ُقتيَل، َوقَاَتَل َمَعُه َواحي َوُد قيَتاًَل َعظي ٌّ َأسأ َحابُُه قَاَتَل َعنأُه ريَكاِي ََزَم َأصأ ا اَّنأ َأوأََلدي الأَمليكي فَ َلمَّ

َ َيَديأهي، فَ  َُد، فَ َقاَتَل َبنيأ ُُه َأْحأ ، َوَلَأ قَاُروَت بيكأ بأني َداُوَد، اَسأ لي صي لأَموأ ََزَم، َفَماَت ِبي طُعيَن َفُجريَح َواَّنأ



يَنئيٍذ َأَخُذوُه  َوُد َفحي َسأ ُّ اْلأ َش، َحَّتَّ قُتيَل الرِيَكاِي ِلي َعَلى الأُوُصولي إيََل َجَكرأمي َحاُب َجاوأ رأ َأصأ دي ريًا يَ قأ َأسي
َراَستي  هي َوحي ظي َأ ، فََأَمَر ِبيي ِلي نأَد َجاوأ َضُروُه عي  هي.َوَأحأ

، َفَساُرو  ي َمنيأ رييهي بييَ وأ لي بَ عأَد َمسي صي َعاَها، َقدأ َوَصَلتأ إيََل الأَموأ َتدأ َش الَِّتي اسأ ا وََكاَنتأ َعَساكيُر َجَكرأمي
ُعوًَل. َأ ََ َم ًرا َكا َي اَّللَُّ َأمأ ضي ََ لييَ قأ َهزيُمو ُِ الأُمن أ َرأَب، فَ َلقييَ ُه ريُكوا اْلأ  َجَرائيَد ليُيدأ

 
ري جَ  ُر َحصأ شَ ذيكأ تي َجَكرأمي َل َوَموأ صي ِلي َسَقاُوو الأَموأ  اوأ

ري زينأكيي بأنَ  َمأ َعُدوا يفي اْلأ ، فََأق أ لي صي ُش، َوَصَل اْلأَََبُ إيََل الأَموأ َر َجَكرأمي َكُر، َوُأسي ََزَم الأَعسأ ا اَّنأ  َلمَّ
َرَة َسَنًة، َوَخطَُبوا َلُه، وَ  َدى َعشأ ُرُه إيحأ ٌّ َعمأ َش، َوُهَو َصِبي ، َوالأَتَمُسوا َجَكرأمي ََ الأبَ َلدي َضُروا َأعأَيا َأحأ

ُِ الأُمَساَعَدَة، فََأَجابُوا إيََل َذليَك. ُه ن أ  مي
َي، َوفَ رَّ  ُُه َغزأَغليي، فَ َقاَم يفي َذليَك الأَمَقاَم الأُمرأضي َش اَسأ ََكرأمي َيُظ الأَقلأَعةي َِمأُلوًكا ْلي َتحأ ََ ُمسأ َق وََكا

َواَل الَِّتي ََجََعَها َمأ َلةي َصَدَقَة،  اْلأ وأ ، وََكاَتَب َسيأَف الدَّ ُنأدي َ َذليَك َعَلى اْلأ ُُيوَل، َوَغريأ ُش، َواْلأ َجَكرأمي
، َوَوَعدُ  ِأ ُه ن أ ِلي مي ، َوَمنأعي َجاوأ ِأ لأُمَباَدرَةي إيلَيأهي َنَة بَ غأَداَذ، ِبي حأ ، شي ، َوالأَُبأُسقييَّ ََ ََل ِأ َوقيلأَج َأرأسي ُه ن أ وا ُكَلًّ مي

َأ ُيَسلِيمُ   وا الأبَ َلَد إيلَيأهي.َأ
 ََ ََل ، َوَأمَّا الأَُبأُسقييُّ َوقيلأُج َأرأسي َي لأطَا ِأ إيََل َذليَك، َورََأى طَاَعَة السُّ ُه ِأ َيُيب أ فَ َنذأُكُر فََأمَّا َصَدَقُة فَ َل

 َحاَْلَُما.
ََ الَتُّأ  َل، َوَمَعُه َكرأَماوييُّ بأُن ُخَراَسا صي ِلي َحَصَر الأَموأ ََّ َجاوأ ، وََكثُ َر ََجأُعُه، ُثَّ إي َُمَراءي َن اْلأ ُُه مي ُّ، َوَغريأ ُكَماّني

لي ليُيَسلِيُموا الأبَ َلَد َوَيَُ  صي لأَموأ َحابَُه ِبي ي َأصأ ٍم َعَلى بَ غأٍل َويُ َنادي ُش ُكلَّ يَ وأ َأ ُُيأَمَل َجَكرأمي لِيُصوا َوَأَمَر َأ
ِأ ُهَو بيَذليكَ  َّا ُهَو فييهي، َوَيَأُمُرُه ِأ ِمي بَ ُه  ، َفََل َصاحي
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ريَج يفي بَ عأضي ا َرَق، فَُأخأ ظُُه ليَئَلَّ ُيسأ ََ ، َويُ وَكِيُل بيهي َمنأ َُيأ ُجُنُه يفي ُجبٍِ ََ َيسأ نأُه، وََكا ََ مي َمُعو مي َيسأ ََّيَّ ْلأ
ََ َشأأنُُه َقدأ َعََل، َوَمنأزيلَُتُه َقدأ َعُظَمتأ  تِينَي َسَنًة، وََكا ُرُه َْنأَو سي لي َميِيًتا، َوَعمأ صي ََ َقدأ َشيََّد ُسوَر الأَموأ ، وََكا

ُر َعَليأهي. دي َر َخنأَدقَ َها، َوَحصَّنَ َها َغايََة َما يَ قأ ََ يًَل، َوَح َها َفصي  َوقَ وَّاُه، َوَبََن َعَلي أ
َاٍت، َوبَ نُ  لي يُ َقاُل َلُه أَبُو طَاليبي بأُن ُكَسريأ صي َي الأَموأ نأ َأعأَيا َش رَُجٌل مي ََ َمَع َجَكرأمي َاٍت إيََل وََكا و ُكَسريأ

َعتأ َمنأزيلَ  ََ َش، َوارأتَ  نأَد َجَكرأمي َم عي ََ أَبُو طَاليٍب َقدأ تَ َقدَّ ليَها، وََكا َي َأهأ نأ َأعأَيا لي مي صي لأَموأ َي ِبي ُتُه، اْلأ
ُش َهَرَب أَبُو طَاليبٍ  َر َجَكرأمي ا ُأسي َرأَب، فَ َلمَّ ََل َعَلى أُُموريهي، َوَحَضَر َمَعُه اْلأ تَ وأ ََ  َواسأ إيََل إيرأَبَل، وََكا

، فََأرأَسَل إي  ِلي ِأ َجاوأ َش، َوَأَسَرُه َرأَب َمَع َجَكرأمي بي إيرأَبَل، َقدأ َحَضُروا اْلأ ، َصاحي َيأَجاءي ََل أَِي َأوأََلُد أَِي اْلأ
ِلي  َُه إيلَيأهي، فََأطأَلَق َجاوأ َاٍت، فََأطأَلَقُه َوَسريَّ َيأَجاءي َيطأُلُب ابأَن ُكَسريأ ا َحَضَر ابأُن  اْلأ ، فَ َلمَّ َيأَجاءي ابأَن أَِي اْلأ



، فَاعأتَ َقَلُه اعأتي  َوالي َمأ يَل اْلأ َش، َوََتأصي لي َوبيََلدي َجَكرأمي صي َن َلُه فَ تأَح الأَموأ ِلي َضمي نأَد َجاوأ َاٍت عي َقاًَل ُكَسريأ
يًَل.  َجَي

ََ َعُدوًّ  َعا ِي بأُن َودأ لي أَبُو الأَقاسي صي ي الأَموأ ََ قَاضي َأ وََكا ِلي يَ ُقوُل َلُه: إي َِي طَاليٍب، فََأرأَسَل إيََل َجاوأ ا ْلي
َماَتَة بيهي، َل إيلَيأَك، فَ َقتَ َلُه َوَأرأَسَل رَأأَسُه إيلَيأهي، فََأظأَهَر الشَّ صي ُت الأَموأ َوَأَخَذ َكثيريًا  قَ تَ لأَت َأَِب طَاليٍب َسلَّمأ

َواليهي َوَوَدائيعيهي، فَ ثَاَر بيهي اْلأَ  نأ َأمأ ََ مي َواليهي، فَ َقتَ ُلوُه، وََكا نأ َأمأ َا َأَخَذ مي هي ِبي رُّدي ََ َِي طَاليٍب َوليتَ  َراُك َغَضًبا ْلي ت أ
يَ  نأ قُ رأبي َوفَاةي َأَحدي الأُمتَ َعادي يهي مي عأَنا َما ََل ُْنأصي َنا َكثيريًا، َوَسَي ٌد، َوَقدأ رَأَي أ ٌر َواحي نَ ُهَما َشهأ ي بَ عأَد بَ ي أ نيأ

بيهي.  َصاحي
 

َيرينأجي ذيكأ  ينييَّةي والأ طَنأطي َ َمليكي الأُقسأ َرأبي َبنيأ  ُر اْلأ
َ بييُمنأدَ  ينييَّةي، َوَبنيأ طَنأطي بي الأُقسأ ، َصاحي َ َمليكي الرُّومي كيَمٌة َبنيأ َتحأ َشٌة ُمسأ َنةي َكاَنتأ َوحأ هي السَّ  يفي َهذي

، َفَساَر بييُمنأُد إيََل بَ َلدي َمليكي الرُّومي َوَّنََ  يِي َيريْنأ هي، فََأرأَسَل َمليُك الرُّومي إيََل الأَمليكي الأ دي َبُه، َوَعَزَم َعَلى َقصأ
ُدُه، فَأَ  تَ نأجي ، َيسأ نأ تيلأَك الأبيََلدي َا مي بي ُقونيَيَة َوَأقأَصَرا َوَغريأيِهي ، َصاحي ََ ََ بأني ُسَليأَما ََل ٍع قيلأجي َأرأسي َمأ ُه ِبي َمدَّ

، َوت َ  ِأ َكريهي، فَ َقويَي ِبيي نأ َعسأ ، مي ِأ َيرينأُج بيَشَجاَعتيهي تَ تَ ُلوا، َوَصََبَ الأ ا َوَتَصافُّوا َواق أ َه إيََل بييُمنأَد، فَالأتَ َقوأ َوجَّ
، َيرينأجي َعُة َعنأ َهزيَيَةي الأ َلتي الأَوق أ َرأُب، ُثَّ َأجأ ، َوَداَمتي اْلأ ِأ َرَتيي ِأ ليَكث أ َوأََتى الأَقتأُل  َوَصََبَ الرُّوُم َوَمنأ َمَعُه

َكُر قيلأجي َعَلى أَ  ، َوَعاَد َعسأ امي لشَّ ِأ ِبي هي يَن َسليُموا َعاُدوا إيََل بيََلدي ، َوالَّذي ِأ ُه ن أ َر َكثيرٌي مي ، َوُأسي ِأ َثريهي كأ
ِأ  هي ََ إيََل بيََلدي ََل  َأرأسي
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ِأ َخََبُ قَ تألي  َزييَرةي، فََأََتُه ََّيري اْلأ ِأ بيدي بيهي ريي إيََل َصاحي نَي َعَلى الأَمسي َأ َشاَء اَّللَُّ َعازيمي هي، َعَلى َما نَذأُكُرُه إي
َرََكَة َوَأقَاُموا.  تَ َعاََل، َفََتَُكوا اْلأ

 
لَ  صي ََ الأَموأ ََل ُر ُملأكي قيلأجي َأرأسي  ذيكأ

، َوا َلةي الأَُبأُسقييِي وأ ِي الدَّ ي ريي َصَدَقَة، َوَقسي َمي َش َكتَ ُبوا إيََل اْلأ َحاَب َجَكرأمي ََّ َأصأ لأَمليكي قيلأجي َقدأ ذََكرأََن َأ
ِأ إيلَيأهي  ُه ن أ ََ ُكَلًّ مي ُعو َتدأ ، َيسأ بي بيََلدي الرُّومي ، َصاحي لأُجوقييِي َش السَّ ََ بأني قُ تُ لأمي ََ بأني ُسَليأَما ََل ِأ َأرأسي

، َوَأمَّا قُ لأُج  َي لأطَا تَ َنَع، َورََأى طَاَعَة السُّ نَُّه َساَر يفي ليُيَسلِيُموا الأبَ َلَد إيلَيأهي، فََأمَّا َصَدقَُة فَامأ َُ فَإي ََل َأرأسي
، َوَأمَّا الأَُبأُسقييُّ فَ  لي صي يبينَي رََحَل َعني الأَموأ ِلي َسَقاُوو بيُوُصوليهي إيََل َنصي َع َجاوأ ا َسَي ََ َعَساكيريهي فَ َلمَّ نَُّه َكا إي

يلي جَ  ، فَ َوَصَلَها بَ عأَد رَحي لي صي َها إيََل الأَموأ ن أ َنَة بَ غأَداَذ، َفَساَر مي حأ ، شي رأقييِي َانيبي الشَّ ْلأ َها، فَ نَ َزَل ِبي ِلي َعن أ اوأ
هي. مي َدًة، فَ َعاَد يفي َِبقيي يَ وأ َيتأ َأَحٌد إيلَيأهي، َوََل َأرأَسُلوا إيلَيأهي َكليَمًة َواحي ِأ يَ لأَت  فَ َل



َا َحَّتَّ َكثُ َر ََجأ  يبينَي َأقَاَم ِبي ا َوَصَل إيََل َنصي ََ َلمَّ ََل ََّ قيلأَج َأرأسي َن ُثَّ إي ِلي بيُقرأبيهي رََحَل مي َع َجاوأ ا َسَي ُعُه، فَ َلمَّ
نأ  رُي إييلأَغازيي بأُن ُأرأُتَق َوََجَاَعٌة مي َمي َا، َواتََّصَل بيهي اْلأ َلُه ِبي دََع رَحأ نأَجاَر، َوَأوأ لي إيََل سي صي َكري  الأَموأ َعسأ

َش، َفَصاَر َمَعُه َأرأبَ َعُة آََلفي فَاريٍس، فََأََتُه كيتَ  ، َويَ ُقوُل َجَكرأمي امي يهي إيََل الشَّ عي َتدأ ََ َيسأ َوا اُب الأَمليكي ريضأ
َبةي. ، َفَساَر إيََل الرَّحأ ِأ امي َعنأ َمنأعيهي لشَّ َيرينأَج َقدأ َعَجَز َمنأ ِبي ََّ الأ  َلُه: إي

يبينيَ  ، َوُهَو بيَنصي ََ ََل َش إيََل قيلأجي َأرأسي َكُر َجَكرأمي لي َوَعسأ صي ُل الأَموأ ، َوَأرأَسَل َأهأ ِأ َُوُه َْلُ َل َتحأ ، فَاسأ
، َفَمَلَكَها يفي اْلأَ  لي صي ِأ إيََل الأَموأ ِأ َعَلى الطَّاَعةي َلُه َوالأُمَناَصَحةي، َوَساَر َمَعُه ُه ََ َل َتحأ سي َفَحَلَف، َواسأ امي

َش َوَأصأ  لأُمَعرََّقةي، َوَخَرَج إيلَيأهي َوَلُد َجَكرأمي نأ رََجٍب، َونَ َزَل ِبي رييَن مي ، َوَجَلَس َوالأعيشأ ِأ َحابُُه، َفَخَلَع َعَليأهي
َكري، وَ  َسَن إيََل الأَعسأ ةي، َوَأحأ ََ َليي هي بَ عأَد اْلأ سي َأ ًدا، َوَخَطَب لينَ  ََ ُُمَمَّ لأطَا َقَط السُّ ، وَأسأ تي َأَخَذ َعَلى التَّخأ

َش، َوَجَعَل َلُه فييَها َدزأَدارًا، وَ  نأ َغزأَغليي، َِمأُلوكي َجَكرأمي ، الأَقلأَعَة مي ِي َدثََة يفي الظُّلأ رََفَع الرُُّسوَم الأُمحأ
َحٍد، َوَأق َ  َع َأَحٌد ِبَي ِأ َيسأ َحٍد قَ تَ لأُتُه، فَ َل ، َوقَاَل: َمنأ َسَعى إيَِلَّ ِبَي ِأ ُه يَ َوَعَدَل يفي النَّاسي َوََتَلَََّ  رَّ الأَقاضي
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هأ  ِي بأني الشَّ ٍد َعبأَد اَّللَّي بأَن الأَقاسي َِي بَ رََكاٍت َأَِب ُُمَمَّ ، َوَجَعَل الرِيََئَسَة ْلي لي صي لأَموأ َرُزورييِي َعَلى الأَقَضاءي ِبي
. ََ َنا أَِي الرَّبييعي ُسَليأَما يٍس، َوُهَو َواليُد َشيأخي دي بأني َخَي دي بأني ُُمَمَّ  ُُمَمَّ

ُِ بأُن يَ نَّاَل  ي َراهي رُي إيب أ َمي ََ اْلأ ََل ََ يفي َُجأَلةي قيلأجي َأرأسي ُد بأُن َجبأَق وََكا َد، َوُُمَمَّ ُب آمي ُّ، َصاحي الَتُّأُكَماّني
أُت. ني زيََّيٍد، َوُهَو َخرأَتَبي صأ ُب حي ُّ، َصاحي  الَتُّأُكَماّني

نَي َمَلَك دي  َلةي تُ ُتَش، حي وأ ََّ ََتَج الدَّ َد َأ يَنةي آمي ََ َسَبُب ُملأكيهي ليَمدي ُِ بأُن يَ نَّاَل َفَكا ي َراهي ٍر، ََّيَر َبكأ فََأمَّا إيب أ
ََّ َهَذا ني زيََّيٍد َأ ََ َسَبُب ُملأكيهي ْلييصأ ُد بأُن َجبأَق َفَكا هي، َوَأمَّا ُُمَمَّ ََ  َسلََّمَها إيلَيأهي، فَ َبقيَيتأ بيَيدي َن َكا اْلأيصأ

نأ َأعأ  ، وََكاَنتي الرَُّها َوَأنأطَاكيَيُة مي َي َمليكي الرُّومي ، تُ رأَُجَا يِي ُروسي الرُّومي ََلدأ ََ ا َمَلَك بيَيدي الأ َماليهي، فَ َلمَّ
ََّيرَ  رٍي دي َلةي بأُن َجهي وأ ُر الدَّ ََ َهَذا أَنأطَاكيَيَة، َوَمَلَك َفخأ ََل َش، َواليُد قيلأجي َأرأسي َُ بأُن قُ تُ لأمي ٍر،  ُسَليأَما َبكأ

ريَةي َواْلأي  َن الأمي ُن زيََّيٍد مي صأ ُروُس َعنأ إيقَاَمةي َما َُيأَتاُج إيلَيأهي حي ََلدأ ََ َِ َضُعَف الأ َل قَاَمةي، فََأَخَذُه َجبأُق، َوَأسأ
َها َحَّتَّ َماَت َوَأَخذَ  ِأ يَ َزلأ َعَلي أ َشاهأ، َوَأمََّرُه َعَلى الرَُّها، فَ َل َي َمليكأ لأطَا ُروُس َعَلى َيدي السُّ ََلدأ ََ َها الأ

َُ بَ عأَدُه. رُي بَ زَّا َمي  اْلأ
ٌن آَخُر بي  صأ ني زيََّيٍد حي صأ نأ حي لأُقرأبي مي ََ ِبي َطُع الطَّرييَق، وََكا ََ يَ قأ ، وََكا ُُه إيفأريْنأييُّ َن الرُّومي اَسأ ٍَ مي َيدي إينأَسا

َأ يُعينَي ُكلُّ وَ  يًَّة، َوَخَطَب إيلَيأهي َمَودََّتُه، َوَأ نَي، فََأرأَسَل إيلَيأهي َجبأُق َهدي ليمي ثيُر قَ تأَل الأُمسأ ُهَما َوُيكأ ن أ ٍد مي احي
َبُه، فََأَجابَُه إيََل َذلي  ََ َجبأُق يُعينُي إيفأريْنأييَّ َعَلى َقطأعي الطَّرييقي َوَغريأيهي، وََكَذليَك إيفأريْنأييُّ يُعينَي َصاحي َك، َفَكا

، َوَطلَ  ََماكيني َد بَ عأضي اْلأ بيهي َأرأَسَل إيلَيأهي َجبأُق: إيِّني ُأرييُد َقصأ ٍد بيَصاحي ا َوَثَق ُكلُّ َواحي َأ َجبأَق، فَ َلمَّ َب َأ
َل إيلَ  ِأ إيََل يُ رأسي ، َوَْحََلُه ِأ َيهي َم بيَكتي ا َساُروا َمَعُه يفي الطَّرييقي تَ َقدَّ ِأ إيلَيأهي، فَ َلمَّ َحابَُه، فََأرأَسَلُه قَ لأَعةي يأهي َأصأ



، ِأ ريَبنَّ َأعأَناقَ ُه : َواَّللَّي لَئينأ َلَأ ُتَسلِيُموا إيَِلَّ إيفأريْنأييَّ َْلَضأ ِأ لييهي َهأ ، َوقَاَل ْلي َوًة،  إيفأريْنأييَّ َن َعن أ ََّ اْلأيصأ َوَْلُخَذ
، َفَسَلَخُه َوَأَخَذ أَ  َن، َوَسلَُّموا إيلَيأهي إيفأريْنأييَّ َََتُحوا َلُه اْلأيصأ ٍد. فَ  ِأ َعَلى َدٍم َواحي تُ َلنَُّك َواَلُه َوَْلَق أ مأ

ٌد. ُنُه ُُمَمَّ َ بَ عأَدُه اب أ يًما، َوَماَت َجبأُق، فَ َوِلي ََ َعظي ََلَحُه، وََكا  َوسي
 

لي ذي  صي ِلي الأَموأ ََ َوُملأكي َجاوأ ََل ُر قَ تألي قيلأجي َأرأسي  كأ
لي إيََل  صي ِلي َعني الأَموأ يبينَي َساَر َجاوأ ا َوَصَل إيََل َنصي ََ َلمَّ ََل ََّ قيلأجي َأرأسي  َقدأ ذََكرأََن َأ
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َبةي، فَ َوَصَلَها يفي رََجٍب، َوَحَصَرَها إيََل  نأَجاَر، ُثَّ إيََل الرَّحأ ََ سي ، وََكا ََ ري رََمَضا نأ َشهأ رييَن مي  الرَّابيعي َوالأعيشأ
ا فَ َتحَ  َا الأَمليُك ُدقَاُق َلمَّ ، رَت ََّبُه ِبي ََ َبا ، َوُهَو َمنأ َبِني َشي أ دي بأني السَّبَّاقي َُحمَّ بُ َها يُ عأَرُف ِبي َها، َوَأَخَذ َصاحي

َق، فَ لَ  َمشأ يَنًة، َوَْحََلُه َمَعُه إيََل دي ًما َسَرُقوا َوَلَدُه َوَْحَُلوُه إيلَيأهي، َوَلَدُه رَهي ُّ قَ وأ َباّني ي أ َ َأرأَسَل َهَذا الشَّ ا تُ ُويفِي مَّ
. فَ َلمَّ  ََ ََل لأجي َأرأسي قَاتي ليقي َوأ قييِينَي، َوَخَطَب يفي بَ عأضي اْلأ َمشأ ا َوَصَل إيلَيأهي َخَلَع الطَّاَعَة ليلدِي ا َوَصَل فَ َلمَّ

ِلي َوَحَصرَ  َها َجاوأ تيَماعي بيهي َوُمَساَعَدتيهي َعَلى َمنأ إيلَي أ جأ ََ يُ َعرِيفُُه أَنَُّه َعَلى اَلي َوا َها، َأرأَسَل إيََل الأَمليكي ريضأ
هي، فَ َلمَّ  َيرينأَج َعنأ بيََلدي َف الأ شي َِ الأبيََلَد َساَر َمَعُه ليَيكأ ُرُط َعَليأهي أَنَُّه إيَذا َتَسلَّ تَ َقرَّتي ُُيَاريبُُه، َوَيشأ ا اسأ

ُُمورُ الأ  ُِ اْلأ ، َوَضاَقتأ َعَليأهي لي الأبَ َلدي َتدَّ اْلأيَصاُر َعَلى َأهأ ، فَاشأ َُ َوا نأَدُه ريضأ نَ ُهَما َحَضَر عي َدُة بَ ي أ  .َقاعي
َراَستي  ِأ َوحي هي ظي َأ َُوُه َعَلى حي َل َتحأ ، َواسأ ِلي ، َوَأرأَسُلوا إيََل َجاوأ َراجي َب أ َحدي اْلأ َق ََجَاَعٌة َكانُوا ِبَي ََ ، هي َوات َّ ِأ

َََعَل َذليَك، فَ َرَفَع َمنأ يفي الأَُبأ  ، فَ  نأَد انأتيَصافي اللَّيألي ِأ فييهي عي ي ُه َد الأَُبأَج الَّذي صي َأ يَ قأ جي َوَأَمُروُه َأ
حَ  ، َوَدَخَل َأصأ َل َمنأ يفي الأبَ َلدي ، َفُخذي ِأ ِأ َوطُُبوَْلُ ، َفَضَربُوا بُوقَاَتيي ِأ يفي اْلأيَبالي َحابَُه إيلَيأهي ِلي َأصأ اُب َجاوأ

 ، بي هأ ري، ُثَّ َأَمَر بيَرفأعي الن َّ ، َوََّنَُبوُه إيََل الظُّهأ ََ ري رََمَضا نأ َشهأ رييَن مي مي الرَّابيعي َوالأعيشأ َونَ َزَل إيلَيأهي يفي الأيَ وأ
، َوَأطَاَعُه، َوَصاَر َمَعُه. ُب الأبَ َلدي ُّ َصاحي َباّني ي أ ٌد الشَّ  ُُمَمَّ

ََل  ََّ قيلأَج َأرأسي َنُه ُثَّ إي ِلي َسَقاُوو ليُيَحاريبَُه، َوَجَعَل اب أ َها إيََل َجاوأ لي َساَر َعن أ صي ري الأَموأ نأ َأمأ ا فَ رََغ مي ََ َلمَّ
َن الأَعسأ  رٌي يَُدبِيُرُه، َوََجَاَعٌة مي َرَة َسَنًة، َوَمَعُه َأمي َدى َعشأ ُرُه إيحأ َمارَةي، َوُعمأ َشاهأ يفي َداري اْلأي َكري، وََكاَنتأ َمليكأ

َيِيَدةي.عي  َيألي اْلأ َلةي َواْلأ ةي الأَكامي لأُعدَّ َكريهي َأرأبَ َعَة آََلفي فَاريٍس ِبي ُة َعسأ  دَّ
ُِ بأُن يَ نَّاَل، َصا ي َراهي ََ َأوََّل َمنأ َخاَلَف َعَليأهي إيب أ َُوا، وََكا تَ َل ، فَاخأ ِلي ةي َجاوأ َكُر بيُقوَّ َع الأَعسأ َد، َوَسَي ُب آمي حي

َيا نَُّه فَاَرَق خي َُ َعَلى فَإي ََل َل قيلأُج َأرأسي ُُه، َوَعمي هي، وََكَذليَك َغريأ َابُوري إيََل بَ َلدي َن اْلأ َقاَلُه َوَعاَد مي َمُه َوأَث أ
َكَرُه ْليَ  هي َيطأُلُب َعسأ هي، َوَأرأَسَل إيََل بيََلدي َرةي َُجُوعي ِلي وََكث أ ةي َجاوأ نأ قُ وَّ ا بَ َلَغُه مي َا َكاَنتأ الأُمطَاَوَلةي َلمَّ نأَد َّنَّ عي

تُ  دَّ َابُوري بَ َلَغتأ عي ا َوَصَل إيََل اْلأ ، َكَما ذََكرأََنُه، فَ َلمَّ َيرينأجي ُه ََخأَسَة َمليكي الرُّومي َْنأَدًة َلُه َعَلى قيَتالي الأ
كَ  نأ َعسأ ، َوََجَاَعٌة مي َُ َوا ُِ الأَمليُك ريضأ نأ َُجأَلتيهي ِلي َأرأبَ َعُة آََلٍف، مي ََ َمَع َجاوأ ََّ آََلٍف. وََكا ريهي، إيَلَّ َأ



، فَ َقاتَ َلُه قَ بأَل ُوُصولي َعَساكيريهي إيلَيأ  ََ ََل َكري قيلأجي َأرأسي ِلي قيلََّة َعسأ َِ َجاوأ ثَ ُر، َواغأتَ َن َعانَُه َأكأ ا ُشجأ هي، فَالأتَ َقوأ
هي،  سي َأ مي بينَ  ََ َعَلى الأَقوأ ََل ي الأَقعأَدةي، َفَحَمَل قيلأُج َأرأسي نأ ذي رييَن مي ، َفَضَرَب يََد يفي الأعيشأ ِأ َحَّتَّ َخاَلَطُه

، يأفي لسَّ هي، َفَضَربَُه ِبي سي َأ ِلي بينَ  ِي فََأَِبََّنَا، َوَوَصَل إيََل َجاوأ بي الأَعَل  َصاحي
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، َواسأ  ِأ َحابيهي فَ َهَزُموُه ِلي َعَلى َأصأ َحاُب َجاوأ لأ إيََل بََدنيهي، َوَْحََل َأصأ تَ َباُحوا فَ َقَطَع الأُكَزاَغنأَد َوَلَأ َيصي
َر فُعيَل بيهي فيعأ  َأ ُأسي َِ أَنَُّه إي َكريهي َعلي ََ اَّنأيَزاَم َعسأ ََل ا رََأى قيلأُج َأرأسي . فَ َلمَّ ِأ ِأ َوَسَواَدُه ُكأ ثَ َقَلُه ُل َمنأ َلَأ َيَتأ

لأطََنةي  َِ السَّ هي، َواسأ ََ يفي بيََلدي لأطَا يََّما َوَقدأ ََنزََع السُّ ًعا، ََل سي ضي َابُوري، ليلصُّلأحي َموأ َسُه يفي اْلأ َأ ، فَأَلأَقى نَ 
يٍق فَ َغريَق، َوَظَهَر ب َ  َرُس إيََل َماٍء َعمي ََ ، فَاْنأََدَر بيهي الأ ابي لنُّشَّ ِلي ِبي َحابي َجاوأ نأ َأصأ َسُه، مي َأ عأَد َوَْحَى نَ 

َابُوري. نأ قُ َرى اْلأ َي مي َسانييَّةي َوهي مأ لشَّ ٍم َفُدفيَن ِبي ةي َأَّيَّ دَّ  عي
َحاَوَساَر َجا نأ َأصأ َا مي نأ َمنأ ِبي ُلَها َلُه َِبَِبَا، َوَلَأ يَ َتَمكَّ َها فَ َتَح َأهأ ا َوَصَل إيلَي أ ، فَ َلمَّ لي صي ِلي إيََل الأَموأ بي وأ

يَن  َش الَّذي َحابي َجَكرأمي نأ َأصأ ٍد مي َذ ُكلُّ َواحي ، َوُأخي ري الأبَ َلدي ، َونَ َزَل بيظَاهي ِأ نأ َمنأعيهي ََ مي ََل قيلأجي َأرأسي
َي ُمَُ َحضَ  لأطَا َل َأَعاَد ُخطأَبَة السُّ صي ِلي الأَموأ ا َمَلَك َجاوأ َهٍة، فَ َلمَّ ََ إيََل جي ََل َعَة َمَع قيلأجي َأرأسي ٍد، ُروا الأَوق أ مَّ

يُّ بأُن  َا َحَبشي َش، َوَساَر إيََل َجزييَرةي ابأني ُعَمَر، َوِبي َحابي َجَكرأمي نأ َأصأ َا مي َوَصاَدَر ََجَاَعَة َمنأ ِبي
ِأ َصاَْلُوُه، َوَْحَُلواَجكَ  ًة، ُثَّ إيَّنَُّ ُُه َغزأَغليي، َفَحَصَرُه ُمدَّ َي أَبييهي اَسأ لأَما نأ غي رٌي مي َش، َوَمَعُه َأمي تََّة  رأمي إيلَيأهي سي

، َوَأرأَسَل َملي  لي صي ِأ إيََل الأَموأ ُه ، َورََحَل َعن أ َوابِي َوالثِيَيابي َن الدَّ ََها مي يَناٍر، َوَغريأ َشاهأ بأَن قيلأجي آََلفي دي كأ
ٍد. َي ُُمَمَّ لأطَا ََ إيََل السُّ ََل  َأرأسي

 
نييَّةي َوقَ تألي ابأني َعطَّاشٍ  َوالي الأَباطي ُر َأحأ  ذيكأ

نأ َأصأ  لأُقرأبي مي نييَُّة َمَلُكوَها ِبي ََ الأَباطي ٌد الأَقلأَعَة الَِّتي َكا َُ ُُمَمَّ لأطَا َنةي َمَلَك السُّ هي السَّ ، وَ يفي َهذي ََ اَسأَُها بَ َها
هي الأَقلأَعُة َقدأ ب َ  َُد بأُن َعبأدي الأَمليكي بأني َعطَّاٍش، َوَوَلُدُه، وََكاَنتأ َهذي بُ َها َأْحأ ، َوقُتيَل َصاحي َناَها َشاهأ َدزأ

َُد بأُن َعبأدي الأَمليكي بأني َعطَّاٍش. َها بَ عأَدُه َأْحأ ََل َعَلي أ تَ وأ َشاهأ، َواسأ  َمليكأ
ََ  َوَسَبُب َذليَك أَنَّهُ  بَ َها صأ نييَُّة ِبَي ََ الأَباطي َها، وََكا َُد َعَلي أ ََل َأْحأ تَ وأ ا َماَت اسأ ََ َْلَا، فَ َلمَّ اتََّصَل بيَدزأَداٍر َكا

مي أَبييهي  َا فَ َعُلوا َذليَك بيهي ليتَ َقدُّ َواًَل، َوإيََّّ  َقدأ أَلأَبُسوُه ََتًجا، َوََجَُعوا َلُه َأمأ
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ُبِي َعبأَد الأَمليكي يفي مَ  ُتليَي ِبي ا، َواب أ ًَ َيي يَهةي، َع ، َسرييَع الأَبدي يًبا بَلييًغا، َحَسَن اْلأَطِي ََ َأدي نَُّه َكا ، فَإي ِأ َهبيهي ذأ
بي قَ لأَعةي  ، َصاحي بأني الصَّبَّاحي ًئا، َوقييَل َلي ًَل ََل يَ عأريُف َشي أ َُد َهَذا َجاهي ُنُه َأْحأ ََ اب أ ، وََكا َهبي  َهَذا الأَمذأ

َت:  ي.أََلَموأ َتاذي ََ ُأسأ َنَُّه َكا َي أَبييهي، ْلي ليهي؟ قَاَل: ليَمَكا ُِ ابأَن َعطَّاٍش َمَع َجهأ  ليَماَذا تُ َعظِي
َحابَهُ  ُل َأصأ ََ يُ رأسي لأَقلأَعةي، َفَكا ُرُه ِبي َحَل َأمأ َأ تَ  يٌد، َواسأ بأني َعطَّاٍش َعَدٌد َكثيرٌي، َوِبَأٌس َشدي ليَقطأعي  َوَصاَر َلي

، َوَأخأ  ، الطَّرييقي ِأ َصاُؤُه ، َوقَ تألي َمنأ َقَدُروا َعَلى قَ تأليهي، فَ َقتَ ُلوا َخلأًقا َكثيريًا ََل َُيأكيُن إيحأ َوالي َمأ ذي اْلأ
ََذى، َها اْلأ َُّوا َعن أ لأطَانييَّةي َوَأمَََّلكي النَّاسي َضَرائيَب َيَأُخُذوََّنَا ليَيَك َر  َوَجَعُلوا َلُه َعَلى الأُقَرى السُّ فَ تَ َعذَّ

َ ابيَذلي  ُلأفي الأَواقيعي َبنيأ ْلأ ُر ِبي َمأ ى َْلُُِ اْلأ ، َوََتَشَّ ِأ ََلكيهي مأ َي بيُقَراُه، َوالنَّاُس ِبَي لأطَا اُع السُّ ََ ي َك انأتي لأطَاَننيأ لسُّ
ٍد.  بَ رأكيَياُرَق َوُُمَمَّ

نأ  ٍد، َوَلَأ يَ بأَق َلُه ُمَنازيٌع، َلَأ َيُكنأ عي لأطََنُة ليُمَحمَّ تي السَّ ََ ا َص ، فَ َلمَّ ِأ دي الأَباطينييَّةي َوَحرأِبيي نأ َقصأ َِّ مي ٌر َأَه َدُه َأمأ
يهي  َيأدي ََ الَِّتي ِبي بَ َها ، فَ َرَأى الأبيَدايََة بيَقلأَعةي َأصأ ِأ َيهي ِأ َوَعسأ ريهي نأ َجوأ نَي مي ليمي نأتيَصافي ليلأُمسأ ََّ َواَلي َ ، ْلي ِأ

َي ُمَتَسلِيَطٌة َعَلى َسري  ثَ ُر، َوهي َا َأكأ ََذى ِبي .اْلأ ََ سي َشعأَبا ِأ يفي َسادي هي َفَحاَصَرُه سي َأ  يري ُملأكيهي، َفَخَرَج بينَ 
َُوا أَ  َكري، فََأرأَج َن الأَعسأ ِأ مي ُُروجي َأوََّل رََجٍب، َفَساَء َذليَك َمنأ يَ تَ َعصَُّب َْلُ ََ َقدأ َعَزَم َعَلى اْلأ ََّ قيلأَج وََكا

ََ َقدأ َورََد بَ غأَداذَ  ََ بأَن ُسَليأَما ََل ََّ َخَلًَل َقدأ  َأرأسي تَ َعُلوا يفي َذليَك ُمَكاتَ َباٍت، ُثَّ َأظأَهُروا َأ َوَمَلَكَها، َواف أ
ثأليهي  ا َظَهَر بُطأََلنُُه َعَزَم َعزيَيََة مي ري، فَ َلمَّ َمأ قييقي اْلأ َُ ليَتحأ لأطَا ، فَ تَ َوقََّف السُّ ََ َُراَسا َد ِبي ، َوَقَصَد ََتَدَّ

، َوَصعيَد َجَبًَل ي ُ  ِأ َِبُ نأ َحرأ َتَمَع َلُه مي ُت يفي َأعأََلُه، َواجأ َب َلُه التَّخأ نأ َغرأبييِيَها، َوُنصي َقابيُل الأَقلأَعَة مي
َا. ِأ ِبي ُحولي الَِّتي يُطَاليُبوََّنُ يَمُة ليلذُّ ُِ الأَعظي َُم ُِ اْلأ ِبيي َرأ َها ْلي ََ َوَسَوادي بَ َها  َأصأ

ََبلي الأَقلأَعةي َوُدورُُه َأرأبَ عَ  رٌي، َوَأَحاُطوا ِبي ٍم َأمي ِأ ُكلَّ يَ وأ ََ يُ َقاتيُلُه ، َفَكا ِأ َُمَراَء ليقيَتاْليي َخ، َورَتََّب اْلأ ُة فَ َراسي
َواُت. َق أ ُِ اْلأ نأَدُه َرتأ عي ، َوتَ َعذَّ ِأ َتدَّ اْلأيَصاُر َعَليأهي ، َواشأ ِأ ُر ِبيي َمأ  َفَضاَق اْلأ

َوى فييهَ  ِأ َكتَ ُبوا فَ ت أ ُر َعَليأهي َمأ َتدَّ اْلأ ا اشأ يني يفي فَ َلمَّ ُة الدِي ََُقَهاُء أَئيمَّ اَدُة الأ  ا: َما يَ ُقوُل السَّ
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ٌد، َصلَّى اَّللَُّ َعلَ  ََّ َما َجاَء بيهي ُُمَمَّ ري، َوإي خي مي اْلأ َّللَّي وَُكُتبيهي َوُرُسليهي َوالأيَ وأ ََ ِبي ُنو مي ٍم يُ ؤأ َِ، َحقٌّ قَ وأ يأهي َوَسلَّ
ََ يفي  َا َُيَاليَُو ٌق، َوإيََّّ دأ ، َوصي ِأ َبَل طَاَعتَ ُه َأ يَ قأ ، َوَأ ِأ ِأ َوُمَواَدَعتُ ُه َي ُمَهاَدنَ تُ ُه لأطَا : َهلأ ََيُوُز ليلسُّ َمامي  اْلأي

ُعوا ليلأُمنَ  ، َفُجمي ِأ ََوازي َذليَك، َوتَ َوقََّف بَ عأُضُه ََُقَهاءي ِبي ثَ ُر الأ نأ ُكلِي َأًذى؟ فََأَجاَب َأكأ ِأ مي اَظَرةي، َوَُيأُرَسُه
ِأ أَبُ  َن َوَمَعُه َضٍر مي افيعييَّةي، فَ َقاَل، ِبيَحأ نأ ُشُيوخي الشَّ ُّ، َوُهَو مي َمنأَجاّني َني السَّ َسني َعلييُّ بأُن َعبأدي الرَّْحأ و اْلَأ

 ، ي َهاَدَتنيأ لشَّ َُُّظ ِبي َل ُِ الت َّ ُعُه ََ ، َوََل يَ ن أ ِأ ََكاَّنيي ِأ ِبي َرارُُه ، َوََل ََيُوُز إيق أ ِأ ، َيَيُب قيَتاُْلُ َّنَُّ النَّاسي : فَإي ِأ ِأ يُ َقاُل َْلُ
رأُع أَ  ِأ َما َأَِبَحُه الشَّ رأُع، َأوأ َحَظَر َعَليأُك ِأ َما َحَظَرُه الشَّ ، إيَذا َأَِبَح َلُك ِأ ُك ُوََن َعنأ إيَمامي َبي ََ َأخأ بَ ُلو تَ قأ

. َوطَاَلتي  َاعي َجأ ْلأي ِأ ِبي َماُؤُه يَنئيٍذ تُ َباُح دي ، َوحي ِأ ََ نَ َع ِأ يَ ُقوُلو َّنَُّ َرُه؟ فَإي  الأُمَناَظَرُة يفي َذليَك. َأمأ



َخاٍص مي  ُنوا َعَلى َأشأ ، َوَعي َّ ِأ ُرُه ِأ َمنأ يُ َناظي َل إيلَيأهي َأ يُ رأسي ََ َأ لأطَا نييََّة َسأَُلوا السُّ ََّ الأَباطي َن الأُعَلَماءي ُثَّ إي
ب َ  َييَّةي َِبصأ ََن ُد بأُن َُيأََي، َشيأُخ اْلأ ي أَبُو الأَعََلءي َصاعي ُِ الأَقاضي ُه ن أ ِأ مي ُُه، َفَصعيُدوا إيلَيأهي يَها، َوَغريأ ، َوقَاضي ََ َها

لأ  يَنئيٍذ السُّ َعلَُّل َوالأُمطَاَوَلَة، فَ َلجَّ حي ُِ الت َّ ُدُه ََ َقصأ َا َكا ، َوَعاُدوا َكَما َصعيُدوا. َوإيََّّ ِأ َُ يفي َوََنَظُروُه طَا
َ الأُمَحاقَّةي، َأذأَعُنوا إيََل  ا َعنيأ ا رََأوأ ، فَ َلمَّ ِأ ريهي َها قَ لأَعَة َحصأ َوًضا َعن أ ا عي َأ يُ عأَطوأ ِي الأَقلأَعةي َعَلى َأ ليي  َتسأ

نَ  َواليَنا مي َمائيَنا َوَأمأ ، َوقَاُلوا: إيَنَّ َُنَاُف َعَلى دي ََ بَ َها نأ َأصأ َخ مي َعةي فَ َراسي َي َعَلى َسب أ ، َوهي ََ  الأَعامَّةي، َخالينأَجا
هُ  ن أ ي بيهي مي ٍَ َْنأَتمي نأ َمَكا َأ َفََل بُدَّ مي ِأ إيََل َما طََلُبوا، َفَسأَُلوا َأ َي ِبييَجابَتيهي لأطَا رَي َعَلى السُّ ، فَُأشي ِأ

َمَع قَ وأ  َأ ََل َيسأ ، َوَشَرُطوا َأ ِأ ََ َوُيَسلِيُموا قَ لأَعتَ ُه ُروزي ليرَيأَحُلوا إيََل َخالينأَجا وأ ِأ إيََل الن َّ َرُه ٍح يُ َؤخِي َل ُمتَ َنصِي
َأ قَاَل َأَحٌد  ، َوإي ِأ ِأ إيلَيأهي، َوطََلُبوا فييهي ، فََأَجاَِبُ ِأ ِأ َردَُّه إيلَيأهي ُه ن أ ََّ َما َأََتُه مي ، َوَأ ِأ ًئا َسلََّمُه إيلَيأهي ِأ َشي أ ُه َعن أ

ُدهُ  يُبوا إيلَيأهي يفي ُكلِي َهَذا، َوَقصأ ٍم، فَُأجي ًما بييَ وأ ِأ يَ وأ َييهي قَاَمةي َما َيكأ َن اْلأي ِأ مي َل إيلَيأهي َأ َُيأمي طَاَوَلُة ُِ الأمُ َأ
ُد. تأٍق َأَوَحاَدٍث يَ َتَجدَّ ََ  انأتيظَارًا َل

اكيَهةي، وَ  ََ َن الطََّعامي َوالأ ٍم مي ِأ ُكلَّ يَ وأ َي َسعأُد الأُملأكي َما ُُيأَمُل إيلَيأهي لأطَا ِأ َوزييُر السُّ يعي َما َورَتََّب َْلُ َجَي
َتاعُ  ، َويَ ب أ ََ ُلو ِأ يُ رأسي ََ إيلَيأهي، َفَجَعُلوا ُه ِأ َُيأَتاُجو ، ُثَّ إيَّنَُّ ِأ َتنيُعوا يفي قَ لأَعتيهي َطأعيَمةي َما ََيأَمُعونَُه ليَيمأ َن اْلأ ََ مي و

 َِ ، فَ َوثَ ُبوا َعَليأهي َوَجَرُحوُه، َوَسلي ِأ ََ يُ َباليُغ يفي قيَتاْليي ريًا َكا ُتُل َأمي ِأ َمنأ يَ قأ َحاِبيي نأ َأصأ ،  َوَضُعوا مي ِأ ُه ن أ مي
لأطَا يَنئيٍذ َأَمَر السُّ َرابي قَ لأَعةي َفحي  َُ ِبييخأ
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ِأ َمنأ َُيأ  َُ َمَعُه لأطَا َل السُّ ، َويُ رأسي ِأ َأ يَ نأزيَل بَ عأُضُه ، َفَطَلُبوا َأ ِأ َد اْلأيَصاَر َعَليأهي ، َوَجدَّ ََ ِأ إيََل َخالينأَجا يهي مي
، َويَ نأزيُل ب َ  ِأ َي َْلُ ، َوهي ََ رََّجا ري ِبَي ُلوا إيََل قَ لأَعةي النَّاظي َأ َيصي ِأ إيََل َأ ُلُه ِأ َمنأ يُ َوصِي ُل َمَعُه ، َويُ رأسي ِأ عأُضُه

ِأ بيوُ  ُُه ِأ َمنأ َُيأَبي َل إيلَيأهي َأ َيصي َن الأَقلأَعةي، إيََل َأ ٍس مي رأ ِأ يفي ضي ُه ن أ َِ الأَبقييَُّة مي َأ يُقيي ُصولي طََبَس، َوَأ
ِأ َمنأ يُ َوصِي  ُل َمَعُه يَنئيٍذ، َويُ رأسي ََ حي ، فَ يَ نأزيُلو ِأ َحاِبيي يُبوا إيََل َأصأ َت، فََأجي ِأ إيََل ابأني الصَّبَّاحي بيَقلأَعةي أََلَموأ ُلُه

َُ الأَقلأَعَة َوَخرََِّبَا. لأطَا َِ السُّ ري، َوإيََل طََبَس، َوَساُروا، َوَتَسلَّ ِأ إيََل النَّاظي ُه ن أ  َذليَك، فَ نَ َزَل مي
ري َوطَ  يَن َساُروا إيََل قَ لأَعةي النَّاظي ََّ الَّذي ِي ُثَّ إي ِأ ُيَسلِي ، فَ َل ِأ ََبَ ابأَن َعطَّاٍش بيُوُصوْليي ِأ َمنأ َأخأ ُه ن أ َبَس َوَصَل مي

لزَّ  ي قَ رَّرَُه، فََأَمَر ِبي َد َعني الَّذي َر، َوالأَعوأ نأُه الأَغدأ َُ مي لأطَا هي، َورََأى السُّ ي بَقيَي بيَيدي نَّ الَّذي في إيلَيأهي، السِي حأ
 َ ِأ َصَبأٌ  فَ َزَحَف النَّاُس َعامًَّة ََثّني ُه ن أ نأَدُه َمنأ ََيأَنُع َويُ َقاتيُل، َفَظَهَر مي ََ َقدأ َقلَّ عي ي الأَقعأَدةي، وََكا ذي

: إيِّني  ِأ ، فَ َقاَل َْلُ ِأ نأ َأعأَياَّنيي ٌَ مي َي إينأَسا لأطَا َتأأَمَن إيََل السُّ ََ َقدي اسأ ٌِ، َوُشَجاَعٌة زَائيَدٌة، وََكا ي ِأ َعظي  َأُدلُُّك
رٍَة ْلَُ  نأ َهاُهَنا، فَقييَل َعَلى َعوأ َعُدوا مي : اصأ ِأ ِأ ََل يُ َراُم، فَ َقاَل َْلُ نِي َْلُ ِأ إيََل َجانيٍب ليَذليَك السِي ، فَأََتى ِبيي ِأ

ليَحٌة وَُكَزاَغنأَداتٌ  ََ َأسأ ي تَ َروأ ََّ الَّذي ، فَ َقاَل: إي لرِيَجالي ََ َوَشَحُنوُه ِبي ِأ َقدأ َضَبُطوا َهَذا الأَمَكا  َقدأ إيَّنَُّ
.جَ  ِأ نأَدُه ِأ عي َئةي الرِيَجالي ليقيلَّتيهي  َعُلوَها َكَهي أ



َع، َوقُ  ضي نأُه َوَمَلُكوا الأَموأ نأ ُهَناَك، َفَصعيُدوا مي يُع َمنأ بَقيَي ََثَانينَي رَُجًَل، فَ َزَحَف النَّاُس مي ََ َجَي تيَل وََكا
ِأ َمَع َمنأ دَ  ُه ن أ تَ َلَط ََجَاَعٌة مي نييَّةي، َواخأ ثَ ُر الأَباطي َذ َأكأ نَُّه ُأخي ، َوَأمَّا ابأُن َعطَّاٍش فَإي ِأ َخَل، َفَخَرُجوا َمَعُه

لأُدُه، فَ َتَجلََّد َحَّتَّ َماتَ  ، َوُسليَخ جي يعي الأبَ َلدي َر يفي َجَي َر بيهي َفُشهِي ُبوًعا، ُثَّ ُأمي ريًا، َفَُتيَك ُأسأ َي َأسي ، َوُحشي
َل رَأأسَ  ًنا، َوقُتيَل َوَلُدُه، َوْحُي لأُدُه تيب أ ، جي نأ رَأأسي الأَقلأَعةي فَ َهَلَكتأ َسَها مي َأ اُِهَا إيََل بَ غأَداَذ، َوأَلأَقتأ َزوأَجُتُه نَ 

بأني  ُة الأبَ لأَوى ِبي ، وََكاَنتأ ُمدَّ ُلَها، فَ َهَلَكتأ أَيأًضا َوَضاَعتأ ث أ َييَسٌة َلَأ يُوَجدأ مي ُر َن ََ َمَعَها َجَواهي  وََكا
َرَة َسَنًة. َنَِتأ َعشأ  َعطَّاٍش اث أ

 
يَحةي  بي الأَبطي َلةي َصاحي وأ بي الدَّ َلةي َصَدَقَة َوُمَهذَّ وأ َ َسيأفي الدَّ ُلأفي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ

عييُد بأُن أَِي  َلةي السَّ وأ ُب الدَّ َلةي َصَدَقُة بأُن َمزأَيٍد، َوُمَهذَّ وأ تَ َلَف َسيأُف الدَّ َنةي اخأ هي السَّ  يفي َهذي
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يحَ  ُب الأَبطي َبأي، َصاحي بي اْلأ هي ُمَهذِي َبأي إيََل َصَدقََة، َوَأظأَهَر ُمَعاَداَة ابأني َعمِي ةي، َوانأَضاَف َْحَّاُد بأُن أَِي اْلأ
ُقوا. ََ َلةي، ُثَّ ات َّ وأ  الدَّ

نأُه ُمهَ  نَ َها مي َط َضمي يَنَة َواسي ٌد َمدي َُ ُُمَمَّ لأطَا ا َأقأَطَعُه السُّ ََّ َصَدقََة َلمَّ ََ َسَبُب َذليَك َأ لَةي، وََكا وأ ُب الدَّ ذِي
، َوفَ رَُّطوا فييَها، َوفَ رَّ  َوالي َمأ ِأ يفي اْلأ يَ ُه وا أَيأدي َحابَُه، َفَمدُّ َعأَمالي َأوأََلَدُه َوَأصأ تَ َناَب يفي اْلأ ا َواسأ ُقوَها، فَ َلمَّ

رَ  هي َبدأ ، َوَحَبَسُه، ُثَّ َسَعى يفي َخََلصي لأَمالي َنُة طَالََبُه َصَدقَُة ِبي َقَضتي السَّ ُر ان أ هأ َُ بأُن َصَدَقَة، َوُهَو صي ا
َن َْحَّاُد بأُن أَِي اْلأَ  يَحةي َوَضمي هي الأَبطي َبأسي َوَأَعاَدُه إيََل بَ َلدي َن اْلأ َرَجُه مي َلةي، فََأخأ وأ بي الدَّ َط، ُمَهذِي َبأي َواسي

ُر إيََل  َمأ ريهي، فَآَل اْلأ نأ َأمأ َلةي َكثيرٌي مي وأ بي الدَّ طََنَع فَاْنأَلَّ َعَلى ُمَهذِي ََّ الأُمصأ ، فَإي اقي تِيََ تيََلفي بَ عأَد اَلي خأ اَلي
َنا أَِي اْلأَ  ، َوُِهَا اب أ َي َلةي، َأَخَوا وأ بي الدَّ ًدا، َواليَد ُمَهذِي َتصَّ ُُمَمَّ يَل، َجدَّ َْحَّاٍد، َوالأُمخأ َاعي َبأي، وََكاَنتأ إيَسأ

َما، فَ َهلَ  َما َوََجَاَعتيهي ليهي َما ريََئَسُة َأهأ ََُّر َواليُد َْحَّاٍد َمَقاَمُه إيلَيأهي يِيدي الأُمَظ ُنُه أَبُو السَّ طََنُع، َوقَاَم اب أ َك الأُمصأ
 ، ِي َث َي أ َي ابأَن اْلأ َلةي َمَقاَمُه، َوَصارَا يَ تَ َنازََعا وأ ُب الدَّ ُنُه ُمَهذِي ٌد، َوقَاَم اب أ َتصُّ ُُمَمَّ َب َوَهَلَك الأُمخأ َصاحي

يَحةي، َويُ َقاتيََلنيهي إي  َرائينَي، َفَحَمَلُه إيََل الأَبطي َرائينَي، َوَسلََّمُه إيََل ُكوهأ َم ُكوهأ َلةي، َأَّيَّ وأ ُب الدَّ َأ َأَخَذُه ُمَهذِي ََل َأ
يَحةي،  رُي الأَبطي َُه ُكوَهَرائينُي َأمي َلةي، َوَصريَّ وأ بي الدَّ ُر ُمَهذِي َِ َأمأ ، فَ َهَلَك يفي َطرييقيَها. فَ َعُظ ََ بَ َها َفَصاَر ابأُن َأصأ

ًتا َلُه، َوزَ عَ  َلةي، َوَزوََّجُه بين أ وأ ُب الدَّ َرَمُه ُمَهذِي ََ َْحَّاٌد َشاِبًّ فََأكأ هي، وََكا مي هي َوََجَاَعٌة ََتأَت ُحكأ اَد يفي مِي
َا َظَهَر يفي بَ عأضي  ُر بُ غأَضُه، َوُرِبَّ مي َلةي، َوُيضأ وأ َب الدَّ هي، َفَكثُ َر َمالُُه، َفَصاَر َُيأُسُد ُمَهذِي ، إيقأطَاعي قَاتي َوأ اْلأ

لَ  وأ بي الدَّ تَ َقَل َْحَّاٌد َعنأ ُمَهذِي ا َهَلَك ُكوَهَرائينُي ان أ هي، فَ َلمَّ دي ُهأ َلةي يَُدارييهي ِبي وأ ُب الدَّ ََ ُمَهذِي ةي، َوَأظأَهَر َما وََكا
، َعلأ َأ ِأ يَ  ، فَ َل ََ َلةي يفي إيَعاَدتيهي إيََل َما َكا وأ ُب الدَّ تَ َهَد ُمَهذِي هي، فَاجأ سي َأ َييُس  يفي نَ  َفَسَكَت َعنأُه، َفَجَمَع النَّ

ْلأيلَّةي، فََأَعاَدُه َصدَ  َلةي ِبي وأ نأُه إيََل َسيأفي الدَّ َلةي ََجأًعا َوَقَصَد َْحَّاًدا، فَ َهَرَب مي وأ بي الدَّ َقُة َوَمَعُه بأُن ُمَهذِي



َلةي، فََأرأَسَل َْحَّاٌد  وأ ُب الدَّ ، َفَحَشَد ُمَهذِي ُنأدي َن اْلأ إيََل َصَدَقَة يُ َعرِيفُُه َذليَك، فََأرأَسَل إيلَيأهي َكثيريًا ََجَاَعٌة مي
ُز، فََأَشاَر َعَليأهي  َلةي َعَلى الأُمَحارَبَةي ليَئَلَّ يَُظنَّ بيهي الأَعجأ وأ بي الدَّ ى َعزأَم ُمَهذِي ، فَ َقوَّ ُنأدي َن اْلأ ُلُه بيََتأكي مي  َأهأ

ِأ  عيهي ْليََصانَتيهي، فَ َل ضي نأ َموأ ُُروجي مي ُري، َفَجَعَل َْحَّاٌد َوَأُخوُه لَُه  اْلأ ََّنأ َحابَُه يفي اْلأ ََُنُه َوَأصأ ، َوَسريََّ ُس َعلأ َأ يَ 
، َفَخَرَج َعَليأهي  ِأ َلةي َوتَبيُعوُه وأ بي الدَّ َحاُب ُمَهذِي َع َأصأ ، َفَطمي ِأ يهي ي أَيأدي نأ َبنيأ ُِ الأُكَمَناَء، َوانأَدفَ ُعوا مي

ِأ مي  َل ِأ َيسأ ِأ الأُكَمَناُء، فَ َل ُه  ن أ
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ِأ َوَأَسَر َخلأًقا َكثيريًا، فَ َقويَي َطَمُع َْحَّاٍد، َوَأرأَسَل إيََل صَ  ُه ن أ َدَقَة إيَلَّ َمنأ َلَأ َُيأُضرأ َأَجُلُه، فَ َقَتَل مي
نَ  َُه مي ، َوَغريأ هي َسعييَد بأَن ُْحَيأٍد الأُعَمرييَّ َم َجيأشي ُدُه، فََأرأَسَل إيلَيأهي ُمَقدَّ تَ نأجي ََُن  َيسأ نَي، َوََجَُعوا السُّ مي الأُمَقدَّ

ُخوُل إيلَيأهي. ُِ الدُّ ُه ِأ َُيأكين أ ًرا ُُمأَكًما، فَ َل ا َأمأ َلةي، فَ َرَأوأ وأ َب الدَّ  لييُ َقاتيُلوا ُمَهذِي
قَامَ  لَةي َجَواًدا، فََأرأَسَل إيََل َسعييدي بأني ُْحَيأٍد اْلأي وأ ُب الدَّ ََ َْحَّاٌد ِبَييًَل، َوُمَهذِي ََلتي وََكا اتي الأَوافيَرَة، َوالصِي

وأ  ُب الدَّ َأ َأرأَسَل ُمَهذِي ُر َعَلى َأ َمأ َتَمَع بيهي، َوتَ َقرََّر اْلأ َتَماَلُه، َفَماَل إيلَيأهي، َواجأ َييَس الأَكثيريََة، َواسأ َنُه النَّ َلةي اب أ
َ َْحَّاٍد ابأ  ِأ َوَبنيأ نَ ُه َلَح بَ ي أ َي َعنأُه، َوَأصأ َن إيََل َصَدَقَة، فَ َرضي ، َوَعاُدوا إيََل َحاٍل َحَسَنٍة مي ِأ هي ني َعمِي

اَئٍة. مي ةي َسَنَة ََخأسي ي اْلأيجَّ ِأ يفي ذي ََ ُصلأُحُه ، وََكا اقي تِيََ  اَلي
 

ََد بأني نيظَامي الأُملأكي  َي َوويزَارَةي َأْحأ لأطَا ُر قَ َتلي َوزييري السُّ  ذيكأ
لأطَا َنةي قَ َبَض السُّ هي السَّ نأ َهذي ، َوَأَخَذ َماَلُه، يفي َشوَّاٍل مي ني ٌد َعَلى َوزييريهي َسعأدي الأُملأكي أَِي الأَمَحاسي َُ ُُمَمَّ

نَي إيلَيأهي، أَ  َتمي َحابيهي َوالأُمن أ َي َأصأ نأ َأعأَيا ٍر مي ََ ، َوَصَلَب َمَعُه َأرأبَ َعَة نَ  ََ بَ َها مَّا الأَوزييُر َوَصَلَبُه َعَلى َِببي َأصأ
َيانَةي السُّ  َب إيََل خي ي فَ ُنسي ُة ويزَارَتيهي َسنَ َتنيأ نييَّةي، وََكاَنتأ ُمدَّ ُبوا إيََل اعأتيَقادي الأَباطي َرأبَ َعُة فَ ُنسي ، َوَأمَّا اْلأ َي لأطَا

، َوتَ َعطََّل بَ عأَدُه ُثَّ ا َحُب ََتَج الأُملأكي َأَِب الأَغَنائيِي ََ يفي ابأتيَداءي َحاليهي َيصأ ُهٍر، وََكا َعَة َأشأ تَ عأَمَلُه َوتيسأ سأ
ا ًدا َلمَّ ََ ُُمَمَّ لأطَا ، َوَخَدَم السُّ اءي ََ تيي سأ َي اَلي يَوا ، َفَجَعَلُه َعَلى دي َحَصَرُه  ُمَؤيِيُد الأُملأكي بأُن نيظَامي الأُملأكي

َظ التَّ  َيَظَها اْلأيَأ ٌد َح ا فَارَقَ َها ُُمَمَّ َمًة َحَسَنًة، َوَلمَّ دأ ََ خي بَ َها َُ بُ رأكيياُرَق ِبََصأ لأطَا امَّ، َوقَاَم َأُخوُه السُّ
لَتيهي، ُثَّ َنَكَبهُ  َمُه يفي َدوأ ، َوَحكَّ قأطَاعي َع َلُه يفي اْلأي ٌد، َوَوسَّ َزرَُه ُُمَمَّ تَ وأ َِ، فَاسأ ي ُر الأَمَقاَم الأَعظي ، َوَهَذا آخي

. َمةي الأُمُلوكي دأ  خي
ُِ النَّاسي َعيأ  َع : أَن أ ََ َوا َسَن َما قَاَل َعبأُد الأَمليكي بأُن َمرأ يهي، َوََل َوَما َأحأ َييهي، َوَزوأَجٌة تُ رأضي ًشا َمنأ َلُه َما َيكأ

يَُه. ذي َبييَثَة فَ تُ ؤأ هي اْلأ َوابَ َنا َهذي  يَ عأريُف أَب أ
 َُ لأطَا َُ يفي َمنأ ََيأَعُلُه َوزييًرا، َفذُكيَر لَُه ََجَاَعٌة، فَ َقاَل السُّ لأطَا َتَشاَر السُّ ا قُبيَض الأَوزييُر اسأ ََّ آَِبئيي َوَلمَّ : إي

ََّيُء نيعأَمتيَنا، وَ  َقُّ الأَكثيرُي، َوَأوأََلُدُه َأغأذي ِأ َعَليأهي اْلأ . َدرُّوا َعَلى نيظَامي الأُملأكي الأََبََكَة، َوَْلُ ِأ ُه َل َعن أ ََل َمعأدي



، نيظَامُ  يني لأويزَارَةي، َولُقِيَب أَلأَقاَب أَبييهي: قيَواُم الدِي ََد َهَذا ِبي ٍر َأْحأ َِي َنصأ . فََأَمَر ْلي ََلمي سأ ُر اْلأي ، َصدأ  الأُملأكي
لي بَ يأتيهي َلزيمَ  َلةي َأهأ ا رََأى انأقيَراَض َدوأ َي أَنَُّه َلمَّ لأطَا هي إيََل َِببي السُّ ََ َسَبُب ُقُدومي  وََكا
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، آَذاُه،  ٍِ رييُف أَبُو َهاشي ، َوُهَو الشَّ ََ ََّ رَئييَس َِهََذا َََق َأ ، فَات َّ ََ ََمَذا َي َشاكيًيا َدارَُه ِبي لأطَا َفَساَر إيََل السُّ
ا َوَصَل إيلَيأهي ذَكَ  ، فَ َلمَّ ََد َهَذا يفي الطَّرييقي َُ َعَلى الأَوزييري، َوَأْحأ لأطَا نأُه َوُمَتَظلِيًما، فَ َقَبَض السُّ َرُه، َوَخَلَع مي

ُرُه، َوَهذَ  َنُه، َوَقويَي َأمأ َمُه َوَمكَّ نَُّه َحَضَر َشاكيًيا، َعَليأهي ُخَلَع الأويزَارَةي، َوَحكَّ ةي، فَإي دَّ َََرجي بَ عأَد الشِي َن الأ ا مي
 َفَصاَر َحاكيًما.

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُرعي  ذيكأ
ةي، فَ َقَصَد َدا ََ َليي رٍي، َوزييُر اْلأ ِي َعلييُّ بأُن َجهي ٍر، ُعزيَل الأَوزييُر أَبُو الأَقاسي ََ َنةي، يفي َص هي السَّ َر َسيأفي يفي َهذي

َلةي )َصدَ  وأ َها، وََكاَنتأ َملأَجأً ليُكلِي َملأُهوٍف( ، فََأرأَسَل إيلَيأهي َصَدَقُة َمنأ َأَخَذُه الدَّ ًئا إيلَي أ َقَة بَ بَ غأَداَذ( )ُملأَتجي
ُة بينَ قأ  ََ َليي ًما، َوَأَمَر اْلأ ُهٍر َوَأَّيَّ نينَي َوََخأَسَة َأشأ اريهي الَِّتي بيَبابي ضي دَ إيلَيأهي إيََل اْلأيلَّةي، وََكاَنتأ ويزَارَتُُه َثََلَث سي

، َوَأَخَذ بي  ََلكي النَّاسي َقاضي َأمأ َن أ رٍي بَ َناَها ِبي ري بأَن َجهي ََّ َأَِبُه َأَِب َنصأ ٌَة، فَإي َبأ ثَ َر َما الأَعامَّةي، َوفييَها عي َسَببيَها َأكأ
 َدَخَل فييَها، َفَخريَبتأ َعنأ َقرييٍب.

ي الأُقَضاةي  ُتنييَب قَاضي ا ُعزيَل اسأ نأ َسَنةي  َوَلمَّ ، ُثَّ تَ َقرََّرتي الأويزَارَُة يفي الأُمَحرَّمي مي ِي اَمَغاّني ََسني بأُن الدَّ أَبُو اْلأ
، َوُخليَع َعَليأهي فييهي. دي بأني الأُمطَّليبي َبةي اَّللَّي بأني ُُمَمَّ َِي الأَمَعاِلي هي اَئٍة ْلي مي َدى َوََخأسي  إيحأ

 ]الأَوفَ َياُت[
كي َوفييَها يفي َشوَّاٍل،  بأني أَِي الشَّوأ ري بأني ُمَهلأَهٍل، الأَمعأُروُف ِبي َواريسي ُسرأَخاُب بأُن َبدأ ََ رُي أَبُو الأ َمي َ اْلأ تُ ُويفِي

َرَة بَ عأَدُه أَبُو َمنأُصوري بأُن بَ  مأ َ اْلأي َواٌل َكثيريٌَة، َوُخُيوٌل ََل َُتأَصى، َوَوِلي ، وََكاَنتأ َلُه َأمأ يِي ٍر، َوقَاَم الأُكرأدي دأ
 ََ َباريهي َما فييهي كي نأ َأخأ َم مي اَئًة َوَثََلثينَي َسَنًة، َوَقدأ تَ َقدَّ َمارَُة يفي بَ يأتيهي مي  ايٌَة.َمَقاَمُه، َوبَقيَيتي اْلأي
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اُد اْلأَ  َدَّ ََد بأني َسعييٍد اْلأ دي بأني َأْحأ َُد بأُن ُُمَمَّ تأحي َأْحأ ََ َ أَبُو الأ َنةي تُ ُويفِي هي السَّ تي َعبأدي َويفي َهذي ُّ ابأُن ُأخأ بَ َهاّني صأ
َن اْلأَ  ثيًرا مي ََ ُمكأ اَئٍة، وََكا ٍَ َوَأرأبَعيمي ليُدُه َسَنَة ََثَا َني بأني أَِي َعبأدي اَّللَّي بأني َمنأَدهأ، َوَموأ ُهورًا الرَّْحأ ، َمشأ يثي دي

لرِيَوايَةي.  ِبي
ََد  ُر بأُن َأْحأ ََ ٍد َجعأ َ أَبُو ُُمَمَّ َن َوفييَها تُ ُويفِي ثيٌر مي ٍر، َوُهَو ُمكأ ََ يُّ يفي َص رَّاُج الأبَ غأَداذي ي السَّ َُسنيأ بأني اْلأ

ابي بأُن  ، َوَعبأُد الأَوهَّ َي َي الزََّما نأ َأعأَيا ٌة، َوُهَو مي ََ ي َعاٌر َلطي دي بأني الرِيَوايَةي، َوَلُه َتَصانييُف َحَسَنٌة، َوَأشأ ُُمَمَّ



ٍد الشِي  ابي أَبُو ُُمَمَّ يَّةي بيبَ غأَداَذ َسَنَة َثََلٍث َوََثَانينَي َعبأدي الأَوهَّ لنِيظَامي رييَس ِبي َ التَّدأ قييُه، َوِلي ََ ، الأ ريَازييُّ
يَث أَيأًضا. َدي ويي اْلأ ََ يَ رأ اَئٍة، وََكا  َوَأرأبَعيمي

ُّ الأَمعأُروُف ِبي  يفي ََد الصَّريأ َبَّاري بأني َأْحأ َسني الأُمَباَرُك بأُن َعبأدي اْلأ ليُدُه َوأَبُو اْلَأ ، َوَموأ يُّ بأني الطُُّيورييِي الأبَ غأَداذي
ًا َعابيًدا، َوأَبُو الأَكَرمي الأمُ  يثي ثيَقًة َصاْلي َدي َن اْلأ ثيًرا مي ََ ُمكأ اَئٍة، وََكا َرَة َوَأرأبَعيمي َدى َعشأ َباَرُك بأُن َسَنَة إيحأ

َع اْلأَ  ، َوَسَي وييُّ دي بأني يَ عأُقوَب النَّحأ ري بأني ُُمَمَّ اخي ََ َا، الأ ، َوَغريأيِهي َهرييِي َوأ ، َواْلأ نأ أَِي الطَّيِيبي الطَََّبييِي يَث مي دي
وي َواللَُّغةي. ََ إيَماًما يفي النَّحأ  وََكا
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اَئة[ مي َدى َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
501 - 

اَئةٍ  مي َدى َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
ُر قَ تألي َصَدقََة بأ   ني َمزأيَدٍ ذيكأ

َلةي َصَدَقُة بأُن َمنأُصوري بأني ُدبَ يأسي بأني َمزأيٍَد اْلأَ  وأ رُي َسيأُف الدَّ َمي َنةي، يفي رََجٍب، قُتيَل اْلأ هي السَّ ، يفي َهذي يُّ َسدي
َِ َشأأنُهُ  ََ َقدأ َعُظ ، وََكا لأعيَراقي َييََّة ِبي يأ ي َبََن اْلأيلََّة السَّ ، َوُهَو الَّذي رُي الأَعَربي رُُه، َواتََّسَع َأمي ، َوَعََل َقدأ

. ِأ ، فََأَجارَُه ِأ غَاُر النَّاسي وَكيَبارُُه َتَجاَر بيهي صي  َجاُهُه، َواسأ
يهي بُ رأ  نأُه َعَلى َأخي دِي مي هي، َوالشَّ وييَةي ليَيدي قأ ٍد،، َوالت َّ َي ُُمَمَّ لأطَا ُُموري السُّ ََ َكثيرَي الأعيَنايَةي ِبي  كيياُرَق، َحَّتَّ إينَّهُ وََكا

ٌد إيقأطَاًعا  ٍد، َوزَاَدُه ُُمَمَّ َي ُُمَمَّ لأطَا َحأ َعَلى ُمَصافَاةي السُّ لأَعَداَوةي، َوَلَأ َيَبأ نأ َُجأَلتأهي َجاَهَر بُ رأكيياُرَق ِبي مي
ٍر  ََ يُد أَبُو َجعأ نَ ُهَما الأَعمي َرةي، ُثَّ َأفأَسَد َما بَ ي أ ذي الأَبصأ ََ َلُه يفي َأخأ َط، َوَأذي يَنُة َواسي ي َمدي َُسنيأ ُد بأُن اْلأ ُُمَمَّ

ََللُ  ُرُه، َوزَاَد َحالُُه، وََكثُ َر إيدأ َِ َأمأ ََّ َصَدَقَة َقدأ َعُظ ، َوقَاَل يفي َُجأَلةي َما قَاَل َعنأُه: إي يُّ ُه، َويَ بأُسُط يفي الأبَ لأخي
، وَ  َي لأطَا نأدي السُّ نأ عي َيرُّ إيلَيأهي مي َايَ َتُه َعَلى ُكلِي َمنأ َي َلةي ْحي وأ ، َوَلوأ الدَّ ِأ هي َوأََلدي ُلُه الأُمُلوُك ْلي َهَذا ََل ََتأَتمي

َواَلُه. َحابيَك َلَمَلَك بيََلَدُه َوَأمأ  َأرأَسلأَت بَ عأَض َأصأ
نييَّةي، وَ  َهبي الأَباطي هي إيََل َمذأ َل بَ َلدي هي، َوَنَسَبُه َوَأهأ ى َذليَك َحَّتَّ َطَعَن يفي اعأتيَقادي َا  َكَذَب، ُثَّ إينَُّه تَ َعدَّ َوإيََّّ

تَ َهى َذليَك إيََل  يَد َوان أ ٍََر الأَعمي يُّ َأَِب َجعأ عأدي َُ السَّ َ، َوَواَفَق َأرأُغو َهَبُه التََّشيُُّع ََل َغريأ ََ َمذأ َصَدَقَة، َكا
ََ َلُه أَيأًضا َّا َكا ٍء ِمي ِأ بيَشيأ ُه ذأ ِأ يُ َؤاخي ُلُه، فَ َل ْلأيلَّةي َوَأهأ ََ ِبي [ بَ َقاََّي َخَراٍج  وََكاَنتأ َزوأَجُة َأرأُغَو نأ ُهَناَك ]مي

َِ إيََل َزوأَجتيهي. َعيهي َوُيَسلَّ َجأ َأ ََيأُلَص َذليَك إيلَيأهي ِبَي هي، فََأَمَر َصَدقَُة َأ  بيبَ َلدي
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ََةٍ  نأ َخليي رُي بيهي ُكلُّ َخائيٍف مي َتجي ، َكَما ذََكرأََن، َيسأ ََ ََّ َصَدقََة َكا َا،  َوَأمَّا َسَبُب قَ تأليهي فَإي ٍَ َوَغريأيِهي َوُسلأطَا
بي َساَوَة َوآبََة، فَ َهَرَب  ُرو، َصاحي َط َعَلى أَِي ُدَلَف ُسرأَخاَب بأني َكيأَخسأ ٌد َقدأ َسخي َُ ُُمَمَّ لأطَا ََ السُّ وََكا

نأ َصَدَقةَ  َُ َيطأُلُب مي لأطَا َتَجاَر بيهي، فََأَجارَُه، فََأرأَسَل السُّ نأُه َوَقَصَد َصَدَقَة فَاسأ َأ ُيَسلِيَمُه إيََل نُ وَّابيهي،  مي َأ
ي َعنأُه، َوَأُقوُل َما قَاَلُه أَبُو طَاليٍب ليُقَريأشٍ  نأُه َبلأ ُأَحامي ، َوَأَجاَب: إينَِّني ََل أَُمكِيُن مي َعلأ َأ ِأ يَ  ا َطَلُبوا فَ َل  َلمَّ

:َِ نأُه َرُسوَل اَّللَّي، َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ  مي
ليَمُه، َحَّتَّ  َََلئيلي َوُنسأ َنائيَنا َواْلأ َهَل َعنأ أَب أ َلُه ... َونُذأ   ُنَصرََّع َحوأ

َع  ا َسَي َر، فَ َلمَّ َمأ َه إيََل الأعيَراقي لييَ َتََلََّف َهَذا اْلأ ، فَ تَ َوجَّ َُ لأطَا نأُه ُأُموٌر أَنأَكَرَها السُّ َتَشاَر َوَظَهَر مي َصَدَقُة اسأ
َعُلُه، فََأشَ  َأ ي يَ  َحابَُه يفي الَّذي َيأُل، َأصأ َواُل، َواْلأ َمأ َي َوَمَعُه اْلأ لأطَا َيَذُه إيََل السُّ َأ يُ نأ اَر َعَليأهي اب أُنُه ُدبَ يأٌس ِبَي

لأُمَحارَبَةي،  ُب َجيأشي َصَدَقَة، ِبي ، َوَأَشاَر َسعييُد بأُن ُْحَيأٍد، َصاحي ََ لأطَا َف َلُه السُّ تَ عأطي َوالتَُّحُف، ليَيسأ
ريي َأ ، َوتَ  ُنأدي ليهي، َوََجََع الأَعَساكيَر، َوََجأعي اْلأ ، َفَماَل َصَدَقُة إيََل قَ وأ لي َتطَاَل يفي الأَقوأ ، َواسأ ِأ قي الأَمالي فييهي

َّللَّي ُيَُ  ُر ِبي َتظأهي ٍل، فََأرأَسَل إيلَيأهي الأُمسأ ََ أَلأَف رَاجي ََ أَلأَف فَاريٍس، َوَثََلثُو ُرو شأ َتَمَع إيلَيأهي عي رُُه َعاقيَبَة َواجأ ذِي
ريهي  ، فََأَجاَب َصَدَقُة: إينَِّني َعلَ َأمأ َالي َط اْلأ ، َويَ عأريُض لَُه تَ َوسُّ َي لأطَا ُُروجي َعنأ طَاَعةي السُّ َهاُه َعني اْلأ ى ، َويَ ن أ

ةي نَ  ََ َليي ََ الرَُّسوُل بيَذليَك َعني اْلأ تيَماعي بيهي، وََكا جأ ي يفي اَلي سي َأ ، َلكينأ ََل آَمُن َعَلى نَ  َي لأطَا يَب قي طَاَعةي السُّ
.َّ َنِبي َقَباءي َعلييَّ بأَن َطرَّاٍد الزَّي أ  الن ُّ

فَ  ََروييَّ إيََل َصَدَقَة يُطَيِيُب قَ لأَبُه، َويُزييُل َخوأ َُ َأَقَضى الأُقَضاةي َأَِب َسعييٍد اْلأ لأطَا ُه، َوَيَأُمُرُه ُثَّ َأرأَسَل السُّ
نأبيَساطي َعَلى َعاَدتيهي، َويُ َعرِيفُُه َعزأَمُه َعلَ  َلي ََّ ِبي زي ليلأُغَزاةي َمَعُه، فََأَجاَب: إي لتََّجهُّ ، َوَيَأُمُرُه ِبي َيرينأجي دي الأ ى َقصأ

نَ  ََ َعَليأهي يفي َحقِيي مي ُوا َحاِلي َمَعُه، َوزَاَل َما َكا ، َوَغريَّ َحابُُه قَ لأَبُه َعَليَّ ََ َقدأ َأفأَسَد َأصأ لأطَا ، السُّ ن أَعامي  اْلأي
َمتيهي  دأ هي: َلَأ يَ بأَق لََنا يفي ُصلأحي  َوذََكَر َساليَف خي ُب َجيأشي َوُمَناَصَحتيهي، َوقَاَل َسعييُد بأُن ُْحَيأٍد، َصاحي

. َي لأطَا لسُّ تيَماعي ِبي جأ َن اَلي تَ َنَع َصَدقَُة مي ، َوامأ ََ ُلأَوا ََّ ُخُيولََنا ِبي َي َمطأَمٌع، َوَلََتَُو لأطَا  السُّ
َُ إيََل بَ غأَداَذ يفي ا لأطَا َُد بأُن نيظَامي َوَوَصَل السُّ ري، َوَمَعُه َوزييُرُه نيظَاُم الأُملأكي َأْحأ خي نأ رَبييٍع اْلأ رييَن مي لأعيشأ

َها َُمَراءي إيََل َصرأَصَر، فَ نَ َزُلوا َعَلي أ َن اْلأ َنَة بَ غأَداَذ، يفي ََجَاَعٍة مي حأ ، شي ، َوَسريََّ الأَُبأُسقييَّ  .الأُملأكي
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لأطَ  ََ ُوُصوُل السُّ َة َصَدَقَة، وََكا ََ ا تَ يَ قََّن بيبَ غأَداَذ ُمَكاَش يأ فَاريٍس، فَ َلمَّ ََ َكُرُه أَلأ ُلُغ َعسأ ، َجرييَدًة، ََل يَ ب أ َي ا
يلي َذليَك، فَ َوَرُدوا إيلَ  ريأي، َوتَ عأجي لأُوُصولي إيلَيأهي، َواْلأيدِي يفي السَّ ِأ ِبي َُمَراءي َيَأُمُرُه نأ ُكلِي َأرأَسَل إيََل اْلأ يأهي مي

 ٍب.َجاني 
ُِ َلُه وَ  نأَد َما يَ رأُس ُوََل، يَذأُكُر أَنَُّه َواقيٌف عي ََةي، يفي َُجَاَدى اْلأ َليي نأ ُثَّ َوَصَل كيَتاُب َصَدَقَة إيََل اْلأ يُ َقرِيُر مي

ُة الأكيَتاَب إي  ََ َليي َذ اْلأ ََ تَ ثَ َلُه، فَأَن أ نأ َذليَك امأ َما َأَمرأتَُه مي ، َوَمهأ َي لأطَا ، فَ َقاَل َحاليهي َمَع السُّ َي لأطَا ََل السُّ



ََُة إيََل َصَدقَ  َليي ي، فََأرأَسَل اْلأ نأدي َة عي ََ ُة، َوََل َُمَاَل ََ َليي : َأََن ُِمأَتثيٌل َما َيَأُمُر بيهي اْلأ َُ لأطَا َة يُ َعرِيفُُه إيَجابََة السُّ
ت َ  اذي ثيَقتيهي ليَيسأ ََ نأُه، َوَيَأُمُرُه ِبيين أ َي إيََل َما طََلَب مي لأطَا اُق السُّ تِيََ َُ َعَلى َما يَ َقُع اَلي لأطَا ثيَق َلُه، َوَُيأليَف السُّ وأ

لأَمالي  تُُه ِبي َددأ َُ َعنأ بَ غأَداَذ( َأمأ لأطَا ، َوقَاَل: إيَذا رََحَل السُّ  َعَليأهي. فَ َعاَد )َصَدَقُة َعنأ َذليَك الرَّأأيي
، َوَأمَّ  ، َوَما َُيأَتاُج إيلَيأهي يفي اْلأيَهادي نأديي َوالرِيَجالي ، َفَما عي ري الأَمليكي َكُرُه بينَ هأ ََ َوُهَو بيبَ غأَداَذ، َوَعسأ ا اْلأ

لطَّاَعةي ِلي َوالأمُ  ِلي َسقَّاُوو، َوإييلأَغازيي بأَن ُأرأُتَق، َقدأ َأرأَسََل إيَِلَّ ِبي ََّ َجاوأ ُُه، َوإي َوافَ َقةي َمعيي َماٌل َوََل َغريأ
َي َوَغريأي  لأطَا َا.َعَلى ُُمَارَبَةي السُّ َُتَُما َوَصََل إيَِلَّ )يفي َعَساكيريِهي  هي، َوَمََّت َأَردأ

رَ  مأ ُّ، َوأَبُو عي ََ الَتُّأُكَماّني َلةي، وََكرأَماويي بأُن ُخَراَسا وأ َواُش بأُن َشَرفي الدَّ َي قيرأ لأطَا ُل َوَوَرَد إيََل( السُّ ََ َفضأ ا
َرَّاحي الطَّائييُّ  : بأُن رَبييَعَة بأني َحازيمي بأني اْلأ ِأ ُه ن أ سي مي َحاَب الأبَ لأَقاءي َوالأبَ يأتي الأُمَقدَّ ، َوآَِبُؤُه َكانُوا َأصأ

رييِي  صأ ، َوََترًَة َمَع الأمي َيرينأجي ٌل ََترًَة َمَع الأ ََ َفضأ ، وََكا يُّ ي َمَدَحُه التِيَهامي رِيجي الَّذي ََ َُ بأُن الأُم ا ا َحسَّ نَي، فَ َلمَّ
ا َطَرَدُه الأَتَجَأ إيََل َصَدَقَة َوَعاَقَدُه، رَآُه طُغأتيكينُي َأََتبيُك َعَلى هَ  ، فَ َلمَّ امي َن الشَّ َالي َطَرَدُه مي هي اْلأ ذي

ًنا. يَناٍر َعي أ َعُة آََلفي دي َها َسب أ ن أ َدى َلُه َهَداََّي َكثيريًَة مي َرَمُه َصَدَقُة، َوَأهأ  فََأكأ
لأ  َ َصَدَقَة َوالسُّ ثَُة َبنيأ َادي هي اْلأ ا َكاَنتأ َهذي ا فَ َلمَّ ، فَ َلمَّ َي لأطَا ، ُثَّ َهَرَب إيََل السُّ َي َساَر يفي الطَََّلئيعي طَا

َُ إيََل قيتَ  لأطَا ا َساَر السُّ َزَلُه بيَداري َصَدقََة بيبَ غأَداَذ، فَ َلمَّ َحابيهي، َوأَن أ الي َصَدَقَة َوَصَل َخَلَع َعَليأهي َوَعَلى َأصأ
َي الأََبِييَّ  َيا ٌل يفي إيت أ َتأأَذنَُه َفضأ ََ اسأ َن أَباري وََكا ْلأ ََ َلُه، فَ َعََبَ ِبي َأ َأرَاَد َذليَك، فََأذي ََربي إي َن اْلأ َنَع َصَدَقَة مي ةي ليَيمأ

دي بيهي. َر الأَعهأ  آخي
َرَج عَ  َّ، فََأخأ َد بأَن بُوقَا الَتُّأُكَماّني رَي ُُمَمَّ َمي َط اْلأ ُوََل إيََل َواسي َُ يفي َُجَاَدى اْلأ لأطَا َذ السُّ ََ َها ََنئيَب ن أ َوأَن أ

َهبأ  رَُّقوا، َوَلَأ يُ ن أ ََ َحاَب َصَدَقَة، فَ تَ  ، إيَلَّ َأصأ ِأ َن النَّاُس ُكلُُّه  َصَدَقَة، َوَأمي
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دَّ  َبَح ََّنأٍب، َوَأقَاَم عي نأ َأعأَمالي َصَدَقَة، فَ نَ َهَبُه َأق أ ، َوُهَو مي ََ َسا َلُه إيََل بَ َلدي قَ وأ َذ َخي أ ََ مٍ َأَحٌد، َوأَن أ ، َة َأَّيَّ
ا َوَصُلوا إيلَي أ  َكٌر، فَ َلمَّ ِِي َصَدَقَة، َوَمَعُه َعسأ ، َوُهَو ابأُن َع ٍَ َها َخَرَج فََأرأَسَل َصَدَقُة إيلَيأهي ََثبيَت بأَن ُسلأطَا

َلُة. جأ ِأ دي نَ ُه َنُه َوبَ ي أ َا، َوبَ ي أ َراُك، َوَأقَاَم ََثبيٌت ِبي َت أ َها اْلأ ن أ  مي
ََّ ابأَن بُوقَا َعَبََّ َجََ  َيٍع َعَلى ُثَّ إي ٍع ُمرأَت ضي َُوا َعَلى َموأ ، فَ َوقَ  ِأ ، َوَعَرَف َشَجاَعتَ ُه ِأ ُنأدي ارأَتَضاُه َن اْلأ اَعًة مي

َأ يَ قأ  ُروا َأ دي ِأ يَ قأ َكُرُه فَ َل ِأ ََثبيٌت َوَعسأ رَاًعا، فَ َقَصَدُه نَي ذي اُعُه َْنأَو ََخأسي َُ ارأتيََ ، َيُكو َربُوا الَتُّأَك ََّنأٍر َساَلٍي
َن النُّشَّ  َزَ مي َحابيهي، فَاَّنأ هي، وََكثُ َر اْلأيَراُح يفي َأصأ هي ني ابأني بُوقَا، َوُجريَح ََثبيٌت يفي َوجأ ِأ مي ، َوالأَمَدُد َيَأتييهي َم ابي

يَنَة وَ  َن الَتُّأكي َمدي ٌة مي ، َوَأَسُروا، َوََّنََب طَائيََ ِأ ُه ن أ َراُك، فَ َقتَ ُلوا مي َت أ ُِ اْلأ َط، ُهَو َوَمنأ َمَعُه، َوتَبيَعُه اسي
ِأ  ِأ َوَمنَ َعُه َََبَ، فَ رَكيَب إيلَيأهي َع ابأُن بُوقَا اْلأ ، َفَسمي ِأ اَلُة ََثبيٍت، فَ نَ َهَبتأ َمَعُه ِأ رَجَّ تَ َلَط ِبيي ، َوَقدأ ََّنَُبوا َواخأ

ُوََل  َر َُجَاَدى اْلأ ، َأَواخي َُ لأطَا ، َوَأقأَطَع السُّ َي ََما ْلأ ، َوََنَدى يفي النَّاسي ِبي َط بَ عأَض الأبَ َلدي يَنَة َواسي ، َمدي



دي بَ َلدي َصَدقََة َوََّنأبيهي، فَ نَ َهُبوا فييهي َما ََل ُيَُ  َلةي الأَُبأُسقييِي َوَأَمَر ابأَن بُوقَا بيَقصأ وأ َِ الدَّ ي .ليَقسي  دُّ
َ َُجَادَ  َرانييَّةي، ََثّني ََ نَُّه َساَر َعنأ بَ غأَداَذ إيََل الزَّعأ ٌد فَإي َُ ُُمَمَّ لأطَا ََُة َوَأمَّا السُّ َليي َرةي، فََأرأَسَل إيلَيأهي اْلأ خي ى اْلأ

َن ا يَّةي مي فًا َعَلى الرَّعي ، َوتَ رأكي الأَعَجَلةي َخوأ َوقُّفي لت َّ يني بأَن الأُمطَّليبي َيَأُمُرُه ِبي ، َوزييَرُه َُمأَد الدِي بي هأ لأَقتألي َوالن َّ
ري اْلأَ  ََ بيَذليَك، َواتِيَباعي َأمأ بَ َها ي َأصأ ُة إيََل َوَأَشاَر قَاضي ََ َليي َُ إيََل َذليَك، فََأرأَسَل اْلأ لأطَا ةي، فََأَجاَب السُّ ََ ليي

َم، َفَساُروا إيََل َصَدقََة فَ  َادي َلةي َُمأَتصًّا اْلأ وأ َقَباءي َعلييَّ بأَن َطرَّاٍد، َوََجَاَل الدَّ َلغَاُه ريَساَلَة َصَدَقَة نَقييَب الن ُّ أَب أ
ةي َيَأُمُرُه بيطَاَعةي  ََ َليي ُت الطَّاَعَة،  اْلأ َأ ةي، فَاعأَتَذَر َصَدَقُة، َوقَاَل: َما َخاَل ََ َهاُه َعني الأُمَخاَل ، َويَ ن أ َي لأطَا السُّ

. َي لأطَا رَي َمَعُهَما إيََل السُّ َنُه ُدبَ يأًسا ليَيسي َز اب أ ي. َوَجهَّ ُطأَبَة يفي بَ َلدي  َوََل َقَطعأُت اْلأ
َنَما الرُُّسُل( َوَصَدَقُة يفي َهذَ  َي َقدأ َعََبُوا )فَ بَ ي أ لأطَا َكري السُّ نأ َعسأ ًة مي ََّ طَائيََ ، إيذأ َوَرَد اْلأَََبُ َأ يثي َدي ا اْلأ

َحابي َصَدَقَة قَائيَمٌة َعَلى َساٍق، فَ َتَجلََّد َصَدَقُة ْليَ  َ َأصأ ِأ َوَبنيأ نَ ُه َرأَب بَ ي أ ََّ اْلأ ريَاَِبَذ، َوَأ نأ َمطي لي مي جأ
َتكيي الرُّ  ، َوُهَو َيشأ ُعوا َذليَك يُ نأكيُرونَُه الرُُّسلي ََ الرُُّسُل إيَذا َسَي ، وََكا ِأ فًا َعَليأهي َحابيهي َخوأ ُكوَب إيََل َأصأ

ِأ إيََل َحرأ  ُه ن أ َأ ََل يَ تَ َعرََّض َأَحٌد مي ، َأ ِأ ِأ َعَليأهي نأَد ُعُبوريهي َكري، عي ُموا إيََل الأَعسأ ِأ َقدأ تَ َقدَّ ََّنَُّ ٍب، َحَّتَّ ْلي
ََّ الصُّ  ََ وََكيأَف آَمُن نَ ُعوَد، فَإي َي اْلأ ُل َوَلدي : َكيأَف أَثيُق ُأرأسي لأَح َقدأ قَاَرَب. فَ َقاَل َصَدَقُة ليلرَُّسولي

َأ  ؟ فَإي ََ  َعَليأهي، َوَقدأ َجَرى َما تَ َروأ
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الَتيهي، َفَكَتَب إي  ََ ِأ يَ َتَجاَسُروا َعَلى َك تُُه. فَ َل ذأ ََ هي إيَِلَّ أَنَ  ِأ بيَردِي لأُت ََّ َا َتَك هي ِبي اذي َوَلدي ََ ُر َعنأ إين أ ةي يَ عأَتذي ََ َليي ََل اْلأ
 َجَرى.

، فَ َقالَ  ا رََأُوا الرُُّسَل اعأتَ َقُدوا ُوُقوَع الصُّلأحي َي َلمَّ لأطَا َكَر السُّ ََّ َعسأ َعةي َأ هي الأَوق أ ََ َسَبُب َهذي  وََكا
، ًئا قَ بأَل الصُّلأحي َهُب َشي أ ُِ: الرَّأأُي أَن ََّنا نَ ن أ تَ َنَع الأبَ عأُض، فَ َعََبَ َمنأ َأَجاَب  بَ عأُضُه فََأَجاَب الأبَ عأُض َوامأ

َِّ َعَلى َمنأ َعََبَ  ، َوليَئَلَّ يَتي ٍ رأ َمنأ َلَأ َيُيبأ ليَئَلَّ يُ نأَسَب إيََل َخَوٍر َوُجْبأ َر، َوَلَأ يَ َتَأخَّ هأ ََ الن َّ َوَهٌن، فَ َيُكو
، فَ َعََبُوا بَ عأدَ  ِأ َزيَيَُة َعَلى َعارُُه َوَأَذاُه َعَليأهي ، َفَكاَنتي اْلأ ِأ َحاُب َصَدقََة َوقَاتَ ُلوُه ِأ َأصأ ِأ أَيأًضا، فََأََتُه ُه

، َوَغري  ِأ نأ َغريأيهي ، وََكثيرٌي مي ِأ نأ َأعأَياَّنيي َر ََجَاَعٌة مي ِأ ََجَاَعٌة َكثيريٌَة، َوُأسي ُه ن أ ، َوقُتيَل مي َراكي َت أ ُِ: اْلأ ُه ن أ َق ََجَاَعٌة مي
رُي ُُمَمَّ  َمي ََ اْلأ رييَن َسَنًة، وََكا شأ ا َوعي ًَ ََ ُعُمُرُه نَ يِي َب أَنأطَاكيَيَة، وََكا ََ أَبُوُه َصاحي ي َكا ََ الَّذي يَّا ي سي ُد بأُن ََّيغي

َة َمَداريَس. َوَلَأ ََيأُسري اْلأَ  دَّ ََ عي نأ َأذأرَبييَجا هي مي ( ، َوَبََن ِبييقأطَاعي يني لي الدِي َراكُ ُمُيبًّا )ليلأُعَلَماءي َوَأهأ َأ  ت أ َعَلى َأ
نأُه، َحيأُث فَ َعُلوا َذليَك بيَغريأي  فًا مي َوابِي َخوأ َوالي َوالدَّ َمأ َن اْلأ ِأ مي ُه ن أ َذ مي َا ُأخي ََ ِبي لأطَا ريهي.يُ َعرِيُفوا السُّ   َأمأ

ُر َوالتِييُه َوالطََّمُع، َوَأظأَهُروا خأ ََ ُِ الأ ُه ن أ َزيَيَةي، َوَظَهَر مي هي اْلأ َذي َع الأَعَرُب ِبي يَناٍر،  َوَطمي رٍي بيدي ِأ َِبُعوا ُكلَّ َأسي َأَّنَُّ
: َمنأ ي َ  ََ ًزا َوَهرييَسًة، َوَجَعُلوا يُ َناُدو َا ُخب أ َسةي قَ َرارييَط َوَأَكُلوا ِبي َمأ ريًا ِبي ََّ َثََلثًَة َِبُعوا َأسي ى َوَأ تَ َغدَّ

 ٌِ ي َراٌب َعظي طي َراكي اضأ َت أ َن اْلأ َخَر؟ َوَظَهَر مي ِي ى  رٍي، َويَ تَ َعشَّ سي  .ِبَي



َمُر بيهي،  ، فََأَجاَب أَنَُّه ََل َُيَاليُف َما يُ ؤأ ري الصُّلأحي رييري َأمأ ُة ُمَكاتَ َبَة َصَدَقَة بيَتحأ ََ َليي وََكَتَب َصَدَقُة َوَأَعاَد اْلأ
َحابيهي  َ َأصأ َرأبي الَِّتي َكاَنتأ َبنيأ َن اْلأ َّا نُقيَل َعنأُه، َومي ُر ِمي َي يَ عأَتذي لأطَا ََّ  أَيأًضا إيََل السُّ ، َوَأ َراكي َت أ َ اْلأ َوَبنيأ

هي، َوأَنَُّه َلَأ َُيأُضري اْلأَ  لأمي ِأ بيَغريأي عي هي َُسي َحابيهي، َفَمنَ ُعوا َعنأ أَن أ َي )َعََبَتأ إيََل( َأصأ لأطَا رأَب، َوَلَأ ُجنأَد السُّ
هي. نأ بَ َلدي نأ طَاَعٍة، َوََل َقَطَع ُخطأبَ َتُه مي  يَ نأزيعأ َيًدا مي

ََروييَّ إيََل َوَلَأ َيُكنأ صَ  ، َوَأَِب َسعأٍد اْلأ َقَباءي ُة نَقييَب الن ُّ ََ َليي ، فََأرأَسَل اْلأ َدَقُة َكاتَ َبُه قَ بأَل َهَذا الأكيَتابي
ا وَ  ُدُه َمنأ ُأقَاريبي َصَدَقَة، فَ َلمَّ صي َي ليَمنأ يَ قأ ََما ْلأ ََ َأوًََّل، َوَأَخَذ َيَدُه ِبي لأطَا ََل َصََل إي َصَدَقَة، )فَ َقَصَد السُّ

َي  لأطَا ََلَح قَ لأبي السُّ ََّ إيصأ ةي: إي ََ َليي  َصَدَقَة( َوقَاََل َلُه َعني اْلأ
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ْلأُضُ  ، فََأَجاَب َأوًََّل ِبي َهزيمي َكري الأُمن أ َن الأَعسأ َذ مي يعي َما ُأخي َرى، َوَردِي َجَي َسأ ُقوٌف َعَلى إيطأََلقي اْلأ وعي َموأ
ريي، َوالطَّاَعةي، ُثَّ قَاَل: َلوأ قَ  نأ َظهأ َي فَ َعلأُت، َلكينَّ َورَائيي مي لأطَا ي َيَديي السُّ نأ َبنيأ يلي مي َدرأُت َعَلى الرَّحي

لأ  ئأُت السُّ ُت أَنَِّني إيَذا جي ٌَ، َوَلوأ َعليمأ ُلُهنَّ َمَكا َرأٍَة، َوََل َُيأمي ي، َثََلَثَياَئةي امأ ري أَِي َوَجدِي ََ َوَظهأ طَا
ليًما قَبيَلِني َوا َتسأ .ُمسأ َُو َعنأ زَلَِّتي ، َوََل يَ عأ َرِتي َََعلأُت، َلكينَِّني َأَخاُف أَنَُّه ََل يُقييُل َعث أ َدَمِني َل َتخأ  سأ

ي َمنأ ََل َأعأريفُُه، َوَقدأ ََّنَُبوا َوَدَخُلوا الأََبَّ، َفََل طَاقَ  نأدي َلأَق َكثيرٌي، َوعي ََّ اْلأ ، َوَأمَّا َما َّنُيَب فَإي ِأ َة ِلي َعَليأهي
َأ يُقيرَّ ُسرأَخاَب بأَن  َوَلكي  ي، َوََل فييَمنأ َأَجرأتُُه، َوَأ َُ ََل يُ َعاريُضِني فييَما يفي يَدي لأطَا ََ السُّ َأ َكا نأ إي

َأ ََيأ  ي، َوَأ نأ بيََلدي َم إيََل ابأني بُوقَا ِبييَعاَدةي َما َّنُيَب مي َأ يَ تَ َقدَّ هي بيَساَوَة، َوَأ ُرو َعَلى إيقأطَاعي ُر ُرَج َوزييَكيأَخسأ
يَنئيٍذ َأخأ  َنُه، َفحي َي َعَلى الأُمَحاَفَظةي فييَما بَ يأِني َوبَ ي أ َا ََيأ َن اْلأ َا أَثيُق بيهي مي َُُه ِبي ةي ُُيَلِي ََ َليي ، اْلأ لأَمالي ُم ِبي دي

 َوَأُدوُس بيَساَطُه بَ عأَد َذليَك.
ِأ أَبُو َمنأُصوري بأُن َمعأُروٍف، َرُسوُل َصَدقَ  ََذا، َوَمَعُه َُ فَ َعاُدوا ِبي لأطَا ُة، َوَأرأَسَل السُّ ََ َليي ُِ اْلأ َة، فَ َردَُّه

، َن الطَّرييقي لأ إيلَيأهي، َوَعاَد مي ِأ َيصي يَل فَ َل َاعي يَل، فََأمَّا أَبُو إيَسأ َاعي ََ َأَِب إيَسأ بَ َها َي َأصأ ِأ قَاضي َوَأَصرَّ  َمَعُه
 َُ لأطَا يَنئيٍذ َساَر السُّ . َفحي َوَّلي لي اْلأ َرانييَّةي، َوَساَر َصَدقَُة يفي َصَدَقُة َعَلى الأَقوأ ََ َن الزَّعأ َن رََجٍب، مي ، ََثمي

َي بأني ُدبَ يأ  لأطَا َتأأَمَن ََثبيَت بأَن السُّ ، َواسأ ََلحي سي بأني َعَساكيريهي إيََل قَ رأيَةي َمَطٍر، َوَأَمَر ُجنأَدُه بيُلبأسي السِي
ِِي َصَدَقَة، إيََل  َم  َعلييِي بأني َمزأَيٍد، َوُهَو ابأُن َع ي تَ َقدَّ ََ َُيأُسُد َصَدَقَة، َوُهَو الَّذي ٍد، وََكا َي ُُمَمَّ لأطَا السُّ

قأطَاَع. َسَن إيلَيأهي، َوَوَعَدُه اْلأي ، َوَأحأ َُ لأطَا َرَمُه السُّ َط، فََأكأ ََ بيَواسي ُرُه أَنَُّه َكا  ذيكأ
: بَ ُنو بُ رأُسَق، َوعَ  ِأ ُه ن أ َي مي لأطَا ُب بأُن َعلييِي بأني َوَوَرَدتي الأَعَساكيُر إيََل السُّ َلةي أَبُو َكالييَجاَر َكرأَشاسي وأ ََلُء الدَّ

ي َسلََّمهَ  َز( ُهَو الَّذي ، َوفَ َراَمرأ ََ بَ َها َحاَب َأصأ ري بأني َكاَكاَويأهي َوآَِبُؤُه َكانُوا َأصأ ََ َز )أَِي َجعأ ا إيََل فَ َراَمرأ
، َوقُتيَل أَبُوُه َمَع تُ ُتَش.  طُغأَرلأَبكأ

نَ ُهَما ََّنٌَر، َوَعََبَ َعسأ  َدٍة، بَ ي أ َلَة، َوَلَأ يَ عأَُبأ ُهَو، َفَصاُروا َمَع َصَدَقَة َعَلى َأرأٍض َواحي جأ َي دي لأطَا َكُر السُّ



ا َصاَرتأ يفي  ا الأتَ َقوأ ، فَ َلمَّ َي لأطَا َحابي السُّ َع َعَشَر رََجٍب، وََكاَنتي الرِييُح يفي ُوُجوهي َأصأ ا ََتسي َوالأتَ َقوأ
، وَ  ِأ َقٍة ُظُهوريهي ََ ََيأُرُج يفي ُكلِي َرشأ ، َفَكا ابي لنُّشَّ ا ِبي َراَك رََموأ َت أ ََّ اْلأ َحابي َصَدَقَة، ُثَّ إي يفي ُوُجوهي َأصأ

َحاُب َصَدَقَة ُكلََّما َْحَُلوا ََ َأصأ ٌِ إيَلَّ يفي فَ َرٍس َأوأ فَاريٍس، وََكا ِأ يَ َقعأ َسهأ ابٍَة، فَ َل َرُة آََلفي َنشَّ  َعشأ
ُِ ال ، َوتَ َقاَعَدتأ ُعَباَدُة َمنَ َعُه عأ ِأ َلَأ يَ رأجي ُه ن أ اُب، َوَمنأ َعََبَ مي َراكي َوالنُّشَّ َت أ َن الأُوُصولي إيََل اْلأ ُر مي هأ ن َّ

ََة، ََّي آلَ  ي: ََّي آَل ُخَزَيأ اَجُة، َوَجَعَل َصَدَقُة يُ َنادي ََ  َوَخ
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َراَد بيُكلِي  َكأ ٍف، َوَوَعَد اْلأ َرَة، ََّي آَل َعوأ هي ََنشي ََ رَاكيًبا َعَلى فَ َرسي ، وََكا ِأ نأ َشَجاَعتيهي يٍل ليَما َظَهَر مي َجَي
ََديأُل بَ عأدَ  رُي َأْحأ َمي َراَحاٍت َوَأَخَذُه اْلأ َرُس َثََلَث جي ََ ُلُه، َفُجريَح الأ ث أ ََحٍد مي ، َوَلَأ َيُكنأ ْلي ُلوبي  قَ تألي الأَمهأ

َيينَ  َُه إيََل بَ غأَداَذ يفي َس .َصَدَقَة، َفَسريَّ  ٍة، َفَماَت يفي الطَّرييقي
ا رََأى النَّاَس َوَقدأ َغُشوا صَ  ََّاَحَة، فَ َلمَّ ري بأُن تُ  ُبُه أَبُو َنصأ ََ ليَصَدَقَة فَ َرٌس آَخُر َقدأ رَكيَبُه َحاجي َدَقَة وََكا

، وَ  َراكي َت أ ِأ َيُيبأُه، َوَْحََل َصَدقَُة َعَلى اْلأ هي َهَرَب َعَليأهي، فَ َناَداُه َصَدَقُة، فَ َل هي ِأ َعَلى َوجأ ُه ن أ َضَربَُه ُغََلٌم مي
رََكُه ُغََلٌم  ريهي، َوَأدأ ٌِ يفي َظهأ ، َأََن َصَدَقُة! فََأَصابَُه َسهأ َهُه، َوَجَعَل يَ ُقوُل: َأََن َمليُك الأَعَربي ُُه َفَشوَّ اَسأ

ََ َأَشلَّ، فَ تَ َعلََّق بيهي، َوُهَو ََل يَ عأريفُُه، َوَجَذبَُه َعنأ  َرأضي ُهَو َوالأُغََلُم، بَ زأَغُش، َكا هي، َفَسَقَط إيََل اْلأ فَ َرسي
يأفي فَ َقتَ َلُه، َوَأَخَذ رَأأَسُه َوَْحأَلُه إيََل الأ  لسَّ ، َفَضَربَُه ِبي ، فَ َعَرَفُه َصَدَقُة، فَ َقاَل: ََّي بَ زأَغُش ارأُفقأ َُبأُسقييِي

ا رَآُه َعانَ َقُه، َوَأَمرَ  ، فَ َلمَّ َي لأطَا َلٍة. َفَحَمَلُه إيََل السُّ  ليبَ زأَغَش بيصي
ًعا وَ  ََ ُعُمُرُه تيسأ . وََكا َن الأَمَدائيني ٌَ مي ، َفَدفَ َنُه إينأَسا َُ لأطَا َأ َساَر السُّ نَي َوبَقيَي َصَدَقُة َطريًُيا إيََل َأ ََخأسي

ُل رَأأُسُه إيََل بَ غأَداَذ، َوقُتي  رييَن َسَنًة، َوْحُي شأ َدى َوعي َحابيهي َما يَزييُد َعَلى َسَنًة، وََكاَنتأ إيَمارَتُُه إيحأ نأ َأصأ َل مي
ََ رَُجًَل، ُعو ََ ََخأَسٌة َوتيسأ َبا نأ َبِني َشي أ لي بَ يأتيهي، َوقُتيَل مي نأ َأهأ ِأ ََجَاَعٌة مي َر  َثََلثَةي آََلفي فَاريٍس، فييهي َوُأسي

يُّ الَّذي  َلمي ي أ ُرو الدَّ ُنُه ُدبَ يأُس بأُن َصَدَقَة، َوُسرأَخاُب بأُن َكيأَخسأ َر اب أ ضي َرأُب بيَسَببيهي، فَُأحأ هي اْلأ ي َكاَنتأ َهذي
َأ ثَ َبتَ  ريًا، فَإي ُتُل َأسي ُت اَّللََّ أَنَِّني ََل َأق أ ، فَ َقاَل: َقدأ َعاَهدأ ََ ََما ، َفَطَلَب اْلأ َي لأطَا َ َيَديي السُّ  َعَليأَك َبنيأ

َر َسعييُد بأُن ُْحَيأٍد الأُعَمري  ٌّ قَ تَ لأُتَك، َوُأسي ِني َُ بأُن أَنََّك َِبطي رَا ُب َجيأشي َصَدَقَة، َوَهَرَب بَدأ ، َصاحي يُّ
يَحةي  َكَنُه، َوَسريََّ ُأمَُّه َونيَساَءُه إيََل الأَبطي َن الأَمالي َوَغريأيهي َما َأمأ بي  َصَدَقَة إيََل اْلأيلَّةي، فََأَخَذ مي إيََل ُمَهذِي

َبأي  ََد بأني أَِي اْلأ َلةي أَِي الأَعبَّاسي َأْحأ وأ َن الدَّ َنتيهي، َوََّنََب مي َلةي َعَلى اب أ وأ بي الدَّ َر ُمَهذِي هأ َُ صي رَا ََ َبدأ ، وََكا
َوالي َما ََل َحدَّ َعَليأهي. َمأ  اْلأ

َرُأ، َوََل يَ  ُن يَ قأ ََ ُُيأسي ٌء َكثيرٌي، أُُلوٌف ُُمَلََّداٌت، وََكا َن الأُكُتبي الأَمنأُسوبَةي اْلأَطِي َشيأ ََ َلُه مي ُتُب، وََكا كأ
 ََ ، َما بَريَح َملأَجأً  وََكا َي َسا حأ ِي َواْلأي  َجَواًدا، َحلييًما، َصُدوقًا، َكثيرَي الأَبي
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ًَل، ََ َعادي ، وََكا ِأ يهي، َويَ ُزورُُه دي ، َويَ بأُسُط قَاصي ضُّلي ََ ِي َوالت َّ لأَبي ُدُه ِبي صي  ليُكلِي َملأُهوٍف، يَ لأَقى َمنأ يَ قأ
ٍن َودَ  َها، َفَما ظَنَُّك بيَغريأي َوالرََّعاََّي َمَعُه يفي َأمأ َرأَتيهي، َوََل َتَسرَّى َعَلي أ ا َلَأ يَ تَ َزوَّجأ َعَلى امأ ًَ َيي ََ َع َعٍة، وََكا

وَ  ََ َأمأ ُعو َحابُُه يُودي ََ َأصأ َيٍَة، وََكا ِأ ِبييَساَءٍة َقدي َذُه نأ نُ وَّابيهي، َوََل َأخأ رأ َأَحًدا مي ِأ يفي َهَذا؟ َوَلَأ ُيَصادي اَْلُ
َزانَتي  ريََها َكُحبِي رَعي خي يٍَّة َأَحبَّتأ َأمي َمعأ بيَرعي ، َوَلَأ ُيسأ ََلَل الأَوَلدي َعَلى الأَواليدي ََ َعَليأهي إيدأ لُّو  يَّتيهي َلُه.هي، َويُدي

َُه اَّللَُّ، َلَقدأ كَ  رَةي، َرْحي ُر إيََل النَّادي َعاَر، َويُ َبادي َشأ ُظ اْلأ ََ ًَل، َُيأ ًعا، ُُمأَتمي ََ ُمتَ َواضي ن أَيا.وََكا ني الدُّ نأ َُمَاسي ََ مي  ا
لأ إيََل اْلأيلَّةي، َوَأرأَسَل إيََل الأَبطييَحةي َأَماًَن ليَزوأَجةي َصَدقَ  َُ إيََل بَ غأَداَذ، َوَلَأ َيصي لأطَا َة، َوَأَمَرَها َوَعاَد السُّ

نَ َها ُدبَ يأسً  َُ اب أ لأطَا َعَدتأ إيََل بَ غأَداَذ، فََأطأَلَق السُّ لظُُّهوري فََأصأ َُمَراءي إيََل ِبي َن اْلأ َذ َمَعُه ََجَاَعًة مي ََ ا، َوأَن أ
، َُ لأطَا َضَرَها السُّ ا َوَصَلتأ إيََل بَ غأَداَذ َأحأ يًدا، َوَلمَّ نُ َها َبَكَيا بَُكاًء َشدي ا َلقييَ َها اب أ َواعأَتَذَر  ليَقائيَها، فَ َلمَّ

َل إيَِلَّ  ُت أَنَُّه ْحُي دأ َها، َوقَاَل: َودي نأ قَ تألي َزوأجي يلي  مي َمي َن اْلأ َعُل َمَعُه َما يَ عأَجُب النَّاُس بيهي مي َحَّتَّ ُكنأُت َأف أ
َساٍد. َعى بيََ نَ َها ُدبَ يأًسا أَنَُّه ََل َيسأ َلَف اب أ َتحأ . َواسأ َقأَداَر َغَلبَ تأِني ، َلكينَّ اْلأ َي َسا حأ  َواْلأي

 
بي إيفأرييقييََّة َووي  ِي بأني الأُمعيزِي َصاحي ُر َوفَاةي َتَيي  ََليَةي ابأنيهي َُيأََي ذيكأ

ًما، شُ  ََ َشهأ ُب إيفأرييقييََّة، وََكا يٍس، َصاحي ُِ بأُن الأُمعيزِي بأني َِبدي َ َتَيي َنةي، يفي رََجٍب، تُ ُويفِي هي السَّ َجاًعا، يفي َهذي
ي ََرائيِي الأَعظي وي َعني اْلأ َأ ََ َحلييًما، َكثيرَي الأَع نأُه أَنَُّه ذَكييًّا، َلُه َمعأريفٌَة َحَسَنٌة، وََكا عأٌر َحَسٌن، َفمي َمةي، َوَلُه شي

َطَلحُ  نأ َرََّيٍح، ُثَّ اصأ يٌّ، َوَرََّيٌح، فَ ُقتيَل رَُجٌل مي ِأ َعدي ، َوُه َن الأَعَربي ي مي َتنيأ َ طَائيََ وا، َوقَ َعتأ َحرأٌب َبنيأ
هي، فَ َقاَل أَ  ِأ َما َيُضرُّ بيهي َوبيبيََلدي ََ ُصلأُحُه َدُروا َدَمُه، وََكا َي:َوَأهأ هي، َوهي َياًَت ُُيَرِيُض َعَلى الطََّلبي بيَدمي  ب أ

َتقيلُّ  ِأ بيثَأأٍر ُمسأ لُّ ... َأَما فييُك ِأ ُتطي َماؤُُك  َمَّتَّ َكاَنتأ دي
لُّ  ِأ َتذي ِأ ... َفَما َكاَنتأ َأَوائيُلُك لأُت َأ َفشي ُ إي ُ ُثَّ َساَلي  َأَغاِني
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ََلبي الثَّأأري َحَّتَّ  ِأ َعنأ طي أُت  َوَّي
ُُتُ فييهي الأَعَواِلي  رأ لٌّ ... َوَما َكسَّ َمحي ِأ ُمضأ ََّ الأعيزَّ فييُك  َكَأ

لُّ، َوََل ُتَسلُّ  ََ  َوََل بييٌض تُ 
َلى، َحَّتَّ  ُِ الأقيَتاُل، وََكثُ َرتي الأَقت أ نَ ُه َتدَّ بَ ي أ ، َواشأ يٍِ نأ َعدي ريًا مي ُتولي فَ َقتَ ُلوا َأمي َوُة الأَمقأ َرُجوا فَ َعَمَد إيخأ  َأخأ

نأ إيفأرييقييََّة.بَ  يٍِ مي  ِني َعدي
َف َعلَ  ُلُه َوَأسي ي َِبَعَها َذَهَب َعقأ ََلَها الَّذي ََّ َموأ ََتَى َجارييًَة بيَثَمٍن َكثيرٍي، فَ بَ َلَغُه َأ ى فيَراقيَها، قييَل: إينَُّه اشأ

َارييََة إيََل َداريهي،  ي َيَديأهي، َوَأرأَسَل اْلأ ٌِ إيََل َبنيأ َضَرُه َتَيي َُها، فََأحأ َيضَُّة، َوَغريأ ََواّني الأ َواُت، َواْلأ َوَمَعَها الأكيسأ



ا  ُِ بيَذليَك، فَ َلمَّ ، َوُهَو ََل يَ عأَل َرافي نأصي َلي ََلَها ِبي ٌء َكثيرٌي، ُثَّ َأَمَر َموأ ، َوَغريأيهي، َشيأ يبي َن الطِي َوَصَل إيََل َومي
يًّ  َالي َوَقَع َمغأشي ََ الأَغُد َأَخَذ الثََّمَن، َداريهي َورَآَها َعَلى تيلأَك اْلأ ا َكا َرةي ُسُروريهي، ُثَّ َأفَاَق. فَ َلمَّ ا َعَليأهي ليَكث أ

يعي َذليَك إيََل َداري  ، فَان أتَ َهَرُه، َوَأَمَرُه ِبييَعاَدةي َجَي ٍِ ََ َمَعَها، َوَْحََلُه إيََل َداري َتَيي يَع َما َكا  هي.َوَجَي
َحاُب  ََ َلُه يفي الأبيََلدي َأصأ َحابيهي ليَئَلَّ َيظأليُموا وََكا َوالي َأصأ حأ ِأ َأرأزَاقًا َسنييًَّة ليُيطَاليُعوُه ِبَي َباٍر َُيأريي َعَليأهي َأخأ

اُر َتَييًما، َوَدعَ  مي التُّجَّ ََّيَّ َوٌة، َفذََكَر يفي بَ عأضي اْلأ ٌر َلُه َماٌل َوثَ رأ َي ََتجي ََوا لأَقريأ ََ ِبي ا َلُه، َوَذليَك النَّاَس، َفَكا وأ
َضَرُه إيََل ال ، فََأحأ ٍِ َِ َعَلى أَبييهي الأُمعيزِي، َوَلَأ َيذأُكرأُه، فَ ُرفيَع َذليَك إيََل َتَيي ٌر، َفََتَحَّ ُر َحاضي ريهي َوَسأََلُه: تَّاجي َقصأ

َت  َِ َأطأَلقأ ؟ قَاَل: ََل! قَاَل: فَلي َحاِي ُتَك؟ فَ َقاَل: ََل! قَاَل: فَ َهلأ َظَلَمَك بَ عأُض َأصأ ليَساَنَك َهلأ َظَلمأ
َيَع يفي َحضأ  َأ يُ َقاَل َشريَه يفي َماليهي َلَقتَ لأُتَك، ُثَّ َأَمَر بيهي َفُص ََل َأ ي؟ َفَسَكَت، فَ َقاَل: َلوأ سي بيَذمِي َرتيهي َأمأ

َراُر  ُرونَُه، َفَسأَُلوُه َعنأ َخََبيهي، فَ َقاَل: َأسأ َتظي َحابُُه يَ ن أ الأُمُلوكي ََل ُتَذاُع، َقلييًَل، ُثَّ َأطأَلَقُه َفَخَرَج، َوَأصأ
 َفَصاَرتأ ِبييفأرييقييََّة َمَثًَل.

تًّا َوَأرأبَعينَي َسَنًة َوَعَشَرَة أَ  ًعا َوَسبأعينَي َسَنًة، وََكاَنتأ ويََليَ ُتُه سي ََ ُعُمُرُه تيسأ َ َكا ا تُ ُويفِي رييَن َوَلمَّ شأ ُهٍر َوعي شأ
َن الذُُّكوري َما يَزييُد َعَلى ًما، َوَخلََّف مي َ َمَلَك بَ عأَدُه اب أُنُه  يَ وأ ا تُ ُويفِي ًتا، َوَلمَّ تِينَي بين أ َن الأبَ َناتي سي اَئٍة، َومي مي

نيَ  ةي َسَنَة َسبأٍع َوََخأسي ي اْلأيجَّ نأ ذي َرأَبٍع بَقينَي مي يَّةي ْلي دي لأَمهأ ، وََكاَنتأ ويََلَدتُُه ِبي ٍِ اَئٍة،  َُيأََي بأُن َتَيي َوَأرأبَعيمي
نيَ  ََ ُعُمُرُه حي َواًَل َجزييَلًة،  وََكا َ فَ رََّق َأمأ ا ُوِلِي ًما، َوَلمَّ رييَن يَ وأ شأ ُهٍر َوعي تََّة َأشأ َ َثََلًَث َوَأرأبَعينَي َسَنًة َوسي ُوِلِي

يَّةي. ريََة يفي الرَّعي َسَن السِي  َوَأحأ
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ُر ُملأكي َُيأََي قَ لأَعَة قُ َليأبييَّةَ   ذيكأ
 ٍِ ا َمَلَك َُيأََي بأُن َتَيي َسني قيََلعي َلمَّ نأ َأحأ َي مي ا إيََل قَ لأَعةي قُ َليأبييََّة، َوهي ًَ َكًرا َكثيي بَ عأَد أَبييهي، َجرََّد َعسأ

ََ أَبُ  َحأ َحَّتَّ فَ َتَحَها َوَحصَّنَ َها، وََكا يًدا، َوَلَأ َيَبأ َصارًا َشدي َها، َوَحَصَرَها حي ٌِ َقدأ إيفأرييقييََّة، فَ نَ َزَل َعَلي أ وُه َتَيي
َزمأ َلُه َجيأٌش.رَاَم فَ تأحَ  ًََّرا، َمنأُصورًا، َلَأ يُ هأ رأ َعَلى َذليَك، َوَلَأ يَ َزلأ ُمَظ دي ِأ يَ قأ  َها، فَ َل

 
َيًرا تَ نأ اٍر بَ غأَداَذ ُمسأ ُر ُقُدومي ابأني َعمَّ  ذيكأ

ُر الأُملأكي أَبُو َعلييِي بأُن َعمَّ  ي َفخأ ، َورََد الأَقاضي ََ ري رََمَضا َنةي، يفي َشهأ هي السَّ ُب َطَرابُ ُلَس يفي َهذي اٍر، َصاحي
ييرَي الأَعسَ  ، طَاليًبا َتسأ َيرينأجي َيًرا َعَلى الأ تَ نأ ٍد، ُمسأ َي ُُمَمَّ لأطَا ًدا َِبَب السُّ ، إيََل بَ غأَداَذ، قَاصي امي اكيري الشَّ

يَنةي  َيرينأجي ليَمدي ُر الأ ا طَاَل َحصأ ي َحثَُّه َعَلى َذليَك أَنَُّه َلمَّ ، َوالَّذي ِأ زَاَحتيهي َطَرابُ ُلَس، َعَلى َما ذََكرأََنُه،  ْليي
، ِأ ، َفَمنَّ اَّللَُّ َعَليأهي لي الأبَ َلدي ُر َعَليأهي، َوَعَلى َأهأ َمأ َتدَّ اْلأ ، َواشأ َواُت َوقَ لَّتأ َق أ َسَنَة  َضاَقتأ َعَليأهي اْلأ

َُس، َوأَنأطَاكيَيَة، َوجَ  نأ َجزييَرةي ُقَبأ ري مي اَئٍة، ِبييريٍَة يفي الأَبحأ مي ِأ َوقَ ُووا ََخأسي تأ قُ ُلوُِبُ َتدَّ َقةي، فَاشأ َزائيري الأبَ َنادي



َلُموا. َتسأ َأ َكانُوا اسأ ، بَ عأَد َأ ظي الأبَ َلدي َأ  َعَلى حي
هي َولي  سي َأ ٍد َوَزَواُل ُكلِي َُمَاليٍف رََأى لينَ  َي ُُمَمَّ لأطَا ُُموري ليلسُّ َر الأُملأكي انأتيظَاُم اْلأ ا بَ َلَغ َفخأ نيَ فَ َلمَّ ليمي  لأُمسأ
َا، َورَتَّ  لأُمَقامي ِبي ، َوَأَمَر ِبي هي َذا الأَمَناقيبي تَ َناَب بيَطَرابُ ُلَس ابأَن َعمِي نأتيَصاَر بيهي، فَاسأ َدُه َواَلي َب َمَعُه َقصأ

ٍع إيََل َمنأ  ضي ا، َوَجَعَل ُكلَّ َموأ ًَ ُهٍر َسَل تََّة َأشأ كييَُّة سي ِأ َجامي َناَد بَ رًّا َوَِبأًرا، َوَأعأطَاُه َجأ هي، اْلأ ظي َأ يَ ُقوُم ِبيي
هي  َق، فََأظأَهَر ابأُن َعمِي َمشأ نأ َذليَك، َوَساَر إيََل دي ٍء مي هي ََل َُيأَتاُج إيََل فيعألي َشيأ ََّ ابأَن َعمِي َيأُث إي اْلأيََلَف ِبي

ُر الأُملأكي  ا َعَرَف َفخأ رييِينَي، فَ َلمَّ صأ َعاري الأمي ََ َعَليأهي، َوََنَدى بيشي َيا َحابيهي َلُه، َوالأعيصأ َذليَك َكَتَب إيََل َأصأ
. ِأ َعُلوا َما َأَمَرُه ََ ، فَ  ََواِيِي ني اْلأ صأ لأَقبأضي َعَليأهي، َوَْحأليهي إيََل حي ِأ ِبي  َيَأُمُرُه

َي  َعأََلقي النَّ َن اْلأ ثأليهي مي نأَد َمليٍك مي ََداََّي َما َلَأ يُوَجدأ عي َحَب َمَعُه اْلأ َتصأ اٍر َقدي اسأ ََ ابأُن َعمَّ يَسةي، وََكا
َكُرَها، َوطُغأتيكينُي َأََتبيُك، َوخَ  ا َوَصَلَها َلقيَيُه َعسأ َيألي الرَّائيَقةي، فَ َلمَّ َياءي الأَغرييَبةي، َواْلأ َشأ ري َواْلأ َِ َعَلى ظَاهي يَّ

، َوأَ  ًدا إيََل الطََّعامي ًما َواحي ُخوَل إيلَيأهي، َفَدَخَل يَ وأ ، َوَسأََلُه طُغأتيكينُي الدُّ َها الأبَ َلدي َخَلُه َْحَّاَمُه، َوَساَر َعن أ دأ
 َوَمَعُه َوَلُد طُغأتيكينَي ُيَشيِيُعُه.

(8/558) 

 

هي، َوَأرأَسَل إيلَيأهي َشبَّ  َرامي َُمَراَء َكافًَّة بيتَ َلقِييهي َوإيكأ َُ اْلأ لأطَا ا َوَصَل إيََل بَ غأَداَذ َأَمَر السُّ ُتُه فَ َلمَّ ارََتُه َوفييَها َدسأ
ي ََيأليسُ  َا  الَّذي ، فَ َقاَل لَُه َمنأ ِبي َي لأطَا عي السُّ ضي َ َيَديأ َموأ َها قَ َعَد َبنيأ ا نَ َزَل إيلَي أ َعَليأهي ليرَيأَكَب فييَها، فَ َلمَّ

َي  لأطَا ا َدَخَل َعَلى السُّ ، فَ َلمَّ َي لأطَا تي السُّ ََ ُجُلوُسَك يفي َدسأ َأ َيُكو رأََن َأ : َقدأ ُأمي َي لأطَا نأ َخَواصِي السُّ  مي
لَ  يثيهي.َأجأ َدي َبَل َعَليأهي ِبي َرَمُه، َوَأق أ  َسُه، َوَأكأ

َرى َعَليأهي  ََُة َوَأجأ َليي َزَلُه اْلأ ، فَ َلُقوُه، َوأَن أ بي ََُة َخَواصَُّه، َوََجَاَعَة َأرأَِببي الأَمَناصي َليي  اْلأيَرايََة َوَسريََّ اْلأ
، َوفَ َعَل  َُ لأطَا يَمَة، وََكَذليَك أَيأًضا فَ َعَل السُّ ثَاليهي، الأَعظي ِأ َأمأ يَن َمَعُه َعلأ َمَع الأُمُلوكي الَّذي َأ َمَعُه َما َلَأ يَ 

ََبُ. َرةي َأكأ خي ُر اْلأ ن أَيا، َوَْلَجأ يُعُه ََثََرُة اْلأيَهادي يفي الدُّ  َوَهَذا َجَي
ََ َعنأ َحاليهي، َوَما  لأطَا ي ََّتُه، َوَسَأَل السُّ َم َهدي َي َقدَّ لأطَا لسُّ َتَمَع ِبي ا اجأ ََّاري، َوَلمَّ يُ َعانييهي يفي ُُمَاَهَدةي الأُك

ريهي، َوَطَلَب  ويهي، َوُطوَل َحصأ َة َعدُّ ، َفذََكَر َلُه َحاَلُه، َوقُ وَّ ِأ ُُطوبي يفي قيَتاْليي نأ رُُكوبي اْلأ يهي مي َويُ َقاسي
ي ِأ َجَي َصَل إيلَيأهي َتي الأَعَساكيُر َمَعُه َأوأ َن أَنَُّه إيَذا ُسريِي َدَة، َوَضمي َُ النَّجأ لأطَا ُسونَُه، فَ َوَعَدُه السُّ َع َما يَ لأَتمي

ي يًَّة َجَي ، َوَْحََل َهدي َي لأطَا نأَد السُّ َّا ذََكَرُه عي َييَسًة، بيَذليَك، َوَحَضَر َداَر اْلأيََلَفةي، َوذََكَر أَيأًضا َْنأًوا ِمي َلًة َن
َُ َعنأ بَ غأَداَذ يفي َشوَّالٍ  لأطَا َأ رََحَل السُّ ريي َوَأقَاَم إيََل َأ َمي َم إيََل اْلأ ، َوَقدأ تَ َقدَّ َي َرَوا هأ لن َّ نأَدُه ِبي َضَرُه عي ، فََأحأ

ريي  َمي لي َمَع اْلأ صي ََها إيََل الأَموأ َ َمَعُه الأَعَساكيَر الَِّتي َسريَّ ُلغأ تيكينَي ليُيَسريِي ي بأني َأََتبيَك قَ ت أ ُدوٍد ليقيَتالي  ُحَسنيأ َموأ
ُضوا مَ  ِلي َسقَّاُوو، ليَيمأ ًئا َكثيريًا، َجاوأ َييَسًة، َوَأعأطَاُه َشي أ َلًعا َن َُ خي لأطَا ، َوَخَلَع َعَليأهي السُّ امي َعُه إيََل الشَّ

َأ َشاَء اَّللَُّ  ََ َما َنذأُكُرُه بَ عأُد إي ًعا، وََكا َأ ِأ َيَيدأ َذليَك نَ  ٌ فَ َل رُي ُحَسنيأ َمي   تَ َعاََل.َوَودََّعُه، َوَساَر َوَمَعُه اْلأ



ََّ َفخأ  َا ُثَّ إي اَئٍة، فََأقَاَم ِبي مي ي َوََخأسي نَ َتنيأ َتَصَف الأُمَحرَّمي َسَنَة اث أ َق ُمن أ َمشأ اٍر َعاَد إيََل دي َر الأُملأكي بأَن َعمَّ
ُلَها. َق إيََل َجبَ َلَة، َفَدَخَلَها َوَأطَاَعُه َأهأ َمشأ نأ دي َكٍر مي َها َمَع َعسأ ن أ َه مي ًما، َوتَ َوجَّ  َأَّيَّ
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ِأ َوَأمَّا َأهأ  نأَدُه َُ عي نأُه َواليًيا َيُكو ََ مي ُسو َر يَ لأَتمي ُُيوشي ِبييصأ رَي اْلأ َفأَضَل َأمي ِأ رَاَسُلوا اْلأ َّنَُّ ، ُل َطَرابُ ُلَس، فَإي
َلةي بأَن أَِي الطَّيِيبي َواليًيا، َوَمَعُه الأَغلَّةُ  وأ ِأ َشَرَف الدَّ ري، َفَسريََّ إيلَيأهي ريَُة يفي الأَبحأ َّا ََتأَتاُج  َوَمَعُه الأمي َُها ِمي َوَغريأ

َحابيهي، وَ  اٍر َوَأصأ لي ابأني َعمَّ نأ َأهأ ا َصاَر فييَها قَ َبَض َعَلى ََجَاَعٍة مي َأَخَذ َما إيلَيأهي الأبيََلُد يفي اْلأيَصاري، فَ َلمَّ
َر يفي  صأ يُع إيََل مي َمي َل اْلأ نأ َذَخائيريهي َوآََلتيهي َوَغريأي َذليَك، َوْحُي ري.َوَجَدُه مي  الأَبحأ

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

ت َ  جأ ، َواَلي ٌد الضََّرائيَب َوالأُمُكوَس، َوَداَر الأبَ يأعي َُ ُُمَمَّ لأطَا ، َأطأَلَق السُّ ََ َنةي، يفي َشعأَبا هي السَّ ، يفي َهذي َيازَاتي
َلأَواُح، َوُجعي  ، وَُكتيَبتأ بيهي اْلأ لأعيَراقي ُبُه ِبي َّا يُ َناسي َ َذليَك ِمي .َوَغريأ َواقي َسأ  َلتأ يفي اْلأ

َبَة بيبَ غأَداَذ. ِي اْلأيسأ ي أَبُو الأَعبَّاسي بأُن الرَُّطِبي َ الأَقاضي ، ُوِلِي ََ ري رََمَضا  َوفييَها، يفي َشهأ
َي بيَذليَك، ُثَّ  لأطَا َن السُّ يني بأَن الأُمطَّليبي بيريَساَلٍة مي ََُة َوزييَرُه َُمأَد الدِي َليي يَد إيََل َوفييهي أَيأًضا َعَزَل اْلأ  ُأعي

تَ عأ  َأ ََل َيسأ ريَةي، َوَأ ُن السِي ُل َوُحسأ َها: الأَعدأ ن أ ، َوَشرََّطُه َعَليأهي ُشُروطًا مي َي لأطَا َي السُّ َل َأَحًدا الأويزَارَةي ِبييذأ مي
مَّةي. لي الذِي نأ َأهأ  مي

نأَد  ََ َهَرَب عي َق، وََكا َمشأ نأ دي َبُذ َصَباَوَة مي بَ هأ ، َوفييَها َعاَد َأصأ َُ لأطَا َرَمُه السُّ َم َأكأ ا َقدي قَ تألي إيََّيَز، فَ َلمَّ
ٍق. َبَة َماليكي بأني َطوأ  َوَأقأَطُعُه رَحأ

 ََ ، وََكا ََ بَ َها دي إيََل َأصأ ري بَ غأَداَذ، َعازيًما َعَلى الأَعوأ َُ إيََل ظَاهي لأطَا ُمَقاُمُه َوفييَها، َسابيَع َشوَّاٍل، َخَرَج السُّ
هي الأَمرََّة ََخأ  ًما.َهذي َعَة َعَشَر يَ وأ ُهٍر َوَسب أ  َسَة َأشأ
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تي  َمأ ، َوَأمَّا اْلأ َن النَّاسي ََتََقتأ َخَرابَُة ابأني َجرأَدَة، فَ َهَلَك فييَها َكثيرٌي مي ةي، احأ ي اْلأيجَّ َعُة، َوفييَها، يفي ذي
، فَ َهَلَك َما ََل َحدَّ َعَليأهي، وَ  َواُل، َوَأََثُث الأبُ ُيوتي َمأ ٍب نَ َقُبوُه يفي ُسوري الأَمَحلَّةي إيََل َواْلأ َخَلَص َخلأٌق بينَ قأ

ِأ بيَسبأتيهي  كيهي ًئا ليَتَمسُّ ُقُلوا َشي أ ِأ يَ ن أ ، فَ َل َن الأيَ ُهودي َا مي َا ََجَاَعٌة ِبي ََ ِبي َرَز، وََكا ََبَةي َِببي أَب أ ََ بَ عأُض َمقأ ، وََكا ِأ
ِيِي  َانيبي الأَغرأ ليهي َقدأ َعََبُوا إيََل اْلأ ي يَليي الأعييَد، فَ َعاُدوا َأهأ بأتي الَّذي ِأ يفي السَّ َُرأَجةي، َعَلى َعاَدَتيي  ليلأ

. ِأ َقدأ َهَلَكتأ َواَْلُ ََتَُقوا، َوَأمأ َلَها َقدي احأ ، َوَأهأ ِأ َقدأ َخريَبتأ  فَ َوَجُدوا بُ ُيوََتُ



َها: َدرأُب الأَقيَّاري، وَ  ن أ ةي َأَماكيَن مي دَّ قَ َراُح ابأُن َرزييٍن، فَارأََتَع النَّاُس ليَذليَك، َوَبطَُّلوا ُثَّ تَبيَع َحرييٌق يفي عي
نأَدهُ  ، َوَجَعُلوا عي ُطوحي ، َوَعَلى السُّ ُروبي ِأ يفي الدُّ ََ بُ ُيوََتُ ، َوَأقَاُموا لَيأًَل َوََّنَارًا َُيأُرُسو ِأ ُِ الأَماَء َمَعاييَشُه

ََّ َسَببَ  اءي النَّاري، َفَظَهَر َأ ََ طأ ََّ َجارييًَة َأَحبَّتأ رَُجًَل، فَ َوافَ َقتأُه َعَلى الأَمبييتي  الأُمَعدَّ ْليي َرييقي َأ َهَذا اْلأ
َي أَيأًضا َمَعُه، فَ َلمَّ  ريقُُه إيَذا َخَرَج، َوَيَأُخُذَها هي تأ َلُه َما َيسأ رًّا، َوَأَعدَّ ََلَها سي نأَدَها يفي َداري َموأ ا َأَخَذَها عي

اري، فَ  َذا َوُحبيَسا.َطَرَحا النَّاَر يفي الدَّ يَحَة َْلَُما، فَُأخي ضي ََ َل الأ َما، َوَعجَّ  َخَرَجا، فََأظأَهَر اَّللَُّ َعَليأهي
نأ  ٍن عي صأ يَنَة ُصوَر َوَحَصَرَها، َوَأَمَر بيبيَناءي حي َكَرُه َوَقَصَد َمدي َيرينأجي َعسأ َدَها، َوفييَها ََجََع بَ غأُدوييُن َمليُك الأ

يَناٍر، فََأَخَذَها َعَلى َتلِي الأَمعأُشوَقةي،  َعةي آََلفي دي ًرا َْلَا، َفَصانَ َعُه َوالييَها َعَلى َسب أ ًرا ُُمَاصي َوَأقَاَم َشهأ
يَنةي.  َورََحَل َعني الأَمدي

صأ  ُطوُل الأمي ُسأ َها الأَُبأَج اْلأََشَب، َوَوَصَل اْلأ يَنَة َصيأَدا، َفَحَصَرَها بَ رًّا َوَِبأًرا َوَنَصَب َعَلي أ رييُّ َوَقَصَد َمدي
، ِأ ََ َعَليأهي ليُمو ، َفَظَهَر الأُمسأ َيرينأجي ُطوُل الأ ِأ ُأسأ َها، َواْلأيَمايَةي ليَمنأ فييَها، فَ َقاتَ َلُه فأعي َعن أ فَاتََّصَل  يفي الدَّ

َها بيَغريأي فَائيَدٍة. لي َصيأَدا، فَ َرَحُلوا َعن أ َق َْنأَدًة َْلَهي َمشأ َكري دي رُي َعسأ َيرينأجي َمسي لأ  ِبي
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َ َكثيريًَة ُثَّ َغاَب. ٌِ َلُه َذَوائيُب، فَ َبقيَي لََياِلي ي  َوفييَها َظَهَر َكوأَكٌب َعظي
 الأَوفَ َياُت.

َحاَق الأُقَشريأييُّ الدِي  يٍِ أَبُو إيسأ دي ُِ بأُن َميَّاسي بأني َمهأ ي َراهي ، إيب أ ََ َنةي، يفي َشعأَبا هي السَّ َ يفي َهذي َع تُ ُويفِي ، َسَي قييُّ َمشأ
يِي َوَغريأيهي.اْلأَ  يبي الأبَ غأَدادي َطي َن اْلأ يَث الأَكثيرَي مي  دي

 ََ ُث، َكا ٍد الن َّيأَسابُورييُّ الأُمَحدِي ريو بأني ُُمَمَّ يُل بأُن َعمأ َاعي ي الأَقعأَدةي أَبُو َسعييٍد إيَسأ َ يفي ذي َرأُ  َوتُ ُويفِي يَ قأ
ٍِ َعَلى َعبأ  لي يَح ُمسأ ، قَ َرَأ َصحي يَث ليلأُغَرَِبءي َدي رييَن َمرًَّة.اْلأ شأ يِي عي اريسي ََ  دي الأَغافيري الأ
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اَئٍة[ مي ي َوََخأسي نَ َتنيأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
502 - 

لي َوويََل  َي َعَلى الأُموصي لأطَا َكري السُّ ُدوٍد َوَعسأ تييََلءي َموأ ُر اسأ اَئٍة ذيكأ مي ي َوََخأسي نَ َتنيأ يَةي ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
ُدودٍ   َموأ

يَنةي  َُ َمَعُه، َعَلى َمدي لأطَا ي َأرأَسَلُه السُّ َكُر الَّذي ُدوٌد، َوالأَعسأ ََل َموأ تَ وأ ٍر، اسأ ََ َنةي، يفي َص هي السَّ  يفي َهذي
ِلي َعَلي أ  تييََلَء َجاوأ اَئٍة اسأ مي ِلي َسقَّاُوو، َوَقدأ ذََكرأََن َسَنَة ََخأسي َحابي َجاوأ نأ َأصأ ، َوَأَخُذوَها مي لي صي ، َهاالأَموأ



هي، َوَصاَر َمَعُه بَ عأَد ذَ  َما َعَلى َيدي ، َوَهََلَكهي ََ ََل َش َوالأَمليكي قَ لأج َأرأسي َ َجَكرأمي َنُه َوَبنيأ ليَك َوَما َجَرى بَ ي أ
ٌد َقدأ َجَعَل إي  َُ ُُمَمَّ لأطَا ََ السُّ َواُل الأَكثيريَُة، وََكا َمأ ُة التَّامَُّة، َواْلأ َكُر الأَكثيرُي، َوالأُعدَّ لَيأهي ويََليََة ُكلِي الأَعسأ

. َوالي َمأ َن الأبيََلدي َواْلأ ََل َعَلى َكثيرٍي مي تَ وأ َتُحُه، فَاسأ َأ  بَ َلٍد يَ 
َها، َلَأ  ن أ َوالي الأَكثيريَةي مي َمأ َها، َوَعَلى اْلأ ََل َعَلي أ تَ وأ ا اسأ نأُه: أَنَُّه َلمَّ ذي الأبيََلدي مي ََ َسَبُب َأخأ لأ إيََل  وََكا َُيأمي

َي مي  لأطَا َلةي َصَدَقَة، َأرأَسَل إيََل السُّ وأ دي بيََلدي َسيأفي الدَّ َُ إيََل بَ غأَداَذ، ليَقصأ لأطَا ا َوَصَل السُّ ًئا، فَ َلمَّ َها َشي أ ن أ
ْنأيَداري إي  ، َوَغاَلَط يفي اَلي ِأ َُيأُضرأ لأَعَساكيري، وََكرََّر الرُُّسَل إيلَيأهي، فَ َل يهي إيلَيأهي ِبي عي َتدأ ِلي َيسأ َوَأظأَهَر أَنَُّه لَيأهي، َجاوأ

َدهُ  َنعأ بيَذليَك، َحَّتَّ َكاَتَب َصَدَقَة، َوَأظأَهَر َلُه أَنَُّه َمَعُه، َوُمَساعي َع بيهي، َوَلَأ يَ قأ َأ ََيأَتمي  َعَلى َحرأبي ََيَاُف َأ
. َي َيا ، َوَأطأَمَعُه يفي اْلأيََلفي َوالأعيصأ َي لأطَا  السُّ

ري  نأ َأمأ َُ مي لأطَا ا فَ رََغ السُّ ََ  فَ َلمَّ َما َُمَراءي َبِني بُ رأُسَق، َوَسكأ َم إيََل اْلأ َصَدَقَة، َوقَ تَ َلُه، َكَما ذََكرأََنُه، تَ َقدَّ
ري ابأني ُمَهلأَهلي بأني  ، َوَنصأ ُقَر الأَُبأُسقييِي ُدودي بأني أَلأُتونأتيكينَي، َوآقأُسن أ ، َوَموأ ِي  الأُقطأِبي
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، َوأَِي  يِي كي الأُكرأدي وأ َها أَِي الشَّ ذي ، َوَأخأ ِلي ، َوبيََلدي َجاوأ لي صي ريي إيََل الأَموأ لأَمسي بي إيرأَبَل، ِبي ، َصاحي َيأَجاءي  اْلأ
َِ َما بَ َناهُ  َك ، َوَأحأ لي صي ًيا َقدأ َشيََّد ُسوَر الأَموأ ِلي َعاصي ، فَ َوَجُدوا َجاوأ لي صي ُهوا َْنأَو الأَموأ نأُه، فَ تَ َوجَّ  مي

ريَةَ  ُش، َوَأَعدَّ الأمي َرَج  َجَكرأمي ، َوَأخأ ِأ ، َفَحَبَسُه لي صي لأَموأ َي ِبي َعأَيا َتظأَهَر َعَلى اْلأ ، َواسأ ََلتي َواتي َواْلأ َق أ َواْلأ
يثي يفي َهَذا اْلأَ  َدي َي َعَلى اْلأ يَّا َتَمَع َعامِي ا، َوََنَدى: َمََّت اجأ ًَ رييَن أَلأ شأ َداثيَها َما يَزييُد َعَلى عي نأ َأحأ ري مي مأ

َواَد.قَ تَ َلَهَما، َوَخَرَج عَ  ، َوََّنََب السَّ  ني الأبَ َلدي
َن اْلأَ  اَئةي فَاريٍس مي َكنَ َها الأَقلأَعَة، َوَمَعَها أَلأٌف َوََخأُسمي َنَة بُ رأُسَق، َوَأسأ لأبَ َلدي َزوأَجَتُه اب أ َوى َوتَ َرَك ِبي ، سي َراكي ت أ

ري  َها يفي َشهأ َكُر َعَلي أ اَلةي، َونَ َزَل الأَعسأ َوى الرَّجَّ ، َوسي ِأ اَئٍة، َوَصاَدَرتأ َغريأيهي مي َدى َوََخأسي ََ َسَنَة إيحأ رََمَضا
، فََأوأ  ِأ َازي َعَليأهي َتي حأ نَي َعنأُه، َوَِبَلَغتأ يفي اَلي َاريجي ََتأ نيَساَء اْلأ ، َوَعَس لأبَ َلدي ِأ َزوأَجُتُه َمنأ بَقيَي ِبي َحَشُه

ُل الأ  َها، َوُقوتيَل َأهأ ْنأيَرافي َعن أ ِأ إيََل اَلي نأ َذليَك، َوَدَعاُه ليَها مي هأ بَ َلدي قيَتاًَل ُمتَ َتابيًعا، فَ َتَماَدى اْلأيَصاُر ِبَي
َن السُّ  َن الأُقرأبي مي يًّا مي ََ َعامِي َا ََيأنَ ُعو ُنأُد ِبي ، َواْلأ ري الأُمَحرَّمي ٍل إيََل آخي نأ َداخي ُِ مي  وري.َخاريٍج، َوالظُّلأ

رٌ  ََ َق نَ  ََ ، ات َّ ُر َعَلى النَّاسي َمأ ا طَاَل اْلأ نَي  فَ َلمَّ صَّاصي َن اْلَأ يِي  -مي عأدي لسَّ ِأ َجصَّاٌص يُ عأَرُف ِبي ُمُه  -َوُمَقدَّ
، وَ  عي َامي ْلأ ُُمَعةي، َوالنَّاُس ِبي ا َوقأَت َصََلةي اْلأ ، َوأَتَ وأ َُوا َعَلى التََّساُعدي ، َوََتَاَل ِي الأبَ َلدي ليي َصعيُدوا َعَلى َتسأ

َوابَُه، َوقَ تَ ُلوا  ٍء، َحَّتَّ قُتيُلوا، بُ رأًجا، َوَأغأَلُقوا أَب أ ُعُروا بيَشيأ ِأ َيشأ ، وََكانُوا نيَياًما، فَ َل ُنأدي َن اْلأ َمنأ بيهي مي
، َوَمَلُكوا بُ رأًجا آَخَر. َرأضي ِأ إيََل اْلأ ُه ، َوأَلأَقوأ ِأ ََلَحُه  َوَأَخُذوا سي

ِأ  ُه َكري، َورََموأ َن الأَعسأ ائَ َتا فَاريٍس مي ِأ مي ََ  َوَوقَ َعتي الصَّيأَحُة، َوَقَصَدُه ، َويُ َناُدو ََ ِأ يُ َقاتيُلو ، َوُه ابي لنُّشَّ ِبي
، َوَمَلُكوُه، َودَ  ِأ َيتيهي نأ ََنحي ، َوَدَخُلوا الأبَ َلَد مي ِأ َي إيلَيأهي لأطَا َكُر السُّ ، فَ َزَحَف َعسأ َي لأطَا َعاري السُّ َخَلُه بيشي



َأ يَ ُعوَد  ، َوَأ ني َمأ َي َواْلأ ُكو لسُّ َي ِبي ُدوٌد، َونُودي رُي َموأ َمي ، َوَأقَاَمتأ َزوأَجُة اْلأ ِأ ََلكيهي ِأ َوَأمأ النَّاُس إيََل ُدوريهي
َأ  ريَج َْلَا َعنأ َطرييقيَها، َوَأ َأ َأ يُ  ُدوًدا يفي َأ رَي َموأ َمي ٍم، َورَاَسَلتي اْلأ لأَقلأَعةي ََثَانيَيَة َأَّيَّ ِلي ِبي  َُيأليَف َْلَا َعَلى َجاوأ

َيانَةي َواْلأيَراَسةي، َفَحَلَف، َوَخرَ  َلتأ َعَليأهي الصِي تَ وأ َواُْلَا َوَما اسأ يَها بُ رأُسَق بأني بُ رأُسَق، َوَمَعَها َأمأ َجتأ إيََل َأخي
َها. َل َوَما يَ نأَضاُف إيلَي أ صي ُدوٌد الأَموأ َ َموأ  َوَوِلي

(8/564) 

 

َة اْلأيَصاري  ِلي ُمدَّ ُر َحالي َجاوأ  ذيكأ
َكُر ال ا َوَصَل َعسأ نَُّه َلمَّ ِلي فَإي َب َوَأمَّا َجاوأ َص، َصاحي َها، َوَأَخَذ َمَعُه الأُقمَّ ، َوَحَصَرَها، َساَر َعن أ َي لأطَا سُّ

يبينيَ  ُش، َوَقدأ ذََكرأََن َذليَك، َوَساَر إيََل َنصي نأُه َجَكرأمي َُ َوَأَخَذُه مي َما ََ َقدأ َأَسَرُه َسقأ ي َكا ، الرَُّها، الَّذي
ريي إييلأغَازيي بأني ُأرأتُ  َمي يَنئيٍذ ليْلأ َي حي َأ َوهي َعاُه إيََل ُمَعاَضَدتيهي، َوَأ َتدأ تيَماَع بيهي، َواسأ جأ َق، َورَاَسَلُه َوَسأََلُه اَلي

تيَماءي مي  حأ َأ ََيأَمَعُهَما َعَلى اَلي َبغيي َأ َي يَ ن أ لأطَا َن السُّ فَ ُهَما مي ََّ َخوأ َلَمُه َأ َدًة، َوَأعأ ِأ َيُكوََن َيًدا َواحي نأُه. فَ َل
َأ يُ َقاتيَلُه  َيُيبأُه إييلأَغازيي إيََل  ، َوَأ ِلي نأ َجاوأ َها مي ظي َأ َا َوَلَدُه، َوَأَمَرُه ِبيي بينَي، َورَتََّب ِبي َذليَك، َورََحَل َعنأ َنصي

يَن. َأ َقَصَدُه، َوَساَر إيََل َماريدي  إي
يبينَي، َوَقَصَد َدارَا َوَأرأَسَل إيََل إييلأَغازي  ِلي َذليَك َعَدَل َعنأ َنصي َع َجاوأ ا َسَي ، َوَساَر فَ َلمَّ ي ََثنيًيا يفي الأَمَعاّني

ِلي َمَعُه يفي الأَقلأعَ  ُعرأ إيَلَّ َوَجاوأ يَن، َلَأ َيشأ َاريدي نأَد إييلأَغازيي ِبي َنَما َرُسولُُه عي ، فَ بَ ي أ َدُه، بَ عأَد الرَُّسولي ةي َوحأ
ا رَآُه إييلأغَازيي قَاَم إي  يَلُه، فَ َلمَّ َتمي ُه َوَيسأ َأ يَ َتأَلَََّ ًنا ليلظَّنِي َوَقَصَد َأ ِلي ُُمأسي ا رََأى َجاوأ لَيأهي، َوَخَدَمُه، َوَلمَّ

بينَي، َوسَ  ري َنصي َكَرا بيظَاهي نأُه، َلَأ َيَيدأ إيََل َدفأعيهي َسبييًَل، فَ نَ َزَل َمَعُه، َوَعسأ عيٍر مي َتشأ َ ُمسأ َها فييهي، َغريأ ن أ ارَا مي
ِأ َيُيب أ  ًة، فَ َل نأَجاَر، َوَحاَصَراَها ُمدَّ َبةي، َوإييلأَغازيي إيََل سي بُ َها إيََل ُصلأٍح َفََتََكاُه َوَسارَا َْنأَو الرَّحأ ُهَما َصاحي

ا َوَصََل إيََل  َتظيُر فُ رأَصًة لييَ نأَصريَف َعنأُه، فَ َلمَّ ِلي الأُمَساَعَدَة، َويُ بأطيُن اْلأيََلَف، َويَ ن أ َاوأ ُر ْلي ، يُظأهي ََ َعَرَِب
َابُوري، َهَرَب إييلأغَازي  َن اْلأ يبينَي.مي  ي لَيأًَل َوَقَصَد َنصي

 
َيريْنأييِي  صي الأ ِلي ليلأُقمُّ ُر إيطأََلقي َجاوأ  ذيكأ

صَ  نَي َأطأَلَق الأُقمَّ ا َوَصَل إيََل َماكيسي َبةي، فَ َلمَّ ِلي إيََل الرَّحأ ِلي َساَر َجاوأ نأ َجاوأ ا َهَرَب إييلأَغازيي مي  َلمَّ
لأ  ريًا ِبي ََ َأسي ي َكا ، الَّذي َيريْنأييَّ َب الرَُّها َوَسُروَج الأ ََ َصاحي ، َوَأَخَذُه َمَعُه، َواَسأَُه بَ رأَدوييُل، وََكا لي صي َموأ

 ََ ََ اْلأ ا َكا ، فَ َلمَّ ِأ يُطأَلقأ َواَل الأَكثيريََة، فَ َل َمأ ، َوَبَذَل اْلأ َي َبأسي إيََل اْلأ َا، َوبَقيَي يفي اْلأ  َأطأَلَقُه َوَغريأيِهي
، َوَخَلَع َعَليأهي، وَ  ِلي َسُه َجاوأ َأ َي نَ  دي َأ َأ يَ  نينَي، َوقَ رََّر َعَليأهي َأ ني َما يُ َقاريُب ََخأَس سي جأ ََ ُمَقاُمُه يفي السِي َكا

سي  َأ نأُه بينَ  َأ يَ نأُصَرُه َمََّت َأرَاَد َذليَك مي نيهي، َوَأ جأ يَن يفي سي نَي الَّذي ليمي َرى الأُمسأ َأ يُطأليَق َأسأ َاٍل، َوَأ هي ِبي



َكريهي َوَماليهي.  َوَعسأ
َما َساَليي بأني ف َ  بيهي َص إيََل قَ لأَعةي َجعأََبَ، َوَسلََّمُه إيََل َصاحي َقا َعَلى َذليَك َسريََّ الأُقمَّ ََ ا ات َّ  َلمَّ
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ُب  َا، َوُهَو َصاحي َعاَّني َيرينأجي َوُشجأ َي الأ نأ فُ رأَسا لينُي، َوُهَو مي لِي تَ َماليٍك، َحَّتَّ َوَرَد َعَليأهي ابأُن َخالَتيهي ُجوسأ
يَناٍر، فَ لَ  رييَن أَلأَف دي َسُه بيعيشأ َأ َدى نَ  ََ َعةي، فَ  صي يفي تيلأَك الأَوق أ َر َمَع الأُقمَّ ََ ُأسي َر َوَغريأيهي، وََكا ا َوَصَل َِبشي مَّ

ُص، َوَساَر إيََل أَنأطَ  ، َوُأطأليَق الأُقمَّ صي َوَض الأُقمَّ يَنًة عي لينَي إيََل قَ لأَعةي َجعأََبَ َأقَاَم رَهي اكيَيَة، َوَأَخَذ ُجوسأ
، َوسَ  صي َوَضُه َأَخا َزوأَجتيهي، َوَأَخا َزوأَجةي الأُقمَّ نأ قَ لأَعةي َجعأََبَ فََأطأَلَقُه، َوَأَخَذ عي لينَي مي ِلي ُجوسأ َُه إيََل َجاوأ ريَّ

اذي الأَمالي َوَما ضَ  ََ َرى، َوإين أ َسأ ثَُّه َعَلى إيطأََلقي اْلأ َوى بيهي، َوليُيحي صي لييَ قأ لينُي الأُقمَّ ا َوَصَل ُجوسأ َنُه، فَ َلمَّ مي
، فَأَنأَكُروا َعَليأهي َذليَك، ِلي َحابي َجاوأ نأ َأصأ ََ َمَعُه ََجَاَعٌة مي َها َوََّنَبَ َها، وََكا َوَنَسُبوُه  إيََل َمنأبيَج َأَغاَر َعَلي أ

. ِأ يَنَة لَيأَستأ َلُك هي الأَمدي ََّ َهذي ري، فَ َقاَل: إي  إيََل الأَغدأ
 

ُر َما جَ  بي أَنأطَاكيَيةَ ذيكأ َ َصاحي صي َوَبنيأ َ َهَذا الأُقمَّ  َرى َبنيأ
يَناٍر، َوَخيأًَل،  بُ َها َثََلثينَي أَلأَف دي ُص َوَساَر إيََل أَنأطَاكيَيَة َأعأطَاُه طَنأَكريي َصاحي ا ُأطأليَق الأُقمَّ َوثيَياًِب، َلمَّ

نأ  ََ طَنأَكريي َقدأ َأَخَذ الرَُّها مي َ َذليَك، وََكا َها  َوَغريأ ََ يفي رَدِي َر، َفَخاطََبُه اْلأ نَي ُأسي صي حي َحابي الأُقمَّ َأصأ
لينُي، َوَقدأ َأطأَلَقُه  َم َعَليأهي ُجوسأ ا َقدي َر فَ َلمَّ هي إيََل َتلِي َِبشي نأدي نأ عي ، َفَخَرَج مي َعلأ َأ ِأ يَ  ، َسرَُّه َعَليأهي، فَ َل ِلي َجاوأ

 َذليَك، َوَفريَح بيهي.
َما طَ  ُرُِهَا، َوََيأَمَعا َوَساَر إيلَيأهي َوى َأمأ َأ يَ قأ ُب أَنأطَاكيَيَة، بيَعَساكيريهي ليُيَحاريَِبَُما، قَ بأَل َأ نأَكريي، َصاحي

َتَمُعوا َن الأقيَتالي اجأ َذا فَ َرُغوا مي ، فَإي ََ َتتيُلو َدُِهَا، َفَكانُوا يَ قأ ِلي َويُ نأجي َكًرا، َويَ لأَحَق ِبييَما َجاوأ َوَأَكَل  َعسأ
ِأ مَ   َع بَ عأٍض َوََتَاَدثُوا.بَ عأُضُه

ِأ وَ  نأ َسَوادي َحَلَب، وََكَساُه ِأ مي ريًا ُكلُُّه تِينَي َأسي اَئًة َوسي نَي مي ليمي َرى الأُمسأ َسأ َن اْلأ َص مي .َوَأطأَلَق الأُقمَّ ِأ َُه  َسريَّ
لي َحاٍل يفي َمعأََن الرَُّها، َفَسارَ  نأ َغريأي َفصأ لينُي َوَأَغارَا َعَلى  َوَعاَد طَنأَكريي إيََل أَنأطَاكيَيَة مي ُص َوُجوسأ الأُقمَّ

ٌّ َوَمَعُه َخلأٌق َكثي  ِني يَل، َوُهَو رَُجٌل َأرأمي بي أَنأطَاكيَيَة، َوالأَتَجآ إيََل ويََليَةي َكَواسي َي طَنأَكريي َصاحي َن ُحُصو رٌي مي
 َ ، وََكيأُسوَم، َوَغريأيِهي ََ ُب رَعأَبا ، َوُهَو َصاحي ِأ يَن َوَغريأيهي َص الأُمرأَتدِي ، َِشَاِليِي َحَلَب، فََأْنأََد الأُقمَّ َن الأقيََلعي ا مي

ري الرَُّها، فَ تَ َوسَّ  ِأ طَنأَكريي، فَ تَ َنازَُعوا يفي َأمأ ٍل، فَ َقَصَدُه يأ رَاجي ََ يَن، َوأَلأ َن الأُمرأَتدِي َلأفي فَاريٍس مي َط ِبي
 ُِ نَ ُه  بَ ي أ
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نأَدهُ  ، َوُهَو عي ِأ ي َْلُ َن الأبيطأَرُك الَّذي َد ََجَاَعٌة مي ُرُه، َوَشهي نَي، ََل َُيَاَلُف َأمأ ليمي ي ليلأُمسأ َمامي الَّذي ِأ َكاْلأي
نَي: يسي  الأَمطَارينَةي َوالأقيسِي

هي، ليُيعييَد الرُّهَ  َد إيََل بيََلدي ري، َوالأَعوأ ا َأرَاَد رُُكوَب الأَبحأ ََّ بَ يأُمنأَد َخاَل طَنأَكريي قَاَل َلُه، َلمَّ ، ا إيََل َأ صي الأُقمَّ
َِ إيََل  ََُراَت، ليُيَسلِي ُص الأ ٍر، َوَعََبَ الأُقمَّ ََ َع َص ري، فََأَعاَدَها َعَليأهي طَنأَكريي ََتسي َسأ َن اْلأ  إيَذا َخَلَص مي

ََ وَ  نأ َحرَّا َرى مي َسأ َن اْلأ َرى، فََأطأَلَق يفي َطرييقيهي َخلأًقا َكثيريًا مي َسأ ِلي الأَماَل، َواْلأ َحابي َجاوأ  َغريأيَها.َأصأ
لي  ََ رَئييُس َسُروَج ُمسأ ، وََكا ِأ َدُه ِلي َمَساجي َحاُب َجاوأ َر َأصأ ى، فَ َعمَّ ََ ٍِ َضعأ لي ََ بيَسُروَج َثََلَثُياَئةي ُمسأ ًما وََكا

نَ هُ  ًَل َشنييًعا، َفَضَربُوُه، َوَجَرى بَ ي أ ََلمي قَ وأ سأ ِلي يَ ُقوُل يفي اْلأي َحاُب َجاوأ َعُه َأصأ ، َفَسمي َ َقدي ارأَتدَّ ِأ َوَبنيأ
نَي، فَ َقتَ لَ  ليمي ُلُح لََنا َوََل ليلأُمسأ ، فَ َقاَل: َهَذا ََل َيصأ صي َيرينأجي بيَسَببيهي نيَزاٌع، َفذََكَر َذليَك ليلأُقمُّ  ُه.الأ

 
صي  ِلي بَ عأَد إيطأََلقي الأُقمَّ ُر َحالي َجاوأ  ذيكأ

نَي َساَر إيََل ا َاكيسي َص ِبي ِلي الأُقمَّ ا َأطأَلَق َجاوأ َنا َلمَّ ٍل َمنأُصوٌر، اب أ ، َوأَبُو َكامي َُ رَا ِي َبدأ َبةي، فََأََتُه أَبُو النَّجأ لرَّحأ
نأَد َساَليي بأني َماليٍك، فَ تَ َعاَهدُ  َما بيَقلأَعةي َجعأََبَ، عي َلةي َصَدَقَة، وََكاََن، بَ عأَد قَ تألي أَبييهي وأ وا َعَلى َسيأفي الدَّ

َتاَش بأَن الأُمَساَعَدةي َوالأُمَعاَضَدةي، َوَوعَ  ِأ بيكأ ُموا َعَليأهي َأ يُ َقدِي رُي َمَعُهَما إيََل اْلأيلَّةي، َوَعَزُموا َأ َدُِهَا أَنَُّه َيسي
. ََ ََل َش بأني أَلأب َأرأسي  َتكأ

ََ فََأقأَطَعهُ  لأطَا ََ َقدأ َقَصَد السُّ َبُذ َصَباَوَة، وََكا بَ هأ ، َأصأ ِأ َعَلى َهَذا الأَعزأمي ، َوُه ِأ َبَة َوَقدأ  فَ َوَصَل إيلَيأهي الرَّحأ
َنادي  َجأ َن اْلأ ََّ بيََلَدُه َخاليَيٌة مي اَم، فَإي َد الشَّ صي َأ يَ قأ ، َوَأَشاَر َعَليأهي َأ ِلي َاوأ َتَمَع ِبي َيرينأُج َقدي ذََكرأََنُه، فَاجأ ، َوالأ

لأ  َها، َوَعرََّفُه أَنَُّه َمََّت َقَصَد الأعيَراَق، َوالسُّ ن أ ا َعَلى َكثيرٍي مي َلوأ تَ وأ َها، َلَأ َيَأَمنأ َشرًّا اسأ ن أ َا، َأوأ َقرييًبا مي َُ ِبي طَا
ُل إيلَيأهي.  َيصي

بي قَ لأَعةي َجعأََبَ، َيسأ  َبةي، فَ َوَصَل إيلَيأهي ُرُسُل َساَليي بأني َماليٍك، َصاحي َعَد َعني الرَّحأ َلُه، َوَأصأ َتغييُث فَ َقبيَل قَ وأ
نأ َبِني َُّريأٍ، وََكاَنتي الرَّقَُّة  نأ َبِني بيهي مي ، َوَمَعُه ََجَاَعٌة مي َشُن النَُّمريأييُّ ، فَ َوَثَب َجوأ هي َعلييِي بأني َساَلٍي بيَيدي َوَلدي
 َُّريأٍ، فَ َقَتَل َعلييًّا َوَمَلَك الرَّقََّة.

نَ  عينَي رَُجًَل مي َِينَي، َفَصاَدَف تيسأ نأ َحَلَب إيََل صي ، َفَساَر مي ََ َوا ِأ  فَ بَ َلَغ َذليَك الأَمليَك ريضأ َيرينأجي َمَعُه الأ
، فََأَخَذُه، ِلي َُه إيََل َجاوأ بي الرَُّها، َقدأ َسريَّ ، َصاحي صي يَةي الأُقمَّ نأ فيدأ  َماٌل مي
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ت َ  ِأ إيََل َحَلَب فَاسأ ُه ، َوأََتى الرَّقََّة، َفَصاَْلَُه بَ ُنو َُّريأٍ َعَلى َماٍل، فَ َرَحَل َعن أ ِأ ُه ن أ ُ  نأَجدَ َوَأَسَر َعَدًدا مي َساَلي
َا َُيأَتاُج إيلَيأهي. َأ يَ رأَحَل إيََل الرَّقَّةي َوَيَأُخَذَها، َوَوَعَدُه ِبي ، َوَسأََلُه َأ ِلي  بأُن َماليٍك َجاوأ

 : َن َلُه بَ ُنو َُّريأٍ َماًَل َوَخيأًَل، فََأرأَسَل إيََل َساَلٍي ًما، َفَضمي َد الرَّقََّة، َوَحَصَرَها َسبأعينَي يَ وأ ٍر إينَّ فَ َقصأ ِني يفي َأمأ



ْنأيَداري  ََ َغريأيهي، َوَأََن َعازيٌم َعَلى اَلي ، َوَيَيُب التََّشاُغُل بيهي ُدو نأ َهَذا، َوَأََن ِبييزَاءي َعُدوٍِ َِّ مي ،  َأَه إيََل الأعيَراقي
ِِي ِبييصَ  َتغيُل َعنأ َهَذا الأُمهي َُها َلَك، َوََل َأشأ ريي فَالرَّقَُّة َوَغريأ َأ َُتَّ َأمأ نأ َبِني َُّريأٍ.فَإي ٍََر مي  اري ََخأَسةي نَ 

دٍ  َي ُُمَمَّ لأطَا ََ أَبُوُه َأََتبيَك السُّ ُلغأ تيكينَي، وََكا ُ بأُن َأََتبيَك قَ ت أ رُي ُحَسنيأ َمي ِلي اْلأ ، فَ َقتَ َلُه، َوَوَصَل إيََل َجاوأ
َهُ  ُتصَّ بيهي، َفَسريَّ ، َواخأ َي لأطَا نأَد السُّ َم َوَلُدُه َهَذا عي ليَح  َوتَ َقدَّ اٍر ليُيصأ ري الأُملأكي بأني َعمَّ َُ َمَع َفخأ لأطَا السُّ

نأَد جَ  ََّاري، َفَحَضَر عي َهادي الأُك اٍر إيََل جي ريي َمَع ابأني َعمَّ لأَمسي ، َوَيَأُمَر الأَعَساكيَر ِبي ِلي َاَل َمَع َجاوأ ، اْلأ ِلي اوأ
ِي الأبيََلدي َوطَيََّب قَ لأَبُه َعني السُّ  ليي َِ الأبيََلَد، َوَأظأَهَر الطَّاَعَة َوَأَمَر بيَتسأ يَل، إيَذا َسلَّ َمي َن اْلأ ، َوَضمي َي لأطَا

، َويفي طَاَعتيهي، َوَْحََل إيلَيأهي َماًَل َوثيَياًِب َْلَا َي لأطَا : َأََن َِمأُلوُك السُّ ِلي يََّة، فَ َقاَل َجاوأ َداٌر َجلييٌل،  َوالأُعُبودي قأ مي
صي  رأ إيََل الأَموأ يَنًة، َوقَاَل َلُه: سي ي إيلَيأَك رَهي ُِ َوَلدي ُل َمَعَك َمنأ ُيَسلِي ِّني ُأرأسي َها، فَإي َكَر َعن أ لي الأَعسأ لي َورَحِي

ٌ َذليَك، َوَساَر َوَمعَ  َعَل ُحَسنيأ ََ َا، فَ  َواْلي َبايََة َأمأ َرَها َوجي َها َمنأ يَ تَ َوَلَّ َأمأ َُ إيلَي أ لأطَا َيُذ السُّ ُب َويُ نأ ُه َصاحي
، فَ َلمَّ  ِلي ٌ َجاوأ ِأ ُحَسنيأ َتُحوَها بَ عأُد، َأَمَرُه َأ ، وََكانُوا َلَأ يَ  لي صي ي َعَلى الأَموأ َكري الَّذي ا َوَصََل إيََل الأَعسأ

، وَ  َي لأطَا ري السُّ مأ نَُّه قَاَل: ََل َأرأَحُل إيَلَّ ِبَي ُدوٌد فَإي رُي َموأ َمي ِأ َأَجاَب، إيَلَّ اْلأ ، َفُكلُُّه يلي لرَّحي قَ َبَض َعَلى ِبي
بي  ، َحَّتَّ فَ َتَحَها َكَما ذََكرأََنُه. َصاحي لي صي ، َوَأقَاَم َعَلى الأَموأ ِلي  َجاوأ

ِلي إي  نأَدُه، َوَساَر َجاوأ ِلي عي َسَن النِيَيابََة َعنأ َجاوأ ، فََأحأ َي لأطَا ُلغأ تيكينَي إيََل السُّ ُ بأُن قَ ت أ ََل َوَعاَد ُحَسنيأ
 ََ يَنةي َِبليَس، فَ َوَصَلَها ََثليَث َعَشَر َص َحابي الأَمليكي َمدي نأ َأصأ َا مي نأُه، َوَهَرَب َمنأ ِبي ُلَها مي َتَمى َأهأ ٍر، فَاحأ

َها، فَ َوَقعَ  َراجي َأ نَ َقَب بُ رأًجا َمنأ أَب أ ٍم، َوَمَلَكَها بَ عأَد َأ بي َحلأَب، َفَحَصَرَها ََخأَسَة َأَّيَّ ََ َوَصاحي َوا  ريضأ
ِأ ََجَاَعًة وَ  ُه ن أ قَّابينَي، فَ َقَتَل مي َضَر َعَلى الن َّ ، َوَأحأ بي قأ نأَد الن َّ نأ َأعأَيانيهي عي َمَلَك الأبَ َلَد، َوَصَلَب ََجَاَعًة مي

نأُه مَ  ًا، َوََّنََب الأبَ َلَد َوَأَخَذ مي ََ َصاْلي َد بأَن َعبأدي الأَعزييزي بأني إيلأَياَس فَ َقتَ َلُه، وََكا َي ُُمَمَّ  اًَل َكثيريًا.الأَقاضي
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 َ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ َيرينأجي ذيكأ ِلي َوالأ   َجاوأ
بي  ، َصاحي َيريْنأييِي َ طَنأَكريي الأ ِلي َسقَّاُوو َوَبنيأ َ َجاوأ ََ الأُمَصافُّ َبنيأ ٍر، َكا ََ َنةي، يفي َص هي السَّ َويفي َهذي

 أَنأطَاكيَيَة.
بي أَنأطَاكيَيَة، يُ عَ  ََ َكَتَب إيََل طَنأَكريي، َصاحي َوا ََّ الأَمليَك ريضأ َن َوَسَبُب َذليَك َأ ِلي َعَليأهي مي رِيفُُه َما ُهَو َجاوأ

َأ َمَلَكهَ  دي َحَلَب، َوأَنَُّه إي ليُمُه أَنَُّه َعَلى َقصأ نأُه، َويُ عأ رُُه مي ، َوُُيَذِي ري، َواْلأيَداعي ري، َوالأَمكأ َقى الأَغدأ ا ََل يَ ب أ
تِي  َرَة َواَلي نأُه النُّصأ امي ُمَقاٌم، َوطََلَب مي لشَّ َيرينأجي َمَعُه ِبي اَق َعَلى َمنأعيهي.ليلأ ََ 

اَئةي فَاريٍس، فَ َلمَّ  تَّمي َُ سي َوا نأ أَنأطَاكيَيَة، فََأرأَسَل إيلَيأهي ريضأ ِلي فََأَجابَُه طَنأَكريي إيََل َمنأعيهي َوبَ َرَز مي َع َجاوأ ا َسَي
يهي إيََل ُمَساَعَدتيهي،  عي َتدأ بي الرَُّها، َيسأ ، َصاحي صي نأ َمالي اْلأَََبَ َأرأَسَل إيََل الأُقمَّ َوَأطأَلَق َلُه َما بَقيَي َعَليأهي مي

هي  ِلي َفليَحَق بيهي، َوُهَو َعَلى َمنأبيَج، فَ َوَصَل اْلأَََبُ إيلَيأهي، َوُهَو َعَلى َهذي اَداةي، َفَساَر إيََل َجاوأ ََ ، الأُم َالي اْلأ



، َوَمَلُكوا َخزَ  َُ لأطَا َها السُّ ََل َعَلي أ تَ وأ َل َقدي اسأ صي ََّ الأَموأ َتدَّ َذليَك َعَليأهي، َوفَارَقَُه َكثيرٌي ِبَي َواَلُه، فَاشأ ائيَنُه َوَأمأ
ِلي يفي أَلأفي فَ  ، َوبَقيَي َجاوأ يُّ َهاَونأدي َتاُش الن َّ ُقَر، َوبيكأ ِأ َأََتبيُك زينأكييُّ بأُن آقأُسن أ ُه ن أ َحابيهي مي نأ َأصأ اريٍس، مي

َن الأُمطَّوِيَعةي، ف َ  َِّ إيلَيأهي َخلأٌق مي َر.َوانأَض  نَ َزَل بيَتلِي َِبشي
َحابي الأَمليكي  نأ َأصأ اَئٍة مي تِيمي ، َوسي َيرينأجي َن الأ اَئةي فَاريٍس مي مي ِأ طَنأَكريي، َوُهَو يفي أَلأٍف َوََخأسي َوقَاريَِبُ

رَي أَلأ  َمي ، َواْلأ ََ رَي َأقأَسَيا َمي ِلي يفي َميأَمَنتيهي اْلأ اَلةي، َفَجَعَل َجاوأ َوى الرَّجَّ ، سي ََ َوا ، ريضأ َبَ رِييَّ َتاَش اْلأ ُتون أ
رَاَز، َويفي الأ  ُقَر دي َبَذ َصَباَوَة، َوُسن أ بَ هأ ََ بأَن َصَدَقَة، َوَأصأ رَا رَي بَدأ َمي َُِهَا، َويفي الأَميأَسَرةي اْلأ َقلأبي َوَغريأ

َحابُ  َرأُب، َفَحَمَل َأصأ َيريْنأييِينَي، َوَوقَ َعتي اْلأ لينَي الأ َص بَ غأُدوييَن، َوُجوسأ ،  الأُقمَّ صي أَنأطَاكيَيَة َعَلى الأُقمَّ
ِلي َعَلى  عيهي، َوَْحََلتأ َميأَسَرُة َجاوأ ضي َتدَّ الأقيَتاُل، فََأزَاَح طَنأَكريي الأَقلأَب َعنأ َموأ بي الرَُّها، َواشأ َصاحي

ُ َهزيَيَ  ِأ َخلأًقا َكثيريًا، َوَلَأ يَ بأَق َغريأ ُه ن أ بي أَنأطَاكيَيَة، فَ َقتَ َلتأ مي اَلةي َصاحي يَنئيٍذ رَجَّ بي أَنأطَاكيَيَة، َفحي ةي َصاحي
ََزُمو  ، فَ رَكيُبوَها َواَّنأ َيرينأجي َن الأ َا مي لينَي، َوَغريأيِهي ، َوُجوسأ صي ِلي إيََل َجَنائيبي الأُقمَّ َحاُب َجاوأ ا، َعَمَد َأصأ

ُعوا، وََكاَنتأ طَاَعُتُه َقدأ  ِأ يَ رأجي ، فَ َل ِأ ِأ ليرَيُدَُّه ِلي َورَاَءُه ُل َفَمَضى َجاوأ صي َذتي الأَموأ نَي ُأخي ِأ حي ُه زَاَلتأ َعن أ
ََزمَ  ََزَم، َواَّنأ ، فَاَّنأ َن الأُمَقامي ُسُه، َوَخاَف مي َأ ََ َمَعُه َأَِهَّتأُه نَ  ِأ ََل يَ ُعوُدو ا رََأى َأَّنَُّ نأُه، فَ َلمَّ َكريهي.مي   َِبقيي َعسأ
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، امي َبُذ َصَباَوَة َفَساَر َْنأَو الشَّ بَ هأ َُ بأُن َصَدَقَة َفَساَر إيََل قَ لأَعةي َجعأََبَ، َوَأمَّا ابأُن  فََأمَّا َأصأ رَا َوَأمَّا َبدأ
نَي َخلأٌق َكثيريٌ  ليمي َن الأُمسأ َبَة، َوقُتيَل مي ِلي فَ َقَصَد الرَّحأ ُش فَ َقَصَد َجزييَرَة ابأني ُعَمَر، َوَأمَّا َجاوأ ، َجَكرأمي

ِأ  َواَْلُ ُب أَنأطَاكيَيَة َأمأ ُص َوََّنََب َصاحي ، َوَهَرَب الأُقمَّ َيرينأجي َن الأ ِأ مي َِ الأَبََلُء َعَليأهي ، َوَعُظ ِأ َقاَْلُ َوأَث أ
يَل، َوَداَوََّي اْلأَ  َمي ُِ اْلأ َََعََل َمَعُه نَي، فَ  ليمي َن الأُمسأ َر َوالأَتَجأَ َخلأٌق َكثيرٌي مي لينُي إيََل َتلِي َِبشي رأَحى َوُجوسأ

ِأ  َاُه . وََكَسَوا الأُعَراَة، َوَسريَّ ِأ هي  إيََل بيََلدي
 

َي  لأطَا ِلي إيََل السُّ دي َجاوأ ُر َعوأ  ذيكأ
َََق  ةي فَ َواريَس، فَات َّ دَّ ا قَاَرَِبَا َِبَت ُدوََّنَا يفي عي َبَة، فَ َلمَّ ِلي َسقَّاُوو َقَصَد الرَّحأ ََزَم َجاوأ ا اَّنأ نأ َلمَّ ًة مي ََّ طَائيََ َأ

يَن َأَخذُ  ُدوٍد، الَّذي ريي َموأ َمي َكري اْلأ َبَة َعسأ ََ الرَّحأ َن الأَعَربي َُيَاويُرو ٍم مي نأُه، َأَغاُروا َعَلى قَ وأ َل مي صي وا الأَموأ
ََ بيهي، َوَلوأ َعليُموا َْلََخُذوُه. ُعُرو ِلي َوََل َيشأ  فَ َقارَبُوا َجاوأ

َزييَرةي، َوََل  ْلأ َِ ِبي َأ يُقيي ُر َأ دي َِ أَنَُّه ََل يَ قأ َاَل َكَذليَك، َعلي ا رََأى اْلأ ٍء  فَ َلمَّ ُر َعَلى َشيأ دي ، َوََل يَ قأ امي لشَّ ِبي
ٍد َعنأ رَغأبَ  َي ُُمَمَّ لأطَا دي َِببي السُّ َ َقصأ ُع إيلَيأهي، َويَُداويي بيهي َمَرَضُه، َغريأ َسُه، َويَ رأجي َأ ُظ بيهي نَ  ََ تيَياٍر، َُيأ ٍة َواخأ

نأ  ُلغأتيكينَي، فَ َرَحَل مي ي بأني قَ ت أ ريي ُحَسنيأ َمي ْلأ ََ َواثيًقا ِبي َصُه  وََكا ى َشخأ ََ ٌر، َقدأ َأخأ َمَكانيهي َوُهَو َخائيٌف َحذي
َعَة  ، فَ َوَصَل إيلَيأهي يفي َسب أ ََ بَ َها نأ َأصأ لأُقرأبي مي ََ ِبي ، وََكا َي لأطَا َكري السُّ َرُه، َوَساَر إيََل َعسأ َِ َأمأ َعَشَر وََكَت



ا َوَصَل الأ  ريأي، فَ َلمَّ هي يفي السَّ نأ َمَكانيهي ْلييدِي ًما مي ، يَ وأ َي لأطَا ًنا، َفَحَمَلُه إيََل السُّ رَي ُحَسي أ َمي َكَر َقَصَد اْلأ ُمَعسأ
لأ  نأُه السُّ َُمَراُء يُ َهنُّونَُه بيَذليَك، َوَطَلَب مي هي، فَأَمََّنُه، َوَأََتُه اْلأ ُنُه ََتأَت َيدي ََ َُ الأَمليُك َفَدَخَل إيلَيأهي وََك طَا

َش، َفَسلََّمُه إيلَيأهي  َتاُش بأُن َتكأ .بيكأ ََ بَ َها  ، فَاعأتَ َقَلُه ِبََصأ
 

نَةي بَ عأَدَها ُدأ َيرينأجي َواْلأ َ طُغأتيكينَي َوالأ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ
ََّ طُغأتيكينَي َساَر  َيرينأجي َوَسبَ بُ َها َأ َ طُغأتيكينَي َأََتبيَك َوالأ يَدٌة َبنيأ َنةي َكاَنتأ َحرأٌب َشدي هي السَّ إيََل يفي َهذي

ََ طُغأتيكينُي  َطََبييََّة، َوَقدأ  تَ َتََل، وََكا ، فَ َتَحاَرَِب َواق أ سي ، َمليكي الأُقدأ َيريْنأييِي تي بَ غأُدوييَن الأ َها ابأُن ُأخأ َوَصَل إيلَي أ
اَئةي فَاريٍس، َوأَلأ  َيرينأجي يفي َأرأبَعيمي تي َمليكي الأ ََ ابأُن ُأخأ الَةي وََكا َن الرَّجَّ يأ فَاريٍس، وََكثيرٍي مي ََ يأ رَ يفي أَلأ ٍل.ََ  اجي
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ِأ فَ َعا َعُه نَي، َوَشجَّ ليمي لأُمسأ َل طُغأتيكينُي، َوََنَدى ِبي ، َفََتَجَّ ََ ليُمو ََزَم الأُمسأ َتدَّ الأَقتأُل اَّنأ ا اشأ َرأَب، فَ َلمَّ ُدوا اْلأ
َل إيََل طُغأتيكينَي، فَ َعَرَض طُ  ، َوْحُي تي الأَمليكي َيرينأَج، َوَأَسُروا ابأَن ُأخأ ََلَم، وََكَسُروا الأ سأ غأتيكينُي َعَليأهي اْلأي

نَ  ِأ يَ قأ رٍي، فَ َل اَئةي َأسي مي يَناٍر، َوإيطأََلَق ََخأسي هي َثََلثينَي أَلأَف دي سي َأ نأُه، َوَبَذَل يفي فيَداءي نَ  تَ َنَع مي عأ طُغأتيكينُي فَامأ
هي، َوَأرأَسَل  ا َلَأ َيُيبأ قَ تَ َلُه بيَيدي ، فَ َلمَّ ََلمي سأ نأُه بيَغريأي اْلأي َطَلَح مي َرى، ُثَّ اصأ َسأ َي اْلأ لأطَا ةي َوالسُّ ََ َليي إيََل اْلأ

نأ ُلطأفي اَّللَّي تَ عَ  ََ َذليَك مي نينَي، وََكا َرأبي َأرأَبَع سي عي اْلأ َيرينأجي َعَلى َوضأ اََل طُغأتيكينُي َوبَ غأُدوييُن َمليَك الأ
َيرينأ  ََ الأ نَُة َلَكا ُدأ هي اْلأ ََل َهذي نَي، َوَلوأ ليمي لأُمسأ ًرا ِبي ُرَها، َأمأ ِتي ذيكأ َزيَيَةي اْلأ نَي، بَ عأَد اْلأ ليمي َن الأُمسأ ُج بَ َلُغوا مي

يًما.  َعظي
 

َيرينأجي  َن الأ ُر اَّنأيَزامي طُغأتيكينُي مي  ذيكأ
. َيرينأجي َن الأ ََزَم َأََتبيُك طُغأتيكينُي مي ، اَّنأ ََ َنةي، يفي َشعأَبا هي السَّ  يفي َهذي

َن عي  صأ ََّ حي ري الأُملأكي أَِي َوَسَبُب َذليَك َأ ي َفخأ ََ بيَيدي ُغََلٍم ليلأَقاضي نأ َأعأَمالي َطَرابُ ُلَس، َكا رأَقَة، َوُهَو مي
ََلُه، َفَضاَق بيهي  َي الأَمنييَعةي، فَ َعَصى َعَلى َموأ ُصو َن اْلُأ بي َطَرابُ ُلَس، َوُهَو مي اٍر، َصاحي َعلييِي بأني َعمَّ

ريَ  َقَطَعتأ َعنأُه الأمي يهي، فََأرأَسَل إيََل َأََتبيَك طُغأتيكينَي، الأُقوُت، َوان أ َيرينأجي يفي نَ َواحي ثي الأ ُة، ليُطولي ُمكأ
َأ  هي، َوَْلَ ظي َأ ، َقدأ َعَجزأُت َعنأ حي ِنِي َن مي ُِ َهَذا اْلأيصأ لأ َمنأ يَ َتَسلَّ َق، َوقَاَل َلُه: َأرأسي َمشأ بي دي َصاحي

ََ َخريأٌ ِلي ُدن أَيا َوآخي  ليُمو ُُه َيَأُخَذُه الأُمسأ ًبا َلُه اَسأ َيرينأُج. فَ بَ َعَث إيلَيأهي طُغأتيكينُي َصاحي َأ َيَأُخَذُه الأ نأ َأ َرًة مي
َرا نأُه رََماُه إيسأ اٍر مي ا نَ َزَل ُغََلُم ابأني َعمَّ َن، فَ َلمَّ َِ اْلأيصأ َرائييُل، يفي َثََلَثيياَئةي رَُجٍل، فَ َتَسلَّ ئييُل يفي إيسأ

ٍِ فَ َقت َ  ، بيَسهأ ََلطي َخأ َن اْلأ لأَقلأَعةي مي َأ ََل يُطأليَع َأََتبيَك طُغأتيكينَي َعَلى َما َخلَََُّه ِبي ُدُه بيَذليَك َأ ََ َقصأ َلُه، وََكا
.  الأَمالي



َرأ  ، َوآََلتي اْلأ َواتي َق أ لأَعَساكيري، َواْلأ وييَتيهي ِبي ََلعي َعَليأهي، َوتَ قأ طِي ني ليَلي َد اْلأيصأ ، فَ نَ زَ َوَأرَاَد طُغأتيكينُي َقصأ َل بي
ا زَاَل َذليَك َساَر يفي َأرأبَ َعةي آََلفي فَ  ، لَيأًَل َوََّنَارًا، َفَمنَ َعُه، فَ َلمَّ َريأني َة َشهأ َتَح الأَغيأُث َوالث َّلأُج ُمدَّ ََ اريٍس، فَ 

ََكَمةي. ُن اْلأ صأ َها حي ن أ َيرينأجي مي  ُحُصوًَن ليلأ
يءي طُغأ  َيريْنأييُّ ِبيَجي ُّ الأ َرَداّني َع السَّ ا َسَي َه يفي َثََلَثييائَةي فَاريٍس،فَ َلمَّ َصاري َطَرابُ ُلَس، تَ َوجَّ  تيكينَي، َوُهَو َعَلى حي
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ِأ َوَدَواِبَُّ  ِأ َوريَحاَْلُ ا ثيَقَلُه ََزُموا َوَخلَّوأ َكري طُغأتيكينَي اَّنأ َحابيهي َعَلى َعسأ َرَف َأَوائيُل َأصأ ا َأشأ ، فَ َلمَّ َيرينأجي ِأ ليلأ
. فَ َغنيُموا، َوقَ ُووا ِأ ليهي  بيهي، َوزَاَد يفي ََتَمُّ

َنَُّه َلَأ  ِأ َأَحٌد ْلي ُه ن أ َتلأ مي ، َوَلَأ يُ قأ َقطُّعي َن الت َّ َبحي َحاٍل مي أَص، َعَلى َأق أ ََ إيََل ْحي ليُمو ََتأري َحرأٌب، َوَوَصَل الأُمسأ
ََ ِبيَ  ا ََنَزَْلَا طََلَب َمنأ َكا رأَقَة، فَ َلمَّ ُّ إيََل عي َرَداّني َِ َوَقَصَد السَّ ، َوَتَسلَّ ِأ هي َُوسي ِأ َعَلى نُ  ، فََأمَّنَ ُه ََ ََما ا اْلأ

، َوُهَو أَ  ٍَ َرائييَل، َوقَاَل: ََل ُأطأليُقُه إيَلَّ ِبييطأََلقي ُفََل ا َخَرَج َمنأ فييهي قَ َبَض َعَلى إيسأ َن، فَ َلمَّ رٌي  اْلأيصأ سي
َُودي  نينَي، فَ  ، ُمنأُذ َسبأعي سي َيرينأجي َن الأ َق مي َمشأ ََ بيدي  َي بيهي َوُأطأليَقا َمًعا.َكا

سي يَ ُقوُل َلُه: ََل َتُظنَّ  َزيَيَةي، َأرأَسَل إيلَيأهي َمليُك الأُقدأ َق، بَ عأَد اْلأ َمشأ ا َوَصَل طُغأتيكينُي إيََل دي أَنَِّني أَن أُقُض  َوَلمَّ
ِأ َأكأ  َزيَيَةي، فَالأُمُلوُك يَ َناُْلُ َن اْلأ ي َُتَّ َعَليأَك مي نََة ليلَّذي ُدأ نأتيظَامي اْلأ ِأ إيََل اَلي َّا ََنَلَك، ُثَّ تَ ُعوُد ُأُمورُُه ثَ ُر ِمي

هي ُكلَّ َما أَ  نأ بَ َلدي َرةي فَ يَ َناَل مي هي الأَكسأ َدُه بَ عأَد َهذي صي َأ يَ قأ ا َأ ََ طُغأتيكينُي َخائيًَ تيَقاَمةي، وََكا سأ  رَاَد.َواَلي
 

يَعةي بيبَ غأَداذَ  نَّةي َوالشِي ُر ُصلأحي السُّ  ذيكأ
ِأ َعَلى ُطولي يفي هَ  ُه ن أ رُّ مي ََ الشَّ يَعُة، وََكا َنُة َوالشِي طََلَح َعامَُّة بَ غأَداَذ السَّ ، اصأ ََ َنةي يفي َشعأَبا هي السَّ ذي

ِأ َذليكَ  َر َعَليأهي ، فَ تَ َعذَّ َالي ََلحي اْلأ َحُن يفي إيصأ نُي، َوالشِي ََلطي اُء، َوالسَّ ََ َُل تَ َهَد اْلأ ، َوَقدي اجأ َي َأ ، إيََل أَ الزََّما
َطٍة. ََ بيَغريأي َواسي ََ اَّللَُّ تَ َعاََل فييهي، وََكا  َأذي

ا قَ َتَل َمليَك الأَعَربي َصَدَقَة، َكَما ذََكرأََنُه، َخاَف  ًدا َلمَّ ََ ُُمَمَّ لأطَا ََّ السُّ َبُب يفي َذليَك َأ ََ السَّ وََكا
يَعُة بيبَ غأَداَذ  ِأ  -الشِي ُُه ُل الأَكرأخي َوَغريأ ََّ َصدَ  -َأهأ َ نَّةي ْلي ُل السُّ ُل بَ يأتيهي، َفَشنََّع َأهأ ََ يَ َتَشيَُّع ُهَو َوَأهأ َقَة َكا

ا َعَلى ََسَاعي َهَذا، َوَلَأ يَ َزالُ  يَعُة، َوَأغأَضوأ ٌِّ ليَقتأليهي، َفَخاَف الشِي ٌِّ َوَه ِأ َغ ِأ ََنَْلُ َّنَُّ ِأ ِبَي وا َخائيَينَي إيََل َعَليأهي
ا َدَخَل َشعأَبا ، فَ َلمَّ ََ نينَي  َشعأَبا َعبي بأني الزَُّبريأي، وََكانُوا َقدأ تَ رَُكوا َذليَك سي نَُّة ليزيََّيرَةي َقَبأي ُمصأ َز السُّ َُ ََتَهَّ

ثَُة بيَسَببيهي. َادي َيََتُ اْلأ َع الأ َقطي نأُه ليتَ ن أ  َكثيريًَة َوُمنيُعوا مي
َأ ََيأَعُلوا َطريي ُقوا َعَلى َأ ََ ريي ات َّ ُزوا ليلأَمسي ا ََتَهَّ ، فََأظأَهُروا َذليَك،فَ َلمَّ ِأ يفي الأَكرأخي  َقُه
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 ُ نَُّة ُتَسريِي ، َفَصاَرتي السُّ ِأ ِأ ََل ََيأنَ ُعوََّنُ ، َوَأَّنَُّ ِأ لي الأَكرأخي َعَلى تَ رأكي ُمَعاَرَضتيهي َق رَأأُي َأهأ ََ َل ُكلِي فَات َّ  َأهأ
ََل  َن الزِييَنةي َوالسِي ِأ مي يَن، َوَمَعُه ريدي ََ ِأ فييٌل َقدأ َُمَلٍَّة ُمن أ ، َوَمَعُه ُل َِببي الأَمَراتيبي ٌء َكثيرٌي، َوَجاَء َأهأ حي َشيأ

ِأ  بَ َلُه تَ قأ ُِ الأَكرأَخ لييَ عأَُبُوا فييهي، فَاسأ يُعُه ، َوَقَصُدوا َجَي ََلحي لسِي نأ َخَشٍب، َوَعَليأهي الرِيَجاُل ِبي َل مي ُلُه ُعمي  َأهأ
يبي َوالأَماءي الأُمََبَّ  لأَبُخوري َوالطِي َن ِبي ِأ َحَّتَّ َخَرُجوا مي ُعوُه ُروَر َوَشي َّ ُِ السُّ ََلحي الأَكثيريي، َوَأظأَهُروا ِبيي ، َوالسِي دي

 الأَمَحلَّةي.
ِأ َأَحٌد  ُه ِأ يَ عأََتيضأ ٍََر َوَغريأيهي، فَ َل َهدي ُموَسى بأني َجعأ نأُه، إيََل َمشأ في مي َلَة النِيصأ يَعُة، لَي أ َن َوَخَرَج الشِي مي

نَّةي، ف َ  ُروري، السُّ َرحي َوالسُّ ََ لأ ُل الأَكرأخي ِبي ِأ َأهأ َعٍب َلقييَ ُه نأ زيََّيرَةي ُمصأ ا َعاُدوا مي َب النَّاُس ليَذليَك، َوَلمَّ َعجي
ٌم: }َأَلَأ  ِأ قَ وأ نأَد قَ نأَطَرةي َِببي َحرأٍب، فَ َقَرَأ َْلُ ُِ عي َل َِببي الأَمَراتيبي انأَكَسَر فييُلُه ََّ َأهأ َق َأ ََ َف  تَ َر َكيأ فَات َّ

{ ]الَيل:  َييلي َحابي الأ صأ ري السُّورَةي.1فَ َعَل رَبَُّك ِبَي  [ إيََل آخي
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
 ََ َرَمُه، وََكا َلُه َوَأكأ ، فَ تَ َقب َّ َي لأطَا َنةي َعاَد َمنأُصوُر بأُن َصَدَقَة بأني َمزأَيٍد إيََل َِببي السُّ هي السَّ  َقدأ يفي َهذي

ي َأقأَطُعُه َهَرَب، بَ عأَد قَ تألي  ُدوٍد الَّذي ريي َموأ َمي ْلأ َُ بأُن َصَدَقَة ِبي رَا ، َوالأَتَحَق َأُخوُه بَدأ َي هي، إيََل اْلأ َواليدي
بَ َتُه. َسَن ُصحأ َرَمُه، َوَأحأ َل، فََأكأ صي َُ الأَموأ لأطَا  السُّ

يَمًة، َوتَ َقطََّعتي الطُّرُ  َلُة زيََّيَدًة َعظي جأ ، زَاَدتأ دي ََ تأوييَُّة َوفييَها، يفي نييَسا ُت الشِي ُق، َوَغريَقتي الأَغَلَّ
َكاري َعَشَرَة َدََننيرَي إيَمامي  ُشأ قييقي اْلأ ، بَ َلَغتأ َكارَُة الدَّ لأعيَراقي ٌِ ِبي ي َييَُّة، َوَحَدَث َغََلٌء َعظي َم َوالصَّيأ يٍَّة، َوُعدي

رَ  َء اْلأَضأ َر َوالأَباقيَلَّ ُز رَأأًسا، َوَأَكَل النَّاُس التَّمأ ُب أ ري اْلأ يَع َشهأ ِأ َلَأ َيَأُكُلوا َجَي َّنَُّ َوادي فَإي ُل السَّ اَء، َوَأمَّا َأهأ
. يشي َوالتُّوتي شي َوى اْلَأ َف َشوَّاٍل، سي ، َونيصأ ََ  رََمَضا

، َوَوَزَر َلُه أَبُو َبُة اَّللَّي بأُن الأُمطَّليبي ةي أَبُو الأَمَعاِلي هي ََ َليي ِي َعلييُّ بأُن  َوفييَها، يفي رََجٍب، ُعزيَل َوزييُر اْلأ الأَقاسي
رٍي. ري بأني َجهي  أَِي َنصأ

ُت السُّ  َي ُأخأ َي ُملأكيَشاهأ، َوهي لأطَا َنَة السُّ َّللَّي اب أ ُر ِبي َتظأهي ََُة الأُمسأ َليي ، تَ َزوََّج اْلأ ََ َي َوفييَها، يفي َشعأَبا لأطَا
ي أَبُو الأَعََل  ي َخَطَب النِيَكاَح الأَقاضي ََ الَّذي ٍد، وََكا ََ ُُمَمَّ ، وََكا َييُّ ََن ، اْلأ يأَسابُورييُّ ٍد الن َّ ُد بأُن ُُمَمَّ ءي َصاعي

، َُد بأُن نيظَامي الأُملأكي دي نيظَاُم الأُملأكي َأْحأ  الأُمتَ َوِلِي ليَقُبولي الأَعقأ
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يَنا اَئَة أَلأفي دي ََ الصََّداُق مي ةي، وََكا ََ َليي َن اْلأ ، بيوََكاَلٍة مي َي لأطَا ََ َوزييُر السُّ ََننيرُي، وََكا ُر َوالدَّ ََواهي ٍر، َونُثيَرتي اْلأ
. ََ بَ َها ُد ِبََصأ  الأَعقأ

ًدا كَ  ََ ُُمَمَّ لأطَا ََّ السُّ ََ َسَبُب َذليَك َأ َنكييََّة بَ غأَداَذ، وََكا حأ يني َِبأُروَز شي ُد الدِي ََ قَ َبَض َوفييَها تَ َوَلَّ ُُمَاهي ا



ي بأني عَ  َُسنيأ ِي اْلأ ، َعَلى أَِي الأَقاسي َرجي بأني رَئييسي الرَُّؤَساءي ََ ، َوَعَلى أَِي الأ َي َز بي الأَمخأ ، َصاحي دي بأدي الأَواحي
ََلنيهي إيلَيأهي، فََأرأَسَل ُُمَاهي  َما َماًَل َُيأمي ، َوقَ رََّر َعَليأهي ََ نأَدُه، ُثَّ َأطأَلَقُهَما اْلأ يني َِبأُروَز َواعأتَ َقَلُهَما عي ُد الدِي

، ،  ليَقبأضي الأَمالي َسَن إيََل النَّاسي اَر، َوَأحأ َر الدَّ َعَل َذليَك، َوَعمَّ ََ َلَكةي، فَ  َُ بيعيَمارَةي َداري الأَممأ لأطَا َوَأَمَرُه السُّ
يعيهي، َوَخَلَع َعَلى َسعييدي بأني ُْحَيأدٍ  َنكييََّة الأعيَراقي َجَي حأ ُه شي َُ إيََل بَ غأَداَذ َوَلَّ لأطَا َم السُّ ا َقدي ،  الأُعمَ فَ َلمَّ رييِي

ََ َصاريًما، َحازيًما، َذا رَأأٍي َوَجَلٍد. َييََّة، وََكا يأ ُه اْلأيلَّةي السَّ بي َجيأشي َصَدَقَة، َوَوَلَّ  َصاحي
، ب َ  َي ََما ْلأ يَنَة َميَّافَاريقينَي ِبي ََلَط، َمدي ُب خي ُّ، َصاحي َُ الأُقطأِبي َما رُي ُسكأ َمي َأ َوفييَها، يفي َشوَّاٍل، َمَلَك اْلأ عأَد َأ

ليَها َفَسلَُّموهَ حَ  هأ ُوُع ِبَي َتدَّ اْلأ َا، َواشأ َواُت ِبي َق أ َمتي اْلأ َة ُشُهوٍر، فَ ُعدي دَّ ليَها عي  ا.َصَرَها َوَضيََّق َعَلى َأهأ
 ََ ، وََكا ََ ََمَذا ُّ ِبي يِبي َطي ََ ُعبَ يأُد اَّللَّي بأُن َعلييٍِ اْلأ بَ َها ي َأصأ ٍر، قُتيَل قَاضي ََ َنةي، يفي َص هي السَّ َقدأ ََتَرََّد،  َويفي َهذي

، َوَُيأَتاُط، َوَُيأََتيُز، فَ َقصَ  ِأ ُه ن أ رأًعا َحَذرًا مي يًما، َوَصاَر يَ لأَبُس دي نييَّةي، ََتَرًُّدا َعظي ري الأَباطي ٌَ يفي َأمأ َدُه إينأَسا
َحابيهي فَ َقتَ َلُه. َ َأصأ َنُه َوَبنيأ َم َُجَُعٍة، َوَدَخَل بَ ي أ ، يَ وأ يٌّ  َعَجمي

ُد بأنُ  ٌّ،  َوقُتيَل َصاعي ِني َيطأري، قَ تَ َلُه َِبطي يدي الأ َم عي ي نَ يأَسابُوَر، يَ وأ َني أَبُو الأَعََلءي قَاضي دي بأني َعبأدي الرَّْحأ ُُمَمَّ
َييَّ ا ََ َحَن يَث، وََكا َدي َع اْلأ اَئٍة، َوَسَي ٍَ َوَأرأبَعينَي َوَأرأبَعيمي ليُدُه َسَنَة ََثَا ُّ، َوَموأ ِني .َوقُتيَل الأَباطي َهبي  لأَمذأ

َََبُ إيََل َمليكي  َر، فَأََتى اْلأ صأ َق إيََل مي َمشأ نأ دي ٌِ مي ي ٌل َعظي َأ َنةي َساَر قَ  هي السَّ  َويفي َهذي
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ِأ إيَلَّ الأَقلييلُ  ُه ن أ ِأ مي َل ، َفَساَر إيلَيأهي َوَعاَرَضُه يفي الأََبِي، َوَأَخَذ ُكلَّ َمنأ فييهي، َوَلَأ َيسأ َيرينأجي َِ الأ ، َوَمنأ َسلي
 َخَذُه الأَعَرُب.أَ 

ليهي  نأ َأهأ َلٍة مي َأ نيي َغ َزَر َعَلى حي ني َشي أ صأ نييَّةي يفي حي َن الأَباطي حي النََّصاَرى، ََثَر ََجَاَعٌة مي يفي  َوفييَها، يفي فيصأ
ََ فييهي، َوَأغأَلُقوا َِببَُه َوَصعيُدوا إيََل الأَقلأَعةي  َرُجوا َمنأ َكا اَئةي رَُجٍل، َفَمَلُكوُه، َوَأخأ ََ  مي َفَمَلُكوَها، وََكا

َسُنوا، إيََل َهُؤََلءي  يدي النََّصاَرى، وََكانُوا َقدأ َأحأ َها ليُمَشاَهَدةي عي ن أ َحاُِبَا بَ ُنو ُمنأقيٍذ َقدأ نَ َزُلوا مي يَن  َأصأ الَّذي
ُِ النِي  َعَدُه يَنةي الأَباُشورََة، فََأصأ ُل الأَمدي ، فَ َباَدَر َأهأ َي َسا حأ ، َأفأَسُدوا، ُكلَّ اْلأي َن الطَّاقَاتي َساُء يفي اْلأيَبالي مي

ُوا َعَليأ  ، َفَكَبَّ ِأ ، َفَصعيُدوا إيلَيأهي ني َحاُب اْلأيصأ َُمَراُء بَ ُنو ُمنأقيٍذ، َأصأ ُِ اْلأ رََكُه ، َوَأدأ ِأ ِأ َوَصاُروا َمَعُه هي
نأ ُكلِي َجانيبٍ  يأُف مي ُِ السَّ ََذَل الأَباطينييَُّة، َوَأَخَذُه ، فَاُنأ ِأ ِأ َأَحٌد، َوقُتيَل َمنأ  َوقَاتَ ُلوُه ُه ن أ ليتأ مي َأ ِأ يُ  ، فَ َل

. ِأ يفي الأبَ َلدي ََ َعَلى رَأأييهي  َكا
: ََ ٍِ يَ ُقوُلو رييَها َُيأََي بأني َتَيي ٍر ُغَرَِبُء، َفَكتَ ُبوا إيََل َأمي ََ يَّةي َثََلثَُة نَ  دي ََ  َوفييَها َوَصَل إيََل الأَمهأ ِأ يَ عأَمُلو إيَّنَُّ

َياَء، فََأحأ  َرَة، الأكييمأ قأ ، فَ َقاُلوا: نَ عأَمُل الن َّ ِأ َناَعتيهي نأ صي ًئا يَ َراُه مي َأ يَ عأَمُلوا َشي أ ِأ َأ نأَدُه، َوَأَمَرُه ِأ عي َضَرُه
هي  ، َوقَائيُد َجيأشي َسني رييُف أَبُو اْلَأ ِأ ُهَو َوالشَّ نأ آَلٍة َوَغريأيَها، َوقَ َعَد َمَعُه ِأ َما طََلُبوا مي َضَر َْلُ ُُه فََأحأ  َواَسأ

، َفَضرَ إي  ِأ نأ ََجأٍع ََثُروا ِبيي ََ َخاليًيا مي ا رََأى الأكييَماوييَُّة الأَمَكا َي بيهي، فَ َلمَّ ُِ، وََكاََن ََيأَتصَّا ي َراهي ِأ ب أ َب َأَحُدُه



ًئا، َورََفَسُه َُيأ  َنعأ َشي أ ِأ َتصأ َماَمتيهي فَ َل كِينُي يفي عي هي، فَ َوقَ َعتي السِي ٍِ َعَلى رَأأسي ََي فَأَلأَقاُه َعَلى َُيأََي بأَن َتَيي
رييَف فَ َقتَ َلُه، َوَأَخَذ الأَقائيُد  هي، َفَضَرَب الثَّاّني الشَّ سي َأ ريهي، َوَدَخَل َُيأََي َِبًِب َوَأغأَلَقُه َعَلى نَ  ُِ َظهأ ي َراهي إيب أ

ريي َُيأََي  َمي َحاُب اْلأ ُت، َفَدَخَل َأصأ يأَف فَ َقاَتَل الأكييَماوييََّة، َوَوَقَع الصَّوأ  فَ َقتَ ُلوا السَّ
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ثألي زييِيهي  لي الأبَ َلدي َعَلى مي نأ َأهأ ، فُ ُقتيَل ََجَاَعٌة مي َنأَدُلسي لي اْلأ ِأ زييَّ َأهأ ََ زيي ُُّه ، َوقييَل الأكييَماوييََّة، وََكا ِأ
َََة،  مي بأني َخليي نأَد الأُمَقدَّ ِأ بَ عأُض النَّاسي عي ََّ َهُؤََلءي رَآُه ريي َُيأََي: إي َمي َُُتوحي بأَن ليْلأ رَي َأَِب الأ َمي ََّ اْلأ َق َأ ََ َوات َّ

َن  ََلَح، َفُمنيَع مي َحابيهي َوَقدأ لَبيُسوا السِي ري يفي َأصأ اَعَة إيََل الأَقصأ ، َأَخا َُيأََي، َوَصَل تيلأَك السَّ ٍِ َتَيي
ُهَما، فَأَ  ن أ ٍع مي ََّ َذليَك بيَوضأ ريي َُيأََي َأ َمي نأَد اْلأ ، فَ ثَ َبَت عي ُخولي َة، َوَأَمَر َأوأََلَد الدُّ ََ َم بأَن َخليي َضَر الأُمَقدَّ حأ

َُُتوحي َوَزوأَجَتُه َبََلرََة بينأتَ  رَي َأَِب الأ َمي َرَج اْلأ ، َوَأخأ ِأ َنَُّه قَ َتَل َأَِبُه يهي فَ َقتَ ُلوُه قيَصاًصا، ْلي ِي بأني َأخي  الأَقاسي
َل ِبييَما يفي قَ  هي، َووَكَّ َي اب أَنُة َعمِي ، َوهي ٍِ َأ َماَت َتَيي اقيَس، فَ َبقيَي ُهَناَك إيََل َأ ََ يَّةي َوَس دي َ الأَمهأ ري زيََّيٍد َبنيأ صأ

َُُتوحي َوَزوأَجَتُه َبََلرََة إي  اَئٍة، َفَسريََّ َأَِب الأ مي ٍع َوََخأسي ُنُه َعلييٌّ َسَنَة تيسأ َر يفي َُيأََي، َوَمَلَك بَ عأَدُه اب أ صأ ََّيري مي ََل دي
ري، فَ َوَصََل إيََل  ُ.الأَبحأ َأ َشاَء اَّللَّ َكنأَدرييََّة، َعَلى َما َنذأُكُرُه إي   إيسأ

ني الرُّو  ٍد أَبُو الأَمَحاسي ََد بأني ُُمَمَّ يَل بأني َأْحأ َاعي دي بأُن إيَسأ ، قُتيَل َعبأُد الأَواحي ، َوفييَها، يفي الأُمَحرَّمي ُّ الطَََّبييُّ ََّيّني
ليُدُه َسَنَة ََخأ  ، َموأ افيعييُّ قييُه الشَّ ََ ََتََقتأ  الأ ، َويَ ُقوُل: َلوي احأ َهبي ََ َحافيظًا ليلأَمذأ اَئٍة، وََكا َرَة َوَأرأبَعيمي َس َعشأ

. نأ قَ لأِبي تُ َها مي َلي أ افيعييِي َْلَمأ  ُكُتُب الشَّ
 ]الأَوفَ َياُت[

َء َُيأََي بأُن َعلييٍِ ال يُب أَبُو زََكريَّيَّ َطي َ اْلأ َرةي، تُ ُويفِي خي ، َوفييَها، يفي َُجَاَدى اْلأ ُّ، اللَُّغوييُّ َباّني ي أ ، الشَّ تََّبأييزييُّ
. َيِيدي ْلأ عأٌر لَيأَس ِبي ُهورَةي، َوَلُه شي ُب التََّصانييفي الأَمشأ  َصاحي

ََ ََنفي  ، وََكا ََ ، رَئييُس َِهََذا ُّ، الأَعَلوييُّ َُسيأِني ٍِ زَيأٌد اْلأ يِيُد أَبُو َهاشي َ السَّ ِي َوفييَها، يفي رََجٍب، تُ ُويفِي ُكأ ، َذ اْلأ
ُب أَبُو الأقَ  هي الصَّاحي ُمِي ُه ْلي ًعا َوَأرأبَعينَي َسَنًة َوَجدُّ ُة ريََئَستيهي َْلَا َسب أ ري، وََكاَنتأ ُمدَّ َمأ َي اْلأ ِي بأُن َعبَّاٍد، َماضي اسي

َعٍة وَ  ٌد يفي َدف أ َُ ُُمَمَّ لأطَا نأُه السُّ نأ َذليَك أَنَُّه َأَخَذ مي ا، َفمي دًّ َِ الأَمالي جي ي ََ َعظي اَئةي أَلأفي وََكا َدٍة َسبأَع مي احي
لأًكا َوََل  ليَها مي َجأ يَناٍر َلَأ يَبيعأ ْلي  دي
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ََ قَ  يعي َما يُرييُدُه، وََكا َة ُشُهوٍر، يفي َجَي دَّ ٍد، عي َي ُُمَمَّ لأطَا لسُّ يَنارًا، َوَأقَاَم بَ عأَد َذليَك ِبي ََ دي َتَدا لييَل اسأ
.  الأَمعأُروفي



ي اْلأي  ، َوفييَها، يفي ذي َدةي اْلأَطِي َوأ ُهوُر ِبي ، الأَكاتيُب الأَمشأ َُ َازي ََسُن بأُن َعلييٍِ اْلأ َواريسي اْلأ ََ َ أَبُو الأ ةي، تُ ُويفِي جَّ
نأُه: عأٌر مي  َوَلُه شي

نُ  طي ََ ُد الأ ََتَاَح الزَّاهي َيا ليطَاليبيَها ... َواسأ ن أ  َعنَّتي الدُّ
َواهُ  ِأ يَ َرَها ... َوسي َيا، فَ َل ن أ َيََتُ  َعَرَف الدُّ  َحظُُّه الأ

ََنُ  َّا َحَوى َك ُرفَ َها ... َحظُُّه ِمي  ُكلُّ َملأٍك ََنَل زُخأ
َتََتُ  َأ ي ُم َاَلنيأ َتِني َماًَل، َوَيَتأُُكُه ... يفي كيََل اْلأ  يَ قأ
ََتَنُ  نأ ليَقاءي اَّللَّي ُمرأ ّني َعَلى ثيَقٍة ... مي  َأَمليي َكوأ

َا ...  َيا، وََكيأَف ِبي ن أ َرُه الدُّ ُخو بيهي َوَسنٌ َأكأ ي َتسأ  َوالَّذي
؟ َُ ََز  َلَأ َتُدمأ قَ بأليي َعَلى َأَحٍد ... َفليَماَذا اْلأَُِّ َواْلأ

اَئٍة، َوَقدأ ذُكيَر ُهَناَك. ٍع َوَأرأبَعيمي َ َسَنَة تيسأ  َوقييَل تُ ُويفِي
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اَئٍة[ مي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوََخأسي
503 - 

امي ُثَّ َدَخَلتأ َسنَ  َن الشَّ ُوَت مي َيرينأجي َطَرابُ ُلَس َوَبريأ ُر ُملأكي الأ ائٍَة ذيكأ مي  ُة َثََلٍث َوََخأسي
َيرينأُج َطَرابُ ُلَس. ةي، َمَلَك الأ ي اْلأيجَّ َي َعَشَر ذي َنةي، َحادي هي السَّ  يفي َهذي

صأ  بي مي ِي َصاحي ََّ َطَرابُ ُلَس َكاَنتأ َقدأ َصاَرتأ يفي ُحكأ َر َوََنئيبيهي فييَها، َوالأَمَدُد َيَأِتي َوَسَبُب َذليَك: َأ
اَئٍة. مي َدى َوََخأسي نأُه، َوَقدأ ذََكرأََن َذليَك َسَنَة إيحأ َها مي  إيلَي أ

ري، َوُمَقدَّ  َيرينأجي يفي الأَبحأ نأ بَ َلدي الأ ُطوٌل َكبيرٌي مي ، َوَصَل ُأسأ ََ َنُة، َأوََّل َشعأَبا هي السَّ ا َكاَنتأ َهذي ِأ فَ َلمَّ ُمُه
ريَةي، فَ نَ َزَل َعلَ ُقمُّ  ، َوالأمي ََلحي ، َوالسِي لرِيَجالي ُحونٌَة ِبي يَل َوَمَراكيُبُه َمشأ ُُه ريَيُنأَد بأُن َصنأجي ى ٌص َكبيرٌي اَسأ

تي ريَيُنأَد هَ  بأني ُأخأ يَل، َولَيأَس ِبي تي َصنأجي ُّ ابأُن ُأخأ رأَداّني َلُه السُّ َها قَ ب أ ََ ََنزيًَل َعَلي أ َبلأ  َذا،َطَرابُ ُلَس، وََكا
ُب أَنأطَاكيَيةَ  ، فَ َوَصَل طَنأَكريي َصاحي رِي َوالأقيَتالي َنٌة َأدَّتأ إيََل الشَّ نَ ُهَما فيت أ ٌص آَخُر، َفَجَرى بَ ي أ  ُهَو ُقمُّ

ن َ  َلَح بَ ي أ َكريهي، فََأصأ ، يفي َعسأ سي ُب الأُقدأ ، َوَوَصَل الأَمليُك بَ غأُدوييُن، َصاحي ِي رأَداّني َها، َمُعونًَة ليلسُّ ، إيلَي أ ِأ ُه
 ََ نأ َأوَّلي َشعأَبا ليَها، مي َا، َوُمَضايَ َقةي َأهأ ِأ َعَلى َطَرابُ ُلَس، َوَشَرُعوا يفي قيَتاْلي يُعُه َيرينأُج َجَي ، َوأَلأَصُقوا َونَ َزَل الأ

، َوَذلَّتأ  ِأ يهي ُل الأبَ َلدي َذليَك ُسقيَط يفي أَيأدي ُنأُد َوَأهأ ا رََأى اْلأ ِأ بيُسوريَها، فَ َلمَّ َراَجُه ِأ  أَب أ ، َوزَاَدُه ِأ َُوُسُه نُ 
َدةي. ريَةي َوالنَّجأ لأمي ِأ ِبي ُه رييِي َعن أ صأ ُطولي الأمي ُسأ ُر اْلأ ا َتََخُّ ًَ  َضعأ

نأ َسَنٍة َوَساَر، ف َ  ثَ َر مي َُوا فييهي َأكأ تَ َل ثِي َعَليأهي، َواخأ نأُه، َواْلَأ ريهي: أَنَُّه فُ رِيَغ مي ََ َسَبُب َتََخُّ َردَّتأُه الرِييُح، وََكا
ُعوًَل.فَ ت َ  َأ ََ َم ًرا َكا َي اَّللَُّ َأمأ ضي ُِ الأُوُصوُل إيََل َطَرابُ ُلَس لييَ قأ َر َعَليأهي  َعذَّ



َوًة َوقَ هأ  ، فَ َهَجُموا َعَلى الأبَ َلدي َوَمَلُكوُه َعن أ في َراجي َوالزَّحأ َب أ َن اْلأ َها مي َيرينأُج الأقيَتاَل َعَلي أ َم َوَمدَّ الأ ًرا يَ وأ
َدى عَ  حأ ي ْليي َننيأ ث أ َنةي، َوََّنَُبوا َما فييَها،اَلي َن السَّ ةي مي ي اْلأيجَّ نأ ذي َلًة َخَلتأ مي َرَة لَي أ  شأ
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وَ  َمأ َن اْلأ ليَها مي نأ َأهأ َواَل، َوَغنيُموا مي َمأ اَل، َوََّنَُبوا اْلأ ََ َطأ ، َوَأَسُروا الرِيَجاَل، َوَسبَ ُوا النِيَساَء َواْلأ الي
تيَعةي، وَُكُتبي ُدوري الأ  َمأ لي الأبيََلدي َواْلأ َثري َأهأ َلَها َكانُوا َمنأ َأكأ ََّ َأهأ ُقوَفةي، َما ََل ُُيَدُّ َوََل ُُيأَصى، فَإي ِي الأَموأ عيلأ

ََ قَ بأ  ََما َها َكانُوا الأَتَمُسوا اْلأ نأ ُجنأدي َا َوََجَاَعٌة مي ََ ِبي ي َكا َِ الأَواِلي الَّذي َارًَة، َوَسلَّ َواًَل َوَتي َها، َأمأ َل فَ تأحي
ني فَ وَ  ِأ يفي َمَكامي ِأ َوَذَخائيُرُه َذتأ َدفَائينُ ُه ، َوُأخي َواعي الأُعُقوَِبتي َن أ َيرينأُج ِبي َق، َوَعاَقَب الأ َمشأ .َصُلوا إيََل دي ِأ  هي
 

َياسَ  َيرينأجي َجبَ َلَة َوَِبن أ ُر ُملأكي الأ  ذيكأ
ُب أَنأطَ  نأ َطَرابُ ُلَس َساَر طَنأَكريي، َصاحي َيرينأُج مي ا فَ رََغ الأ تَ َتَحَها، َلمَّ َياَس، َوَحَصَرَها، َواف أ اكيَيَة، إيََل َِبن أ

َب َطَرابُ ُلَس، ََ َصاحي ي َكا اٍر، الَّذي ُر الأُملأكي بأُن َعمَّ يَنَة َجبَ َلَة، َوفييَها َفخأ َلَها، َونَ َزَل َمدي ََ  َوَأمََّن َأهأ وََكا
َأ َمَلَكَها يفي ال ، الأُقوُت فييَها َقلييًَل، فَ َقاتَ َلَها إيََل َأ َي ََما ْلأ َنةي ِبي َن السَّ ةي مي ي اْلأيجَّ نأ ذي رييَن مي ثَّاّني َوالأعيشأ

اٍر َساليًما. ُر الأُملأكي بأُن َعمَّ  َوَخَرَج َفخأ
، َوَغريأيَها، َما َيكأ  ، َوالأغيََللي ، َوالأَمالي لرِيَجالي رييُّ ِبي صأ ُطوُل الأمي ُسأ ِأ َوَوَصَل ُعَقيأَب َمليكي َطَرابُ ُلَس، اْلأ َييهي

ليَها، َوفُ رِيَقتي الأغيََللُ سَ  هأ ٍم ليلأَقَضاءي النَّازيلي ِبَي َها بيَثَمانيَيةي َأَّيَّ ذي الَِّتي فييهي  َنًة، فَ َوَصَل إيََل ُصوَر بَ عأَد َأخأ
ُوَت. َها: ُصوَر، َوَصيأَدا، َوَبريأ َذةي إيلَي أ ََ َخائيُر يفي اْلأيَهاتي الأُمن أ  َوالذَّ

ُر الأُملأكي بأنُ  َُ بأُن َعلييِي بأني ُمنأقيٍذ  َوَأمَّا َفخأ رُي ُسلأطَا َمي بُ َها اْلأ َرَمُه َصاحي َزَر، فََأكأ نَُّه َقَصَد َشي أ اٍر فَإي َعمَّ
َزلَُه طُغأتيكي  َق، فَأَن أ َمشأ ، َوَساَر إيََل دي َعلأ َأ ِأ يَ  نأَدُه، فَ َل َِ عي َأ يُقيي ََتََمُه، َوَسأََلُه َأ ُّ، َواحأ بُ َها، الأكيَناّني نُي َصاحي

، َوُهوَ َوأَ  ِي يَّةي، َوَأقأَطَعُه َأعأَماَل الزََّبَداّني لي َوالأَعطي َمأ َزَل َلُه يفي اْلأ  جأ
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اَئٍة. مي ي َوََخأسي نَ َتنيأ ََ َذليَك يفي الأُمَحرَّمي َسَنَة اث أ َق، وََكا َمشأ نأ َأعأَمالي دي  َعَمٌل َكبيرٌي مي
 

َأ َوَساَغرأ  دأ َخا َ ُُمَمَّ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  بيكأ ذيكأ
َماَل ُمَُ  ِأ َوَقَصَد َأعأ َراكي َوَغريأيهي َت أ َن اْلأ َنةي َعاَد َساَغرأبيكأ َوََجََع الأَعَساكيَر الأَكثيريََة مي هي السَّ َأ يفي َهذي دأ َخا مَّ

ُدُه، َفَسريََّ إيلَيأهي اْلأُ  تَ نأجي َأ إيََل َسنأَجَر َيسأ دأ َخا َتَمَع َمَعُه أَيأًضا  بيَسَمرأقَ نأَد َوَغريأيَها، فََأرأَسَل ُُمَمَّ ُنوَد، َواجأ



ََزَم َساَغرأبيكأ  تَ تَ ُلوا فَاَّنأ ي اْلأََشبي َواق أ ا بينَ َواحي َن الأَعَساكيري، َوَساَر إيََل َساَغرأبيكأ فَالأتَ َقوأ َوَعَساكيُرُه َكثيرٌي مي
ُب،  هأ ِأ َوالن َّ ُر فييهي َسأ ِأ َمأأَخَذَها وََكثُ َر اْلأ ُه ن أ ُيوُف مي نأ َوَأَخَذتي السُّ َأ مي َن َخا ِأ َوَأمي ِبيي نأ َحرأ ا فَ َرُغوا مي فَ َلمَّ

َر إيََل بَ لأَخ. هأ ََ فَ َعََبُوا الن َّ َكُر السَّنأَجرييُّ إيََل ُخَراَسا  َشرِي َساَغرأبيكأ َعاَد الأَعسأ
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
َُ َوزييَرُه ني  لأطَا ، َسريََّ السُّ َنةي، يفي الأُمَحرَّمي هي السَّ ََد بأَن نيظَامي الأُملأكي إيََل قَ لأَعةي يفي َهذي ظَاَم الأُملأكي َأْحأ

َتاُء عَ  َِ الشِي ، َوَهَج ِأ يلييَّةي، َفَحَصُروُه َاعي َسأ َن اْلأي ََسني بأني الصَّبَّاحي َوَمنأ َمَعُه مي ِأ أَلأُموَت ليقيَتالي اْلأ َليأهي
نأُه َغَرًضا. ُلُغوا مي  فَ َعاُدوا َوَلَأ يَ ب أ

َنةي أَيأًضا.َوفييَها، يفي رَ  َن السَّ َها يفي َشوَّاٍل مي َُ إيََل بَ غأَداَذ، َعاَد َعن أ لأطَا َم السُّ ري، َقدي خي  بييٍع اْلأ
نييَُّة َفَضَربُوُه ِبي  ، فَ َوَثَب بيهي الأَباطي عي َامي َه الأَوزييُر نيظَاُم الأُملأكي إيََل اْلأ ، تَ َوجَّ ََ ، َوفييَها، يفي َشعأَبا َكاكينيي لسَّ

َر َحَّتَّ َسكي َوُجريَح يفي  َمأ ُّ الَّذيي َجَرَحُه َفُسقيَي اْلأ ِني َذ الأَباطي ًة، ُثَّ بَ َرَأ، َوُأخي َر، ُثَّ  رَقَ َبتيهي، فَ َبقيَي َمرييًضا ُمدَّ
ُذوا َوقُتيُلوا. دي الأَمأأُمونييَّةي، فَُأخي جي َحابيهي، فََأقَ رَّ َعَلى ََجَاَعٍة ِبيَسأ  ُسئيَل َعنأ َأصأ
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ِي بأنُ َوفييهَ  ُِ أَبُو الأَقاسي ي ، َوَوَزَر بَ عأَدُه الزَّعي ةي، َوُهَو أَبُو الأَمَعاِلي بأُن الأُمطَّليبي ََ َليي رٍي،  ا ُعزيَل َوزييُر اْلأ َجهي
. َي لأطَا َتَجاَر بيَداري السُّ ًا ُهَو َوَأوأََلُدُه َواسأ َتَتي ةي ُمسأ ََ َليي نأ َداري اْلأ  َفَخَرَج ابأُن الأُمطَّليبي مي

، ف َ وَ  ََها إيََل بيََلدي الرُّومي ينييًّا َوَسريَّ ُب إيفأرييقييََّة، ََخأَسَة َعَشَر شي ، َصاحي ٍِ َز َُيأََي بأُن َتَيي َلقييَ َها فييَها َجهَّ
َهزي  نَي، َوَلَأ يَ ن أ ليمي نأ َشَواّني الأُمسأ تَّ قيَطٍع مي ، َوَأَخُذوا سي ِأ ، َوُهَو َكبيرٌي، فَ َقاتَ ُلوُه ُطوُل الرُّومي مأ بَ عأَد ُأسأ

ري َوالأََبِي. ََي َجيأٌش يفي الأَبحأ  َذليَك ليَيحأ
َرُه، ُلَها، فَ نَ َهُبوا َقصأ َها، فَ ثَاَر بيهي َأهأ اقيَس َواليًيا َعَلي أ ََ يَنةي َس َُُتوحي إيََل َمدي َنُه َأَِب الأ َوَِهُّوا بيَقتأليهي،  َوَسريََّ اب أ

ُل اْلأييَلَة َعَليأ  ِأ يَ َزلأ َُيأََي يُ عأمي ، فَ َل ِأ ِأ َفَسَجنَ ُه ، َوَمَلَك ريقَاَِبُ ِأ َد َِشأَلُه ، َوَبدَّ ِأ ، َحَّتَّ فَ رََّق َكليَمتَ ُه ِأ هي
. ِأ ِأ َوُذنُوِبيي َمائيهي ا َعنأ دي ََ  َوَع

 ]الأَوفَ َياُت[
ُهورًا ِبي  ريَةي، َمشأ ََ قَبييَح السِي َد، وََكا ُب آمي ُِ يَ نَّاَل، َصاحي ي َراهي رُي إيب أ َمي َ اْلأ نأ َوفييَها تُ ُويفِي ، َفَجََل َكثيرٌي مي ِي لظُّلأ

نأُه. َلَح َحاًَل مي ََ َأصأ ريهي، َوَمَلَك بَ عأَدُه َوَلُدُه، وََكا َوأ ليَها ْلي  َأهأ
ٌة إيََل الأقيب أ  رأقي َلُه ُذَؤابٌَة ُِمأَتدَّ َن الشَّ َماءي َكوأَكٌب مي ي الأَقعأَدةي، َظَهَر يفي السَّ ني ذي َلةي، َوبَقيَي َوفييَها، يفي ََثمي

ةي، ُثَّ َغاَب.يَ  ي اْلأيجَّ ري ذي  طأُلُع إيََل آخي
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اَئٍة[ مي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبٍع َوََخأسي
504 - 

يَنَة َصيأَدا َيرينأجي َمدي ُر ُملأكي الأ اَئٍة ذيكأ مي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبٍع َوََخأسي
ري، َمَلَك  خي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ .يفي َهذي امي لي الشَّ نأ َساحي يَنَة َصيأَدا، مي َيرينأُج َمدي  الأ

لرِيَجالي َوالذَّ  ُحونًَة ِبي َيرينأجي َمشأ ََ َمرأكيًبا ليلأ تُّو امي سي ري إيََل الشَّ َخائيري َمَع َوَسَبُب َذليَك: أَنَُّه َوَصَل يفي الأَبحأ
َس، َولييَ غأُزوَ  ِأ ليَيُحجَّ الأبَ يأَت الأُمَقدَّ َتَمَع بيهي بَ غأُدوييُن َمليُك  بَ عأضي ُمُلوكيهي نَي، فَاجأ ليمي هي الأُمسأ بيَزعأمي

، َونَ َزُلوا  سي َن الأُقدأ ، فَ َرَحُلوا مي ََلمي سأ ُدوا بيََلَد اْلأي صي َأ يَ قأ ِأ َأ نَ ُه َدُة بَ ي أ ، َوتَ َقرََّرتي الأَقاعي سي يَنَة الأُقدأ َمدي
َنةي،  هي السَّ نأ َهذي ري مي خي  َوَضايَ ُقوَها بَ رًّا َوَِبأًرا.َصيأَدا ََثليَث رَبييٍع اْلأ

َيرينأُج بُ رأًجا َل الأ رأ َعَلى إيْنأَادي َصيأَدا، فَ َعمي دي ِأ يَ قأ رييُّ ُمقييًما َعَلى ُصوَر، فَ َل صأ ُطوُل الأمي ُسأ ََ اْلأ َن  وََكا مي
َكُموُه، َوَجَعُلوا َعَليأهي َما ََيأَنُع النَّاَر َعنأُه َواْلأيَجارََة، وَ  ، َوَأحأ ُل َصيأَدا اْلأََشبي ا َعاَيَن َأهأ َُوا بيهي، فَ َلمَّ زََح

يَ َها َوَمعَ  ُوَت، فََأرأَسُلوا قَاضي َل َبريأ ثأُل َما َأَصاَب َأهأ ِأ مي يبَ ُه َأ ُيصي ُقوا َأ ََ ، َوَأشأ ِأ َُوُسُه تأ نُ  ََ ُه َذليَك َضُع
ََما ُِ اْلأ ، َوَطَلُبوا َمنأ َمليكيهي َيرينأجي َها إيََل الأ نأ ُشُيوخي ، ََجَاَعٌة مي ِأ َواْليي ، َوَأمأ ِأ هي َُسي ِأ َعَلى أَن أ ََ فََأمَّنَ ُه

ِأ َلَأ  ُه رَي َعن أ ِأ َأمَُّنوُه، َوَمنأ َأرَاَد الأَمسي نأَدُه َا عي ، َوَمنأ َأرَاَد الأُمَقاَم ِبي ِأ نأَدُه ي عي َكري الَّذي  ََيأنَ ُعوُه، َوالأَعسأ
، َوََجَاعَ  ِأ َعَلى َذليَك، َفَخَرَج الأَمَواِلي نأ َوَحَلَف َْلُ رييَن مي ، يفي الأعيشأ لي الأبَ َلدي َي َأهأ نأ َأعأَيا ٌة َكثيريٌَة مي

عَ  ُة اْلأيَصاري َسب أ ، وََكاَنتأ ُمدَّ َي ََما لأبَ َلدي َخلأٌق َكثيرٌي ََتأَت اْلأ َق، َوَأقَاَم ِبي َمشأ ُوََل إيََل دي ًة َوَأرأبَعينَي َُجَاَدى اْلأ
ًما.  يَ وأ

َها إيََل  ريٍَة، فَ َقرََّر َعَلىَورََحَل بَ غأُدوييُن َعن أ ٍة َيسي ، ُثَّ َعاَد إيََل َصيأَدا، بَ عأَد ُمدَّ سي  الأُقدأ
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. ِأ َواَْلُ تَ غأَرَق َأمأ ، َواسأ ِأ َقَرُه يَناٍر، فََأف أ رييَن أَلأَف دي شأ َا عي يَن َأقَاُموا ِبي نَي الَّذي ليمي  الأُمسأ
 

 ََ َقََل رييِينَي َعَلى َعسأ صأ تييََلءي الأمي ُر اسأ  ذيكأ
تَ عأَمَل َعَلي أ  َكامي اَّللَّي اسأ حأ َر ِبَي مي َة اْلأ ََ َليي ََّ اْلأ رييِينَي، ُثَّ إي صأ َُ ليلأَعَلوييِينَي الأمي َقََل َها إينأَساًَن يُ عأَرُف َكاَنتأ َعسأ

َدى إيلَيأ  ، َوَهاَدنَُه، َوَأهأ امي لشَّ َيرينأجي ِبي سي اْلأيََلَفةي، فَ َراَسَل بَ غأُدوييُن َمليَك الأ تَ َنَع بيَشمأ هي َماًَل َوُعُروًضا، فَامأ
نأ َغريأي ُُمَاَهَرٍة بيَذليَك. رييِينَي َعَليأهي. إيَلَّ فييَما يُرييُد مي صأ َكامي الأمي نأ َأحأ  بيهي مي

، َأمي  َفأَضلي َر، َوإيََل َوزييريهي اْلأ صأ بي مي َكامي اَّللَّي، َصاحي حأ ري ِبَي مي َباُر بيَذليَك إيََل اْلأ َخأ ، فَ َوَصَلتي اْلأ ُُيوشي ريي اْلأ
هي، َوأَ  نأ قُ وَّادي ََ َمَع قَائيٍد َكبيرٍي مي َقََل َاُه إيََل َعسأ َكًرا َوَسريَّ َزا َعسأ َما، َوَجهَّ ُر َعَليأهي َمأ َِ اْلأ ظأَهَرا أَنَُّه يُرييُد فَ َعُظ



بيَض َعَلى َِشأسي اْلأيََلَفةي إيذَ  َأ يَ قأ رًّا َأ َذا إيََل الأَقائيدي سي ََ َوَضُه الأَغَزاَة، َونَ  َِ ُهَو عي ، َويُقيي ِأ نأَدُه ا َحَضَر عي
نأَد الأَعسأ  ُضوري عي َن اْلُأ تَ َنَع مي َاَل، فَامأ َكُر، فَ َعَرَف َِشأُس اْلأيََلَفةي اْلأ ريًا. َفَساَر الأَعسأ ََ َأمي َقََل َكري بيَعسأ

نأ َعسأ  نأَدُه مي ََ عي َرَج َمنأ َكا ، َوَأخأ َي َيا لأعيصأ ، َوَجاَهَر ِبي رييِي صأ .الأمي ِأ ُه ن أ فًا مي َر َخوأ صأ  َكري مي
، فََأرأَسَل إيلَيأهي َوطَيََّب قَ لأَبهُ  َيرينأجي ََ إيََل الأ َقََل َِ َعسأ َأ ُيَسلِي َفأَضُل َذليَك َخاَف َأ ا َعَرَف اْلأ َنُه. فَ َلمَّ ، َوَسكَّ

َر.  َوَأقَ رَُّه َعَلى َعَمليهي، َوَأَعاَد َعَليأهي إيقأطَاَعُه ِبييصأ
ََّ َِشأسَ  ِأ ُجنأًدا، َوَلَأ يَ َزلأ َعَلى  ُثَّ إي َرأَمني َواَتَََّذُه َن اْلأ َضَر ََجَاَعًة مي ، فََأحأ ََ َقََل َل َعسأ اْلأيََلَفةي َخاَف َأهأ

نأ  ٌم مي ، فَ َوَثَب بيهي قَ وأ ُل الأبَ َلدي َر َأهأ َمأ اَئٍة، فَأَنأَكَر اْلأ مي ري َسَنةي َأرأَبٍع َوََخأسي َالي إيََل آخي هي اْلأ نيهي، َوُهَو َأعأَيا َهذي
يَع َما فييَها، وَ  ِأ إيََل َداريهي، فَ َتبيُعوُه َوقَ تَ ُلوُه، َوََّنَُبوا َدارَُه َوَجَي ُه ن أ ََزَم مي ََّنَُبوا بَ عأَض رَاكيٌب، َفَجَرُحوُه، فَاَّنأ

َلييَّةي  َر ِبي صأ ةي، َوَأرأَسُلوا إيََل مي ُجَّ هي اْلأ َذي َوالي ِبي َمأ نأ َأرأَِببي اْلأ ، َفُسرَّا  ُدوري َغريأيهي مي َفأَضلي ري َواْلأ مي َالي إيََل اْلأ اْلأ
ُل َمَع أَ  تَ عأمي َا، َوَيسأ ُِ ِبي لأبيَشارَةي، َوَأرأَسََل إيلَيأهي َواليًيا يُقيي لينَي ِبي َسَنا إيََل الأَواصي لي الأبَ َلدي بيَذليَك، َوَأحأ هأ

َِّ َذليَك، َوزَاَل َما َكانُ  ريَةي، فَ َت َن السِي ََ َوُحسأ َسا حأ  وا ََيَاُفونَُه.اْلأي
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َهُ  َََثريبي َوَغريأ َن اْلأ صأ َيرينأجي حي ُر ُملأكي الأ  ذيكأ
َل، َوَساَر َْنأ  اريَس َوالرَّاجي ََ ، َوَحَشَد الأ َيرينأجي َن الأ ُب أَنأطَاكيَيَة َعَساكيَرُه مي َنةي ََجََع َصاحي هي السَّ َو يفي َهذي

نأ  لأُقرأبي مي ، َوُهَو ِبي َََثريبي ني اْلأ صأ ريََة،  حي َخ، َوَحَصَرُه، َوَمَنَع َعنأُه الأمي نَ ُهَما َثََلثَُة فَ َراسي يَنةي َحَلَب بَ ي أ َمدي
نأُه إيََل  َأ ََيأُرُجوا مي ًبا، َقَصُدوا َأ لأَقلأَعةي نَ قأ نَي، فَ نَ َقُبوا ِبي ليمي َن الأُمسأ ُر َعَلى َمنأ بيهي مي َمأ  َخيأَمةي َفَضاَق اْلأ

بي أَنأطَاكيَيَة فَ يَ قأ  ٌّ، فَ َعرََّفُه َصاحي ِني ٌّ َأرأمي َتأأَمَن إيلَيأهي َصِبي نأ َخيأَمتيهي اسأ ا فَ َعُلوا َذليَك َوقَ ُربُوا مي تُ ُلوُه، فَ َلمَّ
نأ  َوًة، َوقَ َتَل مي ًرا َوَعن أ َن قَ هأ ، َحَّتَّ َمَلَك اْلأيصأ ِأ ، َوَجدَّ يفي قيَتاْليي ِأ ُه ن أ ََتََز مي َتاَط، َواحأ َاَل، فَاحأ ليهي اْلأ  َأهأ

 ََ  يأ رَُجٍل، َوَسََب َوَأَسَر الأَباقينَي.أَلأ
ُل مَ  َع َأهأ ا َسَي ، فَ َلمَّ َََثريبي ثأَل اْلأ ليهي مي هأ َتَحُه، َوفَ َعَل ِبَي ََ ني َزرأَدََن، َفَحَصَرُه، فَ  صأ نأبيَج بيَذليَك ُثَّ َساَر إيََل حي

ُل َِبليَس، َوَقَصدَ  ، وََكَذليَك َأهأ َيرينأجي َن الأ فًا مي ُِهَا َولَيأَس ِبييَما أَنييٌس،  فَارَُقوَها َخوأ َيرينأُج الأبَ َلَديأَن فَ َرَأوأ الأ
ُهَما.  فَ َعاُدوا َعن أ

ِأ َوَتَسلَّمُ  ، فََأمَُّنوُه ََ ََما ُِ اْلأ ُه ن أ ُلَها مي يَنةي َصيأَدا، َفَطَلَب َأهأ َيرينأجي إيََل َمدي َن الأ َكٌر مي وا الأبَ َلَد، َوَساَر َعسأ
نيَ  ليمي ُف الأُمسأ َِ َخوأ امي فَ َعُظ َيرينأجي َعَلى َسائيري الشَّ تييََلءي الأ سأ َقُنوا ِبي َر، َوأَي أ ََناجي ، َوبَ َلَغتي الأُقُلوُب اْلأ ِأ ُه ن أ  مي

نَةي َمَعهُ  ُدأ امي يفي اْلأ لشَّ يَّةي ِبي ََلمي سأ َحاُب الأبيََلدي اْلأي ي َلُه َوالأَمانيعي َعنأُه، َفَشرََع َأصأ َامي تَ َنَع ليَعَدمي اْلأ ، فَامأ ِأ
، الأ  َُ َوا ُِ الأَمليُك ريضأ ريٍَة، َفَصاَْلَُه ٍة َيسي يَعٍة َيَأُخُذوََّنَا إيََل ُمدَّ َجابَةي إيَلَّ َعَلى َقطي َن اْلأي ُب َيرينأُج مي َصاحي

ُب ُصورَ  ِأ َصاحي ، َوَصاَْلَُه ُُيولي َوالثِيَيابي َن اْلأ يَناٍر، َوَغريأيَها مي ي َوَثََلثينَي أَلأَف دي َننيأ َعَلى  َحَلَب، َعَلى اث أ



ِأ َعلي  يَناٍر، َوَصاَْلَُه َزَر، َعَلى َأرأبَ َعةي آََلفي دي ُب َشي أ ُِ ابأُن ُمنأقيٍذ، َصاحي يَناٍر، َوَصاَْلَُه َعةي آََلفي دي يٌّ َسب أ
رَاكي الأَغلَّةي وَ  نَةي إيََل َوقأتي إيدأ ُدأ ُة اْلأ يَناٍر، وََكاَنتأ ُمدَّ ََيأ دي ُب َْحَاَة َعَلى أَلأ يُّ َصاحي َها.الأُكرأدي  َحَصادي

تيَعُة الأَكثيريَُة، فَ َوَقَع َعلَ  َمأ ُِ اْلأ اُر َوَمَعُه َر، فييَها التُّجَّ صأ ََّيري مي نأ دي َلَعتأ مي ََّ َمَراكيَب َأق أ ِأ َمَراكيُب ُثَّ إي يأهي
نأ َأهأ  ، َفَساَر ََجَاَعٌة مي ِأ اري، َوَأَسُروُه ، فََأَخُذوَها، َوَغنيُموا َما َمَع التُّجَّ َيرينأجي لي َحَلَب إيََل بَ غأَداَذ، الأ

ِأ َخلأٌق َكثيريٌ  َتَمَع َمَعُه ا َوَرُدوا بَ غأَداَذ اجأ ، فَ َلمَّ َيرينأجي َيرييَن َعَلى الأ تَ نأ  ُمسأ

(8/584) 

 

َن الصَََّلةي، وََكَسُروا الأ  تَ َغاثُوا، َوُمنيُعوا مي ، َواسأ َي لأطَا َع السُّ ِأ فَ َقَصُدوا َجامي ََُقَهاءي َوَغريأيهي َن الأ نأََبَ، مي مي
عي السُّ  نأََبًا إيََل َجامي نأ َداري اْلأيََلَفةي مي ، َوَسريََّ مي َهادي اذي الأَعَساكيري ليلأجي ََ َُ ِبيين أ لأطَا ُِ السُّ ا  فَ َوَعَدُه . فَ َلمَّ َي لأطَا

ُل ب َ  ِأ َأهأ ري بيَداري اْلأيََلَفةي، َوَمَعُه َع الأَقصأ ُُمَعُة الثَّانيَيُة َقَصُدوا َجامي ََ اْلأ ُب الأَبابي َكا ِأ َحاجي غأَداَذ، َفَمنَ َعُه
نأ  ُصورَةي، َوَهَجُموا َعَلى الأمي َع، وََكَسُروا ُشبَّاَك الأَمقأ َامي ، فَ َغَلُبوُه َعَلى َذليَك، َوَدَخُلوا اْلأ ُخولي َن الدُّ ََبي مي

َي  لأطَا ََُة إيََل السُّ َليي ُُمَعُة أَيأًضا، فََأرأَسَل اْلأ تأقي  َفَكَسُروُه، َوَبَطَلتي اْلأ ََ ََذا الأ تيَمامي ِبي هأ َلي يفي الأَمعأََن َيَأُمُرُه ِبي
هَ  زي ليلأجي ، َوالتََّجهُّ ِأ هي ريي إيََل بيََلدي لأَمسي َُمَراءي ِبي َن اْلأ يَنئيٍذ إيََل َمنأ َمَعُه مي َم حي ، َوَسريََّ َوَلَدُه َورَتأقيهي، فَ تَ َقدَّ ادي

ُدودٍ  ريي َموأ َمي ُعوًدا َمَع اْلأ َُمَراُء الأَمليُك َمسأ ُِ اْلأ لي لييَ لأَحَق ِبيي صي ُموا إيََل الأَموأ ، َوتَ َقدَّ لي صي بي الأَموأ ، َصاحي
ََ َما َنذأكُ  اَئٍة، وََكا مي َنُة، َوَساُروا يفي َسَنةي ََخأٍس َوََخأسي َقَضتي السَّ ، َوان أ َيرينأجي ريُوا إيََل قيَتالي الأ َأ َوَيسي ُرُه إي

 َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل.
 

ُر عي  ثَ ذيكأ ةي َحَوادي  دَّ
ُد بأ  رُي ُُمَمَّ َطي ، َوَوَزَر بَ عأَدُه اْلأ َي لأطَا نأ ويزَارَةي السُّ َُد مي َنةي ُعزيَل نيظَاُم الأُملأكي َأْحأ هي السَّ ي يفي َهذي َُسنيأ ُن اْلأ

. يُّ ُبذي  الأَمي أ
َي  َيُرُه َعَلى الأ تَ نأ َي َيسأ لأطَا ِأ َعني َوفييَها َورََد َرُسوُل َمليكي الرُّومي إيََل السُّ ِأ َوَدفأعيهي ، َوَُيُثُُّه َعَلى قيَتاْليي رينأجي

: َأَما تَ تَّقيي اَّللََّ  َي لأطَا ََ ليلسُّ ُل َحَلَب يَ ُقوُلو ََ َأهأ لي َحَلَب، وََكا ََ ُوُصولُُه قَ بأَل ُوُصولي َأهأ ، وََكا  الأبيََلدي
نأَك ليْلأي  يًَّة مي ثَ َر ْحَي ََ َمليُك الرُّومي َأكأ َأ َيُكو !تَ َعاََل َأ ِأ هي َهادي ، َحَّتَّ َقدأ َأرأَسَل إيلَيأَك يفي جي ََلمي  سأ

ةي، َوزُي ََّنتأ بَ غأَداذُ  ََ َليي َي ُملأكيَشاهأ إيََل اْلأ لأطَا ، زُفَّتي اب أَنُة السُّ ََ  َوفييَها، يفي رََمَضا
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َلَها. ث أ دي النَّاُس مي يَمٌة َلَأ ُيَشاهي َا فَ رأَحٌة َعظي ََ ِبي ، وََكا  َوُغلِيَقتأ
رأ َأَحدٌ  دي ، َوَلَأ يَ قأ ََاسي النَّاسي َن أ َيا، َوَأَخَذتأ ِبي ن أ َا الدُّ َداُء َأظأَلَمتأ ِبي َر رييٌح َسوأ َتَح َوفييَها َهبَّتأ ِبييصأ َأ َأ يَ   َأ

َيَ  َن اْلأ ٌل، َويَئيَس النَّاُس مي ُر يََدُه، َونَ َزَل َعَلى النَّاسي رَمأ نَ يأهي، َوَمنأ فَ َتَحُهَما ََل يُ بأصي َقُنوا َعي أ اةي، َوأَي أ
ري إيََل بَ عأَد الأَمغأ  ََ َذليَك َأوََّل َوقأتي الأَعصأ َوةي، وََكا َأ ، ُثَّ ََتَلَّى قَلييًَل، َوَعاَد إيََل الصَّ َََلكي ْلأ .ِبي  ريبي

 ]الأَوفَ َياُت[
ُُه أَبُو اْلأَ  َرَّاُس الطَََّبييُّ َواَسأ َ إيلأكيَيا اْلأ ، تُ ُويفِي نأ َوفييَها، يفي الأُمَحرَّمي ََ مي ، وََكا دي بأني َعلييٍِ َسني َعلييُّ بأُن ُُمَمَّ

، َوَدرََّس بَ عأَدُه يفي ال َُويأِنيِي ي اْلأ ََرَمنيأ َه َعنأ إيَمامي اْلأ َيقأ افيعييَّةي، َأَخَذ الأ ََُقَهاءي الشَّ َي الأ يَّةي بيبَ غأَداَذ، َأعأَيا نِيظَامي
نأَد تُ رأبَةي ال َا، َوُدفيَن عي َ ِبي يُّ َوتُ ُويفِي اشي ٍر الشَّ َماُم أَبُو َبكأ يَّةي اْلأي َحاَق. َوَدرََّس بَ عأَدُه يفي النِيظَامي شَّيأخي أَِي إيسأ

لي ا نأ َأهأ افيعييُّ مي قييُه الشَّ ََ لييُّ الأ رييُس بأُن َْحأَزَة بأني َعلييٍِ الرَّمأ ي إيدأ َُسنيأ َ أَبُو اْلأ نَي، َوفييَها تُ ُويفِي طي لرََّمَلةي بيَيَلسأ
قَّ  ََ ، َوَدَخَل تَ  ريَازييِي َحاَق الشِي يأخي أَِي إيسأ ، َوَعَلى الشَّ يِي سي دي َِ الأَمقأ ي ري بأني إيب أَراهي تأحي َنصأ ََ َه َعَلى أَِي الأ

َا. َ ِبي رييَس بيَسَمرأقَ نأَد، فَ تُ ُويفِي َ التَّدأ ، َوَوِلي ََ  ُخَراَسا
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ائَة[ مي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوََخأسي
505 - 

اَئةٍ  مي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوََخأسي
َيرينأجي  ريي الأَعَساكيري إيََل قيَتالي الأ ُر ُمسي  ذيكأ

، َفَكانُو  َيرينأجي ريي إيََل قيَتالي الأ لأَمسي َُ ِبي لأطَا َتَمَعتي الأَعَساكيُر الَِّتي َأَمَرَها السُّ َنةي اجأ هي السَّ رَي يفي َهذي َمي ا: اْلأ
ُدوًدا َصاحي  ريَيأني َموأ َمي ٍر، َواْلأ ََّيري َبكأ َب تيَبأييَز َوبَ عأضي دي َّ، َصاحي ََ الأُقطأِبي َما رَي ُسكأ َمي ، َواْلأ لي صي َب الأَموأ

ََديأَل، َوَلُه َمَراَغُة، وَ  رَي َأْحأ َمي َُ َوَما َجاَورََها، َواْلأ ريُ إييلأَبكيي َوزينأكييَّ ابأَِنأ بُ رأُسَق، َوَْلَُما َِهََذا َمي  ُكوتيَب اْلأ
للََّحا يَُّة، ِبي جي َُمَراُء الأَبكأ يَن، َواْلأ ُب َماريدي رُي إييلأغَازيي، َصاحي َمي ُب إيرأَبَل، َواْلأ ، َصاحي َيأَجاءي قي أَبُو اْلأ

َز َوَأقَ  نَُّه َسريََّ َوَلَدُه إيَّيَّ رَي إييلأغَازيي فَإي َمي َتَمُعوا، َما َعَدا اْلأ ُدوٍد، فَاجأ ُعوٍد، َوَموأ لأَمليكي َمسأ ا ِبي اَم ُهَو، فَ َلمَّ
، َوَحَصُروا ِأ ُه ن أ َا مي ، َوقُتيَل َمنأ ِبي َيرينأجي ٍَ ليلأ َة ُحُصو دَّ َتُحوا عي ََ نأَجاَر، فَ  َتَمُعوا َساُروا إيََل بَ َلدي سي يَنَة  اجأ َمدي

َأ ََيأليُكوَها. نأ َغريأي َأ َها مي ًة، ُثَّ رََحُلوا َعن أ  الرَُّها ُمدَّ
ِأ عَ  يليهي ََ َسَبُب رَحي ََُراتي وََكا ُلَها، َوَساُروا إيََل الأ يُعَها، فَاريُسَها َورَاجي َتَمَعتأ َجَي َيرينأَج اجأ ََّ الأ َها َأ ن أ

نيَ  ليمي َرُة الأُمسأ ِأ َكث أ ََُراتي بَ َلَغُه ا َوَصُلوا إيََل الأ نَي، فَ َلمَّ ليمي َن الأُمسأ نَ ُعوا الرَُّها مي َدُموا لييَ عأَُبُوُه ليَيمأ ِأ يَ قأ ، فَ َل
َيرينأ َعَليأهي،  ََ ليَيطأَمَع الأ ََ َذليَك رََحُلوا َعني الرَُّها إيََل َحرَّا ليُمو ا رََأى الأُمسأ ، فَ َلمَّ ََُراتي ُج َوَأقَاُموا َعَلى الأ

ريَُة َوالذَّ  ُِ الأمي َيرينأُج، َوَمَعُه َها َجاَء الأ ا رََحُلوا َعن أ ، فَ َلمَّ ِأ ِأ َويُ َقاتيُلوُه ََُراَت إيلَيأهي ائيُر، إيََل خَ َويَ عأَُبُوا الأ



َرَفتأ َعلَ  ريَةي، َوَقدأ َأشأ َأ َكاَنتأ قَلييَلَة الأمي ََ إيلَيأهي، بَ عأَد َأ َخَذ، الرَُّها، َفَجَعُلوا فييَها ُكلَّ َما َُيأَتاُجو َأ تُ ؤأ ى َأ
ٌز َوَضعأفٌ   َوَأَخُذوا ُكلَّ َمنأ فييهي َعجأ
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ََُراتي فَ َعََبُو  ٌر، َوَعاُدوا إيََل الأ ، َوَطَرُقوا َأعأَماَل َحَلَب، فَأَفأَسُدوا َما فييَها، َوفَ قأ يِي امي َانيبي الشَّ ُه إيََل اْلأ
ا َخلأًقا َكثيريًا.  َوََّنَُبوَها، َوقَ تَ ُلوا فييَها َوَأَسُروا، َوَسبَ وأ

وَ  َزييَرةي َخَرَج الأَمليُك ريضأ ا َعََبُوا إيََل اْلأ َيرينأَج َلمَّ ََّ الأ ََ َسَبُب َذليَك َأ ُب َحَلَب، إيََل َما وََكا ، َصاحي َُ ا
َُرَ  ا َعاُدوا َوَعََبُوا الأ ِأ َوقَ َتَل، فَ َلمَّ ُه ن أ تَ َعاَد بَ عأَضُه، َوََّنََب مي َا، فَاسأ نأ َأعأَماْلي َيرينأُج مي اَت فَ َعُلوا َأَخَذُه الأ

عأَماليهي َما فَ َعُلوا.  ِبَي
ُعوا بي  ا َسَي ُّ فَ َلمَّ لأطَاّني َكُر السُّ ََُراَت، رََحُلوا إيََل الرَُّها َوَحَصُروَها، َوَأمَّا الأَعسأ ُِ الأ َيرينأجي َوُعُبوريهي دي الأ َعوأ

َرةي الأُمقَ  ، َوبيَكث أ ِأ نأَدُه َخائيري الَِّتي ُتريَكتأ عي لذَّ ليَها ِبي َُوُس َأهأ ًرا ُُمأَكًما، َقدأ َقويَيتأ نُ  ا َأمأ ، فَ َرَأوأ ِأ ُه اتيلينَي َعن أ
ًما، َوَلَأ َيَيُدوا فييَها َمطأمَ  َر ََخأَسًة َوَأرأبَعينَي يَ وأ ََُراَت، َفَحَصُروا قَ لأَعَة َتلِي َِبشي َها، َوَعََبُوا الأ ًعا، فَ َرَحُلوا َعن أ

ُلُغوا َغَرًضا. َها َوَلَأ يَ ب أ  َورََحُلوا َعن أ
عأ ِبيي  ، َوَلَأ ََيأَتمي َواَب الأبَ َلدي َُ أَب أ َوا رُي َوَوَصُلوا إيََل َحَلَب، فََأغأَلَق الأَمليُك ريضأ َمي ، ُثَّ َمريَض ُهَناَك اْلأ ِأ

ينَ  َحابُُه يفي ََتبُوٍت، َوَْحَُلوُه َعائيدي َ يفي َِبليَس، َفَجَعَلُه َأصأ ُّ، فَ َعاَد َمرييًضا، فَ تُ ُويفِي َُ الأُقطأِبي َما  إيََل ُسكأ
، َفَجَعلُ  ِأ َِ َما َمَعُه ، َويَ غأَن ِأ ِأ إييلأَغازيي ليَيأأُخَذُه هي، فَ َقَصَدُه َ َيَديأهي، بيََلدي ، َوقَاتَ ُلوا َبنيأ وا ََتبُوَتُه يفي الأَقلأبي

. ِأ هي ََزَم إييلأَغازيي، َوَغنيُموا َما َمَعُه، َوَساُروا إيََل بيََلدي  فَاَّنأ
لأطَانييَّةي، رََحُلوا إيََل  لأَعَساكيري السُّ عأ ِبي َواَب َحَلَب، َوَلَأ ََيأَتمي َُ أَب أ َوا ا َأغأَلَق الأَمليُك ريضأ ، َوَلمَّ َي عأَما  َمَعرَّةي الن ُّ

َُمَراءي َعَلى نييَّ  َن اْلأ ُدوٍد، فَاطََّلَع مي ريي َموأ َمي َق، َونَ َزَل َعَلى اْلأ َمشأ ُب دي ِأ طُغأتيكينُي، َصاحي َتَمَع ِبيي اٍت َواجأ
َيرينأجي  ُق، َفَشرََع يفي ُمَهاَدنَةي الأ َمشأ نأُه دي َخَذ مي َأ تُ ؤأ َدٍة يفي َحقِيهي، َفَخاَف َأ رًّا وََكانُوا َقدأ َنَكُلوا َعنأ  فَاسي سي

رََّقتي الأَعَساكيُر. ََ َِّ َذليَك، َوتَ  ِأ يَتي نَي، فَ َل ليمي  قيَتالي الأُمسأ
ريٌس،  ََ بيهي نيقأ َُمَراءي َكا ََبُ اْلأ ي ُهَو َأكأ رَي بُ رأُسَق بأَن بُ رأُسَق الَّذي َمي ََّ اْلأ ِأ َأ رُّقيهي ََ ََ َسَبُب تَ  فَ ُهَو ُُيأَمُل وََكا

َد، لي  يفي  ُب َمَراَغَة الأَعوأ ََديأُل َصاحي رُي َأْحأ َمي ُّ، َكَما ذََكرأََن، َوَأرَاَد اْلأ َُ الأُقطأِبي َما ٍَََّة، َوَماَت ُسكأ َيطأُلَب ُمي
نَ  ََ مي َما ََ ليُسكأ َعُه َما َكا طي َأ يُ قأ َي َأ لأطَا َن السُّ  مي
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َمشأ  بي دي ، َوَأََتبيَك طُغأتيكينَي، َصاحي ، إيَلَّ أَنَُّه الأبيََلدي ِأ ُه ِأ يَ نأَصحأ هي، فَ َل سي َأ َُمَراَء َعَلى نَ  َق، َخاَف اْلأ
، َوبَقييَ  َبابي َسأ هي اْلأ َذي رَُّقوا ْلي ََ ، َمَودٌَّة َوَصَداَقٌة، فَ تَ  لي صي بي الأَموأ ُدوٍد، َصاحي َ َموأ َنُه َوَبنيأ ُدوٌد  َحَصَل بَ ي أ َموأ

ن أ  لأَمَعرَّةي، َفَساُروا مي ي.َوطُغأتيكينُي ِبي  َها، َونَ َزُلوا َعَلى ََّنأري الأَعاصي
تي  خأ ، بَ عأَد اَلي ِأ َتَمُعوا ُكلُُّه ُعوا، وََكانُوا َقدي اجأ ََلمي َطمي سأ رُّقي َعَساكيري اْلأي ََ َيرينأُج بيتَ  َع الأ ا َسَي ََلفي َوَلمَّ

َُ بأُن ُمنأقي  لأطَا ُِ السُّ َع ِبيي َيَة، َفَسمي ، َوَساُروا إيََل َأفَامي َباُيني ُدوٍد َوالت َّ َزَر، َفَساَر إيََل َموأ ُب َشي أ ٍذ، َصاحي
َزَر، َونَ َزلُ  ، فَ َرَحُلوا إيََل َشي أ ، َوَحرََّضُهَما َعَلى اْلأيَهادي َيرينأجي َر الأ َما َأمأ ََ َعَليأهي َها، َوطُغأتيكينَي، َوَهوَّ وا َعَلي أ

كَ  ِأ َعسأ ، َفَضيََّق َعَليأهي ِأ ُه ن أ لأُقرأبي مي َيرينأُج ِبي َيرينأُج َونَ َزَل الأ ، َوالأ لأقيَتالي ِأ ِبي ريََة، َوَلزُّوُه نَي الأمي ليمي ُر الأُمسأ
َيَة َوتَبيعَ  نَي َعاُدوا إيََل َأفَامي ليمي َة الأُمسأ ا قُ وَّ ا رََأوأ ََ َمَصافًّا، فَ َلمَّ ، َوََل يُ عأُطو ِأ َُوَسُه ََ نُ  ُظو ََ ُِ َُيأ ُه

رَُكوُه يفي َسا ، فَ َتَخطََُّوا َمنأ َأدأ ََ ليُمو .الأُمسأ َوَّلي َزَر يفي رَبييٍع اْلأ ِأ َوَعاُدوا إيََل َشي أ  قَتيهي
 

يَنةي ُصورَ  َيرينأجي َمدي ري الأ ُر َحصأ  ذيكأ
ريَها، َفَساُروا إيََل الأَمليكي  يَنةي ُصوَر َوَحصأ دي َمدي َيرينأُج َعَلى َقصأ َتَمَعتي الأ رََّقتي الأَعَساكيُر اجأ ََ ا تَ  َلمَّ

، سي بي الأُقدأ نأ  بَ غأُدوييَن، َصاحي رييَن مي سي َوالأعيشأ َامي َوَحَشُدوا، َوََجَُعوا، َوََنزَُلوَها َوَحاَصُروَها يفي اْلأ
رَاًعا، َويفي ُكلِي بُ رأجٍ  ََ ذي ُعو َراجي َخَشٍب، ُعُلوُّ الأَُبأجي َسب أ َها َثََلثََة أَب أ ُلوا َعَلي أ ُوََل، َوَعمي أَلأٌف  َُجَاَدى اْلأ

َها الأَمجَ  .رَُجٍل، َوَنَصُبوا َعَلي أ َن الرِيَجالي ُه مي َلوأ ، َوَأخأ  انييَق، َوأَلأَصُقوا َأَحَدَها إيََل ُسوري الأبَ َلدي
َل الأ  َضَر َأهأ ، فََأحأ ََعزُّ زُّ الأُملأكي اْلأ َا عي َكامي اَّللَّي الأَعَلوييِي َوََنئيُبُه ِبي حأ ري ِبَي مي ، وََكاَنتأ ُصوُر ليْلأ بَ َلدي

فَ عُ  يَلٍة َيدأ ِأ يفي حي َتَشارَُه َن َعَلى َواسأ لي َطَرابُ ُلَس َوَضمي نأ َأهأ ، فَ َقاَم َشيأٌخ مي ِأ ُه َراجي َعن أ َب أ َا َشرَّ اْلأ ََ ِبي و
ِأ ُحزأَمُة َحَطٍب، ف َ  ُه ن أ ، َوَمَع ُكلِي رَُجٍل مي ََلحي التَّامِي لسِي َراقَ َها، َوَأَخَذ َمَعُه أَلأَف رَُجٍل ِبي هي إيحأ سي َأ َقاتَ ُلوا نَ 

َأ َوَصلُ  َيرينأَج إيََل َأ َهاتيهي، َوأَلأَقى فييَها النَّاَر، ُثَّ الأ نأ جي ََطَب مي يَنةي، فَأَلأَقى اْلأ لأَمدي قي ِبي وا إيََل الأَُبأجي الأُملأَتصي
اءي  ََ يَن يفي الأَُبأجي ِبييطأ َيرينأُج الَّذي َتغيَل الأ َأ َيشأ  َخاَف َأ
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ََ َقدأ  َُرٍب َكا ِأ ِبي تَ َغُلوا  النَّاري، َويَ َتَخلَُّصوا، فَ َرَماُه ُِ اشأ ا َسَقَطتأ َعَليأهي رَةي، فَ َلمَّ َن الأُعذأ َها، َِمأُلوَءٍة مي َأَعدَّ
نأُه، فَ َهَلَك ُكلُّ َمنأ بيهي، إيَلَّ  َنتي النَّاُر مي ، فَ َتَمكَّ لأوييثي نأ ُسوءي الرَّائيَحةي َوالت َّ ِأ مي َا ََنَْلُ َا َوِبي  الأَقلييَل، َوَأَخَذ ِبي

 ََ ليُمو نأُه الأُمسأ ََطُب مي ََلُل الأعيَنبي الأكيَباُر، َوُتريَك فييَها اْلأ َذ سي ، ُثَّ ُأخي َن الأَكََللييبي َما َقَدُروا َعَليأهي مي
َرَق الأَُبأ  ِأ بيَسبأعينَي َسلًَّة، َوَأحأ ، َورََماُه ، َوالأكيَبأييتي َي ، َوالأكيتَّا طي َوالزِيفأتي َأ لنِي ي َقدأ َسَقاُه ِبي ي الَّذي َجنيأ

َخَريأ  .اْلأ  ني
، َوليي َ  ِأ َُوا إيلَيأهي َيرينأُج إيَذا زََح ُقَط فييَها الأ َرأضي ليَيسأ يَب ََتأَت اْلأ ُروا َسَرادي ََ َل ُصوَر َح ََّ َأهأ َف ُثَّ إي نأَخسي



َلُمو  ، َوَأعأ َيرينأجي نَي إيََل الأ ليمي َن الأُمسأ ٌر مي ََ َتأأَمَن نَ  ، فَاسأ ِأ ُوُه إيلَيأهي ُلوُه َوَسريَّ َأ َعمي ُلوُه، بُ رأٌج إي َا َعمي ِأ ِبي ُه
َها. ن أ ُروا مي  َفَحذي

ُدونَُه، َوَيطأُلُبونَُه ليُيَسلِيُموا ا تَ نأجي َق، َيسأ َمشأ بي دي ُل الأبَ َلدي إيََل َأََتبيَك طُغأتيكينَي، َصاحي لأبَ َلَد إيلَيأهي، َوَأرأَسَل َأهأ
ِأ  َياَس، َوَسريََّ إيلَيأهي ي َِبن أ تَ َنَع َمنأ  َفَساَر يفي َعَساكيريهي إيََل نَ َواحي اَئَِتأ فَاريٍس، َفَدَخُلوا الأبَ َلَد، فَامأ َْنأَدًة مي

، فَ َقاتَ ُلوا َراكي َت أ اُب اْلأ َ ُنشَّ ََِني ، فَ  ني اتِيَصالي النََّجَداتي فًا مي َيرينأجي َخوأ َتدَّ قيَتاُل الأ ، َواشأ ِأ ،  فييهي ِبيي ََشبي ْلأ ِبي
رأٍب ََتأَت ا َيُروا بيسي ُط، َفَظ َأ َ النِي ُِ َمنأ َخزَّنَُه.َوَفِني َل ٌط ََل يُ عأ َرأضي فييهي نيَأ  ْلأ

ِأ  َدُه صي ، َويَ قأ َن الرِيَجالي ثيَر مي َواَل إيََل طُغأتيكينَي ليُيكأ َمأ َب ُصوَر، َأرأَسَل اْلأ ، َصاحي زَّ الأُملأكي ََّ عي  ُثَّ إي
ليمَ  َعٌة لييُ عأ ليَك الأبَ َلَد، فََأرأَسَل طُغأتيكينُي طَائيًرا فييهي رُق أ ٍَ ليَيمأ َِ َمرأكيًبا ِبيََكا َأ يُقيي ، َوَيَأُمَرُه َأ ُه َوُصوَل الأَمالي

ٌِ َوفيري  لي : ُمسأ َي ، فََأَخَذُه رَُجََل َيرينأجي يَء الرِيَجاُل إيلَيأهي، َفَسَقَط الطَّائيُر َعَلى َمرأكيبي الأ ، ذََكَرُه ليَتجي ْنأييٌّ
: نُطأليُقُه َلَعلَّ فييهي فَ َرجً  َيريْنأييُّ ا فَ َقاَل الأ ُِ، َوَْحََلُه إيََل الأَمليكي بَ غأُدوييَن، فَ َلمَّ لي ِأ َُيَكِينأُه الأُمسأ ، فَ َل ِأ ا َْلُ

نَي الَّذي  ليمي َن الأُمسأ ي ذََكَرُه طُغأتيكينُي، َوفييهي ََجَاَعٌة مي َي الَّذي َتأأَمُنوا َوَقَف َعَليأهي َسريََّ َمرأكيًبا إيََل الأَمَكا يَن اسأ
نأ ُصوَر،  ِأ إيلَيأهي مي ، فََأَخُذوُه ِأ ، َورَكيُبوا َمَعُه ِأ ِأ يُ نأكيُروُه لأَعَربييَّةي، فَ َل ِأ ِبي َكُر، َفَكلَُّموُه ُِ الأَعسأ فَ َوَصَل إيلَيأهي

ََ طُغأتيكينُي يُغيرُي َعَلى َأعأمَ  لي ُصوَر، َفَكا ُعوا يفي َأهأ ِأ َوَطمي ، فَ َقتَ ُلوُه َيرينأجي ِأ إيََل الأ َرى، َوَْحَُلوُه الي َأسأ
َي  ،الأ َيرينأجي َق، َوُهَو ليلأ َمشأ نأ َأعأَمالي دي ، مي َوادي َبييَس يفي السَّ َن اْلأ صأ َا، َوَقَصَد حي َهاَتي يعي جي نأ َجَي  رينأجي مي
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يَن َعَلى ُصوَر. َيرينأجي الَّذي ، َوقَ َتَل ُكلَّ َمنأ فييهي، َوَعاَد إيََل الأ يأفي لسَّ  َفَحَصَرُه، َوَمَلَكُه ِبي
ََ يَ قأ  ، َوَلَأ ََيأُرُجوا إيلَيأهي، َفسَ وََكا ِأ ري، َوَخنأَدُقوا َعَليأهي َضُروَها يفي الأَبحأ ِأ يفي الأََبِي، فََأحأ ُه ريََة َعن أ اَر َطُع الأمي

رييَن َمرأكيًبا َعلَ  شأ َرَق َْنأَو عي رييَّةي، َوَأحأ َن الأَبحأ ريَها، فَ َقَتَل ََجَاَعًة مي  ىإيََل َصيأَدا، َوَأَغاَر َعَلى ظَاهي
ََ قيَتاْلَُ  َيرينأُج ُيََلزيُمو لصََّبأي َوالأ ِأ ِبي لأُكُتبي َيَأُمُرُه َل ُصوَر ِبي ُل َأهأ ، َوُهَو َمَع َذليَك يُ َواصي لي احي ، َوقَاَتَل السَّ ِأ

، َفَخاَف  تي رَاكي الأَغَلَّ َي إيدأ ََياةي، َفَداَم الأقيَتاُل إيََل َأَوا َن اْلأ ُل ُصوَر قيَتاَل َمنأ أَييَس مي ََّ َأهأ َيرينأُج َأ الأ
كَ  َة، َوَعاَد َعسأ َر َشوَّاٍل، إيََل َعكَّ ، َعاشي ، َفَساُروا َعني الأبَ َلدي ِأ هي تي بيََلدي ِلي َعَلى َغَلَّ تَ وأ ُر طُغأتيكينَي َيسأ

نأ  َلُحوا َما َتَشعََّث مي ََها، ُثَّ َأصأ َواَل َوَغريأ َمأ ُل ُصوَر اْلأ ِأ َأهأ ُسوريَها َوَخنأَدقيَها،  طُغأتيكينَي إيلَيأهي، َوَأعأطَاُه
ُه. وأ َيرينأُج َقدأ َطمَّ ََ الأ  وََكا

 
َنأَدُلسي  ْلأ َيرينأجي ِبي ُر اَّنأيَزامي الأ  ذيكأ

ََلمي ِبيَ  سأ ، إيََل بيََلدي اْلأي َنأَدُلسي ْلأ َلَة ِبي ُب طَُليأطي ، َصاحي َيريْنأييُّ َنةي َخَرَج َأذأُفونأُش الأ هي السَّ ا، َيطأُلُب يفي َهذي
لأَكَها،  ريي مي تي َأمي ََ َقدأ َقويَي َطَمُعُه فييَها بيَسَببي َموأ ثَ َر، وََكا َها، َوََجََع َوَحَشَد فََأكأ تييََلَء َعَلي أ سأ َواَلي



َََبَ، َفَسا َينَي اْلأ نَي َعلييُّ بأُن يُوُسَف بأني ََتَش ليمي رُي الأُمسأ َع َأمي َينَي، َفَسمي نَي يُوُسَف بأني ََتَش ليمي َر إيلَيأهي الأُمسأ
َي عَ  ََزَم الأ نَي، َواَّنأ ليمي ُر ليلأُمسأ ََ الظَََّ َتدَّ الأقيَتاُل، وََكا تَ تَ ُلوا، َواشأ رينأُج، َوقُ تِيُلوا َساكيُرُه َوَُجُوُعُه، فَ َلقيَيُه، فَاق أ

ِأ َما ََيأُرجُ  َواْليي نأ َأمأ َِ مي ، َوُغني ِأ ُه ن أ َ مي ِأ َبَشٌر َكثيرٌي، َوُسِبي ُه ن أ َر مي ، َفَخاَفُه  قَ تأًَل َذرييًعا، َوُأسي َصاءي حأ َن اْلأي مي
ََّ يفي الأبيََلدي  َِ َأ يَنئيٍذ َوَعلي هي، َوُذلَّ َأذأُفونأُش حي دي بيََلدي نأ َقصأ تَ نَ ُعوا مي َيرينأُج، بَ عأَد َذليَك، َوامأ ًيا َْلَا، الأ َحامي

َها.  َوَذاِبًّ َعن أ
 ]الأَوفَ َياُت[

َرةي، ت ُ  خي َنةي، يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ َماُم َويفي َهذي ُّ، اْلأي ٍد الأَغَزاِلي دي بأني ُُمَمَّ ُد بأُن ُُمَمَّ ٍد ُُمَمَّ َماُم أَبُو َحامي َ اْلأي ُويفِي
ُهورُ   الأَمشأ
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اَئة[ مي تٍِ َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
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ائَةٍ  مي تٍِ َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

هي ال َها، َورََعى يفي َهذي ، إيََل الرَُّها، فَ نَ َزَل َعَلي أ لي صي ُب الأَموأ ُدوٌد، َصاحي ، َساَر َموأ َنةي، يفي الأُمَحرَّمي سَّ
ن أ  َيرينأَج، َوَلَأ َُيأََتيزأ مي ََل الأ َا َكَذليَك َوَأِهأ َها إيََل َسُروَج، َوفَ َعَل ِبي َكُرُه ُزُروَعَها، َورََحَل َعن أ ِأ َعسأ ، فَ َل ِأ ُه

ُعرأ  َرًة يفي الأَمرأَعى، َيشأ َتشي َكري ُمن أ ، وََكاَنتأ َدَوابُّ الأَعسأ ِأ َر، َقدأ َكَبَسُه ُب َتلِي َِبشي لينُي، َصاحي إيَلَّ َوُجوسأ
ََ ليليَقائيهي، عَ  ليُمو َب الأُمسأ ا َتََهَّ َكري، فَ َلمَّ َن الأَعسأ َها، َوقَ تَ ُلوا َكثيريًا مي ن أ َيرينأُج َكثيريًا مي هُ فََأَخَذ الأ ِأ إيََل اَد َعن أ

 َسُروَج.
ا َوَصلَ  ُهٍر، فَ َلمَّ هي الأَمرَّةي ََخأَسَة َأشأ ََ ُمَقاُمُه َهذي نأ بَ غأَداَذ، وََكا ٌد مي َُ ُُمَمَّ لأطَا إيََل  َوفييَها رََحَل السُّ

َيا ريي َكامأ َمي ، َوَسلََّمُه إيََل اْلأ يِي ََ قَ َبَض َعَلى زَيأني الأُملأكي أَِي َسعأٍد الأُقمِي بَ َها ا َأصأ نَ ُهَما، فَ َلمَّ َر ليَعَداَوٍة بَ ي أ
ََ َخَلَع َعَليأهي عَ  لأطَا ََّ السُّ َرأكيٍب َذَهٍب، َوَأظأَهَر َأ َياُر َعَلى َدابٍَّة ِبي َلى َماٍل َوَصَل إيََل الرَّيِي َأرأَكَبُه َكامأ

، ُثَّ  يِي لي الأُقمِي نأ َأهأ ثيُر  قَ رَّرَُه َعَليأهي، َفَحصََّل بيَذليَك َماًَل َكثيريًا مي ََ ُيكأ هي أَنَُّه َكا ََ َسَبُب قَ بأضي َصَلَبُه، وََكا
. َي لأطَا ََةي َوالسُّ َليي  الطَّعأَن َعَلى اْلأ

َل إيََل َداري  ، َفُحمي ُُه أَبُو َعلييٍِ هي، اَسأ َياَء، بيَزعأمي ٌّ يَ عأَمُل الأكييمأ ِي ََ بيبَ غأَداَذ رَُجٌل َمغأري اْلأيََلفَةي،  َوفييَها َكا
ََ آخي  دي بيهي.وََكا  َر الأَعهأ

يَن، ف َ  ادي الأَعابيدي َن الزُّهَّ ََ مي ُظ، وََكا ُّ، الأَواعي ََمَذاّني َوَعَظ النَّاَس َوفييَها َورََد إيََل بَ غأَداَذ يُوُسُف بأُن أَيُّوَب اْلأ
أَلَ  ، فَآَذاُه يفي َمسأ قَّاءي قِيٌه، يُ َقاُل َلُه ابأُن السَّ ََ َا، فَ َقاَم إيلَيأهي رَُجٌل ُمتَ  ِّني ِبي ، فَإي ليسأ ٍة، َوَعاَوَدُه، فَ َقاَل َلُه: اجأ



َق بَ عأَد ُمَديأَدٍة  ََ ، فَات َّ ََلمي سأ يني اْلأي ري، َوَلَعلََّك ََتُوُت َعَلى َغريأي دي َأ َك رَائيَحَة الأُك نأ َكََلمي ُد مي ََّ ابأَن َأجي َأ
، َوتَ َنصََّر. قَّاءي َخَرَج إيََل بيََلدي الرُّومي  السَّ
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ٌِ َحَّتَّ يَُظنُّ أَنَّ َوفي  َماءي َغيأ لسَّ يَمٍة، َوَلَأ َيُكنأ ِبي ٍة َعظي ُت َهدَّ َع بيبَ غأَداَذ َصوأ ي الأَقعأَدةي، َسُي ُه يَها، يفي ذي
. ََ ٍت َكا ِأ َأَحٌد َأيَّ َصوأ َل ُت رَعأٍد، َوَلَأ يَ عأ  َصوأ

، بيبيََل  ُروبي ُب الدُّ ُّ، َصاحي ِني َرأمي يُل اْلأ َ َبسي ُب أَنأطَاكيَيَة، َوفييَها تُ ُويفِي ، َفَساَر طَنأَكريي، َصاحي ََ دي ابأني ََلوي
َأ ََيأليَكَها، َفَمريَض يفي َطرييقيهي، فَ َعاَد إيََل أَنأطَاكيَيَة، فَ  هي َطَمًعا َأ َرةي، إيََل بيََلدي خي َن َأوََّل َُجَاَدى اْلأ َماَت ََثمي

تيهي  َرةي َوَمَلَكَها بَ عأَدُه ابأُن ُأخأ خي َيرينأجي  َُجَاَدى اْلأ َ الأ َأ َجَرى َبنيأ ُر فييَها، بَ عأَد َأ َمأ تَ َقاَم اْلأ َسرأَخاَلَة، َواسأ
. َُ َبا ُِ الأُقُسوُس َوالرُّهأ نَ ُه َلَح بَ ي أ  ُخلأٌف بيَسَببيهي، فََأصأ

َُ َمَكانَُه، وَكَ  ََ ظَاليًما، َوقَاَم َوَلُدُه قَ رأَجا أَص، وََكا ُب ْحي َ قَ َراَجُة، َصاحي َلُه يفي قُ بأحي َوفييَها تُ ُويفِي ث أ ََ مي ا
ريَةي.  السِي

 ]الأَوفَ َياُت[
، َومَ  يُّ ُظ الأبَ غأَداذي َماَمَة الأَواعي ُر بأُن َعلييٍِ أَبُو َسعأدي بأُن أَِي عي َ الأُمَعمَّ َنةي تُ ُويفِي هي السَّ ليُدُه َسَنَة َويفي َهذي وأ

ٌر َحادٌّ  ََ َلُه َخاطي اَئٍة، وََكا رييَن َوَأرأبَعيمي شأ ٍع َوعي َباُر تيسأ هي َأخأ ََ الأَغاليُب َعَلى َوعأظي ٌَ َحَسٌن، وََكا ، َوُُمُو
 الصَّاْليينَي.

َلى بأني الأ  ويي َعنأ أَِي يَ عأ ََ يَ رأ َدَة، وََكا ، َواليُد َشهأ ُنورييُّ ي أ َرجي بأني ُعَمَر الدَّ ََ َُد بأُن الأ َ َأْحأ ، َوابأني َوتُ ُويفِي رَّاءي ََ
تَ  ، َوابأني الأُمهأ َي ًدا.الأَمأأُمو ريَةي ُمتَ َزهِي ََ َحَسَن السِي ، وََكا ِأ قُّوري، َوَغريأيهي ي، َوابأني الن ُّ  دي
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ََ مي  ، وََكا يأَسابُورييُّ يُب الن َّ َطي ٍد، اْلأ يَل بأني َصاعي َاعي ُد بأُن َمنأُصوري بأني إيَسأ َ أَبُو الأَعََلءي َصاعي َي َوتُ ُويفِي نأ َأعأَيا
َ َقَضا ، َوَوِلي ََُقَهاءي يَث.الأ َدي ويي اْلأ ََ يَ رأ  َء ُخَواَرزأَم، وََكا
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اَئٍة[ مي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوََخأسي
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ُدودٍ  ِأ َوقَ تألي َموأ هي َيرينأجي َواَّنأيَزامي ُر قيَتالي الأ اَئٍة ذيكأ مي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوََخأسي
، ا َنةي، يفي الأُمَحرَّمي هي السَّ ُب يفي َهذي ُدوُد بأُن أَلأُتونأتيكينَي، َصاحي رُي َموأ َمي ُِ اْلأ ، َوفييهي ََ ليُمو َتَمَع الأُمسأ جأ

َق. َمشأ ُب دي ُز بأُن إييلأَغازيي، َوطُغأتيكينُي، َصاحي رُي إيَّيَّ َمي نأَجاَر، َواْلأ ُب سي ، َوَتَيريَُك، َصاحي لي صي  الأَموأ
ََّ َملي  نَي َأ ليمي تيَماعي الأُمسأ ََ َسَبُب اجأ َق، َوََّنََبُه وََكا َمشأ َيرينأجي بَ غأُدوييَن ََتَبَع الأَغارَاتي َعَلى بَ َلدي دي َك الأ

َعاُر فييَها، وَ  َسأ َق، فَ َغَلتي اْلأ َمشأ َقَطَعتي الأَمَوادُّ َعنأ دي اَئٍة، َوان أ مي تٍِ َوََخأسي َر َسَنَة سي قَ لَّتي َوَخرَّبَُه، َأَواخي
َواُت، فََأرأَسَل طُغأتيكينُي َصاحي  َق أ ُدُه، َوَُيُثُُّه َعَلى اْلأ تَ نأجي َاَل، َوَيسأ َرُح لَُه اْلأ ُدوٍد َيشأ ريي َموأ َمي بُ َها إيََل اْلأ

ائَ  مي تٍِ َوََخأسي ي الأَقعأَدةي َسَنَة سي َر ذي ََُراَت آخي َكًرا، َوَساَر فَ َعََبَ الأ ٍة، ُسرأَعةي الأُوُصولي إيلَيأهي، َفَجَمَع َعسأ
َيرينأُج.  َفَخاَفُه الأ

َع  دي بَ غأُدوييَن، َمليكي الأقُ َوَسَي ِأ َعَلى َقصأ َق رَأأيُ ُه ََ يََّة، َوات َّ ، طُغأتيكينُي َخََبَُه، َفَساَر إيلَيأهي، َوَلقيَيُه بيَسَلمي سي دأ
َيرينأُج َمعَ  ُقأُحَوانَةي َونَ َزَل الأ نأَد اْلأ ََ عي ليُمو ، فَ نَ َزَل الأُمسأ َِي ُرأُد  َفَساُروا إيََل اْلأ
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ِأ  ُهورييَن،  َمليكيهي َي الأَمشأ َُرأَسا ، َوالأ ي َمنيأ َن الأُمَقدَّ َا مي ، َوَغريأيِهي ِأ هي بي َجيأشي لينَي، َصاحي بَ غأُدوييَن َوُجوسأ
َن الأمُ  نأَد َطََبييََّة ََثليَث َعَشَر مي ا عي َيرينأُج، فَالأتَ َقوأ ُدوٍد، َوََجََع الأ َيرينأجي َمَع َموأ ، َواشأ َوَدَخُلوا بيََلَد الأ َتدَّ َحرَّمي

ُر، َوِميَّنأ أُ  َسأ ِأ َواْلأ ََزُموا، وََكثُ َر الأَقتأُل فييهي َيرينأَج اَّنأ ََّ الأ ، ُثَّ إي َي رييَقا ََ ِأ الأقيَتاُل، َوَصََبَ الأ َر َمليُكُه سي
َةي َطََبييَّ  ِأ يفي ُِبَريأ ُه ن أ ََلَحُه َوُأطأليَق فَ َنَجا، َوَغريَق مي ، فََأَخَذ سي ِأ يُ عأَرفأ َِي َكثيرٌي، بَ غأُدوييُن، فَ َل ُرأُد َة َوََّنأري اْلأ

كَ  ِأ َعسأ ََ َطََبييََّة، فَ َلقييَ ُه يٍق ُدو َيرينأُج إيََل َمضي ، َوَوَصَل الأ ِأ ََلَحُه ِأ َوسي َواَْلُ ََ َأمأ ليُمو َِ الأُمسأ ُر َوَغني
َرأَب، فََأَحاطَ  ، َوَعاَوُدوا اْلأ ِأ ِأ ِبيي َُوُسُه َيٍة،  َطَرابُ ُلَس َوأَنأطَاكيَيَة، فَ َقويَيتأ نُ  نأ ُكلِي ََنحي ََ مي ليُمو ُِ الأُمسأ ِبيي

ََ ِبييزَائي  ليُمو ًما، َوالأُمسأ رييَن يَ وأ شأ تًَّة َوعي َيرينأُج إيََل َجَبٍل َغرأَب َطََبييََّة، فََأقَاُموا بيهي سي ِأ َوَصعيَد الأ ِأ يَ رأُموََّنُ هي
، َوَمنَ ُعوا الأ  ِأ ُه ن أ ُرُب مي ََ َمنأ يَ قأ يُبو ابي فَ ُيصي لنُّشَّ ِأ ََيأُرجأ ِبي ، فَ َل ِأ ََ إيََل قيَتاْليي ِأ ََيأُرُجو ِأ َلَعلَُّه ُه ريََة َعن أ مي

، َوَخرَّ  سي ا إيََل الأُقدأ َ َعكًّ َيرينأجي َبنيأ ، َوََّنَُبوا بيََلَد الأ ََ ََ إيََل بَ يأَسا ليُمو ِأ َأَحٌد، َفَساَر الأُمسأ ُه ن أ بُوَها، مي
َن النََّصاَرى َيُروا بيهي مي ، فَ َعاُدوا َونَ َزُلوا َوقَ تَ ُلوا َمنأ َظ ِأ هي ِأ َعنأ بيََلدي هي ِأ ليبُ عأدي ُه َقَطَعتي الأَمادَُّة َعن أ ، َوان أ

ََّري. َرأجي الصُّ  ِبي
تيَماعي يفي الرَّبييعي ليُمَعاَوَدةي  جأ َاَحةي، ُثَّ اَلي َتي سأ دي َواَلي ُدوٌد ليلأَعَساكيري يفي الأَعوأ رُي َموأ َمي ََ اْلأ يفي  الأَغَزاةي، َوبَقييَ  َوَأذي

نأَد طُغأتيكينَي إيََل الرَّبي  َِ عي َوَّلي ليُيقيي نأ رَبييٍع اْلأ رييَن مي ي َوالأعيشأ َادي َق يفي اْلأ َمشأ هي، َوَدَخَل دي ، َفَدَخَل َخَواصِي يعي
َن ال ا فَ َرُغوا مي ، ليُيَصلِيَي فييهي َوطُغأتيكينُي، فَ َلمَّ َوَّلي ُُمَعةي يفي رَبييٍع اْلأ َم اْلأ َع يَ وأ َامي صَََّلةي، َوَخَرَج إيََل اْلأ

َراَحاٍت َوقُتي  ٌّ َفَضَربَُه َفَجَرَحُه َأرأَبَع جي ، َوَيُدُه يفي َيدي طُغأتيكينَي، َوَثَب َعَليأهي َِبطيِني عي َامي ني اْلأ َل َصحأ
ريَق. ِأ يَ عأريفأُه َأَحٌد، فَُأحأ َذ رَأأُسُه، فَ َل ُّ، َوُأخي ِني  الأَباطي



َل إيََل  ََ َصائيًما، َفُحمي ، َوقَاَل: ََل َلقييُت اَّللََّ إيَلَّ وََكا َعلأ َأ ِأ يَ  َر، فَ َل طي َأ تَ َهَد بيهي لييُ   َداري طُغأتيكينَي، َواجأ
امي َخاُفوُه َوقَ تَ ُلوُه، َوقييَل َبلأ  لشَّ ََّ الأَباطينييََّة ِبي َُه اَّللَُّ، َفقييَل إي هي، َرْحي مي نأ يَ وأ  َخاَفُه َصائيًما، َفَماَت مي

 َع َعَليأهي َمنأ قَ تَ َلُه.طُغأتيكينُي فَ َوضَ 
َيرينأجي إيََل طُغأتيكينَي، بَ عأدَ  ي قَاَل: َكَتَب َمليُك الأ َثِني َواليدي ًَل، َكثيرَي اْلأَريأي. َحدَّ ًا، َعادي ََ َخريِي قَ تألي  وََكا

َها. يفي بَ يأ  يدي َم عي يَدَها. يَ وأ ََّ أُمًَّة قَ تَ َلتأ َعمي نأ ُفُصوليهي: َأ ُدوٍد، كيَتاًِب مي َها. َْلَقييٌق َعَلى اَّللَّي َموأ تي َمعأُبودي
َأ يُبييَدَها.  َأ
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لأطَ  ََلحي َوَْحََلَها إيََل السُّ ََزائيني َوالسِي َن اْلأ نأَجاَر، َما َمَعُه مي ُب سي َِ َتَيريَُك، َصاحي ا قُتيَل َتَسلَّ ، َوُدفيَن َوَلمَّ َي ا
قَاٍق َصاَحب َ  َق يفي تُ رأبَةي دي َمشأ ُدوٌد بيدي َََة، ُثَّ َموأ َواري أَِي َحنيي َل بَ عأَد َذليَك إيََل بَ غأَداَذ، َفُدفيَن يفي جي َها، َوْحُي

. ََ بَ َها َل إيََل َأصأ  ْحُي
نَ ُهَما َأ َوالصُّلأحي بَ ي أ دأ َخا َي َسنأَجَر َوُُمَمَّ لأطَا َ السُّ ُلأفي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ

يُث َعنأ َسنأَجَر: َدي َنةي َكثُ َر اْلأ هي السَّ َوالي  يفي َهذي ََ بأني َداُوَد َقدأ َمدَّ يََدُه إيََل َأمأ ََ بأَن ُسَليأَما دأ َخا ََّ ُُمَمَّ َأ
فُّ  َتخي هي َوَشرِيهي، َوأَنَُّه َقدأ َصاَر َيسأ ِأ ظُلأًما َكثيريًا، َوأَنَُّه َخرََّب الأبيََلَد بيظُلأمي ري الرََّعاََّي، َوَظَلَمُه َوامي  ِبَي

َيُت إي  ري، َسنأَجَر، َوََل يَ لأَت هأ َا َورَاَء الن َّ َدُه ِبي َز َسنأَجُر َوََجََع َعَساكيَرُه َوَساَر يُرييُد َقصأ َها، فَ َتَجهَّ ن أ ٍء مي ََل َشيأ
ليحَ  َأ ُيصأ أَلُُه َأ رٍي َمَع َسنأَجَر، َيسأ ََبُ َأمي ريي ُقَماَج، َوُهَو َأكأ َمي ، فََأرأَسَل إيََل اْلأ َأ دأ َخا َاَل  َفَخاَف ُُمَمَّ اْلأ

َنُه  َي َعنأهُ بَ ي أ لأطَا َشاهأ ِبييثألي َذليَك، َوَسَأَْلَُما يفي إيرأَضاءي السُّ َ َسنأَجَر، َوَأرأَسَل أَيأًضا إيََل ُخَواَرزأمي ، َوَبنيأ
نأَدُه َوَيطََأ بيَساَطُه، فَأَ  َأ َُيأُضَر عي هي َعَلى َشرأطي َأ طََأ، فََأَجاَب َسنأَجُر إيََل ُصلأحي َنَُّه َأخأ َل رأسَ َواعأََتََف ِبي

نَ ُهَما ، َوبَ ي أ ََ لأطَا ُم السُّ َمَة، َوََيأدي فَُه ليُسوءي َصنييعيهي، َوَلكينَُّه َُيأُضُر اْلأيدأ َأ َيذأُكُر َخوأ دأ َخا ََّنأُر  ُُمَمَّ
َجابََة إيََل َذلي  ُنوا اْلأي ُخوَل إيلَيأهي، َفَحسَّ نأَدُه، َوالدُّ ُضوَر عي ، ُثَّ يُ َعاويُد بَ عأَد َذليَك اْلُأ ََ تيَغاَل َجيأُحو شأ َك، َواَلي

تَ َنَع، ُثَّ َأَجاَب.  بيَغريأيهي، فَامأ
، رأقييِي َانيبي الشَّ َأ إيََل اْلأ دأ َخا ، َوَجاَء ُُمَمَّ ِيِي َانيبي الأَغرأ َن اْلأ ََ مي ئي َجيأُحو ََ َسنأَجُر َعَلى َشاطي َل  وََكا َفََتَجَّ

َرأَض َوَسنأَجُر رَاكيٌب، َوَعاَد ُكلُّ َوا ، َوَسَكَنتي َوقَ بََّل اْلأ ِأ هي هي، َورََجُعوا إيََل بيََلدي َيامي ُهَما إيََل خي ن أ ٍد مي حي
نَ ُهَما. َنُة بَ ي أ َيت أ  الأ

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
، َيرينأجي َََبُ إيََل بَ غأُدوييَن َمليكي الأ َر، فَأََتى اْلأ صأ َق إيََل مي َمشأ نأ دي ٌِ مي ي ٌل َعظي ََ َنةي َساَر قَ  هي السَّ  َفَسارَ  يفي َهذي

َِ َأَخَذهُ  ِأ إيَلَّ الأَقلييُل، َوَمنأ َسلي ُه ن أ َعينَي، َوَلَأ يَ نأُج مي ِأ َأَجأ   الأَعَرُب.إيلَيأهي، َوَعاَرَضُه يفي الأََبِي، فََأَخَذُه
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 ]الأَوفَ َياُت[
دي بأني َجهي  ِي َعلييُّ بأُن ُُمَمَّ َ الأَوزييُر أَبُو الأَقاسي َنةي تُ ُويفِي هي السَّ َّللَّي، َويفي َهذي ري ِبي َتظأهي ةي الأُمسأ ََ َليي رٍي، َوزييُر اْلأ

. َي لأطَا ي َوزييري السُّ َُسنيأ دي بأني اْلأ  َوَوَزَر بَ عأَدُه الرَّبييُب أَبُو َمنأُصوري بأُن الأَوزييري أَِي ُشَجاٍع ُُمَمَّ
َلةي تُ ُتُش بأنُ  وأ ٌد ََتُج الدَّ َُ ُُمَمَّ َوا َ الأَمليُك ريضأ ُب َحَلَب، َوقَاَم بَ عأَدُه  َوفييَها تُ ُويفِي ، َصاحي ََ ََل أَلأب َأرأسي

َ َُمأُمودَ  ََ َغريأ َوا َرَة َسَنًة، وََكاَنتأ ُأُموُر ريضأ تَّ َعشأ َرُس، َوُعُمُرُه سي َخأ ََ اْلأ ََل ُنُه أَلأب َأرأسي ََلَب اب أ ٍة: قَ َتَل ِبي
لأَبا َتعينُي ِبي ََ َيسأ َرُس َأَخَويأهي َأَِب طَاليٍب َوُِبأَراَم، وََكا َخأ ا َمَلَك اْلأ ينيهي، َوَلمَّ نأ أُُموريهي ليقيلَّةي دي طينييَّةي يفي َكثيرٍي مي

لأطََنةي، َوَمعأَناُه لي  ُِ السَّ َرسي َمَعُه إيَلَّ اسأ َخأ ُم، َوَلَأ َيُكنأ ليْلأ َادي ُلٌؤ اْلأ ُُموري ُلؤأ ََل َعَلى اْلأ تَ وأ ُلٍؤ، َوَلَأ َيُكنأ اسأ ُلؤأ
رَ  ََ َأخأ ََل َب أَلأب َأرأسي ََ َصاحي ي َكا ََ الَّذي يَّا ي سي َا يفي ليَسانيهي ُحبأَسٌة َوََتأَتَمٌة، َوُأمُُّه بينأُت َِبغي َس، َوإيََّّ

ُِ ا هي، َواسأ نأ أَبييهي َوُأمِي ُُه ُملأكيَشاهأ، َوُهَو مي َرُس َأَخَويأني َلُه َأَحُدُِهَا اَسأ َخأ َخري أَنأطَاكيَيَة، َوقَ َتَل اْلأ ْلأ
َشاهأ، َ قُتيَل َوَلَداُه، ُمَكافََأًة ليَما اعأَتَمَدُه َمعَ  ُمَبارَكأ ا تُ ُويفِي َلُه، فَ َلمَّ ث أ ََ أَبُوُه فَ َعَل مي نأ أَبييهي، وََكا  َوُهَو مي

 َأَخَويأهي.
 َُ يٍع رَئييُسَها، َوَأعأَيا ُِ ابأُن َبدي هي، َحَّتَّ َخافَ ُه مي ََلَب يفي َأَّيَّ نييَُّة َقدأ َكثُ ُروا ِبي ََ الأَباطي َ  وََكا ا تُ ُويفِي ليَها، فَ َلمَّ َأهأ

ِأ  هي مي ، فََأَمَرُه بيَذليَك، فَ َقَبَض َعَلى ُمَقدَّ ِأ يَقاعي ِبيي ِأ َواْلأي ََ يفي قَ تأليهي ََل َلأب َأرأسي يٍع ْلي ٍر قَاَل ابأُن َبدي  أَِي طَاهي
نأ َأعأ  ٍر َوََجَاَعًة مي َحابيهي، فَ َقَتَل َأَِب طَاهي يعي َأصأ ، َوَعَلى َجَي ، الصَّائيغي ِأ َواَل الأَباقينَي َوَأطأَلَقُه ، َوَأَخَذ َأمأ ِأ َياَّنيي

. رَُّقوا يفي الأبيََلدي ََ َيرينأَج، َوتَ  ِأ َمنأ َقَصَد الأ ُه ن أ  َفمي
ُد، مُ  ُّ الزَّاهي ُلأَواّني ََ اْلأ رَا َُد بأُن َعلييِي بأني َبدأ ٍر َأْحأ َ بيبَ غأَداَذ أَبُو َبكأ َنةي تُ ُويفِي هي السَّ َتصَ َويفي َهذي َف َُجَاَدى ن أ

، َوأَِي طَاليٍب ا َهرييِي َوأ ٍد اْلأ ، َوأَِي ُُمَمَّ ي أَِي الطَّيِيبي الطَََّبييِي يَث َعني الأَقاضي َدي ُوََل، َرَوى اْلأ لأُعَشارييِي اْلأ
لي َعبأُد اَّللَّي بأُن الطُّوسي  ضأ ََ ِأ أَبُو الأ ريهي نأ آخي ، َوَرَوى َعنأُه َخلأٌق َكثيرٌي، َومي ِأ .َوَغريأيهي لي صي يُب الأَموأ ، َخطي  يِي

َمامُ  َهقييُّ اْلأي ٍر الأبَ ي أ ي بأني َعلييٍِ أَبُو َعلييِي بأُن أَِي َبكأ َُسنيأ ََد بأني اْلأ يُل بأُن َأْحأ َاعي  َوإيَسأ
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يَنةي ب َ  َدي َ ِبي اَئٍة، َوتُ ُويفِي رييَن َوَأرأبَعيمي شأ ٍَ َوعي ليُدُه َسَنَة ََثَا ، َوَموأ َمامي هي َتَصانييُف َكثيريٌَة ابأُن اْلأي َهَق، َوليَواليدي ي أ
ُهورٌَة.  َمشأ

ليُدُه َسَنةَ  َافيُظ، َوَموأ لييُّ اْلأ هأ ي بأني فَاريٍس أَبُو َغاليٍب الذُّ َُسنيأ َثََلثينَي  َوُشَجاُع بأُن أَِي ُشَجاٍع فَاريسي بأني اْلأ
، وَ  ِي اَئٍة، َوَرَوى َعنأ أَبييهي، َوأَِي الأَقاسي .َوَأرأبَعيمي ِأ َهرييِي َوَغريأيهي َوأ ي َواْلأ َتدي  ابأني الأُمهأ

يوَ  ُهوُر، َوَلُه دي ُر الأَمشأ اعي يُّ الشَّ ُيورأدي َب أ ٍد اْلأ ََد بأني ُُمَمَّ ُد بأُن َأْحأ ََّري ُُمَمَّ يُب أَبُو الأُمَظ َدي ٌَ َحَسٌن، َواْلأ ا
عأريهي: نأ شي  َومي



ري أَنَِّني ... أَ  ريي، َوَلَأ َيدأ َر ِلي َدهأ َُ تَ َنكَّ َي ََتُو َداُث الزََّما ، َوَأحأ  َعزُّ
 َُ َ َكيأَف َيُكو َطأَب َكيأَف اعأتيَداُؤُه ... َوبيتُّ ُأرييهي الصََّبأ  َوَظلَّ يُرييِني اْلأ

 َوَلُه أَيأًضا:
َر الأَياسي  مي ، ُمضأ ِأ ُه ن أ َ مي َرايفي نأَد انأصي ا ... عي ًَ َعُه َأَس ، فََأذأَرى َدمأ يفي  رَكيبأُت َطرأ

َأ َسَنَحتأ ... َحَوائيٌج َلَك، فَارأَكبأِني إيََل النَّاسي َوقَاَل: َحتَّ  ، فَإي يِني ذي  اَم تُ ؤأ
َ أَ  َُموييِي َوتُ ُويفِي ََ بأني َحرأٍب اْلأ َيا َأ َبَسَة بأني أَِي ُس نأ َوَلدي َعن أ ، َوُهَو مي ََ بَ َها صأ ُد وََكاَنتأ َوفَاتُُه ِبَي ٍر ُُمَمَّ بُو َبكأ

ي  َُسنيأ ََد بأني اْلأ ليُدُه َسَنَة َسبأٍع بأُن َأْحأ ، يفي َشوَّاٍل، َموأ افيعييُّ قييُه الشَّ ََ َماُم الأ ، اْلأي يُّ اشي  بأني ُعَمَر الشَّ
قََّه عَ  ََ َُِهَا، َوتَ  ، َوَغريأ رَّاءي ََ َلى بأَن الأ يَب، َوَأَِب يَ عأ َطي ٍر اْلأ َع َأَِب َبكأ اَئٍة، َسَي رييَن َوَأرأبَعيمي شأ َلى أَِي َعبأدي اَّللَّي َوعي

ري بأني ُمَُ  ريَازييِي بيبَ غأَداَذ، َوَعَلى أَِي َنصأ َحاَق الشِي ٍر، َوَعَلى أَِي إيسأ ََّيري َبكأ ِي بيدي دي بأني الأَكاَزُروّني  الصَّبَّاغي  مَّ
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دي  َافيُظ الأَمقأ ، اْلأ يُّ اجي ََسني السَّ ََد بأني اْلأ ََتَُن بأُن َأْحأ ٍر الأُمؤأ َ أَبُو َنصأ ليُدُه َسَنَة ََخأٍس َوفييَها تُ ُويفِي ، َوَموأ يُّ سي
ََ ثيَقًة. َحاَق، وََكا قََّه َعَلى أَِي إيسأ ََ ، َوتَ  يثي َدي َن اْلأ ثيًرا مي ََ ُمكأ اَئٍة، وََكا  َوَأرأبَعينَي َوَأرأبَعيمي
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اَئٍة[ مي ٍَ َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا
508 - 

ٍَ َوََخأسي  َيرينأجي ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا َرأبي الأ امي ْلي ُقَر الأَُبأُسقييِي إيََل الشَّ ريي آقأُسن أ ُر َمسي اَئٍة ذيكأ  مي
َا، وَ  لي َوَأعأَماْلي صي ُقَر الأَُبأُسقييَّ إيََل الأَموأ رَي آقأُسن أ َمي ٌد اْلأ َُ ُُمَمَّ لأطَا َنةي َسريََّ السُّ هي السَّ َها، يفي َهذي اليًيا َعَلي أ

ا بَ َلَغُه قَ تأُل َموأ  ، َلمَّ َيرينأجي ُعوًدا يفي َجيأٍش َكثييٍف، َوَأَمَرُه بيقيَتالي الأ ُدوٍد، َوَسريََّ َمَعُه َوَلَدُه الأَمليَك َمسأ
َمادُ  ِأ عي ، َواتََّصَلتأ بيهي َعَساكيُرَها، َوفييهي لي صي َُمَراءي بيطَاَعتيهي، فَ َوَصَل إيََل الأَموأ يني وََكَتَب إيََل َسائيري اْلأ  الدِي

ََ َلُه َشَجاَعٌة يفي الأَغايَةي.زينأكييُّ بأ  َل بَ عأَد َذليَك، وََكا صي ي َمَلَك ُهَو َوَأوأََلُدُه الأَموأ ُقَر، الَّذي  ُن آقأُسن أ
َا، َفَساَر الأَُبأُسقييُّ إيََل َجزييَرةي ابأني ُعَمَر، َفَسلَّ  ُب َسنأَجاَر َوَغريأيِهي  َما إيلَيأهي َواتََّصَل بيهي أَيأًضا َتَيريُُك َصاحي

، َحَّتَّ َأذأَعَن َلُه إييلأَغازيي َصاحي  يَن، فَ َناَزَْلَا الأَُبأُسقييُّ َا، َوَساَر َمَعُه إيََل َماريدي ُدوٍد ِبي بُ َها، َوَسريََّ ََنئيَب َموأ
َز، َفَساَر َعنأُه الأَُبأُسقييُّ إيََل الرَُّها يفي ََخأَسَة َعَشَر أَلأَف  هي إيَّيَّ َكًرا َمَع َوَلدي فَاريٍس، فَ َنازََْلَا يفي َمَعُه َعسأ

ِأ  ُه ن أ رًَّة، فََأَخُذوا مي نَي غي ليمي نأ بَ عأضي الأُمسأ َيرينأُج، َوَأَصابُوا مي ةي، َوقَاتَ َلَها، َوَصََبَ َلُه الأ ي اْلأيجَّ َعَة ذي تيسأ
 ، ََ ليُمو َي الأُمسأ يَنئيٍذ، َوْحَي َتدَّ الأقيَتاُل حي ِأ َعَلى ُسوريَها، فَاشأ َيرينأجي ريَجاٍل َوَصَلُبوُه َن الأ َوقَاتَ ُلوا، فَ َقتَ ُلوا مي



ًما. َريأني َوَأَّيَّ َها َشهأ ، َوَأقَاَم َعَلي أ ِأ نأ َأعأَياَّنيي نَي فَاريًسا مي  ََخأسي
َأ َخرَّبُوا بَ َلَد َسُروَج وَ  َن الرَُّها إيََل َُسَيأَساَط، بَ عأَد َأ نَي، فَ َرَحُلوا مي ليمي ريَُة َعَلى الأُمسأ  بَ َلدَ َوَضاَقتي الأمي

َز بأني  ، فَ َقَبَض َعَلى إيَّيَّ ََ َنا ُب َمرأَعَش َعَلى َما َنذأُكُرُه، ُثَّ َعاَد إيََل َشحأ َُسَيأَساَط َوَأطَاَعُه َصاحي
يَن.  إييلأَغازيي، َحيأُث َلَأ َُيُضَّ أَبُوُه، َوََّنََب َسَواَد َماريدي
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أ  َََبُ َعاَد إيََل ْحي ا بَ َلَغ طُغأتيكينَي اْلأ َأ َلَأ يَ ُعدأ َوَلمَّ ، َوَحَلَف: إي َُ تَ َنَع قُ رأَجا َص، َوَأرأَسَل يفي إيطأََلقيهي، فَامأ
ي، َوالأمَ  َيُك َدمي ، َوَتسأ يِني ذي َة تُ ؤأ ََّ الأُمََلجَّ تُ َلنَّ إييلأَغازيي، فََأرأَسَل إيََل طُغأتيكينَي: إي َلَحُة طُغأتيكينُي لَنَ قأ صأ

َق، فَ َعاَد. َمشأ ُدَك إيََل دي  َعوأ
َحابُُه ليطُغأتيكي َوان أ  َأ يَ نأَخديَع َأصأ َرتأ َعنأُه، َفَخاَف َأ لأطَانييَّةي، فَ َتَأخَّ َُ ُوُصوَل الأَعَساكيري السُّ نَي، َتَظَر قُ رأَجا

َز رَ  َنُه إيَّيَّ َأ يُطأليَقُه، َوَيَأُخَذ اب أ أَص، فَ َعَدَل إيََل الصُّلأحي َمَع إييلأغَازيي َعَلى َأ يَنًة، َوُيَسلِيُموا إيلَيأهي ْحي هي
َِ إيلَ  ا، َوَسلَّ ََ نأ طُغأتيكينَي َوَغريأيهي، فََأَجابَُه إيََل َذليَك، فََأطأَلَقُه، َوََتَاَل َرُه، َوََيأنَ َعُه مي َز، َوُيَصاهي َنُه إيَّيَّ يأهي اب أ

أَص، َوطَاَلَب بيَوَلدي  ، َوَعاَد إيََل ْحي ََ أَص إيََل َحَلَب، َوََجََع الَتُّأُكَما ََ َوَساَر َعنأ ْحي َز، َوَحَصَر قُ رأَجا هي إيَّيَّ
لأطَانييَُّة، فَ َعاَد إييلأَغازيي َعَلى َما نَذأُكُرُه. َأ َوَصَلتي الأَعَساكيُر السُّ  إيََل َأ

 
َي َسنأَجرَ  لأطَا نأُه َمَع السُّ ََ مي تيكينَي َوُملأكي ابأنيهي َوَما َكا َلةي بأني ُسُبكأ وأ ُر َوفَاةي َعََلءي الدَّ  ذيكأ

هي  َِ يفي َهذي ي َراهي ََّري إيب أ ُعوُد بأُن أَِي الأُمَظ َلةي أَبُو َسعأٍد َمسأ وأ َ الأَمليُك َعََلُء الدَّ َنةي، يفي َشوَّاٍل، تُ ُويفِي بأني السَّ
ََلنأَشاهأ  َا، َوَمَلَك بَ عأَدُه اب أُنُه َأرأسي ُب َغزأنََة، ِبي ُتكينَي، َصاحي ُعودي بأني َُمأُمودي بأني ُسُبكأ َوأُمُُّه  ،أَِي َسعأٍد َمسأ

، َوَهَرَب  ِأ َوانيهي َوَسَجنَ ُه ََ بأني َداُوَد، فَ َقَبَض َعَلى إيخأ ََل َي أَلأب َأرأسي لأطَا ُت السُّ َي ُأخأ َأٌخ َسلأُجوقييٌَّة، َوهي
َي َسنأَجَر بأني ُملأكيَشاهأ، فََأرأَسَل إيََل أَ  لأطَا ، فَ َوَصَل إيََل السُّ ََ ُُه َِبأَراُم إيََل ُخَراَسا ََلَنَشاهأ يفي َلُه اَسأ رأسي

ريي إيََل َغزأنََة، َوإيقَاَمةي  َز َسنأَجُر ليلأَمسي ليهي، فَ َتَجهَّ َغى إيََل قَ وأ نأُه، َوََل َأصأ َمعأ مي ِأ َيسأ َشاهأ يفي  َمعأَناُه، فَ َل َِبأَرامأ
.  الأُملأكي

يهي َسنأ  نأ َأخي ُكو مي ٍد َيشأ َي ُُمَمَّ لأطَا ََلنأَشاهأ إيََل السُّ يهي َسنأَجَر فََأرأَسَل َأرأسي َُ إيََل َأخي لأطَا َجَر، فََأرأَسَل السُّ
: َعرُّضي َلُه، َوقَاَل ليلرَُّسولي ََلنأَشاهأ، َوتَ رأكي الت َّ  َيَأُمُرُه ِبيَُصاَْلَةي َأرأسي

رَي، َفََل ََتأنَ عأُه، َوََل  َأ َيسي ، َأوأ قَاَرَب َأ ِأ ، َوَساَر َْنأَوُه ِأ ي َوَقدأ َقَصَدُه َأ رَأَيأَت َأخي ََّ إي تُ بأليغأُه الرِيَساَلَة، فَإي
ن أَيا َأَحبُّ إيَِلَّ. فَ َوَصَل الرَُّسو  ي الدُّ َأ ََيأليَك َأخي ُنُه، َوََل يَ ُعوُد، َوَْلَ هي َويُوهي َُتُّ يفي َعُضدي ُل إيََل َذليَك يَ 

َمي  َمتيهي اْلأ َز الأَعَساكيَر إيََل َغزأنََة، َوَجَعَل َعَلى ُمَقدِي َكريهي، َوَمَعُه َسنأَجَر، َوَقدأ َجهَّ َم َعسأ رَي أُنَ َر، ُمتَ َقدِي



ُر بأُن َخَلٍف، َصاحي  لي َنصأ ضأ ََ ِأ فييَها أَبُو الأ َت، َواتََّصَل ِبيي َشاهأ، َفَساُروا َحَّتَّ بَ َلُغوا ُبسأ ُب الأَمليَك َِبأَرامأ
. ََ َتا سأ جي  سي
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بي َمرأَعَش َوَغريأيَها الأَُبأُسقييِي  ُر طَاَعةي َصاحي  ذيكأ
ُب َمرأَعَش، وََكيأُسوَم،  يَل، َوُهَو َصاحي ، َويُ عأَرُف بيَكَواسي َيرينأجي َ بَ عأُض ُجُنودي الأ َنةي تُ ُويفِي هي السَّ يفي َهذي

َسَنتأ إيََل اْلأَ  ، َوَأحأ َيرينأجي َن الأ َلَكةي، َوََتَصََّنتأ مي َلتأ َزوأَجُتُه َعَلى الأَممأ تَ وأ ََ َوَغريأيَها، فَاسأ َنادي َورَعأَبا ، جأ
يَعُه، َفَسريََّ  َحابيهي ليُتطي نأُه بَ عأَض َأصأ َعتأ مي َتدأ ، َوُهَو َعَلى الرَُّها، َواسأ ُقَر الأَُبأُسقييَّ َها  َورَاَسَلتأ آقأُسن أ إيلَي أ

َرَمتأُه، َوَْحََلتأ إيلَيأهي َماًَل  َها َأكأ ا َوَصَل إيلَي أ َابُوري، فَ َلمَّ َب اْلأ ُقَر َدزأَداَر، َصاحي رَي ُسن أ َمي   َكثيريًا.اْلأ
ت َ  اَئةي فَاريٍس، َواق أ ِأ َْنأُو مي َحابَُه، َوُه ، فَ َواقَ ُعوا َأصأ َيرينأجي َن الأ نأَدَها إيذأ َجاَء ََجأٌع مي َنَما ُهَو عي تَ ُلوا قيَتاًَل َوبَ ي أ

ُقُر  ِأ َوَعاَد ُسن أ ثَ َرُه ِأ َأكأ ُه ن أ ، َوقَ تَ ُلوا مي َيرينأجي لأ ََ ِبي ليُمو َيَر فييهي الأُمسأ يًدا َظ َحبَ تأُه َشدي َدزأَداَر، َوَقدأ َأصأ
َيرينأُج َذليَك َعاَد َكثيريٌ  ا َعَرَف الأ لطَّاَعةي، َوَلمَّ ، َوَأذأَعَنتأ ِبي ُعوٍد َوالأَُبأُسقييِي ََداََّي ليلأَمليكي َمسأ نأَدَها اْلأ َّنأ عي  ِمي

 إيََل أَنأطَاكيَيَة.
 

، َوإييلأغَازيي َوأَ  َ الأَُبأُسقييِي َرأبي َبنيأ ُر اْلأ ري إييلأَغازييذيكأ  سأ
وأ  ُن الدَّ رُي رُكأ َمي بُ َها اْلأ ا، َوَصاحي ََ ني كيي صأ َز بأني إييلأَغازيي َساَر إيََل حي ا قَ َبَض الأَُبأُسقييُّ َعَلى إيَّيَّ َلةي َداُوُد َلمَّ

َضَر َخلأًقا َكثيريًا  َكريهي َوَأحأ تَ نأَجَدُه، َفَساَر َمَعُه يفي َعسأ ، فَاسأ ََ َما يهي ُسقأ ، َوَسارَا إيََل ابأُن َأخي َي َن الَتُّأُكَما مي
ََزَم الأَُبأُسقييُّ وَ  يًدا َصََبُوا فييهي، فَاَّنأ تَ تَ ُلوا قيَتاًَل َشدي َنةي، َواق أ َر السَّ ، فَ َلقيَيُه، َأَواخي َكُرُه، الأَُبأُسقييِي َعسأ

َُ إيلَيأ  لأطَا َُسري، فََأرأَسَل السُّ َن اْلأ ُز بأُن إييلأغَازيي مي امي إيََل َوُخلِيَص إيَّيَّ ُدُه، َفَخاَفُه، َوَساَر إيََل الشَّ هي يَ تَ َهدَّ
ًما. نأَدُه َأَّيَّ َق، فََأقَاَم عي َمشأ بي دي يِيهي طُغأتيكينَي، َصاحي  ْحَي

َقا َعَلى  ََ ُدوٍد، فَات َّ َنَُّه َنَسَب إيلَيأهي قَ تأَل َموأ َي ْلي لأطَا َن السُّ َحَش مي تَ وأ ََ طُغأتيكينُي أَيأًضا َقدي اسأ ، اَلي وََكا تيَناعي مأ
نأَدِهَُ  اُه، َفَحَضَر عي ََ َب أَنأطَاكيَيَة، َوَحاَل ، فَ َراَسََل َصاحي ِأ تيَماءي ِبيي حأ ، َواَلي َيرينأجي لأتيَجاءي إيََل الأ ا َعَلى َواَلي

ُدوا الأُعُهوَد، َوَعاَد إيََل أَنأطَاكيَيَة، َوَعاَد طُغأتيكينُي إي  أَص، َوَجدَّ نأَد ْحي َةي َقَدَس، عي َق َوَساَر ُِبَريأ َمشأ ََل دي
ََتي  لرَّسأ ، فَ نَ َزَل ِبي دي َي َوالأَعوأ ٍر، َوََجأعي الَتُّأُكَما ََّيري َبكأ دي دي ََتي َعَلى َعزأمي َقصأ ََتييَح،  إييلأَغازيي إيََل الرَّسأ ليَيسأ

رََّق َعنأ إييلأغَازي  ََ أَص، َوَقدأ تَ  ُب ْحي َُ بأُن قُ َراَجَة َصاحي رُي قُ رأَجا َمي َر بيهي فَ َقَصَدُه اْلأ ََ َحابُُه، َفَظ ي َأصأ
أَلُُه تَ عأجي  َي يُ َعرِيفُُه َذليَك، َوَيسأ لأطَا هي، َوَأرأَسَل إيََل السُّ نأ َخَواصِي َُ َوَأَسَرُه َوَمَعُه ََجَاَعٌة مي ََاذي قُ رأَجا يَل إين أ

 الأَعَساكيري ليَئَلَّ يَ غأليَبُه طُغأتيكينُي َعَلى إييلأَغازيي.
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َع َأرأ  َوأي َوَسَي َِ إيََل َغزأنََة َعَلى َأسأ ا، فَ َهَزَماُه، َوََّنََباُه َوَعاَد َمنأ َسلي ًَ َََبَ، َفَسريََّ َجيأًشا َكثيي ََلنأَشاُه اْلأ  َحاٍل سي
َواَل الأَكثيريََة لييَ ُعوَد  َمأ َمُن َلُه اْلأ ريي أُنَ َر َيضأ َمي ََلنأَشاهأ، َوَأرأَسَل إيََل اْلأ يَنئيٍذ َأرأسي ُن َفَخَضَع حي َعنأُه، َوُُيَسِي

. َعلأ َأ ِأ يَ  َدَة َعنأُه، فَ َل  ليلأَمليكي َسنأَجَر الأَعوأ
َرَأَة َعمِي  ََلنأَشاُه امأ هي، فََأرأَسَل إيلَيأهي َأرأسي سي َأ ريي بينَ  َُ َسنأَجُر، بَ عأَد أُنَ َر، ليلأَمسي لأطَا َز السُّ أَلُُه َوََتَهَّ ٍر َتسأ هي َنصأ

دي  َد َعنأ َقصأ َح َوالأَعوأ َأ َلةي الصَّ وأ ََ َعََلُء الدَّ َي بُ رأكيياُرَق، وََكا لأطَا َن السُّ ُت الأَمليكي َسنأَجَر مي َي ُأخأ هي، َوهي
ََلنأ  ََ َأرأسي ََها اْلأ ُُروجي َعنأ َغزأنََة َوتَ َزوََّجَها، َفَسريَّ َن اْلأ ا أَبُو َسعأٍد َقدأ قَ َتَل َزوأَجَها، َوَمنَ َعَها مي َشاهأ، فَ َلمَّ

ُ َذليَك، َوَصَلتأ إيََل أَ  يَناٍر، َوَغريأ ائَ َتا أَلأفي دي ََ َمَعَها مي ََداََّي، وََكا َوالي َواْلأ َمأ َن اْلأ َصَلتأ َما َمَعَها مي يهي َأوأ خي
َِ َأَخاُه َِبأَراَم إيلَيأهي. َأ ُيَسلِي نأ َسنأَجَر َأ  َوَطَلَب مي

َنتأ َأمأ  ََلنأَشاهأ، فَ َهوَّ نأ َأرأسي ري مي َلتي وََكاَنتأ ُموَغَرَة الصَّدأ ، َوَسهَّ َرُه َعَلى َسنأَجَر، َوَأطأَمَعتأُه يفي الأبيََلدي
ن أ  نأ َغريأي ُخُروٍج مي ََ قَ َتَل بَ عأًضا وََكَحَل بَ عأًضا مي َوانيهي، وََكا َر َعَليأهي، َوذََكَرتأ لَُه َما فَ َعَل ِبييخأ َمأ ِأ َعني اْلأ ُه

ا َوَصَل  ََلنأَشاهأ يفي الطَّاَعةي. َفَساَر الأَمليُك َسنأَجُر، فَ َلمَّ هي إيََل َأرأسي نأ َخَواصِي ًما مي َت َأرأَسَل َخادي إيََل ُبسأ
نأُه َأطأَلَق الرَّ  َع مي ا َسَي ا، فَ َلمَّ يَنئيٍذ َسنأَجُر ُمُيدًّ ، َفَساَر حي ُسوَل، ريَساَلٍة، فَ َقَبَض َعَليأهي يفي بَ عأضي الأقيََلعي

ن َ  ََ َوَوَصَل َسنأَجُر إيََل َغزأنََة، َوَوَقَع بَ ي أ َراَِبَذ، وََكا َراَء َشهأ نأ َغزأنََة، بيَصحأ ُهَما الأَمَصافُّ َعَلى فَ رأَسٍخ مي
ََ فييًَل، َعلَ  ُرو شأ اَئٌة َوعي اَلةي، َوَمَعُه مي َن الرَّجَّ ََلنأَشاهأ يفي َثََلثينَي أَلأَف فَاريٍس، َوَخلأٍق َكثيرٍي مي ى ُكلِي فييٍل َأرأسي

َي  ٍر، َفَحَمَلتي الأ ََ ، فَ َقاَل َسنأَجُر َأرأبَ َعُة نَ  ََ َهزيُمو ََ َمنأ فييهي يَ ن أ ، َوفييهي َسنأَجُر، َفَكا يَ َلُة َعَلى الأَقلأبي
ًقا وَ  َييَ َلَة َرشأ َم َثََلثَُة آََلفي ُغََلٍم، فَ َرَمُوا الأ ، فَ تَ َقدَّ ابي لنُّشَّ َراكي ليرَيأُموَها ِبي َت أ يًعا، ليغيلأَمانيهي اْلأ ًدا َجَي احي

َها عي  ن أ ، فَ َقتَ ُلوا مي ََ َتا سأ جي ُب سي لي َصاحي ضأ ََ َا أَبُو الأ َييَ َلُة َعني الأَقلأبي إيََل الأَميأَسَرةي، َوِبي ًة، فَ َعَدَلتي الأ دَّ
َزيَيَةي َمَع دي  َن اْلأ ِأ مي فَ ُه ، َوَخوَّ لي ضأ ََ ِأ أَبُو الأ َعُه ، َفَضُعَف َمنأ يفي الأَميأَسَرةي، َفَشجَّ ِأ ، َوَجاَلتأ َعَليأهي ِأ ََّيريهي

ُمَها، َوَدَخَل ََتأتَ َها َفَشقَّ َبطأنَ َها، َوقَ َتَل في َوتَ َرجَّ  َييَ َلةي، َوُمتَ َقدَّ هي، َوَقَصَد َكبيرَي الأ سي َأ هي بينَ  ي َل َعنأ فَ َرسي يَلنيأ
.  آَخَريأني

َها،  ، َفَخاَف َعَلي أ َرأبي َن اْلأ رُي أُنَ ُر، َوُهَو يفي الأَميأَمَنةي، َما يفي الأَميأَسَرةي مي َمي نأ َورَاءي َورََأى اْلأ َفَحَمَل مي
َزيَيَُة َعَلى الأَغزأَنوييَّةي، وَ  ، َفَكاَنتي اْلأ ِأ ، َوَأَعاََّنُ ِأ تَ َلَط ِبيي َكري َغزأنََة، َوَقَصَد الأَميأَسَرَة َواخأ اُب َعسأ ََ رُكَّ َكا

َرأبُ  ُِ اْلأ ُه ا َعضَّت أ ، فَ َلمَّ لي ََلسي لسَّ َها ِبي ِأ َعَلي أ ََُسُه وا أَن أ َييَ َلةي َقدأ َشدُّ ا الأ يأُف، أَلأَقوأ ُِ السَّ َل فييهي ، َوَعمي
َها. ، فَ بَ ُقوا ُمَعلَّقينَي َعَلي أ ِأ ََُسُه  أَن أ
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َشاهأ. اَئٍة َوَمَعُه ُِبأَرامأ مي ٍر َوََخأسي نأ َشوَّاٍل َسَنَة َعشأ رييَن مي َُ َسنأَجُر َغزأنََة يفي الأعيشأ لأطَا فََأمَّا  َوَدَخَل السُّ
يَمٌة، َفََل َمطأَمَع  الأَقلأَعُة الأَكبيريَةُ  َي َعظي َخ، َوهي َعُة فَ َراسي َ الأبَ َلدي تيسأ نَ َها َوَبنيأ ، َوبَ ي أ َوالي َمأ َلُة َعَلى اْلأ َتمي الأُمشأ

َها.  فييَها، َوََل َطرييَق َعَلي أ
َشاهأ  ُب ُِبأَرامأ ، َوُهَو َصاحي ََ َازي ًرا اْلأ ََلنأَشاهأ َقدأ َسَجَن فييَها َأَخاُه طَاهي ََ َأرأسي َا أَيأًضا وََكا ، َواعأتَ َقَل ِبي

َا، فَ َبَذَل َلُه  َيَظ ِبي َتحأ ٌر الأُمسأ َتَماَل َأُخوُه طَاهي ََلنأَشاهي اسأ ََزَم َأرأسي ا اَّنأ َشاهأ، فَ َلمَّ َنادي َزوأَجَة ُِبأَرامأ َجأ َوليْلأ
، َفَسلَُّموا الأَقلأَعَة إيََل الأَمليكي َسنأَجَر.  الزِيََّيَداتي

َا، َوَأمَّا قَ لأَعُة الأ  لأَمانُُه ِبي ا َأطأَلَقُه بَقيَي غي َا َرُسوَل َسنأَجَر، فَ َلمَّ ََ اعأتَ َقَل ِبي ََلنأَشاهأ َكا ََّ َأرأسي بَ َلدي فَإي
 َفَسلَُّموا الأَقلأَعَة أَيأًضا بيَغريأي قيَتاٍل.

َأ ََيأليَس ُِبأَراُم عَ  َ َسنأَجَر َأ َشاهأ َوَبنيأ َ ُِبأَرامأ ََ َقدأ تَ َقرََّر َبنيأ ُتكينَي وََكا هي َُمأُمودي بأني ُسُبكأ َلى َسرييري َجدِي
ِأ لي  ٍد، َوليلأَمليكي َسنأَجَر، َوبَ عأَدُه َي ُُمَمَّ لأطَا ةي، السُّ ََ ُطأَبُة بَ َغزأنََة ليلأَخليي ََ اْلأ َأ َتُكو َدُه، َوَأ َرامأَشاهأ. َوحأ بُ هأ

شَ  ََ َسنأَجُر رَاكيًبا، َوُِبأَرامأ ا َدَخُلوا َغزأنََة َكا َشاهأ فَ َلمَّ رييُر، َفَصعيَد ُِبأَرامأ ًَل، َحَّتَّ َجاَء السَّ َ َيَديأهي رَاجي اهأ َبنيأ
َي َعَلى َعاَدةي آِبَ  لأطَا لسُّ َشاهأ ِبي َرامأ ، َوليبُ هأ لأُملأكي ََ ََيأُطُب َلُه ِبي ئيهي، َفَجَلَس َعَليأهي، َورََجَع َسنأَجُر، وََكا

َمُع بيهي. نأ َأعأَجبي َما ُيسأ ََ مي  َفَكا
ََ يفي ُدوٍر َوَحصَ  َي َوالرََّعاََّي، وََكا لأطَا َن السُّ َوالي َما ََل ُُيَدُّ َوََل ُُيأَصى مي َمأ َن اْلأ َحابي َسنأَجَر مي َصأ َل ْلي

َيضَّةي  َن الأ َياهي إيََل الأَبَساتينيي مي َيضَّةي، َوَسَواقيي الأمي َا أَلأَواُح الأ يطَاَّني ُة ُدوٍر َعَلى حي دَّ ، فَ ُقليَع أَيأًضاليُمُلوكيَها عي
هي، َوَصَلَب ََجَاَعًة َحَّتَّ كَ  دي َهأ َعُل َمَنَع َعنأُه ِبي َأ َع َسنأَجُر َما يَ  ا َسَي ثَ ُرُه، َوَّنُيَب، فَ َلمَّ نأ َذليَك َأكأ فَّ مي

 النَّاُس.
يأ  ََ ََ قَ يِيَمٍة َأَحُدَها َتزييُد َعَلى أَلأ يَناٍر، َوأَلأٍف  َويفي َُجأَلةي َما َحَصَل ليلأَمليكي َسنأَجَر ََخأَسُة تييَجا أَلأفي دي

َيضَّةي. َهبي َوالأ َن الذَّ َعَة َعَشَر َسرييًرا مي  َوَثََلَثيياَئةي قيطأَعٍة ُمَصاَغٍة ُمَرصََّعٍة، َوَسب أ
، َلَأ َُيأَطبأ بيَغزأ  ََ َشاهأ، َوَعاَد َْنأَو ُخَراَسا تَ َقرَّ ُِبأَرامأ ًما، َحَّتَّ اسأ نََة ليَسلأُجوقييٍِ قَ بأَل َوَأقَاَم بيَغزأنََة َأرأبَعينَي يَ وأ

ََ ُكلَّ  َرةي ُملأكيهي َلَأ َيطأَمعأ فييهي، وََكا نيهي وََكث أ ََ ُملأكيَشاهأ َمَع ََتَكُّ لأطَا ََّ السُّ ، َحَّتَّ إي َما رَاَم َذليَك َهَذا الأَوقأتي
. نأُه نيظَاَم الأُملأكي  َمَنَع مي

ََزَم  ا اَّنأ نَُّه َلمَّ ََلنأَشاهأ فَإي َحابُُه، فَ َقويَيتأ َوَأمَّا َأرأسي َتَمَع َعَليأهي َأصأ ََ َواجأ نأُدوَسَتا  َقَصَد هي
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َدُه إيَّيَّ  َشاهأ َقصأ ا َعَرَف ُِبأَرامأ َه إيََل َغزأنََة، فَ َلمَّ ََ تَ َوجَّ ا َعاَد َسنأَجُر إيََل ُخَراَسا َه إيََل َشوأَكُتُه، فَ َلمَّ ُه تَ َوجَّ
، َوَأرأَسَل إيََل الأَملي  ََ َيا ًرا َِبمأ ََلنأَشاهأ بيَغزأنََة َشهأ َكًرا. َوَأقَاَم َأرأسي َاَل، فََأرأَسَل إيلَيأهي َعسأ ليَمُه اْلأ كي َسنأَجَر يُ عأ

ََزَم بيَغريأي قيَتاٍل ليلأَخوأ  َكري َسنأَجَر، فَاَّنأ َشاهأ، فَ بَ َلَغُه ُوُصوُل َعسأ ًدا، َوَساَر َيطأُلُب َأَخاُه ُِبأَرامأ ي َواحي في الَّذي



َكَر َسنأَجُر يفي أَثَريهي، َقدأ ِبَ  َشاهأ َوَعسأ ، َفَساَر َأُخوُه ُِبأَرامأ ََ يَبالي ُأوَغَنا َحابيهي، َوْلَيَق ِبي َشَر قُ ُلوَب َأصأ
، َفَسلَُّموُه بَ عأَد الأُمَضايَ قَ  ِأ ُدوََّنُ ليَها يَ تَ َهدَّ َذُه ةي، فََأخَ َوَخرَّبُوا الأبيََلَد الَِّتي ُهَو فييَها، َوَأرأَسُلوا إيََل َأهأ

نأ َذليَك، فَ َبَذَل َلُه  َشاهأ مي بيهي، َفَخاَف ُِبأَرامأ ُم َجيأشي الأَمليكي َسنأَجَر، َوَأرَاَد َْحأَلُه إيََل َصاحي َماًَل، ُمتَ َقدِي
رييَن َسَنةً  شأ ًعا َوعي ََ ُعُمُرُه َسب أ َوانيهي َفَسلََّمُه إيلَيأهي، َفَخنَ َقُه َوَدفَ َنُه بيَُتأبَةي أَبييهي بيَغزأنََة، وََكا َسَن إيخأ ََ َأحأ ، وََكا

لَ  َا ذََكرأََنُه َهاُهَنا ليتَ تَّصي اَئٍة، َوإيََّّ مي َرَة َوََخأسي َرةي َسَنَة َعشأ خي ُلُه يفي َُجَاَدى اْلأ ََ قَ ت أ ثَُة.ُصورًَة، وََكا َادي   اْلأ
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
َرةي، َكاَنتأ زَ  خي َنةي، يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ ، َوَغريأيَها، َفَخرََّبتأ  يفي َهذي امي َزييَرةي، َوالشَّ ََّيري اْلأ يَدٌة بيدي لأَزَلٌة َشدي

. مي َدأ ، َوَُسَيأَساَط، َوَِبليَس َوَغريأيَها، َوَهَلَك َخلأٌق َكثيرٌي ََتأَت اْلأ ََ َن الرَُّها، َوَحرَّا  َكثيريًا مي
ََ بأُن ريضأ  ََل َلةي أَلأب َأرأسي وأ ٌَ بيَقلأَعةي َحَلَب، َوَأقَاُموا َوفييَها قُتيَل ََتُج الدَّ لأَما ُب َحَلَب، قَ تَ َلُه غي ، َصاحي ََ َوا

ُم. َادي ُلٌؤ اْلأ ِلي َعَليأهي ُلؤأ تَ وأ ََ الأُمسأ ، وََكا ََ َوا ََ َشاهأ بأَن ريضأ  بَ عأَدُه َأَخاُه ُسلأطَا
 ]الأَوفَ َياُت[

ِي َعلييُّ  يُب أَبُو الأَقاسي رييُف النَّسي َ الشَّ ري،  َوفييَها تُ ُويفِي خي ُّ، يفي رَبييٍع اْلأ َسِني َِ بأني الأَعبَّاسي اْلَأ ي َراهي بأُن إيب أ
َق. َمشأ  بيدي
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اَئٍة[ مي ٍع َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
509 - 

َيرينأجي  َن الأ َي مي لأطَا َكري السُّ ُر اَّنأيَزامي َعسأ اَئٍة ذيكأ مي ٍع َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
ا اتََّصَل َذليكَ َقدأ ذَ  ، فَ َلمَّ َيرينأجي ةي الأ ، َوقُ وَّ َي لأطَا َي إييلأَغازيي َوطُغأتيكينَي َعَلى السُّ َيا صأ نأ عي ََ مي  َكرأََن َما َكا

َب َِهَذَ  رَي بُ رأُسَق بأَن بُ رأُسَق، َصاحي َمي ُِ اْلأ َمُه َكًرا َكثيريًا، َوَجَعَل ُمَقدَّ َز َعسأ ٍد َجهَّ َي ُُمَمَّ لأطَا لسُّ ،ِبي ََ  ا
لأبيَدايَةي  ِأ ِبي َزييَرةي، َوَأَمَرُه لي َواْلأ صي ي، َوَعَساكيَر الأَموأ رَي َكيأَدغأدي َمي رَي ُجُيوشأ بيكأ َواْلأ َمي  بيقيَتالي َوَمَعُه اْلأ

، َوَحَصُروا بيََلَدهُ  ِأ ، َوقَاتَ ُلوُه َيرينأجي َها َقَصُدوا بيََلَد الأ ن أ َذا فَ َرُغوا مي .إييلأَغازيي َوطُغأتيكينَي، فَإي  ِأ
ََُراَت، آخي  ةي، َوَعََبُوا الأ َكًرا َكثيرَي الأُعدَّ ََ َعسأ اَئٍة، وََكا مي ٍَ َوََخأسي نأ َسَنةي ََثَا ََ مي َر َفَساُروا يفي رََمَضا

َم، َوُمَقدَّ  َادي ُلًؤا اْلأ ريَها ُلؤأ َمأ َ ْلي ا قَارَبُوا َحَلَب رَاَسُلوا الأُمتَ َوِلِي نأَد الرَّقَّةي، فَ َلمَّ َنةي، عي َكريَها السَّ َم َعسأ
َي بيَذليَك،  لأطَا َما ُكُتَب السُّ ِي َحَلَب، َوَعَرُضوا َعَليأهي ليي ، َيَأُمُروََّنَُما بيَتسأ ََواصِي سي اْلأ الأَمعأُروَف بيَشمأ

ِأ يفي  َداَّنييَما، َفَساَر إيلَيأهي تَ نأجي ، َوَأرأَسََل إيََل إييلأَغازيي َوطُغأتيكينَي َيسأ ََوابي يأ فَاريٍس، فَ َغاَلطَا يفي اْلأ ََ أَلأ
. ََ َيا ، َوَأظأَهُروا الأعيصأ َي لأطَا َكري السُّ يَنئيٍذ َعنأ َعسأ َا حي تَ َنَع َمنأ ِبي  َوَدَخََل َحَلَب، فَامأ



ُلُه، َفَحَصرَ  َا ثيقأ َي يفي طَاَعةي طُغأتيكينَي، َوِبي يَنةي َْحَاَة، َوهي رُي بُ رأُسُق بأُن بُ رأُسَق إيََل َمدي َمي َها، َفَساَر اْلأ
أَص.وَ  بي ْحي ، َصاحي ََ ريي قُ رأَجا َمي ٍم، َوَسلََّمَها إيََل اْلأ َوًة، َوََّنَبَ َها َثََلثََة َأَّيَّ  فَ َتَحَها َعن أ

لُ  َُمَراُء َذليَك َفشي ا رََأى اْلأ َتُحونَُه، فَ َلمَّ َأ َِ إيلَيأهي ُكلُّ بَ َلٍد يَ  َأ ُيَسلَّ َُ َقدأ َأَمَر َأ لأطَا ََ السُّ ََتأ وََكا وا َوَضُع
ا َسلَُّموانييَّاَتُُ  ، فَ َلمَّ ََ ُِ إيََل قُ رأَجا َخُذ الأبيََلُد َوُتَسلَّ َيأُث تُ ؤأ ، ِبي  ِأ يفي الأقيَتالي
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ََ َقدأ َساَر إييلأغَازيي، َوطُغأتيكينُي، َوَِشأسُ  ُز بأُن إييلأغَازيي، وََكا ِأ إيَّيَّ َِ إيلَيأهي ََ َسلَّ ،  َْحَاَة إيََل قُ رأَجا ََواصِي اْلأ
يَنةي َْحَاَة َوَلَأ َيُكنأ إيََل أَ  ظي َمدي َأ ِأ َعَلى حي َدُه َأ ُيَساعي يَل، َوَسأَُلوُه َأ بيَها ُروجي َتَجاُروا بيَصاحي  نأطَاكيَيَة َواسأ

ِأ فَ تأُحَها.  بَ َلَغُه
نأ  ُُِهَا مي ُب َطَرابُ ُلَس، َوَغريأ ، َوَصاحي سي ُب الأُقدأ َنأطَاكيَيَة بَ غأُدوييُن، َصاحي ِأ ِبي ،  َوَوَصَل إيلَيأهي َيرينأجي َشَياطينيي الأ

 ََ َتاءي يَ تَ  نأَد ُهُجومي الشِي ِأ عي نَي، َوقَاُلوا إيَّنَُّ ليمي َرةي الأُمسأ ِأ َعَلى تَ رأكي اللِيَقاءي ليَكث أ َق رَأأيُ ُه ََ َتَمُعوا َوات َّ ، َواجأ ََ رَُّقو
ُلو  َتَصَف أَي أ ا ان أ ، فَ َلمَّ َريأني َيَة، َوَأقَاُموا َْنأَو َشهأ رَُّقوا بيَقلأَعةي َأفَامي ََ ، تَ  نَي َعَلى الأُمَقامي ليمي ا َعزأَم الأُمسأ ُل، َورََأوأ

. ِأ هي َيرينأُج إيََل بيََلدي َق، َوالأ َمشأ يَن، َوطُغأتيكينُي إيََل دي  فَ َعاَد إييلأغَازيي إيََل َماريدي
رأطَاَب َوحَ  ََ ََ َك ليُمو ، فَ َقَصَد الأُمسأ َيرينأجي رأطَاُب ليلأ ََ َيُة وََك ُر َعَلى وََكاَنتأ َأفَامي صأ َتدَّ اْلَأ ا اشأ َصُروَها، فَ َلمَّ

ََ ا ليُمو ، َوَدَخَل الأُمسأ ِأ َواَْلُ َرُقوا َأمأ ِأ َوَأحأ ِأ َونيَساَءُه َََلَك، قَ تَ ُلوا َأوأََلَدُه ، َورََأُوا اْلأ َيرينأجي َوًة الأ لأبَ َلَد َعن أ
َن ا َبُه، َوقَ تَ ُلوا َمنأ بَقيَي فييهي مي ًرا، َوَأَسُروا َصاحي يَنًة، َوقَ هأ َها َحصي َيَة، فَ َرَأوأ ، َوَساُروا إيََل قَ لأَعةي َأفَامي َيرينأجي لأ

ي بَ َزاعَ  رُي ُجُيوشأ بيكأ إيََل َوادي َمي ُِ اْلأ َيرينأجي أَيأًضا، َوفَارَقَ ُه َي ليلأ َها إيََل الأَمَعرَّةي، َوهي  َة َفَمَلَكُه.فَ َعاُدوا َعن أ
، َعَلى َجاريي الأَعاَدةي، َوالأَعَساكيُر َوَساَرتي الأَعَساكيُر َعني الأَمَعرَّةي إي  ِأ ، َوَدَواِبُُّ ِأ ِأ ثيَقُلُه َمُه ََل َحَلَب، َوتَ َقدَّ

. ِأ ُه ن أ َدُم َعَلى الأُقرأبي مي ََ َأَحًدا يَ قأ ََ ََل َيظُنُّو ُنو ِأ آمي َقٌة، َوُه  يفي أَثَريهي ُمَتََلحي
ا بَ َلَغُه حَ  ُب أَنأطَاكيَيَة، َلمَّ يُل، َصاحي ََ ُروجي ٍل وََكا يأ رَاجي ََ اَئةي فَاريٍس َوأَلأ مي رأطَاَب، َساَر يفي ََخأسي ََ ُر َك صأ

َا، فَ َرآَها َخاليَيًة مي  ٍِ ِبي لأ نَي، َعَلى عي ليمي َياُم الأُمسأ ي ُضريَبتأ فييهي خي َي الَّذي ، فَ َوَصَل إيََل الأَمَكا َن ليلأَمنأعي
ُلوا إيلَ  ِأ َلَأ َيصي ََّنَُّ َي الرِيَجالي الأُمَقاتيَلةي ; ْلي لأَما وقييَّةي، َوغي َن السُّ يَع َما ُهَناَك، َوقَ َتَل َكثيريًا مي َها، فَ نَ َهَب َجَي ي أ

. ِأ ََ ُكلَّ َمنأ َوَصَل إيلَيأهي تُ ُلو َيرينأُج يَ قأ ََ الأ رِيَقًة، َفَكا ََ َكري، َوَوَصَلتي الأَعَساكيُر ُمتَ   الأَعسأ
ائَةي فَاريسٍ  رُي بُ رأُسُق يفي َْنأوي مي َمي ، َوَأَحاَط َوَوَصَل اْلأ َاَل َوَصعيَد َتَلًّ ُهَناَك، َوَمَعُه َأُخوُه زينأكييٌّ ، فَ َرَأى اْلأ

، فََأَشاَر َعلَ  ُزولي َن الن ُّ رَي بُ رأُسَق مي َمي ، َوَمنَ ُعوا اْلأ ِأ ا ِبيي َتَموأ ، َواحأ َي وقييَّةي َوالأغيلأَما َن السُّ ِأ مي يأهي َأُخوُه َوَمنأ ِبيي
ُزولي َوالنَّجَ  لن ُّ نَي، َمَعُه ِبي ليمي َُ فيَداَء الأُمسأ َتُل يفي َسبييلي اَّللَّي، َوَأُكو َعُل، َبلأ ُأق أ هي، فَ َقاَل: ََل َأف أ سي َأ اةي بينَ 

َيرينأُج َْنأَو فَ رأَسٍخ، ُثَّ َعاُدوا َوَتَُّموا ا ُِ الأ ، لأَغنييَمَة َوالأَقتألَ فَ َغَلُبوُه َعَلى رَأأييهي، فَ َنَجا ُهَو َوَمنأ َمَعُه، فَ َتبيَعُه



. َن النَّاسي َرُقوا َكثيريًا مي  َوَأحأ
َهًة. ٍد جي َكُر، َوَأَخَذ ُكلُّ َواحي رََّق الأَعسأ ََ  َوتَ 
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، وََكَذليَك فَ َعَل الأُموَكَّ  ِأ رأطَاَب َذليَك قَ تَ ُلوُه ََ نأ َك يَن مي َرى الأَمأأُخوذي َسأ ْلأ ََ ِبي ُلو َع الأُموَكَّ ا َسَي َز َوَلمَّ ُل ِبييَّيَّ
ِأ َكانُو بأني إييلأ  َّنَُّ ، فَإي امي لشَّ نَي الَِّتي ِبي ليمي نأ بيََلدي الأُمسأ ُل َحَلَب َوَغريأيَها مي ا َغازيي قَ تَ َلُه أَيأًضا، َوَخاَف َأهأ

ِأ  ُه ، َوَعاَدتي الأَعَساكيُر َعن أ ِأ َما َلَأ َيُكنأ يفي اْلأيَسابي َكري، فََأََتُه َهةي َهَذا الأَعسأ نأ جي َر مي ََ النَّصأ ََل  إي يَ رأُجو
َها.  بيََلدي

ًا، دَ  ََ بُ رأُسُق َخريِي اَئٍة، وََكا مي ٍر َوََخأسي َُما تُ ُوفِيَيا يفي َسَنةي َعشأ َّنَّ َم َوَأمَّا بُ رأُسُق َوَأُخوُه زينأكييٌّ فَإي يِيًنا، َوَقدأ نَدي
دي إيََل الأَغَزاةي، فََأََتُه َأَجُلُه. ُز ليلأَعوأ َزيَيَةي، َوُهَو يَ َتَجهَّ  َعَلى اْلأ

 
ِأ ذيكأ  ُه ن أ َها مي ذي َيرينأجي رَفَنييََّة َوَأخأ  ُر ُملأكي الأ

َي ليطُغأتيكينَي، َصاحي  امي َوهي نأ َأرأضي الشَّ َيرينأُج رَفَنييََّة مي َرةي، َمَلَك الأ خي َنةي، يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ بي يفي َهذي
َخائيري، َوَِبَلُغوا يفي ََتأ  لرِيَجالي َوالذَّ َها ِبي َق، َوقَ وَّوأ َمشأ َِّ طُغأتيكينُي ليَذليَك، َوَقويَي َعزأُمُه َعَلى دي َت ينيَها، فَاهأ صي

َكٍر  نأ َعسأ ُُلوِيَها مي َََبُ َعنأ رَفَنييََّة ِبي ، فََأََتُه اْلأ رييبي بي َْلَا َوالتَّخأ هأ لن َّ َيرينأجي ِبي دي بيََلدي الأ َها، َقصأ ََيأَنُع َعن أ
ينَ  َيرينأُج الَّذي َِ  َولَيأَس ُهَناَك إيَلَّ الأ َا إيَلَّ َوَقدأ َهَج ُعرأ َمنأ ِبي ِأ َيشأ َها َجرييَدًة، فَ َل َها، َفَساَر إيلَي أ ظي رَت َُّبوا ْلييَأ

ريًا، فَ َقَتَل الأبَ عأَض،  َيرينأجي َأسي َن الأ َوًة َوقَ َهًرا، َوَأَخَذ ُكلَّ َمنأ فييهي مي ُِ الأبَ َلَد َفَدَخَلُه َعن أ َوتَ َرَك َعَليأهي
َِ الأ  ، َوَعاُدوا إيََل الأبَ عأَض َوَغني ِأ يهي نأُه أَيأدي َتَْلَتأ مي ِأ َما امأ ، َوَذَخائيريهي ِأ هي ، وَُكَراعي ِأ هي نأ َسَوادي ََ مي ليُمو ُمسأ

نَي. ِأ َساليمي هي  بيََلدي
 

ٍِ َوويََليَةي ابأنيهي َعلييٍِ  ُر َوفَاةي َُيأََي بأني َتَيي  ذيكأ
ِي بأ  َ َُيأََي بأُن َتَيي َنةي تُ ُويفِي هي السَّ َأًة، يفي َهذي َحى، َفجأ َضأ يدي اْلأ َم عي ُب إيفأرييقييََّة يَ وأ يَس، َصاحي ني الأُمعيزِي بأني َِبدي

، َفََل يَ رأَكُب، فَ لَ  مي ََّ َعَليأهي َقطأًعا يفي َهَذا الأيَ وأ هي إي ليدي تيرَي َموأ ٌِ َقدأ قَاَل َلُه يفي ُمَنسأ ََ ُمَنجِي ، وََكا ِأ يَ رََكبأ
لُ  َقَضتي الصَََّلةُ  َوَخَرَج َأوأََلُدُه، َوَأهأ ا ان أ لَتيهي إيََل الأُمَصلَّى، فَ َلمَّ  َدوأ
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َعَراُء، َوانأَصَرُفوا إيََل الطَّ  ََلمي َعَليأهي َوََتأنيَئتيهي، َوقَ َرَأ الأُقرَّاُء، َوأَنأَشَد الشُّ نأَدُه ليلسَّ ، فَ َقاَم َُيأََي َحَضُروا عي َعامي
ِأ  ُضَر َمَعُه نأ َِبٍب آَخَر ليَيحأ ََ َوَلُدُه  مي َ َثََلثي ُخطًا َحَّتَّ َوَقَع َميِيًتا، وََكا ِأ ََيأشي َغريأ ، فَ َل َعَلى الطََّعامي

ري، ُثَّ نُقيَل إيََل الَتُّأ  لأَقصأ َر َوُعقيَدتأ َلُه الأويََليَُة َوُدفيَن َُيأََي ِبي ضي اقيَس، فَُأحأ ََ يَنةي َس َدي تيرَي، َعلييٌّ ِبي َُنسأ بَةي ِبي
ََ ُعُمرُ  رييَن يَ وأ وََكا شأ نينَي َوََخأَسًة َوعي َ سي ًما وََكاَنتأ ويََليَ ُتُه ََثَاّني نَي َسَنًة َوََخأَسَة َعَشَر يَ وأ ي َوََخأسي َننيأ ًما، ُه اث أ

يَس الصََّقلِييُّ يَ رأثييهي َويُ َهنِيُئ اب أ  دي بأني َْحأدي َبَّاري بأُن ُُمَمَّ َنُه َعلييًّا َوَخلََّف َثََلثينَي َوَلًدا، فَ َقاَل َعبأُد اْلأ
: لأُملأكي  ِبي

ََى َقَمٌر َحَّتَّ َبَدا َقَمرُ  تَ  ُب إيَلَّ ُجرِيَد الذََّكُر ... َوََل اخأ َد الأَعضأ  َما ُأغأمي
ُروا ِأ ُنشي ُِ ... َحَّتَّ إيَذا َما َعلييٌّ َجاَءُه يَت النَّاُس ُكلُُّه تي َُيأََي ُأمي َوأ  ِبي

نأ ََتَلُّكيهي  َعُثوا بيُسُروٍر مي َأ يُ ب أ ُوا إي ََسى ُقَبي ْلأ نأ َمنِيَيةي َُيأََي ِبي  ... َفمي
رُ  ُعَها ِهَي نأ أَبييهي َدمأ نُ َها مي َكٌة ... َوَعي أ نُّ الأُملأكي َضاحي ، َفسي ََّف َعلييٌّ  َأوأ

ُِ الزُُّهرُ  َْنأُ ََسى فَ َبَكتأ ... يفي ُكلِي ُأفأٍق َعَليأهي اْلأ ْلأ  ُشقَّتأ ُجُيوُب الأَمَعاِلي ِبي
بأني  ٍِ فييهي ُُمأتَ َقرُ  َوَقلَّ َلي ي ٍَ َعظي َُ َما َدَِهَا ... َفُكلُّ ُحزأ ٍِ ُحزأ  َتَيي

ََّ الأَمنييََّة ََل تُ بأقيي، َوََل َتَذرُ  لييُل َوَُيأََي ََل َحَياَة َلُه ... إي  قَاَم الدَّ
ي َمي لَتيهي، ُمَدبِيًرا ْلي ُُموري َدوأ يَّتيهي، َضابيطًا ْلي ًَل يفي رَعي ََ َُيأََي َعادي ، وََكا ََُقَراءي اءي َوالأ ََ لضَُّع يًما ِبي َواليهي، رَحي عي َأحأ

مي النَّا َباري، َوَأَّيَّ َخأ ْلأ ََ َعاليًما ِبي ، وََكا لي ضأ ََ ِي َوالأ َل الأعيلأ ، َويُ َقرِيُب َأهأ ِأ ثيُر الصََّدَقَة َعَليأهي ، ُيكأ بِي ، َوالطِي سي
، إيََل الطُّولي  ي َهَل الأَعنيأ هي، َأشأ ََ َحَسَن الأَوجأ  َما ُهَو. وََكا

َلَها َكانُوا يَ قأ  ََّ َأهأ رأبََة، َوَسبَ َبُه َأ ُطوًَل إيََل َجزييَرةي جي َز ُأسأ تَ َقرَّ َعلييٌّ يفي الأُملأكي َجهَّ ا اسأ ََ الطَّرييَق، َوَلمَّ َطُعو
اَر، َفَحَصَرَها، َوَضيََّق َعَلى َمنأ فييَها َفَدَخُلوا ََتأَت طَاَعتيهي، وَ  ََ التُّجَّ ، َوَيَأُخُذو َسادي ََ الأتَ َزُموا تَ رأَك الأ

. ََ َن الأُمَسافيُرو ري، َوَأمي ُر الأَبحأ نأَد َذليَك، َوَصُلَح َأمأ ِأ عي ُه ، وََكفَّ َعن أ ََلَح الطَّرييقي ُنوا إيصأ  َوَضمي
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ٌد بَ غأَداَذ، َوَوصَ  َُ ُُمَمَّ لأطَا َم السُّ َنةي، يفي رََجٍب، َقدي هي السَّ  َل إيلَيأهي َأََتبيكُ يفي َهذي
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، َوَخَلَع َعَليأهي، َُ لأطَا َي َعنأُه السُّ ي الأَقعأَدةي، َوَسَأَل الرِيَضا َعنأُه، فَ َرضي َق يفي ذي َمشأ ُب دي  طُغأتيكينُي، َصاحي
َق. َمشأ  َوَردَُّه إيََل دي

ري  َّللَّي بيبَ يأعي الأَبدأ ُر ِبي َتظأهي َماُم الأُمسأ َّللَّي، وََكاَنتأ َوفييَها َأَمَر اْلأي دي ِبي ٍر ُغََلمي الأُمعأَتضي َي َمنأُسوبٌَة إيََل َبدأ يَّةي َوهي
، فََأَمَر الأقَ  َمتأ َوَصاَرتأ َتَلًّ َّللَّي، ُثَّ ََتَدَّ ي ِبي ََ يَ نأزيُْلَا الرَّاضي ، وََكا اءي ََ َُل َسني ُدوري اْلأ نأ َأحأ َأ مي َّللَّي َأ ُر ِبي ادي



َها ُسوٌر، ْليَ  ، ُيَسوََّر َعَلي أ ََ َأَمَر بيبَ يأعيَها، فَبييَعتأ ََ اْلأ ا َكا َعَل َذليَك، فَ َلمَّ ََ يَّةي، فَ  َمامي اري اْلأي َا َمَع الدَّ َّنَّ
َرَها النَّاُس.  َوَعمَّ

نأ زيََّيرَةي  ا َعاُدوا مي ََّ النَّاَس َلمَّ َ الأَعامَّةي، َوَسبَ بُ َها َأ َنُة َبنيأ َيت أ ، َوقَ َعتي الأ ََ َعٍب َوفييَها، يفي َشعأَبا ُمصأ
لي الأ  َ َأهأ َيََتُ َبنيأ ِأ ََجَاَعٌة، َوَعاَدتي الأ نَ ُه تَ تَ ُلوا، َوقُتيَل بَ ي أ ُخُل َأوًََّل، فَاق أ َتَصُموا َعَلى َمنأ َيدأ َمَحالِي َكَما  اخأ

. ، ُثَّ َسَكَنتأ  َكاَنتأ
ُقرَ  ََ بيَيدي آقأُسن أ َل َوَما َكا صي ٌد الأَموأ َُ ُُمَمَّ لأطَا ، َوَسريََّ  َوفييَها َأقأَطَع السُّ ريي ُجُيوشأ بيكأ َمي الأَُبأُسقييِي ليْلأ

 َُ لأطَا َ السُّ َأ تُ ُويفِي َي إيقأطَاُعُه، إيََل َأ َبةي، َوهي لرَّحأ ُعوًدا، َوَأقَاَم الأَُبأُسقييُّ ِبي ََ َما َوَلَدُه الأَمليَك َمسأ ٌد، وََكا ُُمَمَّ
َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل.  َنذأُكُرُه إي

 ]الأَوفَ َياُت[
ََ بأُن أَِي َسعيي ُّ، أَبُو ُعثأَما بَ َهاّني َصأ ََد بأني َملََّة اْلأ دي بأني َأْحأ يُل بأُن ُُمَمَّ َاعي َ إيَسأ َع َوفييَها تُ ُويفِي ُظ، َسَي ٍد الأَواعي

 الأَكثيرَي، َوَحثَّ بيبَ غأَداَذ َوَغريأيَها.
، أَبُ  يُّ َقطي َبُة اَّللَّي بأُن الأُمَباَركي بأني ُموَسى السَّ يًبا.َوهأ ََ َأدي َلٌة، َوَلُه َتَصانييُف، وََكا ، لَُه ريحأ  و الأََبََكاتي
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اَئٍة[ مي ٍر َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َعشأ
510 - 

 ََ ُسوَذا ََديأَل بأني َوهأ ُر قَ تألي َأْحأ ائٍَة ذيكأ مي ٍر َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َعشأ
َنةي، َأوََّل الأمُ  هي السَّ ٍد بيبَ غأَداَذ، يفي َهذي َي ُُمَمَّ لأطَا َق، َداَر السُّ َمشأ ُب دي ، َحَضَر َأََتبيُك طُغأتيكينُي، َصاحي َحرَّمي

، َصا يُّ ، الأُكرأدي يُّ ََ الرََّوادي ُسوَذا َِ بأني َوهأ ي َراهي ََديأُل بأُن إيب أ ِأ َأْحأ ، َوَمَعُه َُمَراءي ُب َوَحَضَر ََجَاَعُة اْلأ حي
نأ  َعٌة، َوُهَو  َمَراَغَة َوَغريأيَها مي هي رُق أ ٌِ، َوبيَيدي ، َوُهَو َجاليٌس إيََل َجانيبي طُغأتيكينَي، فََأََتُه رَُجٌل ُمَتَظلِي ََ َأذأرَبييَجا

كِينٍي، َفَجَذبَهُ  هي، َفَضَربَُه الرَُّجُل بيسي نأ َيدي ، فََأَخَذَها مي َي لأطَا َلَها إيََل السُّ َأ يُوصي أَلُُه َأ ََديألُ يَ بأكيي، َوَيسأ   َأْحأ
ُيوُف، َوأَ  َُما السُّ َرى، فََأَخَذَتأ كِييًنا ُأخأ ََديأَل سي ِنيِي َوَضَرَب َأْحأ َبَل رَفييٌق َوتَ رََكُه ََتأَتُه، فَ َوَثَب رَفييٌق ليلأَباطي ق أ

بَ يأهي، َوظَ  هي بَ عأَد قَ تألي َصاحي نأ إيقأَدامي َب النَّاُس مي َرى، فَ َعجي ََديأَل َضرأبًَة ُأخأ نَّ طُغأتيكينُي َْلَُما َوَضَرَب َأْحأ
ِأ  ا َعليُموا َأَّنَُّ ، فَ َلمَّ َي لأطَا ري السُّ مأ ، َوأَنَُّه ِبَي لأَقتألي ُصوَد ِبي ََ الأَمقأ ََّ طُغأتيكينَي َكا ََ َأ ُرو َاضي  َِبطينييٌَّة زَاَل َواْلأ

.ُِ  َهَذا الأَوهأ
 

ِلي َسقَّاُوو َوَحالي بيََلدي فَاريَس َمَعهُ  ُر َوفَاةي َجاوأ  ذيكأ
هي  َطرَّ إيََل يفي َهذي َا، فَاضأ َُ بيبَ غأَداَذ َعازيًما َعَلى الأُمَقامي ِبي لأطَا ََ السُّ ِلي َسقَّاُوو، َكا َ َجاوأ َنةي تُ ُويفِي السَّ



ِلي ِبي  نأ فَاريَس، ليَئَلَّ ََتأَتليَف َعَليأهي َوَقدأ ذََكرأََن َحاَل َجاوأ ََ َقرييًبا مي ََ ليَيُكو بَ َها ريي إيََل َأصأ لي الأَمسي صي إيََل  لأَموأ
َي َعنأُه َأقأَطَعُه بيََلَد فَاريَس، َفَسا ََ َوَرضي لأطَا ا َقَصَد السُّ ، فَ َلمَّ َُ لأطَا نأُه َوَأَخَذَها السُّ َأ ُمليَكتأ مي َر َأ

، َوَأَمَرُه ِبييصأ  َي َن الأُعُمري َسنَ َتا ٌل َلُه مي َأ َي َجغأريي، َوُهَو طي لأطَا َها، َوَمَعُه َوَلُد السُّ ِلي إيلَي أ عي َجاوأ َها، َوَقمأ ََلحي
َها، فََأوَُّل َما اعأَتَمَدُه فييَها َا، َفَساَر إيلَي أ يَن ِبي دي سي َأ  الأُم

(8/612) 

 

نأ َُجألَ  َي ُملأكيَشاهأ، َومي لأطَا نأ كيَباري َِمَالييكي السُّ ي، َوُهَو مي ريي بَ لأَدجي َمي طأ بيََلَد اْلأ هي َكلييُل أَنَُّه َلَأ يَ تَ َوسَّ ةي بيََلدي
رأمَ  .َوسي ََ ُمَتَمكِيًنا بيتيلأَك الأبيََلدي  اُه، وََكا

يَّةي ُخُذو  ََاريسي لأ َأ يَ ُقوَل ِبي َِ َجغأريي َأ ، َوَعلَّ َي لأطَا َمَة َجغأريي، َوَلدي السُّ دأ ُضَر خي ِلي ليَيحأ ُه، َورَاَسَلُه َجاوأ
ي قَاَل َجغأريي، َعَلى َعاَدتيهي: ُخُذوُه، فََأَخَذُه وَ  ا َدَخَل بَ لأَدجي َوالُُه.فَ َلمَّ  قُتيَل، َوَّنُيَبتأ َأمأ

ََ ِبيَ  َصنيَها، وََكا َنعي الأقيََلعي َوَأحأ نأ َأمأ َي مي َر، َوهي َطخأ نأ َُجأَلةي ُحُصونيهي، قَ لأَعُة إيصأ ي، مي ََ ليبَ لأَدجي ُلُه وََكا ا َأهأ
يُّ  ُرمي ُهأ ْلأ َها َوزييًرا َلُه يُ عأَرُف ِبي ظي َأ تَ َناَب يفي حي َلُه َوَذَخائيُرُه، َوَقدي اسأ َرَج إيلَيأهي َأهأ ، فَ َعَصى َعَليأهي، َوَأخأ

نأُه، َوَجَعَل في  ِلي إيََل فَاريَس فََأَخَذَها مي يِي َحَّتَّ َوَصَل َجاوأ ُرمي ُهأ ، َوَلَأ تَ َزلأ يفي َيدي اْلأ يَها َوبَ عأَض الأَمالي
َواَلُه.  َأمأ

َوانيَكارَةي، وَ  نأ أَُمَراءي الشُّ اريَس ََجَاَعٌة مي ََ بيََ َسُن بأُن وََكا ُِ اْلَأ ُمُه ، َوُمَقدَّ ََ ِأ َخلأٌق َكثيرٌي ََل ُُيأَصوأ ُه
َمَة َجغأريي، فََأَجاَب:  دأ ُضَر خي ِلي ليَيحأ َُها، فَ َراَسَلُه َجاوأ ُرو، َوَلُه َفَسا َوَغريأ َسأ إينَِّني الأُمَباريزي، الأَمعأُروُف ِبي

ُضورُ  ، َويفي طَاَعتيهي فََأمَّا اْلُأ َي لأطَا ي  َعبأُد السُّ َنَِّني َقدأ َعَرفأُت َعاَدَتَك َمَع بَ لأَدجي َفََل َسبييَل إيلَيأهي، ْلي
ثيُرُه. َي َما يُ ؤأ لأطَا ُل إيََل السُّ  َوَغريأيهي، َوَلكينَِّني َأْحأي

َد إيََل  َِ أَنَُّه ََل ُمَقاَم َلُه بيََاريَس َمَعُه، فََأظأَهَر الأَعوأ ِلي َجَوابَُه َعلي َع َجاوأ ا َسَي َقاَلُه  فَ َلمَّ ، َوَْحََل أَث أ َي لأطَا السُّ
ََبَُه، فَاغأََتَّ َوقَ عَ  ُرو فََأخأ ، َورََجَع الرَُّسوُل إيََل َخسأ ََ لأطَا ، َوَساَر َكأَنَُّه َيطأُلُب السُّ َوابِي َد َعَلى الدَّ

َن. ، َوَأمي َرابي  ليلشَّ
ُرو َجريي َن الطَّرييقي إيََل َخسأ نَُّه َعاَد مي ِلي فَإي ٌِ، َوَأمَّا َجاوأ رٍي، فَ َوَصَل إيلَيأهي َوُهَو ََمأُموٌر ََنئي ٍََر َيسي َدًة يفي نَ 

، َفَصبَّ َعَليأهي الأَماَء الأَباريَد، فََأفَاَق، َورَكيَب مي  تَ يأقيظأ ِأ َيسأ بَ َهُه َأُخوُه َفَضلُّوُه، فَ َل نأ َوقأتيهي َفَكَبَسُه، فَأَن أ
َحابُُه، َوََّنََب جَ  رََّق َأصأ ََ ََزَم، َوتَ  ُرو إيََل َواَّنأ َحابيهي، َوَْنَا َخسأ ثَ َر الأَقتأَل يفي َأصأ َواَلُه، َوَأكأ َلُه َوَأمأ ِلي ثيقأ اوأ

َا أُنأُج. ِهي ََحدي ، يُ َقاُل ْلي ي َ َجبَ َلنيأ نيهي، َوُهَو َبنيأ صأ  حي
هَ  ن أ نأ بيََلدي فَاريَس مي يَنةي َفَسا فَ َتَسلََّمَها، َوََّنََب َكثيريًا مي ِلي إيََل َمدي ُرو َوَساَر َجاوأ َرٌم، َوَساَر إيََل َخسأ ا َجهأ

َِ َمَعهُ  َرةي َذَخائيريهي َما َعلي تيهي، وََكث أ نيهي َوقُ وَّ صأ تيَناعي حي ني امأ ًة، َوَضيََّق َعَليأهي، فَ َرَأى مي َة َوَحَصَرُه ُمدَّ ََّ الأُمدَّ  َأ
َتغيَل بيَباقيي بيََلدي فَاريَس، َورََحلَ   َتُطوُل َعَليأهي، َفَصاَْلَُه ليَيشأ
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 َّ َد بأَن ِمي ََ َفَمَلَكَها، َوَحَصَر َأَِب َسعأٍد ُُمَمَّ َه إيََل َكاَزُرو َا، ُثَّ تَ َوجَّ ريَاَز، فََأقَاَم ِبي ا يفي قَ لأَعتيهي، َعنأُه إيََل شي
، فَ َقَتَل الرَّ  ِلي يفي الصُّلأحي َتاًء، فَ َراَسَلُه َجاوأ ًَا َوشي ي َصي أ َها َسنَ َتنيأ َن َوَأقَاَم َعَلي أ ًما مي ُسوَل، فََأرأَسَل إيلَيأهي قَ وأ

ِأ َوأُلأُقوا يفي الشَّ  َِبرُُه ِأ َفُخيِيَطتأ َأدأ َرييَسَة َوالأَقطَائيَف، ُثَّ َأَمَر ِبيي ُِ اْلأ سي فَ َهَلُكوا، الصُّوفييَّةي، فََأطأَعَمُه مأ
ََ فََأمََّنُه، وَ  ََما نأَد أَِي َسعأٍد، َفَطَلَب اْلأ َيَد َما عي َن.ُثَّ َن َِ اْلأيصأ  َتَسلَّ

هي، َوَبثَّ الرِيَجاَل يفي أَثَريهي، فَ َرَأى ب َ  ِلي َأَساَء ُمَعاَمَلَتُه، فَ َهَرَب، فَ َقَبَض َعَلى َأوأََلدي ََّ َجاوأ ِأ زيْنأييًّا ُثَّ إي عأُضُه
ََتََّشُه، فَ َرَأى َدَجاًجا، َوحَ  ي فَ  ًئا، فَ َقاَل: َما َمَعَك؟ فَ َقاَل: زَادي ُل َشي أ ري، فَ َقاَل: َما َهَذا َُيأمي كَّ لأَواَء السُّ

عأبي  ُل َذليَك إيلَيأهي، فَ َقَصُدوُه، َوُهَو يفي شي َك! َفَضَربَُه، فََأقَ رَّ َعَلى أَِي َسعأٍد، َوأَنَُّه َُيأمي نأ َطَعامي َجَبٍل، مي
ِلي فَ َقتَ َلُه. يُّ َوَْحََلُه إيََل َجاوأ ُنأدي  فََأَخَذُه اْلأ

َنُه َوَساَر إيََل َدارَاِبأي  ََ بَ ي أ نأُه، وََكا فًا مي ََ َخوأ نأُه إيََل َكرأَما بُ َها مي ُِ، فَ َهَرَب َصاحي ي َراهي ُُه إيب أ بُ َها اَسأ رأَد، َوَصاحي
ََ بيكأ بأني قَاُروَت، فَ َقاَل لَ  ََل ََلنأَشاهأ بأُن كيرأَمانأَشاهأ بأني َأرأسي ٌر، َوُهَو َأرأسي هأ ََ صي بي َكريَما َ َصاحي ُه: َوَبنيأ

َدَة.َلوأ ت َ  نأُه النَّجأ ، َوَطَلَب مي ِلي َنا َجاوأ رأ َعَلي أ دي ََن َلَأ يَ قأ  َعاَضدأ
خَ  ٌع َلَأ يُ ؤأ ضي يَق رينَ َنهأ، َوُهَو َموأ َصاري رَتييَل رينَ َنهأ، يَ عأِني َمضي نأُه إيََل حي ِلي بَ عأَد َهَربيهي مي ًرا َوَساَر َجاوأ ذأ قَ هأ

، وَ  ي َنَُّه َواٍد َْنأُو فَ رأَسَخنيأ ، ْلي ََ بيهي َقطُّ ُل َدارَاِبأيرأَد يَ َتَحصَُّنو ريهي قَ لأَعٌة َمنييَعٌة َعَلى َجَبٍل َعاٍل، َوَأهأ يفي َصدأ
َيُظوا َأعأََلُه.  إيَذا َخاُفوا، فََأقَاُموا بيهي، َوَح

َرُه، ُثَّ  ًا َأمأ ، َكاَتي ََ ِلي َحَصانَ َتُه َساَر َيطأُلُب الأََبِييََّة َْنأَو َكرأَما ا رََأى َجاوأ ََ إيََل  فَ َلمَّ نأ َطرييقي َكرأَما رََجَع مي
ني  ُل اْلأيصأ ِأ َيُشكَّ َأهأ ، فَ َل ََ بي َكرأَما ََلنأَشاهأ، َصاحي َكري الأَمليكي َأرأسي نأ َعسأ ًرا أَنَُّه مي ِأ َدارَاِبأيرأَد، ُمظأهي  َأَّنَُّ

نُوا َلُه ُدُخولَ  ُروَر، َوَأذي ، فََأظأَهُروا السُّ ِأ بيهي ِأ َمَع َصاحي ا َدَخَلُه َوَضَع السَّيأَف  َمَدٌد َْلُ ، فَ َلمَّ يقي الأَمضي
لي َدارَاِبأيرأَد َوَعاَد إيََل َمَكانيهي، َورَاَسلَ  َواَل َأهأ ، َوََّنََب َأمأ ُ الأَقلييلي ِأ يَ نأُج َغريأ ُرو  فييَمنأ ُهَناَك، فَ َل َخسأ

ُعوهُ  ، َوَيدأ ََ هي إيََل َكرأَما َوجُّ ليَمُه أَنَُّه َعازيٌم َعَلى الت َّ نأ ُمَوافَ َقتيهي، فَ نَ َزَل إيلَيأهي طَائيًعا،  يُ عأ ا مي ِأ َيَيدأ بُدًّ إيلَيأهي فَ َل
ريَ  َي شي ٍر قَاضي ٍر َعبأَد اَّللَّي بأَن طَاهي ي َأَِب طَاهي بيَها الأَقاضي ، َوَأرأَسَل إيََل َصاحي ََ اَز، َيَأُمُرُه َوَساَر َمَعُه إيََل َكرأَما

ََّنَُّ  وانأَكارَةي ْلي هي، َوإيَلَّ ِبييَعاَدةي الشُّ دي بيََلدي ِأ َعاَد َعنأ َقصأ ، يَ ُقوُل: إينَُّه َمََّت َأَعاَدَه َي لأطَا يَُّة السُّ ِأ رَعي
َتَجاُروا بيهي. ، َحيأُث اسأ ِأ اَعَة فييهي ََ ُن الشَّ ََ َجَواَب الرِيَساَلةي يَ َتَضمَّ ُب َكرأَما  َقَصَدُه، فََأَعاَد َصاحي
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ا َوَصَل الرَُّسولُ  ًنا  َوَلمَّ بيهي، َوَجَعَلُه َعي أ َزَل َلُه الأَعطَاَء، َوَأفأَسَدُه َعَلى َصاحي َسَن إيلَيأهي، َوَأجأ ِلي َأحأ إيََل َجاوأ
ا َعاَد الرَُّسولُ  ، فَ َلمَّ ََ ِأ َغارُّو ُخَل الأبيََلَد َوُه ََ ليَيدأ َكري َكرأَما  َوبَ لََّغ َلُه َعَليأهي، َوقَ رََّر َمَعُه إيَعاَدَة َعسأ



ريَ  نَ السِي ِلي مي َِ الأَوزييَر َما َعَليأهي َجاوأ َل ، َأعأ َيأشي ُم اْلأ ، َوَوزييُرُه ُمَقدَّ ََ بي َكرأَما َا َعَساكيُر َصاحي ، َوِبي ََ  َجا
تي  ني اجأ ٌش مي حي تَ وأ ، َوقَاَل: َلكينَُّه ُمسأ وأعي نأ َهَذا الن َّ ثَ َر مي اريُق َما َكريُهوُه، َوَأكأ ََ  َماعي الأُمَقارَبَةي، َوأَنَُّه يُ 

َأ تُ َعاَد الأَعسَ  َكري، َوالرَّأأُي َأ ََذا الأَعسأ ُعوا فييهي ِبي ِلي َطمي ََّ َأعأَداَء َجاوأ ، َوإي َي ريََجا لسِي اكيُر إيََل الأَعَساكيري ِبي
َها.  بيََلدي

ِلي يفي أَثَري الرَُّسولي فَ نَ َزَل  ، َساَر َجاوأ َُ ريََجا َ فَ َعاَد الأَوزييُر َوالأَعَساكيُر، َوَخَلتي السِي َدُّ َبنيأ َي اْلأ َرَج، َوهي بيََ
َضَر الرَُّسوَل َوأَنأَكَر َعَليأهي إيَعاَدَة  ََ َأحأ ا بَ َلَغ َذليَك َمليَك َكرأَما ، َفَحاَصَرَها، فَ َلمَّ ََ فَاريَس وََكرأَما

َكري، فَاعأَتَذَر إيلَيأهي.  الأَعسأ
ِلي لييَ ُعوَد إيلَيأهي  َاوأ ََ َمَع الرَُّسولي فَ رَّاٌش ْلي ، وََكا َباري، فَارأََتَب بيهي الأَوزييُر فَ َعاقَ َبُه، فََأقَ رَّ َعَلى الرَُّسولي َخأ ْلأ ِبي

، َفَساُروا يفي  ِلي ريي إيََل َجاوأ رَّاُش، َوَنَدَب الأَعَساكيَر إيََل الأَمسي ََ َوالُُه، َوُصليَب الأ تَّةي َفُصليَب، َوَّنُيَبتأ َأمأ سي
 آََلفي فَاريٍس.

َتَمَع وََكاَنتي الأويََليَُة  ٍر، فَاجأ ََ َذا رَأأٍي َوَمكأ ى ُموَسى، وََكا ٍَ ُيَسمَّ ََ بيَيدي إينأَسا َ فَاريَس وََكرأَما َدَّ َبنيأ َي اْلأ هي
َها، َوَسَلَك  ن أ ِلي ُُمأَتاٌط مي ََّ َجاوأ ُلوَكةي، َوقَاَل: إي َادَّةي الأَمسأ ِأ بيََتأكي اْلأ َكري، َوَأَشاَر َعَليأهي لأَعسأ ِأ َطرييًقاِبي  ِبيي

َباٍل َوَمَضاييَق. َ جي ُلوَكٍة، َبنيأ َ َمسأ  َغريأ
كَ  نأ َعسأ ريًا مي رأَب، َفَسريََّ َأمي َن الشُّ مي َا، َوُهَو يُدأ ُر فَ َرَج، َوَقدأ َضيََّق َعَلى َمنأ ِبي ِلي ُُيَاصي ََ َجاوأ ريهي وََكا

ِأ  رُي، فَ َل َمي ، َفَساَر اْلأ ََ نأ َكرأَما َذ مي ََ َكَر الأُمن أ ِأ َقدأ َعاُدوا، فَ َرَجَع إيََل لييَ لأَقى الأَعسأ يَ َر َأَحًدا، َفَظنَّ َأَّنَُّ
َمَن ُشرأبَ  ، َوَأدأ ِلي يَنئيٍذ َجاوأ ََّ حي نَّا، فَاطأَمَأ فًا مي ََ َقلييًَل، فَ َعاَد َخوأ َكَر َكا ََّ الأَعسأ ِلي َوقَاَل: إي ري.َجاوأ َمأ   اْلأ

ََ إيلَيأهي لَيأًَل، َوُهَو َسكأ  َكُر َكرأَما ََبَُه، فَ َقَطَع ليَسانَُه، َوَوَصَل َعسأ َحابيهي َوَأخأ َقَظُه بَ عأُض َأصأ ٌِ، فَأَي أ َُ، ََنئي َرا
َهزي  َكُرُه ُمن أ رََّق َعسأ ََ ََزَم، َوَقدأ تَ  َقَظ َورَكيَب َواَّنأ تَ ي أ َاَل، فَاسأ َقَظُه َوَعرََّفُه اْلأ ُُه َوأَي أ نَي، فَ َقَتَل فََأََتُه َغريأ مي

ِأ َوَأَسَر َكثيريًا، َوأَ  ُه ن أ َحاِبييَما، مي ِلي َأَِبُه، َفَسارَا َمَعُه يفي َأصأ ي قَ َتَل َجاوأ ُرو َوابأُن أَِي َسعأٍد الَّذي رََكُه َخسأ دأ
، فَ َقاََل َلُه: إيَنَّ  ِأ ُه ن أ هي مي سي َأ ، َفَخاَف َعَلى نَ  َراكي َت أ َحابيهي اْلأ نأ َأصأ ِأ يَ َر َمَعُه َأَحًدا مي َت، فَ َل ََ ُر  فَالأتَ  ََل نَ غأدي

يَنةي َفَسا، َواتََّصَل بيهي بيَك، َولَ  ََلَمَة، َوَسارَا َمَعُه، َحَّتَّ َوَصَل إيََل َمدي َ َوالسَّ ريأ نَّا إيَلَّ اْلأ نأ تَ َرى مي
َعُة يفي شَ  هي الأَوق أ ، وََكاَنتأ َهذي ِأ َزُه َرى َوَجهَّ َسأ ََ اْلأ ُب َكرأَما َحابيهي، َوَأطأَلَق َصاحي نأ َأصأ ََ مي َهزيُمو وَّاٍل الأُمن أ

اَئٍة. َسَنةَ  مي ٍَ َوََخأسي  ََثَا
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َ الأَمليُك َجغأريي بأُن السُّ  ، َوَيَأُخُذ بيثَأأريهي، تُ ُويفِي ََ َر لييُ َعاويَد َكرأَما َمأ ِلي يَُدبِيُر اْلأ َنَما َجاوأ ٍد، َوبَ ي أ َي ُُمَمَّ لأطَا
ةي َسَنَة تي  ي اْلأيجَّ نينَي، وََكاَنتأ َوفَاتُُه يفي ذي هي، َوُعُمُرُه ََخأُس سي تَّ َذليَك يفي َعُضدي ََ اَئٍة، فَ  مي ٍع َوََخأسي سأ

ِلي َعنأُه، فََأَجابَ  نأُه َمنأَع َجاوأ ، َوُهَو بيبَ غأَداَذ، َيطأُلُب مي َي لأطَا ََ َرُسوًَل إيََل السُّ ُه فََأرأَسَل َمليُك َكرأَما



ِي فَ َرٍج إي  ليي ِلي َوَتسأ نأ إيرأَضاءي َجاوأ َُ أَنَُّه ََل بُدَّ مي لأطَا ٍر السُّ َوَّلي َسَنَة َعشأ لَيأهي، فَ َعاَد الرَُّسوُل يفي رَبييٍع اْلأ
َُ َساَر َعنأ بَ غأَداذَ  لأطَا َع السُّ ا َسَي ُنوا َما َكانُوا ََيَاُفونَُه، فَ َلمَّ ، فََأمي ِلي َ َجاوأ اَئٍة، فَ ُتوييفِي مي إيََل  َوََخأسي

. ََ بي َكرأَما نأ َصاحي فًا َعَلى فَاريَس مي ، َخوأ ََ بَ َها  َأصأ
 

ََلَت َوُتوُنسَ  ُر فَ تأحي َجَبَل َوسأ  ذيكأ
َُد بأُن ُخرَ  َا َأْحأ يَنَة ُتوُنَس َوِبي بي إيفأرييقييََّة َمدي َكُر َعلييِي بأني َُيأََي، َصاحي َنةي َحَصَر َعسأ هي السَّ ، يفي َهذي ََ اَسا

َا، َفَصاَْلَُه َعَلى َما َأرَاَد.  َوَضيََّق َعَلى َمنأ ِبي
ُلُه، ُطوَل َوفييَها فَ َتَح أَيأضً  ََل َعَليأهي، َوُهَو َجَبٌل َمنييٌع، َوَلَأ يَ َزلأ َأهأ تَ وأ ََلَت ِبييفأرييقييََّة، َواسأ ا َجَبَل َوسأ

ِأ َجيأًشا، فَ  ِأ َسريََّ إيلَيأهي ُه ن أ َتَمرَّ َذليَك مي ا اسأ ََ الطَّرييَق، فَ َلمَّ َطُعو ، َويَ قأ لنَّاسي ََ ِبي تيُكو َأ ري يَ  هأ ُل الدَّ ََ َأهأ َكا
َيأشي اْلأييَلةي يفي الصُُّعودي إيََل اْلأَ  َل قَائيُد اْلأ ََ َأَشدَّ قيَتاٍل، فَ َعمي ، َويُ َقاتيُلو َيأشي ََ إيََل اْلأ نأ َبلي يَ نأزيُلو ََبلي مي اْلأ

َحا نأ َأصأ ٍة مي ا َصاَر يفي َأعأََلُه، يفي طَائيََ نأُه، فَ َلمَّ َعُد مي عأٍب َلَأ َيُكنأ َأَحٌد َيُظنُّ أَنَُّه ُيصأ ُل شي بيهي، ََثَر إيلَيأهي َأهأ
َيأُش يفي الصُُّعودي إيلَيأهي، فَاَّنأَ  ِأ فييَمنأ َمَعُه َأَشدَّ قيَتاٍل، َوتَ َتابََع اْلأ ، َوقَاتَ َلُه ِأ ، َفَصََبَ َْلُ ََبلي ُل اْلأ َزَم َأهأ

ن أ  َر َومي َسُه فَ َتَكسَّ َأ ِأ َمنأ رََمى نَ  ُه ن أ ، َومي ِأ ، وََكثُ َر الأَقتأُل فييهي ََبلي َتَمى ََجَاَعٌة َكثيريٌَة اْلأ َلَت، َواحأ ِأ َمنأ َأف أ ُه
، فََأرأسَ  ِأ ليُح َحاَْلُ ِأ َمنأ ُيصأ َل إيلَيأهي َأ يُ رأسي َيأُش َطَلُبوا َأ ُِ اْلأ ا َأَحاَط ِبيي ، فَ َلمَّ ََبلي ٍر يفي اْلأ ِأ بيَقصأ َل إيلَيأهي

ِأ ُأولَئيَك ِبي  ، فَ ثَاَر ِبيي ُنأدي َن الأَعَربي َواْلأ َلى ََجَاَعًة مي ََ إيََل َأعأ ، َوَطَلَع الأَباُقو ِأ ، فَ َقتَ ُلوا بَ عأَضُه ََلحي لسِي
ري، َوبَ عأُضهُ  َلى الأَقصأ نأ َأعأ ِأ مي : بَ عأُضُه ِأ ِأ َوقَاتَ ُلوُه ُه ، فَأَتَ وأ َيأشي َن اْلأ ِأ مي َحاَِبُ ا َأصأ ري، َوََنَدوأ نأ الأَقصأ ِأ مي

ََبلي  لي اْلأ نأ َأهأ نأ فييهي مي ليهي، فَأَلأَقى مي ََ . َأسأ ِأ ، فَ ُقتيُلوا ُكلُُّه ِأ يَ ُه  أَيأدي
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َنةي بيُطوسَ  َيت أ ُر الأ  ذيكأ
َهدي َعلييِي بأني ُموَسى الرِيَضا َعَليأهي  يَمٌة بيُطوَس، يفي َمشأ َنٌة َعظي َنةي، يفي َعاُشورَاَء، َكاَنتأ فيت أ هي السَّ  يفي َهذي

ََلُم.  السَّ
َِ يفي ا ََّ َعَلويَّيًّ َخاَص َم َعاُشورَاَء، بَ عأَض فُ َقَهاءي ُطوَس، فََأدَّى َذليَك إيََل َوَسبَ بُ َها: َأ ، يَ وأ َهدي لأَمشأ

يَمٌة َحَضَرَها َجَي  َنٌة َعظي ُهَما ِبييزأبيهي، فَ ثَاَرتأ فيت أ ن أ ََ ُكلٌّ مي تَ َعا َنُة، ُثَّ اسأ َيت أ َقَطَعتي الأ لي ُمَضارَبٍَة، َوان أ يُع َأهأ
َهدي َوَخرَّ  لأَمشأ َواٌل ََجٌَّة، ُطوَس، َوَأَحاُطوا ِبي ِأ ََجَاَعٌة َوَّنُيَبتأ َأمأ نَ ُه بُوُه، َوقَ تَ ُلوا َمنأ َوَجُدوا، فَ ُقتيَل بَ ي أ

 َوافأََتَُقوا.
يني فَ َراَمرأُز بأُن َعلييٍِ  ُُمَعاتي فييهي، فَ َبََن َعَليأهي َعُضَد الدِي َم اْلأ ُطأَبَة َأَّيَّ َهدي اْلأ ُل الأَمشأ  ُسورًا َمنييًعا َوتَ َرَك َأهأ

اَئٍة.َُيأ  مي َرَة َوََخأسي ََ بيَناُؤُه َسَنَة ََخأَس َعشأ َهدي َعَلى َمنأ يُرييُدُه بيُسوٍء، وََكا لأَمشأ ي بيهي َمنأ ِبي  َتمي



 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

يَّةي بيبَ غأَداذَ  َرَسةي النِيظَامي َظَائيري الأُمَجاويرَةي ليلأَمدأ َنةي َوقَ َعتي النَّاُر يفي اْلأ هي السَّ َشاُب يفي َهذي َخأ ََتََقتي اْلأ ، فَاحأ
ََتََقتأ  ، فَاحأ َرُر إيََل َِببي الأَمَراتيبي َلةي، َوَتطَايَ َر الشَّ لأسي َرييُق إيََل َدرأبي السِي َا، َواتََّصَل اْلأ ُة الَِّتي ِبي دَّ نأُه عي  مي

 ََّ َ يَّةي، َوَسليَمتي الأُكُتُب، ْلي َزانَُة ُكُتبي النِيظَامي ََتََقتأ خي لنَّاري نَ َقُلوَها. ُدوٍر، َواحأ وا ِبي ا َأَحسُّ ََُقَهاَء َلمَّ  الأ
 ]الأَوفَ َياُت[

يُّ  طي رأُقسأ ، السَّ يُّ َنأَدُلسي ٍد اْلأ دي بأني ُِبأُلوٍل أَبُو ُُمَمَّ َ َعبأُد اَّللَّي بأُن َُيأََي بأني ُُمَمَّ ََ َفقييًها، َوفييَها تُ ُويفِي ، وََكا
ًَل، َورََد الأعيَراَق َْنأَو َسَنةَ  عأٌر  فَاضي َا، َوَلُه شي ، َفَماَت ِبي َو الرُّوذي ، َفَسَكَن َمرأ ََ اَئٍة، َساَر إيََل ُخَراَسا مي ََخأسي

نأُه:  َحَسٌن، َفمي
َي ََتأَت الأَباريحي  يبي اللَّدأ هي ... َمَرَح الأَقضي َرادي َهٌف ََيأَتاُل يفي أَب أ َأ  َوُمَه

ُه ... َفَحَكيأتُ  َرَي َخدَّ رأآةي فيكأ ي أَبأَصرأُت يفي مي ََواريحي َُونيهي ِبي  فيعأَل ُج
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ي ََّ فيعأَل تَ َوِهُّي ُب َأ سي  َما ُكنأُت َأحأ
هُ  ُِ َخدَّ َوهُّ َأ َجَرَح الت َّ َو إي ي ... ََل َغرأ َرُح َجاريحي يهي، فَ َيجأ َوى تَ َعدِي  يَ قأ

ُر يَ عأَمُل يفي الأَبعييدي النَّازيحي  حأ  فَالسِي
 َ ، تُ ُويفِي ََ ٍر َسَنَة َوفييَها، يفي َشعأَبا ََ ليُدُه يفي َص ََ الرَّزَّاُز، َوَموأ ََد بأني بَ َيا دي بأني َأْحأ ِي َعلييُّ بأُن ُُمَمَّ أَبُو الأَقاسي

ِي بأني بيشأ  َسني بأني ََمأَلٍد، َوأَِي الأَقاسي َث َعنأ أَِي اْلَأ ُر َمنأ َحدَّ اَئٍة، َوُهَو آخي َرَة َوَأرأبَعيمي .َثََلَث َعشأ ََ  َرا
افيعييَّةي، َوفييَها تُ وُ  ُّ، رَئييُس الشَّ َعاّني مأ َبَّاري السَّ َد بأني َعبأدي اْلأ ُد بأُن َمنأُصوري بأني ُُمَمَّ ٍر ُُمَمَّ َ أَبُو َبكأ َو، يفِي َرأ ِبي

يَث الأَكثيرَي َوَصنََّف فييهي، َلُه فييهي أَ  َدي َع اْلأ اَئٍة، َوَسَي تٍِ َوَأرأبَعينَي َوَأرأبَعيمي َماٍل َحَسَنٌة، َوُمَوليُدُه َسَنَة سي
َسَن َما َشاَء. ، فََأحأ يثي َدي َِ َعَلى اْلأ  َوَتَكلَّ

، َومَ  َبلييُّ َن أ قييُه اْلأ ََ َطَّابي الأ ُّ أَبُو اْلأ َسني الأَكلأَوَذاّني ََد بأني اْلَأ َُوُظ بأُن َأْحأ َ َُمأ ي َوفييَها تُ ُويفِي ليُدُه َسَنَة اث أَننيأ وأ
َأ  اَئٍة، َوتَ  .َوَثََلثينَي َوَأرأبَعيمي رَّاءي ََ َلى بأني الأ  قََّه َعَلى أَِي يَ عأ
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اَئة[ مي َرَة َوََخأسي َدى َعشأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
511 - 



اَئةٍ  مي َرَة َوََخأسي َدى َعشأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
ٍد َوُملأكي ابأنيهي َُمأُمودٍ  َي ُُمَمَّ لأطَا ُر َوفَاةي السُّ  ذيكأ

َنةي  هي السَّ ُد بأُن ُملأكيَشاهأ بأني أَلأب يفي َهذي َُ ُُمَمَّ لأطَا َ السُّ ةي، تُ ُويفِي ي اْلأيجَّ نأ ذي رييَن مي ، يفي الرَّابيعي َوالأعيشأ
فَ  ، َوتَ َزاَيَد َمَرُضُه، َوَداَم، َوُأرأجي َقَطَع َعني الرُُّكوبي ، َوان أ ََ هي يفي َشعأَبا ََ ابأتيَداُء َمَرضي ، وََكا ََ ََل  َعَليأهي َأرأسي

لأ  ،ِبي َماطي َُ َُمأُموٌد َعَلى السِي لأطَا ، َوَحَضَر َوَلُدُه السُّ َُ لأطَا ري َحَضَر السُّ يدي النَّحأ ُم عي ََ يَ وأ ا َكا ، فَ َلمَّ تي  َموأ
 َ ، َبنيأ ِأ ٍد، َوَقدأ َتَكلََّف الأُقُعوَد َْلُ َي ُُمَمَّ لأطَا ِأ َفَدَخُلوا إيََل السُّ ََ َْلُ َهُه النَّاُس، ُثَّ َأذي َاٌط َكبيرٌي َيدَ  فَ نَ ب َّ يأهي َسي

 فََأَكُلوا َوَخَرُجوا.
ٍد مي  َلُه، َوَبَكى ُكلُّ َواحي َضَر َوَلَدُه َُمأُموًدا، َوقَ ب َّ هي، فََأحأ سي َأ نأ نَ  ةي أَييَس مي َتَصَف ُذو اْلأيجَّ ا ان أ ُهَما، فَ َلمَّ ن أ

لأطََنةي، َويَ نأُظَر يفي  َأ ََيأُرَج َوََيأليَس َعَلى ََتأتي السَّ ، َوُعُمُرُه إيذأ َذاَك َقدأ زَاَد َعَلى  َوَأَمَرُه َأ أُُموري النَّاسي
، فَ َقاَل: َصدَ  نأ َطرييقي النُُّجومي ُ ُمَباَرٍك، يَ عأِني مي ٌم َغريأ هي: إينَُّه يَ وأ َرَة َسَنًة، فَ َقاَل ليَواليدي قأَت، َأرأَبَع َعشأ

لأطَنَ  لسَّ .َوَلكينأ َعَلى أَبييَك، َوَأمَّا َعَليأَك َفُمَباَرٌك ِبي َوارَيأني لتَّاجي َوالسُّ تي ِبي  ةي. َفَخَرَج َوَجَلَس َعَلى التَّخأ
ُتُه إيََل  ي َّ ليُموا بيَوفَاتيهي، َوُقريَئتأ َوصي َُمَراُء َوُأعأ َر اْلأ ضي رييَن ُأحأ يسي الرَّابيعي َوالأعيشأ َمي مي اْلأ هي َُمأُموٍد َويفي يَ وأ  َوَلدي

، َويفي  َي َسا حأ لي َواْلأي لأَعدأ لأطََنةي. َيَأُمُر ِبي لسَّ ُموٍد ِبي َب ليَمحأ نأُه ُخطي رييَن مي سي َوالأعيشأ َامي ُُمَعةي اْلأ  اْلأ
 ََ اَئٍة، وََكا نأ َسَنةي َأرأَبٍع َوَسبأعينَي َوَأرأبَعيمي ََ مي َن َعَشَر َشعأَبا ٍد ََثمي َي ُُمَمَّ لأطَا ليُد السُّ ََ َموأ ًعا وََكا ُعُمُرُه َسب أ

ةي َسَنَة  َوَثََلثينَي َسَنًة َوَأرأبَ َعةَ  ي اْلأيجَّ لأطََنةي بيبَ غأَداَذ، يفي ذي لسَّ َي َلُه ِبي ٍم، َوَأوَُّل َما ُدعي تََّة َأَّيَّ ُهٍر َوسي َأشأ
َن الأمَ  َة َدفَ َعاٍت َعَلى َما ذََكرأََنُه، َوَلقيَي مي دَّ َعتأ ُخطأبَ ُتُه عي اَئٍة، َوُقطي عينَي َوَأرأبَعيمي ي َوتيسأ نَ َتنيأ َشاقِي اث أ

طَاري  َخأ ََتأ  َواْلأ َ َأُخوُه بُ رأكيياُرُق َص ا تُ ُويفِي  َما ََل َحدَّ َلُه، فَ َلمَّ
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َتَمَع النَّاُس َعَليأهي اث أَنَِتأ عَ  ََ اجأ َوالُُه وََكا بَ ُتُه، وََكثُ َرتأ ُجُيوُشُه َوَأمأ لأطََنُة، َوَعُظَمتأ َهي أ َرَة َسَنًة َلُه السَّ شأ
ُهٍر. تََّة َأشأ  َوسي

 
ُر بَ عأضي سي   ريَتيهي ذيكأ

اري، َوَأَحاْلَُ  نأ بَ عأضي التُّجَّ ََتَى َِمَالييَك مي ليهي أَنَُّه اشأ نأ َعدأ ريَةي، ُشَجاًعا، َفمي ًَل، َحَسَن السِي ََ َعادي ِأ َكا
، وَ  ِي ُكأ لأَباقيي، َفَحَضُروا َُمأليَس اْلأ ُِ الأبَ عأَض، َوَمَطَل ِبي ، فََأعأطَاُه ََ َتا لي ُخوزيسأ لثََّمني َعَلى َعامي َأَخُذوا ِبي

ِأ َعنأ  ، َفَسَأَْلُ بيهي: انأظُرأ َما َحاُل َهُؤََلءي َاجي َُ قَاَل ْلي لأطَا ُِ السُّ ا رَآُه ي، فَ َلمَّ ََ الأَقاضي لأَما ِأ غي ،  َمَعُه ِأ َحاْليي
، َوذَكَ  َُ لأطَا ، فَ َقاَل: َمنأ ُهَو؟ قَاُلوا: السُّ ِي ُكأ ٌِ َُيأُضُر َمَعَنا َُمأليَس اْلأ ، فَ َقاُلوا: لََنا َخصأ ِأ ُروا قيصَّتَ ُه
، وَ  ِأ َواْليي ، َوَأَمَرُه ِبيييَصالي َأمأ لي َضاري الأَعامي َرَه، َوَأَمَر ِبييحأ َتدَّ َعَليأهي َوَأكأ َلَمُه َذليَك، فَاشأ ، فََأعأ َعألي الثَّقييلي اْلأ



ََ يَ ُقولُ  ليهي، ُثَّ إينَُّه َكا ثألي فيعأ ُُه َعنأ مي َل بيهي َحَّتَّ ََيأَتنيَع َغريأ يًما َحيأُث َلَأ  َوَنكَّ ُت َعظي مأ بَ عأَد َذليَك: َلَقدأ َندي
ُضوري فييهي َوَأَداءي اْلأَ  َي ِي َغريأيي، َوََل ََيأَتنيَع َأَحٌد َعني اْلُأ َتدي ، فَ يَ قأ ِي ُكأ ِأ َُمأليَس اْلأ ُضرأ َمَعُه .َأحأ  قِي

وييِنيِي ق َ  َِي الأَقزأ ٌَ يُ عأَرُف ِبي ليهي: أَنَُّه َلُه َخازي نأ َعدأ ضي اْلأيَزانَةي، فَ ُعريَض َفمي ا قُتيَل َأَمَر بيَعرأ تَ َلُه الأَباطينييَُّة، فَ َلمَّ
ٍم، وَ  ، ُمنأُذ َأَّيَّ َهَر َعَرَضُه َعَليَّ َوأ ََّ َهَذا اْلأ َييٌس، فَ َقاَل: إي َهٌر َكثيرٌي َن ُهَو يفي ُملأكي َعَليأهي فييَها ُدرأٌج فييهي َجوأ

َحابيهي، َوَسلََّمُه إيََل َخادي  ، وََكانُوا َُتَّارًا ُغَرَِبَء، َوَقدأ َأصأ ِأ َِ إيلَيأهي َحابُُه فَ ُيَسلَّ َظُه َويَ نأُظَر َمنأ َأصأ ََ ٍم ليَيحأ
. ِأ ِأ َوَسلََّمُه إيلَيأهي َضَرُه نأُه َفَسَكُتوا فََأحأ  تَ يَ قَُّنوا َذَهابَُه َوأَييُسوا مي

ليهي: أَنَُّه َأطأَلَق الأُمُكوَس َوالضََّرائيَب  نأ َعدأ َُمَراُء َومي َِ اْلأ نأُه فيعأٌل قَبييٌح، َوَعلي ، َوَلَأ يُ عأَرفأ مي يعي الأبيََلدي يفي َجَي
َُّوا َعنأُه. ، وََك ِي ِأ َعَلى الظُّلأ ُه ن أ َدمأ َأَحٌد مي ِأ يَ قأ ريََتُه، فَ َل  سي

نييَّةي َعَلى َما َنذأُكُرُه. ني َأعأَماليهي َما فَ َعَلُه َمَع الأَباطي نأ َُمَاسي  َومي
 

ُر  دٍ ذيكأ َي ُُمَمَّ لأطَا َم السُّ نييَّةي َأَّيَّ  َحالي الأَباطي
ِأ  ريهي مأ هي ِبَي تيَمامي ، َوَْنأُن َنذأُكُر َهاُهَنا زيََّيَدَة اهأ ِأ هي ري قيََلعي نأ َحصأ ُر َما اعأَتَمَدُه مي َم ذيكأ َُه َقدأ تَ َقدَّ نَُّه، َرْحي ، فَإي

ََّ َمَصاليَح الأبيََل  َِ َأ ا َعلي ، َوُملأكي اَّللَُّ تَ َعاََل، َلمَّ ِأ ََّيريهي َرابي دي ، َوإيخأ ِأ وي آََثريهي دي َوالأعيَبادي َمُنوطٌَة ِبيَحأ
ِأ َدأأبَُه. َدُه ، َجَعَل َقصأ ِأ هي ِأ َوقيََلعي  ُحُصوَّنيي
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ََسَن بأَن الصَّبَّاحي الرَّا ُِ اْلأ ريهي مأ ُِ ِبَي ، َوالأَقيِي ِأ ُم َعَليأهي هي، الأُمَقدَّ مي ، يفي َأَّيَّ ََ َب قَ لأَعةي أََلُموَت، وََكا ، َصاحي زييَّ
 ََ رييَن َسَنًة، وََكا شأ تًّا َوعي ، َوَلُه ُمنأُذ َمَلَك قَ لأَعَة أََلُموَت َما يُ َقاريُب سي ُمُه َقدأ طَاَلتأ وََكاَنتأ َأَّيَّ

ري  ِأ َوقَ تأليهي َوَأسأ َرةي َغَزاتيهي َعَليأهي نأ َكث أ َبحي ُصورٍَة مي ََ َلُه يفي َأق أ ، َفَسريََّ إيلَيأهي الأُمَجاويُرو ِأ ، َوَسِبأي نيَسائيهي ِأ ريَجاْليي
َل َداُؤُه َنَدَب ليقي  ا ُأعأضي نأ َغريأي بُ ُلوغي َغَرٍض. فَ َلمَّ َُ الأَعَساكيَر، َعَلى َما ذََكرأََنُه، فَ َعاَدتأ مي لأطَا َتاليهي السُّ

َب آبََّة، َوَساَوَة، َوغَ  رييكيرَي، َصاحي تيكينَي شي رَي أَنُوشأ َمي َها قَ لأَعُة َكََلَم، اْلأ ن أ َة قيََلٍع مي دَّ ِأ عي ُه ن أ َا، َفَمَلَك مي ريأيِهي
ُمَها يُ عأَرُف بيَعلييِي بأني ُموَسى، فََأمَّنَ  ََ ُمَقدَّ اَئٍة، وََكا مي ُوََل َسَنَة ََخأٍس َوََخأسي ُه َوَمنأ َمَلَكَها يفي َُجَاَدى اْلأ

ِأ إيََل أََلُموَت، َوَمَلَك مي  َُه وييَن، َمَعُه، َوَسريَّ نأ قَ زأ َخ مي َعةي فَ َراسي َي َعَلى َسب أ ِأ أَيأًضا قَ لأَعَة بيريََة، َوهي ُه ن أ
ِأ إيََل أََلُموَت أَيأًضا. َُه ، َوَسريَّ ِأ  َوَأمَّنَ ُه

، َُمَراءي َن اْلأ ٍة مي َُ بيعيدَّ لأطَا ُه السُّ َن الأَعَساكيري، َوَأَمدَّ ،  َوَساَر إيََل قَ لأَعةي أََلُموَت فييَمنأ َمَعُه مي ِأ َفَحَصَرُه
َدةي رَأأٍي َوَشَجاَعٍة، فَ َبََن  ، َمَع َجوأ ِأ ريَةي يفي قيَتاْليي َب الأَقريَُيةي َوالأَبصي ، َصاحي ِأ نأ بَ يأنيهي ََ ُهَو، مي َها  وََكا َعَلي أ

ُهًرا يُقييمُ  َُمَراءي َأشأ َن اْلأ ٍة مي َ ليُكلِي طَائيََ ُكنُ َها ُهَو َوَمنأ َمَعُه، َوَعنيَّ ، َمَساكيَن َيسأ ََ وََّنَا، َفَكانُوا يُنييُبو
َخائيَر، َوالرِيَجاَل،  ريََة، َوالذَّ ُقُل إيلَيأهي الأمي َُ يَ ن أ لأطَا ََ السُّ ، َوُهَو ُمََلزيُم اْلأيَصاري، وََكا ََ َفَضاَق َوَُيأُضُرو



ا اشأ  َُها، فَ َلمَّ َواُت َوَغريأ َق أ ُِ اْلأ نأَدُه َمتأ عي نييَّةي، َوَعدي ُر َعَلى الأَباطي َمأ ِأ اْلأ ُر نَ زَُّلوا نيَساَءُه َمأ ُِ اْلأ َتدَّ َعَليأهي
ِأ َُيَا ، َويُ َؤمَُّنوا، فَ َل ِأ َعني الطَّرييقي ِأ َوليريَجاْليي َرَج َْلُ َأ َأ يُ  َتأأَمنينَي، َوَسأَُلوا َأ ِأ ُمسأ َناَءُه بُوا إيََل َذليَك، َوأَب أ

يُع جُ  َمي ًدا ليَيُموَت اْلأ ِأ إيََل الأَقلأَعةي، َقصأ  وًعا.َوَأَعاَدُه
ا بَ َلَغ ِبيي  ا، َوَثََلَث َجَوزَاٍت، فَ َلمَّ ًَ ي ، رَغي مي ، يفي الأيَ وأ ِأ ُه ن أ ََ ابأُن الصَّبَّاحي َُيأريي ليُكلِي رَُجٍل مي َر وََكا َمأ ُِ اْلأ

 ، ِأ َُوُسُه ٍد، فَ َقويَيتأ نُ  َي ُُمَمَّ لأطَا ُت السُّ ِأ َموأ ي ََل َمزييَد َعَليأهي، بَ َلَغُه َدِي الَّذي ، إيََل اْلأ ِأ َوطَاَبتأ قُ ُلوُِبُ
رييكيريُ  ، فَ َقاَل شي يلي ٍم، َوَعَزُموا َعَلى الرَّحي ِأ بييَ وأ ِأ بَ عأَدُه ري َْلُ َكري الأُمَحاصي َأ َوَوَصَل اْلأَََبُ إيََل الأَعسأ : إي

َواتي  َق أ َن اْلأ ََن مي َنا، َوَأَخُذوا َما َأعأَددأ ُر، نَ َزُلوا إيلَي أ َمأ ِأ َوَشاَع اْلأ ُه َِ  رََحلأَنا َعن أ َأ نُقيي َخائيري، َوالرَّأأُي َأ َوالذَّ
َُُذ مي  ٍم، يَ ن أ نأ ُمَقاٍم َثََلثََة َأَّيَّ َأ َلَأ َيُكني الأُمَقاُم، َفََل بُدَّ مي َتَحَها، َوإي َأ ِأ َحَّتَّ نَ  نَّا ثيَقُلَنا َوَما َعَلى قَ لأَعتيهي

ُز َعنأ َْحأليهي ليَئَلَّ َيَأخُ  ََنُه َوَْنأريُق َما نَ عأجي .َأعأَددأ  َذُه الأَعُدوُّ
ا َسوأ ا َأمأ ، فَ َلمَّ تيَماعي جأ اقي َواَلي تِيََ َقُه، فَ تَ َعاَهُدوا َعَلى اَلي دأ َلُه َعليُموا صي ُعوا قَ وأ ا َسَي  فَ َلمَّ
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َن الأَقلأ  نييَُّة مي رييكيرَي، َونَ َزَل إيلَيأهي الأَباطي ُ شي نأ َغريأي ُمَشاويرٍَة، َوَلَأ يَ بأَق َغريأ ِأ رََحُلوا مي ِأ َوقَاتَ َلُه َعةي، َفَدافَ َعُه
َِ الأ  ا فَاَرَق الأَقلأَعَة َغني َكري، فَ َلمَّ لأَعسأ هي، َوْلَيَق ِبي َباعي َكري َوأَت أ نأ ُسوَقةي الأَعسأ َباطينييَُّة َما َوَْحَى َمنأ ََتَلََّف مي

. ِأ نأَدُه  ََتَلََّف عي
 

يَّةي  دي َصاري قَابيَس َوالأَمهأ ُر حي  ذيكأ
هي السَّ  يَنةي قَابيَس، َوَحَصَرَها.يفي َهذي ري إيََل َمدي ُطوًَل يفي الأَبحأ ُب إيفأرييقييََّة، ُأسأ َز َعلييُّ بأُن َُيأََي، َصاحي  َنةي َجهَّ

اَر  َل التُّجَّ مي ليَها ليَيحأ َّ أَنأَشأَ َمرأكيًبا بيَساحي َاّني ِهأ َن الدَّ بَ َها رَافيَع بأَن َمكَّ ََّ َصاحي ري، يفي الأبَ َوَسَبُب َذليَك َأ حأ
ِأ يُ نأكيرأ َُيأََي َذليَك َجرأًَّي َعَلى َعاَدتيهي يفي الأُمَدارَاةي، ف َ  ريي َُيأََي، فَ َل َمي مي اْلأ ََ َذليَك آَخَر َأَّيَّ َ وََكا ا َوِلي َلمَّ

لي إيفأرييقييَّةَ  نأ َأهأ ََحٍد مي َُ ْلي نأ َذليَك َوقَاَل: ََل َيُكو َر، بَ عأَد أَبييهي، أَنيَف مي َمأ َراءي  َعلييٌّ اْلأ َأ يُ َناويَئِني يفي إيجأ َأ
اَر  َأ ََيأنَ َعُه َعلييٌّ الأَتَجَأ إيََل اللَّعينيي رَجَّ ا َخاَف رَافيٌع َأ اري، فَ َلمَّ لتُّجَّ ري ِبي َيرينأجي الأَمَراكيبي يفي الأَبحأ َمليكي الأ

َأ يَ نأُصَرُه َويُعييَنهُ  اُر َأ لِيَيَة، َواعأَتَضَد بيهي، فَ َوَعَدُه رَجَّ قي َالي  بيصي َذ يفي اْلأ ََ ري، َوأَن أ َراءي َمرأكيبيهي يفي الأَبحأ َعَلى إيجأ
بُُه. ََ ُيَكذِي اقَ ُهَما، وََكا يَنئيٍذ ََتَقََّق َعلييٌّ اتِيََ يَّةي، َفحي دي لأَمهأ َتاُزوا ِبي ُطوًَل إيََل قَابيَس، فَاجأ  ُأسأ

َرَج َعلي  يَّةي َأخأ دي لأَمهأ اَر ِبي ُطوُل رَجَّ ا َجاَز ُأسأ ا رََأى فَ َلمَّ يُع إيََل قَابيَس، فَ َلمَّ َمي ُطوَلُه يفي أَثَريهي، فَ تَ َواََّف اْلأ يٌّ ُأسأ
ُطولُ  ، َوبَقيَي ُأسأ َيرينأجي ُطوُل الأ نَي َلَأ َُيأريجأ َمرأكيَبُه، فَ َعاَد ُأسأ ليمي َيرينأجي َوالأُمسأ ُطوَل الأ بُ َها ُأسأ َعلييٍِ  َصاحي

َها.َُيأُصُر رَافيًعا بيَقابيَس ُمَضيِيًقا عَ   َلي أ
، َوَساَر ِبيي  ، َوََجََع قَ َبائيَل الأَعَربي ةي ليَعلييٍِ ََ يَّةي، َوََتَاَدى رَافيٌع يفي الأُمَخاَل دي ، َحَّتَّ نَ َزَل ُثَّ َعاُدوا إيََل الأَمهأ ِأ



ُخو  ئأُت ليلدُّ َا جي ًرا َْلَا َوَخادََع َعلًَّيا، َوقَاَل: إينَِّني إيََّّ يَّةي ُُمَاصي دي لي يفي الطَّاَعةي، َوَطَلَب َمنأ َعَلى الأَمهأ
َرَج الأَعَساكيَر، وَ  َرأٍف، َوَأخأ ِأ َيُيبأُه َعنأ َذليَك ِبي َواَلُه، فَ َل ُب َأق أ َعالُُه ُتَكذِي ، َوَأف أ َعى يفي الصُّلأحي َْحَُلوا َيسأ

، َوَوَصَل ا لأبُ ُيوتي ِأ ِبي َُقوُه ا رََأى َذليَك َعَلى رَافيٍع َوَمنأ َمَعُه َْحأَلًة ُمنأكيَرًة، فََأْلأ ، فَ َلمَّ َكُر إيََل الأبُ ُيوتي لأَعسأ
ُر إيََل الأَمغأريبي  َمأ يَنئيٍذ اْلأ َتدَّ حي َن، َوَولأَولأَن، فَ غَاَرتي الأَعَرُب، َوَعاَوَدتي الأقيَتاَل َواشأ حأ ، ُثَّ النِيَساُء صي

َكري رَافيٍع َبَشٌر َكثيرٌي، َوَلَأ  نأ َعسأ اَلةي.افأََتَُقوا، َوَقدأ قُتيَل مي َن الرَّجَّ ٍد مي ُ رَُجٍل َواحي نأ ُجنأدي َعلييٍِ َغريأ َتلأ مي  يُ قأ
ََ الظُُّهوُر فييهي  ، َكا َوَّلي َن الأقيَتالي اْلأ تَ تَ ُلوا َأَشدَّ مي َرى، فَاق أ َكُر َعلييٍِ َمرًَّة ُأخأ  ُثَّ َخَرَج َعسأ
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ا رََأى رَافيٌع أَنَُّه ََل  ، فَ َلمَّ َكري َعلييٍِ ُلَها ليَعسأ ، َفَمنَ َعُه َأهأ َي ََوا يَّةي لَيأًَل إيََل الأَقريأ دي ِأ رََحَل َعني الأَمهأ طَاَقَة لَُه ِبيي
يَّةي  دي َن الأَمهأ َكًرا مي ًما َقََلئيَل، ُثَّ َدَخَلَها، فََأرأَسَل َعلييٌّ إيلَيأهي َعسأ ِأ َأَّيَّ َا، فَ َقاتَ َلُه نأ ُدُخوْلي ، َفَحَصُروُه مي

َأ  ، فييَها إيََل َأ ِأ َن الأَعَربي َوَغريأيهي َي إيفأرييقييََّة، مي نأ َأعأَيا ََّ ََجَاَعًة مي َها، َوَعاَد إيََل قَابيَس، ُثَّ إي َخَرَج َعن أ
تَ َنَع، ُثَّ َأَجاَب إيََل َذليَك، َوتَ َعاَهَد َعَليأهي. ، فَامأ  َسأَُلوا َعلييًّا يفي الصُّلأحي

 
اَر َوا َ رَجَّ َشةي َبنيأ ُر الأَوحأ ريي َعلييٍِ ذيكأ َمي  ْلأ

بي إيفأرييقييََّة، َمَودٌَّة وَكييَدٌة، إيََل  ، َصاحي ريي َعلييٍِ َمي َ اْلأ َنُه َوَبنيأ لِيَيَة، بَ ي أ قي ُب صي اُر، َصاحي ََ رَجَّ ََ  َكا َأ َأَعا َأ
بيهي، ُثَّ بَ عأَد َذليَك  نأ َصاحي ُهَما مي ن أ َحَش ُكلُّ مي تَ وأ َم قَ بأُل، فَاسأ َا َلَأ ََتأري رَافيًعا َكَما تَ َقدَّ اُر ِبي َخاطََبُه رَجَّ

نأُه، َوأَ  ََتََز َعلييٌّ مي اُر ريَساَلًة فييَها ُخُشونٌَة، فَاحأ َشُة، فََأرأَسَل رَجَّ َدتي الأَوحأ ِأ بيهي، فَ َتَأكَّ يدي َعاَدَُتُ دي َمَر بيَتجأ
، وََكاَتَب الأُمرَ  َبةي ليلِيَقاءي الأَعُدوِي ُهأ ، َوإيعأَدادي اْلأ ُطولي ُسأ ُخولي اْلأ تيَماعي َمَعُه َعَلى الدُّ جأ ُرَّاكيَش يفي اَلي نَي ِبي ابيطي

ُدُه. ََ يَ عأَتمي ا َكا اُر َعمَّ لِيَيَة، َفَكفَّ رَجَّ قي  إيََل صي
 

َها تييََلءي إييلأَغازيي َعَلي أ بي َحلأَب َواسأ ُر قَ تألي َصاحي  ذيكأ
ََ َقدي  ُم، وََكا َادي ُلٌؤ اْلأ َنةي قُتيَل ُلؤأ هي السَّ َا، بَ عأَد َوفَاةي الأَمليكي يفي َهذي ََل َعَلى قَ لأَعةي َحَلَب َوَأعأَماْلي تَ وأ اسأ

ا َماَت َأقَاَم بَ عأَدُه يفي الأُملأكي ُسلأطَانأَشاهأ بأ  ، فَ َلمَّ ََ ََل َ َأََتبيكييََّة َوَلُدُه أَلأب َأرأسي ، َوَوِلي ََ َوا ، ريضأ ََ َوا ُن ريضأ
نأ ُحكأ  ثَ َر مي لَتيهي َأكأ َِ يفي َدوأ َها إيََل قَ لأَعةي َجعأََبَ َوَحَك ن أ َنُة َساَر مي هي السَّ ا َكاَنتأ َهذي يهي، فَ َلمَّ َلةي َأخي هي يفي َدوأ مي

َر نَ َزَل يُرييُق الأَماَء، ف َ  نأَد قَ لأَعةي ََندي ََ عي ا َكا بيَها، فَ َلمَّ ريي َساَليي بأني َماليٍك َصاحي َمي ْلأ َع ِبي َتمي َقَصَدُه ََجَاَعٌة ليَيجأ
َحابي  نأ َأصأ ، فَ ُقتيَل، مي ابي لنُّشَّ ُه ِبي ، َورََموأ ََ ِأ يَ َتَصيَُّدو َِهُوا َأَّنَُّ ، َوَصاُحوا: َأرأَنَب، َأرأَنَب! َوَأوأ َراكي َت أ هي اْلأ

تَ َعاُدوا َما َأَخُذوُه. ُل َحَلَب، فَاسأ ِأ َأهأ َزانَ َتُه، َفَخَرَج إيلَيأهي ا َهَلَك ََّنَُبوا خي  فَ َلمَّ
َ َأََتبيكييََّة ُسلأطَ  َ بَ عأَدُه َوَوِلي ًرا، َوَعَزُلوُه، َوَوِلي ََواصِي ََّيُرو قَ تَّاُش، فَ َبقيَي َشهأ ََ َِشأُس اْلأ َوا انأَشاهأ بأُن ريضأ



، ُثَّ َعَزُلوُه َوَصاَدُروُه. قييُّ َمشأ يِي الدِي لأحي  أَبُو الأَمَعاِلي بأُن الأمي
ُلٍؤ أَنَُّه َأرَاَد قَ تأَل ُسلأ  ََ َسَبُب قَ تألي ُلؤأ َن بيهي َوقييَل: َكا طي ََ َلُه، فَ  ََ قَ ب أ ََل طَانأَشاهأ، َكَما قُتيَل َأَخاُه أَلأب َأرأسي

.ُِ َل اَئٍة، َواَّللَُّ َأعأ مي ٍر َوََخأسي ُلُه َسَنَة َعشأ ََ قَ ت أ َحاُب ُسلأطَانأَشاهأ، فَ َقتَ ُلوُه، َوقييَل َكا  َأصأ
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، َفَسلَّ  َيرينأجي َن الأ َل َحَلَب َخاُفوا مي ََّ َأهأ ا َتَسلََّمُه َلَأ َيَيدأ فييهي ُثَّ إي يني إييلأغَازيي، فَ َلمَّ ِي الدِي ُموا الأبَ َلَد إيََل َْنأ
ثَ رَ  َُ َقدأ ََجََع فََأكأ َوا ََ الأَمليُك ريضأ يَع، وََكا َمي ََ َقدأ فَ رََّق اْلأ َم َكا َادي ََّ اْلأ َ ريًَة، ْلي ، فَ َرزََقُه َماًَل، َوََل َذخي

هي، َ َأوأََلدي َاٍل َصاَنَع بيهي  اَّللَُّ َغريأ ََدمي ِبي َن اْلأ َوالي َصاَدَر ََجَاَعًة مي َمأ َن اْلأ ا رََأى إييلأغَازيي ُخُلوَّ الأبَ َلدي مي فَ َلمَّ
دي  يَن، َوََجأعي الأَعَساكيري َوالأَعوأ رييهي إيََل َماريدي َداري َمسي َُ ِبييقأ ريًَة َتُكو ًة َيسي ِأ ُمدَّ َيرينأَج، َوَهاَدََّنُ ا َتَّ الأ تي ، فَ َلمَّ

يني ََتَرأََتَش. َنُه ُحَساَم الدِي ََلَب اب أ َلَف ِبي َتخأ ، َواسأ يَن، َعَلى َهَذا الأَعزأمي نَُة َساَر إيََل َماريدي ُدأ  اْلأ
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ََسَف الأَقَمُر اُنأيَسافًا ُكلِييًّا. ٍر، اُنأ ََ َنةي، يفي رَابيَع َعَشَر َص هي السَّ  يفي َهذي

هي  اَئةي رَُجلٍ  َويفي َهذي ليَها َما يَزييُد َعَلى مي نأ َأهأ ، َوقَ تَ ُلوا مي امي َن الشَّ َيرينأُج َعَلى رَبأضي ُْحَاَة مي َِ الأ َلةي َهَج  اللَّي أ
 َوَعاُدوا.

َن الأبيََلدي َوَخريَبتأ  َزييَرةي، وََكثيرٍي مي ، َواْلأ لأعيَراقي مي َعَرَفَة، َكاَنتأ زَلأَزَلٌة ِبي َانيبي َوفييَها، يفي يَ وأ ْلأ بيبَ غأَداَذ ُدوٌر ِبي
. ِيِي  الأَغرأ

 ]الأَوفَ َياُت[
ُُه يُ زَ  َبادي اَّللَّي الصَّاْليينَي، َلُه َكَراَماٌت َوَقَبأ نأ عي ََ مي ُّ بيبَ غأَداَذ، وََكا َُد الأَعَرِي َا.َوفييَها َماَت َأْحأ  اُر ِبي

َ أَبُو َعلييٍِ  َنةي، يفي َشوَّاٍل، تُ ُويفِي هي السَّ ََ الأَكاتيُب، َوُعُمُرُه  َويفي َهذي َها َِ بأني نَ ب أ ي َراهي ُد بأُن َسعأدي بأني إيب أ ُُمَمَّ
ََد بأ  َسني بأني َأْحأ ََ َوَغريأيهي، َواْلَأ ، َرَوى َعنأ أَِي َعلييِي بأني َشاَذا َنادي سأ َ اْلأي ََ َعاِلي اَئُة َسَنٍة، وََكا ٍر مي ََ ني َجعأ

رَ  ََ قَّاُق الأ ََ أَبُو َعبأُد اَّللَّي الشَّ ُب، وََكا َاسي ، اْلأ يُّ  ضي
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ي َوَغريأيهي  َتدي ي بأني الأُمهأ َُسنيأ نأ أَِي اْلأ يَث مي َدي َع اْلأ ، َوَسَي َرائيضي َواْلأيَسابي ََ ِي الأ لأ ريهي يفي عي َد َعصأ  .َواحي
ُنُه يُوحَ  ينييَّةي، َوَمَلَك بَ عأَدُه اب أ طَنأطي ُس َمليُك الأُقسأ ريََتُه.َوفييَها َماَت الأُكَزاييكأ  نَّا َوَسَلَك سي

ى اَّللَُّ َشرَُّه. ََ  َوفييَها َماَت ُدوَقُس أَنأطَاكيَيَة، وََك
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اَئة[ مي َرَة َوََخأسي َنَِتأ َعشأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
512 - 

اَئةٍ  مي َرَة َوََخأسي َنَِتأ َعشأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
َُ َُمأ  لأطَا ُر َما فَ َعَلُه السُّ َنكييََّة بَ غأَداذَ ذيكأ لأعيَراقي َوويََليَةي الأَُبأُسقييِي َشحأ  ُموٌد ِبي

لََتُه الأَوزييُر الرَّبييُب أَبُ  ٌد، َوَمَلَك بَ عأَدُه اب أُنُه َُمأُموٌد، َوَدب ََّر َدوأ َُ ُُمَمَّ لأطَا َ السُّ ا تُ ُويفِي و َمنأُصوٍر، َأرأَسَل َلمَّ
ري ِبي  َتظأهي ََةي الأُمسأ َليي ُُمَعةي ََثليَث َعَشَر إيََل اْلأ َأ َُيأَطَب َلُه بيبَ غأَداَذ، َفُخطيَب َلُه يفي اْلأ َّللَّي َيطأُلُب َأ

َنُة بَ غأَداَذ َِبأُروَز. حأ ََ شي ، وََكا  الأُمَحرَّمي
ٍد، ُمذأ قُتيَل َواليُدُه َعَلى  َي ُُمَمَّ لأطَا نأَد السُّ ََ عي رَي ُدبَ يأَس بأَن َصَدقََة َكا َمي ََّ اْلأ َسَن ُثَّ إي َما ذََكرأََنُه، فََأحأ

ََ َُمأُموًدا يفي الأ  لأطَا ٌد َخاَطَب السُّ َُ ُُمَمَّ لأطَا َ السُّ ا تُ ُويفِي هي إيلَيأهي، َوَأقأَطَعُه إيقأطَاًعا َكثيريًا، فَ َلمَّ دي إيََل بَ َلدي َعوأ
َتَمَع َعَليأهي َخلأ  َها فَاجأ ََ لَُه يفي َذليَك، فَ َعاَد إيلَي أ ََ اْلأيلَّةي، فََأذي ، وََكا ِأ ، َوَغريأيهي َرادي َكأ ، َواْلأ َن الأَعَربي ٌق َكثيرٌي مي

َتخأ  ٌء، فَاسأ َن الأويََلََّيتي َشيأ هي مي َي إيقأطَاُعُه، َولَيأَس بيَيدي َبةي، َوهي لرَّحأ ُقُر الأَُبأُسقييُّ ُمقييًما ِبي َها آقأُسن أ َلَف َعَلي أ
ُعوًدا، َوَساَر إيََل ال يني َمسأ زَّ الدِي َنُه عي تيهي، َعازيًما َعَلى َُمَاطََبتيهي يفي زيََّيَدةي اب أ ٍد، قَ بأَل َموأ َي ُُمَمَّ لأطَا سُّ

ٍد قَ بأَل ُوُصوليهي إيََل بَ غأَداَذ. َي ُُمَمَّ لأطَا هي، فَ بَ َلَغُه َوفَاُة السُّ  إيقأطَاعي
نأ بَ غأَداَذ، فََأرأَسَل إيلَيأهي  يني َِبأُروُز بيُقرأبيهي مي ُد الدِي َع ُُمَاهي َي َوَسَي لأطَا َا، َفَساَر إيََل السُّ نأ ُدُخوْلي ََيأنَ ُعُه مي

، َوُعزيَل َِبأُروَز. ََ ُلأَوا َنكييََّة بَ غأَداَذ، َوُهَو ِبي حأ َي بيويََليَةي شي لأطَا قييُع السُّ  َُمأُموٍد، فَ َلقيَيُه تَ وأ
، َويَ تَ َعصَّ  ََ الأَُبأُسقييَّ َي يُرييُدو لأطَا نأَد السُّ َُمَراُء عي ََ اْلأ يني َِبأُروَز، وََكا َد الدِي ََ ُُمَاهي َرُهو ََ َلُه، َوَيكأ ُبو

لأ  نأَد السُّ ًما عي َأ يَ زأَداَد تَ َقدُّ ٍد َوَخاُفوا َأ َي ُُمَمَّ لأطَا نأَد السُّ ََ َلُه عي ي َكا َي َُمأُموٍد َوَُيأُسُدونَُه ليلأُقرأبي الَّذي طَا
َنكييََّة ب َ  حأ َ الأَُبأُسقييُّ شي ا َوِلي ًما. فَ َلمَّ رييَت، وََكاَنتأ َلُه.َوُحكأ  غأَداَذ َهَرَب َِبأُروَز إيََل تيكأ
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، َوَقدأ  َُمَراءي نأ َأَكابيري اْلأ َس، َوُهَو مي رَي َمنأُكوبَ رأ َمي َنكييََّة بَ غأَداَذ اْلأ حأ ََ َوَلَّ شي لأطَا ََّ السُّ َلةي ُثَّ إي َِ يفي َدوأ َحَك
َي ا ا ُأعأطي َي َُمأُموٍد، فَ َلمَّ لأطَا َُمَراءي السُّ َ بأَن َأزأَبَك، َأَحَد اْلأ رَي ُحَسنيأ َمي َها رَبييَبُه اْلأ َنكييََّة َسريََّ إيلَي أ حأ لشِي

نأ َِببي َِهَذَ  َُ مي لأطَا ُب َأَسَداَِبَذ، لييَ ُنوَب َعنأُه بيبَ غأَداَذ َوالأعيَراَق، َوفَاَرَق السُّ ، َوُهَو َصاحي َراكي َت أ ، اْلأ ََ ا
.َواتََّصَل بيهي ََجَاَعُة  ِأ ُُه يَّةي َوَغريأ َُمَراءي الأَبَكجي  اْلأ

َأ ُيَكاتيبَ  َوقُّفي إيََل َأ لت َّ َّللَّي ليَيأأُمَرُه ِبي َر ِبي َتظأهي َة الأُمسأ ََ َليي َع الأَُبأُسقييُّ َخاَطَب اْلأ ا َسَي ، فَ َلمَّ ََ لأطَا  السُّ
َلي  َر َعَليأهي فَأَرأَسَل إيلَيأهي اْلأ َمأ َعَل َما يَ ُردُّ بيهي اْلأ َأ ُت، َوإيَلَّ َويَ  دي ُعدأ لأَعوأ ََُة ِبي َليي ِي اْلأ َأ يَ رأُس ُة، فََأَجاَب: إي ََ ي



تَ تَ ُلوا، فَ ُقتيلَ  ا َواق أ َحابَُه َوَساَر إيلَيأهي، فَالأتَ َقوأ نأ ُدُخولي بَ غأَداَذ. َفَجَمَع الأَُبأُسقييُّ َأصأ ، َفََل بُدَّ مي ٍ َُسنيأ  َأٌخ ْلي
ََزَم ُهَو َوَمنأ َمَعُه، َوَعا ، قَ بأَل َوفَاةي َواَّنأ َوَّلي ري رَبييٍع اْلأ ََ َذليَك يفي َشهأ ، َفَكا َي لأطَا َكري السُّ ُدوا إيََل َعسأ

ٍم. َّيَّ َّللَّي ِبَي ري ِبي َتظأهي  الأُمسأ
 

َّللَّي  ري ِبي َتظأهي ُر َوفَاةي الأُمسأ  ذيكأ
َتظأ  َ الأُمسأ ري، تُ ُويفِي خي َر رَبييٍع اْلأ َس َعَشَر َشهأ َنةي َسادي هي السَّ ي يفي َهذي َتدي َُد بأُن الأُمقأ َّللَّي أَبُو الأَعبَّاسي َأْحأ ُر ِبي هي

تََّة أَ  ُهٍر َوسي تََّة َأشأ َدى َوَأرأبَعينَي َسَنًة َوسي ََ ُعُمُرُه إيحأ َاقيَي، وََكا ََ َمَرُضُه الَتَّ ري اَّللَّي، وََكا مأ ََلفَ ُتُه ِبَي ٍم، َوخي َّيَّ
هُ  رييَن َسَنًة َوَثََلثََة َأشأ شأ رٍي، َأرأبَ ًعا َوعي َلةي أَبُو َمنأُصوري بأُن َجهي وأ يُد الدَّ ًما، َوَوَزَر لَُه َعمي ٍر َوَأَحَد َعَشَر يَ وأ

ُِ الرَُّؤَساءي أَبُو الأ  ي ُّ، َوزَعي بَ َهاّني َصأ ضَُّل بأُن َعبأدي الرَّزَّاقي اْلأ ََ يُد الأُملأكي أَبُو الأَمَعاِلي الأُم ِي بأُن َوَسدي َقاسي
ينَ  رٍي، َوَُمأُد الدِي ُ بأُن  َجهي َُسنيأ يني أَبُو َمنأُصوٍر اْلأ ، َونيظَاُم الدِي َبُة اَّللَّي بأُن َعبأدي الأُمطَّليبي أَبُو الأَمَعاِلي هي

َسني  ي الأُقَضاةي أَبُو اْلَأ َلةي أَبُو َسعأدي بأُن الأُموَصََلََّي، َوقَاضي وأ نُي الدَّ ٍد، َوََنَب َعني الأويزَارَةي َأمي  َعلييُّ بأُن ُُمَمَّ
َلةي تيتأُش بأُن أَ الدَّ  وأ : ََتُج الدَّ ِأ َرةي، َوُه ضأ ْلَأ ِأ ِبي نَي َخَطَب َْلُ ٍم، َثََلثَُة َسََلطي ، َوَمَضى، يفي َأَّيَّ ِي لأب اَمَغاّني

َنا ُملأكيَشاهأ. ُد اب أ َُ بُ رأكيياُرُق َوُُمَمَّ لأطَا ، َوالسُّ ََ ََل  َأرأسي
 َ ا تُ َويفِي اقي أَنَُّه َلمَّ تِيََ نأ َغرييبي اَلي َ  َومي ا تُ ُويفِي ري اَّللَّي، َوَلمَّ مأ ُِ ِبَي َ بَ عأَدُه الأَقائي ََ تُ ُويفِي ََل َُ أَلأب َأرأسي لأطَا السُّ

 َ ٌد تُ ُويفِي َُ ُُمَمَّ لأطَا َ السُّ ا تُ ُويفِي ري اَّللَّي، َوَلمَّ مأ ي ِبَي َتدي َ بَ عأَدُه الأُمقأ َُ ُملأكيَشاهأ تُ ُويفِي لأطَا ُر السُّ َتظأهي  بَ عأَدُه الأُمسأ
َّللَّي   .ِبي
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ريَتيهي  ََلقيهي َوسي ُر بَ عأضي َأخأ  ذيكأ
َ، وَ  َعُل اْلأَريأ َأ ، َويَ  َناَع النَّاسي طي ، ُيُيبُّ اصأ ََلقي َخأ ، َكريمَي اْلأ َانيبي َ اْلأ َي اَّللَُّ َعنأُه، َلنيِي ، َرضي ََ ُيَساريُع إيََل َكا

ي ََل  ُكوَر الأَمَساعي ، َمشأ ِي َوالأَمُثوَِبتي نأُه.َأعأَمالي الأَبي ُرَمًة ُتطأَلُب مي   يَ ُردُّ ُمكأ
نأ  ليهي، َوَلَأ يُ عأَرفأ مي َيٍت إيََل قَ وأ ٍغ إيََل َساٍع، َوََل ُملأَت َ ُمصأ َنأ يُ َولِييهي، َغريأ ََ َكثيرَي الأُوثُوقي ِبي ٌَ، وََكا ُه تَ َلوُّ

. َغأَراضي َحابي اْلأ َوالي َأصأ ق أ  َواْنأيََلُل َعزأٍم، ِبَي
ُمُه  ََ إيَذا بَ َلَغُه َذليَك َفريَح بيهي َوَسرَُّه، وَ وََكاَنتأ َأَّيَّ نيَها َأعأَياٌد، وََكا نأ ُحسأ َا مي يَّةي، َفَكَأَّنَّ َم ُسُروٍر ليلرَّعي إيَذا َأَّيَّ

ري َعنأُه. ََذى َأَحٍد َِبَلَغ يفي إينأَكاري َذليَك َوالزَّجأ ٌَ َأوأ ََنئيٌب َلُه ْلي  تَ َعرََّض ُسلأطَا
ََ َحَسَن اْلأَطِي  ٍع، وََكا ٍِ َواسي لأ ٍل َغزييٍر، َوعي ، ََل يُ َقاريبُُه فييَها َأَحٌد، َيُدلُّ َعَلى َفضأ قييَعاتي وأ ، َجيِيَد الت َّ

ََ َيَأ  َرٍة لَُه َكا َّللَّي، وََكَبََّ َأرأبَ ًعا، َوُدفيَن يفي ُحجأ ُد ِبي ََتأشي ُنُه الأُمسأ َ َصلَّى َعَليأهي اب أ ا تُ ُويفِي عأري َوَلمَّ نأ شي ََُها. َومي هي َل
لُُه:  قَ وأ



ِي الأَوَداعي َيَدا ُت إيََل َرسأ ا َمَددأ ََوى يفي الأَقلأبي َما ََجََدا ... َلمَّ  َأَذاَب َحرُّ اْلأ
ََوى قيَدَدا َوى اْلأ َباري َوَقدأ َأَرى ... َطَرائيَق يفي َمهأ طي صأ ُلُك ََّنأَج اَلي  وََكيأَف َأسأ

ُت بيهي  َأ ٌر َقدأ ُشغي َلَف الأَوعأَد بَدأ َا َوَعَدا َقدأ َأخأ ريي ِبي نأ ... بَ عأدي َما َقدأ َوََّف َدهأ  مي
ُتُه أََبَدا نأ بَ عأدي َهَذا، َفََل َعايَ ن أ ي ... مي بِي يفي َخَلدي َد اْلُأ ُقُض َعهأ َأ ُكنأُت أَن أ  إي

َّللَّي  دي ِبي ََتأشي َمامي الأُمسأ ََلَفةي اْلأي ُر خي  ذيكأ
َّللَّي بُوييعَ  ُر ِبي َتظأهي َ الأُمسأ ا تُ ُويفِي ََد بأني  َلمَّ ُل بأُن أَِي الأَعبَّاسي َأْحأ ضأ ََ َّللَّي أَبُو الأَمنأُصوري الأ ُد ِبي ََتأشي َوَلُدُه الأُمسأ

رييَن َسَنًة، فَ َبايَ َعُه َأَخَواُه اب أَنا  شأ َب َلُه َثََلًَث َوعي ٍد َقدأ ُخطي َّ َعهأ ََ َوِلي َّللَّي، وََكا ري ِبي َتظأهي ري الأُمسأ َتظأهي الأُمسأ
َّللَّي، وَ  ٌد، َوأَبُو طَاليٍب الأَعبَّاُس،ِبي  ُِهَا أَبُو َعبأُد اَّللَّي ُُمَمَّ
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َعأَيا ةي، َواْلأ َئيمَّ ، َوالأُقَضاةي، َواْلأ َُمَراءي َن اْلأ ِأ مي ُُه ري اَّللَّي، َوَغريأ مأ ي ِبَي َتدي .َوُعُموَمُتُه بَ ُنو الأُمقأ  َي
ي أَبُ  َعَة الأَقاضي َ الأبَ ي أ ََ الأُمتَ َوِلِي َّللَّي وََكا ُد ِبي ََتأشي ََ ََنئيًبا َعني الأويزَارَةي، فََأقَ رَُّه الأُمسأ ُّ، وََكا اَمَغاّني ََسني الدَّ و اْلأ

نَُّه َأخَ  َّللَّي، فَإي َُد بأُن أَِي َداُوَد ليلأَواثيقي ِبي ُ َهَذا، َوَأْحأ َعَة قَاٍض َغريأ َها، َوَلَأ َيَأُخذي الأبَ ي أ َّللَّي َعَلي أ  َذَها ليلأَواثيقي ِبي
َّللَّي. دي ِبي َحاَق َأَخَذَها ليلأُمعأَتضي يُل بأُن إيسأ َاعي ي أَبُو َعلييٍِ إيَسأ  َوالأَقاضي

َد بأنَ  َزَر َأَِب ُشَجاٍع ُُمَمَّ تَ وأ َي الأُقَضاةي َعنأ نيَيابَةي الأويزَارَةي، َواسأ َد َعَزَل قَاضي ََتأشي ََّ الأُمسأ الرَّبييبي أَِي  ُثَّ إي
َزَر، َوقَ َبَض َعَلى َمنأُصوٍر، َوزييَر ال تَ وأ هي، َحَّتَّ اسأ ََ َواليُدُه َخَطَب يفي َمعأََن َوَلدي َي َُمأُموٍد، وََكا لأطَا سُّ

. ُزِييِي ََد اْلأ ٍر يُوُسَف بأني َأْحأ َي أَِي طَاهي َز بي الأَمخأ  َصاحي
 

هي  دي دي َوَعوأ ََتأشي ي الأُمسأ ََسني َأخي ريي أَِي اْلأ َمي ُر َهَربي اْلأ  ذيكأ
ا ا َّللَّي َلمَّ ري ِبي َتظأهي َسني بأُن الأُمسأ رُي أَبُو اْلَأ َمي َّللَّي، رَكيَب َأُخوُه اْلأ دي ِبي ََتأشي َعةي الأُمسأ تَ َغَل النَّاُس بيبَ ي أ َييَنًة، شأ  َس

ْلأيلَّةي  َها إيََل ُدبَ يأسي بأني َصَدَقَة ِبي ن أ ، َوَساَر مي ٍر، َواْنأََدَر إيََل الأَمَدائيني ََ ، َفَكرََّمُه ُدبَ يأٌس، َوَمَعُه َثََلثَُة نَ 
دُ  ََتأشي َِ الأُمسأ ا َعلي قَاَماتي الأَكثيريََة، فَ َلمَّ َّللَّي، َوَأقَاَم َلُه اْلأي ري ِبي َتظأهي نأُه َوفَاَة الأُمسأ َِ مي َّللَّي َخََبَُه َأَِهَُّه  َوَعلي ِبي

نأُه إيَعاَدَتُه، فَ  َلَقُه، َوَأرأَسَل إيََل ُدبَ يأٍس َيطأُلُب مي ريهي، َذليَك َوَأق أ نأَد َأمأ ةي، َوَواقيٌف عي ََ َليي َنَِّني َعبأُد اْلأ َأَجاَب ِبي
ٍر أََبًدا. ريُهُه َعَلى َأمأ ، َفََل ُأكأ ، َوَدَخَل َمنأزيِلي َتَذمَّ ِي  َوَمَع َهَذا فَ َقَد اسأ

، ِي يني َعلييِي بأني َطرَّاٍد الزَّي أَنِبي َقَباءي َشَرفي الدِي ََ الرَُّسوُل نَقييَب الن ُّ َث  وََكا ، َوََتَدَّ َسني رَي َأَِب اْلَأ َمي فَ َقَصَد اْلأ
، َوقَاَل: إينَِّني َلَأ أُ  دي ََةي ُكلَّ َما يُرييُدُه فََأَجاَب إيََل الأَعوأ َليي َن َلُه َعني اْلأ هي، َوَضمي دي ي َمَعُه يفي َعوأ فَاريقأ َأخي

ارَقَتي  ََ ُف َْحََلِني َعَلى ُم َوأ َا اْلأ َالي ليَشرٍِ ُأرييُدُه، َوإيََّّ ََلحي اْلأ َََّل ُدبَ يأٌس ِبييصأ تُُه. َوَتَك َذا َأمََّنِني َقَصدأ هي، فَإي
َاَل، فََأَجاَب إيََل َما َطلَ  َة اْلأ ََ َليي َِ اْلأ َل ريي َمَعُه إيََل بَ غأَداَذ، فَ َعاَد النَّقييُب َوَأعأ هي، َوالأَمسي سي َأ نأُه.بينَ   َبُه مي



ري الأَُبأُسقييِي  نأ َأمأ َاُل.ُثَّ َحَدَث مي َر اْلأ َس َما ذََكرأََنُه، فَ َتَأخَّ  َوُدبَ يأٍس َوَمنأُكوبُ رأ
اَئٍة، ُثَّ  مي َرَة َوََخأسي ٍر َسَنَة َثََلَث َعشأ ََ َ َعَشَر َص نأَد ُدبَ يأٍس إيََل ََثّني َسني عي رُي أَبُو اْلَأ َمي  َساَر َعني َوَأقَاَم اْلأ

َط، وََكثُ َر ََجأُعُه َوَقوييَ  َم  اْلأيلَّةي إيََل َواسي يَف َجانيُبُه، فَ تَ َقدَّ َط، َوخي يَنَة َواسي تيهي، َوَمَلَك َمدي رأَجاُف بيُقوَّ اْلأي
هي أَِي  هي َوَلدي دي ُطأَبةي ليَوِليِي َعهأ ْلأ َّللَّي ِبي ُد ِبي ََتأشي ُة الأُمسأ ََ َليي  اْلأ
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َرَة َسَنًة، فَ  نَ َتا َعشأ يَنئيٍذ اث أ ٍر الأَمنأُصوري، َوُعُمُرُه حي ََ ري بيبَ غأَداَذ، وََكَتَب إيََل َجعأ خي َ رَبييٍع اْلأ َخَطَب َلُه ََثّني
ََ َقدأ فَاَرقَ  ، َوأَنَُّه اْلأ ََسني ريي أَِي اْلأ َمي ُطأَبةي َلُه، َوَأرأَسَل إيََل ُدبَ يأٍس يفي َمعأََن اْلأ ْلأ َوارَُه، َوَمدَّ الأبيََلدي ِبي  جي

ََةي َوَما يَ تَ عَ  َليي تيهي، فََأرأَسَل ُدبَ يأٌس الأَعَساكيَر َيَدُه إيََل بيََلدي اْلأ هي َوُمَعاَجَلتيهي قَ بأَل قُ وَّ دي لَُّق بيهي، َوَأَمَرُه بيَقصأ
َحابُُه، َفضَُّلوا الطَّرييَق، َوَوَصَلتأ َعَساكيُر ُدبَ يأٍس،  َط، َوَقدأ ََتَريََّ ُهَو َوَأصأ ََاَرَق َواسي َعَليأهي، فَ 

، ف َ  نأَد الصُّلأحي ِأ عي ََ إيََل َفَصاَدُفوُه َراُك، َوَعاَد الأَباُقو َت أ َحابيهي، َواْلأ نأ َأصأ َراُد مي َكأ َقاَلُه، َوَهَرَب اْلأ نَ َهُبوا أَث أ
 ُدبَ يأٍس.

َ الأَماءي ََخأَسُة فَ رَ  َنُه َوَبنيأ ، َوبَ ي أ َُ َحابيهي َوُهَو َعطأَشا نأ َأصأ ََسني يفي َعَشَرٍة مي رُي أَبُو اْلأ َمي َخ، َوبَقيَي اْلأ اسي
ََ ا ، فََأَخَذاوََكا رأ دي ِأ يَ قأ ُهَما، فَ َل ن أ ََرَب مي ، فََأرَاَد اْلأ َي ، َوتَبيَعُه َبَدويَّيَّ َلفي لت َّ َقَن ِبي َُ قَ يأظًا، فَأَي أ ُه، َوَقدي لزََّما

َليي َُه إيََل بَ غأَداَذ، َوَْحََلُه إيََل اْلأ َتدَّ بيهي الأَعَطُش، َفَسَقَياُه، َوَْحَََلُه إيََل ُدبَ يأٍس، َفَسريَّ َأ بََذَل اشأ ةي، بَ عأَد َأ ََ
َها أَ  هي إيلَي أ دي َها َوَعوأ هي َعن أ َ ُخُروجي ََ َبنيأ اري الأَعزييَزةي، وََكا َل إيََل الدَّ يَناٍر، َفُحمي رييَن أَلأَف دي شأ َحَد َعَشَر َلُه عي

ًرا.  َشهأ
َلُه الأُمسأ  َّللَّي قَ بََّل َقَدَمُه، َوقَ ب َّ دي ِبي ََتأشي ا َدَخَل َعَلى الأُمسأ ََ ُهَو َوَلمَّ َزَلُه َدارًا َحَسَنًة َكا ُد، َوَبَكَيا، َوأَن أ ََتأشي

َسُه َوَأمَّ  َأ َأ يَليَي اْلأيََلَفَة، َوَْحََل إيلَيأهي اْلأيَلَع، َوالتَُّحَف الأَكثيريََة، َوطَيََّب نَ  ُكنُ َها قَ بأَل َأ  َنُه.ُيسأ
 

ُعوٍد َوُجُيوشأ بيكأ إيََل الأعي  ريي الأَمليكي َمسأ ُر َمسي َ الأَُبأُسقييِي َوُدبَ يأسٍ ذيكأ نَ ُهَما َوَبنيأ ََ بَ ي أ  َراقي َوَما َكا
َكريهي َوَمنأ َمعَ  لي الرَّقَّةي يفي َعسأ ََ سأ ، َونَ َزَل ِبَي ُوََل، بَ َرَز الأَُبأُسقييُّ َنةي، يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ ُه، َوَأظأَهَر يفي َهذي

ََلءي ُدبَ يأ  دي اْلأيلَّةي َوإيجأ َها.أَنَُّه َعَلى َقصأ  سي بأني َصَدَقَة َعن أ
ََلَح. َواَل الأَكثيريََة َوالسِي َمأ ، َوفَ رََّق اْلأ َرادي َكأ َن الأَعَربي َواْلأ  َوََجََع ُدبَ يأٌس َُجُوًعا َكثيريًَة مي
لي َمَع َأََتبيكيهي َأيأ أَبََّه ُجُيوشأ بيكأ  صي لأَموأ ٍد ِبي َي ُُمَمَّ لأطَا ُعوُد بأُن السُّ ََ الأَمليُك َمسأ َما وََكا ، فََأَشاَر َعَليأهي

نَُّه ََل َمانيَع ُدونَُه َفَسارَا يفي ُجُيوٍش َكثيريٍَة، َوَمَع الأَملي  دي الأعيَراقي فَإي نأَدُِهَا بيَقصأ َّنأ عي ُعوٍد ََجَاَعٌة ِمي كي َمسأ
وأ  ُِ الدَّ ي ُب َطَرابُ ُلَس، َوَقسي اٍر، َصاحي ُر الأُملأكي أَبُو َعلييِي بأُن َعمَّ ُقَر َجدُّ َوزييُرُه َفخأ َلةي زينأكييُّ بأُن آقأُسن أ

ُب َسَنَجاُر، َوأَبُو اْلأَ  ِأ أَيأًضا َصاحي َجاَعةي يفي الأَغايَةي، َوَمَعُه َن الشَّ ََ مي ، وََكا لي صي لأَموأ ََ ِبي ، ُمُلوكيَنا اْلأ يأَجاءي



ُب الأبَ وَ  ُّ، َصاحي ََ الَتُّأُكَماّني ُب إيرأَبَل، وََكَرَِبوييُّ بأُن ُخَراَسا ِأ َصاحي َِبُ َِ الأَُبأُسقييُّ قُ رأ ا َعلي . فَ َلمَّ ازييجي
. ِأ  َخافَ ُه
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ُعوٍد، َعَلى َما ذََكرأََنُه، َوإي  هي َمسأ ٌد َأََتبيَك َوَلدي َُ ُُمَمَّ لأطَا َيًا َقدأ َجَعَلُه السُّ ََ الأَُبأُسقييُّ َقدي ََ وََكا َا َكا ََّّ
ا قَارَبُو  ، فَ َلمَّ نأ ُجُيوشأ بيكأ فُُه مي ُعوٌد َخوأ َِ َمسأ ا َعلي ، فَ َلمَّ ِأ ُه ِأ َوَيُصدَّ ِأ لييُ َقاتيَلُه ا بَ غأَداَذ َساَر إيلَيأهي

َا َجاُءوا َْنأدَ  ِأ إيََّّ ، َوَأعأَلَمُه َأَّنَُّ رَي َكَرَِبوييَّ يفي الصُّلأحي َمي ًة َلُه َعَلى َوُجُيوشأ بيكأ َذليَك َأرأَسََل إيلَيأهي اْلأ
َطَلُحوا، َوتَ عَ  َتَمُعوا.ُدبَ يأٍس، َواصأ  اَهُدوا، َواجأ

َمادي الدِي  ريي عي َمي َََبُ بيُوُصولي اْلأ ُِ اْلأ َلَكةي، َوَوَصَلُه ُعوٌد إيََل بَ غأَداَذ، َونَ َزَل بيَداري الأَممأ يني َوَوَصَل َمسأ
ُرُه، يفي َجيأٍش َكثيرٍي َفَساَر الأَُبأُسقييُّ َعنأ بَ غأَداَذ َْنأَوهُ  مي ذيكأ ا  َمنأُكََبأَس، الأُمَقدَّ َها، فَ َلمَّ ليُيَحاريبَُه َوََيأنَ َعُه َعن أ

َتَمَع ُهَو َوُدبَ يأُس بأُن َصَدقََة. َلَة ُهَناَك، َواجأ جأ عأَمانييََّة، َوَعََبَ دي َِ بيهي َمنأُكََبأُس َقَصَد الن ُّ  َعلي
َرُه َعلَ  ، فَ َبََن َأمأ ُعوٍد الأَُبأُسقييِي َن الأَمليكي َمسأ ََ ُدبَ يأٌس َقدأ َخاَف مي َدى وََكا ةي، فََأهأ ََ ى الأُمَحاَجَزةي َوالأُمََلَط

ا َوَصَلُه َخََبُ َوُصولي َمنأُكََبأَس رَاَسَلُه،  ، فَ َلمَّ ، َوُجُيوشأ بيكأ يًَّة َحَسَنًة، َوليلأَُبأُسقييِي ُعوٍد َهدي ليَمسأ
تَ  َناُصري، َواجأ َعاُضدي َوالت َّ َقا َعَلى الت َّ ََ ُه، َوات َّ ََ َل َتحأ َتَماَلُه، َواسأ بيهي، َواسأ ُهَما َقويَي بيَصاحي ن أ ٍد مي َمَعا، وَُكلُّ َواحي

، إيََل الأَمَدائيني ليليَقاءي  ِأ ، َوَمنأ َمَعُه ، َوُجُيوشأ بيكأ ُعوٌد، َوالأَُبأُسقييُّ َتَمَعا َساَر الأَمليُك َمسأ ا اجأ  ُدبَ يأٍس فَ َلمَّ
بَ  َخأ ُِ اْلأ ُه ا َوَصُلوا الأَمَدائيَن أَتَ ت أ ، َوالأَمليُك َوَمنأُكََبأَس، فَ َلمَّ عي َمَعُهَما، فَ َعاَد الأَُبأُسقييُّ َمأ َرةي اْلأ اُر بيَكث أ

شً  َواَد ََّنأًبا فَاحي َي السَّ َتا َيظَا الأَمَخاَضاتي َعَليأهي، َوََّنََبتي الطَّائيََ ُعوٌد، َوَعََبَا ََّنََر َصرأَصَر، َوَح ا: ََّنأَر َمسأ
يَسى، وَ  ، َوََّنأَر َصرأَصَر، َوََّنأَر عي تَ َباُحوا النِيَساَء.الأَمليكي  بَ عأَض ُدَجيأَل، َواسأ

َاَل، َوَيَأُمُرُِهَا ِبيَ  هي اْلأ ُعوٍد َوالأَُبأُسقييِي يُ نأكيُر َهذي َّللَّي إيََل الأَمليكي َمسأ ُد ِبي ََتأشي ، فََأرأَسَل الأُمسأ َماءي ني الدِي قأ
لأُمَواَدَعةي َوالأُمَصاَْلَةي، وَ  ، َوَيَأُمُر ِبي َسادي ََ َماَم َوتَ رأكي الأ ، َواْلأي َبارييِي َن أ َلةي بأَن اْلأ وأ يَد الدَّ ََ الرُُّسُل: َسدي َكا

نأ َذلي  ٌء مي ُهَما َشيأ ن أ ََ َجَرى مي َأ َيُكو يَّةي، فَأَنأَكَر الأَُبأُسقييُّ َأ َّ، ُمَدرِيَس النِيظَامي يَهِني َعَد الأمي َسأ َك، َوَأَجاَب اْلأ
دي إيََل بَ غأَداَذ، فَ َوَصَل مَ  َزا َثََلثََة آََلفي فَاريٍس َمَع إيََل الأَعوأ َأ َمنأُكََبأَس َوُدبَ يأًسا َقدأ َجهَّ ََبَُه َأ نأ َأخأ

نأَد َدرأزي  ، َوَعََبُوا عي ِأ ُوُه ي بأني َأزأبيَك، رَبييبي َمنأُكََبأَس، َوَسريَّ ريي ُحَسنيأ َمي ي ُدبَ يأٍس، َواْلأ ََ َمنأُصوٍر َأخي ََيا
نأَد َدََّيََل  َطُعوا ََمَاَضَة عي َها.لييَ قأ يَها َوََيأَنُع َعن أ َكٍر َُيأمي نأ َعسأ ُُلوِيَها مي   إيََل بَ غأَداَذ، ْلي

َر ليَئَلَّ ََيَاَف النَّاُس، َوَلَأ يَ عأَلُموا اْلأَََبَ َوَخلََّف ا يني فَ َعاَد الأَُبأُسقييُّ إيََل بَ غأَداَذ، َوَعََبَ اْلأيسأ زَّ الدِي َنُه عي ب أ
َكريهي بيصَ  ُعوًدا َعَلى َعسأ ُقَر، فَ َوَصَل إيََل َمسأ يني زينأكييَّ بأَن آقأُسن أ َماَد الدِي َحَب َمَعُه عي َتصأ رأَصَر، َواسأ

، ي َمنيأ َن الأُعُبوري، فََأقَاَم يَ وأ َكَر َمنأُكََبأَس مي  َدََّيََل، َوَمَنَع َعسأ
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ََّ الصُّلأحَ  ُُه َأ ُعوٍد َُيأَبي يني َمسأ زِي الدِي ، فَانأَكَسَر َنَشاطُُه،  فََأََتُه كيَتاُب ابأنيهي عي ي رييَقنيأ ََ َ الأ تَ َقرَّ َبنيأ َقدي اسأ
، َوَعََبَ  ِيِي َانيبي الأَغرأ ِأ بيهي، َوَعاَد َْنأَو بَ غأَداَذ، َوَعََبَ إيََل اْلأ ُر َوَلَأ يَ عأَل َمأ َمنأُصوٌر  َحيأُث َجَرى َهَذا اْلأ

ُه، فَ َوَصََل  ََ َا َخلأ َكريِهي ٌ َفَسارَا يفي َعسأ .َوُحَسنيأ َي لأطَا عي السُّ نأَد َجامي ، فَ نَ َزََل عي في اللَّيألي نأَد نيصأ   بَ غأَداَذ عي
نأَد الأَقنأ  َِ عي ُعوٍد فََأَخَذ بَ رََكُه َوَماَلُه َوَعاَد إيََل بَ غأَداَذ َفَخيَّ َطَرةي الأَعتييَقةي، َوَساَر الأَُبأُسقييُّ إيََل الأَمليكي َمسأ

ُعوٌد، وَ  َعَد الأَمليُك َمسأ َعَد ُدبَ يأٌس َوَمنأُكََبأُس َفَخيََّما َوَأصأ ، َوَأصأ َي َتا نأَد الأبييَماريسأ ، فَ نَ َزََل عي ُجُيوشأ بيكأ
ريًدا َعنأ أَبييهي. ََ نأَد َمنأُكََبأَس ُمن أ ُعوُد بأُن الأَُبأُسقييِي عي يني َمسأ زُّ الدِي  ََتأَت الرَّقَّةي، َوَأقَاَم عي

ََّ جُ  ََ َسَبُب َهَذا الصُّلأحي َأ َي َُمأُموٍد َيطأُلُب الزِيََّيَدَة َلُه وََكا لأطَا ََ َقدأ َأرأَسَل إيََل السُّ ُيوشأ بيكأ َكا
َساًَن َكثي  َي إيحأ لأطَا َن السُّ َكري َيذأُكُر أَنَُّه َلقيَي مي َن الأَعسأ ُعوٍد، فَ َوَصَل كيَتاُب الرَُّسولي مي ريًا، َوليلأَمليكي َمسأ

 ََ ا  َوأَنَُّه َأقأَطَعُهَما َأذأرَبييَجا َُما َقدأ َعَصَيا َعَليأهي، فَ َعاَد َعمَّ يُلُهَما إيََل بَ غأَداَذ اعأتَ َقَد َأَّنَّ ا بَ َلَغُه رَحي ، فَ َلمَّ
، فَ َوَقَع الأكيَتاُب بيَيدي َمنأُكََبأ  لي صي َكًرا إيََل الأَموأ َز َعسأ ََ َقدأ َجهَّ لأطَا ََّ السُّ ، َويَ ُقوُل إي َتقيرَّ ََ اسأ َس، َكا

ََ َمنأُكََبأَس ُمتَ َزوِيًجا فََأرأَسَلُه إيََل  ُعوٍد، وََكا َي َلُه َوليلأَمليكي َمسأ لأطَا ََلَح السُّ َن َلُه إيصأ ، َوَضمي  ُجُيوشأ بيكأ
تَ َقرَّ الصُّلأُح، َوَخافَا  َلَحَتُه ليَذليَك َواسأ ثيُر َمصأ ََ يُ ؤأ ، وََكا ََ ُعوٍد، َواَسأَُها َسرأَجَها ُمِي الأَمليكي َمسأ َن ِبي مي

ََُذ يفي ُمَقابَ َلتيهي الأَُبأُسقييُّ لي الأَُبأُسقي  ََ لييَ ن أ َكري َدرأزيََيا َقا َعَلى إيرأَسالي الأَعسأ ََ نأُه، فَات َّ َأ ََيأَنَع مي ُلَو يِي َأ َيخأ
َم. رييهي َعَلى َما تَ َقدَّ ُر يفي َمسي َمأ ََ اْلأ اُق، َفَكا تِيََ نأُه، َويَ َقَع اَلي َكُر مي  الأَعسأ

ََ الأَُبأُسقييُّ َُمأ  تَ َقرَّ الصُّلأُح َوَوَصُلوا إيََل بَ غأَداَذ، وََكا ا اسأ ، فَ َلمَّ ِأ ريَتيهي فييهي ني سي ُسأ لي بَ غأَداَذ ْلي ُبوًِب َلَدى َأهأ
َغلُّبي َعَلى الأ  َن الت َّ َسُه مي َأ ُث بيهي نَ  ََ ُُيَدِي َحابُُه َوَُجُوُعُه، َوَبَطَل َما َكا رََّق َعني الأَُبأُسقييِي َأصأ ََ  عيَراقي بيَغريأي تَ 

نَ  حأ تَ َقرَّ َمنأُكََبأَس يفي شي ُعوٍد، فََأقَاَم َمَعُه، َواسأ ، َوَساَر َعني الأعيَراقي إيََل الأَمليكي َمسأ َي لأطَا ري السُّ كييََّة َأمأ
َأ طَاَلَب بيَداري أَبييهي بيَدرأبي  ُوَز وََكاَنتأ َقدأ بَ غأَداَذ، َوَودََّعُه ُدبَ يأُس بأُن َصَدقََة، َوَعاَد إيََل اْلأيلَّةي، بَ عأَد َأ َفريأ

َاٍل. َها ِبي ري بيبَ غأَداَذ، َفُصوليَح َعن أ عي الأَقصأ  َدَخَلتأ يفي َجامي
ى َأرأَِببُ  ََ تَ  ، فَاخأ ِأ رُُه يََّة، َوُيَصادي ُف الرَّعي ُِ، َويَ عأسي  َوَأقَاَم َمنأُكََبأَس بيبَ غأَداَذ َيظألي

(8/632) 

 

تَ َقَل ََجَاَعٌة إيََل  ، َوان أ َوالي َمأ َحابُُه اْلأ ثَ َر َأصأ ، َوَأكأ نأُه، َوَبطََلتأ َمَعاييُش النَّاسي فًا مي َحريميي َداري اْلأيََلَفةي َخوأ
َحابي َمنأُكََبأ  َِ بَ عأُض َأصأ َرَأٌة تَ َزوََّجَها، فَ َعلي لي بَ غأَداَذ زُفَّتأ إيلَيأهي امأ ََّ بَ عأَض َأهأ َساَد، َحَّتَّ إي ََ َس، فََأََتُه الأ

تَ َغاَث وََكَسَر الأَباَب وَ  َعاُء لَيأًَل َوََّنَارًا، َواسأ َتََن بيَزوأَجتيهي، َفَكثُ َر الدُّ َراَحاٍت، َواب أ َة جي دَّ َجَرَح الزَّوأَج عي
ًما ُثَّ  يُّ إيََل َداري اْلأيََلَفةي فَاعأُتقيَل َأَّيَّ ُنأدي َذ اْلأ َواَق، فَُأخي َسأ ، َوَأغأَلُقوا اْلأ َالي هي اْلأ َذي   ُأطأليَق.النَّاُس ْلي

يهي، َوَُيُثُُّه َعَلى اللُّحُ  عي َتدأ َعُلُه َمنأُكََبأُس بيبَ غأَداَذ، فََأرأَسَل إيلَيأهي َيسأ َأ َا يَ  َُ ِبي لأطَا َع السُّ وقي بيهي، َوُهَو َوَسَي



ا  . فَ َلمَّ َوالي َوالأُمَصاَدرَاتي َمأ َُ َلَّ يفي ََجأعي اْلأ لأطَا ُل بَ غأَداَذ يُ َغاليُط َويَُدافيُع، وَُكلََّما َطَلَبُه السُّ َِ َأهأ َعلي
َأ  فًا َأ ِأ َخوأ ُه يَنئيٍذ َمنأُكََبأُس َعن أ ُعوا فييهي، َفَساَر حي ُه َطمي َعاُه إيَّيَّ َتدأ َُ َعَليأهي، َواسأ لأطَا يَ ُثوُروا بيهي،  تَ َغريََّ السُّ

ًا. َتَتي ََ ُمسأ ى النَّاَس َشرَُّه َوَظَهَر َمنأ َكا ََ  وََك
 

َيرينأ  ُر َوفَاةي َمليكي الأ نيَ ذيكأ ليمي َ الأُمسأ َيرينأجي َوَبنيأ َ الأ ََ َبنيأ  جي َوَما َكا
ََ َقدأ َساَر إيََل  سي وََكا َ بَ غأُدوييُن َمليُك الأُقدأ اَئٍة تُ ُويفِي مي َرَة َوََخأسي َدى َعشأ نأ َسَنةي إيحأ ةي مي ي اْلأيجَّ ََّيري يفي ذي  دي

َغلُّ  ًدا ُملأَكَها َوالت َّ ، قَاصي َيرينأجي َر يفي ََجأعي الأ صأ رييَّةي، َوبَ َلَغ َمَقابيَل مي صأ ََّيري الأمي َها َوَقويَي َطَمُعُه يفي الدِي َب َعَلي أ
، َفَماَت،  سي تي َعاَد إيََل الأُقدأ لأَموأ ا َأَحسَّ ِبي ََ بيهي، فَ َلمَّ تَ َقَض ُجرأٌح َكا ، فَان أ تَ نِييَس، َوَسَبَح يفي النِييلي

بي الرَُّها، صي َصاحي هي ليلأُقمَّ ِلي َسقَّاُوو،  َوَوصَّى بيبيََلدي ُش، َوَأطأَلَقُه َجاوأ ََ َأَسَرُه َجَكرأمي ي َكا َوُهَو الَّذي
لأمُ  ا َوصَّى إيلَيأهي ِبي سي يَ ُزوُر بييَعَة ُقَماَمَة، فَ َلمَّ ََ َقدأ َساَر إيََل الأُقدأ َص َكا ََّ َهَذا الأُقمَّ َق َأ ََ لأكي قَبيَلُه، َوات َّ

ُس َوالرَُّها. َتَمَع َلُه الأُقدأ  َواجأ
ري َبَصلٍ  َأ َ َديأري أَيُّوَب وََك ، فَ نَ َزَل َبنيأ َيرينأجي َق ليقيَتالي الأ َمشأ ََ َأََتبيُك طُغأتيكينُي َقدأ َساَر َعنأ دي ،  وََكا لأرَيأُموكي ِبي

ِأ َْنأ  نَ ُه ًما، َوبَ ي أ َََبَ بَ عأَد ََثَانيَيَة َعَشَر يَ وأ َع اْلأ َيَيتأ َعنأُه َوفَاُة بَ غأُدوييَن، َحَّتَّ َسَي ، فَأَتَ تأُه ُرُسُل َفَخ ي َمنيأ ُو يَ وأ
نأ جَ  ِأ مي نَ ُه ةي الَِّتي بَ ي أ ََ َيرينأجي َيطأُلُب الأُمَهاَدنََة، فَاقأََتََح َعَليأهي طُغأتيكينُي تَ رأَك الأُمَناَص ٍف، َمليكي الأ َبلي َعوأ

ِأ َيُيبأ  ري، فَ َل ، َوالأَغوأ َنَّانَةي، َوالصَّلأتي  َواْلأ
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.إيََل َذليَك، َوأَ  ََ َقََل َها َْنأَو َعسأ ن أ َْلَا، َوَساَر مي َة، َفَساَر طُغأتيكينُي إيََل َطََبييََّة فَ نَ َهبَ َها َوَما َحوأ  ظأَهَر الأُقوَّ
سي الأُمتَ َوَّفَّ َعنأ  ا َعاَد َمَلُك الأُقدأ ُوَها َلمَّ ، وََكانُوا َقدأ َسريَّ ِأ َا َعَساكيُرُه رييِينَي َوِبي صأ َر، وََكاَنتأ ليلأمي صأ  مي

ِأ تَ قَ  ََّ َصاَحبَ ُه ِأ َأ ُم َعَليأهي دَّ َلَمُه الأُمقأ ِأ طُغأتيكينُي، َوَأعأ َتَمَع ِبيي َعَة آََلفي فَاريٍس، فَاجأ َم إيلَيأهي وََكانُوا َسب أ دَّ
ََ َْنأَو شَ  َقََل ُِ بيهي، فََأقَاُموا بيَعسأ نأَد رَأأيي طُغأتيكينَي، َوالتََّصرُّفي َعَلى َما َُيأُك لأُوُقوفي عي ، َوَلَأ يُ َؤثِيُروا ِبي َريأني هأ

َن  اَئًة َوَثََلثينَي فَاريًسا مي ََّ مي َق، فََأََتُه الصَّرييُخ ِبَي َمشأ َيرينأجي أَثَ ًرا، فَ َعاَد طُغأتيكينُي إيََل دي َيرينأجي َأَخُذوا يفي الأ الأ
ني َجلأَدَك، َسلَّ  ، يُ عأَرُف ِبييصأ َبأسي ْلأ نأ َأعأَماليهي يُ عأَرُف ِبي ًنا مي صأ َيُظ بيهي َوَقَصُدوا حي َتحأ ُِ الأُمسأ َمُه إيلَيأهي

ِأ ََتُج الأُمُلوكي بُورييُّ بأُن طُغأتيكينَي، فَاْنأَاُزوا َعنأُه إيََل َجَبٍل  ُهَناَك، َأَذريَعاَت فَ نَ َهُبوَها، فََأرأَسَل إيلَيأهي
َعلأ َوَطمي  َأ ِأ يَ  ، فَ َل ِأ ُه ، فََأََتُه أَبُوُه َوََّنَاُه َعن أ ِأ تيٍل، فَ َناَزَْلُ تَ قأ َيرينأُج قَاتَ ُلوا قيَتاَل ُمسأ ا أَييَس الأ ِأ فَ َلمَّ َع فييهي

َا، َوَأَسُروا َوقَ تَ ُلوا َخلأًقا ِأ ِبي قًَة َهَزُموُه نَي َْحأَلًة َصادي ليمي ََبلي َوَْحَُلوا َعَلى الأُمسأ َن اْلأ َكثيريًا،   فَ نَ َزُلوا مي
َوأي حَ  َق َعَلى َأسأ َمشأ لُّ إيََل دي ََ  اٍل.َوَعاَد الأ

، فَ َوعَ  َيرينأجي َعاُضَد َعَلى الأ نأُه الت َّ تَ نأَجَدُه، َوَطَلَب مي َا إييلأَغازيي، فَاسأ َدُه َفَساَر طُغأتيكينُي إيََل َحَلَب، َوِبي



نأ َأعأَمالي  ََ مي رَا َيرينأَج َقَصُدوا َحوأ ََّ الأ َََبُ ِبَي ََلَب َأََتُه اْلأ َنَما ُهَو ِبي ريي َمَعُه، فَ بَ ي أ لأَمسي َق، فَ نَ َهُبوا ِبي َمشأ دي
َايَ  َق، َوْحي َمشأ دي طُغأتيكينَي إيََل دي َق رَأأُي طُغأتيكينَي َوإييلأَغازيي َعَلى َعوأ ََ ا َوَعاُدوا، فَات َّ هي، َوقَ تَ ُلوا َوَسبَ وأ ةي بيََلدي

َي  تيَماعي َعَلى َحرأبي الأ جأ يَن، َوََجأعي الأَعَساكيري، َواَلي دي إييلأَغازيي إيََل َماريدي رينأجي َفَصاََلَ إييلأغَازيي َمنأ يَلييُه َوَعوأ
ََ َما َنذأُكُرُه َسَنةَ  عي الأَعَساكيري، وََكا َمأ يَن ْلي ُرُه، َوَعََبَ إيََل َماريدي َم ذيكأ َيرينأجي َعَلى َما تَ َقدَّ َن الأ َرَة  مي َثََلَث َعشأ

َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. اَئٍة، إي مي  َوََخأسي
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
، لأعيَراقي ُه ِبي ََ َأَشدُّ ، وََكا َن الأبيََلدي ُت يفي َكثيرٍي مي َمتي الأَغَلَّ َقَطَع الأَغيأُث، َوَعدي َنةي ان أ هي السَّ فَ َغَلتي  يفي َهذي

لي بَ غأَدا ُر َعَلى َأهأ َمأ َِ اْلأ لنَُّخاَلةي، َوَعُظ َت النَّاُس ِبي ، َوتَ َقوَّ َوادي ُل السَّ َلى َأهأ َعاُر، َوَأجأ َسأ ََ اْلأ َا َكا َذ ِبي
. ِأ َعُلُه َمنأُكََبأُس ِبيي َأ  يَ 

َخَذ إيَلَّ  َأ ََل يُ ؤأ ٍر، َوَأَمَر َأ َتصِي بيهي ُكلَّ َجوأ قأطَاعي الأُمخأ َن اْلأي َّللَّي مي ُد ِبي ََتأشي َقَط الأُمسأ  َما َجَرتأ بيهي َوفييَها َأسأ
، وَكَ  َهبي ََ َغزألي الذَّ َيَُة، َوَأطأَلَق َضَما َّنأ الأَعاَدُة الأَقدي ِأ ِمي ُُه ، َوَغريأ ، َوالأُمَمزَّجي َي ََلُطو قأ ََ ُصنَّاُع السِي ا

يًما. َها، َوَأًذى َعظي الي َعَلي أ َن الأُعمَّ ًة مي دَّ ََ شي نأُه، يَ لأَقوأ  يَ عأَمُل مي
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نَ  َجِي مي نأقيطَاعي اْلأ َف بيَسَببيهي ِبي ًرا ُأرأجي اجي َتََخُّ َجَّ رُي اْلأ َر َمسي رَي نََظَر،  َوفييَها َتََخَّ َمي ََُة اْلأ َليي الأعيَراقي فَ َرتََّب اْلأ
نَ  ، َوَأعأطَاُه مي ُُيوشي رُي اْلأ ُه َأمي ََ يَ تَ َوَلَّ َجِي َما َكا ري اْلأ نأ َأمأ ُه مي ُُيوشي َُيأَن، َوَوَلَّ ريي اْلأ َم َأمي  الأَمالي َما َخادي

رَُكوا اْلأَ  َُه، فََأدأ ايَُة َنَظَر.َُيأَتاُج إيلَيأهي يفي َطرييقيهي، َوَسريَّ ََ  جَّ َوَظَهَرتأ كي
ََ النَّاُس َقدأ  ، فَ َغريقَا، وََكا امي لشَّ َيرينأجي ِبي ٌة َوَْنأَدٌة ليلأ َما قُ وَّ َي فييهي َي َكبيريَا َّنأ َوفييَها َوَصَل َمرأكيَبا َخاُفوا ِمي

َما.  فييهي
يَن، إيََل  ُب َحلأَب َوَماريدي ، َوَيذأُكُر َما َوفييَها َوَصَل َرُسوُل إييلأَغازيي، َصاحي َيرينأجي َيُر َعَلى الأ تَ نأ  بَ غأَداَذ َيسأ

ريََها نأَد الرَُّها، َوقَ تَ ُلوا َأمي ِأ َمَلُكوا قَ لأَعًة عي ََزرييَّةي، َوَأَّنَُّ ََّيري اْلأ نَي يفي الدِي ليمي لأُمسأ ابأَن ُعَطريأٍ،  فَ َعُلوا ِبي
َي َُمأ  لأطَا َتي الأُكُتُب بيَذليَك إيََل السُّ  ُموٍد.َفُسريِي

ُة ا ِأ َجدَّ ُفوًَن بيَداري اْلأيََلَفةي، َوفييهي ََ َمدأ يُع َمنأ َكا ُر إيََل الرَُّصاَفةي، َوَجَي َتظأهي ري َوفييَها نُقيَل الأُمسأ َتظأهي لأُمسأ
نأ َأوأََلدي  ري، َورََأتي الأَبطأَن الرَّابيَع مي َتظأهي ي، وََكاَنتأ َوفَاَُتَا بَ عأَد الأُمسأ َتدي  َها.ُأمُّ الأُمقأ

َنةي يفي ََخأ  حأ ِأ ََنئيُب الشِي نأ بَ غأَداَذ، فَ َعََبَ إيلَيأهي ِيِي مي َانيبي الأَغرأ ْلأ ُر الأَعيَّارييني ِبي نَي ُغََلًما َوفييَها َكثُ َر َأمأ سي
اَئَِتأ ُغََلٍم، َن الأَغدي يفي مي ِأ مي ، ُثَّ َعََبَ إيلَيأهي ِأ ُه ن أ ََزَم مي ، فَاَّنأ ِأ َراًكا، فَ َقاتَ َلُه ، َوََّنََب  أَت أ ِأ رأ ِبيي ََ ِأ َيظأ فَ َل

َتا. َأ َمئيٍذ ُقُط ََ يَ وأ  الأَعيَّاُرو



 ]الأَوفَ َياُت[
َنأَصا لي اْلأ ضأ ََ دي بأني َعلييِي بأني الأ ُر بأُن ُُمَمَّ لي َبكأ ضأ ََ َ أَبُو الأ ، تُ ُويفِي ََ َنةي، يفي َشعأَبا هي السَّ نأ َوَلدي َويفي َهذي رييُّ مي

.َجابيري بأني َعبأدي اَّللَّي  َهبي َييَّةي، َحافيظًا ليلأَمذأ ََن ََُقَهاءي اْلأ َي الأ نأ َأعأَيا ََ مي نأ بَ َلدي ُِبَاَرى، وََكا  ، َوُهَو مي
َقَباءي بيبَ غأدَ  ُّ، نَقييُب الن ُّ َنِبي َسني الزَّي أ دي بأني َعلييِي بأني اْلَأ ُ بأُن ُُمَمَّ َُسنيأ َ أَبُو طَاليٍب اْلأ ٍََر، َوتُ ُويفِي اَذ، يفي َص

ت َ  يَث الأَكثيرَي.َواسأ َدي َييَّةي، َوَرَوى اْلأ ََن نأ َأَكابيري اْلأ ََ مي َن النِيَقابَةي، فَ َولييَ َها َأُخوُه َطرَّاٌد، وََكا  َقاَل مي
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 ُّ بَ َهاّني َصأ ابي بأني َمنأَدهي اْلأ َء َُيأََي بأُن َعبأدي الأَوهَّ َ أَبُو زََكريَّيَّ ةي، تُ ُويفِي ي اْلأيجَّ ُث َوفييَها، يفي ذي ، الأُمَحدِي
، َولَُه فييهي َتَصانييُف َحَسَنٌة. يثي َدي نأ بَ يأتي اْلأ ُهوُر مي  الأَمشأ

لُهُ  نأُه قَ وأ عأٌر َحَسٌن، َفمي ا، َلُه شي ًَ يًبا، َظريي ََ َأدي ، وََكا َي َازي َُد بأُن اْلأ لي َأْحأ ضأ ََ َ أَبُو الأ ، َوَقدأ َقَصَد َوفييَها تُ ُويفِي
يٍق َلُه، فَ لَ  اري، َوَْحَّاٍم، فَ َقاَل يفي َذليَك:زيََّيرََة َصدي ٍَ يفي الدَّ َتا لأَمانُُه إيََل ُبسأ َخَلُه غي  ِأ يَ َرُه، فََأدأ

كي  ٍه َضاحي ًبا ... إيَلَّ تَ َلقَّاّني بيَوجأ ِأ َأَر َصاحي  َوافَ يأُت َمنأزيَلُه، فَ َل
َياءي َوجأ  َماتي ضي هي الأُغََلمي نَتييَجٌة ... ليُمَقدِي ُر يفي َوجأ  هي الأَماليكي َوالأبيشأ

َواًَن َورَأأَفَة َماليكي  يَمُه ... َفَشَكرأُت ريضأ َتُه، َوزُرأُت َجحي  َوَدَخلأُت َجن َّ
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اَئٍة[ مي َرَة َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلَث َعشأ
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َي الأَمليكي  َيا صأ ُر عي اَئٍة ذيكأ مي َرَة َوََخأسي َي َُمأُمودٍ ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلَث َعشأ لأطَا يهي السُّ  طُغأَرَل َعَلى َأخي
ليُدُه َسَنَة َثََلٍث  ََ َموأ ، وََكا ََ َ َواليُدُه بيَقلأَعةي َسرأَجَها ا تُ َويفِي ٍد َلمَّ ََ الأَمليُك طُغأَرُل بأُن ُُمَمَّ ائٍَة يفي َكا مي َوََخأسي

، َوَأقأَطَعُه َواليُدُه، َسَنَة َأرأبٍَع، َساَوَة وَ  َم الأُمَحرَّمي ي تَ َقدَّ رييكيرَي الَّذي رَي شي َمي ، َوَجَعَل َأََتبيَكُه اْلأ ََ آَوَة َوَزْنأَا
، فَأَ  ِأ هي نأ قيََلعي رييكيرُي مي َا فَ َتَحُه شي يلييَّةي، فَازأَداَد ُملأُك طُغأَرَل ِبي َاعي َسأ َصاري قيََلعي اْلأي ُرُه يفي حي رأَسَل إيلَيأهي ذيكأ

رُي   َمي َُ َُمأُموٌد اْلأ لأطَا ا َوَصَل إيلَيأهي السُّ َلُه إيلَيأهي فَ َلمَّ ريهي، َوَُيأمي َمأ ََ َأََتبيًكا َلُه، َوُمَدبِيًرا ْلي ي ليَيُكو تَ غأدي ُكن أ
َقا َعَلى َذليَك. ََ يءي إيلَيأهي، َوات َّ يهي، َوتَ رأكي الأَمجي َة َأخي ََ َن َلُه َُمَاَل  َحسَّ

َََبَ، فََأرأَسَل شَ  َُ َُمأُموٌد اْلأ لأطَا َع السُّ ََ َوَسَي َلٌع، َوَُتٌَف َوَثََلثُو ََ بأَن َخاليٍد، َوَمَعُه خي َوا يني أَنُوُشرأ َرَف الدِي
ِأ ت َ  َتَمَع بيهي، فَ َل يَناٍر، َوَوَعَدُه َأَخاُه ِبييقأطَاٍع َكثيرٍي، زيََّيَدًة َعَلى َما َلُه، إيَذا َقَصَدُه، َواجأ َجابَُة أَلأَف دي َقعي اْلأي

، َوَأَجابَ  تيَماعي جأ َن   إيََل اَلي ََنَها، َوَمَعَنا مي َهٍة َأرَاَد َقَصدأ ، َوَأيَّ جي َي لأطَا َن ََّنا يفي طَاَعةي السُّ ي ِبي تَ غأدي ُكن أ



هي. دي ُِ بيَقصأ َا َمنأ يَ رأُس  الأَعَساكيري َما نُ َقاويُم ِبي
ََ يفي  نأ َِببي َِهََذا َُ َُمأُموٌد مي لأطَا ِأ يفي َذليَك رَكيَب السُّ ُض َمَعُه َوأ َنَما اْلأ  َعَشَرةي آََلفي فَاريٍس، فَ بَ ي أ

ي، فَ َرأَ  تَ غأدي رَي ُكن أ َمي بيَس َأَخاُه، َواْلأ َأ َيكأ َدُه، َوَعَزَم َعَلى َأ صي َِ َمقأ ُوََل، وََكَت ى َأَحُد َجرييَدًة يفي َُجَاَدى اْلأ
ََ بيهي، فَ َقَبضَ  لأطَا َِ السُّ َل َحابي الأَمليكي طُغأَرَل، فََأعأ نأ َأصأ هي تُ رأكييًّا مي ََ َمَعُه  َخَواصِي َِ رَفييٌق َكا َعَليأهي، فَ َعلي

َقَظُه بَ عأ  ، فَأَي أ َُ َرا ي، َوُهَو َسكأ تَ غأدي ريي ُكن أ َمي َلٍة، َوَوَصَل إيََل اْلأ رييَن فَ رأَسًخا يفي لَي أ شأ َاَل، َفَساَر عي َد اْلأ
َاَل، فَ َقَصَد الأَمليَك طُغأَرَل، فَ َعرَّفَُه َذليَك، َوَأخَ  َلَمُه اْلأ ٍد، َوَأعأ ََ ُجهأ ريَا ًيا، َوَقَصَد قَ لأَعَة َسَي َِي َذ ُمَتَخ

 َفَضَلَّ َعني الطَّرييقي إيََل قَ لأَعةي 
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ََلَمةي، فَإي  َدايًَة َْلَُما إيََل السَّ ََ َضََلُْلَُما هي ، وََكاََن َقدأ فَارَقَاَها َوََجََعا الأَعَساكيَر، وََكا ََ ََ َسَرَجَها لأطَا ََّ السُّ
َواُل،، َوإيَذا َعليَما  َُمأُموًدا َجَعلَ  َمأ َخائيُر َواْلأ ي فييهي الذَّ نُ ُهَما الَّذي صأ َا حي ، َوقَاَل: إيَّنَّ ََ ريَا َطرييَقُه َعَلى َسَي

َا ظَنَّاُه َعطًَبا َْلَُما. نأُه ِبي ، َفَسليَما مي َا َصاَدفَ ُهَما يفي الطَّرييقي َما، فَ ُرِبَّ  بيُوُصوليهي إيلَيأهي
 َُ لأطَا يَناٍر، َوَذليَك َوَوَصَل السُّ يهي َثََلَثَياَئةي أَلأفي دي َزانَةي َأخي نأ خي َكري، َفَكَبَسُه َوََّنََبُه، َوَأَخَذ مي إيََل الأَعسأ

، َونَ َزَل  َها إيََل الرَّيِي ن أ َه مي ، َوتَ َوجَّ ََ َُ َُمأُموٌد بيَزْنأَا لأطَا َذُه َلُه، َوَأقَاَم السُّ ََ ي أَن أ نأ الأَماُل الَّذي طُغأَرُل مي
َشُة ب َ سَ  َنتي الأَوحأ َحابُُه، فَ َقويَيتأ َشوأَكُتُه، َوََتَكَّ ي بيَكنأَجَة َوَقَصَدُه َأصأ تَ غأدي ، َوْلَيَق ُهَو وَُكن أ ََ َنُه رأَجَها ي أ

يهي َُمأُموٍد. َ َأخي  َوَبنيأ
 

َي َُمأُمودٍ  لأطَا َ َسنأَجَر َوالسُّ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ
َنةي، يفي َُجَاَدى اْلأُ  هي السَّ َي َُمأُموٍد، يفي َهذي لأطَا يهي السُّ َ َسنأَجَر َوابأني َأخي يَدٌة َبنيأ وََل، َكاَنتأ َحرأٌب َشدي

َياَقَة َذليَك:  َوَْنأُن َنذأُكُر سي
نأُه في  ََ مي َي َسنأَجَر إيََل َغزأنََة، َوفَ تأَحَها َوَما َكا لأطَا رَي السُّ اَئٍة َمسي مي ٍَ َوََخأسي ُثَّ َعاَد  يَها،َقدأ ذََكرأََن َسَنَة ََثَا

َي َُمأُموٍد يفي السَّ  لأطَا هي السُّ ٍد، َوُجُلوُس َوَلدي َي ُُمَمَّ لأطَا يهي السُّ ا بَ َلَغُه َوفَاُة َأخي ، فَ َلمَّ ََ لأطََنةي إيََل ُخَراَسا
َزَعي َواْلأُ  َن اْلأ يهي، َوَأظأَهَر مي تي َأخي ٌِ ليَموأ ي ٌَ َعظي َنةي َسنأَجَر، ْلَيَقُه ُحزأ َمعأ ِبييثأليهي، َوُهَو َزوأُج اب أ َي َما َلَأ ُيسأ زأ

لأ  ري السُّ ُطََباءي بيذيكأ َم إيََل اْلأ ٍم، َوتَ َقدَّ َعَة َأَّيَّ ، َوَأغأَلَق الأبَ َلَد َسب أ ٍد َوَجَلَس ليلأَعَزاءي َعَلى الرََّمادي َي ُُمَمَّ طَا
، وَ  نأ قيَتالي الأَباطينييَّةي، َوإيطأََلقي الأُمُكوسي ني َأعأَماليهي مي  َغريأي َذليَك.ِبيََحاسي

، َوُهَو َلقَ  يني ُعيزِي الدِي ٌد تَ َلقََّب ِبي َ َأُخوُه ُُمَمَّ ا تُ ُويفِي ، فَ َلمَّ يني ري الدِي ََ َسنأَجُر يُ َلقَُّب بيَناصي ُب أَبييهي وََكا
يهي،  دي بَ َلدي اْلأيَبالي َوالأعيَراقي َوَما بيَيدي َُمأُمودي ابأني َأخي َم َعَلى قَ تألي َوزييريهي أَِي ُملأكيَشاهأ، َوَعَزَم َعَلى َقصأ فَ َندي

. ََّري بأني نيظَامي الأُملأكي ري الأُملأكي أَِي الأُمَظ دي بأني َفخأ ٍر ُُمَمَّ ََ  َجعأ



نأُه إيََل  ا مي َغُضوُه وََكريُهوُه، َوَشَكوأ ، فَأَب أ ِأ َتَخفَّ ِبيي َُمَراَء، َواسأ َش اْلأ ََ َسَبُب قَ تأليهي أَنَُّه َوحَّ لأطَ وََكا ، السُّ َي ا
َلُه، َولَيأَس َُيأكيُنُه فيعأُل َذليَك بيَغزأنََة. ثيُر قَ ت أ ِأ أَنَُّه يُ ؤأ َلَمُه  َوُهَو بيَغزأنََة، فََأعأ

ا َوصَ  دي َغزأنََة، فَ َلمَّ َها: أَنَُّه َأَشاَر َعَليأهي بيَقصأ ن أ َباٍب مي َسأ ََ َسنأَجُر َقدأ تَ َغريََّ َعَلى َوزييريهي ْلي َت وََكا َل إيََل ُبسأ
َ َسنأَجَر َعنأ َقصأ أَ  يَناٍر لييَ ثأِني اَئةي أَلأفي دي َن َلُه ََخأَسمي بُ َها إيََل الأَوزييري، َوَضمي ََلنأَشاهأ َصاحي هي، رأَسَل َأرأسي دي

ري. هأ َا َورَاَء الن َّ ثأَل َذليَك ِبي دي َعنأُه، َوفَ َعَل مي  فََأَشاَر َعَليأهي ِبيَُصاَْلَتيهي، َوالأَعوأ
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َها: ن أ َداري. َومي قأ يَمَة الأمي َواًَل َجلييَلًة َعظي نأ َغزأنََة َأمأ  أَنَُّه نُقيَل َعنأُه أَنَُّه َأَخَذ مي
. َبابي َسأ هي اْلأ َُمَراَء َوَغريأي َهذي هي اْلأ نأ إيَُياشي َها: َما ذُكيَر مي ن أ  َومي

ا َعاَد إيََل بَ لأَخ قَ َبَض َعَليأهي، َوقَ تَ َلُه َوَأَخَذ َماَلُه، وَكَ  َوالي َما ََل َحدَّ َعَليأهي، فَ َلمَّ َمأ ري َواْلأ ََواهي َن اْلأ ََ َلُه مي ا
ََلمي َعبأ  سأ َهاَب اْلأي َزَر بَ عأَدُه شي تَ وأ ا قَ تَ َلُه اسأ يَناٍر، فَ َلمَّ ا أَلأفي دي ََ ي أَلأ َن الأَعنيأ َد َلُه مي ي ُوجي َد الرَّزَّاقي بأَن َوالَّذي

قي  ََ بأني الأ ، َويُ عأَرُف ِبي نأَد النَّاسي يفي ُعُلوِي نيظَامي الأُملأكي ري الأُملأكي عي يهي، إيَلَّ أَنَُّه َلَأ َتُكنأ َلُه َمنأزيلَُة ابأني َفخأ
 الأَمنأزيَلةي.

َغأَراضي َوالأُملأكي َما  َن اْلأ ُلُغ بيهي مي ََ يَ ب أ َنَُّه َكا َم َعَلى قَ تأليهي ْلي يهي َندي ا اتََّصَل بيهي َوفَاُة َأخي ُلُغُه فَ َلمَّ ََل يَ ب أ
.بي  ِأ نأَدُه َرةي الأَعَساكيري ليَميألي النَّاسي إيلَيأهي، َوَُمَلِيهي عي  َكث أ

َر الدِي  ََ بأَن َخاليٍد َوَفخأ َوا يني أَنُوُشرأ هي َسنأَجَر َشَرَف الدِي ََ َُمأُموًدا َأرأَسَل إيََل َعمِي لأطَا ََّ السُّ يني ُثَّ إي
ََداَّيَ  ، َوَمَعُهَما اْلأ َي اَئَِتأ أَلأفي  طَُغايَ رأَك بأني الأيَ َز ، َوَْحأَل مي ََ ُزوَل َعنأ َمازَنأَدرَا َوالتَُّحُف، َوَبَذَل َلُه الن ُّ

، فََأَشاَر َعَليأهي  رَي إيََل الرَّيِي َز ليَيسي َلَغاُه الرِيَساَلَة، فَ َتَجهَّ يَناٍر ُكلَّ َسَنٍة، فَ َوَصََل إيلَيأهي َوأَب أ يني دي  َشَرُف الدِي
َُ بيََتأكي الأ  َوا َِ َعَليأهي َوزييُرُه أَنُوُشرأ ٌّ، َوَقدأ ََتَكَّ ي َصِبي ََّ َوَلَد َأخي ََ َجَوابُُه يفي َذليَك: َأ ، َفَكا َرأبي قيَتالي َواْلأ

. ُب َعَليٌّ َاجي  َواْلأ
َمتيهي إيََل  ريي أُنَ َر يفي ُمَقدِي َمي هي َْنأويهي، َوُوُصولي اْلأ ريي َعمِي َُ َُمأُموٌد ِبيَسي لأطَا َع السُّ ا َسَي َم إيََل فَ َلمَّ ، تَ َقدَّ ََ ُجرأَجا

َي  لأطَا َب السُّ رٌي َحاجي ٍد، َوبَ عأَدُه َصاَر َأمي َي ُُمَمَّ لأطَا ُب السُّ رٌي َحاجي ريي َعلييِي بأني ُعَمَر، َوُهَو َأمي َمي اْلأ
َتَمعُ  ، فَاجأ َُمَراءي َن الأَعَساكيري َواْلأ َِّ إيلَيأهي ََجأًعا َكثيريًا مي ريي، َوَض لأَمسي وا يفي َعَشَرةي آََلفي فَاريٍس، َُمأُموٍد، ِبي

رُي َعلييُّ بأُن  َمي رُي أُنَ ُر، فَ َراَسَلُه اْلأ َمي َها اْلأ َمَة َسنأَجَر الَِّتي َعَلي أ َأ قَارَبُوا ُمَقدِي ُعَمَر يُ َعرِيفُُه َفَساُروا إيََل َأ
ريهي  ِي َسنأَجَر َوالرُُّجوعي إيََل َأمأ ي ٍد بيتَ عأظي َي ُُمَمَّ لأطَا يََّة السُّ َأ َسنأَجَر  َوصي نأُه، َوأَنَُّه َظنَّ َأ َوََّنأييهي، َوالأَقُبولي مي

َأ ُنَُ  َنا بيَذليَك الأُعُهوَد، فَ َليأَس لََنا َأ َي َُمأُموٍد، َوَأَخَذ َعَلي أ لأطَا هي السُّ لأطََنَة َعَلى َوَلدي ُظ السَّ ََ ُه، َُيأ اليََ
ُل َذليكَ  ََن ََل َْنأَتمي ِأ إيََل بيََلدي ُت ئ أ ََّ َمَعَك ََخأَسَة آََلفي َوَحيأُث جي ُت َأ ي َعَليأهي، َوَقدأ َعليمأ ، َوََل نُ غأضي

ََ بيَنا. َووأ ِأ ََل تُ َقاويُمونَ َنا، َوََل تَ قأ َِ أَنَُّك َل ِأ ليتَ عأ ُه ن أ ُل إيلَيأَك َأَقلَّ مي  فَاريٍس، فََأََن ُأرأسي



ََ َوْلَي  رُي أُنَ ُر َذليَك َعاَد َعنأ ُجرأَجا َمي َع اْلأ ا َسَي َي َُمأُموٍد، فََأَخُذوا قيطأَعًة فَ َلمَّ لأطَا َكري السُّ َقُه بَ عأُض َعسأ
َحابيهي. نأ َأصأ ًة مي دَّ هي، َوَأَسُروا عي نأ َسَوادي  مي
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رُي َعلييُّ بأُن ُعَمَر إيلَيأهي، َفشَ  َمي َا، َوَعاَد اْلأ ، َوُهَو ِبي َُ َُمأُموٌد َقدأ َوَصَل إيََل الرَّيِي لأطَا ََ السُّ َرُه َعَلى كَ وََكا
يَن َمَعُه. َكريهي الَّذي ليهي، َوأَثأََن َعَليأهي َوَعَلى َعسأ  فيعأ

ََ إيَذا  ََّ َعَساكيَر ُخَراَسا َا، َوقييَل: إي ، َوالأُمَقامي ِبي ََُلزََمةي الرَّيِي َي َُمأُموٍد ِبي لأطَا رَي َعَلى السُّ َعليُموا َوُأشي
ََ ُحُدوَدهُ  اريُقو ََ َك فييَها ََل يُ  َُقامي .ِبي ِأ ََ ويََليَ تَ ُه وأ ، َوََل يَ تَ َعدَّ  ِأ

. ََ ، َوَساَر إيََل ُجرأَجا َن الأُمَقامي َر مي َبلأ َذليَك َوَضجي ِأ يَ قأ  فَ َل
رُي َمنأُصورُ  َمي َن الأعيَراقي يفي َعَشَرةي آََلفي فَاريٍس، َواْلأ رُي َمنأُكََبأُس مي َمي َُ َُمأُموٌد َواْلأ لأطَا بأُن  َوَوَصَل السُّ

َا َوزييُرُه الرَّ َصَدَقَة أَ  َ ِبي ، َوتُ ُويفِي ََ ، َوَساَر َُمأُموٌد إيََل َِهََذا ِأ ُُه يَُّة، َوَغريأ جي َُمَراُء الأَبكأ بييُب، ُخو ُدبَ يأٍس، َواْلأ
دً  ، َفَساَر َْنأَوُه قَاصي هي َسنأَجَر إيََل الرَّيِي ، َوبَ لََّغُه ُوُصوَل َعمِي يَّ ريَمي مي َزَر َأَِب طَاليٍب السُّ تَ وأ ا قيَتاَلُه، َواسأ

َي َُمأُموٍد َقدأ  لأطَا َكُر السُّ ََ َعسأ َنةي، وََكا َن السَّ ُوََل مي َ َُجَاَدى اْلأ نأ َساَوَة ََثّني لأُقرأبي مي َعَرُفوا  فَالأتَ َقَيا ِبي
ِأ إيََل الأَماءي  ٍم، َفَسبَ ُقوُه َي ََثَانيَيُة َأَّيَّ َكري َسنأَجَر، هي َ يََديأ َعسأ ازََة الَِّتي َبنيأ ََ . الأَم ِأ  َوَمَلُكوُه َعَليأهي

ُِ َكبيرييَها َِبذأُهو، وَ  ِأ ََثَانيَيَة َعَشَر فييًَل اسأ ا، َوَمَعُه ًَ رييَن أَلأ شأ ُّ يفي عي َُراَساّني َكُر اْلأ ََ الأَعسأ َُمَراءي وََكا َن اْلأ مي
، َوَخَواَرزأُمَشاهأ  ََ َتا سأ جي ُب سي ، َصاحي لي ضأ ََ ريي أَِي الأ َمي رُي  الأكيَباري: َوَلُد اْلأ َمي رُي أُنَ ُر، َواْلأ َمي ٌد، َواْلأ ُُمَمَّ

ُر  هأ ُب يَ زأَد، َوُهَو صي َز بأني َكاَكَويأهي، َصاحي ُف بأُن فَ َراَمرأ َلةي َكَرَشاسي وأ ُقَماُج، َواتََّصَل بيهي َعََلُء الدَّ
لأطَ  لسُّ ََ َأَخصَّ النَّاسي ِبي َما، وََكا تيهي ٍد َوَسنأَجَر َعَلى ُأخأ َي ُُمَمَّ لأطَا َُ السُّ لأطَا ا تَ َوَلَّ السُّ ٍد، فَ َلمَّ َي ُُمَمَّ ا

يَنئيذٍ  َب بيََلدي فَاريٍس، َفَساَر حي ي َصاَر َصاحي اقيي الَّذي َر َعنأُه، فََأقأَطَع بَ َلَدُه ليُقَراَجَة السَّ  َعََلُء َُمأُموٌد َتََخَّ
، َوَعرََّف َسنأ  ِي َل ي أ نأ ُمُلوكي الدَّ َلةي إيََل َسنأَجَر، َوُهَو مي وأ ، َوَما الدَّ دي الأبيََلدي َواَل، َوالطَّرييَق إيََل َقصأ َحأ َجَر اْلأ

. َد الأبيََلدي َن َقصأ َواءي َوَحسَّ َهأ تيََلفي اْلأ ني اخأ ِأ َعَليأهي مي ، َوَما ُه َوالي َمأ ذي اْلأ نأ َأخأ َُمَراُء مي  فَ َعَلُه اْلأ
نَ  ا، َومي ًَ َي َُمأُموٍد َثََلثينَي أَلأ لأطَا َكُر السُّ ََ َعسأ رٌي  وََكا رُي َعلييُّ بأُن ُعَمَر، َأمي َمي َُمَراءي الأكيَباري: اْلأ اْلأ

اقي  ، َوقُ َراَجُة السَّ ُقُر الأُبَخارييُّ رُي َمنأُكََبأُس، َوَأََتبيُكُه َغزأَغليي، َوبَ ُنو بُ رأُسَق، َوُسن أ َمي ٌب، َواْلأ ي، َوَمَعُه َحاجي
. ََلحي َن السِي أٍل مي اَئةي ْحي ُعمي  تيسأ

ََ عَ  تَ َها تأ َواسأ ََ ا َضُع ا الأتَ َقوأ ، فَ َلمَّ ِأ َرةي َخيأليهي ، وََكث أ ِأ ِأ َوَشَجاَعتيهي َرَتيي هي بيَكث أ َكري َعمِي َكُر َُمأُموٍد بيَعسأ سأ
ََزَمتأ َميأَمَنُة َسنأَجَر  َرةي فَاَّنأ ةي َوالأَكث أ َن الأُقوَّ َكري مي ََذا الأَعسأ ا ْلي َُراَسانييَّةي ليَما رََأوأ َُوُس اْلأ ُه، َوَميأَسَرتُ نُ 

َقاْليي  نأ أَث أ ٍء، َوَّنُيَب مي ََ َعَلى َشيأ نَي ََل يَ لأُوو َهزيمي ، َوَساُروا ُمن أ ِأ ُرُه َطَرَب َأمأ َحابُُه، َواضأ تَ َلَط َأصأ ِأ َواخأ
. ِأ ُه ن أ َوادي َكثيريًا مي ُل السَّ ٌء َكثيرٌي، َوقَ َتَل َأهأ  َشيأ
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َييَ َلةي يفي ََجأٍع مي  َ الأ َُ َُمأُموٌد، َوَمَعُه َأََتبيُكُه َغزأَغليي، َوَوَقَف َسنأَجُر َبنيأ لأطَا َحابيهي، َوِبييزَائيهي السُّ نأ َأصأ
ََ َمنأ  ، وََكا َييَ َلَة ليلأَحرأبي َم الأ َأ يُ َقدِي َطأبي َعَليأهي، َأ ِي اْلأ نأَد تَ َعاُظ ََأتأ َسنأَجَر الضَُّرورَُة، عي بَقيَي َمَعُه فََأْلأ

ْلأَ  َزيَيَُة َفََل.َقدأ َأَشاُروا َعَليأهي ِبي ُر َأوي الأَقتأُل، َوَأمَّا اْلأ  زيَيَةي، فَ َقاَل: إيمَّا النَّصأ
َََق َسنأجَ  َا، فََأشأ َا َعَلى َأعأَقاِبي َحاِبي صأ َييَ َلُة، َورَآَها َخيأُل َُمأُموٍد، تَ َراَجَعتأ ِبَي َمتي الأ ا تَ َقدَّ ُر َعَلى فَ َلمَّ

َالي  َي َُمأُموٍد يفي تيلأَك اْلأ لأطَا َُّوَها السُّ َييَ َلةي، َفَك ََمََلتي الأ َّ ِبي زيُعوا الصَِّبي َأ َحابيهي: ََل تُ  َصأ ، َوقَاَل ْلي
ََ ُيَكاتيُب ا َر َأََتبيُكُه َغزأَغليي، َفَكا ، َوُأسي َُ َُمأُموٌد َوَمنأ َمَعُه يفي الأَقلأبي لأطَا ََزَم السُّ ، َواَّنأ ِأ ُه ، َعن أ ََ لأطَا لسُّ

ُل إي  ََ ظَاليًما َقدأ بَ َلَغ يفي َويَعيُدُه أَنَُّه َُيأمي زي، فَ َقتَ َلُه، وََكا لأَعجأ يهي، فَ َعاتَ َبُه َعَلى َذليَك، فَاعأَتَذَر ِبي لَيأهي ابأَن َأخي
َل اَّللَُّ ُعُقوبَ َتُه. ، فَ َعجَّ ََ لي َِهََذا ِي َأهأ  ظُلأ

َي َسنأَجَر َأرأَسَل َمنأ َأَعاَد  لأطَا ُر ليلسُّ ُر َوالظَََّ ا َُتَّ النَّصأ َََبُ َوَلمَّ َحابيهي إيلَيأهي َوَوَصَل اْلأ نأ َأصأ نَي مي َهزيمي الأُمن أ
َّللَّي يفي اْلأُ  دي ِبي ََتأشي رُي ُدبَ يأُس بأُن َصَدَقَة إيََل الأُمسأ َمي ٍم، فََأرأَسَل اْلأ َي إيََل بَ غأَداَذ يفي َعَشَرةي َأَّيَّ لأطَا طأَبةي ليلسُّ

سي َوالأعيشأ  ادي َي َُمأُموٍد.َسنأَجَر، َفَخَطَب َلُه يفي السَّ لأطَا َعتأ ُخطأَبُة السُّ ُوََل، َوُقطي نأ َُجَاَدى اْلأ  رييَن مي
ريَ  مي ، َوَمَعُه َوزييُرُه أَبُو طَاليٍب السُّ ََ بَ َها َرةي إيََل َأصأ َن الأَكسأ نَُّه َساَر مي َُ َُمأُموٌد فَإي لأطَا رُي َوَأمَّا السُّ َمي ، َواْلأ يُّ مي

 َعلييُّ بأُن ُعَمَر، َوقُ َراَجُة.
يهي، تيَماَع الأَعَساكيري َعَلى ابأني َأخي َكريهي، َواجأ ، فَ َرَأى قيلََّة َعسأ ََ نَُّه َساَر إيََل َِهََذا فَ َراَسَلُه يفي  َوَأمَّا َسنأَجُر فَإي

لَيأَت َعَلى َغزأنََة َوَأعأَما تَ وأ رُي َعَليأهي بيَذليَك، َوتَ ُقوُل: َقدي اسأ ، وََكاَنتأ َواليَدتُُه ُتشي َا، َوَما َورَاَء الصُّلأحي ْلي
. ِأ هي يَك َكَأَحدي َعلأ َوَلَد َأخي َحابيهي، فَاجأ َع َعَلى َأصأ َمأ َت َما ََل َحدَّ َعَليأهي، َوقَ رَّرأَت اْلأ ري َوَمَلكأ هأ  الن َّ

َا، ُثَّ َكثُ َرتي الأ  ْلي َي َُمأُموٍد، فََأَجاَب إيََل قَ وأ لأطَا َة السُّ َي َجدَّ نأَد َسنأَجَر وََكاَنتأ َواليَدُة َسنأَجَر هي َعَساكيُر عي
هي  هي َعنأ بَ غأَداَذ إيََل َهذي نيي ُخُروجي نأ حي ََ مي ذأرَبييَجا ُعوٍد ِبَي نأَد الأَمليكي َمسأ ََ عي ، وََكا ُِ الأَُبأُسقييُّ ُه ن أ الأغَايَةي،  مي

. ِأ  فَ َقويَي ِبيي
لأطَ  يَن َمَع السُّ َُمَراءي الَّذي َلَغُه َعني اْلأ ُونَُه َحَّتَّ يَ ُعوَد إيََل فَ َعاَد الرَُّسوُل َوأَب أ ِأ ََل ُيَصاْلي َي َُمأُموٍد َأَّنَُّ ا

َي َُمأُموٍد يفي  لأطَا ََ إيََل َكَرَج، َوَأَعاَد ُمَراَسَلَة السُّ نأ َِهََذا ِأ َيُيبأ إيََل َذليَك، َوَساَر مي ، فَ َل ََ  ُخَراَسا
هي، فََأَجاَب  دي َّ َعهأ َأ ََيأَعَلُه َوِلي ، َوَوَعَدُه َأ ا َعَليأهي.الصُّلأحي ََ نَ ُهَما، َوََتَاَل ُر بَ ي أ َمأ تَ َقرَّ اْلأ  إيََل َذليَك، َواسأ

َرَمهُ  تيهي َواليَدةي َسنأَجَر، َوَأكأ ، فَ نَ َزَل َعَلى َجدَّ ََ هي َسنأَجَر يفي َشعأَبا َُ َُمأُموٌد إيََل َعمِي لأطَا ُه، َوَساَر السُّ  َعمُّ
 َُ لأطَا نأُه  َوَِبَلَغ يفي َذليَك، َوَْحََل َلُه السُّ َبلأ مي ًنا، َوَلَأ تُ قأ ًرا، َوَردََّها َِبطي يَمًة، فَ َقبيَلَها ظَاهي يًَّة َعظي َُمأُموٌد َهدي

َُ َسنأَجُر إيََل َسائيري  لأطَا َراٍس َعَربييٍَّة وََكَتَب السُّ َوى ََخأَسةي َأف أ  سي
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ََ َوَغزأنََة، َوَما َورَ  هي َكُخَراَسا َعأَمالي الَِّتي بيَيدي َي اْلأ لأطَا َأ َُيأَطَب ليلسُّ ، ِبَي َن الأويََلََّيتي ري َوَغريأيَها مي هأ اَء الن َّ
َوى الرَّيِي  َن الأبيََلدي سي يَع َما َأَخَذ مي ثأَل َذليَك َوَأَعاَد َعَليأهي َجَي ، َوَقَصَد َُمأُموٍد بَ عأَدُه، وََكَتَب إيََل بَ غأَداَذ مي

هي ا ََ َلُه يفي َهذي َأ َتُكو َها َأ ذي خأ .ِبَي ُُروجي ْلأ َسُه ِبي َأ َُ َُمأُموٌد نَ  لأطَا َث السُّ ََّيري ليَئَلَّ ُُيَدِي  لدِي
 

َيرينأجي  ُر َغَزاةي إييلأغَازيي بيََلَد الأ  ذيكأ
ََها، َوَخرَّبُوا  ي َحَلَب، َفَمَلُكوا بُ َزاَعَة َوَغريأ ِأ إيََل نَ َواحي هي نأ بيََلدي َيرينأُج مي َنةي َساَر الأ هي السَّ بَ َلَد يفي َهذي

فًا شَ حَ  ُلَها َخوأ ِأ َأهأ ًدا، َوَخافَ ُه ًرا َواحي َييَها َشهأ َخائيري َما َيكأ َن الذَّ ََلَب مي يًدا، َلَب َوََنزَُلوَها، َوَلَأ َيُكنأ ِبي دي
لَ  َيرينأُج َأهأ نأ َذليَك، َوَصاَنَع الأ ِأ ُمنيُعوا مي ُه َا َأَحٌد، َلكين َّ َن الأقيَتالي َلَأ يَ بأَق ِبي َأ  َوَلوأ ُمكِيُنوا مي َحَلَب َعَلى َأ

، َوَيطأ  ََ َتغييُثو ُل الأبَ َلدي إيََل بَ غأَداَذ َيسأ ُِ الَِّتي بيَبابي َحَلَب. فََأرأَسَل َأهأ ََلكيهي ِأ َعَلى َأمأ ُوُه ََ يُ َقاَسي ُلُبو
ِأ يُ َغاثُوا. َدَة، فَ َل  النَّجأ

يَن ََيأمَ  ُب َحلأَب، بيبَ َلدي َماريدي رُي إييلأَغازيي، َصاحي َمي ََ اْلأ َتَمَع وََكا ُع الأَعَساكيَر َوالأُمَتَطوِيَعَة ليلأَغَزاةي، فَاجأ
 َُ رُي طَُغا َمي ُّ، َواْلأ بأٍل الأكيََلِي ََ َمَعُه ُأَساَمُة بأُن الأُمَباَركي بأني شي ا، وََكا ًَ رييَن أَلأ شأ ََ بأُن  َعَليأهي َْنأُو عي ََل َأرأسي

، َوَساَر ِبيي  ََ لييَس َوَأرأَز ُب َبدأ ري، َصاحي .الأَمكأ َيرينأجي ، َعازيًما َعَلى قيَتالي الأ امي  ِأ إيََل الشَّ
لٍ  َعَة آََلفي رَاجي ، وََكانُوا َثََلثََة آََلفي فَاريٍس َوتيسأ ِأ ِأ َعَلى ليَقائيهي هي َة َعزأمي َيرينأُج قُ وَّ َِ الأ ا َعلي ، َسارُوا فَ َلمَّ

ٍع يُ َقاُل َلُه تَ  ضي َوأ ، ِبي َََثريبي َن اْلأ نأ َثََلثي فَ نَ َزُلوا َقرييًبا مي َباٍل لَيأَس َْلَا َطرييٌق إيَلَّ مي َ جي رييَن، َبنيأ َأ لُّ عي
ُِ بأُن قُ َريأٍش. لي َلةي ُمسأ وأ عي قُتيَل َشَرُف الدَّ ضي َهاٍت، َويفي َهَذا الأَموأ  جي

َلُدوا إيََل الأمُ  ، فََأخأ يقي الطَّرييقي ِأ ليضي ُلُك إيلَيأهي ََّ َأَحًدا ََل َيسأ َيرينأُج َأ ، إيَذا َوَظنَّ الأ ِأ طَاَوَلةي وََكاَنتأ َعاَدًة َْلُ
َنا، ف َ  ريي إيلَي أ لأَمسي َسَك ِبي َأ ََ َلُه: ََل تُ تأعيبأ نَ  نَي، َورَاَسُلوا إييلأَغازيي يَ ُقوُلو ليمي َن الأُمسأ ًة مي ا قُ وَّ ُن رََأوأ َنحأ

ِأ فيي َتَشارَُه َا قَاُلوُه، َواسأ َحابَُه ِبي َِ َأصأ َل ََ إيلَيأَك، فََأعأ ُلو نأ َوقأتيهي، َواصي لرُُّكوبي مي َعُل، فََأَشاُروا ِبي َأ َما يَ 
َيرينأجُ  َن الطُُّرقي الثَََّلثَةي، َوَلَأ تَ عأَتقيدي الأ ، َوَدَخَل النَّاُس مي ِأ َعَل َذليَك، َوَساَر إيلَيأهي ََ ِأ فَ  هي دي ََّ َأَحًدا َوَقصأ  َأ

، فَ لَ  ِأ َلكي إيلَيأهي ، ليُصُعوبَةي الأَمسأ ِأ َدُم َعَليأهي  ِأ يَ قأ
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َهزي  ا ُمن أ َيرينأُج َْحأَلًة ُمنأكيَرًة، فَ َولَّوأ ، َفَحَمَل الأ ِأ ُه يَ ت أ نَي َقدأ َغشي ليمي ُعُروا إيَلَّ َوَأَوائيُل الأُمسأ نَي، فَ َلُقوا َيشأ مي
يَدٌة، َوَأَحاُطو  ِأ َحرأٌب َشدي نَ ُه ، َوَجَرى بَ ي أ ِأ َكري ُمتَ َتابيَعًة، فَ َعاُدوا َمَعُه يعي َِبقيَي الأَعسأ نأ َجَي َيرينأجي مي لأ ا ِبي

رٍي، َوقُتيَل اْلأَ  ٍر َيسي ََ ُ نَ  ِأ َغريأ ُه ن أ ليتأ مي َأ ِأ يُ  ، فَ َل ِأ يهي نأ َسائيري نَ َواحي يأُف مي ُِ السَّ ، َوَأَخَذُه ِأ َهاَتيي يُع، جي مي
ُروا.  َوُأسي



، وَ  ِأ يهي مي نأ ُمَقدَّ ََ فَاريًسا مي ُعو َرى نَ يِيٌف َوَسب أ َسأ ََ يفي َُجأَلةي اْلأ ِأ وََكا هي َُوسي ُلوا إيََل َحَلَب، فَ َبَذُلوا يفي نُ  ْحُي
َِ الأَكثيريََة. ُِ الأَغَنائي ُه ن أ ََ مي ليُمو َِ الأُمسأ ، َوَغني ِأ ُه ن أ َبلأ مي ِأ يُ قأ يَناٍر، فَ َل  َثََلَثَياَئةي أَلأفي دي

َل رَأأُسُه، وََكانَ  نَُّه قُتيَل َوْحُي ُب أَنأطَاكيَيَة، فَإي رييَجاُل، َصاحي ، َوَأمَّا سي َوَّلي ري رَبييٍع اْلأ َتَصَف َشهأ َعُة ُمن أ تي الأَوق أ
: يِي يمي ُل الأَعظي َعةي قَ وأ هي الأَوق أ ا ُمديَح بيهي إييلأغَازيي يفي َهذي مَّ  َفمي

عأوييلُ  َاليقي الت َّ ُبوُل ... َوَعَليأَك بَ عأُد اْلأ ُلَك الأَمقأ  ُقلأ َما َتَشاُء، فَ َقوأ
نَي َنَصرأ  َُ حي تَ بأَشَر الأُقرأآ ْنأييلُ َواسأ دي ريَجاليهي اْلأي قأ  َتُه ... َوَبَكى ليََ

ن أ  ، َوفَ َتَح مي ِأ ِأ إييلأغَازيي أَيأًضا، فَ َهَزَمُه ، فَ َلقييَ ُه ِأ َن الأَمعأرََكةي َمَع َغريأيهي َِ مي َع َمنأ َسلي َن ُثَّ ََتَمَّ صأ ِأ حي ُه
َرَها،  ، َوَزرأَدََن، َوَعاَد إيََل َحَلَب، َوقَ رََّر َأمأ َََثريبي يَن.اْلأ ََُراَت إيََل َماريدي َلَح َحاَْلَا، ُثَّ َعََبَ الأ  َوَأصأ

 
َيرينأجي  َرى َمَع الأ َعٍة ُأخأ ُر َوق أ  ذيكأ

نأ َطََبي  اَئَِتأ فَاريٍس، مي َيرينأجي َْنأوي مي َن الأ َر، يفي ََجأٍع مي ُب َتلِي َِبشي َنةي َساَر ُجوُسلينُي، َصاحي هي السَّ يََّة، يفي َهذي
ةً  نأ  َفَكَبَس طَائيََ ِأ مي هي مي ِأ َعنأ بَقييَّةي قَ وأ ، َوَسَأَْلُ ِأ ، َوَأَخَذ َغَنائيَمُه ِأ ََ بيَبِني َخاليٍد، فََأَخَذُه نأ َطيٍِ يُ عأَرُفو مي

َق َوَطََبِييََة، فَ َقدَّ  َمشأ َ دي ََلَلةي، َبنيأ ي السُّ ، بيَوادي َي َزأ نأ َورَاءي اْلأ ِأ مي ََبُوُه َأَّنَُّ اَئًة َم ُجو َبِني رَبييَعَة، فََأخأ ُسلينُي مي
َحابيهي، َوَساَر ُهَو يفي  نأ َأصأ نَي فَاريًسا مي  َوََخأسي
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َََبُ بيَذليَك، ُِ اْلأ بيُسوا َبِني رَبييَعَة، فَ َوَصَلُه ُِ الصُّبأَح ليَيكأ نَي فَاريًسا َعَلى َطرييٍق آَخَر َوَواَعَدُه  ََخأسي
نأ  رٌي مي ِأ َأمي يَل، َفَمنَ َعُه اَئُة  فََأرَاُدوا الرَّحي ُِ الأمي نَي فَاريًسا، فَ َوَصَلُه اَئٍة َوََخأسي َبِني رَبييَعَة، وََكانُوا يفي مي

، َفضََّل الطَّرييَق، َوَتسَ  ِأ ريُكُه ، َأوأ َسُيدأ ِأ ََّ ُجوُسلينُي َقدأ َسبَ َقُه يَن َأ ، ُمعأَتقيدي َيرينأجي َن الأ ََ مي اَوتي َوََخأُسو
تَ تَ ُلوا، َوَطَعنَ  ، فَاق أ َي ََت ِأ َشَجاَعٌة، الأعيدَّ رييهي نأ َأمي اَلًة، َوَظَهَر مي ِأ رَجَّ ثَ َرُه ، َفَجَعُلوا َأكأ ِأ تي الأَعَرُب ُخُيوَْلُ

، َبَذلَ  ِأ يهي مي نأ ُمَقدَّ َر اث أَنا َعَشَر مي ، َوُأسي ََ ُعو َيرينأجي َسب أ َن الأ َدُة رَأأٍي، فَ ُقتيَل مي بيرٍي، َوَجوأ ُن َتدأ  ُكلُّ َوُحسأ
ِأ يفي فيدَ  ُه ن أ ٍد مي َرى.َواحي َسأ َن اْلأ ًة مي دَّ هي َماًَل َجزييًَل َوعي سي َأ  اءي نَ 

َا  َعةي، َفَساَر إيََل َطَرابُ ُلَس، َفَجَمَع ِبي ، َوبَ َلَغُه َخََبُ الأَوق أ نَُّه َضلَّ يفي الطَّرييقي ََجأًعا، َوَأمَّا ُجوُسلينُي فَإي
َها، فَ َهَزَمهُ  ، فََأَغاَر َعَلى بَ َلدي ََ َقََل َرى إيََل َعسأ ُلوًَل. َوَأسأ َأ ََ ُهَناَك، فَ َعاَد َم ليُمو  الأُمسأ

 
سَ  ُر قَ تألي َمنأُكوبَ رأ  ذيكأ

َم َحالُُه. َنَة بَ غأَداَذ، َوَقدأ تَ َقدَّ حأ ََ شي ي َكا ُس الَّذي رُي َمنأُكوبَ رأ َمي َنةي قُتيَل اْلأ هي السَّ  يفي َهذي
َُ َُمأُموٌد وَ  لأطَا ََزَم السُّ ََ َسَبُب قَ تأليهي: أَنَُّه اَّنأ نأ َطرييقي وََكا َع مي َة َمَواضي دَّ َعاَد إيََل بَ غأَداَذ، َوََّنأَب عي



تَ َقرَّ ا ، َوَأرَاَد ُدُخوَل بَ غأَداَذ، َفَسريََّ إيلَيأهي ُدبَ يأُس بأُن َصَدَقَة َمنأ َمنَ َعُه، فَ َعاَد َوَقدي اسأ ََ َ ُخَراَسا لصُّلأُح َبنيأ
ي َسنأَجَر َوَُمأُموٍد، فَ َقَصَد السُّ  لأطَاَننيأ ٌن، فَ َقاَل َلُه: َأََن السُّ ََ َُ َسنأَجَر، َفَدَخَل إيلَيأهي َوَمَعُه َسيأٌف وََك لأطَا

َنعأ بيهي َما ُترييُد! فَأَ  َي َُمأُموٍد، َوقَاَل: َهَذا َِمأُلوُكَك، فَاصأ لأطَا ُذ َأَحًدا، َوَسلََّمُه إيََل السُّ  َخَذُه.ََل ُأَؤاخي
ي نأُه َغيأٌظ َشدي هي مي سي َأ ََ يفي نَ  ٌد َأَخَذ َسرِيي ََّتُه، َواليَدَة وََكا َُ ُُمَمَّ لأطَا َ السُّ ا تُ ُويفِي َها: أَنَُّه َلمَّ ن أ َباٍب مي َسأ ٌد ْلي

ُُموري ُدو  ْلأ تيبأَداُدُه ِبي َها: ُجرأأَتُُه َعَليأهي، َواسأ ن أ َا، َومي َتي دَّ ًرا، قَ بأَل انأقيَضاءي عي ُعوٍد، قَ هأ ريُُه الأَمليكي َمسأ نَُه، َوَمسي
حأ  لأعيرَ إيََل شي َها: َما فَ َعَلُه ِبي ن أ رأ َعَلى َمنأعيهي، َومي دي َُ َكاريٌه ليَذليَك َلكينَُّه َلَأ يَ قأ لأطَا َن َنكييََّة بَ غأَداَذ، َوالسُّ اقي مي

نأ َشرِيهي. ًا، َوَأرَاَح الأعيَباَد َوالأبيََلَد مي ، إيََل َغريأي َذليَك، فَ َقتَ َلُه َصَبأ ِي  الظُّلأ
 

َمي  ُر قَ تألي اْلأ  ريي َعلييِي بأني ُعَمرَ ذيكأ
ََ َقدأ  ٍد، وََكا َي ُُمَمَّ لأطَا ُب السُّ رُي ابأُن ُعَمَر، َحاجي َمي َنةي أَيأًضا قُتيَل اْلأ هي السَّ  يفي َهذي
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َُمَراُء، َوَأفأ  َقاَدتي الأَعَساكيُر َلُه، َفَحَسَدُه اْلأ َي َُمأُموٍد، َوان أ لأطَا رٍي َمَع السُّ ََبَ َأمي َسُدوا َحاَلُه َمَع َصاَر َأكأ
رأَد وَكَ  َ بُ ُروجي َي َبنيأ نَي، َوهي َِ، فَ َهَرَب إيََل قَ لأَعةي بَ رأجي َلُه، فَ َعلي ُنوا َلُه قَ ت أ َي َُمأُموٍد، َوَحسَّ لأطَا ََ السُّ َرَج، وََكا

، وََكاَنتأ بي  ََ َتا اَئَِتأ فَاريٍس إيََل ُخوزيسأ َها يفي مي ن أ ُلُه َوَمالُُه، َوَساَر مي َا َأهأ َيدي َأقَ ُبوريي بأني بُ رأُسَق، َوابأَِنأ ِبي
 َ َمانيهي َوْحي ِأ ِبَي ِأ َوَأَخَذ ُعُهوَدُه ، فََأرأَسَل إيلَيأهي نأُدو بأني زينأكييٍِ ليي بأني يَ لأَبكيي، َوهي  ايَتيهي.َأَخَويأهي: َأرأغي

، فَ َلُقو  ِأ هي دي نأ َقصأ َكًرا َمنَ ُعوُه مي ِأ َأرأَسُلوا َعسأ ا َساَر إيلَيأهي تَ تَ ُلوا، فَ َلمَّ َُتَ، فَاق أ نأ َتسأ َخ مي تَّةي فَ َراسي ُه َعَلى سي
َوَّلي  هي اْلأ ُلُه بيَسرأجي تَ َقَل إيََل َغريأيهي، فَ َتَشبََّث َذي أ َحابُُه، فَ َوَقَف بيهي فَ َرُسُه، فَان أ ََزَم ُهَو َوَأصأ ، فََأزَاَلُه، فَاَّنأ

رَُكوُه َوَأَسرُ  َعلَُّق، فَأَبأطََأ، فََأدأ ِأ بيَقتأليهي، فَ ُقتيَل فَ َعاَوَد الت َّ ريهي فََأَمَرُه ََ َُمأُموًدا يفي َأمأ لأطَا وُه، وََكاتَ ُبوا السُّ
َل رَأأُسُه إيلَيأهي.  َوْحُي

 
لي قُ رأطَُبةَ  نَي َوَأهأ َ الأُمَرابيطي َنةي َبنيأ َيت أ ُر الأ  ذيكأ

اَئٍة، َكانَ  مي َرَة َوََخأسي َنةي، َوقييَل َسَنَة َأرأبََع َعشأ هي السَّ نَي َعلييِي بأني يفي َهذي ليمي ريي الأُمسأ َكري َأمي َ َعسأ َنٌة َبنيأ تأ فيت أ
لي قُ رأطَُبَة. َ َأهأ  يُوُسَف َوَبنيأ

ُم اْلأَ  ََ يَ وأ ا َكا ٍر َُيأََي بأَن َروَّاٍد، فَ َلمَّ َها َأَِب َبكأ تَ عأَمَل َعَلي أ نَي اسأ ليمي رَي الأُمسأ ََّ َأمي َحى َخَرَج َوَسبَ بَ َها: َأ ضأ
رِي  ََ نَي، النَّاُس ُمتَ  ليمي لأُمسأ تَ َغاَثتأ ِبي َسَكَها، فَاسأ َرَأٍة فَأَمأ ٍر َيَدُه إيََل امأ نأ َعبييدي أَِي َبكأ نَي، َفَمدَّ َعبأٌد مي جي

َرأُب ب َ  َهاري، َواْلأ يَع الن َّ يَمٌة، َوَداَمتأ َجَي َنٌة َعظي لي الأبَ َلدي فيت أ َ الأَعبييدي َوَأهأ ِأ قَ فََأَغاثُوَها، فَ َوَقَع َبنيأ نَ ُه ائيَمٌة ي أ
َتَمَع إيلَيأهي  ٍر، فَاجأ ريي أَِي َبكأ َمي َََبُ إيََل اْلأ ََرَُّقوا، فَ َوَصَل اْلأ ُِ اللَّيأُل، فَ تَ  رََكُه ََُقَهاُء َعَلى َساٍق، فََأدأ الأ



نَ  َيت أ يَن َأََثُروا الأ َن الأَعبييدي الَّذي ًدا مي ُتَل َواحي َأ تَ قأ َلَحُة َأ ، فَ َقاُلوا: الأَمصأ َُ َعأَيا َب َواْلأ َة، فَأَنأَكَر َذليَك َوَغضي
ََُقَهاُء وَ  ، فَ رَكيَب الأ لي الأبَ َلدي ََلَح َوالأُعَدَد يُرييُد قيَتاَل َأهأ ، َوَأظأَهَر السِي َن الأَغدي َبَح مي نأُه، َوَأصأ َُ مي َعأَيا اْلأ

ري، لأَقصأ ، َوقَاتَ ُلوُه فَ َهَزُموُه، َوََتَصََّن ِبي لي الأبَ َلدي نأ َأهأ َُ مي بَّا ِأ  َوالشُّ ُه ن أ َفَحَصُروُه، َوَتَسلَُّقوا إيلَيأهي، فَ َهَرَب مي
، َوَأخأ  ِأ َواَْلُ نَي، َوََّنَُبوا َأمأ يَع ُدوري الأُمَرابيطي َرُقوا َجَي َر، َوَأحأ َن بَ عأَد َمَشقٍَّة َوتَ َعٍب، فَ نَ َهُبوا الأَقصأ ِأ مي َرُجوُه

َبحي ُصورٍَة.  الأبَ َلدي َعَلى َأق أ
مي  َهاَجَة، َوَزََنَتَة، َواتََّصَل اْلأَََبُ ِبَي نأ َصن أ تَ عأَظَمُه، َوََجََّع الأَعَساكيَر مي نَي َفَكريَه َذليَك َواسأ ليمي ريي الأُمسأ

ا مي َرَة َوََخأسي ِأ َسَنَة ََخأَس َعشأ ٌِ، فَ َعََبَ إيلَيأهي ي ِأ ََجأٌع َعظي ُه ن أ َتَمَع َلُه مي ، فَاجأ ِأ َئٍة، َوَحَصَر َوالأََبأبَري، َوَغريأيهي
يَنةَ  رُي الأ  َمدي ا رََأى َأمي َي َدَمُه َوَحريَيَُه َوَماَلُه، فَ َلمَّ َأ َُيأمي ُلَها قيَتاَل َمنأ يُرييُد َأ نَي قُ رأطَُبَة، فَ َقاتَ َلُه َأهأ ليمي ُمسأ

ا يفي  ، َوَسَعوأ ِأ نَ ُه َراُء بَ ي أ ََ ِأ َدَخَل السُّ َة قيَتاْليي دَّ  شي
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ِأ إيََل َذليَك َعَلى تَ َقرَّتي  الصُّلأحي فََأَجاَِبُ ، َواسأ ِأ َواْليي نأ َأمأ نَي َما ََّنَُبوُه مي َل قُ رأطَُبَة الأُمَرابيطي َأ يُ َغرِيَم َأهأ َأ
. ِأ َدُة َعَلى َذليَك، َوَعاَد َعنأ قيَتاْليي  الأَقاعي

 
َرةَ  ََ الأَبصأ َما ُر ُملأكي َعلييِي بأني ُسكأ  ذيكأ

 ََ َما ََل َعلييُّ بأُن ُسكأ تَ وأ َنةي اسأ هي السَّ َرةي. يفي َهذي  َعَلى الأَبصأ
َتخأ  ، فَاسأ ُقَر الأُبَخارييَّ رَي آَفُسن أ َمي َرَة اْلأ ََ َقدأ َأقأَطَع الأَبصأ ًدا َكا ََ ُُمَمَّ لأطَا ََّ السُّ َا َوَسَبُب َذليَك: َأ َلَف ِبي

لأبَ  ََّ الأَماَء ِبي ريََة إيََل َحدِي َأ َسَن السِي ، فََأحأ ِي ُقَر الأبَ َياِتي َرارًا ََنئيًبا يُ عأَرُف بيُسن أ ًَُنا َوجي لأٌح، فََأقَاَم ُس َرةي مي صأ
َب. ُل َْلُُِ الأَماَء الأَعذأ ابيَلةي، ََتأمي اءي َوالسَّ ََ  ليلضَُّع

ليي، مُ  ُُه َغزأغي رٍي اَسأ ُقُر َعَلى الأَقبأضي َعَلى َأمي رُي ُسن أ َمي ٌد َعَزَم َهَذا اْلأ َُ ُُمَمَّ لأطَا َ السُّ ا تُ ُويفِي مي فَ َلمَّ َقدَّ
َراكي  َت أ ُُه  اْلأ رٍي آَخَر اَسأ نينَي، َعَلى َأمي َة سي دَّ َرةي عي لنَّاسي َعَلى الأَبصأ يلييَّةي، َوُهَو َمذأُكوٌر، َوَحجَّ ِبي َاعي َسأ اْلأي

َتَمَعا َعَليأهي، َوقَ َبَضاُه َوقَ يََّداُه، َوَأَخَذا ا َراكي الأبَ لأَدقييَّةي، فَاجأ َت أ ُم اْلأ ، َوُهَو ُمَقدَّ ُقُر أَلأبأ َة َوَما لأَقلأعَ ُسن أ
 َوَجَداُه َلُه.

لي  ا قَ تَ َلُه َوَثَب َغزأغي نأُه، فَ َلمَّ َبلأ مي ِأ يَ قأ ليي، فَ َل َلُه، َفَمنَ َعُه َغزأغي ُقَر أَلأبأ َأرَاَد قَ ت أ ََّ ُسن أ ُقَر ُثَّ إي ي َعَلى ُسن أ
، فَاطأَمأَنُّوا. َي ُكو لسُّ  أَلأبأ فَ َقتَ َلُه، َوََنَدى يفي النَّاسي ِبي

رُي ا ََ َأمي َُمَراءي الأبَ لأَدقييَّةي، وَكَ وََكا ََ َأَحُد اْلأ َما ُُه َعلييُّ بأُن ُسكأ رٌي اَسأ َنَة، َأمي هي السَّ َرةي َهذي َن الأَبصأ َاجِي مي ََ ْلأ ا
ُقَر أَ  َأ َيَأُخَذ بيثَأأري ُسن أ َنَُّه َخاَف َأ هي، َوْلي َجُّ َعَلى يَدي ٌد، َحيأُث َُتَّ اْلأ قأ ليي َعَليأهي حي سي َغزأغي َأ ، إيذأ لأ يفي نَ  بأ

ِأ  اجي َوََّنأبيهي ُجَّ دي اْلأ ِأ بيَقصأ ليي إيََل َعَربي الأََبييَّةي َيَأُمُرُه ُم الأبَ لأَدقييَّةي، فََأرأَسَل َغزأغي ُعوا بيَذليَك، ُهَو ُمَقدَّ ، َفَطمي



َلى َبََلًء َحَسًنا، وَ  ، َوأَب أ ََ َما ُِ ابأُن ُسكأ ، َوَْحَاُه ِأ اَج فَ َقاتَ ُلوُه ُجَّ ِأ َوُهَو َسائيٌر َوَقَصُدوا اْلأ َجَعَل يُ َقاتيُلُه
نأ قَ  ليي ََيأنَ ُعُه مي ، فََأرأَسَل إيلَيأهي َغزأغي َي َما َرةي يَ وأ َ الأَبصأ َنُه َوَبنيأ َأ بَقيَي بَ ي أ َرةي إيََل َأ َرةي، َْنأَو الأَبصأ دي الأَبصأ صأ

َلَة، َهَذا َوالأَعَرُب يُ َقاتيُلونَُه،  جأ َل دي ََ ُّ، َأسأ ّني ِي َْحََل َعَلى الأَعَربي َْحأَلًة فَ َقَصَد الأَعوأ ّني ا َوَصَل إيََل الأَعوأ فَ َلمَّ
. ِأ َقًة، فَ َهَزَمُه  َصادي

تَ تَ َلتي  ََ َعلييٌّ يفي قيلٍَّة، فَ َتَحاَرَِب، َواق أ ََ يفي َعَدٍد َكثيرٍي، وََكا َما ليي إيََل َعلييِي بأني ُسكأ َوَساَر َغزأغي
، فََأَصاَبتأ فَ َرَس َغزأ  َي َتا َرةي َفَدَخَلَها، َوَمَلَك الطَّائيََ ابٌَة َفَسَقَط َوقُتيَل، َوَساَر َعلييٌّ إيََل الأَبصأ ليي ُنشَّ غي

َي  لأطَا نأَد السُّ ََ عي لطَّاَعةي، وََكا ُقَر الأُبَخارييِي َونُ وَّابَُه، وََكاتَ َبُه ِبي اَل آُفُسن أ َأ الأَقلأَعَة، َوَأقَ رَّ ُعمَّ ، َوَسأََلُه َأ
ََ ََنئيًبا َعنأ  يَنئيذٍ َيُكو ُقُر إيََل َذليَك، َفَطَرَد حي ِأ َيُيبأُه آقأُسن أ َرةي، فَ َل لأَبصأ  ُه ِبي
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تَ َقرَّ فييهي، َوأَ  ا، َواسأ َتبيدًّ ، ُمسأ َحابي َصأ ، َوَتَصرََّف َتَصرَُّف اْلأ ََل َعَلى الأبَ َلدي تَ وأ ُقَر، َواسأ َسَن نُ وَّاَب آقأُسن أ حأ
ريََة إيََل َسَنَة َأرأبََع عَ  َكٍر السِي ُقَر الأُبَخارييَّ يفي َعسأ رَي آقأُسن أ َمي َُ َُمأُموٌد اْلأ لأطَا اَئٍة، َفَسريََّ السُّ مي َرَة َوََخأسي شأ

. ََ َما نأ َعلييِي بأني ُسكأ َرةي، فََأَخَذَها مي  إيََل الأَبصأ
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
دي  َُ ِبييَعاَدةي ُُمَاهي لأطَا َنةي َأَمَر السُّ هي السَّ ََ ََنئيَب ُدبَ يأسي بأني  يفي َهذي ، َكا َنكييََّة الأعيَراقي حأ يني َِبأُروَز شي الدِي

َها.  َصَدَقَة، فَ ُعزيَل َعن أ
َي َُمأُموٍد، َوَوَزَر بَ عأَدهُ  لأطَا َلةي، َوزييُر السُّ وأ َ الأَوزييُر رَبييُب الدَّ ، تُ ُويفِي َوَّلي الأَكَماُل  َوفييَها، يفي رَبييٍع اْلأ

 ، يُّ ريَمي مي َوليهي أَبُو َعلييِي السُّ يُد الدُّ َل بَ عأَدُه َعمي تُ عأمي دي فَ ُعزيَل، َواسأ ََتأشي َلةي، َوزييري الأُمسأ وأ ََ َوَلَد رَبييبي الدَّ  وََكا
يني أَِي الرِيَضا َصَدَقَة، ُِّ الأَوزييري َجََللي الدِي ، َوَهَذا الأَوزييُر ُهَو َع يني ي الَّ  بأُن َصَدَقَة، َولُقِيَب َجََلَل الدِي ذي

َََتبيكي زينأكييٍِ َعَلى َما َنذأُكُرُه. ، َواْلأ دي  َوَزَر ليلرَّاشي
لأُقرأبي  ََلُم، ِبي ُِ السَّ َحاَق َويَ عأُقوَب، َعَليأهي َا َوَلَديأهي إيسأ ، َوَقَبأ َلييلي َِ اْلأ ي َراهي ُ إيب أ َن الأبَ يأتي َوفييَها َظَهَر َقَبأ  مي

َن النَّ  ِأ َكثيرٌي مي ، َورَآُه سي نأ َذَهٍب َوفيضٍَّة، الأُمَقدَّ يُل مي ِأ يفي الأَمَغارَةي قَ َنادي نأَدُه ، َوعي ِأ َساُدُه اسي َلَأ تَ بأَل َأجأ
.ُِ َل يُّ يفي ََتريَييهي، َواَّللَُّ َأعأ يمي  َهَكَذا ذََكَرُه َْحأَزُة بأُن َأَسٍد التَّمي

 ]الأَوفَ َياُت[
ي الأُقَضاُة أَ  َ قَاضي ، تُ ُويفِي ليُدُه يفي رََجٍب َسَنَة َوفييَها، يفي الأُمَحرَّمي ُّ، َوَموأ اَمَغاّني ٍد الدَّ ََسني َعلييُّ بأُن ُُمَمَّ بُو اْلأ

َن الأ  لي َوَلُه مي صي نأ بَ غأَداَذ إيََل الأَموأ َ الأَقَضاَء بيَبابي الطَّاقي مي اَئٍة، َوَوِلي ٍع َوَأرأبَعينَي َوَأرأبَعيمي تٌّ تيسأ ُعُمري سي



ََ َسَنًة، َوَهَذا َشيأ  ُرو شأ ِي َعلييُّ بأُن َوعي َمُل أَبُو الأَقاسي َكأ َ َقَضاَء الأُقَضاةي اْلأ َ َوِلي ا تُ ُويفِي ٌء َلَأ َيُكنأ ليَغريأيهي َوَلمَّ
ٍر. ََ ُّ، َوُخليَع َعَليأهي ََثليَث َص ٍد الزَّي أَنِبي ُ بأُن ُُمَمَّ َُسنيأ  أَِي طَاليٍب اْلأ
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ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
َم َتَ  َيي َوفييَها ُهدي َت نينَي الأُمكأ مي رُي الأُمؤأ هي، َهَذا التَّاُج بَ َناُه َأمي ني اَّنأيَدامي في مي َلَة ليلأَخوأ جأ ةي َعَلى دي ََ َليي ُج اْلأ

. ي ائَ َتنيأ عينَي َومي  بَ عأَد َسَنةي تيسأ
عي الأ  َامي نأََبي ِبي َر الأمي تَ َغاَث النَّاُس، َوَأرَاُدوا َكسأ ، فَاسأ َجُّ َر اْلأ ََُة إيََل ُدبَ يأسي َوفييَها َتََخَّ َليي ري فََأرأَسَل اْلأ َقصأ

نأ بَ غأ  ِأ مي ََ ُخُروُجُه ، فََأَجاَب إيََل َذليَك، وََكا اجي ُجَّ ييريي اْلأ رَي َنَظَر َعَلى َتسأ َمي َد اْلأ َداَذ بأني َصَدَقَة ليُيَساعي
طَاُر إيََل الأ  َمأ ُِ اْلأ ي الأَقعأَدةي، َوتَ َواَلتأ َعَليأهي َ َعَشري ذي  ُكوَفةي.ََثّني

ي الأكُ  ، قَاضي َييَّ ََد الث ََّق دي بأَن َأْحأ ٍر َعبأَد الأَواحي ََ َي َأَِب َجعأ وفَةي، إيََل َوفييَها َأرأَسَل ُدبَ يأُس بأُن َصَدَقَة الأَقاضي
نأُه إييلأغَازيي، َوَْحََلَها الث َّ  نَ َتُه، فَ َزوََّجَها مي يَن، ََيأُطُب اب أ َاريدي َييُّ َمَعُه إيََل اْلأيلَّةي، إييلأَغازيي بأني َأرأَتَق ِبي َق

. لي صي لأَموأ َتاَز ِبي  َواجأ
 ]الأَوفَ َياُت[

ََنابي  دي بأني َعقييٍل، َشيأُخ اْلأ َ أَبُو الأَوفَا َعلييُّ بأُن َعقييلي بأني ُُمَمَّ ُوََل، تُ ُويفِي َلةي، يفي َوفييَها، يفي َُجَاَدى اْلأ
ََ َحَسَن الأُمنَ  َهبي الأُمعأَتزيَلةي يفي َحَداثَتيهي َوقأتيهي، بيبَ غأَداَذ، وََكا َذأ تَ َغَل ِبي ََ َقدي اشأ ري، وََكا َاطي اَظَرةي، َسرييَع اْلأ

نينَي، ُثَّ َأظأَهَر  َة سي دَّ َتَجاَر بيَبابي الأَمَراتيبي عي َلُه، فَاسأ ََنابيَلُة قَ ت أ ، فََأرَاَد اْلأ بََة َحَّتَّ َعَلى أَِي الأَولييدي وأ الت َّ
َن ال َن مي .ََتَكَّ َي َُُنو نأ َُجَلأتيَها كيَتاُب الأ ََاُت مي  ظُُّهوري، َوَلُه ُمَصن َّ
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اَئٍة[ مي َرَة َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبَع َعشأ
514 - 

لأطَ  يهي السُّ ُعوٍد َعَلى َأخي َي الأَمليكي َمسأ َيا صأ ُر عي اَئٍة ذيكأ مي َرَة َوََخأسي َي َُمأُموٍد ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبَع َعشأ ا
نَ ُهَما َرأبي بَ ي أ  َواْلأ

ُعوٍد،  يهي الأَمليكي َمسأ َي َُمأُموٍد َوَأخي لأطَا َ السُّ ََ الأَمَصافُّ َبنيأ ، َكا َوَّلي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ ُعوٌد يفي َهذي َوَمسأ
. َُ ُل َوَأذأرَبييَجا صي يَنئيٍذ َلُه الأَموأ  حي

ََّ ُدبَ يأسَ  ََ َسَبُب َذليَك َأ ُعوٍد، َُيُثُُّه َعَلى طََلبي  وََكا ََ ُيَكاتيُب ُجُيوشأ بيكأ َأََتبيَك َمسأ بأَن َصَدَقَة َكا



َاهي َوعُ  َن اْلأ َُوا فَ يَ َناَل مي َأ ََيأَتلي ََ َغَرُضُه َأ ُعوٍد، َويَعيُدُه الأُمَساَعَدَة، وََكا لأطََنةي ليلأَمليكي َمسأ ُلوِي الأُمنَ زََّلةي السَّ
ٍد ابأَِنأ ُملأكيَشاهأ َعَلى َما ذََكرأََنُه.َما ََنَلُه أَبُوُه  ي بُ رأكيياُرَق َوُُمَمَّ لأطَاَننيأ تيََلفي السُّ خأ  ِبي

َنكييََّة بَ غأَداَذ، َوَقدأ َأقأطَ  حأ ُعوٍد، َقدأ فَاَرَق شي ، َأََتبيُك الأَمليكي َمسأ َلةي الأَُبأُسقييُّ وأ ُِ الدَّ ي ََ َقسي ُعوٌد وََكا َعُه َمسأ
رُي َمَراَغَة، ُمَضافَ  َ ُدبَ يأٍس َعَداَوٌة َُمأَكَمٌة، َفَكاَتَب ُدبَ يأٌس ُجُيوشأ بيكأ ُيشي َنُه َوَبنيأ َبةي، َوبَ ي أ ًة إيََل الرَّحأ

َي َُمأُموٍد، َوَبَذَل َلُه َماًَل َكثيريًا عَ  لأطَا ، َويَ نأُسُبُه إيََل الأَميألي إيََل السُّ هي، َعَليأهي بيَقبأضي الأَُبأُسقييِي َلى قَ بأضي
َيي فَ عَ  دي لَُّه َوزَاَد يفي تَ قأ َلى ُمَي َرَمُه َوَأعأ َي َُمأُموٍد، فََأكأ لأطَا ِأ إيََل السُّ ََارَقَ ُه َِ الأَُبأُسقييُّ َذليَك، فَ   هي.لي

ُعوٍد،  لأَمليكي َمسأ ُّ الطُّغأَرائييُّ ِبي بَ َهاّني َصأ ُ بأُن َعلييٍِ اْلأ َُسنيأ يَل اْلأ َاعي َتاُذ أَبُو إيَسأ ُسأ ََ َوَلُدُه َواتََّصَل اْلأ َفَكا
تَ وأ  ا َوَصَل َواليُدُه اسأ ، فَ َلمَّ ُتُب الطُّغأَراَء َمَع الأَمليكي يَل، َيكأ َاعي ُد بأُن أَِي إيَسأ ، ُُمَمَّ ُعوٌد، أَبُو الأُمَؤيِيدي َزرَُه َمسأ

َرَة وَ  َب َطَرابُ ُلَس، َسَنَة َثََلَث َعشأ اٍر، َصاحي َأ َعَزَل َأَِب َعلييِي بأَن َعمَّ ، بَ عأَد َأ اَئٍة بيَبابي ُخَويٍِ مي ََخأسي
ُُروجي َعنأ طَاَعتيهي. َي َُمأُموٍد َواْلأ لأطَا ةي السُّ ََ نأ َُمَاَل ََ ُدبَ يأٌس ُيَكاتيُب بيهي مي َن َما َكا  َفَحسَّ
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ِأ  ََ َُمأُموًدا اْلأَََبُ، َفَكَتَب إيلَيأهي لأطَا نأ َذليَك، فَ بَ َلَغ السُّ ِأ َعَليأهي مي َُوُه،  َوَظَهَر َما ُه َأ َخاَل ِأ إي َُيَوِيفُ ُه
ليهي، َوَأظأَهُروا َما َكانُ  ُغوا إيََل قَ وأ ِأ ُيصأ َأ قَاُموا َعَلى طَاَعتيهي َوُمَوافَ َقتيهي، فَ َل َُ إي َسا حأ ُِ اْلأي ُه وا َعَليأهي، َويَعيدأ

لأطََنةي، َوَضَربُوا لَهُ  لسَّ ُعوٍد ِبي رُّونَُه، َوَخطَُبوا ليلأَمليكي َمسأ رٍُّق  َوَما ُيسي ََ ََ َذليَك َعَلى تَ  َس، وََكا َمأ َوَب اْلأ الن ُّ
نَ  ُه َوُهَو َُمٌَََّف مي َ إيلَيأهي لييَ لأَقوأ ريأ َرُعوا السَّ ، َوَأسأ ِأ َي َُمأُموٍد، فَ َقويَي َطَمُعُه لأطَا نأ َعَساكيري السُّ  الأَعَساكيري، مي

ا، َفَساَر أَيأًضا  ًَ َتَمَع إيلَيأهي ََخأَسَة َعَشَر أَلأ َتَصَف رَبييٍع فَاجأ نأَد َعَقَبةي َأَسَداَِبَذ، ُمن أ ا عي ، فَالأتَ َقوأ ِأ إيلَيأهي
َهاري. ري الن َّ َرٍة إيََل آخي نأ ُبكأ تَ تَ ُلوا مي ، َواق أ َوَّلي  اْلأ

كَ  ََزَم َعسأ َمئيٍذ َبََلًء َحَسًنا، فَاَّنأ َلى يَ وأ َي َُمأُموٍد، َوأَب أ لأطَا َمةي السُّ ََ الأَُبأُسقييُّ يفي ُمَقدِي ُر الأَمليكي وََكا
َتاذُ  ُسأ َر اْلأ ، َوُأسي ِأ يهي مي ِأ َوُمَقدَّ نأ َأعأَياَّنيي ِأ ََجَاَعٌة َكثيريٌَة مي ُه ن أ َر مي َهاري، َوُأسي َر الن َّ ُعوٍد، آخي يَل  َمسأ َاعي أَبُو إيَسأ

ينيهي  ي َفَساُد دي نأدي َُ بيَقتأليهي، َوقَاَل: َقدأ ثَ َبَت عي لأطَا ُعوٍد، فََأَمَر السُّ هي، َفَكاَنتأ ويزَارَتُُه  َوزييُر َمسأ َواعأتيَقادي
َيا َعةي الأكييمأ عأري، َيَييُل إيََل َصن أ ََ َحَسَن الأكيَتابَةي َوالشِي تِينَي َسَنًة، وََكا ًرا، َوَقدأ َجاَوَز سي ، َوَلُه َسَنًة َوَشهأ ءي

َواًَل ََل َُتأَصى. َن النَّاسي َأمأ َعتأ مي  فييَها َتَصانييُف َقدأ َضي َّ
َنا عَ َوَأمَّا ا َعةي اث أ َ الأَوق أ َنُه َوَبنيأ رَُّقوا َقَصَد َجَبًَل بَ ي أ ََ َحابُُه َوتَ  ََزَم َأصأ ا اَّنأ نَُّه َلمَّ ُعوٌد فَإي َشَر لأَمليُك َمسأ

 ، ََ ََما يهي َيطأُلُب اْلأ ََ إيََل َأخي َغاٌر، فََأرأَسَل ريَكابييَُّه ُعثأَما ٌَ صي لأَما ََى فييهي َوَمَعُه غي تَ  َفَساَر إيََل فَ رأَسًخا، فَاخأ
ُقَر الأَُبأ  ، َوَأَمَر آقأُسن أ ََ ََما ُعوٍد، فَ َرقَّ َلُه َوَبَذَل َلُه اْلأ يهي َمسأ َلَمُه َحاَل َأخي َي َُمأُموٍد َوَأعأ لأطَا ُسقييَّ السُّ

عُ  ََ َمسأ َضاريهي، َفَكا ويهي َعنأُه، َوإيحأ َأ هي بيَع ريي إيلَيأهي، َوَتطأبييبي قَ لأبيهي، َوإيعأََلمي لأَمسي َل َيطأُلُب ِبي َأ ُأرأسي وٌد بَ عأَد َأ
، وََكاَنتأ َلُه، َوَمَعَها َأذأرَ  لي صي لأَموأ َن َلُه اللََّحاَق ِبي َُمَراءي إيلَيأهي، َوَحسَّ ََ َقدأ َوَصَل بَ عأُض اْلأ ََما ، اْلأ َُ بييَجا



ثُ رَ  َع بيهي، َوَيكأ َتمي َُكاتَ َبةي ُدبَ يأسي بأني َصَدَقَة ليَيجأ لأطََنةي، َفَساَر َمَعُه  َوَأَشاَر َعَليأهي ِبي ََجأُعُه، َويُ َعاويَد َطَلَب السَّ
نأ َمَكانيهي.  مي

رييهي، َفَساَر يفي أَثَريهي، َوَعَزَم َعَلى َطَلبيهي َوَلوأ إيََل ا ََبَُه ِبيَسي ِأ يَ َرُه، فََأخأ ، َوَجدَّ َوَوَصَل الأَُبأُسقييُّ فَ َل لي صي لأَموأ
رََكُه َعَلى ثَ  ريأي، فََأدأ َن َلُه َما َأرَاَد، يفي السَّ يهي َعنأُه، َوَضمي َو َأخي َأ نأ َمَكانيهي َذليَك، َوَعرََّفُه َع ََلثينَي فَ رأَسًخا مي

َعُلوا َذليكَ  ََ هي، فَ  يمي َباليهي َوتَ عأظي تيقأ سأ َُ َُمأُموٌد الأَعَساكيَر ِبي لأطَا َكري، فََأَمَر السُّ ، َوَأَمَر َوَأَعاَدُه إيََل الأَعسأ
َُ أَ  لأطَا َعَطَف َعَليأهي َُمأُموٌد، َوَوََّف السُّ َضَرُه، َواعأتَ نَ َقا، َوَبَكَيا، َوان أ نأَد َواليَدتيهي، َوَجَلَس َلُه، َوَأحأ  َأ يَ نأزيَل عي

هي يفي ُكلِي  سي َأ َا َبَذَلُه، َوَخَلَطُه بينَ   َلُه ِبي
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نأ َمَكاريمي َُمأُموٍد، وََكاَنتي اْلأُ  َعاليهي، فَ ُعدَّ َذليَك مي ، َوبَ َلدي َأف أ ََ ذأرَبييَجا ُعوٍد ِبَي لأطََنةي ليَمسأ لسَّ طأَبُة ِبي
ًما. رييَن يَ وأ شأ َزييَرةي ََثَانيَيًة َوعي ، َواْلأ لي صي  الأَموأ

ِأ يَ رَ  ُعوًدا، فَ َل َتَظَر الأَمليَك َمسأ نَُّه َساَر إيََل َعَقَبةي َأَساَداَِبَذ، َوان أ َتَظَرُه ُه، وَ َوَأمَّا َأََتبيُكُه ُجُيوشأ بيكأ فَإي ان أ
ريَها، َوََجََع الأغَ  ، َونَ َزَل بيظَاهي لي صي نأُه َساَر إيََل الأَموأ ا أَييَس مي لأ إيلَيأهي، فَ َلمَّ ِأ َيصي ٍَ آَخَر، فَ َل ََكا َن ِبي تي مي َلَّ

َُ َمَع أَ  لأطَا َا فَ َعَلُه السُّ َع ِبي ا َسَي َكُرُه، فَ َلمَّ َتَمَع إيلَيأهي َعسأ َها، َواجأ َوادي إيلَي أ َِ أَنَُّه ََل السَّ نأَدُه، َعلي يهي، َوأَنَُّه عي خي
، َوقَاَل ليَمنأ َمَعُه: إينَّ  ، َفَساَر َكأَنَُّه يُرييُد الصَّيأَد، فَ َوَصَل إيََل الزَّابي َالي ِني َقدأ ُمَقاَم َلُه َعَلى َهَذا اْلأ

ي، َفَسارَ  سي َأ ُر بينَ  َي َُمأُموٍد، َوُأَخاطي لأطَا دي السُّ ُت َعَلى َقصأ ، َوَدَخَل  َعَزمأ ََ ََمَذا إيلَيأهي، فَ َوَصَل َوُهَو ِبي
َسَن إيلَيأهي.  إيلَيأهي، َفطَيََّب قَ لأَبُه َوَأمََّنُه، َوَأحأ

ُعوٍد ََّنََب الأبيََلَد َوخَ  ا بَ َلَغُه َخََبُ اَّنأيَزامي الأَمليكي َمسأ ، فَ َلمَّ لأعيَراقي ََ ِبي نَُّه َكا  رََِّبَا، َوفَ َعلَ َوَأمَّا ُدبَ يأٌس فَإي
. َيتأ ِأ يَ لأَت َي َُمأُموٍد، َوطَيََّب قَ لأَبُه، فَ َل لأطَا َأ َأََتُه َرُسوُل السُّ يَل الأَقبييَحَة، إيََل َأ َفَاعي  فييَها اْلأ

 
نأهُ  ََ مي ُر َحالي ُدبَ يأٍس َوَما َكا  ذيكأ

َسادي َما ََ بي َوالأَقتألي َوالأ هأ َن الن َّ َها مي نأُه بيبَ غأَداَذ َوَسَوادي ََ مي ا َكا ُة  َلمَّ ََ َليي ُلُه َأرأَسَل إيلَيأهي اْلأ ث أ َلَأ ََيأري مي
لأطَ  ، فََأرأَسَل إيلَيأهي السُّ َعلأ َأ ِأ يَ  ، فَ َل لأَكفِي َّللَّي ريَساَلًة يُ نأكيُر َعَليأهي، َوَيَأُمُرُه ِبي ُد ِبي ََتأشي َُ َوطَيََّب قَ لأَبُه، الأُمسأ ا

، فَ لَ  َسادي ََ َحابيهي َعني الأ َنأعي َأصأ قَُه ِبييزَاءي َداري َوَأَمَرُه ِبي هي إيََل بَ غأَداَذ، َوَضَرَب ُسَرادي سي َأ ، َوَساَر بينَ  َبلأ ِأ يَ قأ
ُة، َوقَالَ  ََ َليي َد اْلأ يَف بيَرأأسي أَبييهي، َوََتَدَّ هي، وََكيأَف طي سي َأ : إينََّك اْلأيََلَفةي، َوَأظأَهَر الضََّغائيَن الَِّتي يفي نَ 

 ََ لأطَا ي السُّ عي َتدأ َد َأرأَسلأَت َتسأ ََّ َعوأ يَد َجَواُب ريَسالَتيهي: َأ َُتُوُه، َوإيَلَّ فَ َعلأُت َوَصنَ عأُت. فَُأعي َأ َأَعدأ ، فَإي
ليُح َحاَلَك َمَعُه. ُ ُِمأكيٍن، َوَلكينَّا ُنصأ ، َغريأ ََ ، َوَقدأ َساَر َعنأ َِهََذا َي لأطَا  السُّ

يَل، َفَكفَّ عَ  َاعي ُيوخي إيَسأ ََ الرَُّسوُل َشيأَخ الشُّ ، وََكا َي لأطَا َ السُّ َنُه َوَبنيأ اقي بَ ي أ تِيََ رَي الرُُّسُل يفي اَلي َأ َتسي َلى َأ



 َوَعاَد َعنأ بَ غأَداَذ يفي رََجٍب.
رٍي إيلَ  َلةي بأني َجهي وأ يدي الدَّ َُ يفي رََجٍب إيََل بَ غأَداَذ، فََأرأَسَل ُدبَ يأٌس َزوأَجَتُه اب أَنَة َعمي لأطَا يأهي، َوَوَصَل السُّ

يَب إيََل َذليَك َعَلىَوَمَعَها َما َح َعنأُه فَُأجي َأ َييَسٌة، َوَسَأَل الصَّ يٌَّة َن  ٌل َكثيرٌي، َوَهدي
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َُ َعنأ بَ غأَداَذ، يفي شَ  لأطَا . َفَساَر السُّ َي لأطَا ريًا ليلسُّ َها، َوَلزيَم َْلَاَجُه، َوََّنََب َجشي ن أ ُتنيَع مي َدٍة امأ وَّاٍل، قَاعي
دي ُدبَ يأٍس ِبي  َي إيََل َقصأ لأطَا رَي السُّ َِ ُدبَ يأٌس َمسي ا َعلي َييَنٍة لييَ عأَُبَ فييَها، فَ َلمَّ َحَب أَلأَف َس َتصأ ْلأيلَّةي، َواسأ

َز، فََأرأَسَل نيَساَءُه إيََل الأَبطي  َأ يُ َغاليَطُه لييَ َتَجهَّ ُدُه َأ ََ َقصأ ، فََأمََّنُه، وََكا ََ ََما يَحةي، َوَأَخَذ َأرأَسَل َيطأُلُب اْلأ
وَ  َُ إيََل اْلأي َأمأ لأطَا ًئا إيلَيأهي، َوَوَصَل السُّ َأ ََّنَبَ َها، إيََل إييلأَغازيي ُملأَتجي ِأ اَلُه َوَساَر َعني اْلأيلَّةي، بَ عأَد َأ لَّةي، فَ َل

َدًة َوَعاَد. َلًة َواحي َا لَي أ  يَ َر َأَحًدا، فَ َباَت ِبي
نأَد إييلأَغازيي، َوتَ َردََّد َمَعُه، نأ قَ لأَعةي َجعأََبَ إيََل  َوَأقَاَم ُدبَ يأٌس عي ُثَّ إينَُّه َأرأَسَل َأَخاُه َمنأُصورًا يفي َجيأٍش مي

أَ  وييِي َيسأ َش الزَّكأ َرةي، َوَأرأَسَل إيََل يَ رأنَ قأ ، فَ َنَظَر اْلأيلََّة، َوالأُكوَفَة، َواْنأََدَر إيََل الأَبصأ ليَح الأعيَراقي َأ ُيصأ لُُه َأ
، ف َ  َي لأطَا ، َفَساَر َحاَلُه َمَع السُّ ُعوُه إيََل الأعيَراقي يهي ُدبَ يأٍس يُ َعرِيفُُه َذليَك، َوَيدأ ُرُه، فََأرأَسَل إيََل َأخي َِّ َأمأ ِأ يَتي َل

اَئٍة، َفَدَخَلَها َوَمَلَكَها، َوَأرأَسَل إيََل اْلأَ  مي َرَة َوََخأسي نأ قَ لأَعةي َجعأََبَ إيََل اْلأيلَّةي َسَنَة ََخأَس َعشأ ةي مي ََ ليي
ِأ َُيَبأ إيََل َذليَك.َوالسُّ  هي الطَّاَعَة، فَ َل سي َأ نأ نَ  ُر، َويَعيُد مي َي يَ عأَتذي  لأطَا

نأَدادَ  َزأبَري، َوُهَو ََّنأُر سي ا قَارَبُوُه فَاَرَق اْلأيلََّة، َوَدَخَل إيََل اْلأ َتأ إيلَيأهي الأَعَساكيُر، فَ َلمَّ ، َوَوَصَل َوُسريِي
َي فَاريغَ  َها َوهي َكُر إيلَي أ نأ بَ غأَداَذ، الأَعسأ َقُل مي ريَُة تُ ن أ َا إيقَاَمٌة َفَكاَنتي الأمي َها َولَيأَس ِبي ُلَها َعن أ ليَي َأهأ ٌة َقدأ ُأجأ

لأ  اَئةي فَاريٍس، َوِبي ْلأيلَّةي ََخأَسمي ، َفََتََك ِبي وييُّ َش الزَّكأ َلةي يَ رأنَ قأ وأ َكري َسعأُد الدَّ َم الأَعسأ ََ ُمَقدَّ ُكوَفةي ََجَاَعًة وََكا
رَ  َعُلوا َذليَك، ُأخأ ََ يَحةي فَ  ُظ َطرييَق الأَبطي ََ َط َُيأ َكري َواسي ُظ الطَّرييَق َعَلى ُدبَ يأٍس، َوَأرأَسَل إيََل َعسأ ى ََتَََ

ُع، َفََتَاَسَل ي َ  ي ََّنأٌر َُيَاُض فييهي َمَواضي َتنيأ َ الطَّائيََ َي إيََل ُدبَ يأٍس، فَ َبقيَي َبنيأ لأطَا َكُر السُّ شُ َوَعََبَ َعسأ  رأنَ قأ
َعَل، َوَعاَد  ََ يَنًة، َوُيََلزيَم الطَّاَعَة، فَ  َل ُدبَ يأٌس َأَخاُه َمنأُصورًا رَهي َأ يُ رأسي َقا َعَلى َأ ََ َكُر َوُدبَ يأٌس، َوات َّ الأَعسأ

اَئٍة. مي َرَة َوََخأسي تَّ َعشأ  إيََل بَ غأَداَذ َسَنَة سي
 

ََلمي َوُملأكي تي  سأ ُر ُخُروجي الأُكرأجي إيََل بيََلدي اْلأي لييسَ ذيكأ  َأ
تَ ن َ  ، فَامأ ََ َيًا يُغيريُو ، وََكانُوا َقدي ََلمي سأ ََزُر، إيََل بيََلدي اْلأي ُِ اْلأ َنةي َخَرَج الأُكرأُج، َوُه هي السَّ َم يفي َهذي ُعوا َأَّيَّ

هي  ا َكاَنتأ َهذي ٍد، فَ َلمَّ َي ُُمَمَّ لأطَا مي السُّ ري َأَّيَّ َي ُملأكيَشاهأ إيََل آخي لأطَا  السُّ
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ََ السَّ  َُمَراُء الأُمَجاويُرو ِأ فَ َتَكاَتَب اْلأ ِي الأُمَجاويرَةي َْلُ َُم َن اْلأ ِأ مي ُُه َجاُق َوَغريأ َأ ِأ قُ   َنُة َخَرُجوا َوَمَعُه
نأَدُه، َوالأَمليُك طُغأرَ  ََ عي رُي إييلأغَازيي َوُدبَ يأُس بأُن َصَدَقَة، وََكا َمي ُِ: اْلأ ُه ن أ َتَمُعوا، مي ، َواجأ ِأ هي ُن ُل بأ ليبيََلدي

َتَمُعوا َوَساُروا َُ إيََل َأَرَس، فَاجأ ُجَوا ، َونَ قأ ََ ََ ليطُغأَرَل بَ َلُد َأرَّا ي، وََكا تَ غأدي ٍد، َوَأََتبيُكُه ُكن أ ،  ُُمَمَّ إيََل الأُكرأجي
ا الأت َ  ًَ ََ َثََلثينَي أَلأ ُلُغو َكٍر َكثيرٍي يَ ب أ ََ يفي َعسأ ليُمو ََ الأُمسأ لييَس، وََكا ا قَارَبُوا تيَأ ََّتي فَ َلمَّ َط ا َواصأ َقوأ

، ف َ  ََ َتأأَمُنو ِأ ُمسأ ََ َأَّنَُّ ليُمو ائَ َتا رَُجٍل، َفَظنَّ الأُمسأ َجاقي مي َأ َن الأُق ، َفَخَرَج مي َي ليلأقيَتالي َتا ِأ َُيأََتيُزوا الطَّائيََ َل
نَي، فَ  ليمي َطَرَب َصفُّ الأُمسأ ، فَاضأ ابي لنُّشَّ ا ِبي ، َورََموأ ِأ نَ ُه ، َوَدَخُلوا بَ ي أ ِأ ُه ن أ َا َهزيَيٌَة، مي َظنَّ َمنأ بَ ُعَد َأَّنَّ

ِأ بَ عأًضا، فَ ُقتيلَ  ةي الزِيَحامي َصَدَم بَ عأُضُه دَّ نَي، َوليشي َهزيمي ِأ بَ عأًضا ُمن أ ََزُموا، َوتَبيَع النَّاُس بَ عأَضُه ِأ  فَاَّنأ ُه ن أ مي
.ٌِ ي  َعاََلٌ َعظي

رُ  ََ َوَيَأسي تُ ُلو َخ يَ قأ ََّاُر َعَشَرَة فَ َراسي ُِ الأُك ، َوَأَسُروا َأرأبَ َعَة آََلفي رَُجٍل، َوَْنَا َوتَبيَعُه ِأ ثَ ُرُه ، فَ ُقتيَل َأكأ ََ و
لي  َأ يَنَة تَ  ، َوَحَصُروا َمدي ََلمي سأ يَس، الأَمليُك طُغأَرُل، َوإييلأغَازيي، َوُدبَ يأٌس، َوَعاَد الأُكرأُج فَ نَ َهُبوا بيََلَد اْلأي

َمأ  َِ اْلأ َا، َوَعُظ ِأ ليَمنأ ِبي َتدَّ قيَتاُْلُ ليَها، َوَداَم اْلأيَصاُر إيََل َسَنَة ََخأَس َواشأ َطأُب َعَلى َأهأ َِ اْلأ اَق ََ ُر، َوتَ 
َوًة. اَئٍة َفَمَلُكوَها َعن أ مي َرَة َوََخأسي  َعشأ

يبَ َها إيََل الأُكرأجي يفي َطَلبي اْلأَ  يَ َها َوَخطي َََلكي َقدأ َأرأَسُلوا قَاضي َرُفوا َعَلى اْلأ ا َأشأ ُلَها َلمَّ ََ َأهأ ِأ وََكا ، فَ َل َي َما
تَ َباُحوُه َوََّنَُبوُه، َووَ  ًرا َوَغَلَبًة، َواسأ َرُقوا ِبييَما، َوَدَخُلوا الأبَ َلَد قَ هأ َما فََأخأ غي الأُكرأُج إيلَيأهي َصَل ُتصأ

ائَ  مي َرَة َوََخأسي تَّ َعشأ رييَن َسَنَة سي تَ نأصي نَي َوُمسأ َرخي َتصأ ِأ إيََل بَ غأَداَذ ُمسأ ُه ن أ ََ مي َيُرو تَ نأ ََّ الأُمسأ ِأ َأ ٍة، فَ بَ َلَغُه
يَنةي تيَبأي  َدي ، َوَأقَاَم ِبي ََ تَ َغاثُوا بيهي، َفَساَر إيََل َأذأرَبييَجا ، فَ َقَصُدوُه َواسأ ََ ََمَذا ََ َُمأُموًدا ِبي لأطَا َر السُّ يَز َشهأ

َأ شَ  ، إي ِأ ُه ن أ ََ مي ُر َما َكا ، َوَسرَييُد ذيكأ َكًرا إيََل الأُكرأجي َذ َعسأ ََ ، َوأَن أ ََ  اَء اَّللَُّ تَ َعاََل.رََمَضا
 

هي السََّنةي  ُر َغَزَواتي إييلأَغازيي َهذي  ذيكأ
ي ِي الدِي َبارييِي ليَنجأ َن أ َلةي بأني اْلأ وأ يدي الدَّ َلًعا َمَع َسدي َّللَّي خي ُد ِبي ََتأشي َنةي َأرأَسَل الأُمسأ هي السَّ ني إييلأغَازيي، يفي َهذي

وي ا نأ َغزأ َعُلُه مي َأ ي  َوَشَكَرُه َعَلى َما يَ  اٍر الَّذي َعادي ُدبَ يأٍس َعنأُه، َوَساَر أَبُو َعلييِي بأُن َعمَّ ، َوَيَأُمُرُه ِبييب أ َيرينأجي لأ
َا يُ نأعي  قَاَت ِبي َوأ نأَدُه، يَ عأَُبُ اْلأ َِ عي َبارييِي إيََل إييلأغَازيي ليُيقيي َن أ َب َطَرابُ ُلَس، َمَع ابأني اْلأ ََ َصاحي ُِ بيهي َعَليأهي، َكا

َعادي ُدبَ يأٍس، َوَوَعَد بيهي، ُثَّ َساَر إيََل فَاعأَتَذَر عَ   نأ إيب أ
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نأ َأعأَمالي َحَلَب، فَاق أ  لي مي ُُه َذاُت الأبَ قأ ٍع اَسأ ضي َوأ ا ِبي ِأ ََجأًعا، فَالأتَ َقوأ ََ َقدأ ََجََع َْلُ ، وََكا َيرينأجي تَ تَ ُلوا، الأ
ُر َلُه. ََ الظَََّ َتدَّ الأقيَتاُل، وََكا  َواشأ

ًما ُثَّ اجأ  رييَن يَ وأ َيرينأَج يفي َمَعرَّةي قينَّسأ َق، َوَحَصُروا الأ َمشأ ُب دي َتَمَع إييلأَغازيي َوَأََتبيُك طُغأتيكينُي، َصاحي



تي  تَ قأ َأ َيسأ ُف َعَلى َأ َوأ ُِ اْلأ َلُه ، َكيأََل َُيأمي ِأ ُه َراجي َعن أ ف أ ْلأي َلًة، ُثَّ َأَشاَر َأََتبيُك طُغأتيكينُي ِبي ُرُجوا إيََل ُلوا َوََيأ َولَي أ
َيرينأ  َدةي َخيألي الأ ، َوَجوأ َي نأ ُدبُري َخيألي الَتُّأُكَما فيهي مي ثَ َر َخوأ ََ َأكأ َيُروا، وََكا َا َظ نَي، فَ ُرِبَّ ليمي ِأ الأُمسأ َرَج َْلُ ، فََأف أ جي

يُل الأُمَقا ََ إييلأَغازيي ََل يُطي ِأ َوََتَلَُّصوا، وََكا ََ إييلأَغازيي، َفَساُروا َعنأ َمَكاَّنيي َنَُّه َكا َيرينأجي ; ْلي َم يفي بَ َلدي الأ
اَعاتي ليغَ  َراٌب فييهي َدقييٌق، َوَشاٌة، َويَ ُعدُّ السَّ ِأ َوَمَعُه جي ُضُر َأَحُدُه ، فَ َيحأ ََ ليلطََّمعي نييَمٍة ََيأَمُع الَتُّأُكَما

رَُّقوا، َوَلَأ َيُكنأ  ََ ِأ تَ  َذا طَاَل ُمَقاُمُه ُلَها، َويَ ُعوُد، فَإي . يَ تَ َعجَّ ِأ رِيقُ َها فييهي ََ َوالي َما يُ  َمأ َن اْلأ  َلُه مي
 

َما ني َوُملأكيهي مي دي بأني ُتوَمرأَت َوَعبأدي الأُمؤأ ري ُُمَمَّ ُر ابأتيَداءي َأمأ  ذيكأ
دي بأني َعبأدي اَّللَّي بأني ُتوَمرأ  يِي أَِي َعبأدي اَّللَّي ُُمَمَّ دي ري الأَمهأ ََ ابأتيَداُء َأمأ َنةي َكا هي السَّ ، يفي َهذي ََسِنيِي ، اْلأ َت الأَعَلوييِي

ا ف َ  ، نَ َزُلوا بيهي َلمَّ نأ بيََلدي الأَمغأريبي ، مي وسي َرأَغَة يفي َجَبلي السُّ َدةي، تُ عأَرُف ِبي َن الأَمَصامي َتَحُه َوقَبييَلُتُه مي
ني هَ  مي َر َعبأدي الأُمؤأ َرُه َوَأمأ ََ َمَع ُموَسى بأني ُنَصريأٍ، َوَنذأُكُر َأمأ ليُمو نأ ُملأكي الأُمسأ َأ فَ رََغ مي َنَة إيََل َأ هي السَّ ذي

ثَةي بَ عأًضا. َادي  الأَمغأريبي لينُ تأبيَع بَ عأَض اْلأ
ًَل، ََ َفقييًها، فَاضي ، وََكا ِي رأقي يفي َطَلبي الأعيلأ ََ ابأُن ُتوَمرأَت َقدأ رََحَل يفي َشبييَبتيهي إيََل بيََلدي الشَّ َعاليًما  وََكا

رييَعةي، َحافيظًا لشَّ ََ َوريًعا،  ِبي ِي الأَعَربييَّةي، وََكا هي، ُمَتَحقِيًقا بيعيلأ َيقأ يني َوالأ ُصوِلَي الدِي ، َعاريفًا ِبُي يثي ليلأَحدي
ٍر الطَّرأ  َِي َبكأ َتَمَع ِبي ، َوإيلأكيَيا، َواجأ لأَغَزاِليِي َتَمَع ِبي ، َواجأ ريهي إيََل الأعيَراقي ََ ًكا، َوَوَصَل يفي َس يِي ََنسي ُطوشي

سأ  ْلأي ، فَ َقالَ ِبي َن التََّملُّكي لأَمغأريبي مي يٌث َمَع الأَغَزاِليِي فييَما فَ َعَلُه ِبي لَُه  َكنأَدرييَّةي، َوقييَل إينَُّه َجَرى َلُه َحدي
ثَاليَنا. َمأ ، َوََل َُيأكيُن ُوُقوُعُه ْلي هي الأبيََلدي ى يفي َهذي ََّ َهَذا ََل يَ َتَمشَّ ُّ: إي  الأَغَزاِلي

، َكَذا قَاَل بَ عأُض  نأ ُهَناَك َوَعاَد إيََل الأَمغأريبي عأ بيهي، َفَحجَّ مي يُح أَنَُّه َلَأ ََيأَتمي ، َوالصَّحي ي الأَمغأريبي ُمَؤرِيخي
، َوأَلأَزَم َمنأ بيهي ِبيي  َكنأَدرييَّةي، ُمغأريًِب، َغريََّ الأُمنأَكَر يفي الأَمرأكيبي سأ َن اْلأي َر مي ا رَكيَب الأَبحأ ةي، قَاَمةي الصَََّل َوَلمَّ

، َسَنَة ََخأٍس وَ  ٍِ يَنئيٍذ َُيأََي بأُن َتَيي يَّةي، َوُسلأطَاَُّنَا حي دي تَ َهى إيََل الأَمهأ ، َحَّتَّ ان أ َي اَئٍة، َوقيَراَءةي الأُقرأآ مي ََخأسي
َوى ، َولَيأَس َلُه سي بأتي دي السَّ جي ٍد قيبألييِي َمسأ جي  فَ نَ َزَل ِبيَسأ
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َوٌة، َوَعًصا، َوَتَساَمَع  ََ إيَذا َمرَّ بيهي ُمنأَكٌر رَكأ ، وََكا ََ َعَليأهي أَن أَواَع الأُعُلومي َرُءو ، فَ َقَصُدوُه يَ قأ ُل الأبَ َلدي بيهي َأهأ
ا ، فَ َلمَّ ََُقَهاءي َن الأ رُي َُيأََي َمَع ََجَاَعٍة مي َمي َضَرُه اْلأ نأُه َأحأ ا َكثُ َر َذليَك مي َُه َوَأزَاَلُه، فَ َلمَّ َع  رََأى ََسأَتُه َوَسَي  َغريَّ

َعاَء. ََتََمُه، َوَسأََلُه الدُّ َرَمُه َواحأ  َكََلَمُه َأكأ
 ََ َايََة فَ  ًة َوَساَر إيََل ِبي َن الصَّاْليينَي، ُمدَّ تيريي َمَع ََجَاَعٍة مي لأُمَنسأ يَنةي َوَأقَاَم ِبي ثأَل َورََحَل َعني الأَمدي َعَل فييَها مي

لأ  َها إيََل قَ رأيٍَة ِبي ن أ َرَج مي ، فَ َرَأى فييهي َذليَك، فََأخأ ني بأُن َعلييٍِ مي َا َعبأُد الأُمؤأ َلُة، فَ َلقيَيُه ِبي َها اَسأَُها َمَلَّ ن أ ُقرأبي مي
هي َوقَبييلَ  ري، َفَسأََلُه َعني اَسأي َمأ ْلأ َم، َوالأقيَياَم ِبي َقدُّ ََرََّس فييهي الت َّ َضةي َما تَ  هأ َن النََّجابَةي َوالن َّ نأ مي ََبَُه أَنَُّه مي  تيهي، فََأخأ



ُّ َصلَّى اَّللَُّ َعلَ  َر بيهي النَِّبي ي َبشَّ ، فَ َقاَل ابأُن ُتوَمرأَت: َهَذا الَّذي ٍِ نأ َبِني ُسَليأ ، ُثَّ مي ََ َِ، قييسي َعيأََل يأهي َوَسلَّ
نَي قَاَل:  نأ َأيِي »حي نأ قييٍس، فَقييَل: مي ، بيَرُجٍل مي َي ري الزََّما يَن، يفي آخي ََّ اَّللََّ يَ نأُصُر َهَذا الدِي قَ يأٍس؟  إي

 ٍِ نأ َبِني ُسَليأ يَنةي « . فَ َقاَل: مي ني يفي َمدي مي ليُد َعبأدي الأُمؤأ ََ َموأ ني َوُسرَّ بيليَقائيهي، وََكا مي تَ بأَشَر بيَعبأدي الأُمؤأ فَاسأ
َمَرَة، نَ َزُلوا بيَذليَك اْلأي  نأ َكوأ نأ َعائيٍذ، قَبييٌل مي ، َوُهَو مي ََ َسا نأ َأعأَمالي تيليمأ ِي َسَنَة ََثَانينَي ََتَجَرَة، مي قأليي

اَئٍة.  َومي
َأ َوَصَل  يي َعني الأُمنأَكري يفي َطرييقيهي إيََل َأ هأ لأَمعأُروفي َوالن َّ ري ِبي َمأ يُّ ُمََلزيًما ليْلأ دي إيََل ُمرَّاكيَش َوَلَأ يَ َزلي الأَمهأ

َينيَ  نَي يُوُسَف بأني َعلييِي بأني ََتَش ليمي ريي الأُمسأ َّا َعايَ َنُه يفي َداري َِمأَلَكةي َأمي ثَ َر ِمي َن الأُمنأَكَراتي َأكأ ، فَ َرَأى فييَها مي
َُ النَّاسي  َباُعُه، َوَحُسَنتأ ظُُنو لأَمعأُروفي َوََّنأييهي َعني الأُمنأَكري، َفَكثُ َر أَت أ ريهي ِبي فييهي،  َطرييقيهي، فَ َزاَد يفي َأمأ

مي يفي َطرييقيهي، إي  ََّيَّ َنَما ُهَو يفي بَ عأضي اْلأ ََواريي فَ بَ ي أ َن اْلأ نينَي يفي َموأكيبيَها، َوَمَعَها مي مي ريي الأُمؤأ َت َأمي ذأ رََأى ُأخأ
ِأ َعنأ ُوُجوهي  َيُر نيَساُؤُه نَي ُيسأ هي َعاَدَة الأُمَلثَّمي َيَراٌت، وََكاَنتأ َهذي ٌة َكثيريٌَة، َوُهنَّ ُمسأ دَّ َي عي ، اْلأيَسا نَّ هي

نَي رََأى  ُِ الرِيَجاُل، َفحي نَّ َوَضَرَب ُهَو َويَ تَ َلثَّ هي ، َوَأَمَرُهنَّ بيَسَتأي ُوُجوهي نَّ النِيَساَء َكَذليَك أَنأَكَر َعَليأهي
ريي الأمُ  ُرُه إيََل َأمي نَي َعنأ َدابَّتيَها، فَ ُرفيَع َأمأ ليمي ريي الأُمسأ ُت َأمي ، َفَسَقَطتأ ُأخأ ُنَّ َحابُُه َدَواِبَّ نَي َعلييِي َوَأصأ ليمي سأ

ضَ  نَي، َوَأَمَر بأني يُوُسَف، فََأحأ ليمي رُي الأُمسأ َرُه، فََأَخَذ يَعيظُُه َوَُيَوِيفُُه، فَ َبَكى َأمي ََُقَهاَء لييُ َناظي َضَر الأ َرُه، َوَأحأ
ي فَ َعَلُه. لَّتيهي يفي الَّذي ةي َأدي ِأ َمنأ يَ ُقوُم لَُه ليُقوَّ ِأ َيُكنأ فييهي ََُقَهاُء، فَ َل َرُه الأ َأ يُ َناظي  َأ

ريي  نأَد َأمي ََ عي ََّ  وََكا نَي، إي ليمي رَي الأُمسأ نَي بَ عأُض ُوَزرَائيهي يُ َقاُل لَُه َماليُك بأُن ُوَهيأٍب، فَ َقاَل: ََّي َأمي ليمي الأُمسأ
َنٍة، َوالأ  َا يُرييُد إيََثرََة فيت أ َي َعني الأُمنأَكري، إيََّّ هأ لأَمعأُروفي َوالن َّ َر ِبي َمأ عأضي َغَلَبَة َعَلى ب َ َهَذا َواَّللَّي ََل يُرييُد اْلأ

ُه  ُه، َوَخلِيدأ بيسأ تُ لأُه فَاحأ َأ َلَأ تَ قأ َعلأ َذليَك، فَ َقاَل: إي َأ ِأ يَ  ّني َدَمُه. فَ َل تُ لأُه َوقَ لِيدأ ي، فَاق أ َواحي ، الن َّ ني جأ يفي السِي
نأ َأَكابيري الأُمَلثَّ  ََ بأَن َوإيَلَّ َأََثَر َشرًّا ََل َُيأكيُن َتََلفييهي. فََأرَاَد َحبأَسُه، َفَمنَ َعُه رَُجٌل مي ى بَ َيا نَي ُيَسمَّ مي

نأ ُمرَّاكيَش، َفَساَر إيََل  هي مي َراجي ََ فََأَمَر ِبييخأ  ُعثأَما
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نَ  ِأ مي ُُه ي فييهي قَبييَلُة َهرأَغَة َوَغريأ وسي الَّذي لسُّ ، َفَساَر فييهي، َحَّتَّ الأَتَحَق ِبي ََبلي ْلأ  َأغأَماَت، َوْلَيَق ِبي
َدةي َسَنَة َأرأ  َلُه.الأَمَصامي َتَمُعوا َحوأ ُه، َواجأ اَئٍة، فَأَتَ وأ مي  َبَع َعَشَرَة َوََخأسي

 ، ِأ َ َيَديأهي َوَجَعَل يَعيُظُه ِأ َبنيأ ي، فَ َوَفُدوا َعَليأهي، َوَحَضَر َأعأَياَُّنُ َواحي ُل تيلأَك الن َّ ِأ َوَتَساَمَع بيهي َأهأ َويُذَكِيُرُه
ِأ َشَرائيعَ  مي اَّللَّي، َوَيذأُكُر َْلُ َّيَّ ، َوأَنَُّه ََل َيَيُب  ِبَي َسادي ََ ِي َوالأ َن الظُّلأ َها، َوَما َحَدَث مي ن أ ، َوَما َغريََّ مي ََلمي سأ اْلأي

ِأ فييهي  ا ُه ِأ َعمَّ ُعُه ، َوَمن أ ِأ ُب قيَتاُْلُ َل، َبلي الأَواجي ُِ الأَباطي هي تِيَباعي َولي َلي هي الدُّ نأ َهذي َلٍة مي ، فََأقَاَم َعَلى طَاَعُة َدوأ
َّ، َصلَّى اَذليَك َْنأ  ََّ النَِّبي ِأ َأ َلَمُه يَن َوَأعأ دي َباَعُه الأُمَوحِي َّللَُّ َعَليأهي َو َسَنٍة، َوََتبَ َعتأُه َهرأَغُة قَبييَلُتُه، َوََسَّى أَت أ

نأُه الأمَ  ي ََيأُرُج مي ََّ َمَكانَُه الَّذي ًَل، َوَأ َرأَض َعدأ ي ََيأَْلُ اْلأ يِي الَّذي دي لأَمهأ َر ِبي َِ َبشَّ َقأَصى، فَ َقاَم َوَسلَّ غأريُب اْلأ



، ف َ  يُّ دي ، فَ َقاُلوا: ََل يُوَجُد َهَذا إيَلَّ فييَك فَأَنأَت الأَمهأ ني مي ِأ َعبأُد الأُمؤأ َبايَ ُعوُه إيلَيأهي َعَشَرُة ريَجاٍل، َأَحُدُه
 َعَلى َذليَك.

حَ  نأ َأصأ َز َجيأًشا مي نَي، َفَجهَّ ليمي ريي الأُمسأ تَ َهى َخََبُُه إيََل َأمي ََبلي فَان أ َن اْلأ ا قَ ُربُوا مي ِأ إيلَيأهي، فَ َلمَّ َُه ابيهي َوَسريَّ
رُ  َأ َأخأ ، فَالرَّأأُي َأ ِأ ُه ن أ ِأ مي ، َوَأَخاُف َعَليأُك ََّ َهُؤََلءي يُرييُدوَنِني َحابيهي: إي َصأ ي ُهَو فييهي قَاَل ْلي ي الَّذي سي َأ َج بينَ 

 ، ِأ َلُموا أَن أُت هي الأبيََلدي ليَتسأ َن إيََل َغريأي َهذي ًئا مي نأ َمَشاييخي َهرأَغَة: َهلأ ََتَاُف َشي أ ََ مي فَ َقاَل َلُه ابأُن ُتوفَ َيا
َرأضي  : فَ لأَيأأتيَنا ُكلُّ َمنأ يفي اْلأ ََ ، فَ َقاَل ابأُن تُ َوفَ َيا ََ َماءي تُ نأَصُرو َن السَّ ؟ فَ َقاَل: ََل، َبلأ مي َماءي . السَّ

يُع قَبييَلتيهي، فَ َقاَل الأَمهأ  ََ َوَوافَ َقُه َجَي ُلو َتأأصي َمةي، َوبَ عأَد قَلييٍل َتسأ رأذي هي الشِي َذي ري ِبي ري َوالظَََّ لنَّصأ ُروا ِبي : أَبأشي يُّ دي
، َوَأخَ  ِأ نَي، فَ َهَزُموُه ليمي ريي الأُمسأ ، َوَلُقوا َجيأَش َأمي ََبلي َن اْلأ ، فَ نَ َزُلوا مي ِأ ََ َأرأَضُه ، َوَتريثُو ِأ لَتَ ُه ُذوا َدوأ

، َوَقويَي ظَ  ِأ ََلَِبُ .َأسأ ِأ َيُروا، َكَما ذََكَر َْلُ ، َحيأُث َظ يِي دي قي الأَمهأ دأ ِأ يفي صي ُه  ن ُّ
َلُه، َشرأقًا َوَغرأًِب، َوَِبيَ ُعوُه، َوَأطَاَعتأهُ  َن اْلأيَللي الَِّتي َحوأ ، مي َواُج الأَقَبائيلي بَ َلتأ إيلَيأهي َأف أ َتاَتُة،  َوَأق أ قَبييَلُة َهن أ

، فَ  َوى الأَقَبائيلي نأ َأق أ َي مي ، َوطََلُبوُه َوهي ِأ لي تينيي َملََّل بيطَاَعتيهي ، َوَأََتُه ُرُسُل َأهأ ِأ ََّ إيلَيأهي ، َواطأَمَأ ِأ َبَل َعَليأهي َأق أ
، وَكيَتاًِب يفي  يدي حي وأ ِأ كيَتاًِب يفي الت َّ طََنُه، َوأَلََّف َْلُ تَ وأ َه إيََل َجَبلي تينيي َملََّل َواسأ ، فَ تَ َوجَّ ِأ َج  الأَعقييَدةي، َوَّنََ إيلَيأهي

، َوهُ  ، الأَقلييلي الثََّمني َن الثِيَيابي ريي مي قأتيَصاري َعَلى الأَقصي ِأ َمَع بَ عأٍض، َواَلي هي ََدبي بَ عأضي ِأ َطرييَق اْلأ َو َْلُ
. ِأ ٍ َأظأُهريهي نأ َبنيأ َراري مي َشأ َراجي اْلأ ، َوإيخأ ِأ ِأ َعَلى قيَتالي َعُدوِيهي  ُُيَرِيُضُه

ََ ُيَصلِيي فييهي الصََّلَواتي ُهوَ َوَأقَاَم بيتينيي َملََّل َوَبََن  يَنةي، َفَكا ًدا َخاريَج الأَمدي جي   َلُه َمسأ
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ََبلي  لي اْلأ َرَة َأهأ ا رََأى َكث أ َرةي، فَ َلمَّ خي ُخُل الأبَ َلَد بَ عأَد الأعيَشاءي اْلأ نأَدُه، َوَيدأ َّنأ َمَعُه عي ، َوَحَصانََة َوََجأٌع ِمي
َأ ي َ  يَنةي، َخاَف َأ ٍم، ُثَّ إينَُّه َأَمَر الأَمدي َة َأَّيَّ دَّ َعُلوا َذليَك عي ََ ََلٍح، فَ  َأ َُيأُضُروا بيَغريأي سي ِأ َأ ُعوا َعنأُه، فََأَمَرُه رأجي

، ُثَّ َدَخَل الأ  دي جي ِأ يفي َذليَك الأَمسأ ََ فَ َقتَ ُلوُه ِأ َغارُّو ِأ َوُه ، َفَخَرُجوا َعَليأهي ِأ تُ ُلوُه َأ يَ قأ َحابَُه َأ يَنةَ َأصأ  َمدي
ا، وَ  ًَ َلى ََخأَسَة َعَشَر أَلأ ُة الأَقت أ دَّ ََ عي َواَل، َفَكا َمأ َريمَي، َوََّنََب اْلأ ثَ َر، َوَسََب اْلأ َِ فَ َقَتَل فييَها َوَأكأ َقسَّ

يَنةي ُسورًا، َوقَ لأَعًة َعَلى رَأأسي َجَبٍل َعاٍل. َحابيهي، َوَبََن َعَلى الأَمدي َ َأصأ َرأَض َبنيأ  الأَمَساكيَن َواْلأ
نأهُ َويفي  َصُن مي َجاٌر، َوُزُروٌع، َوالطَّرييُق إيلَيأهي َصُعٌب، َفََل َجَبَل َأحأ َاٌر َجارييٌَة، َوَأشأ  . َجَبلي تينيي َملََّل َأَّنأ

ي يَ غأ  ًرا زُرأقًا، َوالَّذي ِأ ُشقأ هي نأ َأوأََلدي َل تينيي َملََّل َنَظَر، فَ َرَأى َكثيريًا مي ا َخاَف َأهأ ُب َعَلى لي َوقييَل: إينَُّه َلمَّ
، َويَ غألي  َيرينأجي َوالرُّومي َن الأَمَمالييكي الأ ٌة َكثيريٌَة مي دَّ نَي عي ليمي ريي الأُمسأ َمي ََ ْلي َرُة، وََكا مأ َِبءي السُّ ُِ اْلأ ُب َعَلى أَلأَواَّنيي

ََ َما َْلُِأ فييهي  ََبَل يفي ُكلِي َعاٍم َمرًَّة، َوَيَأُخُذو ََ اْلأ َرُة، وََكانُوا َيَصعيُدو قأ نأ  الشُّ ِأ مي َوالي الأُمَقرَّرَةي َْلُ َمأ َن اْلأ مي
يُّ  دي ا رََأى الأَمهأ َها، فَ َلمَّ ن أ َحاَِبَا مي ََ َأصأ ليهي، َوَُيأريُجو ََ بُ ُيوَت َأهأ ُكُنو ، َفَكانُوا َيسأ َي لأطَا َهةي السُّ جي

، َوَأَرى َأوأََلدَكُ  َي َلأَوا ِأ َُسأَر اْلأ : َما ِلي َأرَاُك ِأ ِأ َسَأَْلُ ِأ َمَع َِمَالييكي َأوأََلَدُه ََبُوُه َخََبَُه ًرا، ُزرأقًا؟ فََأخأ ِأ ُشقأ



، فَ َقاُلوا َلهُ  ِأ نأَدُه َر عي َمأ َِ اْلأ ، َوَعظَّ ِأ َ َعَلى َهَذا، َوَأزأَرى َعَليأهي نَي، فَ َقبََّح الصََّبأ ليمي ريي الأُمسأ : َفَكيأَف َأمي
ِأ  ، َولَيأَس لََنا ِبيي ِأ ُه ن أ ، اْلأييَلُة يفي اْلأَََلصي مي ِأ يفي الأَوقأتي الأُمعأَتادي نأدَُك ٌة؟ فَ َقاَل: إيَذا َحَضُروا عي قُ وَّ

نَّ  ، فَإي ِأ ُظوا َجبَ َلُك ََ تُ َلُه، َواحأ ِأ إيََل نَزييليهي فَ يَ قأ نأُك ِأ ُكلُّ رَُجٍل مي ، فَ لأيَ ُق ِأ رَُّقوا يفي َمَساكينيهي ََ ُه ََل يُ َراُم َوََل َوتَ 
َدُر َعَليأهي. َفَصََبُوا َحَّتَّ  ا فَ َعُلوا  يُ قأ ، فَ َلمَّ يُّ دي ِأ َعَلى َما قَ رََّر َْلُُِ الأَمهأ َحَضَر ُأولَئيَك الأَعبييُد، فَ َقتَ ُلوُه

نأ َطرييٍق يُ  وا َما فييهي مي ، َوَسدُّ ََبلي تَ نَ ُعوا يفي اْلأ نَي، فَامأ ليمي ريي الأُمسأ نأ َأمي ِأ مي هي َُوسي َلُك َذليَك َخاُفوا َعَلى نُ  سأ
، فَ َقويَيتأ  ِأ يِي بيَذليَك. إيلَيأهي دي ُس الأَمهأ َأ  نَ 

، ِأ ُقوا َعَليأهي ، َوَضي َّ ََبلي ِأ يفي اْلأ ، َفَحَصُروُه ِأ َجيأًشا َقويَّيًّ نَي َأرأَسَل إيلَيأهي ليمي رَي الأُمسأ ََّ َأمي ُِ  ُثَّ إي ُه َوَمنَ ُعوا َعن أ
َواُت، َحَّتَّ َصاَر  َق أ يِي اْلأ دي َحابي الأَمهأ نأَد َأصأ ريََة، فَ َقلَّتأ عي ِأ  الأمي ََ يُطأَبُخ َْلُ ، وََكا ِأ نأَدُه ُز َمعأُدوًما عي ُب أ اْلأ

ََساءي  َس َيَدُه يفي َذليَك اْلأ َأ يَ غأمي ِأ َأ ُه ن أ ٍد مي ََ ُقوُت ُكلِي َواحي ، َفَكا ِأ َييهي َساءي َما َيكأ َن اْلَأ ٍم مي  ُكلَّ يَ وأ
َتَمعَ  َم، فَاجأ َها قَ َنَع َذليَك الأيَ وأ َالي  َوَُيأريَجَها، َفَما َعَلَق َعَلي أ ََلَح اْلأ لي تينيي َملََّل، َوَأرَاُدوا إيصأ َُ َأهأ َأعأَيا

ٌَ يُ َقاُل َلُه أَ  ََ َمَعُه إينأَسا يَّ بأَن ُتوَمرأَت، وََكا دي َََبُ بيَذليَك الأَمهأ نَي، فَ بَ َلَغ اْلأ ليمي ريي الأُمسأ بُو َعبأدي اَّللَّي َمَع َأمي
ُر الأبَ َلَه، ، يُظأهي يُّ  الأَونأَشرييشي
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ريهي، َوُهَو َكأَنَُّه َمعأُتوٌه،  ، َوبُ َزاقُُه ََيأريي َعَلى َصدأ ِي َي َوالأعيلأ َن الأُقرأآ ٍء مي َوَمَع َهَذا َوَعَدَم الأَمعأريَفةي بيَشيأ
َف َيظأَهُر. رًّا يفي َهَذا الرَُّجلي َسوأ ََّ َّلليَّي سي ريُمُه، َويَ ُقوُل: إي يُّ يُ َقرِيبُُه، َوُيكأ دي  فَالأَمهأ

نأهُ وَكَ  ُِ َأَحٌد َذليَك مي َل َيأُث ََل يَ عأ رِي ِبي ِي يفي السِي َي َوالأعيلأ لأُقرأآ تيغَاَل ِبي شأ يُّ يَ لأَزُم اَلي ََ الأَونأَشرييشي ا  ا ، فَ َلمَّ
ًما ليَصََلةي الصُّ  ، َخَرَج يَ وأ ََبلي لي اْلأ نأ َأهأ يُّ مي دي اَئٍة، َوَخاَف الأَمهأ مي َرَة َوََخأسي َع َعشأ ، َكاَنتأ َسَنُة تيسأ بأحي

، فََأظأَهَر أَنَُّه ََل يَ عأريفُُه، َوقَاَل: ، طَيِيَب الرِييحي أَرابيهي إينأَساًَن َحَسَن الثِيَيابي َمنأ َهَذا؟  فَ َرَأى إيََل َجانيبي ُمي
َرَك َلَعَجٌب! ُثَّ  ََّ َأمأ : إي يُّ دي ! فَ َقاَل َلُه الأَمهأ يُّ نأ  فَ َقاَل: َأََن أَبُو َعبأدي اَّللَّي الأَونأَشرييشي ا فَ رََغ مي َصلَّى، فَ َلمَّ

، فَانأُظُروُه، وَ  يُّ ُِ أَنَُّه الأَونأَشرييشي ََّ َهَذا الرَُّجَل يَ زأُع ََتَقَُّقوا َصََلتيهي ََنَدى يفي النَّاسي َفَحَضُروا، فَ َقاَل: إي
: َما قيصَّتُ  يُّ دي َهاُر َعَرُفوُه، فَ َقاَل َلُه الأَمهأ ا َأَضاَء الن َّ َرُه، فَ َلمَّ َن َأمأ َلَة َمَلٌك مي َ اللَّي أ َك؟ قَاَل: إينَِّني َأََتّني

. ف َ  يثي ََحادي َن الأُعُلومي َواْلأ َُه مي ، َوالأُمَوطََّأ، َوَغريأ ََ ، َوَعلََّمِني اَّللَُّ الأُقرأآ ، فَ َغَسَل قَ لأِبي َماءي َبَكى السَّ
ُنكَ  ، ُثَّ قَاَل َلُه: َْنأُن ََّأَتحي َرةي النَّاسي َضأ يُّ ِبي دي َعلأ.الأَمهأ  ، فَ َقاَل: اف أ

نأ ُكُتبي  َُه مي ٍع ُسئيَل، وََكَذليَك الأُمَوطََّأ، َوَغريأ ضي نأ َأيِي َموأ ََ قيَراَءًة َحَسَنًة مي َرُأ الأُقرأآ َتَدَأ يَ قأ هي َواب أ َيقأ  الأ
تَ عأَظُموُه. نأ َذليَك، َواسأ َب النَّاُس مي ، فَ َعجي ُُصولي  َواْلأ

ََّ اَّللََّ ت َ  : إي ِأ تُ ُلوا ُثَّ قَاَل َْلُ َأ تَ قأ ِأ َأ لي النَّاري، َوآُمرُُك نأ َأهأ َنَّةي مي َل اْلأ َعاََل َقدأ َأعأطَاّني نُورًا َأعأريُف بيهي َأهأ
َزَل اَّللَُّ تَ َعاََل َمََلئيَكًة إيََل الأبيئأري الَِّتي يفي الأ  َنَّةي، َوَقدأ أَن أ َل اْلأ َل النَّاري، َوَتَتأُُكوا َأهأ ِي َأهأ َََُلّني َي الأ  َمَكا



قيي. دأ ََ بيصي َهُدو  َيشأ
َها، َوقَ  نأَد رَأأسي يُّ عي دي ، إيََل تيلأَك الأبيئأري، َوَصلَّى الأَمهأ ََ ِأ يَ بأُكو ، َوالنَّاُس َمَعُه َوُه يُّ دي اَل: ََّي َفَساَر الأَمهأ

َِ َكيأَت وََكيأَت،  يَّ َقدأ زََع ََّ َأَِب َعبأدي اَّللَّي الأَونأَشرييشي ََ َقدأ َمََلئيَكَة اَّللَّي، إي َا: َصَدَق! وََكا فَ َقاَل َمنأ ِبي
َرةٌ  هي ُمَطهَّ ََّ َهذي : إي يُّ دي َن الأبيئأري، قَاَل الأَمهأ ا قييَل َذليَك مي ََ بيَذليَك فَ َلمَّ َهُدو َسٌة َوَضَع فييَها ريَجاًَل َيشأ  ُمَقدَّ

َِّ ليَئَلَّ  َأ ُتَط َلَحُة َأ َها الأَمََلئيَكُة، َوالأَمصأ َن َقدأ نَ َزَل إيلَي أ ا فييَها مي يَ َقَع فييَها َْنَاَسٌة، َأوأ َما ََل ََيُوُز، فَأَلأَقوأ
، َفَحَضُروا لي  َي ُُضوري إيََل َذليَك الأَمَكا ْلأ ََبلي ِبي لي اْلأ َها، ُثَّ ََنَدى يفي َأهأ َابي َما َطمَّ يييزي، اْلأيَجارَةي َوالَتُّ لتَّمأ

ُد إيََل الرَّجُ  يُّ يَ عأمي ََ الأَونأَشرييشي َن َفَكا لي النَّاري، فَ يُ لأَقى مي نأ َأهأ يَ َتُه، فَ يَ ُقوُل: َهَذا مي ي ََيَاُف ََنحي لي الَّذي
َُك َعلَ  َنَّةي، فَ ُيَتأ لي اْلأ نأ َأهأ ابِي الأغيرِي، َوَمنأ ََل ََيأَشى، فَ يَ ُقوُل: َهَذا مي ُتوًَل، َوإيََل الشَّ ََبلي َمقأ ى َيَيينيهي، اْلأ

َلى َسبأ  ُة الأَقت أ دَّ ََ عي ُرُه.َفَكا تَ َقاَم َأمأ َحابيهي َواسأ هي َوَأصأ سي َأ َن َعَلى نَ  نأ َذليَك َأمي ا فَ رََغ مي ا فَ َلمَّ ًَ  عينَي أَلأ
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 ََّ ِأ َمنأ يَ ُقوُل: إي ُه ن أ عأُت مي يييزي، َوَسَي ََ يفي التَّمأ نأ ُفَضََلءي الأَمَغاريبَةي َيذأُكُرو عأُت ََجَاَعًة مي  ابأَن َهَكَذا َسَي
: إينَّكُ ُتوَمرأَت لَ  ِأ ، َوقَاَل َْلُ َضَر ُشُيوَخ الأَقَبائيلي ، َأحأ ََبلي لي اْلأ َسادي يفي َأهأ ََ رِي َوالأ لي الشَّ َرَة َأهأ ا رََأى َكث أ ِأ ََل مَّ

دي  سي َأ َراجي الأُم يي َعني الأُمنأَكري، َوإيخأ هأ لأَمعأُروفي َوالن َّ ري ِبي َمأ ْلأ َوى إيَلَّ ِبي يٌن، َوََل يَ قأ ِأ دي حُّ َلُك ،  َيصي ِأ نأ بَ يأنيُك مي
ا، َوإيَلَّ  تَ َهوأ َي ان أ ِأ َعنأ َذليَك، فَإي ُوُه ، فَاَّنأ َسادي ََ رِي َوالأ لي الشَّ نأ َأهأ ِأ مي نأدَُك تُ ُبوا فَاِبأَُثوا َعنأ ُكلِي َمنأ عي  فَاكأ

َعُلوا َذليَك، وََكتَ ُبوا لَُه  ََ . فَ  ِأ ريهي َنأُظَر يفي َأمأ ِأ َوارأفَ ُعوَها إيَِلَّ ْلي َاَءُه ِأ َأَسأ نأ ُكلِي قَبييَلٍة، ُثَّ َأَمَرُه ِأ مي َاَءُه َأَسأ
َاءي فَأَث أ  ََسأ َن اْلأ َها َما َتَكرََّر مي ن أ ُتوَِبتي فََأَخَذ مي نأَدُه، ُثَّ ََجََع بيَذليَك َمرًَّة ََثنيَيًة، َوََثليَثًة، ُثَّ ََجََع الأَمكأ بَ تَ َها عي

َاَء الَِّتي  ََسأ َبًة، َورََفَع اْلأ َأ النَّاَس قَاطي ريي، َوَأَمَرُه َأ لأَبشي يِي الأَمعأُروفي ِبي  َكتَ بَ َها، َوَدفَ َعَها إيََل الأَونأَشرييشي
 ََ نيي فَ  َهةي الأَيمي ِأ يفي جي ، َوَمنأ َعَداُه َمالي َهةي الشِي يَن يفي جي دي سي َأ َعَل يَ عأريَض الأَقَبائيَل، َوََيأَعَل ُأولَئيَك الأُم

َأ ُيَكتََّف مَ  قيَياُء َقدأ َوَجَب َذليَك، َوَأَمَر َأ ََّ َهُؤََلءي َأشأ َُوا، َوقَاَل: إي ، َفُكتِي يِي َالي الأَونأَشرييشي نأ َعَلى ِشي
يييزي. َم التَّمأ ََ يَ وأ ِأ َفَكا ريهي ، فَ ُقتيُلوا َعنأ آخي ِأ قيَياَءُه تُ ُلوا َأشأ َأ يَ قأ ، َوَأَمَر ُكلَّ قَبييَلٍة َأ ِأ ُلُه  قَ ت أ

ا فَ رََغ ابأُن ُتوَمرأَت  َيَقٍة َعَلى َوَلمَّ َقٍة، َوقُ ُلوٍب ُمتَّ َحابَُه الأَباقينَي َعَلى نييَّاٍت َصادي يييزي، رََأى َأصأ َن التَّمأ مي
نَي، فَ َقاتَ ُلوهُ  َن الأُمَرابيطي َا ََجأٌع مي َبالي َأغأَماَت، َوِبي ِأ إيََل جي َُه ِأ َجيأًشا َوَسريَّ ُه ن أ َز مي ََزَم طَاَعتيهي، َفَجهَّ ، فَاَّنأ ِأ

َحاُب ا ِأ َكثيرٌي، َوُجريَح ُعَمُر َأصأ ُه ن أ ، َوقُتيَل مي يُّ ِأ أَبُو َعبأدي اَّللَّي الأَونأَشرييشي ريَُه ََ َأمي بأني ُتوَمرأَت، وََكا
 : يُّ ُه َونَ بأُضُه، فَ َقاُلوا: َماَت! فَ َقاَل الأَونأَشرييشي سُّ َحابيهي، َوَسَكَن حي ََبي َأصأ نأ َأكأ ُّ، َوُهَو مي َتاّني َلَأ  َأَما إينَّهُ اْلأين أ

تَ ت َ  تُُه إيلَيأهي، فَاف أ نَ يأهي، َوَعاَدتأ قُ وَّ ، َوََل ََيُوُت َحَّتَّ ََيأليَك الأبيََلَد. فَ بَ عأَد َساَعٍة فَ َتَح َعي أ ُنوا بيهي، ََيُتأ
. ِأ ِأ َعَلى َصَبأيهي ، َوَشَكَرُه ِأ نَي إيََل ابأني ُتوَمرأَت، فَ َوَعَظُه َهزيمي  َوَعاُدوا ُمن أ

ُنواُثَّ َلَأ يَ َزلأ بَ عأ  ََبلي فََأمي ْلأ َكًرا تَ َعلَُّقوا ِبي ا َعسأ َذا رََأوأ نَي، فَإي ليمي َراََّي يفي َأطأَرافي بيََلدي الأُمسأ ُل السَّ . َدَها يُ رأسي



َل َعَشَرٍة، َوأَ  ََ أَيأَت َعَشَرٍة يَ عأِني َأهأ وأ ُوََل ُيَسمَّ َحابَُه َمَراتيَب، فَاْلأ يُّ َقدأ رَتََّب َأصأ دي ََ الأَمهأ ِأ َعبأُد وَّ وََكا ُْلُ
نأَدُه، السَّ  ُل الثِيَقةي عي َحابيهي، َوَأهأ َرُف َأصأ ِأ َأشأ ُُِهَا، َوُه ُّ، َوَغريأ َتاِتي ٍص اْلأين أ َأ ، ُثَّ أَبُو َح ني مي ََ إيََل الأُمؤأ ابيُقو

ََ تيلأَك الطَّ  ِأ ُدو نَي، َوُه َل ََخأسي نَي، يَ عأِني َأهأ نأ رَُؤَساءي ُمَتابَ َعتيهي، َوالثَّانيَيُة: أَيأَت ََخأسي ِأ ََجَاَعٌة مي بَ َقةي، َوُه
َي َعامَُّة  َلَها، َوَسُِي ََ الَِّتي قَ ب أ ِأ ُدو َل َسبأعينَي، َوُه ، َوالثَّاليَثُة: أَيأَت َسبأعينَي، يَ عأِني َأهأ َحابيهي الأَقَبائيلي َأصأ

ََ يفي  ُدو َذا ذُكيَر الأُمَوحِي يَن، فَإي دي لينَي يفي طَاَعتيهي ُمَوحِي اخي َحاُب َعبأدي  َوالدَّ َحابُُه َوَأصأ َا يُ عأََن َأصأ ََّّ ِأ فَإي َباريهي َأخأ
ني بَ عأَدُه. مي  الأُمؤأ
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يُّ َجيأشً  دي َز الأَمهأ ائٍَة، َفَجهَّ مي رييَن َوََخأسي شأ ُر ابأني ُتوَمرأَت يَ عأُلو إيََل َسَنةي َأرأَبٍع َوعي ًَا َوَلَأ يَ َزلأ َأمأ ا َكثيي
ََ َأرأبَعينيَ  ُلُغو ، فَ نَ َزُلوا  يَ ب أ ني مي ِأ َعبأَد الأُمؤأ ، َوَسريََّ َمَعُه يَّ ُِ الأَونأَشرييشي اَلٌة، َوَجَعَل َعَليأهي ِأ رَجَّ ثَ ُرُه ا، َأكأ ًَ أَلأ

نَي َعلييُّ بأُن يُوُسَف، فَ َبقييَ  ليمي رُي الأُمسأ َا َأمي َها، َوِبي ُقوا َعَلي أ  َوَساُروا إيََل ُمرَّاكيَش َفَحَصُروَها، َوَضي َّ
َأ َُيأُضَر وَ اْلأيصَ  لأَماَسَة َيَأُمُرُه َأ جي نَي إيََل ُمتَ َوِلِي سي ليمي رُي الأُمسأ ًما، فََأرأَسَل َأمي رييَن يَ وأ شأ َها عي َمَعُه اُر َعَلي أ

نأ َغريأي اْلأيهَ  ُل ُمرَّاكيَش مي يِي َخَرَج َأهأ دي َكَر الأَمهأ ا قَاَرَب َعسأ ُُيوُش، َفَجَمَع َكثيريًا، َوَساَر، فَ َلمَّ ةي الَِّتي اْلأ
، فَ ُقتيَل الأَونأَشرييشي  يِي دي َحابي الأَمهأ َتدَّ الأقيَتاُل، وََكثُ َر الأَقتأُل يفي َأصأ تَ تَ ُلوا، َواشأ َها، فَاق أ ن أ َبَل مي ، َأق أ ِأ ريُُه يُّ َأمي

. ِأ ريًا َعَليأهي ني َوَجَعُلوُه َأمي مي َتَمُعوا إيََل َعبأدي الأُمؤأ  فَاجأ
ن َ  َرأُب َوَلَأ يَ َزلي الأقيَتاُل بَ ي أ َر، َواْلأ َر َوالأَعصأ ، الظُّهأ في َوأ ني َصََلَة اْلأ مي َهاري، َوَصلَّى َعبأُد الأُمؤأ ِأ َعامََّة الن َّ ُه

، ِأ ََتُ نَي، َوقُ وَّ َرَة الأُمَرابيطي َدُة َكث أ ا رََأى الأَمَصامي لأَمغأريبي قَ بأَل َذليَك، فَ َلمَّ َنُدوا  قَائيَمٌة، َوَلَأ ُتَصلَّ ِبي َأسأ
ِأ  َةي، وَ  ُظُهورَُه َعُة الأُبَحريأ َُة، َفليَهَذا قييَل َوق أ ُِ الأُبَحريأ نأَدُه ى عي َُ ُيَسمَّ َتا ٍَ َكبيرٍي ُهَناَك، َوالأُبسأ َتا َعاُم إيََل ُبسأ

َن الأَمَصامي  ُِ اللَّيأُل، َوَقدأ قُتيَل مي رََكُه َأ َأدأ َدٍة إيََل َأ َهٍة َواحي نأ جي ََ مي َةي، َوَصاُروا يُ َقاتيُلو ، الأُبَحريأ ِأ ثَ ُرُه َدةي َأكأ
َلى فَ َقالُ  ُه يفي الأَقت أ ِأ يَ َروأ َدُة، فَ َل ني َفَطَلَبُه الأَمَصامي مي يُّ َدفَ َنُه َعبأُد الأُمؤأ نَي قُتيَل الأَونأَشرييشي وا: رَفَ َعتأُه َوحي

َن الأَقتأ  َِ مي ني َوَمنأ َسلي مي ُِ اللَّيأُل َساَر َعبأُد الأُمؤأ ُه ا َجن َّ .الأَمََلئيَكُة، َوَلمَّ ََبلي  لي إيََل اْلأ
 

ني  مي يِي َوويََليَةي َعبأدي الأُمؤأ دي ُر َوفَاةي الأَمهأ  ذيكأ
َتدَّ َمرَ  َزيَيَةي اشأ ا بَ َلَغُه َخََبُ اْلأ يًدا، فَ َلمَّ َصاري ُمرَّاكيَش َمريَض َمَرًضا َشدي َيأَش إيََل حي ا َسريََّ اْلأ ُضُه، َوَسَأَل َلمَّ

، فَقييَل:  ني مي َتُح الأبيََلَد.َعنأ َعبأدي الأُمؤأ َأ ي يَ  ٌِ، َوُهَو الَّذي ُر قَائي َمأ ٌ، فَ َقاَل: َما َماَت َأَحٌد، اْلأ  ُهَو َساَلي
رَي  نأقيَيادي َلُه، َوَلقََّبُه َأمي ري إيلَيأهي، َواَلي َمأ ِي اْلأ ليي َييهي، َوَتسأ دي هي، َوتَ قأ تِيَباعي َحابَُه ِبي نينَي.َوَوصَّى َأصأ مي  الأُمؤأ

ُة ويََليَتيهي ُثَّ َماَت الأَمهأ  نَي َسَنًة، َوُمدَّ نَي َسَنًة، َوقييَل: ََخأًسا َوََخأسي َدى َوََخأسي ََ ُعُمُرُه إيحأ ، وََكا يُّ دي
ُن إيََل ال َا يَ َتأَلَُّف الأُقُلوَب، َوُُيأسي ني إيََل تينيي َملََّل، َوَأقَاَم ِبي مي رييَن َسَنًة، َوَعاَد َعبأُد الأُمؤأ شأ ََ عي ، وََكا نَّاسي



اَئٍة، ف َ َجوَ  مي رييَن َوََخأسي شأ ٍَ َوعي َأ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا زي، إيََل َأ ََزاهي ، ََثبيًتا يفي اْلأ ُُروبي َداًما يفي اْلأ قأ َز اًدا مي َتَجهَّ
ُلَها، َوقَ  َأ َوَصَل إيََل ََتَدَلَة، َفَمانَ َعُه َأهأ ََبلي إيََل َأ ي َمَع اْلأ اتَ ُلوُه، َوَساَر يفي َجيأٍش َكثيرٍي، َوَجَعَل ََيأشي

، َوفَ َتَحَها َوَسائيَر الأبيََلدي  ِأ  فَ َقَهَرُه
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. ََبلي َهاَجُة اْلأ تَ َنَع َعَليأهي، َوَأطَاَعتأُه َصن أ َتُح َما امأ َأ  الَِّتي َتلييَها َوَمَشى يفي اْلأيَبالي يَ 
َ، فَ  َنُه َسريأ هي اب أ دي َّ َعهأ نَي َقدأ َجَعَل َوِلي ليمي رُي الأُمسأ ََ َأمي َينَي وََكا َنُه ََتَش نَي اب أ ليمي رُي الأُمسأ َضَر َأمي َماَت، فََأحأ

َدى َوَثََلثينيَ  هي َسَنَة إيحأ دي َّ َعهأ نأَدُه َجَعَلُه َوِلي ا َحَضَر عي َها، فَ َلمَّ ريًا َعَلي أ ََ َأمي ، وََكا َنأَدُلسي َن اْلأ  مي
ي يفي الصَّحأ  اَئٍة، َوَجَعَل َمَعُه َجيأًشا، َوَصاَر ََيأشي مي .َوََخأسي ني يفي اْلأيَبالي مي  َراءي قُ َباَلَة َعبأدي الأُمؤأ

َينُي يفي  ريٌف، َوََتَش ري، َوُهَو َجَبٌل َعاٍل ُمشأ َواظي ني يفي الن َّ مي ََ َعبأُد الأُمؤأ ي َوَثََلثينَي َكا نَ َتنيأ  الأَوطأَأةي، َويفي َسَنةي اث أ
ََ َوي َ  ٌم َيََتَاَموأ ي قَ وأ َتنيأ َن الطَّائيََ ََ ََيأُرُج مي َواظيري.وََكا ى َعاَم الن َّ نَ ُهَما ليَقاٌء، َوُيَسمَّ ، َوَلَأ َيُكنأ بَ ي أ ََ  َتطَاَرُدو

، َحَّتَّ ان أتَ َهى إيََل َجَبلي  عأَراءي ، يفي الشَّ ََبلي ، َمَع اْلأ ني مي َه َعبأُد الأُمؤأ  َكرأََنَطَة، َويفي َسَنةي َثََلٍث َوَثََلثينَي تَ َوجَّ
 َ ََ  فَ نَ َزَل يفي َأرأٍض ُصلأَبٍة، َبنيأ َينُي قُ َبالََتُه، يفي الأَوطأأَةي يفي َأرأٍض ََل نَ َباَت فييَها، وََكا َشَجٍر، َونَ َزَل ََتَش

َينُي  َرأُض الَِّتي فييَها ََتَش ليُع، َفَصاَرتي اْلأ ًما َكثيريًَة ََل تُ قأ طَاُر َأَّيَّ َمأ ُل َشاتيًيا، فَ تَ َواَلتي اْلأ صأ ََ َحابُُه  الأ َوَأصأ
، لي يي فييَها، َوتَ َقطََّعتي  َكثيريََة الأَوحأ ُز الرَُّجُل َعني الأَمشأ َيألي إيََل ُصُدوريَها، َويَ عأجي ُِ اْلأ َتُسوُخ فييَها قَ َوائي

، َوَهَلُكوا ُجوًعا َوبَ رأًدا َوُسوَء َحاٍل. ِأ هي ، َوقَ َرابييَس ُسُروجي ِأ َقُدوا ريَماَحُه ، فََأوأ ِأ ُه  الطُُّرُق َعن أ
ني وَ  مي ََ َعبأُد الأُمؤأ َلٌة وََكا ريَُة ُمتَّصي ٍء، َوالأمي ََ بيَشيأ ، ََل يُ َباُلو ََبلي َنٍة ُصلأَبٍة يفي اْلأ َحابُُه يفي َأرأٍض َخشي َأصأ

ُمهُ  ، َوُمَقدَّ ََ َسا نأ َأعأَمالي تيليمأ َرَة مي ني َجيأًشا إيََل َوجأ مي ، َويفي َذليَك الأَوقأتي َسريََّ َعبأُد الأُمؤأ ِأ ِأ أَبُو َعبأدي إيلَيأهي
دي بأني َُيأََي بأني فَانُّوا، ُمتَ َوِلِي اَّللَّي  ِأ إيََل ُُمَمَّ نَي، فَ بَ َلَغ َخََبُُه نأ أَيأَت ََخأسي ُد بأُن ريقأٍو، َوُهَو مي  ُُمَمَّ

ِأ جَ  ري، فَ َهَزَمُه َمأ َنأَدقي اْلأ ٍع يُ عأَرُف ِبي ضي َوأ ا ِبي نَي، فَالأتَ َقوأ َن الأُمَلثَّمي ، َفَخَرَج يفي َجيأٍش مي ََ َسا َعبأدي  يأشُ تيليمأ
َه َعبأ  ِأ َورََجُعوا، فَ تَ َوجَّ َحابيهي، َوَغنيُموا َما َمَعُه نأ َأصأ ُد بأُن َُيأََي وََكثيرٌي مي ، َوقُتيَل ُُمَمَّ ني مي ني الأُمؤأ مي ُد الأُمؤأ

ًة. ِأ ُمدَّ نأَدُه هي إيََل َغَمارََة، فََأطَاُعوُه قَبييَلٌة بَ عأَد قَبييَلٍة، َوَأقَاَم عي يعي َجيأشي َمي  ِبي
ني َكَذليَك إيََل  مي ِأ يَ َزلأ َعبأُد الأُمؤأ يهي يفي الصََّحاريي، فَ َل َينُي ُُيَاذي ، َوََتَش ي يفي اْلأيَبالي َسَنةي  َوَما بَريَح ََيأشي

َي  ُنُه ََتَش ُرَّاكيَش َوَمَلَك بَ عأَدُه اب أ نَي َعلييُّ بأُن يُوُسَف ِبي ليمي رُي الأُمسأ َ َأمي نُي، فَ َقويَي ََخأٍس َوَثََلثينَي، فَ تُ ُويفِي
َراَء. ، إيَلَّ أَنَُّه َلَأ يَ نأزيلي الصَّحأ ني يفي الأبيََلدي مي  َطَمُع َعبأدي الأُمؤأ

َياَمُه يفي  ، فَ َناَزَْلَا، َوَضَرَب خي ََ َسا ني إيََل تيليمأ مي َه َعبأُد الأُمؤأ ٍَ َوَثََلثينَي تَ َوجَّ  َويفي َسَنةي ََثَا
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عأََلَها، َونَ َزلَ  ِأ ُمَناَوَشٌة، فَ بَ ُقوا َكَذليَك إيََل  َجَبٍل ِبَي نَ ُه ََ بَ ي أ ، وََكا َن الأبَ َلدي َخري مي َانيبي اْلأ َينُي َعَلى اْلأ ََتَش
َه َجيأًشا َمَع ُعَمَر اْلأين أ  َرَة، َوَوجَّ َها إيََل َجَبلي ََتجي ني َعن أ مي ٍع َوَثََلثينَي، فَ َرَحَل َعبأُد الأُمؤأ ِي إيََل َسَنةي تيسأ َتاِتي

ي هَ َمدي ني َفَساَر إيلَي أ مي َع بيَذليَك َعبأُد الأُمؤأ ، فَ َهاََجََها بَ غأَتًة، َوَحصََّل ُهَو َوَجيأُشُه فييَها، َفَسمي ََ َرا ا، َنةي َوهأ
ٍع َوَثََل  ََ َسَنَة تيسأ ري رََمَضا ري، يفي َشهأ ، َعَلى الأَبحأ ََ َرا ري َوهأ َينُي بيظَاهي َها ُعَمُر، َونَ َزَل ََتَش ن أ نَي، ثي َفَخَرَج مي

ََ رَب أَوةٌ  َرا ري َوهأ ، َوبيظَاهي ُل الأَمغأريبي ُمَها َأهأ َلٌة يُ َعظِي َي لَي أ نأُه، َوهي رييَن مي شأ َلُة َسبأٍع َوعي لٌَّة َعَلى  َفَجاَءتأ لَي أ ُمطي
، ِأ نأَدُه ٌِ عي ٌع ُمَعظَّ ضي ََ َوُهَو َموأ ُع فييَها الأُمتَ َعبِيُدو عأََلَها ثَنييٌَّة ََيأَتمي ري، َوِبَي ٍر  الأَبحأ ََ َينُي يفي نَ  َفَساَر إيلَيأهي ََتَش

ُُضوري ذَ  يَن َمَعُه، َوَقَصَد التَََّبَُّك ِبي ََُر الَّذي ِأ بيهي إيَلَّ الن َّ ًيا َلَأ يَ عأَل َِي َحابيهي ُمَتَخ نأ َأصأ رٍي مي عي َمَع َيسي ضي ليَك الأَموأ
ََماَعةي الصَّاْليينَي، فَ بَ َلَغ اْلأَََبُ إيََل ُعَمرَ  َكريهي إيََل  ُأولَئيَك اْلأ يعي َعسأ َمي ، َفَساَر ليَوقأتيهي ِبي ِي َتاِتي َن أ بأني َُيأََي اْلأ

َأ َيَأُخُذوُه َر  هي َأ سي َأ َينُي َعَلى نَ  ا َخاَف ََتَش َوَة، فَ َلمَّ ، َوَأَحاُطوا بيهي، َوَمَلُكوا الرَّب أ كيَب َذليَك الأُمتَ َعبَّدي
ري  َهةي الأَبحأ نأ ُجُرٍف َعاٍل َعَلى اْلأيَجارَةي فَ َهَلَك، َورُفيَعتأ ُجث َُّتُه فَ َرَسُه َوَْحََل َعَليأهي إيََل جي ، َفَسَقَط مي

ََ َمَعُه.  َعَلى َخَشَبٍة، َوقُتيَل ُكلُّ َمنأ َكا
نأ ُكلِي الثِيَماري،  ٌَ َكبيرٌي فييهي مي َتا ًنا ُهَناَك َعَلى رَابيَيٍة، َوَلُه فييهي ُبسأ صأ َينَي َقَصَد حي ََّ ََتَش ََّ فَ َوقييَل إي َََق َأ ات َّ

عأفي َمنأ  ِأ بيضي ليُمُه ، يُ عأ ني ، َسريََّ َسرييًَّة إيََل اْلأيصأ ني مي َكري َعبأدي الأُمؤأ َم َعسأ َّ، ُمَقدَّ َتاِتي فييهي، َوَلَأ ُعَمَر اْلأين أ
َينُي  ََتََق، فََأرَاَد ََتَش َينَي فييهي، فَأَلأَقُوا النَّاَر يفي َِببيهي فَاحأ َأ ََتَش َلُموا َأ ََرَب، فَ رَكيَب فَ َرَسُه، فَ َوَثَب يَ عأ اْلأ

َينُي، فَاعأََتََف، فََأرَاُدوا َذ ََتَش وري، َفَسَقَط يفي النَّاري، فَُأخي ني إيََل َخاريجي السُّ لي اْلأيصأ نأ َداخي َرُس مي ََ َْحأَلُه  الأ
ََّ رَقَ بَ َتُه َكاَنتأ َقدي انأ  َ َالي ْلي ، َفَماَت يفي اْلأ ني مي ، َفُصليَب، َوقُتيَل ُكلُّ َمنأ َمَعُه، إيََل َعبأدي الأُمؤأ َدقَّتأ

َحاُق بأُن َعلييِي بأني يُوُسَف. ِأ ََجَاَعٌة. َوَمَلَك بَ عأَدُه َأُخوُه إيسأ َكُرُه َوَلَأ يَ ُعدأ َْلُ رََّق َعسأ ََ  َوتَ 
ْلأَََبي، َفَجاَء مي  ني ِبي مي َينُي َأرأَسَل ُعَمُر إيََل َعبأدي الأُمؤأ ا قُتيَل ََتَش َكريهي، َوَلمَّ يعي َعسأ َمي هي ِبي مي َرَة يفي يَ وأ نأ ََتجي

ني  مي ا َوَصَل َعبأُد الأُمؤأ ، فَ َلمَّ ََ َرا يَنةي َوهأ َدي ِأ ِبي َتَمى بَ عأُضُه نَي، َواحأ ليمي ريي الأُمسأ َكُر َأمي رََّق َعسأ ََ َدَخَلَها َوتَ 
، َوقَ َتَل فييَها َما ََل ُُيأَصى. يأفي لسَّ  ِبي

َسا نَي، ُثَّ َساَر إيََل تيليمأ ليمي َكُر الأُمسأ َا َعسأ َداُِهَا ََتَهرأُت، َوِبي ُط فَ َرٍس، إيحأ نَ ُهَما َشوأ َي بَ ي أ ينَ َتا ، َوُِهَا َمدي ََ
ُلَها لي  َب َأهأ َواَِبَا، َوَتََهَّ يُر، َوَغلََّقتأ أَب أ تَ نَ َعتأ َأقَادي مٌي، فَامأ َي بيَناٌء َقدي يُر، َوهي َرى َأقَادي ُخأ .َواْلأ  لأقيَتالي

يَنةي َوَأمَّا َتَ  َكريهي إيََل َمدي َها بيَعسأ ن أ َراوييَّةي، فَ َهَرَب مي ََ فييَها َُيأََي بأُن الصَّحأ  َهرأُت، َفَكا
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ْلأُُضوعي  ُلَها ِبي َكُر، َوَلقيَيُه َأهأ َها الأَعسأ ن أ ا فَ رَّ مي َها، َفَدَخَلَها َلمَّ ني إيلَي أ مي تيَكانَةي، فَاَس، َوَجاَء َعبأُد الأُمؤأ سأ َواَلي
َها، َوَجَعلَ  َرَها، َورََحَل َعن أ َكُرُه، َورَتََّب َأمأ ، َوَدَخَلَها َعسأ ِأ ثَ َرُه ِأ َذليَك َوقَ َتَل َأكأ ُه ن أ َبلأ مي ِأ يَ قأ  َعَلى فَ َل

اَئٍة فَ نَ َزَل َعَلى َجَبٍل ُمطي  مي يَنةي فَاَس َسَنَة َأرأبَعينَي َوََخأسي يَر َجيأًشا َُيأُصُرَها، َوَساَر إيََل َمدي َها، َأقَادي لٍِ َعَلي أ



، فَ لَ  ََ َسا نأ تيليمأ يَن فَ رُّوا مي َكُرُه الَّذي َراوييَّةي، َوَعسأ ُهٍر، َوفييَها َُيأََي بأُن الصَّحأ َعَة َأشأ ا طَاَل َوَحَصَرَها تيسأ مَّ
َابي  َشابي َوالَتُّ َخأ ْلأ َرُه ِبي ُخُل الأبَ َلَد َفَسكَّ ني َعَمَد إيََل ََّنأٍر َيدأ مي َن  ُمَقاُم َعبأدي الأُمؤأ َوَغريأي َذليَك، َفَمنَ َعُه مي

َدًة فَ  َعًة َواحي َر، َفَجاَء الأَماُء َدف أ كأ َُُن، ُثَّ َهَدَم السَّ رُي فييَها السُّ ًَة َتسي ، َوَصاَر ُِبَريأ َخرََّب ُدُخولي الأبَ َلدي
، َوَأرَاَد َعبأُد الأُمؤأ  َن الأبَ َلدي َر مي هأ ، وَُكلَّ َما َُيَاويُر الن َّ ُلُه َخاريَج ُسوَر الأبَ َلدي ُخَل الأبَ َلَد فَ َقاتَ َلُه َأهأ َأ َيدأ ني َأ مي

نأ ُدُخوليهي. رَُه مي َر َعَليأهي َما َقدَّ وري، فَ تَ َعذَّ  السُّ
َق ُهَو وَ  ََ َا، فَات َّ يعي َأعأَماْلي َها، َوَعَلى َجَي ًَل َعَلي أ ُّ َعامي َياٍر اْلأيَياّني اَس َعبأُد اَّللَّي بأُن خي ََ بيََ نأ ََجَاَعٌة وََكا مي

َتُحوا  ََ ِأ إيلَيأهي، فَ  لي فَاَس، فََأَجاَِبُ َهأ َي ْلي ََما ني يفي َطَلبي اْلأ مي ، وََكاتَ ُبوا َعبأَد الأُمؤأ َي الأبَ َلدي نأ َأعأَيا لَُه َِبًِب مي
َنةي  َر سي ََ فَ تأُحَها آخي َراوييَّةي، وََكا َكُرُه، َوَهَرَب َُيأََي بأُن الصَّحأ َا، َفَدَخَلَها َعسأ َواِبي اَئٍة،  أَب أ مي َأرأبَعينَي َوََخأسي

نأ  ليَها: َمنأ تَ َرَك عي َي يفي َأهأ يَنةي فَاَس، َوَأَمَر فَ ُنودي َر َمدي ني َأمأ مي ََلًحا َوَساَر إيََل طَنأَجَة َورَتََّب َعبأُد الأُمؤأ َدُه سي
َن  ِأ مي نأَدُه َة قيَتاٍل َحلَّ َدُمُه، َفَحَمَل ُكلُّ َمنأ يفي الأبَ َلدي َما عي دَّ .َوعي ِأ ُه ن أ ََلحي إيلَيأهي، فََأَخَذُه مي  السِي

. َنادي َجأ َي َواْلأ َُرأَسا َن الأ َا مي ثأَل َذليَك، َوقَ َتَل َمنأ ِبي ليَها مي هأ َعَل ِبَي ََ َناَسَة، فَ  كأ  ُثَّ رََجَع إيََل مي
َلَها، َوَنصَ  ِأ قَاتَ ُلوا َأهأ َّنَُّ ََ فَإي َسا ََ َعَلى تيليمأ ي َكا َكُر الَّذي ، َوَأمَّا الأَعسأ َراَج اْلأََشبي ُبوا الأَمَجانييَق، َوأَب أ

، َفَداَم اْلأيَصاُر َْنأَو َسَنٍة، فَ لَ  ََ قييَه ُعثأَما ََ ليَها الأ ُم َعَلى َأهأ ََ الأُمَقدَّ ، وََكا َِبتي ِبَّ لدَّ َُوا ِبي َتدَّ َوزََح ا اشأ مَّ
ِأ َورَاَسُلوا ُه ن أ َتَمَع ََجَاَعٌة مي لي الأبَ َلدي اجأ ُر َعَلى َأهأ َمأ ِي  اْلأ لأ ، بيَغريأي عي ني مي َحاَب َعبأدي الأُمؤأ يَن َأصأ دي الأُمَوحِي

ثَ ُر  ، فَ ُقتيَل َأكأ ِأ يأُف َيَأُخُذُه ُلُه إيَلَّ َوالسَّ ُعرأ َأهأ ِأ َيشأ ُِ الأبَ َلَد، فَ َل َخُلوُه ، َوَأدأ ََ قييهي ُعثأَما ََ ليهي، َوُسبيَيتي الأ َأهأ
َن اْلأَ  َريمُي، َوَّنُيَب مي رِييَُّة َواْلأ َتلأ بييَع الذُّ ري َما ََل َُتَدُّ قييَمُتُه، َوَمنأ َلَأ يُ قأ ََواهي َن اْلأ َوالي َما ََل ُُيأَصى، َومي مأ

ي حَ  ني ُهَو الَّذي مي ََّ َعبأَد الأُمؤأ اَئَة أَلأفي قَتييٍل، َوقييَل: إي َلى مي ُة الأَقت أ دَّ ََ عي ، وََكا َي َا ََثأ وأَكسي اْلأ َصَر ِبَي
هَ  ن أ ، َوَساَر مي ََ َسا ُِ.تيليمأ َل  ا إيََل فَاَس، َواَّللَُّ َأعأ
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ْلأَ  ُلَها ِبي ِأ َأهأ ًة، ُثَّ َسلََّمَها إيلَيأهي َناَسَة، َفَحَصُروَها ُمدَّ كأ ني َسرييًَّة إيََل مي مي .َوَسريََّ َعبأُد الأُمؤأ ا َْلُِأ َي فَ َوفَ وأ  َما
يَنةي َسََل ف َ  نأ فَاَس إيََل َمدي ني مي مي َتَة، َفَدَخُلوا َوَساَر َعبأُد الأُمؤأ َي َسب أ نأ َأعأَيا نأَدُه ََجَاَعٌة مي َتَحَها، َوَحَضَر عي ََ

اَئٍة. مي َدى َوَأرأبَعينَي َوََخأسي ََ َذليَك َسَنَة إيحأ ، وََكا َي ََما لي اْلأ ِأ إيََل َبذأ  يفي طَاَعتيهي، فََأَجاَِبُ
 

يَنَة ُمرَّاكيشَ  ني َمدي مي ُر ُملأكي َعبأدي الأُمؤأ  ذيكأ
ا فَ رَ  نَي، َلمَّ يُّ َِمأَلَكةي الأُمَلثَّمي َي ُكرأسي ي، َساَر إيََل ُمرَّاكيَش، َوهي َواحي نأ فَاَس، َوتيلأَك الن َّ ني مي مي َغ َعبأُد الأُمؤأ

َينيَ  َحاَق بأَن َعلييِي بأني يُوُسَف بأني ََتَش يَنئيٍذ إيسأ بُ َها حي ََ َصاحي َها، وََكا َي َوَأعأَظمي ََبي الأُمُد نأ َأكأ َي مي ، َوهي
َياَمُه يفي غَ َوهُ  اَئٍة، َفَضَرَب خي مي َدى َوَأرأبَعينَي َوََخأسي َها َسَنَة إيحأ ََ نُ ُزولُُه َعَلي أ ٌّ، فَ َناَزَْلَا، وََكا رأبييِيَها َو َصِبي



ًعا َوَبََن َلُه بيَناًء َعالي  َا َجامي َكريهي، َوَبََن ِبي يَنًة َلُه َوليَعسأ نأُه َعَلى َجَبٍل َصغيرٍي، َوَبََن َعَليأهي َمدي ريُف مي ًيا ُيشأ
َحابيهي، َوقَاتَ َلَها قيَتاًَل َكثيريًا نأ َأصأ َواَل الأُمَقاتيلينَي مي ليَها، َوَأحأ َواَل َأهأ يَنةي، َويَ َرى َأحأ ، َوَأقَاَم َعَلى الأَمدي

ََ يُ َقاتيُلوَّنَُ  نَي ََيأُرُجو َن الأُمَرابيطي َا مي ََ َمنأ ِبي ًرا، َفَكا َها َأَحَد َعَشَر َشهأ ُوُع َعَلي أ َتدَّ اْلأ ، َواشأ ري الأبَ َلدي ِأ بيظَاهي
. ِأ نأَدُه َواُت عي َق أ َرتي اْلأ ليهي، َوتَ َعذَّ  َعَلى َأهأ

ُرُجوا، َوجَ  َت الطَّبألي فَاخأ ِأ َصوأ عأُت : إيَذا َسَي ِأ يًنا، َوقَاَل َْلُ ِأ َكمي ًما، َوَجَعَل َْلُ ِأ يَ وأ َلَس ُهَو ُثَّ زََحَف إيلَيأهي
نأَظرَ  َلى الأمي عأ َهأ ِبَي ََزُموا ْلي ُِ اَّنأ َكُرُه، َوقَاتَ ُلوا، َوَصََبُوا، ُثَّ إيَّنَُّ َم َعسأ ُد الأقيَتاَل، َوتَ َقدَّ لي ةي الَِّتي بَ َناَها ُيَشاهي

يَنةي  َأ َوَصُلوا إيََل َمدي ََ إيََل َأ ُِ الأُمَلثَُّمو ، فَ َتبيَعُه ِأ ي َْلُ نيي الَّذي ِأ إيََل الأَكمي بَ ُعوُه ، َعبأ ُمرَّاكيَش لييَ ت أ ني مي دي الأُمؤأ
نيُ  ُرَج الأَكمي ني ليَيأأُمَر بيَضرأبي الطَّبألي ليَيخأ مي َدُة بيَعبأدي الأُمؤأ ثَ َر ُسوريَها، َوَصاَحتي الأَمَصامي ، فَ َهَدُموا َأكأ

ليهي َأَمرَ  ثَ ُر َأهأ ا َخَرَج َأكأ ، فَ َلمَّ ٍع يفي الأبَ َلدي ُوا َحَّتَّ ََيأُرَج ُكلُّ طَامي َبي لطَّبألي َفُضريَب َوَخَرَج  فَ َقاَل َْلُُِ: اصأ ِبي
نَي، فَ َقتَ ُلوا َكيأَف َشاُءوا، َوَعاَدتي ا نَي إيََل الأُمَلثَّمي َهزيمي َدُة الأُمن أ ، َورََجَع الأَمَصامي ِأ نُي َعَليأهي َزيَيَُة الأَكمي ْلأ

يهي إيَلَّ اَّللَُّ  َوابي َما ََل ُُيأصي َب أ َةي اْلأ نَي، َفَماَت يفي َزْحأ   ُسبأَحانَُه.َعَلى الأُمَلثَّمي
 ََّ َََق َأ نِيهي، فَات َّ َغري سي َحاَق بأني َعلييِي بأني يُوُسَف ليصي َلَة إيسأ ََ َدوأ نَي يَُدبِيُرو ََ ُشُيوُخ الأُمَلثَّمي إينأَساًَن َمنأ وََكا

َتأأ  ني ُمسأ مي ٍر َخَرَج إيََل َعبأدي الأُمؤأ ِأ يُ َقاُل لَُه َعبأُد اَّللَّي بأُن أَِي َبكأ ًنا َوَأطأَلَعهُ َُجأَلتيهي  مي
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ُِ الأَمنأجَ  َب َعَليأهي ُِ الأَبََلُء، َوُنصي َتدَّ َعَليأهي ، َواشأ ِأ ، فَ َقويَي الطََّمُع فييهي ِأ َيهي ِأ َوَضعأ رَاَتيي نييَقاُت َعَلى َعوأ
َن الأَعامَّةي ِبي  ، َوَماَت مي ِأ ، َوَأَكُلوا َدَواِبَُّ ِأ َواَُتُ َراُج، َوفَنيَيتأ َأق أ َب أ ، َواْلأ ٍَ اَئةي أَلأفي إينأَسا ُوعي َما يَزييُد َعَلى مي ْلأ

َتى. نأ رييحي الأَموأ  فَأَنأََتَ الأبَ َلُد مي
ِأ َْنأَدًة،  ، َفَجاُءوا إيلَيأهي ِأ تَ نأَجُدوا ِبيي ََ َقدي اسأ ََ الأُمَرابيُطو َيرينأجي َكا َن الأ ُرَّاكيَش َجيأٌش مي ََ ِبي ا طَاَل وََكا فَ َلمَّ

َمأ  ُِ اْلأ َوابي الأبَ َلدي َعَليأهي نأ أَب أ َتُحوا لَُه َِبًِب مي ََ ِأ إيلَيأهي، فَ  ََ فََأَجاَِبُ ََما ََ اْلأ أَُلو ني َيسأ مي  ُر رَاَسُلوا َعبأَد الأُمؤأ
َوًة، َوقَ تَ ُلوا َمنأ َوَجُدوا، يَنَة َعن أ ، َوَمَلُكوا الأَمدي يأفي لسَّ  يُ َقاُل َلُه َِبُب َأغأَماَت، َفَدَخَلتأ َعَساكيُرُه ِبي

نأ ُأَمَراءي الأُمَرابيطي َووَ  يَع َمنأ َمَعُه مي َحاَق َوَجَي رَي إيسأ َمي َرُجوا اْلأ نَي، فََأخأ ليمي ريي الأُمسأ نَي َصُلوا إيََل َداري َأمي
ني َويَ بأكيي فَ َقاَم إيلَيأهي  مي ُعو ليَعبأدي الأُمؤأ ، َوَيدأ َحاُق يَ رأَتعيُد رَغأَبًة يفي الأبَ َقاءي ُ بأُن فَ ُقتيُلوا، َوَجَعَل إيسأ َسريأ

أ َصَبأَ  َبي َك؟ اصأ هي، َوقَاَل: تَ بأكيي َعَلى أَبييَك َوُأمِي هي ُتوفًا فَ بَ َزَق يفي َوجأ ََ إيََل َجانيبيهي َمكأ ، وََكا َاجِي  اْلأ
يٍن. يُن بيدي ، فَ َهَذا رَُجٌل ََل ََيَاُف اَّللََّ َوََل َيدي  الرِيَجالي

ْلأََشبي َفضَ  ََ إيلَيأهي ِبي ُدو َجاَعةي، فَ َقاَم الأُمَوحِي لشَّ َي الأَمعأُروفينَي ِبي َعا جأ َن الشُّ ََ مي َربُوُه َحَّتَّ قَ تَ ُلوُه، وََكا
ُر  اَئٍة، َوُهَو آخي مي ي َوَأرأبَعينَي َوََخأسي نَ َتنيأ نِيهي، َفُضريَبتأ ُعنُ ُقُه َسَنَة اث أ َغري سي َحاُق َعَلى صي َم إيسأ ُمُلوكي َوُقدِي

َقَرَضتأ َدوأ  نَي َوبيهي ان أ ِأ َأرأبَ َعٌة: يُوُسُف َوَعلييٌّ الأُمَرابيطي ُه ن أ َ مي ِأ َسبأعينَي َسَنًة، َوَوِلي ُة ُملأكيهي ، وََكاَنتأ ُمدَّ ِأ لَتُ ُه



َحاُق. َينُي َوإيسأ  َوََتَش
ا قَ َتَل َعبأُد  تَ َقرَّ ُملأُكُه. َوَلمَّ طَنَ َها َواسأ تَ وأ َا، َواسأ ني ُمرَّاكيَش َأقَاَم ِبي مي ا فَ َتَح َعبأُد الأُمؤأ نأ َوَلمَّ ني مي مي الأُمؤأ

ٍم َأَمَر فَ ُنودي  َعةي َأَّيَّ ََ بَ عأَد َسب أ ا َكا ليَها، فَ َلمَّ نأ َأهأ ى مي ََ تَ  ُِ الأَقتأَل اخأ ثَ َر فييهي لي ُمرَّاكيَش فََأكأ َي َمنأ َأهأ َما َي ِبَي
ِأ  ، َفَمنَ َعُه ِأ َلُه َدُة قَ ت أ َحابُُه الأَمَصامي ليَها، َفَخَرُجوا، فََأرَاَد َأصأ نأ َأهأ ُل بَقيَي مي ، َوقَاَل: َهُؤََلءي ُصنَّاٌع، َوَأهأ

لأ  ، َوَبََن ِبي ِأ َرُجوُه ، فََأخأ َن الأبَ َلدي َلى مي َراجي الأَقت أ َيُع بيهي، َفَُتيُكوا، َوَأَمَر ِبييخأ َت َواقي َمنأ نَ ن أ َسأ ًعا  اْلأ ري َجامي َقصأ
عي ا َامي مي اْلأ َدأ َسَن َعَمَلُه، َوَأَمَر ِبي َرفَُه فََأحأ َينَي.َكبيريًا، َوزَخأ نَي يُوُسُف بأُن ََتَش ليمي رُي الأُمسأ ي بَ َناُه َأمي  لَّذي

َاَلةي  نيهي َعَلى اْلأ دي بأني َعبَّاٍد، َوارأَتَكَب بيَسجأ لأُمعأَتمي ليهي ِبي َينَي يفي فيعأ الأَمذأُكورَةي َوَلَقدأ َأَساَء يُوُسُف بأُن ََتَش
َبَح َمرأَكٍب، َفََل َجَرَم َسلََّط اَّللَُّ ]َعلَ  َيُّ َأق أ ذي َعَليأهي َوزَاَد، فَ تَ َباَرَك اْلأ َخأ َقابيهي[ َمنأ َأرأََب يفي اْلأ يأهي يفي عي

َأُل اَّللََّ  ، َنسأ َيا، فَُأفٍِ َْلَا، ُثَّ ُأفٍِ ن أ هي ُسنَُّة الدُّ ي ََل يَ ُزوُل ُملأُكُه، َوَهذي ُِ الأَمليُك، الَّذي ائي َِ  الدَّ َأ ََيأتي َأ
ََن، َوََيأ  ُسأ ْلأ ٍد َوآليهي.َأعأَمالََنا ِبي َُحمَّ َم نَ لأَقاُه ِبي َنا يَ وأ مي َ َأَّيَّ  َعَل َخريأ
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اَلةَ  ني بيدَكَّ مي ري َعبأدي الأُمؤأ ََ ُر َظ  ذيكأ
َتمَ  اَلَة، فَاجأ نَي إيََل دَكَّ َن الأُمَلثَّمي نَي مي اَئٍة َساَر بَ عأُض الأُمَرابيطي مي هي َع إيلَيأ يفي َسَنةي َثََلٍث َوَأرأبَعينَي َوََخأسي

ا َكثُ رَ  ، فَ َلمَّ ِأ َيُت إيلَيأهي ني ََل يَ لأَت مي ََ َعَلى َأعأَمالي ُمرَّاكيَش، َوَعبأُد الأُمؤأ  َذليَك قَ َبائيُلَها، َوَصاُروا يُغيريُو
الَُة بيَذليَك اْنأََشرُ  َعتأ دأكَّ ا َسَي اَئٍة، فَ َلمَّ مي ِأ َسَنَة َأرأَبٍع َوَأرأبَعينَي َوََخأسي ِأ َساَر إيلَيأهي ُه ن أ لي مي ِأ إيََل َساحي وا ُكلُُّه
َجاَعةي. لشَّ ُصوفينَي ِبي رييَن أَلأَف فَاريٍس، وََكانُوا َموأ شأ ٍل َوعي اَئَِتأ أَلأفي رَاجي ري يفي مي  الأَبحأ

اَلُة   ي فييهي دَكَّ ُع الَّذي ضي ََ الأَموأ ري، وََكا صأ ُُيوشي َما ََيأُرُج َعني اْلَأ َن اْلأ ني مي مي ََ َمَع َعبأدي الأُمؤأ ََجري وََكا َكثيرَي اْلأ
سَ  اقي اْلَأ تِيََ َن اَلي ني إيَذا َسَلَكُه، َفمي مي ُرُجوا َعَلى َعبأدي الأُمؤأ ُنوا فييهي ُكَمَناَء ليَيخأ ُُزونَةي، َفَكمَّ ني َلُه أَنَُّه َواْلأ

ِأ َما َقَدرُوهُ  نأ َغريأي اْلأيَهةي الَِّتي فييَها الأُكَمَناُء، فَاْنأَلَّ َعَليأهي ِأ مي َع، َقَصَدُه ضي ، َوفَارَُقوا َذليَك الأَموأ
، وَ  ِأ َواُْلُ ِأ َوَأمأ ِأ َوَأغأَناُمُه ، َوُغنيَمتأ إيبيُلُه ِأ ثَ ُرُه َر، فَ ُقتيَل َأكأ يأُف، َفَدَخُلوا الأَبحأ ُِ السَّ ُسبيَيتأ فََأَخَذُه

ريَةٍ  َِ َيسي َناُء بيَداريهي سأ َارييَُة اْلَأ ، فَبييَعتي اْلأ ِأ ِأ َوَذرَاريي ُُّه ًََّرا نيَساُؤُه ني إيََل ُمرَّاكيَش ُمَظ مي ، َوَعاَد َعبأُد الأُمؤأ
لطَّاَعةي. ، َوَأذأَعُنوا َلُه ِبي يعي الأَمغأريبي  َمنأُصورًا، َوثَ َبَت ُملأُكُه، َوَخافَُه النَّاُس يفي َجَي

 
يَنةي ُكتينأَدةَ  ري َمدي ُر َحصأ  ذيكأ

َرَة وَ  َنةي، يَ عأِني َسَنَة َأرأَبَع َعشأ هي السَّ ، يُ َقاُل َلُه يفي َهذي َنأَدُلسي ْلأ َيرينأجي ِبي نأ ُمُلوكي الأ اَئٍة، َخَرَج َمليٌك مي مي ََخأسي
، َفَحَصَرهَ  َنأَدُلسي َيَة، يفي َشرأقي اْلأ نأ ُمرأسي لأُقرأبي مي َي ِبي تَ َهى ُكتينأَدَة، َوهي رَي، َفَساَر َحَّتَّ ان أ مي ا، ابأُن رُدأ

رُي  ََ َأمي ليَها، وََكا َن َوَضيََّق َعَلى َأهأ يَنئيٍذ بيُقرأطَُبَة، َوَمَعُه َجيأٌش َكثيرٌي مي نَي َعلييُّ بأُن يُوُسَف حي ليمي الأُمسأ



تَ تَ ُلوا َأَشدَّ الأقي  ا َواق أ رَي، فَالأتَ َقوأ مي ِأ إيََل ابأني رُدأ َُه َنادي الأُمَتَطوِيَعةي، َفَسريَّ َجأ نَي َواْلأ ليمي ُِ ابأُن الأُمسأ ، َوَهَزَمُه َتالي
رَي َهزيَيَ  مي ي رُدأ ، قَاضي رَّاءي ََ ََ فييَمنأ قُتيَل أَبُو َعبأدي اَّللَّي بأُن الأ نَي، وََكا ليمي ًة ُمنأَكَرًة، وََكثُ َر الأَقتأُل يفي الأُمسأ

. لينَي يفي الأَقَضاءي َيا الأَعادي ن أ ادي يفي الدُّ لينَي، َوالزُّهَّ َن الأُعَلَماءي الأَعامي ََ مي  الأَمرييَّةي، وََكا
 

ةي حَ  دَّ ُر عي ثَ ذيكأ  َوادي
َن الرُّومي ََخأَسُة آََلفي رَُجٍل َعَلى ق َ  ، َوقُتيَل مي يُّ َراُس الرُّومي َأ َر بَ لأُك بأُن ُأرأُتَق َع َنةي ُكسي هي السَّ لأَعةي يفي َهذي

َكريهي. نأ َعسأ َراُس وََكثيرٌي مي َأ َر َع ! َوُأسي ََ نأ بَ َلدي انأدَُكا ََ مي  َسرأَما

(8/666) 

 

َِينَي، َوفييَها َأَغاَر ُجوُسلينيُ  ، وََكانُوا ََنزيلينَي بيصي َي ُب الرَُّها، َعَلى ُجُيوشي الأَعَربي َوالَتُّأُكَما ، َصاحي َيريْنأييُّ  الأ
ا َعاَد َخرََّب بُ َزاعَ  ًئا َكثيريًا، َوَلمَّ ِأ َشي أ يهي ِأ َوَمَواشي ِأ َوَخيأليهي َواْليي نأ َأمأ َِ مي ، َوَغني ََُراتي َّ الأ ِي  َة.َغرأ

.َوفييَها َتَسلَّ  قييفي ُمَر َوالشَّ يَنَة َتدأ َق، َمدي َمشأ ُب دي  َِ َأََتبيُك طُغأتيكينُي، َصاحي
يهي طُغأَرَل، َفَساَر إيلَيأهي،  ريي إيََل َحرأبي َأخي لأَمسي رَي ُجُيوَش بيكأ ِبي َمي َُ َُمأُموٌد اْلأ لأطَا َع َوفييَها َأَمَر السُّ َفَسمي

ي َذليَك،  تَ غأدي َكري، َوَلَأ ََيأري قيَتاٌل.طُغأَرُل َوَأََتبيُكُه ُكن أ ي َيَديي الأَعسأ نأ َبنيأ  َفَساَر إيََل َكنأَجَة مي
 ]الأَوفَ َياُت[

ِي  يأِبي ابي بأني السَّ َُد بأُن َعبأدي الأَوهَّ َلةي أَبُو الأََبََكاتي َأْحأ وأ َ َخاليَصُة الدَّ ، تُ ُويفِي ُب َوفييَها، يفي الأُمَحرَّمي ، َصاحي
َي بيبَ غأَداَذ، َز ، َواليدي  الأَمخأ َشََلمي بأني الأبَ قأ َُُتوحي َْحأَزُة بأُن طَلأَحَة، الأَمعأُروُف ِبي َ َمَكانَُه الأَكَماُل أَبُو الأ َوَوِلي

. يني الأَكاتيبي الأَمعأُروفي ِي الدِي  َعَل
ِي بأُن َعبأدي الأَكريميي بأ  ي َ أَبُو َسعأٍد َعبأُد الرَّحي َها تُ ُويفِي ن أ ُوََل مي َماُم، َويفي َُجَاَدى اْلأ ، اْلأي ََ الأُقَشريأييُّ ني َهَوازي

ي أَِي ا ََرَمنيأ نأ إيَمامي اْلأ اَد أَيأًضا مي ََ تَ  نأ قَ َرابَتيهي، َوالطَّرييَقَة أَيأًضا ُثَّ اسأ َِ مي ََ َأَخَذ الأعيلأ . وََكا َُويأِنيِي لأَمَعاِلي اْلأ
ََ َحَسَن الأ  نأ ََجَاَعٍة، َوَرَواُه، وََكا يَث مي َدي َع اْلأ َ َجَلَس النَّاُس يفي َسَي ا تُ ُويفِي ري، َوَلمَّ َاطي ، َوَسرييَع اْلأ َوعأظي

. ُيوخي  الأبيََلدي الأَبعييَدةي ليلأَعَزاءي بيهي، َحَّتَّ يفي بَ غأَداَذ بيريَِبطي َشيأخي الشُّ
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اَئة[ مي َرَة َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأَس َعشأ
515 - 

اَئةٍ ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأ  مي َرَة َوََخأسي  َس َعشأ



لَ  صي ُر إيقأطَاعي الأَُبأُسقييِي الأَموأ  ذيكأ
لي َوَأعأَماَْلَا، َوَما يَ نأَضاُف إيلَي أ  صي يَنَة الأَموأ َُ َُمأُموٌد َمدي لأطَا ٍر َأقأَطَع السُّ ََ َنةي، يفي َص هي السَّ َها،  يفي َهذي

َمي  َا، اْلأ َزييَرةي، َوَسَنَجاَر، َوَغريأيِهي .َكاْلأ ُقَر الأَُبأُسقييَّ  رَي آقأُسن أ
ًحا َلُه، ُمََلزيًما َلُه يفي ُحُروبيهي ُكلِيَها، وَ  َي َُمأُموٍد، ََنصي لأطَا َمةي السُّ دأ ََ يفي خي ََ َلُه َوَسَبُب َذليَك: أَنَُّه َكا َكا

يهي  َي َُمأُموٍد َوَأخي لأطَا َ السُّ َرأبي الأَمذأُكورَةي َبنيأ َسُن يفي اْلأ َثَ ُر اْلَأ َضَر  اْلأ ي َأحأ ُعوٍد، َوُهَو الَّذي الأَمليكي َمسأ
ا َحَضَر جُ  َي َُمأُموٍد، َوَلمَّ لأطَا نأَد السُّ َِ َذليَك عي َي َُمأُموٍد، فَ َعُظ لأطَا يهي السُّ نأَد َأخي ُعوًدا عي ُيوشأ الأَمليَك َمسأ

رٍي َوَلَّ  ُل بيَغريأي َأمي صي َي َُمأُموٍد َوبَقيَيتي الأَموأ لأطَا نأَد السُّ َُمَراءي بيكأ عي َم إيََل َسائيري اْلأ ، َوتَ َقدَّ َها الأَُبأُسقييَّ  َعَلي أ
َكٍر َكثيرٍي َوَمَلكَ  َها يفي َعسأ ، َفَساَر إيلَي أ ِأ ُه ن أ ذي الأبيََلدي مي َيرينأجي َوَأخأ َدٍة الأ َُجاهي َها، َوَأقَاَم يَُدبِيُر بيطَاَعتيهي، َوَأَمَر ِبي

َواَْلَا. ليُح َأحأ  ُأُمورََها، َوُيصأ
 

رُي َعلي  َمي َ اْلأ َنةي تُ ُويفِي هي السَّ َسني إيفأرييقييََّة يفي َهذي ريي َعلييٍِ َوويََليَةي ابأنيهي اْلَأ َمي ُر َوفَاةي اْلأ ، ذيكأ ٍِ يُّ بأُن َُيأََي بأني َتَيي
دي  لأَمهأ ليُدُه ِبي ََ َموأ ري، وََكا خي نأ رَبييٍع اْلأ ريي مي َخي ري اْلأ ُب إيفأرييقييََّة يفي الأَعشأ نأ ُحُروبيهي َصاحي َم مي يَّةي، َوَقدأ تَ َقدَّ

ََسُن، بي  ُنُه اْلأ َ الأُملأَك بَ عأَدُه اب أ َ َوِلي ا تُ ُويفِي َّتيهي، َوَلمَّ َتَدلُّ بيهي َعَلى ُعُلوِي ِهي دي أَبييهي، َوقَاَم َوَأعأَماليهي َما ُيسأ َعهأ
لَتيهي  ري َدوأ مأ  ِبَي
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 ََ َنَُّه َكا ، ْلي يُّ ، فَ َقاَم َصنأَدُل يفي  َصنأَدُل اْلأُصِي بيريي الأُملأكي َتقيلُّ بيَتدأ َرَة َسَنًة ََل َيسأ َنَِتأ َعشأ يَنئيٍذ اث أ ُعُمُرُه حي
هي، َحابيهي َوقُ وَّادي َ َأصأ تيََلُف َبنيأ خأ َ، فَ َوَقَع اَلي ُمُه َحَّتَّ تُ ُويفِي ِأ َتُطلأ َأَّيَّ ، فَ َل تيَياطي حأ ظي َواَلي ِأ   اْلأيَأ ُه ن أ ُكلٌّ مي

َض ُأُموَر َدوأ  يَ ُقوُل: َأ فَ وَّ ِأ يَ َزاُلوا َكَذليَك إيََل َأ ، فَ َل دُّ َلُّ َوالشَّ َي اْلأ ، َوبيَيدي يعي َمي ُم َعَلى اْلأ لَتيهي َأََن الأُمَقدَّ
ُُموُر. َحابي أَبييهي يُ َقاُل َلُه أَبُو َعزييٍز ُمَوفٌَّق، َفَصُلَحتي اْلأ نأ َأصأ  إيََل قَائيٍد مي

 
ريي ا ُر قَ تألي َأمي ُُيوشي ذيكأ  ْلأ

َمَ  ٍر اْلأ َفأَضُل بأُن َبدأ ُُيوشي اْلأ رُي اْلأ ، قُتيَل َأمي ََ نأ رََمَضا رييَن مي َنةي، يفي الثَّاليثي َوالأعيشأ هي السَّ ُّ، َوُهَو يفي َهذي اِلي
رِيَقُه َعَلى اْلأَ  ََ ََلحي لييُ  َزانَةي السِي ََ رَكيَب إيََل خي َر، وََكا ِي ِبييصأ ُكأ ري َواْلأ َمأ ُب اْلأ ، َعَلى َجاريي َصاحي َنادي جأ

لأُغَباري، فَأَ  َيَّاَلةي، فَ َتَأذَّى ِبي اَلةي َواْلأ َن الرَّجَّ ، َفَساَر َمَعُه َعاََلٌ َكثيرٌي مي َعأَيادي لأبُ عأدي َعنأُه، الأَعاَدةي يفي اْلأ َمَر ِبي
َي بيُسوقي الصََّياقيَلةي  ، َفَصاَدَفُه رَُجََل َي ريًدا، َمَعُه رَُجََل ََ َكاكينيي َفَجَرَحاُه، َوَجاَء َوَساَر ُمن أ لسَّ ، َفَضَرَِبُه ِبي

َحابُُه فَ َقتَ ُلوا ا َرتيهي، َفَسَقَط َعنأ َدابَّتيهي، َورََجَع َأصأ كِينٍي يفي َخاصي نأ َورَائيهي، َفَضَربَُه بيسي لثَََّلثََة، الثَّاليُث مي
ةُ  ََ َليي ، َفَدَخَل َعَليأهي اْلأ َفأَضلي ُر َوَْحَُلوُه إيََل َداري اْلأ ، فَ َقاَل: َأمَّا الظَّاهي َوالي َمأ َع َلُه، َوَسَأَل َعني اْلأ ، َوتَ َوجَّ



لي َحَلَب، َوتَ َوَلَّ أَبُوُه َقَضاَء الأَقا نأ َأهأ ََ مي ََسني بأُن ُأَساَمَة الأَكاتيُب يَ عأريفُُه، وََكا َها فَأَبُو اْلأ ن أ َرةي، َوَأمَّا مي هي
يِي يَ عأ  ُن فَابأُن الأَبطَائيحي  ريفُُه، فَ َقاََل: َصَدَق.الأَباطي

ََُة يفي  َليي َلُمُه إيَلَّ اَّللَُّ تَ َعاََل، َوبَقيَي اْلأ َواليهي َما ََل يَ عأ نأ َأمأ َفأَضُل نُقيَل مي َ اْلأ ا تُ ُويفِي َداريهي َْنأَو َأرأبَعينَي فَ َلمَّ
ُقُل لَيأًَل  ُل َوتَ ن أ َوابُّ ََتأمي َ َيَديأهي، َوالدَّ ًما، َوالأَكاتيُب َبنيأ َييَسةي، يَ وأ َعأََلقي النَّ َن اْلأ َد َلُه مي  َوََّنَارًا، َوُوجي

ََ عُ  ُلُه ليَغريأيهي، َواعأُتقيَل َأوأََلُدُه، وََكا ث أ ، َما ََل يُوَجُد مي َياءي الأَغرييَبةي الأَقلييَلةي الأُوُجودي َشأ ًعا َواْلأ ُمُرُه َسب أ
نَي َسَنًة وََكاَنتأ ويََليَ ُتُه بَ عأَد أَبييهي  مي  َوََخأسي يعي َأَّيَّ ري، َوَجَي تَ نأصي مي الأُمسأ ُر َأَّيَّ َها: آخي ن أ رييَن َسَنًة، َومي شأ ََثَانيًيا َوعي

ري. مي مي اْلأ نأ َأَّيَّ َنةي مي هي السَّ ليي، إيََل َهذي تَ عأ  الأُمسأ
، َوت َ  ِأ هي يييُقُه َعَلى إيَمامي َها: َتضأ ن أ َباٍب مي َسأ َرُهونَُه ْلي يلييَُّة َيكأ َاعي َسأ ََ اْلأي ِأ ُسُلوُكُه وََكا نأَدُه رأُكُه َما َيَيُب عي

، َوإيذأنُُه لي  ِأ ُي َعنأ ُمَعاَرَضتيهي هأ ، َوالن َّ ِأ هي نَّةي يفي اعأتيَقادي لي السُّ َها: تَ رأُك ُمَعاَرَضةي َأهأ ن أ ، َومي ِأ لنَّاسي يفي َمَعُه
َها، َفَكثُ َر الأُغَرَِبُء بي  ِأ َوالأُمَناَظَرةي َعَلي أ َر.إيظأَهاري ُمعأتَ َقَداَتيي صأ  بيََلدي مي
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تَ غَ  َتَمَع ََجَاَعٌة َواسأ ُِ بَ عأَدُه، اجأ ا قُتيَل، َوَظَهَر الظُّلأ ًَل، ُحكيَي أَنَُّه َلمَّ ريَةي، َعادي ََ َحَسَن السِي اثُوا وََكا
ِأ َعنأ  َفأَضَل، َفَسَأَْلُ ِأ َلَعُنوا اْلأ : إيَّنَُّ ِأ ْليي نأ َُجأَلةي قَ وأ ََ مي ةي، وََكا ََ َليي ْلأ ُه، فَ َقاُلوا: إينَُّه  ِبي ِأ إيَّيَّ َسَببي لَعأنيهي

ليهي، فَ َقدأ َأَصابَ َنا بَ عأ  ََن بَ َلَدُه ليَعدأ طَانَ َنا، َوَقَصدأ َنا بيََلَدََن َوَأوأ ارَق أ ََ ريََة، فَ  َسَن السِي َدُه َهَذا َعَدَل، َوَأحأ
َنا. ََ َسَبَب ظُلأمي ُِ، فَ ُهَو َكا  الظُّلأ

ُة إيلَيأ  ََ َليي َسَن اْلأ .فََأحأ َي إيََل النَّاسي َسا حأ ْلأي ، َوَأَمَر ِبي ِأ  هي
نأُه، َوَسَبُب َذليَك َما ذََكرأََنُه قَ بألُ  َر، َوَضَع مي صأ َب مي َكامي اَّللَّي، َصاحي حأ َر ِبَي مي َبُه اْلأ ََّ َصاحي َها َأ ن أ ، َومي

ت ُ  َأ َيَضَع َعَليأهي َمنأ يَ قأ ُر َأ مي نَ ُهَما، فََأرَاَد اْلأ ُر بَ ي أ َمأ َسَد اْلأ ََ ، َأوأ يفي فَ  ََلمي َرُه ليلسَّ ُلُه إيَذا َدَخَل َعَليأهي َقصأ
َ اْلأَ  ي َوِلي ، َوُهَو الَّذي يدي َي َعبأُد الأَمجي هي أَبُو الأَميأُمو نأ َذليَك ابأُن َعمِي ، َفَمنَ َعُه مي َعأَيادي مي اْلأ َر بَ عأَدُه َأَّيَّ مأ

َيعألي َشَناَعٌة َوسُ  َر، َوقَاَل َلُه: يفي َهَذا الأ نَي َسَنًة، َوَلَأ ِبييصأ لَتَ َنا ُهَو َوأَبُوُه ََخأسي َنَُّه َقدأ َخَدَم َدوأ وُء َُسأَعٍة، ْلي
لَتيَنا، َوَقدأ َساَر َذليَك يفي َأقأطَاري الأبيََلدي  َح لََنا، َوالأَمَحبََّة ليَدوأ ُهَما إيَلَّ النُّصأ ن أ ِي النَّاُس مي َل َأ يَ عأ  َفََل ََيُوُز َأ

هي  نَّا َهذي بيهي، َيظأَهَر مي َد َعَليأهي يفي َمنأصي َُه َمَكانَُه َونَ عأَتمي َِ َغريأ َأ نُقيي نييَعُة، َوَمَع َهَذا َفََل بُدَّ َوَأ  الأُمَكافََأُة الشَّ
ُخولي  َن الدُّ َذَر مي ََذا، فَ َيحأ ثأَل فيعأليَنا ِبي َعَل بيهي مي َأ َأ نَ  ُلُه، َأوأ َما يُ َقاريبُُه، فَ َيَخاَف َأ ث أ فًا إيلَ  ُمَتَمكِيٌن مي َنا َخوأ ي أ

قي  ِأ َما ُيسأ ُه ن أ َيعألي مي ، َويفي َهَذا الأ تيَناعي مأ ا ليَلي َتعيدًّ ا ُمسأ ََ َخائيًَ َنا َكا َأ َدَخَل َعَلي أ هي، َوإي سي َأ ُط َعَلى نَ 
نَُّه الأَغاليُب َعَلى أَ  ، فَإي يِي َل َأَِب َعبأدي اَّللَّي بأَن الأَبطَائيحي َأ تُ َراسي ، َوالأُمطَّليُع الأَمنأزيَلَة، َوالرَّأأُي َأ َفأَضلي ري اْلأ مأ

َر يفي قَ تأليهي ليَمنأ يُ َقاتي  َمأ َأ يَُدبِيَر اْلأ نأُه َأ َبُه، َوَتطأُلُب مي َأ تُ َولِيَيُه َمنأصي رِيهي، َوَتعيُدُه َأ َذا َعَلى سي ُلُه، إيَذا رَكيَب، فَإي
َنأ قَ تَ َلُه قَ تَ لأَناُه، َوَأظأَهرأََن الطََّلَب بيَدمي  َيرأََن ِبي ُلُغ َغَرَضَنا، َويَ ُزوُل َعنَّا قُ بأُح َظ ََ َعَليأهي، فَ نَ ب أ ُزأ هي، َواْلأ



َعُلوا َذليَك فَ ُقتيَل َكَما ذََكرأََنُه. ََ ُدوثَةي. فَ  ُحأ  اْلأ
َِ يفي  ، َوََتَكَّ ََ َر، َولُقِيَب الأَمأأُمو َمأ يِي اْلأ َ بَ عأَدُه أَبُو َعبأدي اَّللَّي بأُن الأَبطَائيحي ا قُتيَل َوِلي َلةي، فَ َبقيَي  َوَلمَّ وأ  الدَّ

َأ َشاَء اَّللَُّ ت َ  اَئٍة، َفُصليَب َكَما َنذأُكُرُه إي مي َرَة َوََخأسي َع َعشأ  َعاََل.َكَذليَك َحاكيًما يفي الأبيََلدي إيََل َسَنةي تيسأ
 

ََ بأني إييلأغَازيي َعَلى أَبييهي  َي ُسَليأَما َيا صأ ُر عي  ذيكأ
َنةي َعَصى ُسَليأَما هي السَّ رييَن َسَنًة، يفي َهذي شأ ََلَب، َوَقدأ َجاَوَز ُعُمُرُه عي ي ُأرأُتَق َعَلى أَبييهي ِبي َُ بأُن إييلأَغازييْبأ

ا َََبَ، َفَساَر ُمُيدًّ َع َواليُدُه اْلأ هي، َفَسمي نأدي نأ عي  َْحََلُه َعَلى َذليَك ََجَاَعٌة مي
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َُ َحَّتَّ هَ  ُعرأ بيهي ُسَليأَما ِأ َيشأ َسَك َعنأُه، َوقَ َبَض َعَلى َمنأ  ليَوقأتيهي، فَ َل رًا، فََأمأ َِ َعَليأهي، َفَخَرَج إيلَيأهي ُمعأَتذي َج
ُُه  ُه، اَسأ ََ َقدي الأتَ َقَطُه ُأرأُتُق، َواليُد إييلأَغازيي، َوَرِبَّ رٌي َكا : َأمي ِأ ُه ن أ ََ َأَشاَر َعَليأهي بيَذليَك، مي ٌر، فَ َقلََّع َكا ََنصي

نَ يأهي، َوَقَطَع ليَسا َمُه إييلأغَازيي َعَلى َعي أ ََ َقدأ َقدَّ نأ بَ يأتي قَ رأََنَص، َكا لي َْحَاَة مي نأ َأهأ ٌَ مي : إينأَسا ِأ ُه ن أ نَُه، َومي
نَ يأهي، َفمَ  َليأهي، َوََسََل َعي أ لي َحَلَب، َوَجَعَل إيلَيأهي الرِيََئَسَة، َفَجازَاُه بيَذليَك، َوَقَطَع َيَديأهي َوريجأ  اَت.َأهأ

َضَر َوَلدَ  َق، فََأرأَسلَ َوَأحأ َمشأ َقاُه، فَ َهَرَب إيََل دي تَ ب أ ، فَاسأ َلُه، َفَمنَ َعتأُه ريقَُّة الأَواليدي ، فََأرَاَد قَ ت أ َُ َرا  ُه، َوُهَو َسكأ
َبَّاري  يهي َعبأدي اْلأ ََ ابأَن َأخي َلأَب ُسَليأَما تَ َناَب ِبي ِأ َيُيبأُه إيََل َذليَك، َواسأ ُع فييهي، فَ َل ََ ُأرأُتَق،  بأني طُغأتيكينُي َيشأ

يَن. َلةي، َوَعاَد إيََل َماريدي وأ َر الدَّ  َوَلقََّبُه َبدأ
 

ُر إيقأطَاعي َميَّافَاريقينَي إييلأغَازيي  ذيكأ
ريي إييلأَغازيي َوَسَبُب َذليَك أَنَّ  َمي يَنَة َميَّافَاريقينَي ليْلأ َُ َُمأُموٌد َمدي لأطَا َنةي َأقأَطَع السُّ هي السَّ َلَدُه ُه َأرأَسَل وَ يفي َهذي

َع يفي ُدبَ يأسي بأني َصَدَقَة، وَ  ََ َي ليَيشأ لأطَا َرَة َسَنًة، إيََل السُّ يني ََتَرأََتَش، َوُعُمُرُه َسبأَع َعشأ يَ بأُذَل ُحَساَم الدِي
َلأفي  ٍم ِبي َمَن اْلأيلََّة ُكلَّ يَ وأ َأ َيضأ ََها، َوَأ َيأَل، َوَغريأ ، َواْلأ َوالي َمأ ََ  َعنأُه الطَّاَعَة، َوَْحأَل اْلأ يَناٍر َوفَ َرٍس، وََكا دي

، َفََتَدَّدَ  َرزُورييِي هأ ِي بأني الشَّ ََسني َعلييُّ بأُن الأَقاسي يني أَبُو اْلأ َي َِبَاُء الدِي َث َعنأُه الأَقاضي اْلأيطَاُب يفي  الأُمَتَحدِي
َُ َأِبَ  لأطَا َد َأقأَطَع السُّ ا َأرَاَد الأَعوأ لأ َحاٌل، فَ َلمَّ صي ََ ريي َذليَك، َوَلَأ يَ ن أ َمي يَنَة َميَّافَاريقينَي، وََكاَنتأ َمَع اْلأ ُه َمدي

َأ َمَلَكَها َصََل  هي، إيََل َأ هي، َوَيدي َأوأََلدي ََلَط، فَ َتَسلََّمَها إييلأغَازيي، َوبَقيَيتأ يفي َيدي بي خي ، َصاحي ََ َما ُح ُسكأ
اَئٍة، َوسَ  مي يني يُوُسُف بأُن أَيُّوَب َسَنَة ََثَانينَي َوََخأسي َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل.الدِي  َنذأُكُر َذليَك إي

 
بيَها ري َصاحي ري بَ لأَك بأني َِبأَراَم الرَُّها َوَأسأ ُر َحصأ  ذيكأ

َا الأ  يَنةي الرَُّها، َفَحَصَرَها َوِبي ي إييلأَغازيي، إيََل َمدي َنةي َساَر بَ لأُك بأُن َِبأَراَم، َوَلُد َأخي هي السَّ َيرينأُج، بَقيَي يفي َهذي



ََّ ُجوُسلينيَ َعلَ  َلَمُه َأ ٌّ َوَأعأ ٌَ تُ رأُكَماّني َها، َفَجاَءُه إينأَسا َا، فَ َرَحَل َعن أ رأ ِبي ََ ِأ َيظأ ًة فَ َل ريَها ُمدَّ ، ى َحصأ
رَّقَ  ََ ََ َقدأ تَ  هي، وََكا ، َوُهَو َعازيٌم َعَلى َكبأسي َيرينأجي َن الأ نأَدُه مي َب الرَُّها َوَسُروَج، َقدأ ََجََع َمنأ عي نأ عَ  َصاحي

. ِأ ا ليقيَتاْليي َتعيدًّ اَئةي فَاريٍس، فَ َوَقَف ُمسأ َحابُُه، َوبَقيَي يفي َأرأبَعيمي  بَ لأَك َأصأ
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َيرينأَج َوَصُلوا إيََل َأرأٍض َقدأ َنَضَب عَ  ََّ الأ نَي َأ ليمي لأُمسأ نأ ُلطأفي اَّللَّي تَ َعاََل ِبي َيرينأُج، َفمي َبَل الأ َها الأَماُء، َوَأق أ ن أ
َراعي َفَصارَ  سأ َن اْلأي ، مي َي َُرأَسا ََلحي َوالأ ، َمَع ثيَقلي السِي نأ ِأ تَ َتَمكَّ ِأ فييهي فَ َل ًَل َوَغاَصتأ ُخُيوُْلُ تأ َوحأ

َر ُجوُسلينُي، َوُجعيَل يفي جي  ِأ َأَحٌد، َوُأسي ُه ن أ ليتأ مي َأ ِأ يُ  ، فَ َل ابي لنُّشَّ َحاُب بَ لأَك ِبي ِأ َأصأ ، فَ َرَماُه َرأيي لأدي َواْلأ
َواًَل َجزييلَ ََجٍَل،  هي َأمأ سي َأ َعلأ، َوَبَذَل يفي فيَداءي نَ  َأ ِأ يَ  َِ الرَُّها، فَ َل َأ ُيَسلِي نأُه َأ ًة، َوُخيِيَط َعَليأهي، َوطُليَب مي

َر ابأُن خَ  َا، َوُأسي أَت َفَسَجَنُه ِبي ِأ َيُيبأُه إيََل َذليَك، َوَْحََلُه إيََل قَ لأَعةي َخرأَتَبي َرى َكثيريًَة، فَ َل ُُه  اَوَأسأ لَتيهي، َواَسأ
ِأ َمعَ  ُهورييَن، َفَسَجنَ ُه نأ فُ رأَسانيهي الأَمشأ َر أَيأًضا ََجَاَعٌة مي ََّاري، َوُأسي نيي الأُك نأ َشَياطي ََ مي  ُه.ُكلأَياُم، وََكا

 
 ]الأَوفَ َياُت[

َي َواليَدُة  َبييهي، َوهي َي َُمأُموٍد ْلي لأطَا ُة السُّ َنةي تُ ُوفِيَيتأ َجدَّ هي السَّ َي َسنأَجَر، وََكاَنتأ تُ رأكييًَّة يفي َهذي لأطَا السُّ
ََ َعزَ  َا، وََكا َو َفَجَلَس َُمأُموٌد بيبَ غأَداَذ ليلأَعَزاءي ِبي َرأ َُتَا ِبي ََ َموأ رييَّةي، وََكا ََ ََ السَّ َاُتو دأ تُ عأَرُف ِبي اًء َلَأ ُيَشاهي

َلُه النَّاُس. ث أ  مي
ُد بأُن اْلأُ  رُي ُُمَمَّ َطي َ اْلأ يُّ بيبيََلدي فَاريَس، َوُهَو يفي ويزَارَةي الأَمليكي ُسلأُجوَق ابأني َوفييَها تُ ُويفِي ُبذي ي الأَمي أ َسنيأ

عَ  ََ َجَواًدا َحلييًما، َسَي ٍد، وََكا ي بُ رأكيياُرَق َوُُمَمَّ لأطَاَننيأ َيًا َوَزَر ليلسُّ ََ َقدي ٍد، وََكا َي ُُمَمَّ لأطَا ََّ  السُّ َأ
يَّ َهَجاُه، فَ َلمَّ  يَ َورأدي َب أ َح َعنأُه، َوَخَلَع َعَليأهي َوَوَصَلُه.اْلأ ََ هي، َوَص َامي َو َمضَُّه، فَ َعضَّ َعَلى إيِبأ َجأ َع اْلأ  ا َسَي

َي َسنأَجَر، َوُهوَ  لأطَا ني َعبأُد الرَّزَّاقي بأُن َعبأدي اَّللَّي َوزييُر السُّ َهاُب أَبُو الأَمَحاسي َ الشِي ي  َوفييَها تُ ُويفِي ابأُن َأخي
ِتي َويُ َوقِيُع، َوَوَزَر بَ عأَدُه أَ نيظَامي الأُملأ  َأ ََ يُ  َُويأِنيِي َفَكا ي اْلأ ََرَمنيأ َيًا َعَلى إيَمامي اْلأ قَُّه َقدي ََ ََ يَ تَ  ، وََكا بُو كي

. يُّ َُ الأُقمِي َ بَ عأَد ُشُهوٍر، فَ َوَزَر بَ عأَدُه ُعثأَما ، َوتُ ُويفِي يُّ يَسى الأُقمِي ٍر َسعأُد بأُن َعلييِي بأني عي  طَاهي
رُ  َث. ذيكأ ةي َحَوادي دَّ  عي

ِأ َوَأَسَر َوأَ  ُه ن أ ، فَ َقَتَل مي َيرينأجي َن الأ ٍة مي َقَع َأََتبيُك طُغأتيكينُي بيطَائيََ ُوََل، َأوأ َن َوفييَها، يفي َُجَاَدى اْلأ رأَسَل مي
ةي. ََ َي َوليلأَخليي لأطَا َرى َوالأَغنييَمةي ليلسُّ َسأ  اْلأ

 ُّ ُن الأَيَماّني ََدمَ َوفييَها َتَضعأَضَع الرُّكأ نأ زَلأَزَلٍة، َواَّنأ ، زَاَدُه اَّللَُّ َشَرفًا، مي ََرامي َن الأبَ يأتي اْلأ   مي
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، وَكَ  َن الأبيََلدي َُها مي َِ، َوَتَشعََّث َغريأ ، َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ ِي ََ بَ عأُضُه، َوَتَشعََّث بَ عأُض َحَرمي النَِّبي ا
َها. ن أ لي َكثيرٌي مي صي لأَموأ  ِبي

َََرَغتأ  ٍد، فَ  َي ُُمَمَّ لأطَا يني َِبأُروَز ليلسُّ ُد الدِي ََ َقدأ بَ َناَها ُُمَاهي ، َكا َي لأطَا ََتََقتأ َداُر السُّ قَ بأَل  َوفييَها احأ
. ََتََقتأ ََ احأ ََ اْلأ ا َكا رٍي، فَ َلمَّ  َوفَاتيهي بيَيسي

ََّ َجارييًَة َكاَنتأ ََتَضََّبتأ لَيأًَل، فَ  َرييقي َأ نأُه َوَسَبُب اْلأ ََتََق، َوَعليَقتي النَّاُر مي َيأشي فَاحأ َنَدتأ َِشأَعًة إيََل اْلأ َأسأ
َن اْلأَ  َي َسنأَجَر َما ََل َحدَّ لَُه مي لأطَا َي َُمأُموٍد بينأتي السُّ لأطَا نأ َزوأَجةي السُّ ََتََق فييَها مي اري، َواحأ ري، يفي الدَّ َواهي

، َوأُ  ، َوالثِيَيابي َُُرشي َُلى، َوالأ َهُر َواْلأ َوأ ََ اْلأ َكَن ََتألييُصُه، وََكا َهَب، َوَما َأمأ ََ الذَّ ََ َُيَلِيُصو اُلو َِ الأَغسَّ قيي
ََر. َْحأ يُعُه َقدأ َهَلَك إيَلَّ الأَياُقوَت اْلأ  َجَي

ََّ َأَِبُه َلَأ يَ َتَمتَّ  َ َها، ْلي ن أ َماَرَُتَا، َوَتَطريََّ مي دأ عي اَر َلَأ َُتَدَّ َُ الدَّ لأطَا نأ َوتَ َرَك السُّ ََتََق فييَها مي َا، ُثَّ احأ عأ ِبي
عي  ََوامي ِي اْلأ نأ َأعأَظ ، َوُهَو مي ََ بَ َها ُع َأصأ ُبوٍع َجامي سأ َلَها ِبُي ََتََق قَ ب أ ُِ، َواحأ ي ُء الأَعظي يأ ُِ الشَّ َواْليي َسنيَها، َأمأ َوَأحأ

َُ َقدأ َعزَ  لأطَا ََ السُّ نييَّةي لَيأًَل وََكا َن الأَباطي ٌم مي َرَقُه قَ وأ يدي الأُمُكوسي َأحأ ، َوََتأدي ذي َحقِي الأبَ يأعي َم َعَلى َأخأ
ي َما َهاَلُه، َرييَقنيأ نأ َهَذيأني اْلأ َد مي يِي َعَليأهي بيَذليَك، فَ َتَجدَّ ريَمي مي ، ِبييَشارَةي الأَوزييري السُّ لأعيَراقي َوات ََّعَظ فََأعأَرَض  ِبي

 َعنأُه.
َقضَّ كَ  ري، ان أ خي نأَد َوفييَها، يفي رَبييٍع اْلأ َدٌة عي نأُه َأعأمي رََّق مي ََ ٌِ، َوتَ  ي َشاًء، َوَصاَر َلُه نُوٌر َعظي وأَكٌب عي

يَمٍة َكالزَّلأَزَلةي. ٍة َعظي ُت َهدَّ نأَد َذليَك َصوأ َع عي هي، َوَسُي  انأقيَضاضي
، َفَكثُ َر ََجأُعُه، َوَنَ  لأَمعأُروفي ، َوَأَمَر ِبي ٌَ َعَلوييُّ َة إينأَسا َكَّ ، َوفييَها َظَهَر ِبي ٍِ َة ابأَن أَِي َهاشي رَي َمكَّ زََع َأمي

اُه َعني اْلأيجَ  ََ َيَر بيهي، َونَ  ٍِ َوَظ هي، فَ َعاَد ابأُن أَِي َهاشي سي َأ َف لينَ  َأ ََيأطي ُرُه، َوَعَزَم َعَلى َأ ازي إيََل َوَقويَي َأمأ
يَّةي بيبَ غأدَ  نأ فُ َقَهاءي النِيظَامي ََ َهَذا الأَعَلوييُّ مي ، وََكا رييني  اَذ.الأَبحأ

َأ ق ُ  تَ َهتأ إيََل َأ لأغيَياري، َفَجَرى فييهي ُمَراَجَعاٌت ان أ مَّةي بيبَ غأَداَذ ِبي َل الذِي َُ َأهأ لأطَا ِأ َوفييَها أَلأَزَم السُّ رِيَر َعَليأهي
يَناٍر. ةي َأرأبَ َعُة آََلفي دي ََ يَناٍر، َوليلأَخليي ََ أَلأَف دي ُرو شأ َي عي لأطَا  ليلسُّ
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نأ َوفييَها َحضَ  َما، َوَعَلى ََجَاَعٍة مي ََةي، َفَخَلَع َعَليأهي َليي نأَد اْلأ ُعوٌد عي َُ َُمأُموٌد َوَأُخوُه الأَمليُك َمسأ لأطَا َر السُّ
َُ بأُن نيظَاٍم، َوالأوَ  ، َوَِشأُس الأُملأكي ُعثأَما يُّ ريَمي مي : َوزييُرُه أَبُو طَاليٍب السُّ ِأ ُه ن أ ، مي َي لأطَا َحابي السُّ زييُر َأصأ

.أَبُ  َُمَراءي َن اْلأ ِأ مي ، َوَعَلى َغريأيهي يفي تَ وأ ٍد الأُمسأ دي بأني َحامي َُد بأُن ُُمَمَّ ٍر َأْحأ  و َنصأ
َن الأ  يعيهي مي لأعيَراقي َجَي ، َسَقَط ِبي ََ الثَّاّني نأ َكانُو ََ مي ُرو ي َوالأعيشأ َادي ي الأَقعأَدةي، َوُهَو اْلأ َرةي َوفييَها، يفي ذي َبصأ

رييَت ثَ لأ  ، إيََل تيكأ َجاُر النَّارينأجي رَاٌع َوَهَلَكتأ َأشأ ًما، َوَُسأُكُه ذي َرأضي ََخأَسَة َعَشَر يَ وأ ٌج َكثيرٌي، َوبَقيَي َعَلى اْلأ
: َعَراءي ، فَ َقاَل فييهي بَ عأُض الشُّ َي ، َواللَّيأُمو ُرجِي ُت أ  َواْلأ



ي ا َناُه يفي نَ َواحي َي لَيأَس بيَوفأٍر ... َما رَأَي أ  لأعيَراقي ََّي ُصُدوَر الزََّما
َلأقي  ِأ َسائيَر اْلأ َِّ ظُلأُمُك َا َع  إيََّّ

، 
فَاقي   َفَشاَبتأ َذَوائيُب اْلأ

َيَ وَ  َن اْلأ ِأ مي َُه َن النَّاسي َوَغريأ َلَكتأ َكثيريًا مي ٍم، فََأهأ َداُء َثََلثََة َأَّيَّ َر رييٌح َسوأ .َوفييَها َهبَّتأ ِبييصأ  اََنتي
 ]الأَوفَ َياُت[

َ أَبُ  ُهورَةي، َوفييَها تُ ُويفِي ُب الأَمَقاَماتي الأَمشأ ، َصاحي َرييرييُّ ََ اْلأ دي بأني ُعثأَما ُِ بأُن َعلييِي بأني ُُمَمَّ ٍد الأَقاسي و ُُمَمَّ
يَث َكثيريًا. َدي َع اْلأ ََ َقدأ َسَي ، وََكا ََروييُّ َوٍض اْلأ ُب بأُن عي  َوَهَزاَرسأ
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َرَة َوََخأسي  تَّ َعشأ اَئٍة[]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي  مي
516 - 

َي َُمأُمودٍ  لأطَا يهي السُّ َخي ُر طَاَعةي الأَمليكي طُغأَرَل ْلي اَئٍة ذيكأ مي َرَة َوََخأسي تَّ َعشأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
ََ َقدأ َخَرجَ  ََ َُمأُموًدا، وََكا لأطَا َنةي َأطَاَع الأَمليُك طُغأَرُل َأَخاُه السُّ هي السَّ نأ َهذي َعنأ طَاَعتيهي،   َويفي الأُمَحرَّمي مي

تَ غأدي  ََ َأََتبيُكُه ُكن أ َها، وََكا َاليَيةي لييَ تَ َغلََّب َعَلي أ َنةي اْلأ ََ يفي السَّ ُن لَُه َكَما ذََكرأََنُه، َوَقَصَد َأذأرَبييَجا ي ُُيَسِي
َ يفي َشوَّاٍل َسَنَة ََخأَس  َََق أَنَُّه َمريَض، َوتُ ُويفِي اَئٍة.َذليَك، َويُ َقوِييهي َعَليأهي، فَات َّ مي َرَة َوََخأسي  َعشأ

َتأأَذنَ  َي َُمأُموٍد بيبَ غأَداَذ، فَاسأ لأطَا نأَد السُّ ُب َمَراَغَة، عي ، َصاحي ََديألييُّ َْحأ ُقُر اْلأ رُي آقأُسن أ َمي ََ اْلأ ُه يفي وََكا
َي َظنَّ أَنَُّه يَ ُقو  لأطَا ا َساَر َعني السُّ ََ َلُه، فَ َلمَّ هي، فََأذي يِي إيََل إيقأطَاعي َن الأَمليكي الأُمضي ي مي تَ غأدي ُم َمَقاَم ُكن أ

َي َُمأُموٍد، َوقَاَل لَ  لأطَا يهي السُّ َخي ةي ْلي ََ لأُمَكاَش َتَمَع بيهي، َوَأَشاَر َعَليأهي ِبي ُه: إيَذا طُغأَرَل، َفَساَر إيلَيأهي، َواجأ
ٍل.  َوَصلأَت إيََل َمَراَغَة اتََّصَل بيَك َعَشَرُة آََلفي فَاريٍس َورَاجي

َها إيََل َقرييبي تيَبأييَز، فَأَ َفَساَر  ، َفَساُروا َعن أ ِأ َواُِبَا ُدوََّنُ ا َوَصُلوا إيََل َأرأَدبييَل ُأغأليَقتأ أَب أ ُِ َمَعُه، فَ َلمَّ ََتُه
، َوَأقأَطَعُه الأبيََلَد، َوأَ  ََ رَي ُجُيوشأ بيكأ إيََل َأذأرَبييَجا َمي ََ َُمأُموًدا َسريََّ اْلأ لأطَا ََّ السُّ نَُّه نَ َزَل َمَراَغَة اْلأَََبُ َأ

. َي لأطَا نأدي السُّ نأ عي َكٍر َكثييٍف مي  يفي َعسأ
رَي  َمي ِأ َما َكانُوا فييهي، َورَاَسُلوا اْلأ تَ َقَض َعَليأهي ا تَ يَ قَُّنوا َذليَك َعَدُلوا َذليَك إيََل ُخَونأَج، َوان أ رييكيرَي فَ َلمَّ شي

َم أَبييهي  ََ َأََتبيَك طُغأَرَل، َأَّيَّ ي َكا تي الَّذي ي قَ َبَض َعَليأهي بَ عأَد َموأ تَ غأدي ََ ُكن أ ، َوَقدأ َكا ِأ هي ُعونَُه إيََل إيْنأَادي ، َيدأ
ََر، وَ  هي، َأِبأ َُ َسنأَجَر، فَ َعاَد إيََل إيقأطَاعي لأطَا ٍد َعَلى َما ذََكرأََنُه، ُثَّ َأطأَلَقُه السُّ َي ُُمَمَّ لأطَا ، السُّ ََ َزْنأَا

، وَ  ِأ ََ وََكاتَ ُبوُه فََأَجاَِبُ لأطَا ِأ َما َأرَاُدوا، فَ َراَسُلوا السُّ َِّ َْلُ ِأ يَتي ََر، فَ َل ِأ إيََل َأِبأ ، َوَساَر َمَعُه ِأ اتََّصَل ِبيي
. َنةي، َوَتَّتأ هي السَّ َدُة َأوََّل َهذي تَ َقرَّتي الأَقاعي ِأ إيََل َذليَك، فَاسأ لطَّاَعةي، فََأَجاَِبُ  ِبي
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ُر َحالي ُدبَ يأسي بأني  نأهُ  ذيكأ ََ مي  َصَدَقَة َوَما َكا
اَئٍة َحاَل ُدبَ يأسي بأني َصَدَقَة، َوُصلأَحُه َعَلى َيدي يَ رأنَ ُقَش الزَّكأ  مي َرَة َوََخأسي ، َقدأ ذََكرأََن َسَنَة َأرأَبَع َعشأ وييِي

َي َوَمَعُه َمنأُصوُر بأُن َصَدقَ  لأطَا َد يَ رأنَ ُقَش إيََل السُّ ْلأيلَّةي، َوَعوأ يَنًة، َوُمَقاَمُه ِبي َة، َأُخو ُدبَ يأٍس، َوَوَلُدُه، رَهي
َعادي ُدبَ يأٍس َعني الأعيرَ  ََ َُمأُموًدا يفي إيب أ لأطَا َض بيهي، َورَاَسَل السُّ ُة بيَذليَك َلَأ يَ رأ ََ َليي َِ اْلأ ا َعلي اقي إيََل فَ َلمَّ

ي. َواحي  بَ عأضي الن َّ
 َُ لأطَا نأ َوتَ َردََّد اْلأيطَاُب يفي َذليَك، َوَعَزَم السُّ َوى مي كأ ُة الشَّ ََ َليي ، فََأَعاَد اْلأ ََ ريي إيََل َِهََذا َعَلى الأَمسي

َُ آقأسُ  لأطَا َأ َُيأُضَر السُّ َها قَ تأُل أَبييهي، َوَأَشاَر َأ ن أ ُُقوقيهي، مي ُقُر ُدبَ يأٍس، َوذََكَر أَنَُّه يُطَاليُب النَّاَس ِبي ن أ
حأ  ، َويُ َولِيَيُه شي لي صي َن الأَموأ َُ الأَُبأُسقييُّ مي لأطَا َعَل السُّ ََ هي ُدبَ يأٍس، فَ  ، َوََيأَعَلُه يفي َوجأ َنكييََّةبَ غأَداَذ َوالأعيَراقي

َنَة بَ غأ  حأ ُعوٍد، َوَجَعَلُه شي ا َوَصَل إيلَيأهي َزوََّجُه َواليَدَة الأَمليكي َمسأ ، فَ َلمَّ َضَر الأَُبأُسقييَّ َداَذ َوَأَمَرُه َذليَك، َوَأحأ
َأ ت َ   َعرََّض الأبيََلَد.بيقيَتالي ُدبَ يأٍس إي

ُهرٍ  َعَة َأشأ ََ ُمَقاُمُه بيبَ غأَداَذ َسَنًة َوَسب أ َنةي، وََكا هي السَّ نأ َهذي ٍر مي ََ َُ َعنأ بَ غأَداَذ يفي َص لأطَا  َوََخأَسَة َوَساَر السُّ
ُُموٍر ََتَث ََّر ِبيَ  ا فَاَرَق بَ غأَداَذ َوالأعيَراَق َتظَاَهَر ُدبَ يأٌس ِبي ًما، فَ َلمَّ َم إيََل َعَشَر يَ وأ َّللَّي، َوتَ َقدَّ ُد ِبي ََتأشي ا الأُمسأ

َضَر  ، َوَأحأ لي صي هي َعني اْلأيلَّةي، فََأرأَسَل الأَُبأُسقييُّ إيََل الأَموأ ريي إيلَيأهي، َوإيزأَعاجي لأَمسي َعَساكيَرُه، َوَساَر الأَُبأُسقييِي ِبي
ا  َبَل ُدبَ يأٌس َْنأَوُه، فَالأتَ َقوأ َكُر إيََل اْلأيلَّةي، َوَأق أ ََزَم َعسأ تَ تَ ُلوا، فَاَّنأ ، َواق أ ََُراتي رٍي، َشرأقييَّ الأ نأَد ََّنأري َبشي عي

.  الأَُبأُسقييِي
يَُّة، فََأَمَر ِبييلأَقاءي  جي َُمَراُء الأَبكأ َا اْلأ َزيَيَةي أَنَُّه رََأى يفي َميأَسَرتيهي َخَلًَل، َوِبي ََ َسَبُب اْلأ َأ  وََكا َخيأَمتيهي، َوَأ

نأدَ  َيأَمَة َوَقدأ َسَقَطتأ ظَنُّوَها َعنأ َهزيَيٍَة،  تُ نأَصَب عي ا رََأُوا اْلأ َا، فَ َلمَّ الأَميأَسَرةي، لييُ َقوِيَي قُ ُلوَب َمنأ ِبي
. ُِ النَّاُس َوالأَُبأُسقييُّ ََزُموا، َوتَبيَعُه  فَاَّنأ

هُ  ن أ ، مي َُمَراءي َن اْلأ ََّ ََجَاَعًة مي َعًة فييَها: إي َي رُق أ تأَك بيهي، َوقييَل: َبلأ ُأعأطي ََ ََ الأ ، يُرييُدو يُّ جي يُل الأَبكأ َاعي ِأ إيَسأ
ُر بأنُ  َكري َنصأ ََ يفي َُجأَلةي الأَعسأ ري وََكا خي َ رَبييٍع اْلأ َكُر، َوَدَخَل بَ غأَداَذ ََثّني ََزَم، َوتَبيَعُه الأَعسأ َييسي بأني  فَاَّنأ النَّ

َبأي، وَكَ  َدي بأني أَِي اْلأ َلةي َأْحأ وأ بي الدَّ َا  ُمَهذِي ََّنَّ ، ْلي َي لأطَا مي السُّ ََ َُمأَكَويأهي، َخادي يَحةي ليَرُيأَا لأَبطي ًرا ِبي ََ ََنظي ا
نَ ُهَما َعَداَوٌة  َبأي، َوبَ ي أ ََُّر بأُن َْحَّادي بأني أَِي اْلأ هي، َوَحَضَر أَيأًضا الأُمَظ نأ َُجأَلةي إيقأطَاعي يَدٌة، َكاَنتأ مي َشدي

َّنأيَزامي  نأَد اَلي َها إيََل الأَبطييَحةي،  فَالأتَ َقَيا عي ن أ َط، َوَساَر مي ََُّر َوَمَضى إيََل َواسي بيَساَِبطي ََّنَري َمليٍك، فَ َقتَ َلُه الأُمَظ
َها وََكاَتَب ُدبَ يأًسا َوَأطَاَعُه.  َوتَ َغلََّب َعَلي أ
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ري َمليٍك، َوََل َغريأيهي، َوَأرأ  نَُّه َلَأ يَ عأريضأ لينَ هأ ََل َذليَك َوَأمَّا ُدبَ يأٌس فَإي ةي أَنَُّه َعَلى الطَّاَعةي، َوَلوأ ََ َليي َسَل إيََل اْلأ
ََةي  َليي َاصِي اْلأ ُر إيََل الأُقَرى الَِّتي ْلي َأ ََيأُرَج النَّاظي يَع َمنأ َمَعُه، َوَسَأَل َأ ليَها. َْلََخَذ الأَُبأُسقييَّ َوَجَي  ليَقبأضي َدخأ

، َوْحََ  ََ َرا َعُة يفي ُحَزي أ تَ َقرَّتي وََكاَنتي الأَوق أ نَ ُهَما، فَاسأ َلُه، َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ ََُة فيعأ َليي ََد اْلأ ى الأبَ َلَد، فََأْحأ
يني أَِي َعلييِي بأني َصَدَقَة لييَ ُعوَد إي  َّللَّي َعَلى َوزييريهي َجََللي الدِي ُد ِبي ََتأشي بيَض الأُمسأ َأ يَ قأ َدُة َأ ََل الطَّاَعةي، الأَقاعي

يني أَبُوفَ ُقبيَض َعلَ  يهي َجََلُل الدِي نَي إيلَيأهي، َوَهَرَب ابأُن َأخي َتمي َحابيهي َوالأُمن أ  ى الأَوزييري، َوَّنُيَبتأ َدارُُه َوُدوُر َأصأ
. لي صي  الرِيَضا إيََل الأَموأ

ي ُدبَ يأٍس، َُ َخََبَ الأَواقيَعةي قَ َبَض َعَلى َمنأُصوري بأني َصَدَقَة، َأخي لأطَا َع السُّ ا َسَي هي، َورَفَ َعُهَما إيََل  َوَلمَّ َوَوَلدي
َي َُتَاويُر َكَرَج. نَي َوهي  قَ لأَعةي بُ رأحي

َها، َفمَ  َط، َفَساُروا إيلَي أ ِأ بيَواسي هي ريي إيََل َأقأطَاعي لأَمسي َحابيهي ِبي نأ َأصأ ََّ ُدبَ يأًسا َأَمَر ََجَاَعًة مي َراُك ُثَّ إي ِأ أَت أ نَ َعُه
َز ُدبَ يأٌس إيلَيأهي  َط، َفَجهَّ َبأي َواسي ََّري بأني اْلأ َكري، َوَأرأَسَل إيََل الأُمَظ ِأ ُمَهلأَهُل ابأُن أَِي الأَعسأ ُمُه َكًرا ُمَقدَّ ِأ َعسأ

ََ الأوَ  َأ َتُكو َقا َعَلى َأ ََ يِينَي، فَات َّ طي َدُه َعَلى قيَتالي الأَواسي َيَق َمَع ُمَهلأَهٍل َوُيَساعي يَحةي لييَ تَّ لأَبطي َع ِبي اقيَعُة ََتسي
هي، َوَعجَّ رََجبٍ  نأدي نأ عي َيأٍش مي ِأ ِبي ُه نأُه الأَمَدَد، فَأََمدَّ ََ مي ََ إيََل الأَُبأُسقييِي َيطأُلُبو يُّو طي َل ، َوَأرأَسَل الأَواسي

ِأ َما َأرَ  ُه ن أ هي يَ َناُل مي َردي نأُه أَنَُّه ِبيَُأ َََّر ظَنًّا مي ري الأُمَظ َتظي َكري ُدبَ يأٍس، َوَلَأ يَ ن أ ريُد ادَ ُمَهلأَهٌل يفي َعسأ ََ ، َويَ ن أ
يُّو  طي َيَر الأَواسي َكُرُه، َوَظ ََزَم ُمَهلأَهٌل َوَعسأ َن رََجٍب، فَاَّنأ ، ََثمي ََ يُّو طي ، فَالأتَ َقى ُهَو َوالأَواسي تأحي ََ لأ َذ ِبي ، َوُأخي ََ

َكري، َوقُتيَل َما يَزييُد َعَلى أَلأفي قَتييٍل، َي الأَعسأ نأ َأعأَيا ريًا َوََجَاَعٌة مي يِينَي  ُمَهلأَهٌل َأسي طي َن الأَواسي َتلأ مي َوَلَأ يُ قأ
ٍد. ُ رَُجٍل َواحي  َغريأ

َحابيهي  نأ َأصأ يَحةي َوََّنََب َوَأفأَسَد، َوَجَرى مي َن الأَبطي َعَد مي نَُّه َأصأ َبأي فَإي ََُّر بأُن أَِي اْلأ ا  َوَأمَّا الأُمَظ الأَقبييُح، فَ َلمَّ
َزيَيَةي، فَ َعادَ  ْلأ َع ِبي طًا َسَي رًا. قَاَرَب َواسي  ُمنأَحدي

َطِي ُدبَ يأٍس َيَأُمُرُه فييَها بيَقبأ  نأ ُمَهلأَهٍل َتذأكيَرٌة ِبي يُّ مي طي َكُر الأَواسي ََ يفي َُجأَلةي َما َأَخَذ الأَعسأ ََّري وََكا ضي الأُمَظ
يَحةي، فََأرأَسُلوا َن الأَبطي َواٍل َكثيريٍَة َأَخَذَها مي مأ َبأي َوُمطَالََبتيهي ِبَي ََّري، َوقَاُلوا: َهَذا  بأني أَِي اْلأ اْلأَطَّ إيََل الأُمَظ

دي  يِينَي َما ذََكرأََنُه ِشََّر َعنأ َساعي طي َن الأَواسي َحابي ُدبَ يأٍس مي ا َجَرى َعَلى َأصأ ي ََتأَتارُُه، فَ َلمَّ هي يفي َخطُّ الَّذي
ََ َكَحَل َأَخاُه، َفَجزَّ َشعأَرُه، َولَ  لأطَا ََّ السُّ رِي، َوبَ َلَغُه َأ َواَد، َوََّنََب الأبيََلَد، َوَأَخَذ ُكلَّ َما الشَّ بيَس السَّ

َلى النَّاَس إيََل بَ غأَداَذ. ، فََأجأ ري الأَمليكي ةي بينَ هأ ََ  ليلأَخليي
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َها، َوجَ  ا َعَلي أ َلوأ تَ وأ َكَر ُدبَ يأٍس َواسأ َها َعسأ ا َعن أ َلوأ عأَمانييََّة، فََأجأ َط إيََل الن ُّ َكُر َواسي ِأ َوَساَر َعسأ نَ ُه َرى بَ ي أ
لتََّبأييزي إيََل  ََُة إيََل الأَُبأُسقييِي ِبي َليي َم اْلأ يِينَي، َوتَ َقدَّ طي ُر فييَها ليلأَواسي ََ الظَََّ َعٌة َكا َحرأبي ُدبَ يأٍس، َفََبََز  ُهَناَك َوق أ

َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. ََ َما َنذأُكُرُه إي ، وََكا ََ  يفي رََمَضا



 
مي  ُر قَ تألي السُّ يِي ذيكأ  ريَمي

 ََ َي َُمأُموٍد، َسلأَخ َص لأطَا ، َوزييُر السُّ يُّ ريَمي مي َنةي قُتيَل الأَوزييُر الأَكَماُل أَبُو طَاليٍب السُّ هي السَّ َر، َويفي َهذي
َ َيَديأهي  ، َوَخَرَج َبنيأ امي َمَّ ، َفَدَخَل إيََل اْلأ ََ رَي إيََل َِهََذا َي ليَيسي لأطَا ََ َقدأ بَ َرَز َمَع السُّ َيَّاَلُة،  وََكا الَُة َواْلأ الرَّجَّ

َتاَز يفي مَ  ، َواجأ يُّ ُتشي َرَسةي الَِّتي بَ َناَها َُخَارَتيكينُي الت ُّ َتاَز بيُسوقي الأَمدأ ، فَاجأ ٍِ ي ٍََذ َوُهَو يفي َموأكيٍب َعظي ن أ
، فَ َوَثَب َعلَ  عي ضي يقي الأَموأ َحابُُه ليضي َم َأصأ ، فَ تَ َقدَّ كي وأ كِينٍي، َضيِيٍق فييهي َحظَائيُر الشَّ ٌّ َوَضَربَُه بيسي يأهي َِبطيِني

ُع، َفَظَهَر رَُجٌل آَخُر َفضَ  ضي ، َفَخََل الأَموأ َُ َلَة، َوتَبيَعُه الأغيلأَما جأ َربَُه فَ َوقَ َعتأ يفي الأبَ غأَلةي، َوَهَرَب إيََل دي
َرأضي َوَضَربَُه عي  َرتيهي، َوَجَذبَُه َعني الأبَ غأَلةي إيََل اْلأ كِينٍي يفي َخاصي َة َضَرَِبٍت.بيسي  دَّ

ُهَما، ُثَّ َعاُدوا َوَقدأ ُذبيحَ  ن أ ََزَم مي ، فَاَّنأ َي َي َِبطينييَّا ِأ رَُجََل َحاُب الأَوزييري، َفَحَمَل َعَليأهي الأَوزييُر  َوَعاَد َأصأ
َراَحًة، َوقُتيَل قَاتيُلوُه. ََ جي َل قَتييًَل َوبيهي نَ يِيٌف َوَثََلثُو اةي، َفُحمي ثأَل الشَّ  مي

َأ َوَلمَّ  ُرَج فَ َقاُلوا: َهَذا َوقأٌت َجيِيٌد، َوإي ََ َلُه الطَّاليَع ليَيخأ ََ َيَأُخُذو ُمو ََ الأُمَنجِي امي َكا َمَّ ََ يفي اْلأ ا َكا
، لي الطَّاليعي َجأ َأ َيَأُكَل طََعاًما، َفَمنَ ُعوُه ْلي َرَج َورَكيَب، َوَأرَاَد َأ ، فََأسأ عأدي َُتأ طَاليُع السَّ رأَت يَ  تيَل َوَلَأ فَ قُ  َتََخَّ

. ِأ ُْلُ عأُه قَ وأ ََ  يَ ن أ
َزانَ َتُه، َوَوَزَر ب َ  َُ خي لأطَا َب َمالُُه، َوَأَخَذ السُّ ُتهي ُهٍر، َوان أ نينَي َوَعَشَرَة َأشأ عأَدُه َِشأُس وََكاَنتأ ويزَارَتُُه َثََلَث سي

َم يفي مَ  يِي َقدأ َخَرَجتأ َهَذا الأيَ وأ ريَمي مي ، وََكاَنتأ َزوأَجُة السُّ اَئةي َجارييَةي، الأُملأكي وأكيٍب َكبيرٍي، َمَعَها َْنأُو مي
َراٍت، َوَقدأ  ََ َحافيَياٍت َحاسي عأَن بيَقتأليهي ُعدأ ا َسَي ، فَ َلمَّ َهبي ََراكيبي الذَّ يُع ِبي َمي ، َواْلأ ََدمي َن اْلأ لأَن َوََجأٌع مي  تَ َبدَّ

ََ َمنأ  َزاًَن. َفُسبأَحا لأَمَسرَّةي َأحأ لأعيزِي َهَواًَن، َوِبي  ََل يَ ُزوُل ُملأُكُه. ِبي
 َُ لأطَا ا قُتيَل َأطأَلَق السُّ ريَةي، فَ َلمَّ َء السِي ، َسيِي يُّ ظَاليًما، َكثيرَي الأُمَصاَدرَةي ليلنَّاسي ريَمي مي ََ السُّ ََ  وََكا َما َكا

اري َوالأَباَعةي. ، َوَما َوَضَعُه َعَلى التُّجَّ َن الأُمُكوسي َدُه مي  َجدَّ
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ُر الأَقبأ  ََةي َونيَيابَةي َعلييِي بأني َطرَّادٍ ذيكأ َليي  ضي َعَلى ابأني َصَدَقَة َوزييري اْلأ
ُرُه قَ بأُل،  َم ذيكأ يني بأني َصَدَقَة، َوَقدأ تَ َقدَّ ََُة َعَلى َوزييريهي َجََللي الدِي َليي ُوََل قَ َبَض اْلأ َِ يفي َُجَاَدى اْلأ َوُأقيي

يني َعلي  َقَباءي َشَرُف الدِي دي نَقييُب الن ُّ ََتأشي َُ إيََل الأُمسأ لأطَا ُّ يفي نيَيابَةي الأويزَارَةي، فََأرأَسَل السُّ َنِبي يُّ بأُن َطرَّاٍد الزَّي أ
ََ َأُخو َِشأسي الأمُ  ، وََكا ََد بأني نيظَامي الأُملأكي ٍر َأْحأ َّللَّي يفي َمعأََن الأويزَارَةي نيظَاَم الأُملأكي أَِي َنصأ َُ ِبي لأكي ُعثأَما

.بأُن نيظَ  ََ ُتوزيَر يفي َشعأَبا يَب إيََل َذليَك، َواسأ َي َُمأُموٍد، فَُأجي لأطَا  امي الأُملأكي َوزييَر السُّ
َها بيبَ غأَداَذ إيََل  َتَجدَّ اَئٍة، ُثَّ ُعزيَل، َوَلزيَم َدارًا اسأ مي ٍد َسَنَة ََخأسي َي ُُمَمَّ لأطَا ََ َقدأ َوَزَر ليلسُّ ا وََكا . فَ َلمَّ َي  اْلأ

َِ ابأُن ُخليَع َعَلى  ا َعلي َأ ََيأُرَج ابأُن َصَدَقَة َعنأ بَ غأَداَذ، فَ َلمَّ ، َطَلَب َأ َي يَوا ، َوَجَلَس يفي الدِي نيظَامي الأُملأكي



ََ بأني مُ  ريي ُسَليأَما َمي نأَد اْلأ ََ عي يَثَة َعانََة ليَيُكو رَي إيََل َحدي َأ َيسي ََةي َأ َليي َن اْلأ َهاريَش، َصَدَقَة َذليَك َطَلَب مي
يَب إيََل َما َطَلَب.فَأُ   جي

َي يُ َقاُل َلُه يُوُنُس اْلأَ  ي الَتُّأُكَما دي سي َأ نأ ُم ٌَ مي يثَةي، َفَخَرَج َعَليأهي يفي الطَّرييقي إينأَسا َدي ، َوَساَر إيََل اْلأ يُّ َرامي
َِ ُدبَ يأٌس فََأرأَسَل إيََل يُ  َأ يَ عأَل َحابَُه، َفَخاَف الأَوزييُر َأ نأُه فََأَسَرُه َوََّنََب َأصأ وُنَس َوَبَذَل َلُه َماًَل َيَأُخُذُه مي

َها َثََلَثَياَئٍة، وَ  ن أ ُل مي يَناٍر يُ َعجِي َرُه َمَع يُوُنَس َعَلى أَلأفي دي نَ ُهَما، فَ َقرََّر َأمأ ُر الأَباقيَي إيََل ليلأَعَداَوةي الَِّتي بَ ي أ يُ َؤخِي
يَثةي. َدي َن اْلأ َلُه مي َأ يُ رأسي  َأ

َل بَ َلدي  ُل اْلأييَلَة يفي  َورَاَسَل َعامي َمُن الأَباقيَي َعَليأهي، فََأعأَمَل الأَعامي اذي َمنأ َيضأ ََ هي، َوإين أ ََُراتي يفي ََتألييصي الأ
لأَما َلَساًَن، َوَأرأَكَبُه َوَسريََّ َمَعُه غي َرًة َوطَي أ ًحا َوأَلأَبَسُه ثيَياًِب فَاخي َضَر إينأَساًَن َفَلَّ َأ ًَن، َوَأَمَرُه أَ َذليَك، فََأحأ

، فَ  َن الأَمالي نأُه َما بَقيَي مي َمَن الأَوزييُر مي ، َوَيضأ ََُراتي ي بَ َلدي الأ َي أَنَُّه قَاضي عي َي إيََل يُوُنَس َوَيدَّ َساَر ََيأضي
يُّ الأَوزييَر  َوادي َن السَّ ََتََماُه، َوَضمي نأَد الأَوزييري َويُوُنَس احأ ا َحَضَر عي يُّ إيََل يُوُنَس، فَ َلمَّ َوادي نأُه، َوقَاَل السَّ مي

َق ذَ  دأ َيُذُه َمَع الأَوزييري، فَاعأتَ َقَد يُوُنُس صي ٍب َلَك تُ نأ َل الأَماُل َمَع َصاحي َأ َيصي نأَدَك إيََل َأ ُِ عي ليَك َلُه: ُأقيي
يثََة قَ َبَض َعَلى َمنأ َمعَ  َدي ا َوَصَل اْلأ َحابيهي، فَ َلمَّ نأ َأصأ ، فََأطأَلَق َوَأطأَلَق الأَوزييَر َوَمَعُه ََجَاَعٌة مي ِأ ُه ن أ ُه مي

َِ اْلأيَيَل الَِّتي  َحابَُه، َوَعلي ي َأَخَذُه، َحَّتَّ َأطأَلَق الأَوزييُر َأصأ ، َوالأَماَل الَّذي يَّ َوادي َتَّتأ  يُوُنُس َذليَك السَّ
 َعَليأهي.

نأدي يُوُنَس َلقيَي إينأَساًَن أَنأَكَرُه، فََأَخَذُه،  نأ عي ا َساَر الأَوزييُر مي نأ َوَلمَّ  فَ َرَأى َمَعُه كيَتاًِب مي
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نأ َأعأَجبي اْلأَ  ََ َخََلُصُه مي َِ الأَوزييَر إيلَيأهي، وََكا يَناٍر ليُيَسلِي تََّة آََلفي دي .ُدبَ يأٍس إيََل يُوُنَس يَ بأُذُل سي َياءي  شأ
 

ُر قَ تألي ُجُيوشأ بيكأ   ذيكأ
 ََ ي َكا َنةي قُتيَل ُجُيوشأ بيكي الَّذي هي السَّ َي  يفي َهذي لأطَا ، َوَقدأ ذََكرأََن ُخُروَجُه َعَلى السُّ لي صي َب الأَموأ َصاحي

َكريهي، َفجَ  ُم َعسأ َلُه ُمَقدَّ ََ َوَجهي َي َعنأُه َأقأَطَعُه َأذأرَبييَجا ا َرضي َمتيهي، فَ َلمَّ دأ َدُه إيََل خي َنُه َُمأُموٍد، َوَعوأ َرى بَ ي أ
َُمَراءي ُمَنافَ َرٌة  َن اْلأ َ ََجَاَعٍة مي ََ َعَلى َِببي تيَبأييَز.َوَبنيأ ، فَ َقتَ َلُه يفي رََمَضا ََ لأطَا ا بيهي السُّ  َوُمَنازََعاٌت، فََأغأَروأ

َزي  َل َواْلأ صي َ الأَموأ ا َوِلي ريَةي، َوَلمَّ ًَل، َحَسَن السِي ٍد، َعادي َي ُُمَمَّ لأطَا نأ َِمَالييكي السُّ ََ تُ رأكييًّا مي ََ وََكا يَرَة َكا
َراُد بيتيلأَك اْلأَ  َكأ يٍق، اْلأ ِأ يفي ضي ، َوالنَّاُس َمَعُه ِأ ، وََكثُ َرتأ قيََلُعُه ِأ عأَمالي َقدي ان أَتَشُروا، وََكثُ َر َفَساُدُه

ارييَّةي، َوبَ َلدي الزَّ  َكَّ َها بيبَ َلدي اْلأ ن أ ، َوفَ َتَح َكثيريًا مي ِأ ، َوَحَصَر قيََلَعُه ِأ ٌة، فَ َقَصَدُه ، َوبَ َلدي َوالطَّرييُق َخائيََ َي زَا وأ
َعابي َوالأَمضَ الأبَ  نأُه يفي اْلأيَبالي َوالشِي هي، فَ َهَربُوا مي سي َأ ِأ بينَ  َدُه َراُد، َوتَ َوَلَّ َقصأ َكأ َنوييَّةي َوَخافَُه اْلأ ، شأ اييقي

ََلَح  ُلوا السِي َأ َُيأمي ََ َأ َراُد ََل ََيأُسُرو َكأ َتَشَر النَّاُس َواطأَمأَنُّوا، َوبَقيَي اْلأ َنتي الطُُّرُق، َوان أ َبتيهي.َوَأمي َي أ  ْلي



َوالي َحَلَب بَ عأَدهُ  ُرَوفَاةي إييلأَغازيي َوَأحأ  ذيكأ
َيَّافَاريقينَي، َوَمَلَك اب أُنُه ُحَساُم ا َ إييلأَغازيي بأُن ُأرأُتَق ِبي ، تُ ُويفِي ََ ري رََمَضا َنةي يفي َشهأ هي السَّ يني ََتَرأََتُش يفي َهذي لدِي

ُنُه ُسَليأ  يَن، َوَمَلَك اب أ َُ بأُن َعبأدي قَ لأَعَة َماريدي َوَلةي ُسَليأَما ُر الدُّ يهي َبدأ ََلَب ابأُن َأخي ََ ِبي َُ َميَّافَاريقينَي، وََكا َما
هي. َأ َأَخَذَها ابأُن َعمِي َا إيََل َأ َبَّاري بأني ُأرأُتَق، فَ َبقيَي ِبي  اْلأ

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

َُ َُمأُموٌد  لأطَا َنةي َأقأَطَع السُّ هي السَّ َط َوَأعأَماَْلَا، ُمَضافًا إيََل يفي َهذي يَنَة َواسي ُقَر الأَُبأُسقييَّ َمدي رَي آقأُسن أ َمي اْلأ
ا َأقأَطَعَها الأَُبأُسقييُّ َسريََّ إي  ، فَ َلمَّ َنكييََّة الأعيَراقي حأ هي، َوشي َّا بيَيدي لي َوَغريأيَها ِمي صي َهاويََليَةي الأَموأ  لَي أ
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يني زينأكييَّ  َماَد الدِي َها يفي  عي َب َحَلَب، َوَأَمَرُه ِبييَمايَتيَها، َفَساَر إيلَي أ ََ َواليُدُه َصاحي ي َكا ُقَر الَّذي بأَن آقأُسن أ
هي ا ري ُملأكيهي َوُملأكي َأوأََلدي ري يفي ذيكأ َباَر زينأكييٍِ يفي كيَتابي الأَباهي ََ َوَولييَ َها، َوَقدأ ذََكرأََن َأخأ ِأ َشعأَبا يَن ُه لَّذي

نأُه. ُمُلوُكَنا ، فَ يُ نأَظُر مي ََ  اْلأ
. ي ي الأَقرأَننيأ نأ قَ لأَعةي ذي ٍر َقرييًبا مي ََّيري َبكأ َُ ُْنَاٍس بيدي  َوفييَها َظَهَر َمعأدي

ُلَها، َفَدَخَل الأَماُء إيََل رََبضي قَ لأَعةي َجعأََبَ، وَكَ  ث أ يَمًة َلَأ يُ عأَهدأ مي ََُراُت زيََّيَدًة َعظي َُرَ َوفييَها زَاَد الأ ََ الأ اُت، ا
نأ فَ وأ  َن الرََّبضي َوأَلأَقاُه مي ثَ ُر ُدوريهي َوَمَساكينيهي، َوَْحََل فَ َرًسا مي َها، فَ َغريَق َأكأ ن أ لأُقرأبي مي يَنئيٍذ، ِبي وري حي قي السُّ

. ََُراتي  إيََل الأ
افيعييِي  َحابي الشَّ َصأ َلأَب ْلي َرَسٌة ِبي  َوفييَها بُنيَيتأ َمدأ

َنُة ال َي َُمأُموٍد.َوفييَها تُ ُوفِيَيتي اب أ لأطَا َي َسنأَجَر َزوأُج السُّ لأطَا  سُّ
ي الأَغزأنَوييُّ َوَعَقدَ  َُسنيأ ََسني َعلييُّ بأُن اْلأ َُ أَبُو اْلأ َم إيََل بَ غأَداَذ الأَُبأَها ، َقدي ََ َُمأليَس  َوفييَها، يفي َشعأَبا

ِي  ، َوَورََد بَ عأَدُه أَبُو الأَقاسي عي يعي الأَمَواضي ، َونَ َزَل ريَِبَط َشيأخي  الأَوعأظي يفي َجَي َعلييُّ بأُن يَ عأَلى الأَعَلوييُّ
ََنابيَلةي، نأَد اْلأ يَّةي، َوريَِبطي َسَعاَدٍة، َوَصاَر َلُه قَ ُبوٌل عي ري، َوالتَّاجي عي الأَقصأ ، فَ َوَعَظ يفي َجامي ُيوخي َوَحَصَل  الشُّ

. ِأ َنَُّه َأظأَهَر ُمَوافَ َقتَ ُه  َلُه َماٌل َكثيرٌي ْلي
هي الأَمَواَوَورَ  ُيوخي أَيأًضا، َوَوَعَظ يفي َهذي ُّ، َونَ َزَل بيريَِبطي َشيأخي الشُّ َرايييِني ََ سأ َُُتوحي اْلأي ، َويفي َد بَ عأَدُه أَبُو الأ عي ضي

افيعييَّةي، َوَحَضَر َُمأ  نأَد الشَّ ، َفَصاَر َلُه قَ ُبوٌل َكثيرٌي عي َعرييِي َشأ َهَب اْلأ يَّةي، َوَأظأَهَر َمذأ ََُة النِيظَامي َليي ليَسُه اْلأ
ي. َّللَّي، بيَدرأبي زَاخي ي ِبي َتدي ُرأُجَونييَّةي، َواليَدةي الأُمقأ َِ إيلَيأهي ريَِبَط اْلأ َّللَّي، َوَسلَّ ُد ِبي ََتأشي  الأُمسأ

 ]الأَوفَ َياُت[
 ، يُّ َمرأقَ نأدي ٍد السَّ ََد بأني ُعَمَر أَبُو ُُمَمَّ َ َعبأُد اَّللَّي بأُن َأْحأ ، َوفييَها تُ ُويفِي َمرأقَ نأدييِي ِي بأني السَّ َأُخو أَِي الأَقاسي



َّ َوابأ  َييِني َع الصَّريي اَئٍة، َوَنَشَأ بيبَ غأَداَذ، َوَسَي َق َسَنَة َأرأبٍَع َوَأرأبَعينَي َوَأرأبَعيمي َمشأ ليُدُه بيدي َُِهَا، َوَموأ ُقوري َوَغريأ َن الن ُّ
يثي عَ  ََ َحافيظًا ليلأَحدي  اليًما بيهي.َوَسافَ َر الأَكثيرَي، وََكا
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دي بأني يُوُسَف أَبُو طَالي  ري بأني ُُمَمَّ دي بأني َعبأدي الأَقادي ري بأُن ُُمَمَّ َ َعبأُد الأَقادي ةي تُ ُويفِي ي اْلأيجَّ ليُدُه َويفي ذي ٍب، َوَموأ
، وَ  َهرييَّ َوأ ، َواْلأ َع الأََبأَمكييَّ اَئٍة، َوَسَي تٍِ َوَثََلثينَي َوَأرأبَعيمي .َسَنَة سي يثي ََ ثيَقًة، َحافيظًا ليلأَحدي ، وََكا  الأُعَشارييَّ
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اَئٍة[ مي َرَة َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأَع َعشأ
517 - 

َرأبي ُدبَ يأسٍ  َّللَّي ْلي دي ِبي ََتأشي ريي الأُمسأ ُر َمسي اَئٍة ذيكأ مي َرَة َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأَع َعشأ
نَ  هي السَّ َ ُدبَ يأسي بأني َصَدَقَة.يفي َهذي َّللَّي، َوَبنيأ دي ِبي ََتأشي ََةي الأُمسأ َليي َ اْلأ َرأُب َبنيأ  ةي َكاَنتي اْلأ

نأَدُه، َوَْحََّلُه ريَسا ََ َمأأُسورًا عي ةي، وََكا ََ َليي َم اْلأ ا َخادي ًَ َيي ََّ ُدبَ يأًسا َأطأَلَق َع ََ َسَبُب َذليَك: َأ لًَة فييَها وََكا
يٌد ليلأَخلي  ََ َكَحَل َأَخاُه، َوَِبَلَغ يفي ََتأدي لأطَا ََّ السُّ ، َوَأ لأَمالي وييَتيهي ِبي ةي ِبييرأَسالي الأَُبأُسقييِي إيََل قيَتاليهي، َوتَ قأ ََ  ي

ََُة  َليي َهَْبَّ بَ غأَداَذ، َوَُيَرِيَِبَا، فَاغأَتاَظ اْلأ َواَد، َوَجزَّ َشعأَرُه، َوَحَلَف لَيَ ن أ ، َولَبيَس السَّ يدي هي الرِيَساَلةي، ْليَ الأَوعي ذي
َرةَ  تَّ َعشأ ََ َسَنَة سي لتََّبأييزي إيََل َحرأبي ُدبَ يأٍس، َفََبََز يفي رََمَضا َم إيََل الأَُبأُسقييِي ِبي َب، َوتَ َقدَّ  َوَغضي

اَئٍة. مي  َوََخأسي
َعى الأَعَساكيَر، فََأََتُه ُسَليأ  َتدأ نأ بَ غأَداَذ، َواسأ ُة، َوبَ َرَز مي ََ َليي َز اْلأ يَثةي، َوََتَهَّ َدي ُب اْلأ َُ بأُن ُمَهاريَش، َصاحي َما

َل أَ  َب، َوَعمي ُُِهَا، َوَأرأَسَل ُدبَ يأًسا إيََل ََّنأري َمليٍك فَ نَ هأ ، َوَغريأ ٍِ لي َواُش بأُن ُمسأ َحابُُه  يفي ُعَقيأٍل، َوَأََتُه قيرأ صأ
ُلُه إيََل بَ غأَداَذ، فََأَمَر ا َسادي فَ َوَصَل َأهأ ََ َن الأ ٍِ مي ي َن ُكلَّ َعظي َي بيبَ غأَداَذ: ََل يَ َتَخلَُّف مي ََُة فَ ُنودي َليي ْلأ

ُِ ا رََّق فييهي ََ ، َفَجاَء َخلأٌق َكثيرٌي، فَ  ُضرأ َن الأَعامَّةي فَ لأَيحأ يََّة مي ُنأدي َنادي َأَحٌد، َوَمنأ َأَحبَّ اْلأ َجأ َواَل اْلأ َمأ ْلأ
ََلَح.  َوالسِي

َاَل َكَتَب إيََل اْلأَ  َِ ُدبَ يأٌس اْلأ ا َعلي ِأ َيُيبأ إيََل َذليَك، فَ َلمَّ أَلُُه الرِيَضا َعنأُه، فَ َل َُُه َوَيسأ تَ عأطي ةي َيسأ ََ ليي
اَئٍة، فَ َناَدى أَ  مي َرَة َوََخأسي تَّ َعشأ نأ َسَنةي سي ةي مي ي اْلأيجَّ نأ ذي رييَن مي ََةي يفي الأعيشأ َليي َياُم اْلأ ريَجتأ خي ُل َوُأخأ هأ

َيرَي، الأَغزَ  َيرَي النَّ ََ  بَ غأَداَذ: النَّ ِأ َعاََلٌ َكثيرٌي ََل ُُيأَصوأ ُه ن أ ، َوَخَرَج مي َن النَّاسي يُج مي اَة الأَغَزاَة! وََكثُ َر الضَّجي
َماَمٌة سَ  َوٌد، َوعي َلَة، َوَعَليأهي قَ َباٌء َأسأ جأ ةي، َوَعََبَ دي ي اْلأيجَّ ََُة رَابيَع َعَشَر ذي َليي َرًة، َوبَ َرَز اْلأ َداُء َكث أ وأ



، َونَ َزَل اْلأيَياَم َوَمَعُه َوَطرأَحٌة، َوَعَلى َكتي  يِنيِي يٍد صي نأَطَقُة َحدي هي مي يُب، َويفي َوَسطي هي الأَقضي َيهي الأَُبأَدُة، َويفي َيدي
َُد بأُن نيظَامي  يني َأْحأ  َوزييُر نيظَامي الدِي
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َقَباءي َعلييُّ بأُن َطرَّادٍ  ، َونَقييُب الطَّاليبييِينَي، َونَقييُب الن ُّ يُل الأُملأكي َاعي يني إيَسأ ُر الدِي ُيوخي َصدأ ، َوَشيأُخ الشُّ
. َي َعأَيا َن اْلأ ِأ مي ُُه  َوَغريأ

ََةي عَ  َليي ِأ ُخُروُج اْلأ ا بَ َلَغُه َكُرُه، فَ َلمَّ َهاري طَاَق، َوَمَعُه َعسأ ََ الأَُبأُسقييُّ َقدأ نَ َزَل بيَقرأيَةي جي نأ بَ غأَداَذ وََكا
ا َمتيهي، فَ َلمَّ دأ نأُه. َعاُدوا إيََل خي لأبُ عأدي مي َرأَض ِبي ُلوا اْلأ ، َوقَ ب َّ ِأ َعيهي َجأ ُلوا ِبَي َسَة تَ َرجَّ مأ  رََأُوا الشِي

عَ  َتدأ ، َواسأ ري الأَمليكي يَثةي، بينَ هأ َدي ْلأ ، ِبي تَ َهلَّ الأُمَحرَّمي ُة، ُمسأ ََ َليي َنُة، فَ نَ َزَل اْلأ هي السَّ ى الأَُبأُسقييَّ َوَدَخَلتأ َهذي
تَ  َُمَراَء، َواسأ لأُمَبارََكةي، َوَعبَّأَ َواْلأ ، َونَ َزُلوا ِبي يألي ، ُثَّ َساُروا إيََل الن َّ َرأبي ِأ َعَلى الأُمَناَصَحةي يفي اْلأ ُه ََ َل حأ

 ًَّ َحابَُه َص يعي يفي َخاصَّتيهي، َوَجَعَل ُدبَ يأٌس َأصأ َمي نأ َورَاءي اْلأ ََُة مي َليي َحابَُه، َوَوَقَف اْلأ ًدا، الأَُبأُسقييُّ َأصأ ا َواحي
حَ مَ  ََ َقدأ َوَعَد َأصأ ، وََكا ََلحي لسِي َيَّاَلةي ِبي َ َيَديي اْلأ اَلَة َبنيأ بي يأَمَنًة، َوَميأَسَرًة، َوقَ لأًبا، َوَجَعَل الرَّجَّ ابَُه بينَ هأ

ِي اْلأي  يهي َ أَيأدي َحاُب ُدبَ يأٍس، َوَبنيأ َي َِبَدَر َأصأ َيئَ َتا ا تَ َراَءتي الأ ، فَ َلمَّ ريبأَن بَ غأَداَذ، َوَسِبأي النِيَساءي َماُء َيضأ
ُ قَاريٍئ، َوُمَسبِيٍح، َوَداٍع، فَ قَ  ةي َغريأ ََ َليي َكري اْلأ ي، َوَلَأ يُ َر يفي َعسأ لأَمََلهي ، َوالأَمَخانييُث ِبي ُفوفي لدُّ اَمتي ِبي

َرأُب َعَلى َساٍق.  اْلأ
، َويفي  ََ رُي َكَرَِبوييُّ بأُن ُخَراَسا َمي ةي اْلأ ََ َليي ََ َمَع َأعأََلمي اْلأ َُ بأُن ُمَهاريَش، َويفي َميأَمَنةي  وََكا اقَةي ُسَليأَما السَّ

يَّةي، َفَحَمَل َعنأََتُ بأُن أَِي  جي َُمَراءي الأَبكأ ري بأُن إيلأَياَس َمَع اْلأ رُي أَبُو َبكأ َمي َكري الأَُبأُسقييِي اْلأ َكري يفي  َعسأ الأَعسأ
َكري ُدبَ يأٍس َعَلى َميأَمَنةي الأَُبأ  نأ َعسأ ٍة مي ريي أَِي طَائيََ َمي َا، َوقُتيَل ابأُن َأٍخ ليْلأ ، َفََتَاَجَعتأ َعَلى َأعأَقاِبي ُسقييِي

ََ َحاُْلَا يفي الرُُّجوعي  هي الأَميأَمَنةي، َفَكا ، َوَعاَد َعنأََتٌ َوَْحََل َْحأَلًة ََثنيَيًة َعَلى َهذي يِي جي ٍر الأَبكأ َا   َبكأ َعَلى َأعأَقاِبي
، فَ َلمَّ  َوَّلي َا اْلأ ُقَر، َكَحاْلي يني زينأكييُّ بأُن آقأُسن أ َماُد الدِي يُد عي هي ُِ الشَّ ُمُه َط َذليَك، َوُمَقدَّ َكُر َواسي ا رََأى َعسأ

َماُد ا ، َوعي ِأ فَ َبقيَي َعنأََتٌ يفي الأَوَسطي نأ ظُُهوريهي ِأ مي ُه ِأ َمَعُه َعَلى َعنأََتٍ َوَمنأ َمَعُه، َوأَتَ وأ يني َْحََل َوُه لدِي
طَ  َكُر َواسي َر َمَعُه بُ َريأُك بأُن زَائيَدَة  َوَعسأ َر َعنأََتٌ، َوُأسي َ َيَديأهي، فَُأسي يَُّة َبنيأ جي َُمَراُء الأَبكأ نأ َورَائيهي، َواْلأ مي

ليتأ َأَحٌد. َأ يُع َمنأ َمَعُهَما َوَلَأ يُ   َوَجَي
رُي آقأ  َمي ََ اْلأ ، وََكا َرأضي َن اْلأ ا َعَلى َنَشٍز مي ًَ ََ الأَُبأُسقييُّ َواقي اَئةي فَاريٍس، وََكا مي نيي يفي ََخأسي بُورييُّ يفي الأَكمي

ِأ يفي  َُوَسُه ا نُ  ِأ َوأَلأَقوأ يُعُه ََزُموا َجَي َكري ُدبَ يأٍس، فَاَّنأ نُي َعَلى َعسأ تَ َلَط النَّاُس َخَرَج الأَكمي ا اخأ ، فَ َلمَّ الأَماءي
، َوقُتيَل َكثيرٌي. ِأ ُه ن أ  فَ َغريَق مي

تي  ََُة اشأ َليي ا رََأى اْلأ َكُر ُدبَ يأٍس َوَلمَّ ََزَم َعسأ ا اَّنأ ، فَ َلمَّ َرأبي َم إيََل اْلأ ُه وََكَبََّ َوتَ َقدَّ ََ َرأبي َجرََّد َسي أ َداَد اْلأ
ًا. ِأ َصَبأ َرَب َأعأَناقُ ُه َأ ُتضأ ََُة َأ َليي ي َيَديأهي َأَمَر اْلأ َرى إيََل َبنيأ َسأ َلتي اْلأ  َوْحُي



َكُر ُدبَ يأٍس َعَشَرَة آََلفي فَاري  ََ َعسأ َكُر الأَُبأُسقييِي ََثَانيَيَة آََلفي وََكا ٍل، َوَعسأ ٍس، َواثأَِنأ َعَشَر أَلأَف رَاجي
ريينَ  شأ ُ عي ةي َغريأ ََ َليي َحابي اْلأ نأ َأصأ َتلأ مي ٍل، َوَلَأ يُ قأ  فَاريٍس، َوََخأَسةي آََلفي رَاجي
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ري  َسأ َلةي بأني  فَاريًسا، َوَحَصَل نيَساُء ُدبَ يأٍس َوَسَرارييِيهي ََتأَت اْلأ وأ يدي الدَّ َوى بينأتي إييلأَغازيي،، َوبينأتي َعمي سي
. َهدي ََ تَ رََكُهَما يفي الأَمشأ نَُّه َكا رٍي فَإي  َجهي

َنةي. هي السَّ نأ َهذي َم َعاُشورَاَء مي ُة إيََل بَ غأَداَذ، َفَدَخَلَها يَ وأ ََ َليي  َوَعاَد اْلأ
ُة إيََل بَ غأَداَذ ََثرَ  ََ َليي ا َعاَد اْلأ ُة  َوَلمَّ ََ َليي َوابَُه، فَأَنأَكَر اْلأ ، َوقَ َلُعوا أَب أ ي َهَد َِببي التِيْبأ َا، َوََّنَُبوا َمشأ الأَعامَُّة ِبي

ذي َما َّنُيبَ  يبي َمنأ فَ َعَل َذليَك، َوَأخأ ، َوََتأدي َهدي لرُُّكوبي إيََل الأَمشأ َاجِي ِبي رَي اْلأ َعَل َذليَك، َوَأَمَر َنَظَر َأمي ََ ، فَ 
َيَي الأَباقيي َعَليأهي.َوَأَعاَد الأب َ   عأَض َوَخ

اََتَا َوَعََبَ  ََ َيأُل فَ  رََكتأُه اْلأ هي، َوَأدأ ََلحي هي َوسي َرسي ََزَم بيََ ا اَّنأ نَُّه َلمَّ ََُراَت، فَ َرأَتأُه َوَأمَّا ُدبَ يأُس بأُن َصَدَقَة فَإي  الأ
ئأَت؟ فَ قَ  َرَأٌة َعُجوٌز َوَقدأ َعََبَ، فَ َقاَلتأ لَُه: ُدَبريأٌ جي ى َخََبُُه بَ عأَد َذليَك، امأ ََ تَ  . َواخأ اَل: ُدَبريأٌ َمنأ َلَأ َيَيئأ

َأ ُيَُ  ِأ َأ ُه ن أ نأ َعَربي َْنأٍد، َفَطَلَب مي ُرُه أَنَُّه َقَصَد ُغَزيََّة مي ، ُثَّ َظَهَر َأمأ لأَقتألي َف َعَليأهي ِبي اليَُوُه، َوُأرأجي
ُط اْلأَ  خي تَ نَ ُعوا َعَليأهي َوقَاُلوا: إيَنَّ ُنسأ دي فَامأ ِأ َعَلى َقصأ َق َمَعُه ََ ، َوات َّ قي ََ تَ  ، فَ َرَحَل إيََل الأُمن أ ََ لأطَا َََة َوالسُّ ليي

مُ  َُ ُمَقدَّ ُت ُكَما رُي َسخأ َمي َلَها، َوقُتيَل اْلأ َها َوَدَخُلوَها، َوََّنَُبوا َأهأ َها، َفَساُروا إيلَي أ ذي َرةي َوَأخأ َكريَها،  الأَبصأ َعسأ
ُلَها. ليَي َأهأ  َوُأجأ

رَ فََأرأ  ري الأَبصأ نأ َأمأ ري ُدبَ يأٍس، َحَّتَّ َُتَّ َلُه مي َاليهي َأمأ ُة إيََل الأَُبأُسقييِي يُ َعاتيُبُه َعَلى إيِهأ ََ َليي ةي َما َأَخَرَِبَا، َسَل اْلأ
َرَة، َوَساَر عَ  اَرَق الأَبصأ ََ َع ُدبَ يأٌس َذليَك، فَ  ْنأيَداري إيلَيأهي، َفَسمي َز الأَُبأُسقييُّ ليَلي َلى الأََبِي إيََل قَ لأَعةي فَ َتَجهَّ

َا، ُروا ِبي ََ ِأ َيظأ َها، فَ َل ذي ِأ يفي َأخأ َصاَر َحَلَب، َوَأطأَمَعُه ِأ حي ، َوَحَضَر َمَعُه َيرينأجي لأ فَ َعاُدوا  َجعأََبَ، َوالأَتَحَق ِبي
ٍد، فَ  َي ُُمَمَّ لأطَا لأَمليكي طُغأَرَل ابأني السُّ ِأ َوالأَتَحَق ِبي َها، ُثَّ فَارَقَ ُه ، َعن أ َد الأعيَراقي َن َلُه َقصأ َأقَاَم َمَعُه، َوَحسَّ

َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. اَئٍة، إي مي رييَن َوََخأسي شأ ٍع َوعي  َوَسَنذأُكُرُه َسَنَة تيسأ
 

َََثريبي  َن اْلأ صأ َيرينأجي حي ُر ُملأكي الأ  ذيكأ
َََثريبي  َن اْلأ صأ َيرينأُج حي ٍر، َمَلَك الأ ََ َنةي، يفي َص هي السَّ نأ َأعأَمالي َحَلَب.يفي َهذي  ، مي

رييقي  ، َوالتَّحأ رييبي َغارَةي، َوالتَّخأ ْلأي َا ِبي َد َحَلَب َوَأعأَماْلي ثَ ُروا َقصأ ِأ َكانُوا َقدأ َأكأ ََ َوَسَبُب َذليَك: َأَّنَُّ ، وََكا
َبَّاري بأني ُأرأُتَق، َوُهوَ  َُ بأُن َعبأدي اْلأ َلةي ُسَليأَما وأ ُر الدَّ يَنئيٍذ َبدأ َلأَب حي ٌة،  ِبي َيرينأجي قُ وَّ لأ بُ َها، َوَلَأ َيُكنأ َلُه ِبي َصاحي

َُّوا َََثريَب َوَيُك َِ اْلأ َأ ُيَسلِي ِأ َعَلى َأ ، فَ َهاَدََّنُ ِأ  َوَخافَ ُه
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تَ َقاَم أَ  ، َواسأ ِأ نَ ُه نَُة بَ ي أ ُدأ َن، َوَتَّتي اْلأ هي، فََأَجابُوُه إيََل َذليَك، َوَتَسلَُّموا اْلأيصأ عأَمالي َعنأ بيََلدي يَّةي ِبَي ُر الرَّعي مأ
َأ َمَلَكَها َيرينأجي إيََل َأ َيأديي الأ َََثريُب ِبي َُها، َوَلَأ تَ َزلي اْلأ َواُت َوَغريأ َق أ ُِ اْلأ َأََتبيُك زينأكييُّ  َحَلَب، َوُجليَبتأ إيلَيأهي

َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. ُقَر، َعَلى َما َنذأُكُرُه إي  بأُن آقأُسن أ
 

ُر ُملأ  ََ َوَحَلبَ ذيكأ  كي بَ لأَك َحرَّا
ََ َقدأ َحَصَرَها، فَ َلمَّ  ، وََكا ََ يَنَة َحرَّا ، َمَلَك بَ لأُك بأُن َِبأَراَم َمدي َوَّلي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ ا َمَلَكَها يفي َهذي

يَنةي َحَلَب. َها إيََل َمدي ن أ  َساَر مي
 ََّ َها: أَنَُّه بَ َلَغُه َأ رييهي إيلَي أ َِ  َوَسَبُب َمسي ، فَ َعُظ َيرينأجي َََثريبي إيََل الأ َِ قَ لأَعَة اْلأ َلةي َقدأ َسلَّ وأ َر الدَّ بَ َها َبدأ َصاحي

َها، َوََنَزَْلَا يفي  هي، فَ َقويَي َطَمُعُه يفي ُملأكيَها، َفَساَر إيلَي أ ظي بيََلدي َأ َزُه َعنأ حي َِ َعجأ  رَبييٍع َذليَك َعَليأهي، َوَعلي
، َوَضايَ َقَها، وَ  َوَّلي ، اْلأ َي ََما ْلأ هي الأبَ َلَد َوالأَقلأَعَة ِبي َِ إيلَيأهي ابأُن َعمِي َرَق ُزُروَعَها، َفَسلَّ َها، َوَأحأ ريََة َعن أ َمَنَع الأمي

َأ قُتيلَ  ، َوبَقيَي َماليًكا َْلَا إيََل َأ ََ َوا َنَة الأَمليكي ريضأ َنةي، َوتَ َزوََّج اب أ َن السَّ ُوََل مي رََّة َُجَاَدى اْلأ ا َعَلى مَ  غي
 َنذأُكُرُه.

 
نَي ِبييفأرييقييَّةَ  ليمي َيرينأجي َوالأُمسأ َ الأ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ

قيلِي  بي صي اَر َصاحي نأ رُجَّ َحَش مي تَ وأ ا اسأ َب إيفأرييقيَيَة، َلمَّ رَي َعلييَّ بأَن َُيأََي، َصاحي َمي ََّ اْلأ َيَة، َقدأ ذََكرأََن َأ
ي َلُه، وََكث َّ  ُطوَل الَّذي ُسأ َد اْلأ ُرَّاكيَش َجدَّ َينَي ِبي نَي َعلييَّ بأَن يُوُسَف بأني ََتَش ليمي رَي الأُمسأ َر َعَدَدُه، وََكاَتَب َأمي

عَ  َأ ََ يَ  اُر َذليَك َكفَّ َعنأ بَ عأضي َما َكا َِ رُجَّ ا َعلي لِيَيَة، فَ َلمَّ قي دي َجزييَرةي صي تيَماعي َمَعُه َعَلى َقصأ جأ َلي  ُلُه.ِبي
ََّ َعلييًّا مَ  َق َأ ََ ا َدَخَلتأ فَات َّ َسُن، َوَقدأ ذََكرأََنُه. فَ َلمَّ َ اب أُنُه اْلَأ اَئٍة، َوَوِلي مي َرَة َوََخأسي اَت َسَنَة ََخأَس َعشأ

لي بيََلدي قيلَّ  َتُحوا نُ ُقوَطَرَة بيَساحي ََ ُطوًَل، فَ  نَي ُأسأ ليمي رُي الأُمسأ اَئٍة َسريََّ َأمي مي َرَة َوََخأسي تَّ َعشأ رييََة، َسَنُة سي وأ
ِأ يَ  ثَ َر، فَ َل ، َوَحَشَد فََأكأ َواّني َوالأَمَراكيبي ريي الشَّ ََ َسَبَب َذليَك، َفَجدَّ يفي تَ عأمي ََّ َعلييًّا َكا اُر َأ ُشكَّ رُجَّ

نأ َذليَك َما َلَأ يُ عأهَ  َتَمَع لَُه مي ، فَاجأ نأ بيََلدي الأَغرأبي ري إيََل إيفأرييقييََّة َوَغريأيَها مي ََ َن السَّ لُ َوَمَنَع مي ث أ ُه، قييَل:  دأ مي
َسُن بأُن َعلييٍِ  رُي اْلَأ َمي َقطََعتي الطَّرييُق َعنأ إيفأرييقييََّة تَ َوقََّع اْلأ ا ان أ ََ َثََلَثَياَئةي قيطأَعٍة، فَ َلمَّ  ُخُروَج الأَعُدوِي َكا

َواري، َوََجََع الأُمَقا َسأ يدي اْلأ ،، َوََتأدي َاذي الأُعَددي َتِي يَّةي، فََأَمَر ِبي دي َن إيََل الأَمهأ لي الأبيََلدي َومي نأ َأهأ تيَلَة، فََأََتُه مي
 الأَعَربي ََجأٌع َكثيرٌي.
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َيريْنأييُّ يفي َثََلَثيي  ُطوُل الأ ُسأ اَئٍة َساَر اْلأ مي َرَة َوََخأسي َرةي َسَنَة َسبأَع َعشأ خي ََ يفي َُجَاَدى اْلأ ا َكا اَئةي قيطأَعٍة، فَ َلمَّ
ِأ فييَها أَلأُف فَ َرٍس َوفَ َرٌس وَ  ُه ن أ ُِ الرِييُح، َوَغريَق مي ُه نأ َمرأَسى َعلييٍِ فَ رَّقَ ت أ ا َساُروا مي ِأ َلمَّ ٌد، إيَلَّ َأَّنَُّ احي

ا َوَغني  َا، َوَسبَ وأ َتُحوَها، َوقَ تَ ُلوا َمنأ ِبي ََ َصَرَة فَ  ِأ َجزييَرَة قَ وأ ُه ن أ َِ مي ُموا، َمَراكيُب َكثيريٌَة، َوََنَزَل َمنأ َسلي
َها، ف َ  ُوََل، َوَساُروا َعن أ َر َُجَاَدى اْلأ َيَاسي َأَواخي لدِي َن الأَمعأُروَف ِبي َوَصُلوا إيََل إيفأرييقييََّة، َوََنزَُلوا اْلأيصأ

ري  ٌن آَخُر، َوُهَو ُمشأ صأ هي حي ٌن َمنييٌع، يفي َوَسطي صأ َيَاُس حي َن الأَعَربي َكانُوا ُهَناَك َوالدِي ٌة مي ِأ طَائيََ ٌف فَ َقاتَ َلُه
ري.  َعَلى الأَبحأ

ُظهَ وَ  ََ يَّةي يفي ََجأٍع آَخَر َُيأ دي لأَمهأ ، َوَأقَاَم ُهَو ِبي َيرينأجي ُُموعي إيََل الأ َن اْلأ نأَدُه مي َسُن َمنأ عي َذ َسريََّ اْلَأ ا، َوَأخأ
َتدَّ الأ  ََ بَ عأَد لََياٍل اشأ ا َكا ، فَ َلمَّ ِأ نَي ُمُييَطٌة ِبيي ليمي ، َوُجُنوُد الأُمسأ َيَاسي َن الدِي صأ َيرينأُج حي قيَتاُل َعَلى الأ

ُو  َرأُض، وََكَبَّ ََ َصيأَحًة َعظييَمًة ارأََتَّتأ َْلَا اْلأ ليُمو ََ اللَّيأُل َصاَح الأُمسأ ا َكا ، فَ َلمَّ لي اخي ني الدَّ ا، فَ َوَقَع اْلأيصأ
، فَ َباَدرُ  ِأ ََ َعَليأهي ُجُمو نَي يَ هأ ليمي ََّ الأُمسأ وا َأ ِأ َيُشكُّ ، فَ َل َيرينأجي ، الرُّعأُب يفي قُ ُلوبي الأ ِأ وا إيََل َشَوانييهي

ِأ مَ  َل اَئةي فَ َرٍس، َوَلَأ َيسأ َها َأرأبَ َعمي ن أ ََ مي ليُمو َِ الأُمسأ ، َوَغني ِأ نأ ُخُيوْليي ِأ َكثيريًا مي يهي َيأدي ُ فَ َرٍس َوقَ تَ ُلوا ِبي ِأ َغريأ َعُه
، َوقَ تَ ُلوا كُ  َيرينأجي يَع َما ََتَلََّف َعني الأ ََ َجَي ليُمو َِ الأُمسأ ٍد، َوَغني لَّ َمنأ َعَجَز َعني الطُُّلوعي إيََل َواحي

.  الأَمَراكيبي
ُزولي إيََل ا ََ َعَلى الن ُّ ُرو دي ٍم ََل يَ قأ َا ََثَانيَيَة َأَّيَّ ِأ َأقَاُموا ِبي َيرينأُج إيََل َمَراكيبيهي ا َصعيَد الأ ا فَ َلمَّ ، فَ َلمَّ َرأضي ْلأ

َيَا يَن يفي الدِي ُِ الَّذي َحاِبيي نأ َخََلصي َأصأ ، أَييُسوا مي ِأ ََ ِبيي يُحو ِأ َوَيصي ََ َعَليأهي ُو ََ ُيَكَبِي ليُمو سي َساُروا َوالأُمسأ
ِأ َُيأكين أ  َرًة، َفَحَصُروُه، فَ َل ََ َكث أ ٍِ ََل ُُيأَصوأ َيَاسي يفي ُأَم ني الدِي صأ نَي َعَلى حي ليمي ِأ َوَأقَاَمتأ َعَساكيُر الأُمسأ ُه

َم  ا ُعدي تيهي، فَ َلمَّ نأ ُمَواَصَلةي الأقيَتالي لَيأًَل فَ تأُحُه ْليََصانَتيهي َوقُ وَّ ُروا مي ، َوَضجي َيرينأجي َن الأ الأَماُء َعَلى َمنأ بيهي مي
َتَصَف َُجَادَ  َرأبيَعاءي ُمن أ َم اْلأ ، َوَذليَك يَ وأ ِأ ريهي ني َوَخَرُجوا، فَ ُقتيُلوا َعنأ آخي ى َوََّنَارًا، فَ َتُحوا َِبَب اْلأيصأ

َنةي، وََكاَنتأ مُ  َن السَّ َرةي مي خي ًما.اْلأ تََّة َعَشَر يَ وأ ني سي ِأ يفي اْلأيصأ ُة إيقَاَمتيهي  دَّ
َعرَ  ، َوقَاَل الشُّ َرى إيََل َسائيري الأبيََلدي َسُن الأُبشأ رُي اْلَأ َمي ُهورييَن َأرأَسَل اْلأ َيرينأُج َمقأ ا رََجَع الأ هي َوَلمَّ اُء يفي َهذي

َف التَّطأ  َنا َذليَك َخوأ ثَ ُروا، تَ رَكأ ثَةي فََأكأ َادي .اْلأ  وييلي
 

ِأ  ُه ن أ َها مي ذي أَت َوَأخأ َيرينأجي َعَلى َخرأَتَبي تييََلءي الأ ُر اسأ  ذيكأ
ٍر. ََّيري َبكأ نأ بيََلدي دي أَت مي َيرينأُج َعَلى َخرأَتَبي ََل الأ تَ وأ ، اسأ َوَّلي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ  يفي َهذي

ََّ بَ لأَك بأَن َِبأَراَم بأني ُأرأُتَق كَ  َي تُ َقاريُب َوَسَبُب َذليَك: َأ أَت َفَحَصَر قَ لأَعَة َكرأَكَر، َوهي َب َخرأَتَبي ََ َصاحي ا
َيرينأجي يفي  امي اْلأَََبَ، َفَساَر بَ غأُدوييُن َمليُك الأ لشَّ َيرينأُج ِبي َع الأ أَت، َفَسمي  َخرأَتَبي
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ُلأكيَها، َوى ِبي َأ يَ قأ فًا َأ َها، َخوأ َلُه َعن أ هي إيلَيأهي ليرُيَحِي نأُه رََحَل إيلَيأهي، َوالأتَ َقَيا يفي  َُجُوعي َع بَ لأُك بيُقرأبيهي مي ا َسَي فَ َلمَّ
، َوَسَجنَ هُ  ِأ َي فُ رأَساَّنيي نأ َأعأَيا ِأ َوَمَعُه ََجَاَعٌة مي َر َمليُكُه َيرينأُج، َوُأسي ََزَم الأ تَ َتََل، فَاَّنأ ٍر، َواق أ ََ ِأ بيَقلأَعةي َص

لأَقلأَعةي أَيأ  ََ ِبي أَت، وََكا ِأ َخرأَتَبي ََ َقدأ َأَسَرُه َيرينأجي َكا ي الأ مي نأ ُمَقدَّ ُُه مي ُب الرَُّها، َوَغريأ ًضا ُجوُسلينُي، َصاحي
َوَّلي َفَمَلَكَها، فَ  ََ يفي رَبييٍع اْلأ أَت إيََل َحرَّا اَئٍة، َوَساَر بَ لأُك َعنأ َخرأَتَبي مي َرَة َوََخأسي َأعأَمَل َسَنَة ََخأَس َعشأ

َيرينأُج اْلأييَلَة ِبي  ، َفَظَهُروا َوَمَلُكوا الأَقلأَعَة.الأ ُنأدي تيَماَلةي بَ عأضي اْلأ  سأ
هي، َواتََّصَل اْلأَََبُ بيبَ لأَك صَ  نَُّه اَتَََّذ اللَّيأَل ََجًََل َوَمَضى إيََل بيََلدي بيَها، فَ َعاَد يفي فََأمَّا الأَمليُك بَ غأُدوييُن فَإي احي

َها َوَحَصَرَها، َوَضيَّقَ  ُنأدي  َعَساكيريهي إيلَي أ َن اْلأ ، َوَجَعَل فييَها مي َيرينأجي َن الأ تَ َعاَدَها مي لأَقلأَعةي، َواسأ َعَلى َمنأ ِبي
َها. ُظَها، َوَعاَد َعن أ ََ  َمنأ َُيأ

 
ََةي  َليي دي بأني َصَدَقَة إيََل ويزَارَةي اْلأ َي َوَعوأ لأطَا ُر قَ تألي َوزييري السُّ  ذيكأ

 َُ لأطَا َنةي قَ َبَض السُّ هي السَّ ََ بأني نيظَامي الأُملأكي َوقَ تَ َلُه.يفي َهذي  َُمأُموٌد َعَلى َوزييريهي َِشأسي الأُملأكي ُعثأَما
ُه، وََكاَنتي اْلأيريََ  ََ ، َوَخاَل دي َعنأ َحرأبي الأُكرأجي لأَعوأ َي ِبي لأطَا ا َأَشاَر َعَلى السُّ ُة يفي َوَسَبُب َذليَك: أَنَُّه َلمَّ

تيهي، تَ َغريََّ َعَليأهي،  ََ يليهي َوَمعأريفَتيهي ِبيََصاليحي َُمَاَل ُهوا َعَلى ََتَوُّريهي، َوقيلَّةي ََتأصي ، َونَ ب َّ وءي لسُّ َوذََكَرُه َأعأَداُؤُه ِبي
َي فييهي. لأطَا َسَد رَأأُي السُّ ََ َلةي، فَ  وأ  الدَّ

 َ ََ َقدأ تُ ُويفِي َي َسنأَجَر، َكا لأطَا ، َوزييَر السُّ ني َهاَب َأَِب الأَمَحاسي ََّ الشِي ، ُثَّ إي ي نيظَامي الأُملأكي ، َوُهَو ابأُن َأخي
َي َسنأَجَر، َحَّتَّ  لأطَا ، َفَسَعى َمَع السُّ يِي ، َوُهَو َعُدوٌّ ليلأبَ يأتي النِيظَامي يُّ ٍر الأُقمِي  َأرأَسَل َوَوَزَر بَ عأَدُه أَبُو طَاهي

لأَقبأضي َعَلى َوزييريهي َِشأسي ا َي َُمأُموٍد َيَأُمُرُه ِبي لأطَا ٌ إيََل السُّ ، َفَصاَدَف ُوُصوَل الرَُّسولي َوُهَو ُمتَ َغريِي لأُملأكي
 َعَليأهي، فَ َقَبَض َعَليأهي َوَسلََّمُه إيََل َطَغايَ رأَك، فَ بَ َعثَُه إيََل َخلأَخاَل، َفَحَبَسُه فييَها.

َي َُمأ  لأطَا لأَعزييزي، قَاَل ليلسُّ َ، الأُمَلقََّب ِبي يفي تَ وأ ٍر الأُمسأ ََّ َأَِب َنصأ َُ ُثَّ إي لأطَا َل السُّ َأ يُ رأسي ُموٍد: ََل ََنأَمُن َأ
نأُه.  َسنأَجُر َيطأُلُب الأَوزييَر، َوَمََّت اتََّصَل بيهي ََل ََنأَمُن َشرًّا َُيأُدُث مي

تُ َلُه قَالَ  يَّاُف لييَ قأ ا َدَخَل َعَليأهي السَّ َُ بيَقتأليهي، فَ َلمَّ لأطَا نَ ُهَما َعَداَوٌة، فََأَمَر السُّ ََ بَ ي أ لأِني َحَّتَّ وََكا هي  : َأمأ
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َيَك، فَ  نأ َسيأ َوُد مي َيي َأجأ : َسيأ يَّافي ا َصلَّى َجَعَل يَ رأَتعيُد، َوقَاَل ليلسَّ َعَل، فَ َلمَّ ََ ، فَ  ي َعَتنيأ تُ لأِني ُأَصلِيَي رَكأ اق أ
َرةي. خي َ َُجَاَدى اْلأ ، فَ ُقتيَل ََثّني بأِني  بيهي َوََل تُ َعذِي

 ََ َليي َع اْلأ ا َسَي يني فَ َلمَّ نأ ويزَارَتيهي، َوَأَعاَد َجََلَل الدِي ََد مي يني َأْحأ َّللَّي َذليَك َعَزَل َأَخاُه نيظَاَم الدِي ُد ِبي ََتأشي ُة الأُمسأ
َرَسةي النِيظَ  َنةي الَِّتي يفي الأَمدأ لأُمَثمَّ يني ِبي يَّةي َأَِب َعلييِي بأني َصَدقََة إيََل الأويزَارَةي، َوَأقَاَم نيظَاَم الدِي  بيبَ غأَداَذ. امي

ُمُه َحَّتَّ قُتيَل، َعَلى َما َنذأُكُرُه، َجَزاًء ليَسعأييهي يفي  نَُّه َلَأ َتُطلأ َأَّيَّ يفي فَإي تَ وأ   قَ تألي الأَوزييري.َوَأمَّا الأَعزييُز الأُمسأ



 
لأُكرأجي  َي َُمأُموٍد ِبي لأطَا ري السُّ ََ ري َظ  ذيكأ

تأ نيَكايَُة الأ  َتدَّ َنةي اشأ هي السَّ ُل يفي َهذي يََّما َأهأ ، ََل سي ُر َعَلى النَّاسي َمأ َِ اْلأ ، َوَعُظ ََلمي سأ ُكرأجي يفي بَ َلدي اْلأي
ا إيلَيأهي َما يَ لأقَ  َي َوَشَكوأ لأطَا ِأ إيََل السُّ نأ َأعأَياَّنيي ِأ ََجَاَعٌة َكثيريٌَة مي ُه ن أ ، َفَساَر مي ََ َوا رأ ، َدرأبَ نأَد شي ِأ ُه ن أ ََ مي وأ

ِأ َعلَ  َا ُه َلُموُه ِبي ِأ َوالأُكرأُج َقدأ َوَصُلوا إيََل َوَأعأ ، َفَساَر إيلَيأهي ِأ هي ظي بيََلدي َأ زي َعنأ حي َن الضَّعأفي َوالأَعجأ يأهي مي
يدً  فًا َشدي َكُر َخوأ ُِ الأَعسأ َم الأُكرأُج إيلَيأهي، َفَخافَ ُه ٍَ ُهَناَك، َوتَ َقدَّ َتا َُ يفي ُبسأ لأطَا ي، فَ نَ َزَل السُّ  ا.َِشَاخي

ُل َوَأَشاَر الأَوزيي َع َأهأ ا َسَي نأ ُهَناَك، فَ َلمَّ دي مي لأَعوأ َي ِبي لأطَا َُ بأُن نيظَامي الأُملأكي َعَلى السُّ ُر ِشَُّس الأُملأكي ُعثأَما
رأَت َعنَّا َضعُ  َأ َتََخَّ نأَدََن، َوإي َت عي ََ َوقَاُلوا َلُه: َْنأُن نُ َقاتيُل َما ُدمأ لأطَا ََ بيَذليَك َقَصُدوا السُّ َوا رأ تأ شي ََ

 َُ ََكانيهي.نُ  ، َوَأقَاَم ِبي ِأ َْلُ نَي َوَهَلُكوا، فَ َقبيَل قَ وأ ليمي  وُس الأُمسأ
هي، َوأَلأَقى نأدي نأ عي َرٍج مي ُِ اَّللَُّ بيََ ، فََأََتُه ِأ بينييَّةي الأَمَصافِي ، َوُه ٍِ َكُر َعَلى َوَجٍل َعظيي َ  َوَِبَت الأَعسأ َبنيأ

تيََلفًا َوَعَداَوًة،  َجاَق اخأ َأ ى اَّللَُّ الأُكرأجي َوقُ  ََ نَي، وََك َهزيمي بأَه الأُمن أ َلَة، َورََحُلوا شي تَ تَ ُلوا تيلأَك اللَّي أ فَاق أ
ََ فَ َوَصَلَها يفي َُجَاَدى ا ًة، ُثَّ َعاَد إيََل َِهََذا ََ ُمدَّ َوا رأ َُ بيشي لأطَا نينَي الأقيَتاَل، َوَأقَاَم السُّ مي َرةي.الأُمؤأ خي  ْلأ

 
َ الأَمَغاري  َرأبي َبنيأ ُر اْلأ رَ ذيكأ صأ َكري مي  بَةي َوَعسأ

َر، فََأفأَسُدوا فييَها َوََّنَُبوهَ  صأ ََّيري مي َن الأَغرأبي إيََل دي نأ َلَواَتَة مي َنةي َوَصَل ََجأٌع َكثيرٌي مي هي السَّ ُلوا يفي َهذي ا، َوَعمي
َر ب َ  ي َوَزَر ِبييصأ ، الَّذي يِي َُ بأُن الأَبطَائيحي َر، َوَساَر َأعأَماًَل َشنييَعًة، َفَجَمَع الأَمأأُمو صأ َكَر مي ، َعسأ َفأَضلي عأَد اْلأ

ِأ َوقَ َتَل َخلأًقا َكثيريًا، َوقَ رَّرَ  ُه ن أ ، َوَأَسَر مي ِأ ِأ فَ َهَزَمُه ِأ فَ َقاتَ َلُه  إيلَيأهي
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 َُ ، َوَعاَد الأَمأأُمو ِأ هي ََ بيهي، َوَعاُدوا إيََل بيََلدي ُلوًما ُكلَّ َسَنٍة يَ ُقوُمو ِأ َخرأًجا َمعأ ًََّرا  َعَليأهي َر ُمَظ صأ إيََل مي
 َمنأُصورًا.

 
َأ  َّللَّي بيبيَناءي ُسوري بَ غأَداَذ، َوَأ ُد ِبي ََتأشي ٍر، َأَمَر الأُمسأ ََ َنةي، يفي َص هي السَّ َث يفي َهذي ةي َحَوادي دَّ ُر عي َُيأََب َما  ذيكأ

نأ ذَ  َع مي ، َوَجُي ، َفَشقَّ َذليَك َعَلى النَّاسي َن الأبَ َلدي ََُة َكَراَهَة ََيأُرُج َعَليأهي مي َليي َِ اْلأ ا َعلي ليَك َماٌل َكثيرٌي، فَ َلمَّ
َعاُء َلُه. ، َفُسرُّوا بيَذليَك، وََكثُ َر الدُّ ِأ ُه ن أ َذ مي  النَّاسي ليَذليَك َأَمَر ِبييَعاَدةي َما ُأخي

نأ َماليهي ََخأَسَة َعَشرَ  ََد بأَن نيظَامي الأُملأكي َبَذَل مي ََّ الأَوزييَر َأْحأ ُط الأَباقيَي  َوقييَل: إي يَناٍر، َوقَاَل: نُ َقسِي أَلأَف دي
َلةي. وأ  َعَلى َأرأَِببي الدَّ

ُل ُكلِي َُمَلَّةٍ  ََ الأَعَمَل: يَ عأَمُل َأهأ ِأ فييهي، وََكانُوا يَ تَ َناَوبُو هي َُسي َن أ ََ ِبي ُل بَ غأَداَذ يَ عأَمُلو ََ َأهأ يَن وََكا ريدي ََ  ُمن أ



لطُُّبولي َوالزُُّموري، َوزَي َُّنو  ُلوا فييهي الأقيَباَب.ِبي  ا الأبَ َلَد، َوَعمي
ريُمُه، َفَظَهَر أَ  ََُة ُيكأ َليي ََ اْلأ َلَح، وََكا َمتأ َداُر َعلييِي بأني َأف أ ٌ َوفييَها ُعزيَل نَقييُب الأَعَلوييِينَي، َوُهدي َُما َعنيأ َّنَّ

ََُة نيَقابَةَ  َليي َباري، َوَجَعَل اْلأ َخأ ْلأ يِينَي. ليُدبَ يأٍس يُطَاليَعانيهي ِبي  الأَعَلوييِينَي إيََل َعلييِي بأني َطرَّاٍد، نَقييبي الأَعبَّاسي
تَ تَ ُلوا، فَاَّنأَ  َيرينأُج، فَاق أ ، فَ َلقيَيُه الأ امي لشَّ رُي بَ لأُك َعَساكيَرُه َوَساَر إيََل َغَزاٍة ِبي َمي َيرينأُج َوفييَها ََجََع اْلأ َزَم الأ

َر َبَشٌر َكثيريٌ  ِأ َوُأسي ُه ن أ . َوقُتيَل مي ِأ الَتيهي ِأ َورَجَّ يهي مي نأ ُمَقدَّ  مي
قييقي ا ، فَ بَ َلَغ ََثَُن َكارَةي الدَّ لأعيَراقي ثَ ُرُه ِبي ََ َأكأ يٌد، وََكا َثري الأبيََلدي َغََلٌء َشدي ََ يفي َأكأ تََّة َوفييَها َكا َكاري سي ُشأ ْلأ

ُت َكثيرٍي، َوَأمأ  .َدََننيرَي َوَعَشَرَة قَ َرارييَط، َوتَبيَع َذليَك َموأ َن النَّاسي  َراٌض زَائيَدٌة َهَلَك فييَها َكثيرٌي مي
 ]الأَوفَ َياُت[

َ بَ عأَدُه اب أنُ  َة، َوَوِلي رُي َمكَّ ُّ َأمي َسِني ٍِ الأَعَلوييُّ اْلَأ ُِ بأُن أَِي َهاشي َ قَاسي ٍر، تُ ُويفِي ََ َتَة، َوفييَها، يفي َص ُه أَبُو فُ َلي أ
َسَن السِي  نأُه، َوَأحأ ََ َأعأَدَل مي .وََكا َسَن إيََل النَّاسي َقَط الأُمُكوَس، َوَأحأ  ريَةي، فََأسأ
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اُد ا َدَّ ِي بأُن أَِي َعلييٍِ اْلأ ََسني أَبُو نُ َعيأ ََد بأني اْلأ َسني بأني َأْحأ َ َعبأُد اَّللَّي بأُن اْلَأ ُّ، َوفييَها تُ ُويفِي بَ َهاّني َصأ ْلأ
تِينَي َوَأرأبَ  ليُدُه َسَنَة َثََلٍث َوسي .َوَموأ يثي َدي ثينَي، َسافَ َر الأَكثيرَي يفي َطَلبي اْلأ َي الأُمَحدِي نأ َأعأَيا اَئٍة، َوُهَو مي  عيمي

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
هَ  ن أ َرَق َكثيريًا مي يَنةي َوََّنَبَ َها َوَأحأ َِ َعَلى الأَمدي أَص، فَ َهَج َق، إيََل ْحي َمشأ ُب دي ا َوفييَها َساَر طُغأتيكينُي، َصاحي

، َفَساَر إيلَيأهي يفي ََجأٍع َكثيرٍي، َوَحَصَرهَ  ََ ََل َُ َأرأسي بُ َها طَُغا َتَمدَّ َصاحي لأَقلأَعةي، فَاسأ َُ ِبي بُ َها قُ رأَجا ا، َوَصاحي
َق. َمشأ  فَ َعاَد طُغأتيكينُي إيََل دي

 ََ تَ تَ ُلوا، وََكا ، فَاق أ َيرينأجي َن الأ قَةي مي ُطوَل الأبَ َنادي َر ُأسأ صأ ُطوُل مي نأ  َوفييَها َلقيَي ُأسأ َذ مي َقةي، َوُأخي ُر ليلأبَ َنادي الظَََّ
ُة قيَطٍع، َوَعاَد الأَباقيي َساليًما. دَّ َر عي صأ ُطولي مي  ُأسأ

َِ َعَلى الرََّبضي بَ غأتَ  َيَة فَ َهَج ني َأفَامي صأ ُب َْحَاَة، إيََل حي رُي َُمأُموُد بأُن قُ َراَجَة، َصاحي َمي ًة، َوفييَها َساَر اْلأ
نَ  ٌِ مي َلتأ َعَليأهي،  فََأَصابَُه َسهأ هي، ُثَّ ُعمي نأ َيدي َتدَّ أََلُمُه، فَ َعاَد إيََل َْحَاَة، َوقَ َلَع الزُّجَّ مي هي، فَاشأ الأَقلأَعةي يفي َيدي

َق، اْلأَََبَ  َمشأ ُب دي َع طُغأتيكينُي، َصاحي ا َسَي ريهي، فَ َلمَّ هي َوَجوأ نأ ظُلأمي ُل َعَمليهي مي ََتَاَح َأهأ نأُه، َواسأ   َسريََّ َفَماَت مي
َكًرا ْلييَمايَتيَها. هي، َورَتََّب فييَها َواليًيا َوَعسأ َكًرا، َفَمَلَكَها َوَصاَرتأ يفي َُجأَلةي بيََلدي  إيََل َْحَاَة َعسأ
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اَئٍة[ مي َرَة َوََخأسي َ َعشأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَاّني
518 - 

مي  َرَة َوََخأسي َ َعشأ ُر قَ تألي بَ لأَك بأني َِبأَراَم بأني ُأرأُتَق َوُملأكي ََتَرأََتَش َحَلبَ ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَاّني  اَئٍة ذيكأ
 ََ ا ريي َحسَّ َمي ُب َحَلَب، َعَلى اْلأ ٍر، قَ َبَض بَ لأُك بأُن َِبأَراَم بأني ُأرأُتَق، َصاحي ََ َنةي، يفي َص هي السَّ يفي َهذي

هَ  بي َمنأبيَج، َوَساَر إيلَي أ ، َصاحي َلَبكِييِي تَ نَ َعتأ َعَليأهي، الأبَ عأ يَنَة، َوَحَصَر الأَقلأَعَة، فَامأ ا َفَحَصَرَها، َفَمَلَك الأَمدي
ا قَارَبُوُه تَ َرَك َعَلى الأَقلأَعةي  َها، فَ َلمَّ ذي خأ َوى ِبَي َها ليَئَلَّ يَ قأ ُلوُه َعن أ َيرينأُج إيلَيأهي ليرُيَحِي  َمنأ َُيأُصُرَها، َفَساَر الأ

َكري  ِأ َخلأًقا َكثيريًا، َوَعاَد إيََل َوَساَر يفي َِبقيي َعسأ ُه ن أ ِأ َوقَ َتَل مي ، َفَكَسَرُه ِأ ِأ َوقَاتَ َلُه ، فَ َلقييَ ُه َيرينأجي هي إيََل الأ
َطَرَب  َرى َمنأ رََماُه، َواضأ ٌِ فَ َقتَ َلُه، ََل يُدأ َا َأََتُه َسهأ َنَما ُهَو يُ َقاتيُل َمنأ ِبي َكُرُه َمنأبيَج َفَحَصَرَها، فَ بَ ي أ َعسأ

 ََ يني ََتَرأََتُش بأُن إييلأَغازيي بأني ُأرأُتَق َمَع ابأني َعمِي َوتَ  ََ ُحَساُم الدِي ، َفَكا َبأسي َن اْلأ َُ مي ا هي رَُّقوا، َوَخَلَص َحسَّ
هي السَّ  نأ َهذي َوَّلي مي نأ رَبييٍع اْلأ رييَن مي ري َحَلَب، َوَتَسلََّمَها يفي الأعيشأ ُتوًَل إيََل ظَاهي ةي، َوزَاَل نَ بَ لأَك، َفَحَمَلُه َمقأ

ََل َعلَ  تَ وأ ََلَب َواسأ تَ َقرَّ ََتَرأََتُش ِبي ، َواسأ َُ ا بُ َها َحسَّ َها َصاحي َها.اْلأيَصاُر َعنأ قَ لأَعةي َمنأبيَج، َوَعاَد إيلَي أ  ي أ
نأ ُجنأٍد وَ  نأَدُه َما َُيأَتاُج إيلَيأهي مي َنَُّه ُثَّ إينَُّه َجَعَل فييَها ََنئيًبا َلُه يَثيُق بيهي، َورَتََّب عي يَن، ْلي ِأ َوَعاَد إيََل َماريدي َغريأيهي

ا َعاَد إيََل مَ  َعَة َوالرَّفَاَهَة، فَ َلمَّ ََ رَُجًَل ُيُيبُّ الدَّ ، وََكا َيرينأجي َرأبي َمَع الأ اَم َكثيريََة اْلأ يَن رََأى الشَّ اريدي
َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. نأُه، َعَلى َما نَذأُكُرُه إي َذتأ َحَلُب مي  ُأخي

(8/692) 

 

امي  لشَّ يَنَة ُصوَر ِبي َيرينأجي َمدي ُر ُملأكي الأ  ذيكأ
اَئٍة، فَ  مي تٍِ َوََخأسي َر، َوَلَأ تَ َزلأ َكَذليَك إيََل َسَنةي سي اءي الأَعَلوييِينَي ِبييصأ ََ يَنُة ُصوَر ليلأُخَل َا َكاَنتأ َمدي ََ ِبي َكا

، َوزييري  ُُيوشي ريي اْلأ َفأَضلي َأمي َهةي اْلأ نأ جي ََ  َواٍل مي ، وََكا زَّ الأُملأكي ، يُ َلقَُّب عي َكامي اَّللَّي الأَعَلوييِي حأ ري ِبَي مي اْلأ
تٍِ ََتَهَّ  ا َكاَنتأ َسَنُة سي َ َمرٍَّة، فَ َلمَّ َها، َوََّنَُبوا بَ َلَدَها َغريأ ُقوا َعَلي أ َيرينأُج َقدأ َحَصُروَها، َوَضي َّ َز َمليُك الأ

، َوََجََع َعَساكيَرُه ليَيسي  َيرينأجي بي الأ ُل ُصوَر، فََأرأَسُلوا إيََل َأََتبيَك طُغأتيكينَي، َصاحي ِأ َأهأ رَي إيََل ُصوَر، َفَخافَ ُه
َُ الأبَ َلدُ  ، َوَيُكو ِأ يهي ِأ َوَُيأمي ُه هي يَ تَ َوَلَّ نأدي نأ عي ريًا مي ِأ َأمي َل إيلَيأهي َأ يُ رأسي نأُه َأ ََ مي َق، َيطأُلُبو َمشأ  َلُه، َوقَاُلوا َلُه: دي

َأ َأرأَسلأتَ  َكًرا، َوَجَعَل عي  إي ِأ َعسأ ، َفَسريََّ إيلَيأهي َيرينأجي َنا الأبَ َلَد إيََل الأ َكًرا، َوإيَلَّ َسلَّمأ َنا َواليًيا، َوَعسأ ِأ إيلَي أ نأَدُه
َكٍر، َوسَ  ُه بيَعسأ َها، َوَأَمدَّ َرأبي َوَمَكاييدي ْلأ ًما، ُشَجاًعا، َعاريفًا ِبي ََ َشهأ ُعوٌد، وََكا ُُه َمسأ ِأ َواليًيا اَسأ ريََّ إيلَيأهي

. ِأ ريًَة َوَماًَل فَ رََّقُه فييهي  مي
ُة، وََكَتَب إيََل  كَّ َر، َوََل السِي صأ بي مي ري، َصاحي مي ُطأَبُة ليْلأ ، َوَلَأ تُ َغريَّي اْلأ لي الأبَ َلدي َُوُس َأهأ َفأَضلي َوطَاَبتأ نُ  اْلأ

، َويَ ُقوُل: َمََّت َوَصَل إيلَ  َالي َر يُ َعرِيفُُه ُصورََة اْلأ تُ َها ِبييصأ َها، َسلَّمأ َها، َوَيُذبُّ َعن أ َر َمنأ يَ تَ َوَلَّ صأ نأ مي َها مي ي أ
َفأَضُل َعَلى َذليكَ  ةي. َفَشَكَرُه اْلأ لرِيَجالي َوالأُقوَّ َها ِبي ُع َعن أ َقطي ُطوَل ََل يَ ن أ ُسأ ََّ اْلأ ، َوأَثأََن إيلَيأهي، َوَيطأُلُب َأ



َب رَأأيَُه فييَما فَ َعَلُه، وَ  ليَها.َعَليأهي، َوَصوَّ َواُل َأهأ تَ َقاَمتأ َأحأ َُه إيََل ُصوَر، فَاسأ ُطوًَل، َوَسريَّ َز ُأسأ  َجهَّ
ُطوٌل، َعَلى َجاريي الأ  َها ُأسأ َ إيلَي أ ، َفُسريِي َفأَضلي َرَة، بَ عأَد قَ تألي اْلأ تَّ َعشأ َعاَدةي، َوَلَأ يَ َزلأ َكَذليَك إيََل َسَنةي سي

ُطو  ُسأ َم َعَلى اْلأ نأ قيَبلي طُغأتيكينَي، َوَأَمُروا الأُمَقدَّ ُعوٍد الأَواِلي بيُصوَر مي ريي َمسأ َمي َل اْلأييَلَة َعَلى اْلأ َأ يُ عأمي لي َأ
نأُه. َِ الأبَ َلَد مي بيَض َعَليأهي، َويَ َتَسلَّ  َويَ قأ

َكامي  حأ ري ِبَي مي نأُه إيََل اْلأ َوى مي كأ ثَ ُروا الشَّ َل ُصوَر َأكأ ََّ َأهأ َبُب يفي َذليَك: َأ ََ السَّ َر، وََكا صأ بي مي اَّللَّي، َصاحي
نأَد ُصورَ  ُطوُل فََأرأَسى عي ُسأ َعُلوا َذليَك، َوَساَر اْلأ ََ ، فَ  ِأ َراري ِبيي ضأ ، َواْلأي ِأ تيهي ََ نأ َُمَاَل ُدُه مي َا يَ عأَتمي ، َفَخَرَج ِبي

ا َصعيَد إيََل الأَمرأكيبي  مي َعَليأهي، فَ َلمَّ ََلمي َعَلى الأُمَقدَّ ُعوٌد إيلَيأهي ليلسَّ مي اعأتَ َقَلُه، َونَ َزَل َمسأ ي فييهي الأُمَقدَّ الَّذي
َن إيلَيأ  سي ريَم َوُأحأ ُعوٌد، فَُأكأ رُي َمسأ َمي َر، َوفييهي اْلأ صأ ُطوُل إيََل مي ُسأ ََل َعَليأهي َوَعاَد اْلأ تَ وأ يَد الأبَ َلَد، َواسأ هي، َوُأعي

َق. َمشأ  إيََل دي
رييِينَي فَإي  صأ نأ قيَبلي الأمي َعاءي َوَأمَّا الأَواِلي مي لدُّ ، َورَاَسَل طُغأتيكينَي ََيأُدُمُه ِبي نَُّه طَيََّب قُ ُلوَب النَّاسي

ََواَب،  َسَن طُغأتيكينُي اْلأ ُعوٍد، فََأحأ نأ َمسأ لي ُصوَر مي َوى َأهأ ََّ َسَبَب َما فَ َعَل ُهَو َشكأ ، َوَأ عأتيَضادي َواَلي
هي الأُمَساَعَدَة. سي َأ نأ نَ   َوَبَذَل مي
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ا  ُلأكيَها، َوَشَرُعو َوَلمَّ ِأ ِبي َُوَسُه ثُوا نُ  ِأ فييَها، َوَحدَّ ُعوٍد َعنأ ُصوَر َقويَي َطَمُعُه َرافي َمسأ نأصي َيرينأُج ِبي َع الأ ا َسَي
 َِ رييِينَي اْلأَََبَ، فَ َعلي صأ َا ليلأمي َع الأَواِلي ِبي ريَها، َفَسمي َها َوَحصأ ُزولي َعَلي أ بي ليلن ُّ عي َوالتََّأهُّ َمأ َة َلُه، أَنَّ  يفي اْلأ ُه ََل قُ وَّ

ري بي  مي ريَةي، فََأرأَسَل إيََل اْلأ ُنأدي َوالأمي َن اْلأ َا مي لَّةي َمنأ ِبي َها، ليقي َيرينأجي َعن أ َذليَك، فَ َرَأى َوََل طَاَقَة َعَلى َدفأعي الأ
َق، فََأرأَسَل إيلَيأهي بيَذلي  َمشأ بي دي َأ يَ ُردَّ ويََليََة ُصوَر إيََل طُغأتيكينَي، َصاحي َن َأ َا مي َك، َفَمَلَك ُصوَر، َورَتََّب ِبي

ايًَة. ََ ِأ َما َظنَّ فييهي كي ُنأدي َوَغريأيهي  اْلأ
، َوََلزَمُ  ِأ ُقوا َعَليأهي َنةي، َوَضي َّ هي السَّ نأ َهذي َوَّلي مي ِأ يفي رَبييٍع اْلأ ِأ َوََنزَُلوُه َيرينأُج إيلَيأهي وا الأقيَتاَل، َوَساَر الأ

َواُت،  َق أ ُرَب فَ َقلَّتي اْلأ َياَس لييَ قأ ، َوَساَر طُغأتيكينُي إيََل َِبن أ ِأ َُوُسُه تأ نُ  ََ َا الأقيَتاَل، َوَضُع َِ َمنأ ِبي َوَسئي
ِأ يَ َتَحرَُّكوا، َولَ  ِأ رََحُلوا، فَ َل ُه ن أ ا قُ رأبَُه مي َيرينأَج إيَذا رََأوأ ، َوَلَعلَّ الأ ، َوَيُذبَّ َعني الأبَ َلدي ِأ ُه ن أ زيُموا اْلأيَصاَر، مي

َََل فََأرأسَ  ُلَها َعَلى اْلأ َرَف َأهأ ُم، َوَأشأ ََّيَّ ُدوُه، َوََتَاَدتي اْلأ ِأ يُ نأجي ، فَ َل ِأ ُدُه تَ نأجي َر َيسأ صأ ، َل طُغأتيكينُي إيََل مي كي
، َوَُيَكِي  ِأ يَنَة إيلَيأهي َِ الأَمدي َأ ُيَسلِي َر َعَلى َأ َمأ َق، َوقَ رََّر اْلأ َمشأ ُب دي يَنئيٍذ طُغأتيكينُي، َصاحي َا فَ َراَسَل حي ُنوا َمنأ ِبي

ِأ َوَغريأيَها ِأ َوريَحاْليي َواْليي نأ َأمأ ََ َعَليأهي مي ُرو دي َا يَ قأ َها ِبي ن أ ُُروجي مي َن اْلأ يَّةي مي ُنأدي َوالرَّعي َن اْلأ تَ َقرَّتي مي ، فَاسأ
َيرينأُج، َوفَارََقُه أَ  ، َوَمَلَكُه الأ َدُة َعَلى َذليَك، َوفُتيَحتأ أَب أَواُب الأبَ َلدي ، الأَقاعي رَُّقوا يفي الأبيََلدي ََ ُلُه، َوتَ  هأ

، َوَلَأ يَ بأَق إيَلَّ  ِأ ُه ن أ ََحٍد مي َيرينأُج ْلي الضَّعييُف  َوَْحَُلوا َما َأطَاُقوا، َوتَ رَُكوا َما َعَجُزوا َعنأُه، َوَلَأ يَ عأريضي الأ
َرََكةي.  َعَجَز َعني اْلأ



ري  َيرينأُج الأبَ َلَد يفي الثَّاليثي َوالأعيشأ يًما َوَمَلَك الأ ََ فَ تأُحُه َوَهًنا َعظي َنةي، وََكا َن السَّ ُوََل مي نأ َُجَاَدى اْلأ يَن مي
، َويُقيرُّ َأعأ  ََلمي سأ َنعيَها، فَاَّللَُّ يُعييُدُه إيََل اْلأي ني الأبيََلدي َوَأمأ صي نأ َأحأ نَُّه مي نَي، فَإي ليمي نَي َعَلى الأُمسأ ليمي نُيَ الأُمسأ

ٍد َوآليهي  َُحمَّ هي، ِبي تأحي  .بيََ
 

وييِي  َش الزَّكأ َنكييَّةي الأعيَراقي َوويََليَةي يَ رأنَ قأ حأ ُر َعزألي الأَُبأُسقييِي َعنأ شي  ذيكأ
وي  ُش الزَّكأ َلةي يَ رأنَ قأ وأ ، َوَولييَ َها َسعأُد الدَّ َنكييَّةي الأعيَراقي حأ َنةي ُعزيَل الأَُبأُسقييُّ َعنأ شي هي السَّ .يفي َهذي  يُّ
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َأ َوَسَبُب َذليَك: أَ  نأُه َأ ُس مي َي َُمأُموٍد يَ لأَتمي لأطَا َّللَّي، فََأرأَسَل إيََل السُّ ُد ِبي ََتأشي َََر َعنأُه الأُمسأ ََّ الأَُبأُسقييَّ نَ 
َُ إيََل َذليَك، َوَأرأَسَل إيََل  لأطَا ، فََأَجابَُه السُّ لي صي ُسقييِي  الأَُبأ يَ عأزيَل الأَُبأُسقييَّ َعني الأعيَراقي َويُعييَدُه إيََل الأَموأ

َََبَ َشرَ  َِ الأَُبأُسقييُّ اْلأ ا َعلي ، فَ َلمَّ َيرينأجي يَهادي الأ تيَغالي ِبي شأ ، َواَلي لي صي دي إيََل الأَموأ لأَعوأ َبايَةي َيَأُمُرُه ِبي َع يفي جي
َر، َوَأرأَسَل السُّ  َمأ َِ إيلَيأهي الأَُبأُسقييُّ اْلأ َش، َفَسلَّ ، َوَوَصَل ََنئيُب يَ رأنَ قأ َوالي َمأ هي اْلأ َُ َوَلًدا َلُه َصغيريًا َمَع ُأمِي لأطَا

ا َوَصَل الصَّغيرُي إيََل الأعيَراقي َخَرَجتي الأَعَساكيُر َوالأَمَواكيُب إيََل  نأَدُه، فَ َلمَّ ََ عي  ليَقائيهي، إيََل الأَُبأُسقييِي ليَيُكو
ُهودً  ًما َمشأ ُم ُدُخوليهي يَ وأ ََ يَ وأ قَاَماُت، وََكا َلتأ َلُه اْلأي ، َوُهَو َوْحُي لي صي ا، َوَتَسلََّمُه الأَُبأُسقييُّ َوَساَر إيََل الأَموأ

 َوَواليَدتُُه َمَعُه.
َهُ  َرةي َقدأ َسريَّ لأَبصأ ُقَر ِبي يني زينأكييُّ بأُن آقأُسن أ َماُد الدِي ََ عي لي َكا صي ا َساَر الأَُبأُسقييُّ إيََل الأَموأ  الأَُبأُسقييُّ َوَلمَّ

يَ َها، فَ  مي َها ليَيحأ ِأ يفي إيلَي أ ُد الأَعَرَب َويُ َقاتيُلُه صي نأُه النَّاُس، َوَلَأ يَ َزلأ يَ قأ َب مي َايَتيهي َْلَا َما َعجي نأ ْحي َظَهَر مي
َصأ  للِيَحاقي بيهي، فَ َقاَل ْلي َعُدوا إيََل الأََبِي، فََأرأَسَل إيلَيأهي الأَُبأُسقييُّ َيَأُمُرُه ِبي ، َحَّتَّ أَب أ ِأ َلليهي رأ حي ََن َحابيهي: َقدأ َضجي

رَي إيََل السُّ  َأ َأسي يٌد، َونُرييُد َُنأُدُمُه، َوَقدأ رَأَيأُت َأ رٌي َجدي لي َأمي صي ٍم ليلأَموأ َّا َْنأُن فييهي: ُكلَّ يَ وأ ََ ِمي َي فََأُكو لأطَا
َرَمُه، َوأَ  ََ فََأكأ بَ َها صأ َم َعَليأهي ِبَي َها.َمَعُه، فََأَشاُروا َعَليأهي بيَذليَك، َفَساَر إيلَيأهي، فَ َقدي َرَة َوَأَعاَدُه إيلَي أ  قأَطَعُه الأَبصأ

 
يَنَة َحَلَب  ُقُر َمدي ةي، َمَلَك آقأُسن أ ي اْلأيجَّ َنةي، يفي ذي هي السَّ يَنَة َحَلَب يفي َهذي ُر ُملأكي الأَُبأُسقييِي َمدي ذيكأ

 َوقَ لأَعتَ َها.
يَنَة ُصوَر، َعلَ  ا َمَلُكوا َمدي َيرينأَج َلمَّ ََّ الأ ، َوَسَبُب َذليَك: َأ ِأ َُوُسُه ُعوا، َوَقويَيتأ نُ  ى َما ذََكرأََنُه، َطمي

ِأ ُدبَ يأُس بأُن صَ  ، ُثَّ َوَصَل إيلَيأهي ُُموعي َن اْلأ ثَ ُروا مي َتكأ ، َواسأ امي تييََلَء َعَلى بيََلدي الشَّ سأ َدقََة، َوتَ يَ قَُّنوا اَلي
يََّما يفي  ِأ َطَمًعا ََثنيًيا، ََل سي ُب اْلأيلَّةي، فََأطأَمَعُه ََ  َصاحي ِأ َيَييُلو يَعٌة، َوُه َلَها شي ََّ َأهأ : إي ِأ َحَلَب، َوقَاَل َْلُ

ِأ َعَلى ُمَساَعَدتيهي بُُذوًَل َكثي  ّني َسلَُّموا الأبَ َلَد إيَِلَّ. َوَبَذَل َْلُ ، َفَمََّت رََأوأ َهبي لي الأَمذأ َجأ ريًَة، َوقَاَل: إيَِلَّ ْلي
ِأ وَ  َُ َهاُهَنا ََنئيًبا َعنأُك يًدا، إينَِّني َأُكو َها َوَحَصُروَها، َوقَاتَ ُلوا قيَتاًَل َشدي . َفَساُروا َمَعُه إيلَي أ ِأ يًعا َلُك ُمطي



اريُقوََّنَا َحَّتَّ ََيأليُكوَها، َوبَ نَ ُوا الأبُ ُيوتَ  ََ ِأ ََل يُ  ِأ َعَلى الأُمَقامي الطَّوييلي َوَأَّنَُّ َُوَسُه لي الأََبأدي  َوَوطَُّنوا نُ  َجأ ْلي
َرِي.  َواْلأ
ا رَ  ِأ ََتَرأََتَش الأَوَهُن فَ َلمَّ بيهي نأ َصاحي ِأ مي َََلَك، َوَظَهَر َْلُ ، َوَخاُفوا اْلأ ِأ َُوُسُه تأ نُ  ََ ُلَها َذليَك َضُع َأى َأهأ

، َأعأَمُلوا ا َبابي َسأ هي اْلأ نأ َهذي ا َما ُدفيُعوا إيلَيأهي مي ا رََأوأ ، فَ َلمَّ ِأ نأَدُه َواُت عي َق أ ُز، َوقَ لَّتي اْلأ  لرَّأأَي يفي َوالأَعجأ
، ُ الأَُبأُسقييِي ِأ َغريأ ا أَنَُّه لَيأَس َْلُ ََ بيهي، فَ َرَأوأ  َطرييٍق يَ َتَخلَُّصو
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ِأ ليُيَسلِيُموا الأبَ َلَد إي  يَء إيلَيأهي أَُلونَُه الأَمجي ُدونَُه َوَيسأ تَ نأجي ، فََأرأَسُلوا إيلَيأهي َيسأ لي صي بي الأَموأ  لَيأهي.َصاحي
ُر َعَلى َفَجَمَع َعَساكيَرُه َوَقصَ  ، يَ ُقوُل: إينَِّني ََل َأقأدي ، َوُهَو يفي الطَّرييقي لأبَ َلدي ، َوَأرأَسَل إيََل َمنأ ِبي ِأ َدُه

َحاِي  ، َوَصاَر َأصأ ُِ الأَقلأَعَة إيََل نُ وَّاِي ُت ، إيَلَّ إيَذا َسلَّمأ ِأ َيرينأُج يُ َقاتيُلوَنُك ، َوالأ ِأ نَِّني الأُوُصولي إيلَيأُك  فييَها، فَإي
ِأ َولَيأَستأ َحَلُب بيَيدي ََل أَ  ُه ن أ َنا مي ََزمأ َي اَّنأ َيرينأَج، فَإي رُُه اَّللَُّ تَ َعاََل إيَذا َأََن َلقييُت الأ ريي َما يُ َقدِي َحاِي  دأ َأصأ

َُها. َخُذ َحَلُب َوَغريأ يَنئيٍذ تُ ؤأ نَّا َأَحٌد، َوحي َا، َلَأ يَ بأَق مي َكريي ِبي َي َأََن َوَعسأ َتمي  َحَّتَّ َأحأ
َها، َساَر يفي فََأَجا ا َعَلي أ َلوأ تَ وأ تَ َقرُّوا فييَها، َواسأ ا اسأ  بُوُه إيََل َذليَك، َوَسلَُّموا الأَقلأَعَة إيََل نُ وَّابيهي، فَ َلمَّ

، فََأرَاَد َمنأ يفي ُمقَ  ِأ َها، َوُهَو يَ َراُه َيرينأُج َعن أ َها رََحَل الأ َرَف َعَلي أ ا َأشأ َمةي دِي الأَعَساكيري الَِّتي َمَعُه، فَ َلمَّ
ظأَنا بَ َلَدََن مي  ََ ، َوَح ِأ َييَنا َشرَُّه هي، َوقَاَل: َقدأ ُك سي َأ ِأ ُهَو بينَ  ، َفَمنَ َعُه ِأ َل َعَليأهي َأ َُيأمي َكريهي َأ ، َعسأ ِأ ُه ن أ

يَنئي  ثيُر َذَخائيَرَها، ُثَّ حي ليُح َحاَْلَا َوُنكأ ُر َحَلَب َوُنصأ ِأ َحَّتَّ يَ تَ َقرََّر َأمأ َلَحُة تَ رأُكُه ِأ َوالأَمصأ ُدُه صي ٍذ نَ قأ
. ِأ  َونُ َقاتيُلُه

ُُموَر  َلَح اْلأ ِأ َحَّتَّ َأصأ نأَدُه ُل َحَلَب َوَلُقوُه، َوَفريُحوا بيهي، َوَأقَاَم عي َيرينأُج َخَرَج َأهأ ا رََحَل الأ  َوقَ رَّرََها.فَ َلمَّ
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
طَاُر يفي الأعيرَ  َمأ َقَطَعتي اْلأ َنةي ان أ هي السَّ ٍر، وََكثيرٍي يفي َهذي ََّيري َبكأ امي َودي َزييَرةي، َوالشَّ ََّيري اْلأ ، َودي لي صي ، َوالأَموأ اقي

َرَة  َع َعشأ ، َوَداَم إيََل َسَنةي تيسأ يعي الأبيََلدي َعاُر يفي َجَي َسأ َواُت، َوَغَلتي اْلأ َق أ ، فَ َقلَّتي اْلأ َن الأبيََلدي مي
اَئٍة. مي  َوََخأسي

َضَر َوفييَها َوَصَل َمنأُصوُر بأُن صَ  َا، فََأحأ تيظأَهاري، َفَمريَض ِبي سأ َدقََة َأُخو ُدبَ يأٍس إيََل بَ غأَداَذ ََتأَت اَلي
َحابُهُ  َل َأصأ خي َرٍة، َوُأدأ نأَدُه، َوُجعيَل يفي ُحجأ َضَرُه عي َُعاَْلَتيهي، َوَأحأ ِأ ِبي بَّاَء َوَأَمَرُه َطي ُة اْلأ ََ َليي  إيلَيأهي. اْلأ

َن ا ةي، َوفييَها َساَر ُدبَ يأٌس مي ََ َليي ْلأ يليهي َعنأ َحَلَب، َوَقَصَد الأَمليَك طُغأَرَل، فََأغأَراُه ِبي ، بَ عأَد رَحي امي لشَّ
َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. َرَة إي َع َعشأ ََ َما َنذأُكُرُه َسَنَة تيسأ ، وََكا  َوَأطأَمَعُه يفي الأعيَراقي



ُم اْلأي  ، ُمَقدَّ ََسُن بأُن الصَّبَّاحي ُِ َوفييَها َماَت اْلأ َل َباريهي َما يُ عأ نأ َأخأ َم مي ُب أََلُموَت، َوَقدأ تَ َقدَّ يلييَّةي، َصاحي َاعي َسأ
ريبَةي. َجاَعةي َوالرَّأأيي َوالتَّجأ َن الشَّ  بيهي َُمَلُُّه مي
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يني إي  ِي الدِي َلةي بأُن َْنأ وأ َازي، َوَِشأُس الدَّ َِبأ َ َداُوُد َمليُك اْلأ  يلأغَازيي.َوفييَها أَيأًضا تُ ُويفِي
ِأ َْنأَو َسبأ  ُه ن أ يلييَّةي، وََكانُوا َقدأ َكثُ ُروا، فَ َقتَ ُلوا مي َاعي َسأ َن اْلأي َنأ فييَها مي َد ِبي ُل آمي اَئةي رَُجٍل، َوفييَها ََثَر َأهأ عيمي

َعةي. هي الأَوق أ َا بَ عأَد َهذي ِأ ِبي ُرُه  َفَضُعَف َأمأ
 ]الأَوفَ َياُت[

َ ُمَُ  ٍر، تُ ُويفِي ََ يبي َوفييَها، يفي َص َطي َحابي اْلأ نأ َأصأ ُّ، َوُهَو مي َراّني ََ ُزوقي بأني َعبأدي الرَّزَّاقي الزَّعأ ُد بأُن َمرأ مَّ
. يِي  الأبَ غأَداذي

 ََّ َ يِي ْلي امي َمَّ بأني اْلأ قييُه الأَمعأُروُف ِبي ََ ، الأ تأحي ََ ََ أَبُو الأ َُد بأُن َعلييِي بأني بُ رأَها َ َأْحأ ََ  َأَِبُه َكاَوفييَها تُ ُويفِي
قََّه َعَلى الأَغَزاِليِي  ََ قََّه َعَلى ابأني ُعَقيأٍل، ُثَّ َصاَر َشافيعييًّا، َوتَ  ََ َبلييًّا، تَ  ََ َحن أ يًّا، وََكا .َْحَّامي يِي اشي  َوالشَّ
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اَئٍة[ مي َرَة َوََخأسي َع َعشأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
519 - 

َرَة َوََخأ  َع َعشأ ُر ُوُصولي الأَمليكي طُغأَرَل َوُدبَ يأسي بأني َصَدَقَة إيََل الأعيَراقي ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ اَئٍة ذيكأ مي سي
َا َعنأهُ  ِهي دي  َوَعوأ

ا َوَصَل إيلَيأهي َلقيَيُه، َوأَ  ، فَ َلمَّ امي َن الشَّ رَي ُدبَ يأسي بأني َصَدقََة إيََل الأَمليكي طُغأَرَل مي َرَمُه، َقدأ ذََكرأََن َمسي كأ
َسَن  َرُه عَ َوَأحأ ََ َأمأ ، َوَهوَّ َد الأعيَراقي َن لَُه ُدبَ يأٌس َقصأ هي َوُأَمَرائيهي، َفَحسَّ َي َخَواصِي نأ َأعأَيا َليأهي، إيلَيأهي، َوَجَعَلُه مي

، فَ َوَصُلوا َدُقوقَا يفي َعَساكيَر َكثيريٍَة. َفَكَتَب ُمَُ  َن َلُه أَنَُّه ََيأليُكُه، َفَساَر َمَعُه إيََل الأعيَراقي يأني َوَضمي ُد الدَّ اهي
َش الزَّكأ  َما، َوَأَمَر يَ رأنَ قأ ريي َوَمنأعيهي َز ليلأَمسي َة َخََبَُِهَا، فَ َتَجهَّ ََ َليي ُ اْلأ رييَت َُيأَبي نأ َتكأ َنَة َِبأُروُز مي حأ ، شي وييَّ

َُمَراَء الأَبكأ  ، َوََجََع الأَعَساكيَر، َواْلأ ا ليلأَحرأبي َتعيدًّ ََ ُمسأ َأ َيُكو ، َأ ُة الأعيَراقي دَّ ، فَ بَ َلَغتأ عي ِأ َُه يََّة، َوَغريأ جي
ََلَح. لي بَ غأَداَذ، َوفَ رََّق السِي اَلةي َوَأهأ َوى الرَّجَّ ا سي ًَ  الأَعَساكيري اثأَِنأ َعَشَر أَلأ

ََ قَ  ري، وََكا نأ َِببي النَّصأ اَلٌة، َوَخَرَج مي َلةي رَجَّ وأ َ َيَديأهي َأرأَِبُب الدَّ ٍر َوَبنيأ ََ َس َص هي َوبَ َرَز َخامي تأحي دأ َأَمَر بيََ
 ، ِي ِبِي نأَد السَّ ُش عي يَّةي، َونَ َزَل يَ رأنَ قأ اسي مَّ َراَء الشَّ ري، َونَ َزَل َصحأ ، َوََسَّاُه َِبَب النَّصأ مي ََّيَّ ُثَّ َساَر فَ نَ َزَل تيلأَك اْلأ

ٍر. ََ َع َص َاليَص ََتسي  اْلأ



ََةي َعَدَل إيََل  َليي ُُروجي اْلأ َع طُغأَرُل ِبي ا َسَي ، فَ َلمَّ َسادي ََ بي َوالأ هأ َحابُُه يفي الن َّ رََّق َأصأ ََ ، َوتَ  ََ َطرييقي ُخَراَسا
َكٍر َكثيرٍي، فَ نَ َزَل ا يني بأُن َصَدَقَة يفي َعسأ َكَرَة َونَ َزَل ُهَو ريَِبَط َجُلوََلَء، َفَساَر إيلَيأهي الأَوزييُر َجََلُل الدِي سأ لدَّ

َارُ  َه طُغأَرُل َوُدبَ يأٌس إيََل اْلأ َ َوتَ َوجَّ ُر َبنيأ َمأ تَ َقرَّ اْلأ َكَرةي ُهَو َوالأَوزييُر، َواسأ سأ لدَّ ََُة فَ نَ َزَل ِبي َليي ونييَّةي َوَساَر اْلأ
َِ ُدبَ يأسٌ  ، َويُقيي َي َرَوا هأ َر الن َّ سأ َطَعا جي ريًا َحَّتَّ يَ عأَُبَا َدََّيََل َوََتَمرَّا، َويَ قأ َأ َيسي َظ ُدبَ يأٍس َوطُغأَرَل َأ ََ  ليَيحأ

َدةي، فَ َعََبَا ََتَمرَّا، الأَمَعابيَر،  هي الأَقاعي َهبَ َها، َفَسارَا َعَلى َهذي ليَكَها َويَ ن أ َم طُغأَرُل إيََل بَ غأَداَذ فَ َيمأ َونَ َزَل َويَ تَ َقدَّ
َ َدََّيََل. َنُه َوَبنيأ  طُغأَرُل بَ ي أ

ََّ الأ  َر اَّللَُّ تَ َعاََل َأ َأ يَ لأَحَقُه طُغأَرُل، فَ َقدَّ يَدٌة، َونَ َزَل َوَساَر ُدبَ يأٌس َعَلى َأ َمليَك طُغأَرَل ْلَيَقُه ُْحَّى َشدي
ُيولُ  َياُه َوَجاَءتي السُّ َلُه، َوزَاَدتي الأمي ث أ ُدوا مي َن الأَمَطري َما َلَأ ُيَشاهي ِأ مي  َعَليأهي
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اَئَِتأ فَاريٍس، َوَقَصَد َمَعرََّة الن َّ  َكَرةي، َوَساَر ُدبَ يأٌس يفي مي سأ لدَّ ُة ِبي ََ َليي ، َوَقدأ َواْلأ َُ َرا َُ َسهأ َي َوُهَو تَ عأَبا َرَوا هأ
ََّ طُ  ِأ َأ ُه ن أ ، ظَنًّا مي ََ ِأ َما َيَأُكُلو ، َولَيأَس َمَعُه ِأ َن الأَمَطري َوالأبَ َللي َما آَذاُه َحابُُه مي غأَرَل َلقيَي ُهَو َوَأصأ

ُروا ليَما ذََكرأََنُه، فَ نَ َزُلوا جي  ، فَ َتَأخَّ ِأ َحابَُه يَ لأَحُقوََّنُ ِأ َوَأصأ َياًعا َقدأ ََنَْلُُِ الأََبأُد، َوإيَذا َقدأ َطَلَع َعَليأهي
َن الأَملأ  ََها مي َقأبيَيَة، َوالأَقََلنيَس، َوَغريأ َِ، َواْلأ يَطَة، َوالأَعَمائي ُل الثِيَياَب الأَمخي ََ ََجًََل ََتأمي ُل َثََلثُو ، َوََتأمي ُبوسي

ُنوَعةي،  َطأعيَمةي الأَمصأ َواَع اْلأ يَع، فَ َلبيُسوا أَيأًضا أَن أ َمي ةي، فََأَخَذ ُدبَ يأٌس اْلأ ََ َليي نأ بَ غأَداَذ إيََل اْلأ َلتأ مي َقدأ ْحُي
ِأ تيلأ  َّا ََنَْلُ سي ِمي مأ يََّة، َوَأَكُلوا الطََّعاَم، َوََنُموا يفي الشَّ ُُدَد، َونَ َزُعوا الثِيَياَب النَّدي َلةي.الثِيَياَب اْلأ  َك اللَّي أ

لَ  ََةي  َوبَ َلَغ اْلأَََبُ َأهأ َليي َََبُ إيََل اْلأ َهاَر، َوَوَصَل اْلأ ََ اللَّيأَل َوالن َّ ََلَح، َوبَ ُقوا َُيأُرُسو بَ غأَداَذ، فَ َلبيُسوا السِي
َزيَيَُة عَ  َكَرةي، َوَوقَ َعتي اْلأ سأ َن الدَّ ََّ ُدبَ يأًسا َقدأ َمَلَك بَ غأَداَذ، فَ َرَحَل مي يَن َمَعُه َأ َكري الَّذي َلى َوالأَعسأ

كَ  ََّ اَّللََّ الأَعسأ ََل َأ َها َأَحٌد، َوَلوأ َيُت إيلَي أ لطَّرييقي ََل يَ لأَت ِأ ُملأَقاًة ِبي َقاَْلُ ، َوتَ رَُكوا أَث أ ََ َرَوا هأ  تَ َعاََل ري إيََل الن َّ
ََُة أَيأًضا، َوأُ  َليي َكُر، َواْلأ ََ َقدأ َهَلَك الأَعسأ ريهي َلَكا ى الأَمليكي طُغأَرَل َوَتََخُّ ُمَّ ِأ ِبي ُذوا، وََكاَنتي َلَطَف ِبيي خي

اَئُة فَاريٍس َْلََلُكوا. ِأ مي ، فَ َتَمزَُّقوا، َوَلوأ ْلَيَقُه يألي َن السَّ لي َوالأَماءي مي لأَوحأ َواقيي َِمأُلوَءًة ِبي  السَّ
َرَف َعَلى دَ  ُة، َوَأشأ ََ َليي َم اْلأ َحابُُه نيَياٌم، َوتَ َقدَّ ةي، َوُدبَ يأٌس َوَأصأ ََ َليي ََّيََل، َوُدبَ يأٌس ََنزيٌل َوَوَصَلتأ رَاََّيُت اْلأ

ةي قَ بََّل ا ََ َليي ا أَبأَصَر ُدبَ يأٌس َِشأَسَة اْلأ ، فَ َلمَّ َي َرَوا هأ ُر َِمأُدوٌد َشرأَق الن َّ َي َواْلأيسأ َرَوا هأ َ َغرأَب الن َّ َرأَض َبنيأ ْلأ
ني  مي رُي الأُمؤأ ةي َوقَاَل: َأََن الأَعبأُد الأَمطأُروُد، فَ لأيَ عأُف َأمي ََ َليي هي.َيَديي اْلأ  نَي َعنأ َعبأدي

هي، َحَّتَّ َوَصَل الأَوزييُر ابأُن َصَدَقَة فَ ثَ َناُه َعنأ رَأأييهي، َورَكيَب ُدب َ  َِّ بيُصلأحي ُة َلُه، َوَه ََ َليي يأٌس، َوَوَقَف فَ َرقَّ اْلأ
، ُثَّ َأَمَر الأ  ِأ ِأ َويَ َتَماَجُن َمَعُه ثُ ُه وييِي ُُيَادي َش الزَّكأ َكري يَ رأنَ قأ َر ِبييزَاءي َعسأ وا اْلأيسأ اَلَة فَ َعََبُوا ليَيُمدُّ َوزييُر الرَّجَّ

َكًرا َمَع الأَوزي  ُة َعسأ ََ َليي يَنئيٍذ ُدبَ يأٌس َعائيًدا إيََل الأَمليكي طُغأَرَل، َوَسريََّ اْلأ َهاري، َفَساَر حي َر الن َّ يري يفي آخي
بَ ُتُه ََخأ  ًما.أَثَريهي، َعاَد إيََل بَ غأَداَذ َفَدَخَلَها، وََكاَنتأ َغي أ رييَن يَ وأ شأ  َسًة َوعي



طَا عَ  ، فَ َقسَّ ََ ََمَذا َتازَا ِبي َي َسنأَجَر، فَاجأ لأطَا ََّ الأَمليَك طُغأَرَل َوُدبَ يأًسا َعاَدا َوَسارَا إيََل السُّ ليَها ُثَّ إي َلى َأهأ
ُِ السُّ  ، فَ بَ َلَغ َخََبُُه َعأَمالي ، َماًَل َكثيريًا، َوَأَخَذاُه َوَغاَِب يفي تيلأَك اْلأ ِأ َ إيلَيأهي ريأ ََ َُمأُموًدا، َفَجدَّ السَّ لأطَا

ا َي َسنأَجَر، َوَشَكوأ لأطَا ََ إيََل السُّ ُِ الأَعَساكيُر، َفَدَخُلوا ُخَراَسا ُه ي َيَديأهي، َوتَبيَعت أ نأ َبنيأ ََزُموا مي َن  فَاَّنأ إيلَيأهي مي
. وييِي َش الزَّكأ ةي َويَ رأنَ قأ ََ َليي  اْلأ
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ُر فَ تأحي ا َيرينأجي ذيكأ َن الأ رأطَاَب مي ََ  لأَُبأُسقييِي َك
رأطَاَب َوَحَصَرَها، َفَمَلَكَها  ََ ، َوَقَصَد َك امي َنةي ََجََع الأَُبأُسقييُّ َعَساكيَرُه َوَساَر إيََل الشَّ هي السَّ َن يفي َهذي مي

هَ  نأ جي نأ َأعأَمالي َحَلَب مي َي مي ، َوَساَر إيََل قَ لأَعةي َعَزاَز، َوهي َيرينأجي بُ َها ُجوُسلينُي، الأ ، َوَصاحي َمالي ةي الشَّ
ِأ َوَضَرَب مَ  َها، فَ َلقييَ ُه ُلوُه َعن أ ُلَها، َوَقَصُدوُه ليرُيَحِي َيرينأُج، فَاريُسَها َورَاجي َتَمَعتي الأ ِأ َفَحَصَرَها، فَاجأ َعُه

ََزَم الأ  ِأ فييهي، فَاَّنأ يًدا َصََبُوا ُكلُُّه تَ تَ ُلوا قيَتاًَل َشدي َر َكثيرٌي.َمَصافًّا، َواق أ ِأ َوُأسي ُه ن أ ََ َوقُتيَل مي ليُمو  ُمسأ
َا َهزيًما إيََل َحَلَب، َفَخلََّف ِبي نَي، َوَعاَد ُمن أ ليمي َن الأُمسأ نأ أَلأفي قَتييٍل مي ثَ َر مي َلى َأكأ ََ َعَدُد الأَقت أ اب أَنُه  وََكا

َمَع الأَعَساكيَر  لي ليَيجأ صي ََُراَت إيََل الأَموأ ُعوًدا، َوَعََبَ الأ َأ َشاَء اَّللَُّ َمسأ ََ َما َنذأُكُرُه إي َويُ َعاويَد الأقيَتاَل، وََكا
 تَ َعاََل.

يِي  َي بأني الأَبطَائيحي ُر قَ تألي الأَمأأُمو  ذيكأ
َر، َعَلى َوزييريهي أَِي  صأ ُب مي ، َصاحي َكامي اَّللَّي الأَعَلوييُّ حأ ُر ِبَي مي ، قَ َبَض اْلأ ََ َنةي، يفي رََمَضا هي السَّ َعبأدي يفي َهذي

َوَتُه. ، َوَصَلَبُه َوإيخأ َي لأَمأأُمو ، الأُمَلقَّبي ِبي يِي  اَّللَّي بأني الأَبطَائيحي
ًئا، ف َ  ، َفَماَت َوَلَأ َُيَلِيفأ َشي أ لأعيَراقي َفأَضلي ِبي يسي اْلأ نأ َجَواسي ََ مي ََّ َأَِبُه َكا ريهي َأ ََ ابأتيَداُء َأمأ تَ َزوََّجتأ وََكا

وقي الأَكبيريي، َفَدَخَل ُأمُُّه َوتَ رََكتأُه َفقيريًا، فَا لسُّ تيَعَة ِبي َمأ ُل اْلأ َر ُثَّ َصاَر َُيأمي ُِ الأبيَناَء ِبييصأ ٍَ يَ تَ َعلَّ تََّصَل ِبيينأَسا
يًقا ا َرشي ًَ َيي َفأَضُل َخ َرى، فَ َرآُه اْلأ ، َمرًَّة بَ عأَد ُأخأ ُُيوشي ريي اْلأ َفأَضلي َأمي الينَي إيََل َداري اْلأ َمَّ ، َحَسَن َمَع اْلأ

نَي، اْلأَ  رَّاشي ََ َدَمُه َمَع الأ َتخأ ، فَاسأ ٍَ ، فََأعأَجَبُه، َفَسَأَل َعنأُه، َفقييَل ُهَو ابأُن ُفََل َم رََكةي، ُحلأَو الأَكََلمي ُثَّ تَ َقدَّ
نأَدُه، وََكَُبَتأ َمنأزيلَُتُه، َوَعَلتأ َحالَُتُه، َحَّتَّ َصاَر َوزييًرا.  عي

ري،  َع الصَّدأ ََ َكريَيًا، َواسي َوالي وََكا يَد التََّحرُّزي، َكثيرَي التََّطلُّعي إيََل َأحأ ََ َشدي ، وََكا َماءي ََّاًكا ليلدِي قَ تَّاًَل، َس
ََ يفي  اُزو ، وََكثُ َر الأَغمَّ ، َوالأعيَراقي امي َر، َوالشَّ صأ : مي نأ َسائيري الأبيََلدي َاصَّةي مي َن الأَعامَّةي َواْلأ هي.النَّاسي مي مي   َأَّيَّ

َر َوََيأَعَلهُ َوَأمَّا َسَبُب  مي ُتَل اْلأ ري لييَ قأ مي ًرا َأَخا اْلأ ََ رَي َجعأ َمي ََ َقدأ َأرأَسَل اْلأ نَُّه َكا  قَ تأليهي فَإي
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َسني بأُن أَِي ُأَساَمَة، وََكا َع بيَذليَك أَبُو اْلَأ نَ ُهَما َعَلى َذليَك، َفَسمي َدُة بَ ي أ ًة، َوتَ َقرََّرتي الأَقاعي ََ ََ َخليي
يًصا  صِي َالَ خي َلَمُه اْلأ ري َوَأعأ مي نأَد اْلأ َراٌح، َفَحَضَر عي َن الأَوزييري َأًذى َواطِي نأُه، َوَقدأ ََنَلُه مي ري، َقرييًبا مي مي ْلأ ، ِبي

َساَءةي. ْلأي ََ ِبي َسا حأ  فَ َقَبَض َعَليأهي َوَصَلَبُه، َوَهَذا َجَزاُء َمنأ قَاَبَل اْلأي
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

 ]الأَوفَ َياُت[
َيًا بيَقلأعَ يفي  ُب قَ لأَعةي َجعأََبَ، َوتُ عأَرُف َقدي ُ بأُن َماليٍك، َصاحي َلةي َساَلي وأ َ َِشأُس الدَّ َنةي تُ ُويفِي هي السَّ َسَر. َهذي  ةي َدوأ

، قَ تَ َلُه الأَبا ََ ََمَذا ََروييُّ ِبي ري بأني َمنأُصوٍر اْلأ ُد بأُن َنصأ ي أَبُو َسعأٍد ُُمَمَّ ََ َقدأ َوفييَها قُتيَل الأَقاضي طينييَُّة، وََكا
ََ َذا ُمُروَءٍة َغزييرَ  َي َسنأَجَر، فَ َعاَد فَ ُقتيَل، وََكا لأطَا ةي إيََل السُّ ََ َليي ََ يفي ريَساَلةي اْلأ ٍة، َمَضى إيََل ُخَراَسا

لأُجوقييَّةي. َلةي السَّ وأ ٍم َكثيرٍي يفي الدَّ  َوتَ َقدُّ
ََلُل بأُن عَ  َ هي َنةي تُ ُويفِي هي السَّ نأ َوَلدي بيََللي بأني َويفي َهذي ََد، َوُهَو مي َني بأني ُشَريأحي بأني ُعَمَر بأني َأْحأ بأدي الرَّْحأ

َع  يَ ُتُه أَبُو َسعأٍد، طَاَف الأبيََلَد، َوَسَي َِ، وَُكن أ َي َرُسولي اَّللَّي، َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ ، َرَِبٍح، ُمَؤذِي ََ َوقَ َرَأ الأُقرأآ
تُُه بي  ََ َموأ  َسَمرأقَ نأَد.وََكا
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اَئٍة[ مي رييَن َوََخأسي شأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة عي
520 - 

َنأَدُلسي  ْلأ نَي ِبي ليمي َيرينأجي َوالأُمسأ ُر َحرأبي الأ اَئٍة ذيكأ مي رييَن َوََخأسي شأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة عي
َيريْنأييِي ِبي  رَي الأ مي َُ ابأني رُدأ َِ َشأأ َنةي َعُظ هي السَّ نَي، َفَخَرَج يفي يفي َهذي ليمي َتطَاَل َعَلى الأُمسأ ، َواسأ َنأَدُلسي ْلأ

، َوَخاَضَها، َحَّتَّ َوَصَل إيََل َقرييبي قُ رأطَُبَة، وَ  ََلمي سأ ، َوَجاَس يفي بيََلدي اْلأي َيرينأجي َن الأ ثَ َر َعَساكيَر َكثيريٍَة مي َأكأ
ليُمو  َتَمَع الأُمسأ َ َوالأَقتأَل، فَاجأ ِبأ َب َوالسَّ هأ ِأ الن َّ َرةي، َوَقَصُدوُه، فَ َل َدِي يفي الأَكث أ ٍِ زَائيدي اْلأ ي ََ يفي َجيأٍش َعظي

ِأ لَيأ  ُُه َأرأنييُسوُل، َفَحَصُروُه، وََكَسبَ ُه ٍن َمنييٍع َلُه اَسأ صأ ِأ يفي حي ُه ن أ ِأ طَاَقٌة، فَ َتَحصََّن مي ًَل، َيُكنأ َلُه ِبيي
، وََكثُ َر الأَقتأُل فيي ََ ليُمو ََزَم الأُمسأ هي.فَاَّنأ ، َوَعاَد إيََل بيََلدي ِأ  هي

 
 ََ َُراَسا يلييَّةي ِبي َاعي َسأ دي بيََلدي اْلأي ُر َقصأ  ذيكأ

َي َسنأَجَر، بيغَ  لأطَا ، َوزييُر السُّ لي ضأ ََ َُد بأُن الأ ٍر َأْحأ َتصُّ أَبُو َنصأ َنةي َأَمَر الأَوزييُر الأُمخأ هي السَّ وي يفي َهذي زأ
ِأ أَيأَن كَ  نييَّةي، َوقَ تأليهي َز َجيأًشا إيََل الأَباطي ، َوَجهَّ ِأ ، َوَسِبأي َحريَييهي ِأ َواْليي ، َوََّنأبي َأمأ ِأ َيَر ِبيي ُثَما ُظ انُوا، َوَحي أ

َعأَمالي قَ رأيٌَة ََمأ  هي اْلأ ََ يفي َهذي نأ َأعأَمالي نَ يأَسابُوَر، وََكا َهَق مي ، َوَجيأًشا إيََل بَ ي أ ِأ َي َْلُ ُصوَصٌة ُطَريأثييَث، َوهي
ُِ اَسأَُها  نَي.ِبيي َسُن بأُن َسَي ُُه اْلَأ ٌَ اَسأ َا إينأَسا ِأ ِبي ُمُه  َطرَُّز، َوُمَقدَّ



، ف َ  ِأ ُه ن أ تُ ُلوا َمنأ َلُقوُه مي َأ يَ قأ ِأ َأ ، َوَوصَّاُه ُنأدي َن اْلأ ِأ ََجأًعا مي نأ َأعأَماْليي َقَصَد ُكلُّ َوَسريََّ إيََل ُكلِي َطَرٍف مي
َتأ  ٍة إيََل اْلأيَهةي الَِّتي ُسريِي َهقَ طَائيََ عأَمالي بَ ي أ َها. فََأمَّا الأَقرأيَُة الَِّتي ِبَي  إيلَي أ

(8/702) 

 

سَ  َأ دي َوأَلأَقى نَ  جي ، َوَصعيَد َمَنارََة الأَمسأ ِأ ُمُه َا، َوَهَرَب ُمَقدَّ َكُر، فَ َقتَ ُلوا ُكلَّ َمنأ ِبي َها فَ َقَصَدَها الأَعسأ ن أ ُه مي
ُذ إيََل  ََ َكُر الأُمن أ ِأ فَ َهَلَك، وََكَذليَك الأَعسأ َواْليي نأ َأمأ ثَ ُروا، َوَغنيُموا مي ليَها فََأكأ نأ َأهأ  ُطَريأثييَث قَ تَ ُلوا مي

 َوَعاُدوا.
 

يلييَّةي قَ لأَعَة َِبن أَياسَ  َاعي َسأ ُر ُملأكي اْلأي  ذيكأ
، َوَمَلُكوا ِبَ  ِأ ، َوَقويَيتأ َشوأَكتُ ُه امي لشَّ يلييَّةي ِبي َاعي َسأ َِ َأَمُر اْلأي َنةي َعُظ هي السَّ ي الأَقعأَدةي يفي َهذي َياَس يفي ذي ن أ

َها. ن أ  مي
ا قُتيَل َخالُُه بيبَ غأَداَذ، َكَما ذََكرأََنُه، َهَربَ  ، َلمَّ يِي َداَِبذي َسأ تي اْلأ ََّ َِبأَراَم ابأَن ُأخأ إيََل  َوَسَبُب َذليَك َأ

ََ َيََتَدَُّد يفي الأبيََلدي  يلييَّةي فييهي، وََكا َاعي َسأ َي اْلأي ، َوَصاَر َداعي امي ِأ إيََل الشَّ َِبَش النَّاسي َوطَُغاَمُه ُعو َأوأ ، َويَدأ
َصُه َفََل يُ عأَرفُ  َل َلُه، َفَكثُ َر ََجأُعُه، إيَلَّ أَنَُّه َُيأَيي َشخأ ِأ َمنأ ََل َعقأ ُه ن أ َتَجاَب َلُه مي َهبيهي، فَاسأ ، َوَأقَاَم َمذأ

بيَها. َر إيََل إييلأغَازيي َصاحي ََ ًة، َونَ  ََلَب ُمدَّ  ِبي
ََ ُكلَّ َمنأ  َوَأرَادَ  تُ ُلو ِأ َكانُوا يَ قأ ََّنَُّ َحابيهي، ْلي تِيَقاءي النَّاسي َشرَُّه َوَشرَّ َأصأ َد بيهي َلي َأ يَ عأَتضي ،  إييلأغَازيي َأ ِأ ََُه َخاَل

نأدَ  َأ ََيأَعَلُه عي َق، ِبَي َمشأ بي دي ، َوَأَشاَر إييلأَغازيي َعَلى طُغأتيكينَي، َصاحي ِأ ُك ِبيي ََذا َوَقَصَد َمنأ يَ َتَمسَّ ُه ْلي
َباُعهُ  َلَن َدعأَوَتُه، َفَكثُ َر أَت أ َصُه، َوَأعأ يَنئيٍذ َشخأ ، فَ َقبيَل رَأأيَُه، َوَأَخَذُه إيلَيأهي، فََأظأَهَر حي َببي نأ ُكلِي َمنأ  السَّ مي

ُّ َقصأ  يَناّني ري بأُن َسعأٍد الأَمرأغي َساَد، َوَأَعانَُه الأَوزييُر أَبُو طَاهي ََ رَّ َوالأ عأتيَضادي بيهي َعَلى َما يُرييُد، يُرييُد الشَّ ًدا ليَلي
َق يَ غأليبُ  َمشأ ََّ َعامََّة دي ََل َأ َعاَف َما َكانُوا، فَ َلوأ َباُعُه َأضأ ُرُه، َوَصاَر أَت أ َحَل َأمأ َأ تَ  َِ َشرُُّه َواسأ ِأ فَ َعُظ  َعَليأهي

ََ َعَليأهي فييَما َذهَ  ُدو ِأ ُيَشدِي نَّةي، َوَأَّنَُّ لي السُّ ُب َأهأ  َب إيلَيأهي َلَمَلَك الأبَ َلَد.َمَذاهي
نأ طُغأتيكي  ، َفَطَلَب مي ِأ يَ تَ ُه لأَظًة َعَليأهي، َفَخاَف َعادي َق َفظَاَظًة َوغي َمشأ لي دي نأ َأهأ ََّ َِبأَراَم رََأى مي ًنا ُثَّ إي صأ نَي حي

ِي قَ لأَعةي َِبن أ  ليي ني ات َّبَ َعُه، فََأَشاَر الأَوزييُر بيَتسأ َها َيَأويي إيلَيأهي ُهَو َومي ا َساَر إيلَي أ َياَس إيلَيأهي، َفُسلِيَمتأ إيلَيأهي، فَ َلمَّ
َتدَّ  َنُة بيُظُهوريهي، َواشأ حأ يَنئيٍذ َخطأُبُه، َوَجَلتي الأمي َِ حي َيٍة، فَ َعُظ نأ ُكلِي ََنحي َحابُُه مي َتَمَع إيلَيأهي َأصأ َاُل اجأ  اْلأ

، َوََل  يني لي الدِي ََُقَهاءي َوالأُعَلَماءي َوَأهأ ََ َعَلى الأ ُرو دي ِأ ََل يَ قأ ََلَمةي، إيَلَّ َأَّنَُّ َتأي َوالسَّ نَّةي َوالسِي لي السُّ يََّما َأهأ  سي
يلييَّةي ََثنيًيا، فَ لَ  َاعي َسأ نأ َشرِي اْلأي ِأ َأوًََّل، َومي نأ ُسلأطَاَّنيي فًا مي ٍد، َخوأ َرأٍف َواحي ُقوا ِبي َأ يَ نأطي َدمأ َأَحٌد َعَلى َأ ِأ يَ قأ

هي  َوائيَر. َعَلى إينأَكاري َهذي ُِ الدَّ َتَظُروا ِبيي ، فَان أ َالي  اْلأ
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ُعودٍ  يني َمسأ زِي الدِي ُر قَ تألي الأَُبأُسقييِي َوُملأكي ابأنيهي عي  ذيكأ
، ِبيَ  لي صي ُب الأَموأ ، َصاحي ُقُر الأَُبأُسقييُّ َلةي آقأُسن أ وأ ُِ الدَّ ي ي الأَقعأَدةي، قُتيَل َقسي َن ذي َنةي، ََثمي هي السَّ يَنةي دي يفي َهذي

 ََ ُُمَعَة َمَع الأَعامَّةي، وََكا ََ ُيَصلِيي اْلأ ، وََكا عي َامي ْلأ َم َُجَُعٍة ِبي نييَُّة يَ وأ ، قَ تَ َلتأُه الأَباطي لي صي َقدأ رََأى تيلأَك الأَموأ
نأُه ا َن الأكيََلبي ََثَرتأ بيهي، فَ َقَتَل بَ عأَضَها، َوََنَل مي ًة مي دَّ ََّ عي هي َأ َلَة يفي َمَنامي لأَباقيي َما آَذاُه، فَ َقصَّ اللَّي أ

ُرُك اْلأُ  ٍم، فَ َقاَل: ََل أَت أ َة َأَّيَّ دَّ نأ َداريهي عي ُُروجي مي َحابيهي، فََأَشاُروا َعَليأهي بيََتأكي اْلأ ََّيُه َعَلى َأصأ ٍء ُرؤأ ُمَعَة ليَشيأ
ُُمَعةي، فَ َعَزَم عَ  دي اْلأ نأ َقصأ َرُأ فييهي، أََبًدا، فَ َغَلُبوا َعَلى رَأأييهي، َوَمنَ ُعوُه مي َحَف يَ قأ َلى َذليَك، فََأَخَذ الأُمصأ
ُدورًا{ ]اْلحزاب:  ُر اَّللَّي َقَدرًا َمقأ ََ َأمأ عي َعَلى َعاَدتيهي، 38فََأوََّل َما رََأى: }وََكا َامي [ ، فَ رَكيَب إيََل اْلأ

سً  َأ َعَة َعَشَر نَ  ، فَ َوَثَب َعَليأهي بيضأ َوَّلي ََ ُيَصلِيي يفي الصَّفِي اْلأ َة الأكيََلبي الَِّتي رَآَها، َفَجَرُحوُه وََكا دَّ ا عي
َُه اَّللَُّ. ِأ َثََلثًَة، َوقُتيَل َرْحي ُه ن أ هي مي ، َفَجَرَح ُهَو بيَيدي َكاكينيي لسَّ  ِبي

َعُلُه، وََكا َأ َل َويَ  ِي َوالصَّاْليينَي، َويَ َرى الأَعدأ َل الأعيلأ ًا، ُيُيبُّ َأهأ ََ َِمأُلوًكا تُ رأكييًّا، َخريِي نأ َخريأي الأُوََلةي وََكا ََ مي
ًدا. َن اللَّيألي ُمتَ َهجِي َا، َوُيَصلِيي مي قَاَتي  ُُيَافيُظ َعَلى الصََّلَواتي يفي َأوأ

ََ ُيَصلِيي ُكلَّ  ََ ََيأُدُمُه قَاَل: ُكنأُت فَ رَّاًشا َمَعُه، َفَكا َُه اَّللَُّ، َعنأ بَ عأضي َمنأ َكا ي، َرْحي  َحَكى ِلي َواليدي
َلٍة َكثيريً  َتاءي لَي أ ُتُه يفي بَ عأضي لََياِلي الشِي َحٍد، َوَلَقدأ رَأَي أ َتعينُي ِبَي هي، َوََل َيسأ سي َأ ََ يَ تَ َوضَّأُ ُهَو بينَ  ا، وََكا

جأ  هي إيبأرييٌق، َفَمَشى َْنأَو دي ٌر، َوبيَيدي يٌَّة َصغيريٌَة َوب أ هي، َوَعَليأهي فَ َرجي نأ فيَراشي ، َوَقدأ قَاَم مي لي صي لأَموأ ُخَذ َلَة ليَيأأ ِبي
بأرييَق مي  ُخَذ اْلأي ي َيَديأهي ْلي ُت إيََل َبنيأ ُتُه، فَ ُقمأ َأ ، ُثَّ إينَِّني خي َن الأقيَيامي نأُه، َفَمنَ َعِني َوقَاَل: َماًء، َفَمنَ َعِني الأََبأُد مي

ِأ  بأرييَق، فَ َل ُخَذ اْلأي ُت ْلي تَ َهدأ نَُّه بَ رأٌد، فَاجأ عأ إيََل َمَكانيَك، فَإي كينُي! ارأجي سأ ، َورَدَّّني إيََل َمَكاّني  ََّي مي ِني يُ عأطي
 ُثَّ تَ َوضََّأ َوقَاَم ُيَصلِيي.

َحاُب أَ  ، فََأرأَسَل إيلَيأهي َأصأ َيرينأجي َن الأ ُظَها مي ََ ََلَب َُيأ ُعوٌد ِبي يني َمسأ زُّ الدِي ُنُه عي ََ اب أ ا قُتيَل َكا َََبي، َوَلمَّ ْلأ بييهي ِبي
لي َوَدَخَلَها  صي َا، َوَأقَ رَّ َوزييَرُه الأُمَؤيِيَد َأَِب َفَساَر إيََل الأَموأ َحابي أَبييهي ِبي َسَن إيََل َأصأ ةي، َوَأحأ ي اْلأيجَّ َأوََّل ذي

َناُد، َواْنأََدرَ  َجأ َُمَراُء َواْلأ َاليقي بأني َعبأدي الرَّزَّاقي َعَلى ويزَارَتيهي، َوَأطَاَعُه اْلأ َمةي َغاليبي بأَن َعبأدي اْلأ دأ  إيََل خي
لأطَ  لي بيََلدي أَبييهي.السُّ نأ َأهأ َسَن إيلَيأهي َوَأَعاَدُه، َوَلَأ ََيأَتليفأ َعَليأهي َأَحٌد مي َي َُمأُموٍد، فََأحأ  ا
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ََ إي  ِأ َكانُوا ََيأليُسو ، فَقييَل إيَّنَُّ ِأ َباريهي َصاُء َعنأ َأخأ تيقأ سأ ُث َعنأ َحالي الأَباطينييَّةي، َواَلي كَ َوَوَقَع الأَبحأ اٍف ََل إيسأ
ِأ وَ  ، فَ َقاَل: إيَّنَُّ لأَقتألي َد ِبي ، فَ ُهدِي ِأ يُقيرَّ ، فَ َل َأ َأقَ رَّ َُ إي َسا حأ َد اْلأي َر َوُوعي ضي نأ بيَدرأبي إييليَيا، فَُأحأ رَُدوا مي

 َِ ََلُه َوذََكُرُه، َورُجي َعتأ َيَداُه َوريجأ ، فَ ُقطي َي نأُه إيََل اْلأ ُنوا مي ِأ يَ َتَمكَّ نينَي ليَقتأليهي، فَ َل ْلأيَجارَةي َفَماَت.سي  ِبي
هي  ُُه بيَقتألي َواليدي يني بأني الأَُبأُسقييِي َُيأَبي زِي الدِي َب أَنأطَاكيَيَة َأرأَسَل إيََل عي ََّ َصاحي َن الأَعَجبي َأ َل َومي َأ َيصي قَ بأَل َأ



ِأ ِبيَ  َنايَتيهي ةي عي دَّ َلُه ليشي َيرينأُج قَ ب أ َعُه الأ ََ َقدأ َسَي يَّةي.إيلَيأهي اْلأَََبُ، وََكا ََلمي سأ َوالي اْلأي َحأ  عأريَفةي اْلأ
نأ َأَكابيري  يَكائييَل، َوُهَو مي ري بأني مي ريي َِبَبكأ َمي يني يفي الأويََليَةي قَ َبَض َعَلى اْلأ زُّ الدِي تَ َقرَّ عي ا اسأ ،  َوَلمَّ َُمَراءي اْلأ

يهي قَ لأَعَة إيرأَبَل إيََل اْلأَ  َِ ابأَن َأخي َأ ُيَسلِي نأُه َأ ََ ابأُن َوَطَلَب مي ، وََكا َيأَجاءي ، ابأَِنأ أَِي اْلأ ٍل َوأَِي َعلييٍِ ريي َفضأ مي
َِ إيرأَبَل إيََل الأمَ  يهي، َفَسلَّ اَئٍة، فَ َراَسَل ابأَن َأخي مي َرَة َوََخأسي نأُه َسَنَة َسبأَع َعشأ يهي َقدأ َأَخَذَها مي .َأخي  ذأُكورَيأني

 
َ الأمُ  تيََلفي الأَواقيعي َبنيأ خأ ُر اَلي َي َُمأُمودٍ ذيكأ لأطَا َّللَّي َوالسُّ دي ِبي ََتأشي  سأ

َّللَّي  دي ِبي ََتأشي ةي الأُمسأ ََ َليي َ نُ وَّابي اْلأ َنةي بَ غأَداَذ، َوَبنيأ حأ ، شي وييِي َش الزَّكأ َ يَ رأنَ قأ ََ َقدأ َجَرى َبنيأ َدُه  َكا َرٌة ََتَدَّ َأ نُ 
هي، َفَساَر َعنأ ب َ  سي َأ ُة فييَها، َفَخاَفُه َعَلى نَ  ََ َليي َنةي، اْلأ هي السَّ نأ َهذي َي َُمأُموٍد يفي رََجٍب مي لأطَا غأَداَذ إيََل السُّ

ُُروَب، َوَقوي  َلَمُه أَنَُّه َقدأ قَاَد الأَعَساكيَر، َوَلقيَي اْلأ ةي، َوَأعأ ََ َليي رَُه َجانيَب اْلأ ُسُه، َوَشَكا إيلَيأهي، َوَحذَّ َأ َيتأ نَ 
دي الأعيَراقي  لأُه بيَقصأ ُر َعَليأهي َوَمََّت َلَأ تُ َعاجي يَنئيٍذ يَ تَ َعذَّ َعُه َعنأُه، َوحي ًة َوََجأًعا، َوَمن أ َوُدُخولي بَ غأَداَذ، ازأَداَد قُ وَّ

هي. ََ بيَيدي  َما ُهَو اْلأ
ُلَها َعلَ  َي الأبيََلُد َوَأهأ ُة يُ َعرِيفُُه َما هي ََ َليي ، فََأرأَسَل إيلَيأهي اْلأ َُ َْنأَو الأعيَراقي لأطَا َه السُّ َن الضَّعأفي  يأهي فَ تَ َوجَّ مي

لنَّاسي ليَعَدمي الأَغَلَّ  َتدَّ ِبي ََّ الأَغََلَء َقدي اشأ َكريهي فييَها، َوَأ ، بيَسَببي ُدبَ يأٍس، َوإيفأَسادي َعسأ تي َوالأَوَهني
َعَة إيََل  ف أ هي الدَّ َر َهذي َأ يَ َتَأخَّ نأُه َأ ، َوَيطأُلُب مي ِأ هي َرةي َعنأ بيََلدي ُكأ ََربي اْلأ ، ْلي َواتي َق أ َأ يَ نأَصليَح َحاُل َواْلأ  َأ

َها، َوَبَذَل لَُه َعَلى َذليَك َماًَل َكثيريًا. َها، َفََل َمانيَع لَُه َعن أ  الأبيََلدي ُثَّ يَ ُعوُد إيلَي أ
َأ َيُييَب إيََل التَّ  ، َوَأََب َأ وييُّ نأَدُه َما قَ رَّرَُه الزَّكأ هي الرِيَسالََة َقويَي عي َُ َهذي لأطَا َع السُّ ا َسَي َِ فَ َلمَّ ري، َوَصمَّ َأخُّ

ُلُه َوُحَرُمهُ  َََة اْلأَََبُ َعََبَ ُهَو َوَأهأ َليي ا بَ َلَغ اْلأ ا. فَ َلمَّ َها ُمُيدًّ  الأَعزأَم َوَساَر إيلَي أ
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ًرا ليلأَغَضبي  ي الأَقعأَدةي، ُمظأهي ِيِي يفي ذي َانيبي الأَغرأ اءي إيََل اْلأ ََ َُل نأ َأوأََلدي اْلأ نأَدُه مي نأتيَزاحي َعنأ  َوَمنأ عي َواَلي
يًما َلَأ ُيَشاَهدأ  ِأ ُبَكاًء َعظي يُعُه نأ َداريهي َبَكى النَّاُس َجَي ا َخَرَج مي ، فَ َلمَّ َُ لأطَا َأ َقَصَدَها السُّ ُلُه. بَ غأَداَذ إي ث أ  مي

َلٍغ، فَأَرأَسلَ  نأُه ُكلَّ َمب أ َتدَّ َعَليأهي، َوبَ َلَغ مي َُ َذليَك اشأ لأطَا َِ السُّ ا َعلي أَلُُه  فَ َلمَّ َة، َوَيسأ ََ َليي ُف اْلأ تَ عأطي َيسأ
ََّ النَّاَس َهلأَكى بي  َعةي، فَإي ف أ هي الدَّ َك َهذي دي نأ َعوأ ََواَب أَنَُّه ََل بُدَّ مي َد إيََل َداريهي، فََأَعاَد اْلأ ، الأَعوأ ةي الأَغََلءي دَّ شي

َأ يَ زأَداَد  ينيهي َأ ، َوأَنَُّه ََل يَ َرى يفي دي ، َوإيَلَّ َوَخَرابي الأبيََلدي َُ لأطَا َأ َعاَد السُّ ، فَإي ِأ ُدُه ، َوُهَو ُيَشاهي ِأ َما ِبيي
يءي الأَعَساكيري. َد َما يَ لأَقى النَّاُس ِبيَجي  رََحَل ُهَو َعني الأعيَراقي ليَئَلَّ ُيَشاهي

َاني  ْلأ ََُة ِبي َليي ليهي، َورََحَل َْنأَو بَ غأَداَذ، َوَأقَاَم اْلأ َُ ليَقوأ لأطَا َب السُّ يُد فَ َغضي ا َحَضَر عي ، فَ َلمَّ ِيِي بي الأَغرأ
نأ  ، َوُهَو مي مي َادي ا اْلأ ًَ َيي ُطأَبتيهي، َوَأرأَسَل َع ، فَ َبَكى النَّاُس ْلي ِأ َحى َخَطَب النَّاَس، َوَصلَّى ِبيي َضأ اْلأ

، فََأرأَسَل السُّ  َي لأطَا َها نُ وَّاَب السُّ َنَع َعن أ َط ليَيمأ َكٍر إيََل َواسي هي، يفي َعسأ يني َخَواصِي َماَد الدِي َُ إيلَيأهي عي لأطَا



، فَأَ  َي لأطَا لسُّ ، َواتََّصَل ِبي َرُة، َوَقدأ فَاَرَق الأَُبأُسقييَّ يَنئيٍذ الأَبصأ ََ َلُه حي ُقَر، وََكا قأَطَعُه زينأكييَّ بأَن آقأُسن أ
َرَة.  الأَبصأ

، فَ ن َ  يني َماُد الدِي َط َساَر إيلَيأهي عي َييٌف إيََل َواسي ا ُوَصَل َع َانيبي فَ َلمَّ ْلأ َييٌف ِبي ََ َع ، وََكا رأقييِي َانيبي الشَّ ْلأ َزَل ِبي
، فََأََب َوَلَأ  ِأ ُه نأتيَزاحي َعن أ َلي رُُه الأقيَتاَل، َوَيَأُمُرُه ِبي يني ُُيَذِي َماُد الدِي ، فََأرأَسَل إيلَيأهي عي ِيِي َعلأ، فَ َعََبَ إيلَيأهي الأَغرأ َأ  يَ 

تَ تَ ُلوا، فَاَّنأَ  ، َواق أ يني َماُد الدِي ، َوتَ َغاَفَل عي ِأ ُلُه ث أ َر مي يَمٌة، َوُأسي تَ َلٌة َعظي ِأ َمقأ ُه ن أ َييٍف، َوقُتيَل مي َكُر َع َزَم َعسأ
نَ ُهَما. َييٍف َحَّتَّ َْنَا ليَمَودٍَّة َكاَنتأ بَ ي أ  َعنأ َع

َواَب َداري اْلأيََلفَةي  يَعَها إيلَيأهي، َوَسدَّ أَب أ ََُن َجَي َة ََجََع السُّ ََ َليي ََّ اْلأ َب  ُثَّ إي ، َوَأَمَر َحاجي َوى َِببي النُّوِيِي سي
رأ  َانيبي الشَّ ْلأ ََةي ِبي َليي ي اْلأ نأ َحَواشي اري، َوَلَأ يَ بأَق مي ظي الدَّ لأُمَقامي فييهي ْلييَأ بي ِبي َواُه.الأَبابي ابأَن الصَّاحي  قييِي سي

ي اْلأيجَّ  نأ ذي رييني مي َُ إيََل بَ غأَداَذ يفي الأعيشأ لأطَا يَّةي، َوَدَخَل بَ عأُض َوَوَصَل السُّ اسي مَّ ةي، َونَ َزَل بيَبابي الشَّ
ِأ  هي َراجي ، فََأَمَر ِبييخأ َي لأطَا ، َفَشَكا النَّاُس َذليَك إيََل السُّ َكريهي إيََل بَ غأَداَذ َونَ َزُلوا يفي ُدوري النَّاسي ، َوبَقيَي َعسأ

َليي ُل اْلأ َُ يُ َراسي لأطَا ، َوَيطأُلُب الصُّلأَح، َوُهَو ََيأَتنيُع.فييَها َمنأ َلُه َداٌر، َوبَقيَي السُّ دي لأَعوأ َة ِبي ََ 
ََ َأفأحَ  لأطَا ََ السُّ ِيِي َيُسبُّو َانيبي الأَغرأ َن اْلأ َكَريأني ُمَناَوَشٌة، َوالأَعامَُّة مي َ الأَعسأ ََ ََيأريي َبنيأ . ُثَّ وََكا َش َسبٍِ

َي َدَخُلوا َدارَ  لأطَا َكري السُّ نأ َعسأ ََّ ََجَاَعًة مي  اْلأيََلَفةي، َوََّنَُبوا التَّاَج، إي
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نأ َذليَك، ُل بَ غأَداَذ مي اَئٍة، َوَضجَّ َأهأ مي رييَن َوََخأسي شأ َدى َوعي ةي، َأوََّل الأُمَحرَّمي َسَنَة إيحأ ََ َليي  َوُحَجَر اْلأ
ا رَ  َيٍة، َوَلمَّ نأ ُكلِي ََنحي بَ ُلوا مي َتَمُعوا َوََنَدُوا الأُغَزاَة، فََأق أ َسُة فَاجأ مأ قي َوالشِي َرادي َن السُّ ُة َخَرَج مي ََ َليي ُِ اْلأ آُه

تيهي: ََّي آ َلى َصوأ عأ ، َوََنَدى ِبَي َ َيَديأهي، َوَأَمَر بيَضرأبي الأُكوَساتي َوالأُبوقَاتي هي، َوالأَوزييُر َبنيأ َل َعَلى رَأأسي
َر َوَعََبَ ا ، َوَنَصَب اْلأيسأ َُني ميي السُّ دي ! َوَأَمَر بيتَ قأ ٍِ اري أَلأُف رَُجٍل َهاشي ََ َلُه يفي الدَّ َدًة، وََكا َعًة َواحي لنَّاُس َدف أ

نَ  ِأ ََجَاَعٌة مي ُه ن أ َر مي ، فَُأسي بي هأ لن َّ ََ ِبي َتغيُلو َي ُمشأ لأطَا َكُر السُّ ، َفَظَهُروا، َوَعسأ يبي َرادي َينَي يفي السَّ  َُمأَت
َي  لأطَا ، َوََّنََب الأَعامَُّة َداَر َوزييري السُّ َُمَراءي ، اْلأ يفي تَ وأ يني الأُمسأ ، َوَداَر َعزييزي الدِي َُمَراءي َن اْلأ ، َوُدوَر ََجَاَعٍة مي

. ُروبي ِأ َخلأٌق َكثيرٌي يفي الدُّ ُه ن أ ، َوقُتيَل مي َي الطَّبييبي ِي َأوأَحدي الزََّما َكيي  َوَداَر اْلأ
 ََ ، َوَمَعُه َثََلثُو رأقييِي َانيبي الشَّ ََُة إيََل اْلأ َليي ري  ُثَّ َعََبَ اْلأ َأ َ ، َوَأَمَر ِبي َوادي لي بَ غأَداَذ َوالسَّ نأ َأهأ أَلأَف ُمَقاتيٍل مي

َكري  نأَد الأَعسأ ، َوَوَقَع الأَغََلُء عي َي لأطَا َكري السُّ نأ َعسأ َيُظوا بَ غأَداَذ مي ، َوَح للَّيألي َيَرتأ ِبي ، َفُح قي ََنادي ، اْلأ
ََ الأقيَتاُل ُكلَّ  ، وََكا ِأ ُر َعَليأهي َمأ َتدَّ اْلأ َلَة، َوَعَزَم  َواشأ جأ ئي دي َوابي الأبَ َلدي َوَعَلى َشاطي نأَد أَب أ ِأ عي ٍم َعَليأهي يَ وأ

يُّ  َيأَجاءي الأُكرأدي رُي أَبُو اْلأ َمي ُِ اْلأ ، فَ َغَدَر ِبيي َي لأطَا َكَر السُّ بيُسوا َعسأ َأ َيكأ ََةي َعَلى َأ َليي َكُر اْلأ ُب َعسأ ، َصاحي
.إيرأَبَل، َوَخَرَج َكأَنَُّه يُرييُد الأ  َي لأطَا لسُّ َكُرُه ِبي  قيَتاَل، فَالأَتَحَق ُهَو َوَعسأ

هي، َوَمَعُه الأُمقَ  سي َأ َأ َُيأُضَر ُهَو بينَ  َط َيَأُمُرُه َأ يني بيَواسي َمادي الدِي َُ َقدأ َأرأَسَل إيََل عي لأطَا ََ السُّ اتيَلُة يفي وََكا



َي  َوابِي يفي الأََبِي، َفَجَمَع َكلَّ َس ، َوَعَلى الدَّ َُني لرِيَجالي السُّ َرةي إيََل بَ غأَداَذ، َوَشَحنَ َها ِبي يَنٍة يفي الأَبصأ
َُني َويفي  ا قَاَرَب بَ غأَداَذ َأَمَر ُكلَّ َمنأ َمَعُه يفي السُّ َعَد، فَ َلمَّ ، َوَأصأ ََلحي َن السِي ثَ َر مي  الأََبِي الأُمَقاتيَلةي، َوَأكأ

َن ا ِأ مي نأَدُه ، َوإيظأَهاري َما عي ََلحي َكُر يفي بيُلبأسي السِي ، َوالأَعسأ َُُن يفي الأَماءي َضةي، َفَساَرتي السُّ هأ ََلدي َوالن َّ ْلأ
يًبا،   َرأَض بَ رًّا َوَِبأًرا، فَ َرَأى النَّاُس َمنأَظًرا َعجي َتَشُروا َوَمَْلُوا اْلأ َلَة َقدي ان أ جأ ئي دي َكَُبَ يفي الأََبِي َعَلى َشاطي

، َورَكيبَ  ِأ ، َوَمَْلَ ُصُدورَُه ِأ َِ  َأعأُينيهي َلُه، َوَعُظ ث أ ا مي ، فَ َنَظُروا إيََل َما َلَأ يَ َروأ ِأ َكُر إيََل ليَقائيهي َُ َوالأَعسأ لأطَا السُّ
يَنئيٍذ، َواْلأيدِي يفي َذليَك يفي الأََبِي  َُ َعَلى قيَتالي بَ غأَداَذ حي لأطَا ، َوَعَزَم السُّ ِأ يني يفي َأعأُينيهي َماُد الدِي . عي  َوالأَماءي

ا رََأى اْلأي  هي، فَ َلمَّ نأدي نأ عي َيأَجاءي مي ريي أَِي اْلأ َمي هي الصُّورَةي، َوُخُروَج اْلأ َر َعَلى َهذي َمأ َّللَّي اْلأ ُد ِبي ََتأشي َماُم الأُمسأ
ََ حَ  َّا َجَرى، وََكا َُ ِمي لأطَا َطَلَحا، َواعأَتَذَر السُّ نَ ُهَما، فَاصأ ، َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ  لييًماَأَجاَب إيََل الصُّلأحي

. ِأ يعيهي لي بَ غأَداَذ َجَي ا َعنأ َأهأ ََ ُذنيهي َفََل يُ َعاقيُب َعَليأهي، َوَع َمُع َسبَُّه ِبُي  َيسأ
، َوقَاَل: ََل ُتَساويي ال َعلأ َأ ِأ يَ  َراقي بَ غأَداَذ، فَ َل َي ِبييحأ لأطَا ََ َعَلى السُّ ريُو ةي ُيشي ََ َليي ََ َأعأَداُء اْلأ َيا وََكا ن أ دُّ

ثألي َهَذا. َوأَ  اَئٍة، َوَْحََل فيعأُل مي مي رييَن َوََخأسي شأ َدى َوعي ري َسَنَة إيحأ خي ري رَبييٍع اْلأ قَاَم بيبَ غأَداَذ إيََل رَابيعي َشهأ
َدى لَهُ  َدُة َعَليأهي، َوَأهأ تَ َقرَّتي الأَقاعي َن الأَمالي إيلَيأهي َكَما اسأ ُة مي ََ َليي  اْلأ
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َ َذليَك، َفَمريضَ  ََلًحا َوَخيأًَل َوَغريأ ارَقَتيَها، فَ َرَحَل إيََل  سي بَّاُء ِبيََُ َطي َُ بيبَ غأَداَذ، فََأَشاَر َعَليأهي اْلأ لأطَا السُّ
.َ ا َوَصَلَها ُعويفي ، فَ َلمَّ ََ  َِهََذا

 
امي  لشَّ َيرينأجي ِبي َ طُغأتيكينَي َأََتبيَك َوالأ ُر َمَصافٍِ َبنيأ  ذيكأ

َيرينأُج َوُمُلو  َتَمَعتي الأ َنةي اجأ هي السَّ َق فَ نَ َزُلوا يفي َهذي َمشأ ي دي َصتُ َها وَُكُنوُدَها َوَساُروا إيََل نَ َواحي ُكَها َوَقَمامي
نَي  ليمي ُر َعَلى الأُمسأ َمأ َِ اْلأ َق، فَ َعُظ َمشأ نأ دي لأُقرأبي مي َبا ِبي نأَد قَ رأيٍَة يُ َقاُل َْلَا َسقأ ََّري عي َرأجي الصُّ َتدَّ ِبي َواشأ

، وََكاَتَب طُغأتيكينُي َأَتَ  ِأ فُ ُه ََ َقدأ َخوأ ِأ وََكا ٍر َوَغريأيَها َوََجََعُه ََّيري َبكأ نأ دي َي مي بُ َها أَُمَراَء الَتُّأُكَما بيُك َصاحي
َا، ُكلََّما جَ  ََ ِبي َنُه ََتَج الأُمُلوكي بُورييَّ َفَكا َا اب أ َلَف ِبي َتخأ َيرينأجي َواسأ َهةي الأ َق إيََل جي َمشأ اَءتأ َساَر َعنأ دي

َياف َ  َسَن ضي ٌة َأحأ َر طَائيََ ا َأَواخي َيرينأجي فَالأتَ َقوأ ِأ طُغأتيكينُي إيََل الأ َتَمُعوا َساَر ِبيي ا اجأ ِأ إيََل أَبييهي، فَ َلمَّ َُه ِأ َوَسريَّ تَ ُه
َحابُُه أَنَُّه قُتيَل،  هي، َفَظنَّ َأصأ َتدَّ الأقيَتاُل، َفَسَقَط طُغأتيكينُي َعنأ فَ َرسي تَ تَ ُلوا، َواشأ ةي َواق أ ي اْلأيجَّ َزَ ذي ُموا فَاَّنأ

َأ يَ لأَحُقوا ِبي  ُروا َأ دي َُ َلَأ يَ قأ َيرينأُج َوبَقيَي الَتُّأُكَما ُِ الأ ِأ َوتَبيَعُه نَي يفي َورَكيَب طُغأتيكينُي فَ َرَسُه َوْلَيَقُه ليمي لأُمسأ
 ََّ نَي َوَأ َهزيمي َيرينأجي َقدأ تَبيُعوا الأُمن أ ََ الأ ا فُ رأَسا ا رََأوأ َُوا، فَ َلمَّ َزيَيَةي فَ َتَخلَّ ِأ لَيأَس لَُه  اْلأ َلُه ِأ َورَاجي َكَرُه ُمَعسأ

كَ  رييُد، َوََّنَُبوا ُمَعسأ ِأ إيَلَّ الشَّ ُه ن أ ِأ مي َل ِأ َوَلَأ َيسأ الَةي فَ َقتَ ُلوُه َيرينأجي َمانيٌع َوََل َحاٍم َْحَُلوا َعَلى الرَّجَّ َر الأ
ِأ َويفي َُجأَلتيهي َكني  يَع َما َمَعُه ِأ َوَجَي َواَْلُ ِأ َوَأمأ َياَمُه َرًة َوخي ري َما ََل يَ ُقوُم َكث أ ََواهي َهبي َواْلأ َن الذَّ يَسٌة َوفييَها مي



َيرينأُج مي  ا رََجَع الأ ِأ َأَحٌد، َوَلمَّ ُه ن أ نَي َلَأ يُ عأَدمأ مي َق َساليمي َمشأ يَعُه َوَعاُدوا إيََل دي نأ أَثَري فَ نَ َهُبوا َذليَك َجَي
َلى  ِأ قَ ت أ الَتَ ُه ا رَجَّ نَي َورََأوأ َهزيمي ََ َهَذا الأُمن أ يهي، وََكا َُخ َعَلى َأخي نَي ََل يَ لأويي اْلأ َهزيمي ُهوبًَة َتُّوا ُمن أ ِأ َمن أ َواَْلُ َوَأمأ

َبتيَها! نأ َصاحي ُهَما مي ن أ َدٍة مي َي ُكلُّ َواحي َهزيَما ي تَ ن أ َتنيأ ََّ طَائيََ َن الأَغرييبي َأ  مي
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
َيرينأ  َنةي َحَصَر الأ هي السَّ َها يفي َهذي ُقوا َعَلي أ نَي، َوَضي َّ ليمي َي بَ يأدي الأُمسأ ، َوهي امي نأ َأرأضي الشَّ ُج رَفَنييََّة مي

 َفَمَلُكوَها.
ُظ، َوُهَو َأُخو ُّ، الأَواعي ٍد الأَغَزاِلي دي بأني ُُمَمَّ َُد بأُن ُُمَمَّ تأحي َأْحأ ََ َ أَبُو الأ  َوفييَها تُ ُويفِي
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ٍد ُمَُ  َمامي أَِي َحامي هي اْلأي َها: ريَوايَ ُتُه يفي َوعأظي ن أ َياَء َكثيريٍَة مي شأ زييِي ِبَي َوأ َرجي بأُن اْلأ ََ ٍد، َوَقدأ َذمَُّه أَبُو الأ مَّ
َُُه ُهَو َوَوعأظُُه َُمأشُ  ََذا، َوَتَصانيي َدُح فييهي ِبي يَحٍة، َوالأَعَجُب أَنَُّه يَ قأ يثي الَِّتي لَيأَستأ بيَصحي ََحادي وٌّ بيهي، اْلأ

ََ ليلأَغَزاِليِي َِمأُلوءَ  عأريي َأَما َكا ، ُثَّ ََّي لَيأَت شي َن الأَوقييَعةي يفي النَّاسي َأ يُعييَذََن مي َأُل اَّللََّ َأ نأُه، َنسأ  َحَسَنٌة ٌة مي
؟ ََوى َوالأَغَرضي َن الأَمَساويئي الَِّتي َنَسبَ َها إيلَيأهي ليَئَلَّ يُ نأَسَب إيََل اْلأ  ُتذأَكُر َمَع َما ذُكيَر مي
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َماَئٍة[ رييَن َوََخأسي شأ َدى َوعي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
521 - 

َماَئةٍ  رييَن َوََخأسي شأ َدى َوعي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
َنكييََّة الأعيَراقي  حأ يدي َأََتَبكأ زَنأكيي شي هي ُر ويََليَةي الشَّ  ذيكأ

َنَد ا َخري، َأسأ َنةي يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ يني زَنأكيي بأني يفي َهذي َمادي الدِي َنكييََّة الأعيَراقي إيََل عي حأ َُ َُمأُموٌد شي لأطَا لسُّ
َقَر.  آَقُسن أ

ي ذََكرأََنُه،  عي الَّذي َمأ لي َواْلأ َط يفي التََّجمُّ نأ َواسي عيَد مي ا ُأصأ يني َلمَّ َماَد الدِي ََّ عي ََ َسَبُب َذليَك: َأ َوقَاَم يفي وََكا
َط َوالأَبصأ  ظي َواسي َأ َي حي لأطَا ري السُّ َِ يفي َصدأ ُُه َعنأُه، َعُظ ي َعَجَز َغريأ ي الأقيَياَم الَّذي َواحي َرةي َوتيلأَك الن َّ

نَ  حأ َأ يَليَي شي ُلُح َأ ريي َعنأ بَ غأَداَذ نََظَر فييَمنأ َيصأ َُ َعَلى الأَمسي لأطَا ا َعَزَم السُّ كييََّة َوُصُدوري ُأَمَرائيهي، فَ َلمَّ
ري  الأعيَراقي َوَيَأَمنُ  َمأ ِأ َمنأ يَ ُقوُم يفي َهَذا اْلأ ِأ يَ َر فييهي لَتيهي، فَ َل ََ َدوأ ةي، فَاعأَتََبَ ُأَمَراَءُه َوَأعأَيا ََ َليي َن اْلأ  َمَعُه مي

َتَشاَر يفي َذليَك َفُكلٌّ َأَشاَر بيهي َوقَاُلوا: ، فَاسأ يني َمادي الدِي  َمَقاَم عي



، َوإي  َرأقي ُر َعَلى رَقأعي َهَذا اْلأ دي ُس َأَحٍد َعَلى رُُكوبي َهَذا ََل نَ قأ َأ َوى نَ  هي الأويََليَةي، َوََل تَ قأ َعاَدةي ََنُموسي َهذي
يني زَنأكيي. َمادي الدِي ُ عي ََطري َغريأ  اْلأ

، َقأطَاعي َن اْلأ َضَها ]إيلَيأهي[ ُمَضاَفًة إيََل َما َلُه مي َنَد إيلَيأهي الأويََليََة، َوفَ وَّ نأَدُه، فََأسأ َوَساَر َعنأ  فَ َواَفَق َما عي
. ُر َكَما َظنَّ َمأ ََ اْلأ ، َفَكا َهةي الأعيَراقي نأ جي ََّ قَ لأُبُه مي  بَ غأَداَذ َوَقدي اطأَمَأ

 
ََ بأني َخاليدٍ  َوا رأ َي َعنأ بَ غأَداَذ، َوويزَارَةي أَنُوشي لأطَا دي السُّ ُر َعوأ  ذيكأ

لأطَ  َخري، َساَر السُّ ري رَبييٍع اْلأ َنةي، يفي َعاشي هي السَّ َُ َُمأُموٌد َعنأ بَ غأَداَذ، بَ عأدَ يفي َهذي  ا
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َوابَّ الأَكثيريَ  ََُة اْلأيَلَع، َوالدَّ َليي ريي َْحََل إيلَيأهي اْلأ ا َعَزَم َعَلى الأَمسي َا، َوَلمَّ دي ِبي رييري الأَقَواعي َة، فَ َقبيَل َذليَك تَ قأ
يَعُه َوَساَر.  َجَي

َعَد َعنأ بَ غأَداَذ قَ َبَض َعَلى ا أَب أ َنَُّه  َوَلمَّ يِي يفي رََجٍب ; ْلي َنأَساَِبذي ِي اْلأ ِي َعلييِي بأني الأَقاسي َوزييريهي أَِي الأَقاسي
َامي الصُّلأحي َمَقاًما َظَهَر أَثَ ُرُه،  ريهي، َوإيَتأ هي يفي َأمأ َّللَّي ليقيَيامي دي ِبي ََتأشي َُماَْلَةي الأُمسأ ََمُه ِبي َفَسَعى بيهي َأعأَداُؤُه، اَتَّ

ا ق َ  ََ ُمقييًما فَ َلمَّ ََ بأَن َخاليٍد، وََكا َوا رأ يني أَنُوشي َضَر َشَرَف الدِي َُ إيََل بَ غأَداَذ فََأحأ لأطَا َبَض َعَليأهي َأرأَسَل السُّ
ةي، َوَساَر َعنأ بَ غأَداَذ َخامي  ََ َليي َن اْلأ نأ ُكلِي َأَحٍد َحَّتَّ مي ََداََّي مي َِ بيَذليَك َجاَءتأُه اْلأ ا َعلي َا، فَ َلمَّ ، َس شَ ِبي ََ عأَبا

َلَع الأويزَارَةي، َوبَقيَي فييَها َْنأَو َعَشَرةي َأشأ  ، َفَخَلَع َعَليأهي خي ََ بَ َها صأ ، َوُهَو ِبَي َي لأطَا ُهٍر، ُثَّ فَ َوَصَل إيََل السُّ
رييَن وَ  شأ ي َوعي نَ َتنيأ ََ َسَنَة اث أ َسُه، َوَعاَد إيََل بَ غأَداَذ يفي َشعأَبا َأ َها، َوَعَزَل نَ  ن أ ى مي ََ تَ عأ اَئٍة.اسأ مي  ََخأسي

َُ َسنأَجُر إيََل الرَّيِي َسَنةَ  لأطَا َأ َخَرَج السُّ ُبوًضا إيََل َأ نَُّه بَقيَي َمقأ ِي فَإي ي َوَأمَّا الأَوزييُر أَبُو الأَقاسي  اث أنَ َتنيأ
َي  لأطَا ةي، َوَأَعاَدُه إيََل ويزَارَةي السُّ ي اْلأيجَّ َبأسي يفي ذي َن اْلأ َرَجُه مي رييَن، فََأخأ شأ َي الأويزَارَُة  َوعي َُمأُموٍد، َوهي

 الثَّانيَيُة.
 

َل َوَأعأَماَْلَا صي يني زَنأكيي الأَموأ َمادي الدِي ، َوويََليَةي عي يني بأني الأَُبأُسقييِي زِي الدِي ُر َوفَاةي عي  ذيكأ
ُب الأ  ، َوُهَو َصاحي ُعوُد بأُن الأَُبأُسقييِي يني َمسأ زُّ الدِي َ عي َنةي تُ ُويفِي هي السَّ يَنةي يفي َهذي َدي تُُه ِبي ََ َموأ ، وََكا لي صي َموأ

ََ َُمأمُ  لأطَا تَ َقاَمتأ أُُمورُُه يفي ويََليَتيهي، َورَاَسَل السُّ ا اسأ َها أَنَُّه َلمَّ رييهي إيلَي أ َبةي، َوَسَبُب َمسي وًدا، َوَخَطَب الرَّحأ
لي َوَغريأيَها، صي َن الأَموأ ُه مي ََ أَبُوُه يَ تَ َوَلَّ ُُموَر  َلُه ويََليََة َما َكا ََ إيََل َما َطَلَب، فَ َرتََّب اْلأ لأطَا َأَجاَب السُّ

، َفَجَمَع َعَساكي  امي َغلُّبي َعَلى بيََلدي الشَّ َع يفي الت َّ ًما، َفَطمي ََ ُشَجاًعا َشهأ َرُه، َوقَ رَّرََها، َفَكثُ َر ُجنأُدُه، وََكا
ل َق، فَاب أَتَدَأ ِبي َمشأ َد دي امي يُرييُد َقصأ ُرَها، فََأَخَذُه َوَساَر إيََل الشَّ َها َوََنَزَْلَا، َوقَاَم ُُيَاصي رََّحَبةي، فَ َوَصَل إيلَي أ



َها لييمي َا َعَلى َتسأ َم َمنأ ِبي َِ الأَقلأَعَة، َوَماَت بَ عأَد َساَعٍة، فَ َندي ٌر َْلَا، فَ َتَسلَّ  إيلَيأهي. َمَرٌض َحادٌّ َوُهَو ُُمَاصي
ا َماَت بَقيَي َمطأُروًحا َعَلى بيسَ  ِأ َوَلمَّ رََّق َعنأُه َعَساكيُرُه، َوََّنََب بَ عأُضُه ََ ، َوتَ  َفنأ  اٍط َلَأ يُدأ
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ََل َعَلى الأبيََلدي َِمأ  تَ وأ ُلوٌك بَ عأًضا، َفُشغيُلوا َعنأُه، ُثَّ ُدفيَن بَ عأَد َذليَك، َوقَاَم بَ عأَدُه َأٌخ َلُه َصغيرٌي، َواسأ
، َودَ  َاويِليِي ْلأ َأ يُ َقرِيَر الأبيََلَد َعَلى َوَلدي ليلأَُبأُسقييِي يُ عأَرُف ِبي َي َيطأُلُب َأ لأطَا ، َوَأرأَسَل إيََل السُّ ِي َر الصَِّبي ب ََّر َأمأ

َواَل الأَكثيريََة َعَلى َذليَك. َمأ ، َوَبَذَل اْلأ  الأَُبأُسقييِي
َسني َعلييُّ  يني أَبُو اْلَأ ي َِبَاُء الدِي ري الأَقاضي َمأ ََ الرَُّسوَل يفي َهَذا اْلأ ، َوَصََلُح  وََكا َرزُورييُّ هأ ِي الشَّ بأُن الأَقاسي

َبا يفي َذليَك، وََكاََن ََيَافَ  ََ ليُيَخاطي لأطَا ، َفَحَضَرا َدرََكاَه السُّ بي الأَُبأُسقييِي رُي َحاجي ٌد َأمي يني ُُمَمَّ ، الدِي َي َجاويِلي ا
ُِ بيهي، فَا َا َُيأُك َي بيطَاَعتيهي َوالتََّصرُّفي ِبي ي َصاَر َوََل يَ رأَضَيا يني َجَقُر الَّذي رُي الدِي ، َوَنصي يني َتَمَع َصََلُح الدِي جأ

يني َما وَ  نَ ُهَما ُمَصاَهَرٌة، َوذََكَر َلُه َصََلُح الدِي ََ بَ ي أ ، وََكا لي صي لأَموأ يني ِبي َمادي الدِي رََد فييهي، ََنئيًبا َعنأ َأََتَبكأ عي
رُي الدِي  فَُه َنصي رَُّه، َفَخوَّ َقاُه َوَأفأَشى إيلَيأهي سي َا أَب أ هي أَنَُّه إيََّّ سي َأ نأَدُه طَاَعَتُه، َوقَ رََّر يفي نَ  ، َوقَ بََّح عي نأ َجاويِلي يني مي

. ِأ ُه ن أ يَب إيََل َمطأُلوبيهي ََل يُ بأقيي َعَلى َأَحٍد مي ، َوَمََّت ُأجي ِأ َاَجتيهي إيلَيأهي ثَاَلُه ْلي  َوَأمأ
َث َمَعُه يفي الأُمَخاطََبةي يفي ويََليَ  َقأطَاَع الأَكثيريََة، َوََتَدَّ َن َلُه الأويََلََّيتي َواْلأ يني زَنأكيي، َوَضمي َمادي الدِي ةي عي

ي ِبََ  نأَد الأَقاضي َضَرُه َمَعُه عي ، فََأَجابَُه إيََل َذليَك، َوَأحأ َرُزورييِي هأ يني الشَّ ي َِبَاءي الدِي ، وََكَذليَك ليلأَقاضي يني اءي الدِي
َمأ  يني َوَخاطََباُه يفي َهَذا اْلأ َنا َلُه ُكلَّ َما َأرَاَدُه، فَ َوافَ َقُهَما َعَلى َما طََلَبا، َورَكيَب ُهَو َوَصََلُح الدِي ري، َوَضمي

ََ بأُن َخاليٍد، َوقَاََل َلُه: َوا رأ يني أَنُوشي يَنئيٍذ َشَرُف الدِي  إيََل َداري الأَوزييري، َوُهَو حي
ََّيرَ  ََّ دي َُ َأ لأطَا َت أَنأَت َوالسُّ َا،  َقدأ َعليمأ ِأ ِبي َها، َوَقويَيتأ َشوأَكتُ ُه ن أ َيرينأُج مي َن الأ امي َقدأ ََتَكَّ َزييَرةي َوالشَّ اْلأ

َر، َما َعَدا الأ  صأ يَن إيََل َعرييشي مي نأ ُحُدودي َماريدي ِأ مي َبَحتأ ويََليَ تُ ُه َثريَها، َوَقدأ َأصأ ا َعَلى َأكأ َلوأ تَ وأ بيََلَد فَاسأ
ليمي  ََ الأَُبأُسقييُّ َمَع َشَجاَعتيهي َوََتأرييبيهي َوانأقيَيادي الأَعَساكيري إيلَيأهي، َيُكفُّ بَ عأَض الأَباقيَيَة بيَيدي الأُمسأ نَي، َوَقدأ َكا

نأ رَ  ٌل َصغيرٌي، َوََل بُدَّ ليلأبيََلدي مي َأ ، َوَهَذا َوَلُدُه طي ِأ ، َفُمذأ قُتيَل ازأَداَد َطَمُعُه ِأ ِأ َوَشرِيهي يَتيهي ٍِ َعادي ُجٍل َشهأ
َاَل ليَئَلَّ ََيأ شُ  َنا اْلأ َي أ َزََتَا، َوَقدأ َأَّنأ ي َحوأ ُظَها َوَُيأمي ََ َها َوَُيأ ي رَأأٍي َوََتأريبٍَة، َيُذبُّ َعن أ ريَي َخَلٌل َأوأ َجاٍع، ذي

َنا  ِأ إيلَي أ ُت َي أ ُم بيَنا، َويُ َقاُل: َأََل َأَّنأ َتصُّ اللَّوأ نَي، فَ ُيخأ ليمي ََلمي َوالأُمسأ سأ ٌن َعَلى اْلأي ؟ .َوهأ َالي  َجلييََّة اْلأ
َضَرُِهَا َسَنُه، َوَشَكَرُِهَا َعَليأهي، َوَأحأ َتحأ ، فَاسأ َي لأطَا َْلَُما إيََل السُّ  فَ َرَفَع الأَوزييُر قَ وأ
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يني زَنأكيي، َوَبَذََل عَ  َماُد الدِي ِأ عي ُه ن أ ُلُح ليلأويََليَةي، َفذََكَرا ََجَاَعًة، مي َتَشاَرُِهَا فييَمنأ َيصأ نأُه تَ َقرًُِّب إيََل َواسأ
ايَتيهي ليَما يَ  ََ نأ كي َلُمُه مي ليَيتيهي، ليَما يَ عأ َُ إيََل تَ وأ لأطَا َي َماًَل َجلييًَل، فََأَجاَب السُّ لأطَا َزانَةي السُّ َضَرُه خي لييهي، فََأحأ

َا. ُه الأبيََلَد ُكلََّها، وََكَتَب َمنأُشورَُه ِبي  َوَوَلَّ
لأبَ َوازي  ُه َوَساَر فَ َبَدَأ ِبي َا َصدَّ نأ َجاويِلي أَنَُّه ُرِبَّ َنَُّه َخاَف مي َرُه ; ْلي َا، َوََيأَعَلَها َظهأ ليَكَها َويَ تَ َقوَّى ِبي يجي ليَيمأ

. لي صي َها إيََل الأَموأ ا َدَخَل الأبَ َوازييَج َساَر َعن أ ، فَ َلمَّ  َعني الأبيََلدي
َن الأبَ َلدي َخَرجَ  َع َجاويِلي بيُقرأبيهي مي ا َسَي ا رَآُه َجاويِلي نَ َزَل َعنأ  فَ َلمَّ َكري، فَ َلمَّ يُع الأَعسأ إيََل تَ َلقِييهي َوَمَعُه َجَي

، َوَأقأَطعَ  ََ ، َفَدَخَلَها يفي رََمَضا لي صي َمتيهي إيََل الأَموأ دأ َ َيَديأهي، َوَعاَد يفي خي َرأَض َبنيأ هي، َوقَ بََّل اْلأ  َجاويِلي فَ َرسي
َها، وَ  َُه إيلَي أ َبَة َوَسريَّ يني َدزأَدارييََّة الرَّحأ رَي الدِي َدَها، فَ َوَلَّ َنصي ليُح ُأُمورََها، َويُ َقرِيُر قَ َواعي لي ُيصأ صي لأَموأ َأقَاَم ِبي

رَي  ًدا َأمي يني ُُمَمَّ ، َوَجَعَل َصََلَح الدِي ، َوَجَعَل إيلَيأهي َسائيَر َدزأَدارييَّةي الأقيََلعي لي صي لأَموأ ٍب، الأَقلأَعةي ِبي َحاجي
ُدُر إيَلَّ َوَِبَاَء ا ََ ََل َيصأ َاًما، وََكا َتي ََلًكا، َوَأقأطَاًعا، َواحأ يعيَها، َوزَاَدُه َأمأ هي َجَي َي ُقَضاةي بيََلدي يني قَاضي َعنأ لدِي

 رَأأييهي.
َا َِمَالييُك الأَُبأُسقييِي  َها إيََل َجزييَرةي ابأني ُعَمَر، َوِبي لي َساَر َعن أ صي ري الأَموأ نأ َأمأ ا فَ رََغ مي تَ نَ ُعوا َعنأُه، فَ َلمَّ ، فَامأ

ِأ َيُييُبوُه إيََل َذليَك، َفَجدَّ يفي  َأ َسلَُّموا، فَ َل ، َوَبَذَل َْلُُِ الأُبُذوَل الأَكثيريََة إي ِأ ِأ َورَاَسَلُه ، َفَحَصَرُه ِأ  قيَتاْليي
ِأ يفي الأ  ََُسُه ا أَن أ َلُة، فََأَمَر النَّاَس، فَأَلأَقوأ جأ َ الأبَ َلدي دي َنُه َوَبنيأ َعُلوا، َوَعََبَ َوبَ ي أ ََ ، فَ  َماءي لييَ عأَُبُوُه إيََل الأبَ َلدي

َزييَرةي، وَكَ  لي اْلأ ، َوَتَكاثَ ُروا َعَلى َأهأ ََلكي َكأ ِأ يفي اْلأ ، َوبَ عأُضُه َُني ِأ يفي السُّ َباَحًة، َوبَ عأُضُه ِأ سي انُوا بَ عأُضُه
َزييَرةي َودي  َ اْلأ َلَة، َقدأ َخَرُجوا َعني الأبَ َلدي إيََل َأرأٍض َبنيأ جأ نَ ُعوا َمنأ يُرييُد ُعُبوَر دي قَةي، ليَيمأ لزََّلَّ َلَة تُ عأَرُف ِبي جأ

، فَاَّنأَ  ِأ يني َعَليأهي َمادي الدِي َكُر عي ، فَ َتَكاثَ َر َعسأ ِأ ، َوَمانَ ُعوُه ِأ ِأ قَاتَ ُلوُه َكُر إيلَيأهي ا َعََبَ الأَعسأ ُل فَ َلمَّ َزَم َأهأ
، َوَدَخُلوُه، َوََتَصَُّنوا ِبيَ  لأبَ َلدي َذليَك الأبَ َلدي ا رََأى َمنأ ِبي َقةي، فَ َلمَّ يني َعَلى الزََّلَّ َماُد الدِي ََل عي تَ وأ َواريهي، َواسأ سأ

، فََأجَ  ََ ََما ََ اْلأ َوًة، فََأرأَسُلوا َيطأُلُبو لأًما َأوأ َعن أ ََّ الأبَ َلَد َُيأَلُك سي َقُنوا َأ َُوا، َوَوَهُنوا، َوأَي أ ِأ إيََل َضُع اَِبُ
َكُرُه.َذليَك، وََكا َقةي، َفَسلَُّموا الأبَ َلَد إيلَيأهي، َفَدَخَلُه ُهَو َوَعسأ لزََّلَّ َكريهي ِبي  ََ ُهَو أَيأًضا َمَع َعسأ

َقُة َماًء،  ، َوَصاَرتي الزََّلَّ يَمًة ْلَيَقتأ ُسوَر الأبَ َلدي َلَة زيََّيَدًة َعظي َلَة زَاَدتأ تيلأَك اللَّي أ جأ ََّ دي فَ َلوأ َأقَاَم ُثَّ إي
ا رََأى النَّاسُ  َذليكَ  ِأ َأَحٌد، فَ َلمَّ ُه ن أ َكُرُه َوَلَأ يَ نأُج مي َم َلَغريَق ُهَو َوَعسأ  الأيَ وأ
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.ٌِ ي ًرا َهَذا بيَدايَ ُتُه َلَعظي ََّ َأمأ َقُنوا َأ َقُنوا بيَسَعاَدتيهي، َوأَي أ  َذليَك أَي أ
َُسا يبينَي، وََكاَنتأ ْلي َزييَرةي إيََل َنصي ا ََنَزَْلَا َساَر ُثَّ َساَر َعني اْلأ يَن، فَ َلمَّ بي َماريدي يني ََتأُرََتَش َصاحي مي الدِي

ا  ََ ني كيي صأ ُب حي ََ بأني َأرأَتَق، َوُهَو َصاحي َما َلةي َداُوَد بأني َسقأ وأ ني الدَّ هي رُكأ يني إيََل ابأني َعمِي ُحَساُم الدِي
تَ نأَجَدُه َعَلى َأََتَبكأ زَنأكيي، فَ َوَعَد  َكَرُه، َوَعاَد ََتأُرََتُش إيََل َوَغريأيَها، فَاسأ هي، َوََجََع َعسأ سي َأ َدَة بينَ  النَّجأ



َكري أَنَُّه َوا َن الأَعسأ َا مي يبينَي يَ عأريُف َمنأ ِبي نيَحةي الطُُّيوري إيََل َنصي يَن، َوَأرأَسَل ريقَاًعا َعَلى َأجأ هي َماريدي بأَن َعمِي
ِأ  َكري الأَكثيريي إيلَيأهي َي يفي الأَعسأ ٍم.َسائيَرا ظي الأبَ َلدي ََخأَسَة َأَّيَّ َأ ِأ ِبيي ، َوَيَأُمُرُه ِأ ُه يني َعن أ َمادي الدِي  ، َوإيزَاَحةي عي

يَد، فَ َرَأى فييهي رُق أ  َنَما َأََتليُك يفي َخيأَمتيهي إيذأ َسَقَط طَائيٌر َعَلى َخيأَمٍة تُ َقابيُلُه، فَأََمَر بيهي َفصي َعًة، فَ بَ ي أ
ََها، يَ ُقوُل فييَها:فَ َقَرَأَها، َوَعَرَف َما فيي َتَب َغريأ َأ ُيكأ  َها، فََأَمَر َأ

ُر َعني  َرَة َوََجََع الأَعَساكيَر، َوَما يَ َتَأخَّ َلةي، َوَقدأ َوَعَدّني النُّصأ وأ َن الدَّ ي رُكأ ُت ابأَن َعمِي الأُوُصولي  إينَِّني َقَصدأ
ظي الأبَ لَ  َأ ِأ ِبيي ًما، َوَيَأُمُرُه رييَن يَ وأ شأ نأ عي ثَ َر مي ُلوا، َوَجَعَلَها يفي الطَّائيري َوَأرأَسَلُه، َأكأ َأ َيصي َة إيََل َأ هي الأُمدَّ دي َهذي

 ََ ُرو دي ِأ ََل يَ قأ ، َوَعليُموا َأَّنَُّ ِأ يهي َعةي ُسقيَط يفي أَيأدي َا َعَلى الرُّق أ ا َوَقَف َمنأ ِبي يبينَي، فَ َلمَّ َأ َفَدَخَل َنصي  َأ
َة، فَ  هي الأُمدَّ ُظوا الأبَ َلَد َهذي ََ يدي َوَصاَْلُوُه، َوَسلَُّموا الأبَ َلَد إيلَيأهي، فَ َبَطَل َعَلى ََتأُرََتَش َُيأ هي َأرأَسُلوا إيََل الشَّ

َمُع. نأ َغرييبي َما ُيسأ  َوَداُوَد َما َكاََن َعَزَما َعَليأهي، َوَهَذا مي
َا تَ َنَع َمنأ ِبي نأَجاَر، فَامأ َها إيََل سي يبينَي َساَر َعن أ ا َمَلَك َنصي َعَليأهي، ُثَّ َصاَْلُوُه، َوَسلَُّموا الأبَ َلَد إيلَيأهي،  فَ َلمَّ

نَي، وََكا ليمي َي ليلأُمسأ ََ َوهي يَعُه، ُثَّ َساَر إيََل َحرَّا َابُوري، َفَمَلَكُه َجَي َحَن إيََل اْلأ َها الشِي ن أ َنتي الرَُّها َوَسريََّ مي
يُعَها لي  ي َجَي َواحي يٍد ; َوَسُروُج َوالأبيريَُة َوتيلأَك الن َّ يٍق َشدي ، َوضي ٍِ ي ِأ يفي ُضرٍِ َعظي ََ َمَعُه ُل َحرَّا ، َوَأهأ َيرينأجي لأ

ُل الأبَ َلدي وَ  ََ َخَرَج َأهأ ا قَاَرَب َحرَّا ٍَ ََيأنَ ُعَها، فَ َلمَّ َها، َوُسلأطَا نأ َحاٍم َيُذبُّ َعن أ ُُلوِي الأبيََلدي مي َأطَاُعوُه، ْلي
ا َمَلَكَها  ًة َوَسلَُّموا إيلَيأهي، فَ َلمَّ ، َورَاَسَلُه َوَهاَدنَُه ُمدَّ بي الرَُّها َوتيلأكي الأبيََلدي لينيأ َصاحي َأرأَسَل إيََل ُجوسأ

ُُموري إيلَ  ُِّ اْلأ ََ َأَه ، وََكا َنادي َجأ ، َوََتأنييدي اْلأ ََلحي الأبيََلدي صأ رََّغ ْليي ََ َأ يَ تَ  ََ َغَرُضُه َأ ريًَة، وََكا َأ يَ عأَُبَ َيسي يأهي َأ
ََُراَت إيََل  نَ الأ ، َوَأمي ِأ نَ ُه تَ َقرَّ الصُّلأُح بَ ي أ يَّةي، فَاسأ امي َن الأبيََلدي الشَّ ََها مي يَنَة َحَلَب َوَغريأ ، َوََيأليَك َمدي امي   الشَّ

َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل.  النَّاُس، َوَْنأُن َنذأُكُر ُملأَك َحَلَب، إي
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
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َنةي قُ  هي السَّ َي َسنأَجَر، قَ تَ َلتأُه الأَباطينييَُّة، يفي َهذي لأطَا ، َوزييُر السُّ لي ضأ ََ َُد بأُن الأ ٍر َأْحأ تيَل ُمعينُي الأَمليكي أَبُو َنصأ
َهاَدَة. ٌَة، فَ َرزَقَُه اَّللَُّ الشَّ ِأ آََثٌر َحَسَنٌة، َونييٌَّة َصاْلي ََ َلُه يفي قيَتاْليي  وََكا

َنكي  حأ َُ شي لأطَا .َوفييَها َوَلَّ السُّ لي صي ا َساَر َأََتَبكأ زَنأكيي إيََل الأَموأ يني َِبأُروَز َلمَّ َد الدِي  يََّة بَ غأَداَذ ُُمَاهي
يَّةي بيبَ غأَداَذ. رييسي النِيظَامي ََ يفي َتدأ ََسُن بأُن ُسَليأَما  َوفييَها رُتِيَب اْلأ

نييَّةي يفي أََلُموَت،  لأَباطي َُ َسنأَجُر ِبي لأطَا َقَع السُّ ََ َعَلى َوفييَها َأوأ ِأ َخلأًقا َكثيريًا، قييَل: َكانُوا يَزييُدو ُه ن أ فَ َقَتَل مي
ٍس. َأ  َعَشَرةي آََلفي نَ 

 ]الأَوفَ َياُت[



َن أ  ، اْلأ اُعوسي ََ بأني الأ ريُئ، الأَمعأُروُف ِبي ََسني الأُمقأ َنَة َعلييُّ بأُن الأُمَباَركي أَبُو اْلأ هي السَّ َ َهذي ، َوتُ ُويفِي َبلييُّ
ًا.بيبَ غأَداَذ، يفي  ََ َصاْلي   َشوَّاٍل، وََكا

لي  ضأ ََ َسني بأني أَِي الأ ََد أَبُو اْلَأ َِ بأني َأْحأ ي َراهي ُد بأُن َعبأدي الأَمليكي بأني إيب أ َ ُُمَمَّ ُّ  َويفي َشوَّاٍل تُ ُويفِي ََمَذاّني اْلأ
ُب " التَّارييخي ". ، َصاحي يُّ َرضي ََ  الأ
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ي وَ  نَ َتنيأ َماَئٍة[]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ رييَن َوََخأسي شأ  عي
(522) 

َماَئةٍ  رييَن َوََخأسي شأ ي َوعي نَ َتنيأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
يَنَة َحَلبَ  يني زَنأكيي َمدي َمادي الدِي ُر ُملأٍك َأََتَبكأ عي  ذيكأ

َقَر َمدي  يني زَنأكيي بأُن آَقُسن أ َماُد الدِي َنةي، َأوََّل ُُمَرٍَّم، َمَلَك عي هي السَّ يَنَة َحَلَب َوقَ لأَعتَ َها، َوَْنأُن نَذأُكُر  يفي َهذي
ََ َسَبُب ُملأكيَها، فَ نَ ُقوُل:  َكيأَف َكا

ََل  تيخأ َماَئٍة[ َواسأ َرَة ]َوََخأسي يَنةي َحَلَب، َوقَ لأَعتيَها َسَنَة ََثَاّني َعشأ َنُه َقدأ ذََكرأََن ُملأَك الأَُبأُسقييِي ليَمدي َا اب أ َفُه ِبي
ا قُ  ُعوًدا، َوَلمَّ ُُه َمسأ ريًا اَسأ ََلَب َأمي تَ َناَب ِبي لي َوَمَلَكَها، َواسأ صي َها إيََل الأَموأ ُعوٌد َعن أ تيَل الأَُبأُسقييُّ َساَر َمسأ

لييمي  ََ ليَتسأ قييٍع إيََل ُقوَما َُه بيتَ وأ ُلغأ أَبَهأ، َوَسريَّ ُُه قُ ت أ ريًا اَسأ َها َأمي ، ُثَّ إينَُّه َوَلَّ َعَلي أ َُ  َها، فَ َقاَل:ُقوَما
نَ ُهَما ُصورََة غَ بَ يأ  َا، وََكاَنتي الأَعََلَمُة بَ ي أ ِأ إيَلَّ ِبي يني َعََلَمٌة َلَأ َأرََها َوََل ُأَسلِي زِي الدِي َ عي ََ ِني َوَبنيأ َزاٍل، وََكا

ُر الرَّحأ  ُعوٍد َوُهَو ُُيَاصي ُلغأ أَبَهأ إيََل َمسأ وييري، فَ َعاَد قُ ت أ ُعوُد بأُن الأَُبأُسقييِي َحَسَن التَّصأ َبَة فَ َوَجَدُه َقدأ َمسأ
ريًعا.  َماَت، فَ َعاَد إيََل َحَلَب ُمسأ

تَ ن أ  ََ بيهي، َواسأ ُمو يٍع الأبَ َلَد، َوَأطَاَعُه الأُمَقدِي َِ الرَّئييُس َفَضائيُل بأُن َبدي َتُه، َفَسلَّ ََ َوَعَرَف النَّاُس َموأ َزُلوا ُقوَما
نأَدُه َوفَاُة صَ  َأ َصحَّ عي َن الأَقلأَعةي بَ عأَد َأ ُلُغ الأَقلأَعَة يفي مي َِ قُ ت أ يَناٍر، فَ َتَسلَّ ُه أَلأَف دي ُعوٍد، َوَأعأَطوأ بيهي َمسأ احي

نأُه بَ عأَد َأَّيَّ  َماَئٍة[ ، َفَظَهَر مي رييَن ]َوََخأسي شأ َدى َوعي َرةي َسَنَة إيحأ خي نأ َُجَاَدى اْلأ رييَن مي ٌر الرَّابيعي َوالأعيشأ ٍم َجوأ
ٌِ، َوَمدَّ  ي ٌِ َعظي يٌد، َوظُلأ نَُّه َأَخَذَها، َوتَ َقرََّب إيلَيأهي  َشدي يََّما الَتَّيَكاتي فَإي َوالي النَّاسي ََل سي َيَدُه إيََل َأمأ

نأُه. َرتأ قُ ُلوُب النَّاسي مي ََ َراُر، فَ نَ  َشأ  اْلأ
ي َكا َبَّاري بأني ُأرأُتَق الَّذي َُ بأُن َعبأدي اْلأ َلةي ُسَليأَما وأ ُر الدَّ يَنةي َبدأ لأَمدي ََ ِبي بَ َها، فََأطَاَعُه وََكا َيًا َصاحي ََ َقدي

لأبَ َلدي  ََ ِبي َ َشوَّاٍل فَ َقَبُضوا َعَلى ُكلِي َمنأ َكا َلَة الثََُّلََثءي ََثّني ُلَها، َوقَاُموا لَي أ  َأهأ
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، َوزَحَ  ََ يفي الأبَ َلدي ُصبأَحَة الأعييدي َربُو ِأ َيشأ ثَ ُرُه ََ َأكأ ُلغأ أَبَهأ، وََكا َحابي قُ ت أ نأ َأصأ َُوا إيََل الأَقلأَعةي، فَ َتَحصََّن مي
ُب بُ َزاَعةَ  َبَج َوَحَسُن َصاحي ُب َمن أ َُ َصاحي ا َنأ َمَعُه، َفَحَصُروُه، َوَوَصَل إيََل َحَلَب َحسَّ ُلغأ أَبَهأ فييَها ِبي  قُ ت أ

. ِأ يَ نأَصليحأ ري فَ َل َمأ ََلحي اْلأ صأ  ; ْليي
لينيأ  َم ُجوسأ َيرينأُج بيَذليَك، فَ تَ َقدَّ َع الأ َها، ُثَّ َوَصَل َوَسَي َاٍل، فَ َعاَد َعن أ يَنةي، َفُصونيَع ِبي َكريهي إيََل الأَمدي  بيَعسأ

اخي  َل الأَقلأَعةي، َفُمنيَع الدَّ ََ َحوأ ََلبييُّو ، َفَخنأَدَق اْلأ َيرينأجي َن الأ ُب أَنأطَاكييََّة يفي ََجأٍع مي َاريُج بَ عأَدُه َصاحي ُل َواْلأ
ري الأبَ لَ  نأ ظَاهي َها مي َنةي.إيلَي أ َن السَّ ةي مي ي اْلأيجَّ َتَصفي ذي ِي إيََل ُمن أ ي ََطري الأَعظي َرَف النَّاُس َعَلى اْلأ ، َوَأشأ  دي

، َواْلأَ  رَازأ ُقَر دي رَي ُسن أ َمي َزييَرَة، َفَسريََّ إيََل َحَلَب اْلأ َل َواْلأ صي َلةي َقدأ َمَلَك الأَموأ وأ َماُد الدَّ ََ عي رَي َحَسنأ وََكا مي
، َوِهَُ  َن قَ َراُقوشأ قييُع مي وأ ، َوَمَعُه الت َّ َكٍر َقوييٍِ ، َوَقدأ َصاُروا َمَعُه يفي َعسأ نأ َأَكابيَر ُأَمَراَء الأَُبأُسقييِي ا مي

َلةي بأُن َعبأدي اْلأَ  وأ ُر الدَّ رَي بَدأ َأ َيسي ُر َأ َمأ تَ َقرَّ اْلأ ، فَاسأ امي َزييَرةي َوالشَّ لي َواْلأ صي لأَموأ َي ِبي لأطَا لُ السُّ غأ أَبَهأ بَّاري َوقُ ت أ
َها ويََليَ  ََلَب َواليًيا َعَلي أ ، َفَساُروا إيلَيأهي، َوَأقَاَم َحَسنأ قَ َراُقوشأ ِبي يني َمادي الدِي لي إيََل عي صي ًة إيََل الأَموأ

نَ ُهَما، َوَلَأ  َلَح بَ ي أ يني َأصأ َمادي الدِي ُلغأ أَبَهأ إيََل عي َلةي َوقُ ت أ وأ ُر الدَّ ا َوَصَل َبدأ تَ َعارًَة، فَ َلمَّ ُهَما  ُمسأ ن أ ًدا مي يَ ُردَّ َواحي
َكٍر، َفَصعيَد إيََل الأقَ  َها يفي َعسأ َّ إيلَي أ َياّني سأ ًدا الأَياغي يني ُُمَمَّ َبُه َصََلَح الدِي لأَعةي، إيََل َحَلَب، َوَسريََّ َحاجي

ُُموَر، َوَجَعَل فييَها َواليًيا.  َورَتََّب اْلأ
امي  يني زَنأكيي إيََل الشَّ َماُد الدِي يَنَة َمنأبيَج َوبُ َزاَعَة،  َوَساَر عي هي َوَعَساكيريهي، َفَمَلَك يفي َطرييقيهي َمدي يفي ُجُيوشي

ََل َعَليأهي، َورَتَّ  تَ وأ هي، َوَدَخَل الأبَ َلَد َواسأ تَ بأَشُروا بيُقُدومي ُه، َواسأ ُل َحَلَب إيلَيأهي، فَالأتَ َقوأ َب أُُمورَُه، َوَخَرَج َأهأ
َجأ  َماَلُه اْلأ ُلغأ أَبَهأ، َوَسلََّمُه إيََل ابأني َوَأقأَطُع َأعأ ي َأرَاَدُه قَ َبَض َعَلى قُ ت أ َن الَّذي ا فَ رََغ مي َُمَراَء، فَ َلمَّ َناَد َواْلأ

يٍع، فَ َهَرَب إيََل قَ لأَعةي َجعأََبَ  َحَش ابأُن بَدي تَ وأ ُلغأ أَبَهأ، َواسأ ََلَب، َفَماَت قُ ت أ يٍع، َفَكَحَلُه بيَداريهي ِبي ، َبدي
َتَجاَر  بيَها فََأَجارَُه.َواسأ  بيَصاحي

ََّ اَّللََّ تَ َعا ََل َأ ، َوَلوأ َسني َعلييَّ بأَن َعبأدي الرَّزَّاقي يني يفي ريََئَسةي َحَلَب َأَِب اْلَأ َماُد الدِي ََل َمنَّ َعَلى َوَجَعَل عي
ََّنَُّ  َيرينأُج ; ْلي ، )َلَمَلَكَها الأ امي ُلأكي َأََتبيكأ بيبيََلدي الشَّ نَي ِبي ليمي يَّةي، الأُمسأ امي ََ بَ عأَض الأبيََلدي الشَّ ِأ َكانُوا َُيأُصُرو

هَ  ِأ َوَحَصَرَها، َوَأَغاَر َعَلي أ يني طُغأتيكينيأ بيَذليَك ََجََع َعَساكيَرُه، َوَقَصَد بيََلَدُه رُي الدِي َِ َظهي ا، َوإيَذا( َعلي
 ، ِأ هي يلي ليَدفأعيهي َعنأ بيََلدي َيرينأُج إيََل الرَّحي َطرُّ الأ َنَة، َفَخََل َْلُُِ فَ َيضأ هي السَّ َ َهذي َر اَّللَُّ تَ َعاََل أَنَُّه تُ ُويفِي فَ َقدَّ

نأ رَُجٍل يَ ُقومُ  َهاتيهي مي يعي جي نأ َجَي اُم مي  الشَّ

(9/12) 

 

َيرينأجي َما َنذأكُ  لأ َعَل ِبي ََ ، فَ  يني َمادي الدِي نَي بيويََليَةي عي ليمي لأُمسأ ليهي، فَ َلَطَف اَّللَُّ ِبي َرةي َأهأ ُ بيُنصأ َأ َشاَء اَّللَّ ُرُه إي
 تَ َعاََل.

َي َسنأَجَر إيََل الرَّيِي  لأطَا ُر ُقُدومي السُّ  ذيكأ



ََ إيََل الرَّيِي يفي َجيأٍش َكبيرٍي. نأ ُخَراَسا َُ َسنأَجُر مي لأطَا َنةي َخَرَج السُّ هي السَّ  يفي َهذي
ا َوَصَل إي  ََّ ُدبَ يأَس بأَن َصَدَقَة َلمَّ ََ َسَبُب َذليَك: َأ لَيأهي ُهَو َوالأَمليُك طُغأُرُل َعَلى َما ذََكرأََنُه، َلَأ يَ َزلأ وََكا

لأطَا َّللَّي َوالسُّ َد ِبي ََتأشي ََّ الأُمسأ هي َأ سي َأ َدُه، َويُ لأقيي يفي نَ  ُل َعَليأهي َقصأ ، َوُيَسهِي ُعُه يفي الأعيَراقي ََ َُمأُموًدا يُطأمي
نأُه، َوَلَأ ي َ  تيَناعي مي مأ َي َعَلى اَلي َيَقا ا َساُروا َوَصَل إيََل ُمتَّ ، فَ َلمَّ ريي إيََل الأعيَراقي َزلأ بيهي َحَّتَّ َأَجابَُه إيََل الأَمسي

يهي إيلَيأهي لييَ نأ  عي َتدأ َُ َسنأَجُر َيسأ لأطَا ، فََأرأَسَل إيلَيأهي السُّ ََ ََمَذا َُ َُمأُموٌد ِبي لأطَا ََ السُّ ، وََكا ُظَر َهلأ ُهَو الرَّيِي
ا َعَلى طَاَعتيهي َأمأ قَ  هي، فَ َلمَّ ريي إيََل َعمِي ا َجاَءُه الرَُّسوُل َِبَدَر إيََل الأَمسي َِ ُدبَ يأٌس، فَ َلمَّ دأ تَ َغريََّ َعَلى َما زََع

هي، َوأَ  َرامي ، َوَِبَلَغ يفي إيكأ تي َلَسُه َمَعُه َعَلى التَّخأ يَعُه بيليَقائيهي، َوَأجأ َكَر َجَي نأَدهُ َوَصَل إيلَيأهي َأَمَر الأَعسأ إيََل  قَاَم عي
َي َُمأُمو  لأطَا َِ ُدبَ يأًسا إيََل السُّ ، َوَسلَّ ََ َُ َسنأَجُر إيََل ُخَراَسا لأطَا ةي، ُثَّ َعاَد السُّ ي اْلأيجَّ َتَصفي ذي ٍد، ُمن أ

ََ َوُدبَ يأٌس َمَعُه، ُثَّ َسارَ  هي، َورََجَع َُمأُموٌد إيََل َِهََذا هي َوإيَعاَدتيهي إيََل بَ َلدي َرامي ا َوَوصَّاُه ِبييكأ ، فَ َلمَّ ا إيََل الأعيَراقي
رييَن ]َوََخأ  شأ َع الأُمَحرَّمي َسَنَة َثََلٍث َوعي ََ ُقُدوُمُه ََتسي َماَئٍة[ .قَاَرَِب بَ غأَداَذ َخَرَج الأَوزييُر إيََل ليَقائيهي، وََكا  سي

َُ َُمأمُ  لأطَا يُّ َقدأ قَ َبَض السُّ َنأَساَِبذي ِي اْلأ ََ الأَوزييُر أَبُو الأَقاسي َي وََكا لأطَا لسُّ َتَمَع ِبي ا اجأ وٌد َعَليأهي، فَ َلمَّ
َي َُمأ  لأطَا لسُّ ا َوَصَل َسنأَجَر َأَمَر ِبييطأََلقيهي فََأطأَلَقُه، َوقَ رَّرَُه َسنأَجُر يفي ويزَارَةي اب أَنتيهي الَِّتي َزوََّجَها ِبي ُموٍد، فَ َلمَّ

َي ويزَارَتُُه الثَّانيَيُة.َمَعُه إيََل بَ غأَداَذ َأَعاَدُه َُمأُموٌد إيََل ويزَارَتي  ، َوهي َن الأُمَحرَّمي رييَن مي  هي يفي الرَّابيعي َوالأعيشأ
ثَ  َة َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

َق، َوُهَو َِمأُلوكُ  َمشأ ُب دي َ َأََتَبكأ طُغأتيكينيأ َصاحي ٍر تُ ُويفِي ََ َن َص َنةي ََثمي هي السَّ  يفي َهذي
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ريَةي يفي الأَمليكي تُ ُتشي بأني أَلأبأ َأرأسي  ، َحَسَن السِي َيرينأجي َا، َكثيرَي الأَغَزَواتي َواْلأيَهادي ليلأ ََ َعاقيًَل َخريَّ ، وََكا َأ ََل
ُنُه ََتجُ  َ َمَلَك بَ عأَدُه اب أ ا تُ ُويفِي ، َوَلمَّ يني رَي الدِي ََ َلَقُبُه َظهي ، وََكا ِأ لي فييهي ثيًرا ليلأَعدأ يَّتيهي، ُمؤأ  الأُمُلوكي بُوريي رَعي

ُر بأُن َسعأدٍ  َوُهوَ  ، َوَأقَ رَّ َوزييُر أَبييهي أَبُو َعلييٍِ طَاهي لأُملأكي هي َلُه ِبي نأ َواليدي يٍَّة مي هي، بيَوصي ََبُ َأوأََلدي ُّ َأكأ  الأَمزأُدقَاّني
 َعَلى ويزَارَتيهي.

يني أَبُو َعلييِي بأُن صَ  َ الأَوزييُر َجََلُل الدِي تَ َهلِي رََجٍب، تُ ُويفِي ََ َحَسَن َوفييَها يفي ُمسأ ةي، وََكا ََ َليي َدَقَة َوزييُر اْلأ
نأهُ  عأٌر َحَسٌن، َفمي ، َوَلُه شي ِأ ريًما َْلُ ، ُمكأ ِي لي الأعيلأ َهأ ًعا، ُمُيبًّا ْلي يَل الطَّرييَقةي، ُمتَ َواضي ريَةي، َجَي يفي َمدأحي  السِي

َّللَّي: دي ِبي ََتأشي  الأُمسأ
ُت الأَوَرى َكالأَماءي َطعأًما َوريقًَّة  نينَي زََُللُهُ َوَجدأ مي رَي الأُمؤأ ََّ َأمي  ... َوَأ

ثَالُهُ  نينَي مي مي رَي الأُمؤأ ََّ َأمي ًصا ُمَصوَّرًا ... َوَأ لي َشخأ  َوَصوَّرأُت َمعأََن الأَعقأ
عأظَامي َجلَّ َجََللُهُ  َن اْلأي َقى ... َلُقلأُت مي رأعي َوالت ُّ يني َوالشَّ ََل َطرييُق الدِي  َوَلوأ

َِ يفي النِييَ  ري َوُأقيي َر َشهأ ُّ، ُثَّ ُجعيَل َوزييًرا، َوُخليَع َعَليأهي آخي َنِبي َراٍد الزَّي أ يني َعلييُّ بأُن طي ابَةي بَ عأَدُه َشَرُف الدِي



نأ َبِني الأَعبَّاسي َهاِشيي  اءي مي ََ َماَئٍة[ ، َوَلَأ يَزيرأ ليلأُخَل رييَن ]َوََخأسي شأ نأ َسَنةي َثََلٍث َوعي َخري مي ُُه.يٌّ غَ رَبييٍع اْلأ  ريأ
َل، َوَظَهَر يفي ال بيُه الرَّمأ ََر ُيشأ فَاُق، َوَجاَءتأ بيَُتَاٍب َأْحأ َودَّتأ َْلَا اْلأ يَدٌة اسأ َماءي َوفييَها َهبَّتأ رييٌح َشدي سَّ

ِأ  ُه اري، فَانأَكَشَف َعن أ ََ تيغأ سأ َعاءي َواَلي َا ََنٌر، َفَخاَف النَّاُس َوَعَدُلوا إيََل الدُّ َدٌة َكَأَّنَّ  َما ََيَاُفونَُه.َأعأمي
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َماَئٍة[ رييَن َوََخأسي شأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوعي
(523) 

َماَئةٍ  رييَن َوََخأسي شأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوعي
َي َُمأُموٍد إيََل بَ غأَداذَ  لأطَا ُر ُقُدومي السُّ  ذيكأ

َُ َُمأُموٌد  لأطَا َم السُّ َنةي َقدي هي السَّ ليَح َحاَلُه يفي َهذي َي َسنأَجَر، ليُيصأ لأطَا هي السُّ نأدي َعمِي نأ عي هي مي دي بَ غأَداَذ بَ عأَد َعوأ
، ُثَّ َدَخَل بَ غأَداَذ، َونَ َزَل بيَداري  َي لأطَا َر ُدبَ يأٌس َعني السُّ َّللَّي، فَ َتَأخَّ دي ِبي ََتأشي ََةي الأُمسأ َليي ،  َمَع اْلأ َي لأطَا السُّ

َليي ََتأَضى َعنأُه اْلأ ، َوَبَذَل َلُه َواسأ ني الأبيََلدي ًئا مي َأ يُ َوَلَّ ُدبَ يأٌس َشي أ َجابَةي إيََل َأ َن اْلأي ُة مي ََ َليي تَ َنَع اْلأ َة، فَامأ ََ
يَناٍر ليَذليَك. اَئَة أَلأفي دي  مي

ائَ  َل، فَ َبَذَل مي صي َ ُدبَ يأًسا الأَموأ َأ يُ َوِلِي ََ يُرييُد َأ لأطَا ََّ السُّ َِ َأََتَبكأ زَنأكيي َأ يَناٍر، َوَحَضَر َوَعلي َة أَلأفي دي
ََداََّي اْلأَ  َتأي، َوَْحََل َمَعُه اْلأ نأَد السِي ُعرأ بيهي إيَلَّ َوُهَو عي ِأ َيشأ ، فَ َل َي لأطَا َمةي السُّ دأ هي إيََل خي سي َأ لييَلَة، فََأقَاَم بينَ 

ٍم، َوَخَلَع َعَليأهي، َوَأَعاَدُه إيََل الأمَ  َي َثََلثََة َأَّيَّ لأطَا نأَد السُّ .عي لي صي  وأ
َكري ال يُع َعسأ َها َجَي ن أ َتاَر مي يَمًة امأ رَفَةي َدعأَوًة َعظي َل َلُه َشيأٌخ الأَمزأ َُ يَ َتَصيَُّد، فَ َعمي لأطَا ، َوَخَرَج السُّ َي لأطَا سُّ

 َُ لأطَا ، فََأقَاَم السُّ َوَض الأَماءي َماَء الأَورأدي َخَلُه إيََل َْحَّاٍم يفي َداريهي، َوَجَعَل فييهي عي إيََل رُبأعي َُجَاَدى  َوَأدأ
َنكييَّةي بَ غأَداَذ، َوُسلِيَمتأ إيلَيأهي اْلأيلَّةُ  حأ ، َوَجَعَل َِبأُروَز َعَلى شي ََ َها إيََل َِهََذا َرةي، َوَساَر َعن أ خي   أَيأًضا.اْلأ
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َي إيََل بَ غأَداذَ  لأطَا َد السُّ لأعيَراقي َوَعوأ ُر َما فَ َعَلُه ُدبَ يأٌس ِبي  ذيكأ
ا  َي الَِّتي َكاَنتأ تُ عأََن َلمَّ َي َسنأَجَر، َوهي لأطَا َنُة السُّ َي اب أ ََ َماَتتأ َزوأَجُتُه، َوهي َُ إيََل َِهََذا لأطَا رََحَل السُّ

ُر ُدبَ يأٍس. ا َماَتتي اْنأَلَّ َأمأ ري ُدبَ يأٍس َوُتَداُفُع َعنأُه، فَ َلمَّ مأ  ِبَي
يًدا،  ََ َمريَض َمَرًضا َشدي لأطَا ََّ السُّ َع ُثَّ إي ا َسَي ًنا لَُه َصغيريًا َوَقَصَد الأعيَراَق، فَ َلمَّ فََأَخَذ ُدبَ يأٌس اب أ

َها، َفَدَخَلهَ  ن أ ْلأيلَّةي، فَ َهَرَب مي ََ َِبأُروُز ِبي َناَد َوَحَشَد، وََكا َجأ َّللَّي بيَذليَك َجنََّد اْلأ ُد ِبي ََتأشي ا ُدبَ يأٌس يفي الأُمسأ
َع السُّ  ا َسَي ، فَ َلمَّ ََ ري رََمَضا ُتَما َشهأ ، َوقَاَل: أَن أ يلييَّ َدي َْحأ ريَيأني قَ َزَل َواْلأ َمي َضَر اْلأ َُ اْلأَََبَ َعنأ ُدبَ يأٍس َأحأ لأطَا



يلييُّ إيََل الأعيَراقي إيََل ُدبَ يأٍس، ليَيُكفَّ َشرَّ  َدي َْحأ نأُكَما. َفَساَر اْلأ ، َوُأرييُدُه مي ِنِي ُتَما ُدبَ يأًسا مي ن أ ُه َعني َضمي
، َوُُيأ  َأ الأبيََلدي َُُه، َويَ ُقوُل: إي تَ عأطي ََةي َيسأ َليي َََبَ َأرأَسَل إيََل اْلأ َع ُدبَ يأٌس اْلأ ا َسَي ، فَ َلمَّ َي لأطَا َرُه إيََل السُّ ضي

ُلوَك، َفََتَدََّد الرُُّسُل َوُدبَ يأٌس َيََ  َُ الأَعبأَد الأَممأ ُت، َوَأُكو َعاَف َما َأَخذأ يَت َعِنِي فََأََن َأرُدُّ َأضأ ُع َرضي مأ
ََ َقدأ َوَصَل يفي َثََلَثيياَئةي فَاريٍس، َوَوَصَل اْلأَ  َتَمَع َمَعُه َعَشَرُة آََلفي فَاريٍس، وََكا ، فَاجأ َواَل َوالرِيَجالي مأ

يلييُّ بَ غأَداَذ يفي َشوَّاٍل، َوَساَر يفي أَثٍَر ُدبَ يأٍس. َدي َْحأ  اْلأ
ا َسَي  ، فَ َلمَّ ََ َساَر إيََل الأعيَراقي لأطَا ََّ السُّ َداري، َوبََذَل ُثَّ إي قأ َع ُدبَ يأٌس بيَذليَك َأرأَسَل إيلَيأهي َهَداََّي َجلييَلَة الأمي

ُة، ف َ  ََ َليي َُ َواْلأ لأطَا يَناٍر ; ليرَيأَضى َعنأُه السُّ اَئَِتأ أَلأفي دي ، َومي َهبي لذَّ ٍَ ُمنَ عََّلًة ِبي َصا ِأ َيُيبأُه إيََل َثََلَثَياَئةي حي َل
لأطَا ا َذليَك، َوَوَصَل السُّ ، فَ َلمَّ بي ُّ َوَأرأَِبُب الأَمَناصي َنِبي ي الأَقعأَدةي، فَ َلقيَيُه الأَوزييُر الزَّي أ َُ إيََل بَ غأَداَذ يفي ذي

َواًَل َكثيريًَة، َوَما لي  َها َأمأ ن أ َرَة، َوَأَخَذ مي ََةي تَ يَ قََّن ُدبَ يأٌس ُوُصوَلُه رََحَل إيََل الأََبِييَّةي، َوَقَصَد الأَبصأ لأَخليي
َرَة َوَدَخَل َوالسُّ  اَرَق الأَبصأ ََ َرُه َعَشَرَة آََلفي فَاريٍس، فَ  َُ إيث أ لأطَا ، َفَسريََّ السُّ لي خأ َن الدَّ َي ُهَناَك مي لأطَا

 الأََبِييََّة.
 

قَ  َمشأ يلييَّةي بيدي َاعي َسأ ُر قَ تألي اْلأي  ذيكأ
يِي بي  َداَِبذي َسأ َِ اْلأ ي َم قَ تأَل إيب أَراهي ، َوُملأَكُه َقدأ ذََكرأََن فييَما تَ َقدَّ امي تيهي َِبأَراَم إيََل الشَّ بَ غأَداَذ، َوَهَرَب ابأني ُأخأ

ُعو النَّاَس إيََل َمذأ  ًة َيدأ ََ َا َخليي َق َأقَاَم لَُه ِبي َمشأ ا فَاَرَق دي َها، َوَلمَّ ريَُه إيلَي أ َهبيهي، َفَكثُ ُروا قَ لأَعَة َِبنيَياَس، َوَمسي
َة حُ  دَّ َتَشُروا، َوَمَلَك ُهَو عي ُموسُ َوان أ َها الأَقدأ ن أ ني اْلأيَبالي مي ٍَ مي  ُصو
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ريييَّةي، َوال ٍة َمني النَّصي ََ ٍب َُمأَتلي َحاُب َمَذاهي َلَبكَّ َأصأ نأ َأعأَمالي بَ عأ ِي مي يأ ي الت َّ ََ بيَوادي ُُه، وََكا رأزييَّةي َوَغريأ دُّ
اُك، َفسَ  ُِ اَسأُُه الضَّحَّ ريُُه ، َوَأمي ِأ َماَئٍة[ ، َوالأَمُجوسي َوَغريأيهي رييَن ]َوََخأسي شأ ي َوعي نَ َتنيأ ِأ َِبأَراُم َسَنَة اث أ اَر إيلَيأهي

يأَف في  َكَر َِبأَراَم فَ َوَضَع السَّ اُك يفي أَلأفي رَُجٍل، وََكَبَس َعسأ ، َفَخَرَج إيلَيأهي الضَّحَّ ِأ ِأ َوقَاتَ َلُه ، َوَحَصَرُه ِأ يهي
تَ َلًة َكثيريًَة، َوقُتيلَ  ِأ َمقأ ُه ن أ َبحي ُصورٍَة. َوقَ َتَل مي َِ، َوَعاُدوا إيََل َِبنيَياَس َعَلى َأق أ ََزَم َمنأ َسلي  َِبأَراُم، َواَّنأ

يُل، فَ َقاَم َمَقاَمُه، َاعي ُُه إيَسأ َحابيهي اَسأ َي َأصأ نأ َأعأَيا َلَف يفي َِبنيَياَس رَُجًَل مي َتخأ ََ َِبأَراُم َقدي اسأ َوََجََع َِشأَل  وََكا
هُ  ن أ نأَدُه َمنأ َعاَد إيلَيأهي مي َسُه َعَلى َما عي َأ ى نَ  ُّ أَيأًضا، َوقَ وَّ ، َوَعاَضَدُه الأَمزأُدقَاّني ، َوَبثَّ ُدَعاتَُه يفي الأبيََلدي ِأ

َِِي بيَسَببيَها. ثَةي َواْلأ َادي هي اْلأ َذي تيَعاضي ِبي مأ َن اَلي  مي
َوَض َِبأَراَم إينأَساَنً  َق عي َمشأ َّ َأقَاَم بيدي ََّ الأَمزأُدقَاّني ُرُه، َوَعََل َشأأنُُه، وََكثُ َر  ُثَّ إي ، فَ َقويَي َأمأ ُُه أَبُو الأَوفَاءي اَسأ

ِي  نأ ُحكأ ثَ َر مي ُمُه َأكأ نَي، َوُحكأ ليمي َن الأُمسأ َا مي ِلي َعَلى َمنأ ِبي تَ وأ َق، َفَصاَر الأُمسأ َمشأ َباُعُه، َوقَاَم بيدي  أَت أ
 َّ ََّ الأَمزأُدقَاّني . ُثَّ إي بيَها ََتجي الأُمُلوكي َق، َوُيَسلِيُموا إيلَيأهي  َصاحي َمشأ يَنَة دي ِأ َمدي َِ إيلَيأهي َيرينأَج ليُيَسلِي رَاَسَل الأ



َم َُجَُعٍة ذََكُروهُ  يَعاُد يَ وأ ُِ الأمي نَ ُه ِأ َعَلى َذليَك، َوتَ َقرََّر بَ ي أ نَ ُه ُر بَ ي أ َمأ تَ َقرَّ اْلأ يَنًة ُصوَر، َواسأ ، َوقَ رََّر َمدي
َسأَ  ُّ َمَع اْلأي نأُه الأَمزأُدقَاّني ( مي ُُروجي َن اْلأ ، َفََل َُيَكِيُنوا َأَحًدا مي عي َامي َوابي اْلأ َب أ َم )ِبي َأ َُيأَتاُطوا َذليَك الأيَ وأ يلييََّة َأ اعي

َعى الأَمزأُدقَ  َتدأ َق، فَاسأ َمشأ َب دي َََبُ ََتَج الأُمُلوكي َصاحي َيرينأُج َوََيأليُكوا الأبيََلَد، فَ بَ َلَغ اْلأ يَء الأ َّ إي ;ليَيجي لَيأهي اّني
، َوَعلََّق رَأََّسُه َعَلى َِببي الأَقلأَعةي، َوََنَدى يفي الأبَ َلدي بيقَ  تألي َفَحَضَر َوَخََل َمَعُه، فَ َقتَ َلُه ََتُج الأُمُلوكي

ى ََ َنةي، وََك َن السَّ ََ مي َتَصَف رََمَضا ََ َذليَك ُمن أ ٍس، وََكا َأ تَُّة آََلفي نَ  ِأ سي ُه ن أ نييَّةي، فَ ُقتيَل مي اَّللَُّ  الأَباطي
. ِأ ، َورَدَّ َعَلى الأَكافيرييَن َكيأَدُه ِأ نَي َشرَُّه ليمي  الأُمسأ

َأ يَ ُثوَر  يُل َواِلي َِبنيَياَس َأ َاعي يلييََّة َخاَف إيَسأ َاعي َسأ َق َعَلى اْلأي َمشأ ثَُة بيدي َادي هي اْلأ ا َتَّتأ َهذي َنأ َمَعُه َوَلمَّ بيهي َوِبي
َلُكوا، فَ َراَسَل الأ  ، فََأَجابُوُه، النَّاُس فَ يَ هأ ِأ هي نأتيَقاَل إيََل بيََلدي ِأ َواَلي َِ َِبنيَياَس إيلَيأهي ليي ِأ َتسأ َيرينأَج، َوَبَذَل َْلُ

لَّ  ًة َوذي دَّ ، َوَلُقوا شي ِأ هي َحابيهي إيََل بيََلدي نأ َأصأ تَ َقَل ُهَو َوَمنأ َمَعُه مي ، َوان أ ِأ َِ الأَقلأَعَة إيلَيأهي َ َفَسلَّ  ًة َوَهَواًَن، َوتُ ُويفِي
. ِأ نينَي َشرَُّه مي ى اَّللَُّ الأُمؤأ ََ َماَئٍة[ ، وََك رييَن ]َوََخأسي شأ يُل َأَوائيَل َسَنةي َأرأَبٍع َوعي َاعي  إيَسأ
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ِأ  هي َق َواَّنأيَزامي َمشأ َيرينأجي دي ري الأ ُر َحصأ  ذيكأ
يلييَّةي بيدي  َاعي َسأ ِي َواْلأي َيرينأَج قَ تأُل الأَمزأُدقَاّني ا بَ َلَغ الأ َق َلمَّ َمشأ َُوا َعَلى دي ِأ َذليَك، َوَتََسَّ َِ َعَليأهي َق َعُظ َمشأ

ُب أَنأطَ  ، َوَصاحي سي ُب الأُقدأ : َصاحي ِأ َتَمُعوا ُكلُُّه يَبُة، فَاجأ ُِ الأُمصي ُه ت أ ِأ ُملأُكَها، َوَعمَّ ِأ َْلُ اكييََّة، َحيأُث َلَأ يَتي
َيرينأجي َوَقمَ  َن الأ ِأ مي ُُه ُب َطَرابُ ُلَس، َوَغريأ ري ليلتِيَجارَةي َوالزِيََّيرَةي، َوَصاحي ِأ يفي الأَبحأ ، َوَمنأ َوَصَل إيلَيأهي ِأ َصتُ ُه امي

صُ  َق ليَيحأ َمشأ ُل َفََل ُُيأَصى، َوَساُروا إيََل دي ََيأ فَاريٍس، َوَأمَّا الرَّاجي ٍِ َْنأَو أَلأ ي َتَمُعوا يفي َخلأٍق َعظي  ُروَها.فَاجأ
َع ََتُج الأُمُلوكي بيَذليكَ  ا َسَي ِأ ََثَانيَيُة آََلفي فَاريٍس، َوَوَصَل  َوَلمَّ َتَمَع َمَعُه ، فَاجأ ََ ََجََع الأَعَرَب، َوالَتُّأُكَما

َغارَ  ريَةي َواْلأي عي الأمي َمأ َق ْلي َمشأ ةي، فَ َنازَُلوا الأبَ َلَد، َوَأرأَسُلوا إيََل َأعأَمالي دي ي اْلأيجَّ َيرينأُج يفي ذي ، الأ ةي َعَلى الأبيََلدي
عَ  ا َسَي نأ  فَ َلمَّ ريًا مي ريَةي، َسريََّ َأمي َضاري الأمي بيهي َوإيحأ ََ لينَ هأ رَا ََّ ََجأًعا َكثيريًا َقدأ َساُروا إيََل َحوأ  ََتُج الأُمُلوكي َأ

َلٍة َشاتييَ  ِأ يفي لَي أ ََ ُخُروُجُه ، وََكا ِأ نَي إيلَيأهي ليمي َن الأُمسأ ََواصِي يفي ََجأٍع مي سي اْلأ َكثيريَةي ٍة  ُأَمَرائيهي يُ عأَرُف بيَشمأ
ُِ الأ  َيَر ِبيي ِأ ليبَ عأٍض، َفَظ تَ تَ ُلوا، َوَصََبَ بَ عأُضُه ِأ َواق أ ، فَ َواقَ ُعوُه َن الأَغدي َيرينأَج مي ََ الأَمَطري، َوَلُقوا الأ ليُمو ُمسأ

ََ رَُجًَل، َوَأَخُذوا َما َمعَ  ِأ َوَمَعُه َأرأبَ ُعو هي مي ُ ُمَقدِي ِأ َغريأ ُه ن أ ليتأ مي َأ ِأ يُ  ، فَ َل ِأ َي َعَشَرُة آََلفي َوقَ تَ ُلوُه ِأ َوهي ُه
ِأ قَ رأٌح. ُه َق َلَأ ََيأَسسأ َمشأ رٍي، َوَعاُدوا إيََل دي  َدابٍَّة ُموقيَرٍة َوَثََلَثَيائَةي َأسي

بأَه ا َها شي ُِ الرُّعأَب، فَ َرَحُلوا َعن أ َيرينأجي َذليَك أَلأَقى اَّللَُّ يفي قُ ُلوِبيي َن الأ َها مي َِ َمنأ َعَلي أ ا َعلي نَي، لأُمن أ فَ َلمَّ َهزيمي
، َوالأَمطَ  ََ ليُمو ُِ الأُمسأ ريٍَة َوَغريأي َذليَك، َوتَبيَعُه ََلٍح َومي نأ سي ِأ َْحأُلُه مي َر َعَليأهي َرُقوا َما تَ َعذَّ يٌد َوَأحأ ُر َشدي

ََ نُ ُزوْلُُ  ، وََكا ِأ ُه ن أ َلى مي ، َفَكثُ َر الأَقت أ ِأ ُه ن أ ََ ُكلَّ َمنأ ََتَلََّف مي تُ ُلو ٌِ، يَ قأ ي ي َوالأََبَُد َعظي ِأ يفي ذي يُلُه ِأ َورَحي
َنةي. هي السَّ نأ َهذي ةي مي  اْلأيجَّ



 
يَنَة َْحَاةَ  يني زَنأكيي َمدي َمادي الدِي ُر ُملأكي عي  ذيكأ

يَنَة َْحَاَة. لي َمدي صي ُب الأَموأ َقَر َصاحي يني زَنأكيي بأُن آَقُسن أ َماُد الدِي َنةي َمَلَك عي هي السَّ  يفي َهذي
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، َوَأرأَسَل إيََل ََتجي الأُمُلوكي َوَسَبُب َذليَك أَنَّ  َيرينأجي َهاَد الأ ، َوَأظأَهَر أَنَُّه يُرييُد جي امي ََُراَت إيََل الشَّ ُه َعََبَ الأ
، فََأَجاَب إيََل  ِأ هي َهادي نأُه الأَمُعونََة َعَلى جي ُدُه، َوَيطأُلُب مي تَ نأجي َق َيسأ َمشأ بي دي بُوريي بأُن طُغأتيكينَي َصاحي

 ، َق َمَع الأُمَرادي َمشأ نأ دي َكًرا مي ثيَقُة َجرََّد َعسأ وأ ا َوَصَلتي الت َّ َوَأرأَسَل َمنأ َأَخَذ لَُه الأُعُهوَد َوالأَمَواثييَق، فَ َلمَّ
ُزولي إيََل الأعَ  لن ُّ يَنةي َْحَاَة، َيَأُمُرُه ِبي َدي ، َوَأرأَسَل إيََل ابأنيهي ُسوَنَج َوُهَو ِبي َُمَراءي َن اْلأ َكري ََجَاَعٍة مي ريي  سأ َوالأَمسي

ِأ َأَّيَّ  ، َوتَ رََكُه ِأ َسَن ليَقاَءُه ، َوَأحأ ِأ َرَمُه ِأ فَ َوَصُلوا إيلَيأهي، فََأكأ يُعُه ِأ إيََل زَنأكيي، َفَساُروا َجَي  ًما.َمَعُه
َُمَراءي الأمُ  ، فَ َقَبَض َعَلى ُسوَنَج َوَلدي ََتجي الأُمُلوكي َوَعَلى ََجَاَعةي اْلأ ِأ نَي، َوََّنََب ُثَّ إينَُّه َغَدَر ِبيي مي َقدَّ

هي إيََل ْحََ  مي نأ يَ وأ ، َوَساَر مي ِأ َواُه ََلَب، َوَهَرَب َمنأ سي ِأ ِبي ، َواعأتَ َقَلُه َن الأُكَراعي ِأ َوَما فييَها مي َياَمُه اَة، خي
ََل َعلَ  تَ وأ ابِينَي، َفَمَلَكَها َواسأ َُماةي الذَّ ُنأدي اْلأ َن اْلأ َي َخاليَيًة مي َها َوهي َها إيََل فَ َوَصَل إيلَي أ َها، َورََحَل َعن أ ي أ

ري بيَولَ  لأَغدأ ي َأَشاَر َعَليأهي ِبي َكريهي، َوُهَو الَّذي َُ بأُن قُ َراَجَة َمَعُه يفي َعسأ بُ َها قَ رأَجا ََ َصاحي أَص، وََكا دي ََتجي ْحي
ََ صَ  نأ قَ رأَجا أَص َوَحَصَرَها، َوَطَلَب مي ، فَ َقَبَض َعَليأهي، َونَ َزَل َعَلى ْحي َأ َيَأُمَر نُ وَّابَُه الأُمُلوكي اَحبيَها َأ

ُتوا  ََ نأُه َوََل الأتَ  بَ ُلوا مي ِأ يَ قأ ، فَ َل ِي ليي لتَّسأ ِأ ِبي َها، فََأرأَسَل إيلَيأهي لييمي يَن فييَها بيَتسأ ليهي، فَأَقَاَم َوَوَلَدُه الَّذي إيََل قَ وأ
ًة َطوييلَ  ًرا َْلَا، َوُمَقاتيًَل ليَمنأ فييَها ُمدَّ َها ُُمَاصي َها َعائيًدا إيََل َعَلي أ رأ َعَلى ُملأكيَها، فَ َرَحَل َعن أ دي ِأ يَ قأ ًة، فَ َل

قييِينَي. َمشأ َُمَراءي الدِي َن اْلأ َحَب َمَعُه ُسوَنَج بأَن ََتجي الأُمُلوكي َوَمنأ َمَعُه مي َتصأ ، َواسأ لي صي  الأَموأ
َ ََتجي الأُملُ  َنُه َوَبنيأ ِأ بَ ي أ يَناٍر، َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل يفي إيطأََلقيهي نَي أَلأفي دي ُر َعَلى ََخأسي َمأ تَ َقرَّ اْلأ ، َواسأ وكي

ٌر. ِأ َأمأ نَ ُه ِأ بَ ي أ َتظي  فََأَجاَب ََتُج الأُمُلوكي إيََل َذليَك، َوَلَأ يَ ن أ
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
َن الأ  ُموسي مي َن الأَقدأ صأ ُب أَنأطَاكييََّة حي َنةي َمَلَك بَ يأُمنأُد َصاحي هي السَّ نَي.يفي َهذي ليمي  ُمسأ

افيعييَّةي  يِي رَئييسي الشَّ َُجنأدي يفي بأني اْلأ يلييَُّة َعَلى َعبأدي اللَّطي َاعي َسأ َنةي أَيأًضا َوَثَب اْلأي هي السَّ ، َويفي َهذي ََ بَ َها صأ  ِبَي
ٍِ َكثيرٍي. يَمٍة َوََتَكُّ ََ َذا ريََئَسٍة َعظي  فَ َقتَ ُلوُه، وََكا
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 ]الأَوفَ َياُت[
هي  ، ُمَدرِيُس  َويفي َهذي افيعييُّ قييُه الشَّ ََ ُّ، الأ يَهِني ٍر الأمي َعُد بأُن أَِي َنصأ تأحي َأسأ ََ َماُم أَبُو الأ َ اْلأي َنةي تُ ُويفِي السَّ

ِي  َعاّني مأ ََّري السَّ قََّه َعَلى أَِي الأُمَظ ََ ، َوتَ  ُهورٌَة يفي اْلأيََلفي يَّةي بيبَ غأَداَذ، َوَلُه َطرييَقٌة َمشأ ََ َلُه قَ ُبوٌل ، وَ النِيظَامي َكا
. َي َوَسائيري النَّاسي لأطَا ََةي َوالسُّ َليي نأَد اْلأ ٌِ عي ي  َعظي

يأسَ  ُّ، الن َّ َسِني رييُف الأَعَلوييُّ اْلَأ َسني الشَّ دي بأني اْلَأ َبةي اَّللَّي بأني ُُمَمَّ َ َْحأَزُة بأُن هي َع َوفييَها تُ ُويفِي ، َسَي ابُورييُّ
يَث الأَكثيرَي َوَرَواهُ  َدي اَئٍة، َوََجََع َمَع َشَرفي النََّسبي َشَرَف اْلأ رييَن َوَأرأبَعيمي شأ ٍع َوعي ليُدُه َسَنَة تيسأ ، َوَموأ

. َهبي يَّ الأَمذأ ََ زَيأدي َوى، وََكا قأ سي َوالت َّ َأ  الن َّ
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َماَئٍة[ رييَن َوََخأسي شأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبٍع َوعي
524 - 

َماَئةٍ ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأ  رييَن َوََخأسي شأ  َبٍع َوعي
ََ الأمَ  دأ َخا ، َوُملأكي َُمأُمودي بأني ُُمَمَّ َأ دأ َخا نأ ُُمَمَّ يَنَة ََسَرأقَ نأَد مي َي َسنأَجَر َمدي لأطَا ُر ُملأكي السُّ  ذأُكوري ذيكأ

يَنَة َسََ  َُ َسنأَجُر َمدي لأطَا ، َمَلَك السُّ َوَّلي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ  رأقَ نأَد.يفي َهذي
ََ بأني  َد بأَن ُسَليأَما َأ ُُمَمَّ َأ َخا ََل ا َمَلَكَها َأوًََّل َأرأسي ََ َقدأ رَتََّب فييَها َلمَّ َأ  َوَسَبُب َذليَك أَنَُّه َكا بَ غأَراَخا

ًما ُشَجاًعا، وَكَ  ََ َشهأ ، وََكا َأ ريَخا ًنا َلُه يُ عأَرُف بيَنصأ تَ َناَب اب أ ََ بيَسَمرأقَ نأَد َداُوَد، فََأَصابَُه فَاليٌج فَاسأ ا
َق ُهَو َورَئييُس الأ  ََ ، فَات َّ ُِ يفي الأبَ َلدي ُكأ ُد َواْلأ َلُّ َوالأَعقأ ٌَ َعَلوييٌّ َفقييٌه ُمَدرِيٌس، إيلَيأهي اْلأ بَ َلدي َعَلى قَ تألي إينأَسا

َِ َعَليأ  َأ َغائيًبا، فَ َعُظ دأ َخا ََ أَبُوُه ُُمَمَّ ، فَ َقَتََلُه لَيأًَل، وََكا َأ ريَخا ََ َلُه ابأٌن آَخُر َغائيٌب َنصأ ، وََكا َتدَّ هي َواشأ
ا قَاَرَب ََسَرأقَ نأَد َخَرَج الأَعَلوييُّ َورَئييُس الأ  َعاُه، فَ َلمَّ َتدأ ، فََأرأَسَل إيلَيأهي َواسأ ََ َتا بَ َلدي إيََل يفي بيََلدي تُ رأكيسأ

، َوقَ َبَض َعَلى ال َالي َباليهي، فَ َقَتَل الأَعَلوييَّ يفي اْلأ تيقأ .اسأ  رَّئييسي
ََّ اب أ  نأُه َأ يهي ; ظَنًّا مي عي َتدأ َي َسنأَجَر َرُسوًَل َيسأ لأطَا َأ َقدأ َأرأَسَل إيََل السُّ َأ َخا ََل ََ َواليُدُه َأرأسي ُِّ وََكا َنُه ََل يَتي

ا ظَ  َز َسنأَجُر، َوَساَر يُرييُد ََسَرأقَ نأَد، فَ َلمَّ ، فَ َتَجهَّ ُرُه َمَع الأَعَلوييِي َوالرَّئييسي َأ ِبييَما َأمأ َأ َخا ََل َيَر ابأُن َأرأسي
لأَعَلوييِي َوالرَّ  َيَر ِبي ََ َسنأَجَر، فََأرأَسَل إيلَيأهي يُ َعرِيفُُه أَنَُّه َقدأ َظ لأطَا َعائيهي السُّ تيدأ َنُه َنَدَم َعَلى اسأ ، َوأَنَُّه َواب أ ئييسي

بَ  ، فَ َغضي ََ َد إيََل ُخَراَسا أَلُُه الأَعوأ َنَما ُهَو يفي  َعَلى الطَّاَعةي، َوَيسأ ًما، فَ بَ ي أ نأ َذليَك َوَأقَاَم َأَّيَّ َسنأَجُر مي
ََّ ُمَُ  ، فََأقَ رُّوا َأ ِأ ِأ َوَعاقَ بَ ُه ، فَ َقَبَض َعَليأهي ََلحي التَّامِي َأ الصَّيأدي إيذأ رََأى اثأَِنأ َعَشَر رَُجًَل يفي السِي دأ َخا مَّ

ِأ ُثَّ َسارَ  تُ ُلوُه، فَ َقتَ َلُه ِأ لييَ قأ َن الأَباقيي،  َأرأَسَلُه َوًة، َوََّنََب بَ عأَضَها َوُمنيَع مي إيََل ََسَرأقَ نأَد َفَمَلَكَها َعن أ
ةٍ  ٍَ بَ عأَد ُمدَّ َما َُ َسنأَجُر ِبَي لأطَا َزلَُه السُّ تَ ن أ ، فَاسأ َي ُصو َأ بيبَ عأضي تيلأَك اْلُأ دأ َخا نأُه ُُمَمَّ ا َوََتَصََّن مي ، فَ َلمَّ



َرَمُه َوَأرأسَ  َ.نَ َزَل إيلَيأهي َأكأ َأ تُ ُويفِي نأَدَها إيََل َأ َي َسنأَجَر، فَ َبقيَي عي لأطَا  َلُه إيََل اب أَنتيهي َزوأَجةي السُّ
َِ الأبَ َلَد إيََل  ََزائيَن، َوَسلَّ ََلَح َواْلأ ًة َحَّتَّ َأَخَذ الأَماَل َوالسِي  َوَأقَاَم َسنأَجُر بيَسَمرأقَ نأَد ُمدَّ
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، َوَعا ريي َحَسنأ تيكينيأ َمي َأ َماَت، َفَملََّك َسنأَجُر بَ عأَدُه اْلأ ِأ يَ لأَبثأ َحَسنأ تيكينيأ َأ ، فَ َل ََ َد إيََل ُخَراَسا
َ َما ذََكرأ  َبَب َغريأ ََّ السَّ ُرُه، َوقييَل إي َم ذيكأ ََ بأني َداُوَد، الأُمَقدَّ ََ بأني ُسَليأَما َها َُمأُموَد بأَن َخا ََنُه، َعَلي أ

تٍِ  ُرُه َسَنَة سي ريهي ُهَناَك. َوَسرَييُد ذيكأ  َوَثََلثينَي ليلأَحاَجةي إيََل ذيكأ
 

َيرينأجي  َََثريبي َوَهزيَيَةي الأ َن اْلأ صأ يني زَنأكيي حي َمادي الدِي ُر فَ تأحي عي  ذيكأ
يَّةي  امي ري الأبيََلدي الشَّ نأ َأمأ يني زَنأكيي مي َماُد الدِي ا فَ رََغ عي َا  -َلمَّ ا َمَلَكُه وَ  -َحَلَب َوَأعأَماْلي َدُه، َوَلمَّ قَ رََّر قَ َواعي

زي ليلأُغَزاةي، فَ َتجَ  لتََّجهُّ ِأ ِبي َكُرُه، ُثَّ َأَمَرُه ََتييَح َعسأ َزييَرةي ليَيسأ ََّيري اْلأ ، َودي لي صي وا َعاَد إيََل الأَموأ ُزوا َوَأَعدُّ هَّ
دي حي  امي َوَقَصَد َحَلَب، فَ َقويَي َعزأُمُه َعَلى َقصأ وا، َوَعاَد إيََل الشَّ تَ َعدُّ َََثريبي َوُُمَاَصَرتيهي ; َواسأ ني اْلأ صأ

نَي. ليمي ةي َضَرريهي َعَلى الأُمسأ دَّ  ليشي
ََ َمنأ بيهي مي  َ أَنأطَاكييََّة، وََكا نَ َها َوَبنيأ َخ، بَ ي أ َ َحَلَب َْنأُو َثََلثَةي فَ َراسي َنُه َوَبنيأ ُن بَ ي أ َيرينأجي َوَهَذا اْلأيصأ َن الأ

يعي َأعأ  ََ َحَلَب َعَلى َجَي ُو نَ َها يُ َقاَسي ، بَ ي أ َي ري َِببي اْلأيَنا لي َحَلَب بيظَاهي َهأ َا الأَغرأبييَّةي، َحَّتَّ َعَلى رََحًى ْلي َماْلي
ٍم َقدأ َأَغاُرو  يٍق، ُكلَّ يَ وأ يٍد َوضي ِأ يفي ُضرٍِ َشدي ُل الأبَ َلدي َمَعُه ََ َأهأ ، وََكا ُض الطَّرييقي َ الأبَ َلدي َعرأ ِأ َوَبنيأ ا َعَليأهي

َواْلَُ  .َوََّنَُبوا َأمأ  ِأ
، َفَساَر إيلَيأهي َوََنزََلُه. ني ري َهَذا اْلأيصأ َِ الأَعزأَم َعَلى َحصأ َاَل َصمَّ هي اْلأ يُد َهذي هي ا رََأى الشَّ  فَ َلمَّ

َعٌة َْلَا َما بَ عأَدَها هي َوق أ ََّ َهذي ، َوَعليُموا َأ ِأ َلُه ِأ َورَاجي َيرينأُج بيَذليَك ََجَُعوا فَاريَسُه َِ الأ ا َعلي َحَشُدوا ، فَ فَ َلمَّ
ِأ َساُروا َْنأوَ  ريهي نأ َأمأ ا فَ َرُغوا مي ُدوُه، فَ َلمَّ ََ تَ ن أ ًئا إيَلَّ اسأ ِأ َشي أ نأ طَاقَتيهي َتَشاَر َوََجَُعوا، َوَلَأ َيَتأُُكوا مي ُه، فَاسأ

َيرينأجي يفي  ََّ ليَقاَء الأ ، فَإي ني دي َعني اْلأيصأ لأَعوأ َعُل، وَُكلٌّ َأَشاَر ِبي َأ َحابَُه فييَما يَ  َرى  َأصأ ِأ َخَطٌر ََل يُدأ هي بيََلدي
ِأ َطمي  يهي نأ أَيأدي ََن مي ََن َقدأ ُعدأ َيرينأَج َمَّتَّ رََأوأ ََّ الأ : إي ِأ َُ الأَعاقيَبُة، فَ َقاَل َْلُ ٍء َتُكو ُعوا َوَسارُوا َعَلى َأيي َشيأ

ِأ َعَلى ُكلِي َحالٍ  نأ ليَقائيهي  .يفي أَثَريََن، َوَخرَّبُوا بيََلَدََن، َوََل بَُد مي
هي، َواشأ  مي ، َوَصََبَ ُكلُّ َفرييٍق ْليَصأ َُّوا ليلأقيَتالي َط ا َواصأ ، فَالأتَ َقوأ ِأ َم إيلَيأهي َن َوتَ َقدَّ ُر ُثَّ تَ َرَك اْلأيصأ َمأ َتدَّ اْلأ

َيُروا نَي، َفَظ ليمي َرُه َعَلى الأُمسأ َزَل َنصأ ََّ اَّللََّ تَ َعاََل أَن أ ، ُثَّ إي ِأ نَ ُه  بَ ي أ
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ََزمَ  ِأ َخلأٌق َكثيرٌي، َوتَ َقدَّ  َواَّنأ ُه ن أ ري، َوقُتيَل مي َسأ ِأ يفي اْلأ نأ فُ رأَساَّنيي َبَح َهزيَيٍَة، َوَوَقَع َكثيرٌي مي َيرينأُج َأق أ َماُد الأ َم عي
نأ ِبَأ  ِأ مي ُه ق أ ، فَ لأُنذي ِأ لأَناُه َمَعُه ْنأَازي، َوقَاَل: َهَذا َأوَُّل َمَصافٍِ َعمي ْلأي َكريهي ِبي يني إيََل َعسأ َقى الدِي َنا َما يَ ب أ سي

َرأضي َسَنَة َأرأَبٍع َوََثَانينَي َوََخأ  تَ زأُت بيتيلأَك اْلأ ، َوَلَقدي اجأ ِأ َعُلوا َما َأَمَرُه ََ ، فَ  ِأ َماَئٍة لَيأًَل، رُعأُبُه يفي قُ ُلوِبيي سي
. ني الأعيظَامي َِبٍق إيََل َذليَك الأَوقأتي ََّ َكثيريًا مي : إي  َفقييَل ِلي

ا فَ رََغ ا َوًة، َوقَ تَ ُلوا َوَأَسُروا ُكلَّ َمنأ فييهي، فَ َلمَّ ني فَ َتَسلَُّموُه َعن أ ِأ َعاُدوا إيََل اْلأيصأ ريهي ََ نأ َظ ََ مي ليُمو لأُمسأ
نأُه إيََل قَ لأَعةي َحاريٍم، وَ  ََ َخَراًِب، ُثَّ َساَر مي ا، َوبَقيَي إيََل اْلأ يني َوَجَعَلُه دَكًّ َماُد الدِي َربَُه عي لأقُ َوَأخأ َي ِبي رأبي هي

لي بَ َلدي َحاريٍم َوَهاَدنُو  َف َدخأ ُلَها نيصأ ، فَ َبَذَل َلُه َأهأ َيرينأجي َي أَيأًضا ليلأ نأ أَنأطَاكييََّة، َفَحَصَرَها َوهي ُه، مي
تأ قُ َوى الأ  ََ ، َوَضُع َعأَمالي ََ بيتيلأَك اْلأ ليُمو َتَداَر الأُمسأ ِأ َوَقدي اسأ ُه ِأ إيََل َذليَك، َوَعاَد َعن أ َكافيرييَن، فََأَجاَِبُ

ِأ بَ عأَد أَ  يهي َيأدي َظ َما ِبي َأ ِأ حي َساٍب، َوَصاَر ُقَصارَاُه ََّ الأبيََلَد َقدأ َجاَءَها َما َلَأ َيُكنأ يفي حي َأ َكانُوا َوَعليُموا َأ
. يعي َمي ُعوا يفي ُملأكي اْلأ  َقدأ َطمي

 
ي َودَ  يَنَة َسرأجي يني زَنأكيي أَيأًضا َمدي َمادي الدِي ُر ُملأكي عي  ارًاذيكأ

ََ َقدأ بَ َلَغُه َعنأ ُحسَ  َزييَرةي، وََكا ََّيري اْلأ ي َعاَد إيََل دي َواحي َََثريبي َوتيلأَك الن َّ ري اْلأ نأ َأمأ ا فَ رََغ مي ينأ َلمَّ امي الدِي
بي  ََ َصاحي َما َلةي َداُوَد بأني َسقأ وأ ني الدَّ هي رُكأ يَن، َوابأني َعمِي بي َماريدي ا،  ََتأُرََتَش بأني إييلأغَازيي َصاحي ََ ني كيي صأ حي

يني  َتَمَع ُحَساُم الدِي يبينَي، فَاجأ يَن َوَنصي َ َماريدي َي َبنيأ ي، َوهي يَنَة َسرأجي ِأ َوَحَصَر َمدي  قَ َواريَص، فَ َعاَد إيلَيأهي
دَّ  َي بَ َلَغتأ عي َن الَتُّأُكَما ، َوََجَُعوا َخلأًقا َكثيريًا مي ِأ ُُه َد َوَغريأ ُب آمي َلةي َوَصاحي وأ ُن الدَّ ا، َورُكأ ًَ رييَن أَلأ شأ ِأ عي َُتُ

ي. يني َوَمَلَك َسرأجي َماُد الدِي ِأ عي ي، فَ َهَزَمُه َواحي  َوَساُروا إيلَيأهي، فَ َتَصافُّوا بيتيلأَك الن َّ
ي قَاَل:  َفَحَكى ِلي َواليدي

َلةي َداُوُد َقَصَد بَ َلَد َجزييَرةي ابأني ُعَمَر َوََّنََبُه، فَ بَ لَ  وأ ُن الدَّ ََزَم رُكأ ا اَّنأ ، َفَساَر َلمَّ يني َمادي الدِي َََبُ إيََل عي َغ اْلأ
يقي َمَساليكيهي َوُخُشونَةي اْلأيَبالي الَِّتي يفي الطَّ  َزييَرةي، َوَأرَاَد ُدُخوَل بَ َلٍد َداُوَد، ُثَّ َعاَد ليضي ، َوَساَر َْنأَو اْلأ رييقي

 إيََل 
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ني الأقيََلعي يفي تيلأَك  َي مي .َدارَا َفَمَلَكَها، َوهي َعأَمالي  اْلأ
 

َافيظي الأَعَلوييِي  ََلفَةي اْلأ ري، َوخي مي ُر َوفَاةي اْلأ  ذيكأ
تَ عأليي الأَعَلوي  َكامي اَّللَّي أَبُو َعلييِي بأُن الأُمسأ حأ ُر ِبَي مي ي الأَقعأَدةي، قُتيَل اْلأ َنةي، ََثّني ذي هي السَّ ُب يفي َهذي ، َصاحي يُّ

تَ َزٍه َلُه، فَ لَ  َر، َخَرَج إيََل ُمن أ صأ يَّتيهي، مي ريَةي يفي رَعي ََ َسيِيَئ السِي َنَُّه َكا نييَُّة فَ َقتَ ُلوُه ; ْلي ا َعاَد َوَثَب َعَليأهي الأَباطي مَّ



ُرُه َأرأبَ ًعا َوَثََلثينَي َسَنًة، َوُهَو الأَعا ُهٍر، َوُعمأ رييَن َسَنًة َوََخأَسَة َأشأ شأ ًعا َوعي نأ َوَلدي وََكاَنتأ ويََليَ ُتُه تيسأ ُر مي شي
ُر مي الأمَ  يََّة ِبييفأرييقييَّةي، َوُهَو أَيأًضا الأَعاشي دي لأَماَسَة َوَبََن الأَمهأ جي ي َظَهَر بيسي يِي ُعبَ يأدي اَّللَّي الَّذي دي ََاءي هأ َُل َن اْلأ

يِي أَيأًضا. دي نأ َأوأََلدي الأَمهأ  الأَعَلوييِينَي مي
َ بَ عأ  ا قُتيَل َلَأ َيُكنأ َلُه َوَلٌد بَ عأَدُه، فَ َوِلي ِي بأني َوَلمَّ ريي الأَقاسي َمي يدي ابأُن اْلأ َُ َعبأُد الأَمجي هي الأَميأُمو َدُه ابأُن َعمِي

ري نيَيابًَة، َحَّتَّ  َمأ َا بُوييَع لَُه لييَ نأُظَر يفي اْلأ ْلأيََلَفةي َوإيََّّ َّللَّي، َوَلَأ يُ َباَيعأ ِبي ري ِبي تَ نأصي َأ   الأُمسأ َشَف َعنأ َْحأٍل إي ُيكأ
ري فَ تَ  مي ََ ليْلأ َُ ُهَو ََنئيًبا َعنأُه.َكا َُ اْلأيََلَفُة فييهي، َوَيُكو  ُكو

َا، فَ ُوليَد اب أ  ةي فََأقَاَم ِبي دَّ َها يفي الشِي َر إيلَي أ صأ نأ مي ََّ َأَِبُه َخَرَج مي َ ، ْلي ََ َقََل َافيظي بيَعسأ ليُد اْلأ َنُه َعبأُد َوَموأ
َزَر َأَِب َعلييٍِ  تَ وأ َ اسأ ا َوِلي يدي ُهَناَك، َوَلمَّ ري،  الأَمجي َمأ ْلأ تَ َبدَّ ِبي ، َواسأ ََماِليِي ٍر اْلأ َفأَضلي بأني َبدأ ََد بأَن اْلأ َأْحأ

ُخُل إيلَيأهي إيَلَّ َمنأ يُرييُدُه أَبُ  َزانٍَة، َوََل َيدأ َدَعُه يفي خي َافيظي َوَحَجَر َعَليأهي، َوَأوأ ، َوبَقيَي َوتَ َغلََّب َعَلى اْلأ و َعلييٍِ
ٌِ ََل َمعأ  َافيُظ َلُه اسأ َوالي َوَغريأيَها، اْلأ َمأ َن اْلأ ري إيََل َداريهي مي ََ يفي الأَقصأ ًَن ََتأَتُه، َونَ َقَل أَبُو َعلييٍِ ُكلَّ َما َكا

تَ َقاَمتأ أُ  َماَئٍة[ فَاسأ رييَن ]َوََخأسي شأ تٍِ َوعي َأ قُتيَل أَبُو َعلييٍِ َسَنَة سي ُر َكَذليَك إيََل َأ َمأ ُموُر َوَلَأ يَ َزلي اْلأ
 ، َافيظي هي.اْلأ نأ ويََليَتيهي َوبيََلدي َن مي لَتيهي، َوََتَكَّ َِ يفي َدوأ  َوَحَك
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ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
َي َُمأُموٍد. لأطَا َي َزوأَجُة السُّ َي َسنأَجَر، َوهي لأطَا َنُة السُّ َُ اب أ َاُتو َنةي تُ ُوفِيَيتي اْلأ هي السَّ  يفي َهذي

َيريْنأييُّ  ُب أَنأطَاكييََّة. َوفييَها قُتيَل بَ يأُمنأُد الأ  َصاحي
ََ بيبَ غأَداَذ، َووَ  يني َُمأُموُد بأُن ُمَؤيَّدي الأُملأكي بأَن نيظَامي الأُملأكي يفي َشعأَبا رُي الدِي َ َنصي َرييُق يفي َوفييَها تُ ُويفِي َقَع اْلأ

، َفَذَهبَ  يِي ُتشي وقي الت ُّ ََطبي َوالسُّ َواٌل َكثيريٌَة. َداريهي بَ عأَد َوفَاتيهي َويفي َحظَائيَر اْلأ َن النَّاسي َأمأ  مي
. َق ََتجي الأُمُلوكي َمشأ بي دي َسني بأُن الصُّويفيِي ليَصاحي رِيُج بأُن اْلَأ ََ َوادي الأُم  َوفييَها َوَزَر الرَّئييُس أَبُو الذُّ

يعُ  ُه الأَبدي لأطَانييَّةي َشرأَقيأ بَ غأَداَذ، تَ َوَلَّ اري السُّ لدَّ ُد ِبي ََ الرَّصأ َِّ. َوفييَها َكا ُّ، َوَلَأ يَتي رأََلِي طي صأ  اْلأي
.ٌِ ي يٌد َوَأًذى َعظي ٌف َشدي َها َخوأ ن أ ، فَ َناَل النَّاَس مي ي  َوفييَها بيبَ غأَداَذ َعَقاريُب طَيَّارٌَة َذَواُت َشوأَكَتنيأ

 ََ ، وََكا ََ نأ ُخَراَسا ٍد مي ُعوُد بأُن ُُمَمَّ ةي، َخَرَج الأَمليُك َمسأ ي اْلأيجَّ َي  َوفييَها، يفي ذي لأطَا هي السُّ نأَد َعمِي عي
َي َُمأُموٍد َقوييٌّ  لأطَا يهي السُّ ََةي َأخي ََّ َعزأَمُه َعَلى َُمَاَل رأَجاُف َأ ََّ َسنأَجَر، َوَوَصَل إيََل َساَوَة، َوَوَقَع اْلأي ، َوَأ

َُ َُمأُموٌد، َوَسارَ  لأطَا َعَر السُّ َتشأ ُه َسنأَجَر َأَمَرُه بيَذليَك، فَاسأ  َعمَّ
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ُعوٌد َوَخَدَمهُ  ََ َوَصَل إيلَيأهي َأُخوُه الأَمليُك َمسأ ا َوَصَل إيََل َكرأَمانأَشاَها ، فَ َلمَّ ََ ، َوَلَأ َعنأ بَ غأَداَذ إيََل َِهََذا
َها. َُه إيلَي أ يَنًة َكنأَجَة َوَأعأَماَْلَا َوَسريَّ َُ َمدي لأطَا رأَجافي أَثَ ٌر، فََأقأَطُعُه السُّ  َيظأَهرأ ليْلأي

َزييَرةي، َفَخرَّ َوفييهَ  ، َواْلأ لي صي ، َوالأَموأ ََبلي ، َوبَ َلدي اْلأ لأعيَراقي ، ِبي َوَّلي يَمٌة يفي رَبييٍع اْلأ َبتأ  ا َكاَنتأ زَلأَزَلٌة َعظي
 َكثيريًا.

َت. َُ َُمأُموٌد قَ لأَعَة أََلَموأ لأطَا  َوفييَها َمَلَك السُّ
ُِ بأُن عُ  ي َ إيب أَراهي يَنٍة ]الأَوفَ َياُت[ َوفييَها تُ ُويفِي لي َغزََّة، َمدي نأ َأهأ َحاَق الأَغزِييُّ مي ٍد أَبُو إيسأ ََ بأني ُُمَمَّ ثأَما

يدي  َعَراءي الأُمجي َن الشُّ اَئٍة، َوُهَو مي َدى َوَأرأبَعينَي َوَأرأبَعيمي ليُدُه َسَنَة إيحأ ، َوَموأ امي َن الشَّ نَي مي طي َلسأ نأ بيَي يَن، َفمي
ُف فييهَ  يَدٍة َيصي نأ َقصي ليهي مي َراَك:قَ وأ َت أ  ا اْلأ

يًتا ًَت َوََل صي ِأ َصوأ نأ ُجُيوشي الَتُّأكي َما تَ رََكتأ ... ليلرَّعأدي َكرَّاَُتُ َيٍة مي  يفي فيت أ
ارييَ َتا ََ َأ ُقوتيُلوا َكانُوا َع ًنا َوإي ٌم إيَذا ُقوبيُلوا َكانُوا َمََلئيَكًة ... ُحسأ  قَ وأ

: دي  َوَلُه يفي الزُّهأ
ََياُة  هي اْلأ َا َهذي َييَهاإيََّّ َط َييُه الأَغوييُّ َمنأ َيصأ  َمَتاٌع ... َوالسَّ

اَعُة الَِّتي أَنأَت فييَها  َما َمَضى فَاَت َوالأُمَؤمَُّل َغيأٌب ... َوَلَك السَّ
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ُس  ِبَّ ٍد الدَّ ََد بأني ُُمَمَّ ابي بأني َأْحأ دي بأني َعبأدي الأَوهَّ ُ بأُن ُُمَمَّ َُسنيأ َ اْلأ وييُّ َوفييَها تُ ُويفِي أَبُو َعبأدي اَّللَّي النَّحأ
هي، ُوليَد َسَنَة َثََلٍث َوَأرأ  ُمِي وييِي ْلي ٍر النَّحأ ، َأُخو أَِي الأَكَرمي بأني فَاخي لأَباريعي ُر، الأَمعأُروُف ِبي اعي بَعينَي الشَّ

لُُه: نأُه قَ وأ عأٌر َملييٌح، َفمي اَئٍة، َوَلُه شي  َوَأرأبَعيمي
ي َعَليَّ الأَكَرى ُثَّ  نأكي يفي الأَوَسني  رُدِي ُجريي َسَكِني ... فَ َقدأ قَ نَ عأُت بيطَيأٍف مي  اهأ

نيُسِني  نأكي يُ ؤأ ُت َأطأُلُبُه ... إيَلَّ رََجاَء َخَياٍل مي َشكأ َم َقدأ َأوأ وأ  ََل ََتأَسِبي الن َّ
ٍِِ يُ َؤرِيُقِني  ُلكي َعنأ َه ََوى فَ رأًدا ُأَغاليُبُه ... َوََنَم لَي أ تيِني َواْلأ  تَ رَكأ

َي َطوييَلٌة.وَ   هي
ُّ الن َّ  َراّني هأ ٍد أَبُو َسعأٍد الأمي دي بأني َعطَا بأني ُُمَمَّ ِي بأني ُُمَمَّ َبُة اَّللَّي بأُن الأَقاسي َ هي ليُدُه َوفييَها تُ ُويفِي ، َوَموأ يأَسابُورييُّ

ًا. ًَث َحافيظًا َصاْلي ََ ُُمَدِي اَئٍة، وََكا َدى َوَثََلثينَي َوَأرأبَعيمي  َسَنَة إيحأ
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َماَئٍة[ رييَن َوََخأسي شأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوعي
(525) 

َماَئةٍ  رييَن َوََخأسي شأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوعي
يني زَنأكيي َمادي الدِي هي إيََل عي لييمي ري ُدبَ يأسي بأني َصَدَقَة َوَتسأ ُر َأسأ  ذيكأ

، َأَسَر َتَ  ََ َنةي يفي َشعأَبا هي السَّ رَي ُدبَ يأَس بأَن يفي َهذي َمي َق، اْلأ َمشأ ُب دي ُج الأُمُلوكي بُوريي بأُن طُغأتيكينَي َصاحي
َقَر. يدي زَنأكيي بأني آَقُسن أ هي َب اْلأيلَّةي، َوُسلََّمُه إيََل َأََتَبكي الشَّ  َصَدَقَة َصاحي

َرَة  ا فَاَرَق الأَبصأ نأ َصرأَخَد جَ  -َعَلى َما ذََكرأََنُه  -َوَسَبُب َذليَك أَنَُّه َلمَّ امي مي َن الشَّ ٌد مي اَءُه قَاصي
َنَة، َوَخلََّف َجارييًَة ُسرِييًَّة َلهُ  هي السَّ َ َهذي يًّا، فَ تُ ُويفِي ََ َخصي بَ َها َكا ََّ َصاحي َ َها ; ْلي يهي إيلَي أ عي َتدأ َلتأ َيسأ تَ وأ ، فَاسأ

ُِّ َْلَا ذَ  َا ََل يَتي َف َْلَا َعَلى الأَقلأَعةي َوَما فييَها، َوَعليَمتأ َأَّنَّ ٌة َوَْنأَدٌة، فَ ُوصي َل بيَرُجٍل َلُه قُ وَّ َأ تَ تَّصي ليَك إيَلَّ ِبَي
ُعوهُ  ، فََأرأَسَلتأ َتدأ لأعيَراقي ريَتيهي، َوذُكيَر َْلَا َحالَُه َوَما ُهَو َعَليأهي ِبي َرُة َعشي  إيََل َصرأَخَد ُدبَ يأُس بأُن َصَدَقَة وََكث أ

َِ الأقَ  نأ َماٍل َوَغريأيهي إيلَيأهي.ليتَ تَ َزوََّج بيهي، َوُتَسلِي  لأَعَة َوَما فييَها مي
َق، َمشأ ي دي ُء بينَ َواحي َلَّ َدي ، َفَضلَّ بيهي اْلأ امي نأ َأرأضي الأعيَراقي إيََل الشَّ ءي َمَعُه، َوَساَر مي َلَّ َدي فَ نَ َزَل  فََأَخَذ اْلأ

نأ َكلأٍب َشرأقييَّ الأُغوَطةي، فََأَخُذوُه َوَْحَُلوُه إي  نأَدُه.بيَناٍس مي َق، َفَحَبَسُه عي َمشأ بي دي  ََل ََتجي الأُمُلوكي َصاحي
نأُه، فََأرأَسَل إيََل ََتجي  ََ ُدبَ يأٌس يَ َقُع فييهي َويَ َناُل مي يني زَنأكيي اْلأَََبَ، وََكا َماُد الدِي َع َأََتَبكأ عي الأُمُلوكي  َوَسَي

نأُه ُدبَ يأًسا ليُيَسلِيَمُه إيلَيأهي َويُطأليقَ  نأ  َيطأُلُب مي تَ َنَع مي َي امأ َُمَراءي الأَمأأُسورييَن، َوإي َن اْلأ َوَلَدُه، َوَمنأ َمَعُه مي
َق َوَحَصَرَها َوَخرََِّبَا، َوََّنََب بَ َلَدَها، فََأَجاَب ََتُج الأُمُلوكي إيََل َذليَك، َوَأرأ  َمشأ هي َساَر إيََل دي لييمي َسَل َتسأ

َقَن ُدبَ يأٌس َأََتَبكأ ُسوَنَج بأَن ََتجي الأُمُلوكي َوا يَن َمَعُه، َوَأرأَسَل ََتُج الأُمُلوكي ُدبَ يأًسا، فَأَي أ َُمَراَء الَّذي ْلأ
ََلَف َما َعَل زَنأكيي َمَعُه خي ََ ، فَ  َََلكي ْلأ  ِبي
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َزَ  تيَعةي اْلأ َوابَّ َوَسائيَر َأمأ ََلَح َوالدَّ َواَت َوالسِي َق أ َسَن إيلَيأهي، َوَْحََل َلُه اْلأ َمُه َحَّتَّ َعَلى َظنَّ َوَأحأ ، َوَقدَّ ائيني
. َعُل َأَكابيُر الأُمُلوكي َأ هي، َوفَ َعَل َمَعُه َما يَ  سي َأ  نَ 

َبارييِي َوَأَِب َبكأ  َن أ َلةي بأَن اْلأ وأ يَد الدَّ َق َأرأَسَل َسدي َمشأ هي بيدي َّللَّي بيَقبأضي ُد ِبي ََتأشي َع الأُمسأ ا َسَي ٍر َوَلمَّ ري بأَن بيشأ
نأ َجزي  ََزرييَّ مي ََ ُمَتَحقًَّقا بيهي اْلأ َِ ُدبَ يأًسا إيلَيأهي ليَما َكا َأ ُيَسلِي نأُه َأ يَرةي ابأني ُعَمَر إيََل ََتجي الأُمُلوكي َيطأُلُب مي

يني َوُهَو يفي  َمادي الدِي هي إيََل عي َبارييِي بيَتَسلُّمي َن أ َلةي بأُن اْلأ وأ يُد الدَّ َع َسدي ةي، َفَسمي ََ َليي نأ َعَداَوةي اْلأ ،  الطَّري مي يقي
َماَد ال َََبُ عي َتَخفَّ بيهي، َوبَ َلَغ اْلأ َق َواسأ َمشأ ، َوَذمَّ َأََتَبكأ زَنأكيي بيدي عأ َق َوَلَأ يَ رأجي َمشأ ، َفَساَر إيََل دي يني دِي

َق قَ َبُضوا َعَليأهي َوَعَلى ابأني  َمشأ نأ دي ا رََجَع مي ٍر،  فََأرأَسَل إيََل َطرييقيهي َمنأ َيَأُخُذُه إيَذا َعاَد، فَ َلمَّ بيشأ
َبارييِي َفسَ  َن أ ُروٌه، َوَأمَّا ابأُن اْلأ ٍر فََأَهانَُه َوَجَرى يفي َحقِيهي َمكأ  َجَنُه.َوَْحَُلوُِهَا إيلَيأهي، فََأمَّا ابأُن بيشأ



َع فييهي فَُأطأليَق، َوَلَأ يَ َزلأ ُدبَ يأٌس َمَع زَنأكيي َحَّتَّ اْنأََدرَ  ََ َّللَّي َش َد ِبي ََتأشي ََّ الأُمسأ ، َعَلى  ُثَّ إي َمَعُه إيََل الأعيَراقي
َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل.  َما َنذأُكُرُه إي

َي َُمأُموٍد َوُملأكي ابأنيهي ُدَوادَ  لأطَا ُر َوفَاةي السُّ  ذيكأ
 ََ ، وََكا ََ ََمَذا َي َُمأُموٍد ِبي لأطَا َُ َُمأُموُد ابأُن السُّ لأطَا َ السُّ َنةي يفي َشوَّاٍل تُ ُويفِي هي السَّ هي َقدأ  يفي َهذي قَ بأَل َمَرضي

: َعزي  ِأ ُه ن أ َلةي، َومي وأ َي الدَّ َُمَراءي َوَأعأَيا َن اْلأ نأ ََجَاَعٍة مي يُّ مي َنأَساَِبذي ِي اْلأ يني أَبُو َخاَف َوزييُرُه أَبُو الأَقاسي يُز الدِي
ُتكينَي الأَمعأُروُف بيشي  رُي أَنُوشأ َمي ، َواْلأ يفي تَ وأ ٍد الأُمسأ َُد بأُن َحامي ٍر َأْحأ رُي َنصأ ريأكيريأ، َوَوَلُدُه ُعَمُر، َوُهَو َأمي

يني َِبأرُ  دي الدِي ُبوًضا َعَليأهي إيََل ُُمَاهي يني فََأرأَسَلُه َمقأ ، فَأَمَّا َعزييُز الدِي ِأ ُُه ، َوَغريأ َي لأطَا بي السُّ وَز َحاجي
ريأكيريأ َوَوَلُدُه فَ ُقتيََل يفي َجَُ  َا، َوَأمَّا شي رييَت، ُثَّ قُتيَل ِبي َرةي.بيَتكأ خي  اَدى اْلأ

َن الأوَ  اٍق مي تِيََ لأطََنةي ِبي َ يفي َشوَّاٍل، َوُأقأعيَد َوَلَدُه ُدَواُد يفي السَّ ََ َمريَض َوتُ ُويفِي لأطَا ََّ السُّ زييري أَِي ُثَّ إي
ََبلي  يعي بيََلدي اْلأ َب َلُه يفي َجَي ، َوُخطي يلييِي َدي َْحأ َقَر اْلأ ، َوَأََتَبكيهي آَقُسن أ ِي َنُة  الأَقاسي َيت أ ، َوَوقَ َعتي الأ ََ َوَأذأرَبييَجا

َوالي  مأ ََّ النَّاُس َوَسَكُنوا َساَر الأَوزييُر ِبَي ا اطأَمَأ ، فَ َلمَّ ، ُثَّ َسَكَنتأ ََبلي ََ َوَسائيري بيََلدي اْلأ ََمَذا ، ِبي هي إيََل الرَّيِي
َي َسنأَجَر. لأطَا َي ليلسُّ َن فييَها َحيأُث هي  فََأمي

ُر السُّ  ََ ُعمأ رييَن َسَنًة، وََكاَنتأ ويََليَ ُتهُ وََكا شأ َ َْنأَو َسبأٍع َوعي ا تُ ُويفِي َي َُمأُموٍد َلمَّ  لأطَا
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مَ  ََ َحلييًما َكريَيًا َعاقيًَل، َيسأ ًما، وََكا رييَن يَ وأ شأ ُهٍر َوعي َعَة َأشأ َرَة َسَنًة، َوتيسأ َنَِتأ َعشأ لأطََنةي اث أ َرُه ليلسَّ ُع َما َيكأ
َحابيهي َعني التَّطَ َوََل يُ َعاقي  َصأ َها، َكافًّا ْلي ا َعن أ ًَ َيي َوالي الرََّعاََّي َع رَةي، قَلييَل الطََّمعي يفي َأمأ رُّقي ُب َعَليأهي َمَع الأُقدأ

َها. ن أ ٍء مي  إيََل َشيأ
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

َنةي ََثَر الأَباطينييَُّة بيَتاجي الأُمُلوكي بُوريي بأني طُغأ  هي السَّ ، َفََبََأ يفي َهذي ي َق، َفَجَرُحوُه ُجرأَحنيأ َمشأ بي دي تيكينَي َصاحي
ِأ َعَلى َضعأفٍ  َخُر، َوبَقيَي فييهي أََلُمُه، إيَلَّ أَنَُّه ََيأليُس ليلنَّاسي َويَ رأَكُب َمَعُه َر اْلأ   فييهي.َأَحُدُِهَا، َوتَ َنسَّ

 ]الأَوفَ َياُت[
َسني بأ  رُي أَبُو اْلَأ َمي َ اْلأ َّللَّي يفي رََجٍب.َوفييَها تُ ُويفِي دي ِبي ََتأشي َّللَّي َأُخو الأُمسأ ري ِبي َتظأهي  ُن الأُمسأ

ظُ  افيعييُّ الأَواعي قييُه الشَّ ََ ََ بأني َعبأدي اَّللَّي أَبُو َعلييٍِ الأ ََسُن بأُن َسلأَما َ اْلأ  ُمَدرِيُس َوفييَها يفي َشوَّاٍل تُ ُويفِي
َن  ُلُه مي يَّةي بيبَ غأَداَذ، َوَأصأ .النِيظَامي َي  الزََّوزَا

َ يفي  ، تُ ُويفِي لي صي يُب الأَموأ ، َخطي يِي بأني الطُّوسي ري الأَمعأُروُف ِبي َُد بأُن َعبأدي الأَقاهي ٍر َأْحأ يُب أَبُو َنصأ َطي  رَبييٍع َواْلأ
. َوَّلي  اْلأ

ُب الأكيرأَماتي  ُهوُر، َصاحي ُد الأَمشأ ُّ الزَّاهي ِبي ُس الرَّحأ ِبَّ ٍِ الدَّ لي عَ َوَْحَّاُد بأُن ُمسأ  ، َوَسَي
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زييِي َقدأ َذمَّ  َوأ َرجي بأَن اْلأ ََ يأَخ َأَِب الأ ََ َساُروا، َورَأَيأُت الشَّ َذٌة َكثيريُو َحاٌب َوَتََلمي يَث، َلُه َأصأ َدي ُه َوثَ َلَبُه، اْلأ
زييِي َقدأ َصنَّ  َوأ ََّ ابأَن اْلأ َن الصَّاْليينَي، فَإي َوٌة بيَغريأيهي مي يأخي ُأسأ ََذا الشَّ َف كيَتاًِب ََسَّاُه تَ لأبييَس إيبألييَس َلَأ يُ بأقي َوْلي

. ِأ نَي َوَصاْليييهي ليمي نأ َساَدةي الأُمسأ  فييهي َعَلى َأَحٍد مي
ي  َننيأ ليُدُه َسَنَة اث أ ُّ الأَكاتيُب، َوَموأ َباّني ي أ ي الشَّ َصنيأ دي بأني اْلُأ دي َعبأدي الأَواحي َبُة اَّللَّي بأُن ُُمَمَّ َوَثََلثينَي َوهي

َُِهَا، َوُهَو رَاويي " ُمسأ  ، َوَغريأ ََ ، َوَأَِب طَاليبي بأَن َغيأََل بي َع َأَِب َعلييِي بأَن الأُمَهذَّ اَئٍة، َسَي ََد َوَأرأبَعيمي َندي " َأْحأ
َا. َبٍل َوالأَغيأََلنييَّاتي " َوَغريأيِهي  بأني َحن أ

َسني أَبُو غَ  ََسني بأني َعلييِي بأني اْلَأ ُد بأُن اْلأ َرةي، َوُُمَمَّ لأَبصأ اَئٍة ِبي نَي َوَأرأبَعيمي ، ُوليَد َسَنَة ََخأسي يُّ اليٍب الأَماَورأدي
ًا. ََ َصاْلي ، وََكا َتاَّنِي سأ جي يَث الأَكثيرَي، َوَرَوى ُسَنَن أَِي ُدَواَد السِي َدي َع اْلأ  َوَسَي
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َماَئٍة[ رييَن َوََخأسي شأ تٍِ َوعي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
(526) 

َماَئةٍ  ُثَّ  رييَن َوََخأسي شأ تٍِ َوعي  َدَخَلتأ َسَنُة سي
تيهي  ، َوويزَارَةي ََّينيَس َوَموأ َافيظي ُر قَ تألي أَِي َعلييٍِ َوزييري اْلأ  ذيكأ

ُّ َوزييُر اْلأَ  ََماِلي ٍر اْلأ َفأَضلي بأني َبدأ َفأَضُل أَبُو َعلييِي بأُن اْلأ َنةي يفي الأُمَحرَّمي قُتيَل اْلأ هي السَّ يني يفي َهذي افيظي ليدي
َر. صأ بي مي  اَّللَّي الأَعَلوييِي َصاحي

ُُموري، قَلييٍل َأوأ َجلي  َن اْلأ ٍء مي َِ يفي َشيأ َأ َُيأُك ، َوَمنَ َعُه َأ َافيظي يٍل، َوَسَبُب قَ تأليهي أَنَُّه َقدأ َحَجَر َعَلى اْلأ
َن الدُّ  َقَط مي ري اْلأيََلَفةي إيََل َداريهي، َوَأسأ ِأ َوإيلَيأهي َوَأَخَذ َما يفي َقصأ ُه ي ُهَو َجدُّ يَل الَّذي َاعي َر إيَسأ َعاءي ذيكأ

َي َحيَّ َعَلى َخريأي  ََذا َن اْلأ َقَط مي ُق، َوَأسأ ٍد الصَّادي ري بأُن ُُمَمَّ ََ يلييَُّة، َوُهَو ابأُن َجعأ َاعي َسأ ،  تُ نأَسُب اْلأي الأَعَملي
َأ ََيأ  ُطََباَء َأ ، َوَأَمَر اْلأ ََجلُّ، َوَلَأ ََيأُطبأ ليلأَحافيظي َفأَضُل اْلأ يِيُد اْلأ َي: السَّ ، َوهي َلأَقاٍب َكتَ بَ َها َْلُِأ طُُبوا َلُه ِبي

نيَ  ليمي لي َعَلى الأُمسأ ُر َجَناحي الأَعدأ ، َوََنشي يني زَةي الدِي ي َعنأ َحوأ ، َوالأُمَحامي َولي  َسيِيُد َِمَالييكي َأرأَِببي الدُّ
ُر إي  يَن، ََنصي َعدي َب أ َربينَي َواْلأ َق أ َيهي اْلأ ي َسيأ َاضي َرتيهي ِبي ُِ بيُنصأ َبتيهي َوُحُضوريهي، َوالأَقائي َقِي يفي َحاَلَِتأ َغي أ َمامي اْلأ

َقِي َواعأتي  ي الأُقَضاةي إيََل اتِيَباعي َشرأعي اْلأ هي، َوَهادي َبادي نُي اَّللَّي َعَلى عي بيرييهي، َأمي ُد َوَصائيبي رَأأييهي َوَتدأ هي، َوُمرأشي َمادي
يَلِتَي السَّ ُدَعاةي الأمُ  ، َوَماليُك َفضي ِي َُم ري َعني اْلأ َوأ ، َورَافيُع اْلأ ِي ََل النِيَع هي، َموأ حي بَ َيانيهي َوإيرأَشادي نينَي بيَواضي مي يأفي ؤأ

. ُُيوشي رُي اْلأ نأَشاهأ َأمي َفأَضُل، َشاهي ََجلُّ اْلأ يِيُد اْلأ َُد السَّ ، أَبُو َعلييٍِ َأْحأ ِي  َوالأَقَل
يَّ  ََ إيَمامي ِأ وََكا يَعُة الأَعَلوييِينَي َوَِمَالييُكُه نأُه شي َرتأ مي ََ َناُقَص بيهي، فَ نَ  ري، َوالت َّ مي ثيُر َذمَّ اْلأ ، ُيكأ َهبي الأَمذأ



َي  َنةي إيََل الأَميأَدا هي السَّ نأ َهذي َن الأُمَحرَّمي مي رييَن مي يَ لأَعُب وََكريُهوُه، َوَعَزُموا َعَلى قَ تأليهي، َفَخَرَج يفي الأعيشأ
لأ  ، َفَخَرُجوا َعَليأهي، َفَحمَ ِبي ََ ليلأَحافيظي ِأ َِمأُلوٌك فيريْنأييٌّ َكا ُه ن أ َحابيهي، َفَكَمَن لَُه ََجَاَعٌة مي َل ُكَرةي َمَع َأصأ

ََ فييهَ  َن اْلأيَزانَةي الَِّتي َكا َافيُظ مي َيريْنأييُّ َعَليأهي، َفَطَعَنُه فَ َقتَ َلُه، َوَحزُّوا رََأَسُه، َوَخَرَج اْلأ ، َوََّنََب النَّاُس االأ
َها َما ََل  ن أ َذ مي ، َوُأخي  َداَر أَِي َعلييٍِ
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ري. َافيُظ إيََل َداريهي، فََأَخَذ َما بَقيَي فييَها، َوَْحََلُه إيََل الأَقصأ  ُُيأَصى، َورَكيَب النَّاُس َواْلأ
ََ َقدأ بُوييَع لَ  ْلأيََلَفةي، وََكا َافيُظ ِبي َمئيٍذ اْلأ ََ َوبُوييَع يَ وأ َأ َكا ٍل إي َمأ ََ َكافيًَل ْلي َأ َيُكو ، َوَأ دي ُه بيويََليَةي الأَعهأ

مي بيَعيأنيهي، يَّ يفي َذليَك الأيَ وأ َافيظي تأحي ََّينيَس اْلأ ََ َزَر َأَِب الأ تَ وأ ْلأيََلَفةي اسأ ا بُوييَع ِبي ري، فَ َلمَّ مي رَي  ليْلأ َولُقِيَب َأمي
َبةي،  َي أ َِ اْلأ ي ََ َعظي ، وََكا ُُيوشي نأُه ََّينيَس اْلأ هي، َوََتَيََّل مي سي َأ َافيُظ َعَلى نَ  رِي، َفَخافَُه اْلأ ري، َكثيرَي الشَّ بَعييَد الأَغوأ

َأ َوَضَع َلُه فَ رَّاُشُه يفي ب َ  َافيُظ ِبَي َتاَل َعَليأهي اْلأ ًئا َوََل َشريَب، فَاحأ نأَدُه َشي أ َتاَط، َوَلَأ َيَأُكلأ عي يأتي فَاحأ
مُ  َت، الطََّهارَةي َماًء َمسأ نأ َمَكانيَك َهَلكأ َت مي ليهي، َوقييَل َلُه: َمََّت ُقمأ َأ وُد يفي ُس وًما فَاغأَتَسَل بيهي، فَ َوَقَع الدُّ

َوَضهُ  ُرُج َوَُيأَعُل عي وُد فَ َيخأ ، فَ يَ عأَلُق بيهي الدُّ ُِ الطَّرييُّ يفي الأَمَحلِي َأ َُيأَعَل اللَّحأ ََ يُ َعاََلُ ِبَي ، فَ َقاَرَب َفَكا
اءَ  ََ َافيُظ َكأَنَُّه يَ ُعوُدُه، فَ َقامَ الشِي َأ ََتَرََّك َهَلَك، فَ رَكيَب إيلَيأهي اْلأ : إينَُّه َقدأ َصُلَح، َوإي  َلُه ، َفقييَل ليلأَحافيظي

 ََ َلتيهي، وََكا نأ لَي أ َ مي هي، فَ تُ ُويفِي نأدي نأ عي نأَدُه، ُثَّ َخَرَج مي َافيُظ عي ي َيَديأهي، َوقَ َعَد اْلأ تُُه يفي  َوَمَشى إيََل َبنيأ َموأ
َنةي. هي السَّ نأ َهذي ةي مي ي اْلأيجَّ نأ ذي رييَن مي سي َوالأعيشأ ادي  السَّ

، َوَسرَييدُ  دي َنُه َحَسًنا، َوَخَطَب َلُه بيويََليَةي الأَعهأ َافيُظ اب أ َزَر اْلأ تَ وأ ا َماَت ََّينيَس اسأ  َوَلمَّ
َماَئٍة[ . رييَن ]َوََخأسي شأ ٍع َوعي ُر قَ تأليهي َسَنَة تيسأ  ذيكأ

صأ  بي مي ََّ َوزييَر َصاحي ، فَإي نأ َْحَاَقةي َذليَك الرَُّجلي َها َومي ن أ ًبا مي َا ذََكرأُت أَلأَقاَب أَِي َعلييٍِ تَ َعجُّ َدَها َوإيََّّ َر َوحأ
لأُجوقييَّةي َكنيظَامي الأُملأكي َوَغريأيهي، نيي السَّ ََلطي ََ َوزييُر السَّ َأ َيُكو َبغيي َأ ََ َهَكَذا فَ يَ ن أ ََ الرُّبُوبييََّة،  إيَذا َكا ُعو َيدَّ

َلى{ ]النازعات:  َعأ ُِ اْلأ ََ يَ ُقوُل: }َأََن رَبُُّك َر َهَكَذا تُ َولِيُد، َأََل تَ َرى إيََل فيرأَعوأ صأ ََّ تُ رأبََة مي [ 24َعَلى َأ
َرَها. يُل ذيكأ َياَء ُأَخَر ََل نُطي  َوإيََل َأشأ

 
ي  ُعوٍد، َوالأَمليَكنيأ َي َمسأ لأطَا ُر َحالي السُّ ُعودٍ ذيكأ لأعيَراقي ليَمسأ لأطََنةي ِبي َراري السَّ تيقأ   َسلأُجوقأَشاهأ َوَداُوَد، َواسأ

هي  ََ ليَوَلدي ََبلي َوَأذأرَبييَجا َب بيبيََلدي اْلأ ٍد، َوُخطي َي ُُمَمَّ لأطَا َُ َُمأُموُد ابأُن السُّ لأطَا َ السُّ ا تُ ُويفِي  الأَمليكي َداُوَد َلمَّ
ََ يفي ذييسَ  -َعَلى َما ذََكرأََنُه  - نأ َِهََذا  اَر الأَمليُك َداُوُد مي
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لأطَا ُه السُّ ََّ َعمَّ ، فََأََتُه اْلأَََبُ َأ ََ َماَئٍة[ إيََل َزْنأَا رييَن ]َوََخأسي شأ نَي َوعي نأ َسَنةي ََخأسي ُعوًدا الأَقعأَدةي مي ََ َمسأ
ََل  تَ وأ ، َوَوَصَل إيََل َتَبأييَز َواسأ ََ نأ ُجرأَجا َا، َوَجَرى َقدأ َساَر مي َها، َفَساَر الأَمليُك َداُوُد إيلَيأهي َوَحَصَرُه ِبي  َعَلي أ

َطَلَحا. َماَئٍة[ ُثَّ اصأ رييَن ]َوََخأسي شأ تٍِ َوعي نَ ُهَما قيَتاٌل إيََل َسلأخي الأُمَحرَّمي َسَنَة سي  بَ ي أ
ُعوٌد  َُ َمسأ لأطَا َر الأَمليُك َداُوُد َمرأَحَلًة، َوَخَرَج السُّ َتَمَعتأ َعَليأهي الأَعَساكيُر، َوَساَر َوَتََخَّ نأ َتَبأييَز، َواجأ مي

َمتأ يفي طََلبي  ُطأَبَة بيبَ غأَداَذ، وََكاَنتأ ُرُسُل الأَمليكي َداُوَد َقدأ تَ َقدَّ ، َوَأرأَسَل َيطأُلُب اْلأ ََ ُطأَبةي، إيََل َِهََذا اْلأ
َِ يفي ا ُكأ ََّ اْلأ َّللَّي َأ ُد ِبي ََتأشي َي َسنأَجَر، َمنأ َأرَاَد َخَطَب َلُه، َوَأرأَسَل إيََل فََأَجاَب الأُمسأ لأطَا ُطأَبةي إيََل السُّ ْلأ

َدُه، ف َ  ََ َلُه َوحأ َأ َتُكو َبغيي َأ ُطأَبَة يَ ن أ ََّ اْلأ ُطأَبةي ;فَإي ََحٍد يفي اْلأ ََ ْلي َأ ََل َيَأَذ َُ َسنأَجُر َأ لأطَا َوَقَع َذليَك السُّ
قيًعا َحَسًنا. نأُه َموأ  مي

ُدُه، َوَيطأُلُب ُثَّ إي  تَ نأجي لي َوَغريأيَها َيسأ صي َب الأَموأ يني زَنأكيي َصاحي َماَد الدِي ُعوًدا َكاَتَب عي ََ َمسأ لأطَا ََّ السُّ
لأطََنةي. ُعوٍد َعَلى طََلبي السَّ ُس َمسأ َأ َر، فَ َقويَيتأ بيَذليَك نَ   ُمَساَعَدَتُه، فَ َوَعَدُه النَّصأ

ََّ الأَمليَك َسلأُجوقأشَ  ُب فَاريَس ُثَّ إي اقيي َصاحي ٍد َساَر َأََتَبُكُه قُ َراَجُة السَّ َي ُُمَمَّ لأطَا اَه ابأَن السُّ
ُعوٍد، َونَ َزَل يفي  َي َمسأ لأطَا َها قَ بأَل ُوُصولي السُّ َكٍر َكثيرٍي إيََل بَ غأَداَذ، فَ َوَصَل إيلَي أ ، يفي َعسأ ََ َتا َداري َوُخوزيسأ

ةُ  ََ َليي َرَمُه اْلأ ، َوَأكأ َي لأطَا هي. السُّ سي َأ ُه لينَ  ََ َل َتحأ  َواسأ
ِأ َُيَبأ إيََل َما َطَلبَ  َأ ُمنيَعَها، فَ َل ُد إي ُطأَبَة، َويَ تَ َهدَّ ُعوٍد َيطأُلُب اْلأ َي َمسأ لأطَا ُه، َفَساَر ُثَّ َوَصَل َرُسوُل السُّ

َكُر َسلأجُ  ََةي َوَعسأ َليي َكُر اْلأ ، َوبَ َرَز َعسأ َاليصي يََّة اْلأ ُعوٍد َحَّتَّ نَ َزَل َعبَّاسي اقيي َْنأَو َمسأ وقأَشاهأ َوقُ َراَجَة السَّ
، َوَواَقَع  َلًة إيََل الأَمعأُشوقي ًما َولَي أ يني زَنأكيي، َوَساَر يَ وأ َمادي الدِي نأ َحرأبي َأََتَبكأ عي رََغ مي َأ َأ يَ  َماَد إيََل َأ عي

َحابيهي، َوَساَر زَ  نأ َأصأ يني زَنأكيي فَ َهَزَمُه، َوَأَسَر َكثيريًا مي َلَة، الدِي جأ رييَت، فَ َعََبَ فييَها دي َهزيًما إيََل َتكأ نأكيي ُمن أ
َن الطََّلَب، ا َعََبَ َأمي يني أَيُّوُب، فَأَقَاَم َلُه الأَمَعابيَر، فَ َلمَّ ُِ الدِي يَنئيٍذ َْنأ َا حي زأَداَر ِبي ََ الدَّ َوَساَر إيََل  وََكا

ََلحي َحاليهي َوَحالي ريَجاليهي، َوَهذَ  صأ هي ْليي تِيَصاليهي بيهي بيََلدي ََ َسبَ ًبا َلي يني أَيُّوَب َكا ِي الدِي نأ َْنأ َيعأُل مي ا الأ
ريي   َوالأَمصي
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َا َعَلى َما َنذأُكُرُه. امي َوَغريأيِهي َر َوالشَّ صأ ُر إيََل ُملأكي مي َمأ ُِ اْلأ  يفي َُجأَلتيهي، َحَّتَّ آَل ِبيي
نَُّه َساَر  ُعوٌد فَإي َُ َمسأ لأطَا يَّةي إيََل الأَمَلكييَّةي، َوَوقَ َعتي الطَََّلئيُع بَ عأُضَها َعَلى بَ عأٍض، ُثَّ َوَأمَّا السُّ َن الأَعبَّاسي مي

. ي َمنيأ يهي َسلأُجوقأَشاهأ يَ وأ َ َأخي َنُه َوَبنيأ  َلَأ تَ َزلي الأُمَناَوَشُة ََتأريي بَ ي أ
ثُُّه َعَلى الأُمَبا َتحي َانيبي َوَأرأَسَل َسلأُجوقأَشاهأ إيََل قُ َراَجَة َيسأ َلَة إيََل اْلأ جأ َدرَةي، فَ َعاَد َسرييًعا، َوَعََبَ دي

يني زَنأكيي رََجَع إيََل َورَائيهي، َوَأرأَسلَ  َمادي الدِي َّنأيَزامي عي ُعوٌد ِبي َُ َمسأ لأطَا َِ السُّ ا َعلي ، فَ َلمَّ رأقييِي ةي  الشَّ ََ َليي إيََل اْلأ
َي َسنأَجَر إيََل ال لأطَا َيَق يُ َعرِيفُُه ُوُصوَل السُّ َأ نَ تَّ ِأ َأ ُت َأ رَأَي أ ةي َوَغريأيهي، َوإي ََ َليي دي اْلأ ، َوأَنَُّه َعازيٌم َعَلى َقصأ رَّيِي



ََةي، فََأََن ُمَوافيٌق َعَلى َذليَك. فَأَ  َليي َُ الأعيَراُق ليوَكييلي اْلأ ، َوَيُكو ُة َعَلى قيَتاليهي َوَدفأعيهي َعني الأعيَراقي ََ َليي َعاَد اْلأ
ََواَب َيسأ  َُُه.اْلأ قي  تَ وأ

لأطَ  ََ السَّ ََةي، َوَتُكو َليي ََ الأعيَراُق ليوَكييلي اْلأ َأ َيُكو َطَلُحوا َعَلى َأ ، فَاصأ َنُة َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل يفي الصُّلأحي
ُعودٌ  َُ َمسأ لأطَا َُوا َعَلى َذليَك، َوَعاَد السُّ هي، َوََتَاَل دي َّ َعهأ َُ َسلأُجوقأَشاهأ َوِلي ُعوٍد، َوَيُكو إيََل بَ غأَداَذ،  ليَمسأ

ُو  ِأ يفي َُجَاَدى اْلأ تيَماُعُه ََ اجأ َنكييَّةي، وََكا حأ ، َونَ َزَل َسلأُجوقأَشاهأ يفي َداٍر الشِي َي لأطَا  ََل.فَ نَ َزَل بيَداري السُّ
 

َي َسنأَجرَ  لأطَا هي السُّ ُعوٍد َوَعمِي َي َمسأ لأطَا َ السُّ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ
لأطَا َ السُّ ا تُ ُويفِي ٍد، َلمَّ َي ُُمَمَّ لأطَا َُ َُمأُموٌد َساَر َسنأَجُر إيََل بيََلدي اْلأيَبالي َوَمَعُه الأَمليُك طُغأُرُل ابأُن السُّ

َََبُ إيََل اْلأَ  ، فَ َوَصَل اْلأ ََ َها إيََل َِهََذا ن أ ، ُثَّ َساَر مي نأَدُه َقدأ ََلزََمُه، فَ َوَصَل إيََل الرَّيِي ََ عي ةي وََكا ََ ليي
ََتأشي  نَ ُهَما َعَلى قيَتاليهي، وَ الأُمسأ َدُة بَ ي أ تَ َقرَّتي الأَقاعي ، فَاسأ ََ ُعوٍد بيُوُصوليهي إيََل َِهََذا َي َمسأ لأطَا َّللَّي َوالسُّ َأ دي ِبي َأ

ُعوٌد َوَسلأُجوقأ  َُ َمسأ لأطَا اقيي َوالسُّ َم قُ َراَجُة السَّ ُة، فَ تَ َقدَّ ََ َليي َز اْلأ ، َوََتَهَّ ِأ ُة َمَعُه ََ َليي ََ اْلأ َشاهأ َْنأَو َيُكو
، فََأرأَسَل إيََل قُ َراَجَة، َوأَلأَزمَ  ِأ ريي َمَعُه َّللَّي َعني الأَمسي ُد ِبي ََتأشي َر الأُمسأ َي َسنأَجَر، َوَتََخَّ لأطَا  ُه َوقَاَل:السُّ

ًَل. َعُلُه َعاجي ًَل َأََن َأف أ نأ َسنأَجَر آجي ي ََتَاُف مي ََّ الَّذي  إي
يَنئيٍذ َوَساَر َعَلى ت َ  َا.َفََبََز حي َأ بَ َلَغ إيََل َخانيقينَي َوَأقَاَم ِبي  َريٍُّث َوتَ َوقٍُّف إيََل َأ

يني  َمادي الدِي َباُر بيُوُصولي عي َخأ يعيهي، َوَوَصَلتي اْلأ ني الأعيَراقي َجَي َعتأ ُخطأَبُة َسنأَجَر مي  َوُقطي
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ََ َسنأَجَر َأقأَطَعُه  زَنأكيي، َوُدبَ يأسي بأني َصَدقََة إيََل قُ َريأبي بَ غأَداَذ، فََأمَّا لأطَا ََّ السُّ نَُّه ذُكيَر َأ ُدبَ يأٌس فَإي
نأ إيَجابَتيهي إيََل  تَ َنَع مي َأُل الرِيَضا َعنأُه، فَامأ رَُع، َوَيسأ َّللَّي َيضأ دي ِبي ََتأشي   َذليَك.اْلأيلََّة، َوَأرأَسَل إيََل الأُمسأ

 ََّ نَُّه ذُكيَر َأ يني زَنأكيي فَإي َماُد الدِي ُد  َوَأمَّا عي ََتأشي َنكييَّةي بَ غأَداَذ، فَ َعاَد الأُمسأ حأ ََ َسنأَجَر َقدأ َأعأطَاُه شي لأطَا السُّ
ِأ َمعَ  َناًدا َجَعَلُه َها، َوَجنََّد َأجأ تيعأَدادي ليلأُمَدافيَعةي َعن أ سأ َلي َلَها ِبي َّللَّي إيََل بَ غأَداَذ، َوَأَمَر َأهأ .ِبي ِأ  ُه

ُعوًدا  ََ َمسأ لأطَا ََّ السُّ َر ُثَّ إي َي َسنأَجَر يفي َخلأٍق َكثيرٍي فَ َتَأخَّ لأطَا ِأ َطََلئيُع السُّ َمرأَج، فَ َلقييَ ُه َوَصَل إيََل َدادأ
اَئةي أَلأفي فَاريٍس، فَ  َُ َسنأَجُر يفي َأَسَداَِبَذ يفي مي لأطَا ، َونَ َزَل السُّ ََ ُعوٌد إيََل َكرأَمانأَشاَها َُ َمسأ لأطَا َساَر السُّ

ُعوٌد َوَأُخوُه سَ  َُ َمسأ لأطَا نَ ُهَما، َونَ َزَل السُّ ي، فَ نَ َزََل بَ ي أ ي يُ َقاُل َْلَُما: َكاٍو، َوَماهي لأُجوقأَشاهأ إيََل َجبَ َلنيأ
ريََة َأرأبَ عَ  ِأ َمسي ، فَ َرَجُعوا إيََل َورَائيهي ِأ رََع يفي طََلبيهي ِأ َأسأ ْنأيَرافيهي َع ِبي ا َسَي َر، فَ َلمَّ مٍ َسنأَجُر كينأَكوأ ٍم يفي يَ وأ  ةي َأَّيَّ

َرأَب انأتيظَارًا ليقُ  ُعوٌد يَُدافيُع اْلأ ََ َمسأ ينَ َوري، وََكا نأَد الدِي ، عي ََ ََل َي بيَعوأ َكَرا َلٍة، فَالأتَ َقى الأَعسأ ُدومي َولَي أ
، َوَجَعَل َسنأَجُر َعَلى َميأ  َن الأَمَصافِي ا مي َُ َسنأَجُر َلَأ َيَيدأ بُدًّ لأطَا ا ََنزََلُه السُّ ، فَ َلمَّ دي ََتأشي َمَنتيهي طُغأُرَل الأُمسأ

ٍد َمَع ََجأ  ، َوَعَلى َميأَسَرتيهي ُخَواَرزأُم َشاهأ أَتأَسَز بأَن ُُمَمَّ ََ ريَا رَي َأمي ٍد َوَقَماَج َوَأمي يهي ُُمَمَّ َن ابأَن َأخي ٍع مي



رَي قَ َزَل، َوَعَلى  َمي اقيي َواْلأ ُعوٌد َعَلى َميأَمَنتيهي قُ َراَجَة السَّ ، َوَجَعَل َمسأ َُمَراءي َقُش َِبزأَدارأ اْلأ َميأَسَرتيهي يَ َرن أ
. َّنأيَزامي ََ قَ َزُل َقدأ َواطََأ َسنأَجَر َعَلى اَلي ُُِهَا، وََكا  َويُوُسُف َجاُووُش، َوَغريأ

اقيي َعَلى الأَقلأبي َوفييهي  ُهوًدا، َفَحَمَل قُ َراَجُة السَّ ًما َمشأ ََ يَ وأ َرأُب َوقَاَمتأ َعَلى َساٍق، وََكا َوَوقَ َعتي اْلأ
ا َْحََل قُ َراالسُّ  َييَ َلُة، فَ َلمَّ َ َيَديأهي الأ َكري، َوَبنيأ َي الأَعسأ َعا نأ ُشجأ َُ َسنأَجُر يفي َعَشَرةي آََلفي فَاريٍس مي َجُة لأطَا

ريهي، َفَصاَر قُ َراَجُة يفي الأَوَسطي فَ َقاتَ  َل إيََل َعَلى الأَقلأبي رََجَع الأَمليُك طُغأُرُل َوُخَواريزأُم َشاهأ إيََل َورَاءي َظهأ
َراَحاٌت َكثيريٌَة، فَ َلمَّ  ريًا َوبيهي جي َذ ُهَو َأسي َحابيهي، َوُأخي نأ َأصأ َراَحاٍت، َوقُتيَل َكثيرٌي مي َة جي دَّ َأ ُجريَح عي ا رََأى َأ

ُ َأزأبي  َن الأَمعأرََكةي، َوقُتيَل يُوُسُف َجاُووُش، َوُحَسنيأ َِ مي ََزَم َوَسلي ُعوٌد َذليَك اَّنأ َُ َمسأ لأطَا نأ السُّ ُك، َوُِهَا مي
َنةي. هي السَّ نأ َهذي َن رََجٍب مي َعُة ََثمي ، وََكاَنتي الأَوق أ َُمَراءي  َأَكابيري اْلأ

ا َحَضَر قُ َراَجُة َسبَُّه َوقَالَ  َضَر قُ َراَجَة، فَ َلمَّ ُعوٍد نَ َزَل َسنأَجُر، َوَأحأ َزيَيَُة َعَلى َمسأ ا َتَّتي اْلأ   َلُه:فَ َلمَّ
ُد َأيَّ شَ  سي َأ ؟ قَاَل:ََّي ُم ٍء تَ رأُجو بيقيَتاِلي  يأ

 َِ تُ َلَك َوُأقيي َأ َأق أ  ُكنأُت َأرأُجو َأ
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ُِ َعَليأهي. ُك  ُسلأطَاًَن َأحأ
ََ َقدأ بَ َلَغ ُخونأَج، فَ لَ  نأَدُه، وََكا يهي َفَحَضَر عي عي َتدأ ُعوٍد َيسأ َي َمسأ لأطَا ًا، َوَأرأَسَل إيََل السُّ ا رَآُه فَ َقتَ َلُه َصَبأ مَّ

لَ  َلَس الأَمليُك طُغأ قَ ب َّ تيهي، َوَأَعاَدُه إيََل َكنأَجَة، َوَأجأ ََ َي َعَليأهي َوَُمَاَل َيا َرَمُه َوَعاتَ َبُه َعَلى الأعيصأ ُرَل ابأَن ُه َوَأكأ
َنأ  ِي اْلأ ، َوَجَعَل يفي ويزَارَتيهي َأَِب الأَقاسي يَع الأبيََلدي لأطََنةي، َوَخَطَب َلُه َجَي ٍد يفي السَّ يهي ُُمَمَّ يَّ َوزييَر َأخي َساَِبذي

تٍِ  ََ َسَنَة سي نأ رََمَضا رييَن مي ، فَ َوَصَل إيََل نَ يأَسابُوَر يفي الأعيشأ ََ َي َُمأُموٍد، َوَعاَد إيََل ُخَراَسا لأطَا السُّ
َماَئٍة[ . رييَن ]َوََخأسي شأ  َوعي

نأُه َما َنذأُكُرُه. ََ مي َّللَّي َفَكا ُد ِبي ََتأشي  َوَأمَّا الأُمسأ
 

ريي  ُر َمسي هي  ذيكأ يني زَنأكيي إيََل بَ غأَداَذ َواَّنأيَزامي َمادي الدِي  عي
دي إي  ُعوٍد، َعَزَم َعَلى الأَعوأ َي َمسأ لأطَا نأ بَ غأَداَذ َوبَ َلَغُه اَّنأيَزاُم السُّ َّللَّي مي ُد ِبي ََتأشي ا َساَر الأُمسأ ََل بَ غأَداَذ، َلمَّ

يني زَنأكيي إيََل  َمادي الدِي َََبُ بيُوُصولي عي َُ َسنأَجُر فََأََتُه اْلأ لأطَا ََ السُّ  بَ غأَداَذ، َوَمَعُه ُدبَ يأُس بأُن َصَدَقَة، وََكا
رَعَ  ُة بيَذليَك َأسأ ََ َليي َِ اْلأ ا َعلي تييََلءي َعَليأهي، فَ َلمَّ سأ دي الأعيَراقي َواَلي َها،  َقدأ َكاتَ بَ ُهَما َوَأَمَرُِهَا بيَقصأ َد إيلَي أ الأَعوأ

َانيبي الأَغرأ  نأ ُدَجيأٍل، َوالأتَ َقَيا َوَعََبَ إيََل اْلأ لأَمَنارييَّةي مي يني ِبي َماُد الدِي يَّةي، َونَ َزَل عي لأَعبَّاسي ، َوَساَر فَ نَ َزَل ِبي ِيِي
ةي  ََ َليي َتَدَأ زَنأكيي َفَحَمَل َعَلى َميأَمَنةي اْلأ نأ رََجٍب، فَاب أ رييَن مي ابيعي َوالأعيشأ َكةي يفي السَّ ني الأََبَامي َا ِبييصأ ، َوِبي

مَ َجََ  ََةي َعَلى َميأَمَنةي عي َليي نأ َميأَسَرةي اْلأ مي مي َادي نأُه، َوَْحََل َنَظُر اْلأ ََزُموا مي َباُل، فَاَّنأ َلةي إيق أ وأ يني اُل الدَّ ادي الدِي



يني  َماُد الدِي ََزَم ُدبَ يأٌس، َوَأرَاَد عي َتدَّ الأقيَتاُل، فَاَّنأ هي، َواشأ سي َأ ََُة بينَ  َليي َ فَ َرَأى  َوُدبَ يأٍس، َوَْحََل اْلأ الصََّبأ
َلي  َر ََجَاَعٌة، َوَِبَت اْلأ َكري ََجَاَعٌة َوُأسي َن الأَعسأ ََزَم أَيأًضا، َوقُتيَل مي رَُّقوا َعنأُه فَاَّنأ ََ ُة ُهَناَك النَّاَس َقدأ تَ  ََ ي

َن الأَغدي إيََل بيَغَداَذ. َلَتُه، َوَعاَد مي  لَي أ
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َزيَيَ  ُر َحالي ُدبَ يأٍس بَ عأَد اْلأ  ةي ذيكأ
ي، َوََجََع ََجأًعا، َواحي هي الأَمذأُكوري يَ ُلوُذ بيبيََلدي اْلأيلَّةي َوتيلأَك الن َّ وََكاَنتأ تيلأَك  َوفييَها َعاَد ُدبَ يأٌس بَ عأَد اَّنأيَزامي

نأ بَ غأَداَذ، فَالأتَ َقى ُهَو َوُدبَ يأ  َكٍر مي دَّ بيَعسأ ، فَأُمي يِي دي ََتأشي َباٍل الأُمسأ ََزَم ُدبَ يأٌس الأويََليَُة بيَيدي إيق أ ٌس فَاَّنأ
َها، َحَّتَّ  ن أ رأ َعَلى التََّخلُّصي مي دي ًئا، َوَلَأ يَ قأ ِأ َشي أ ى يفي َأََجٍَة ُهَناَك، َوبَقيَي َثََلثًَة َلَأ َيطأَع ََ تَ  َرَجُه  َواخأ َأخأ

ريهي.  ََجَّاٌس َعَلى َظهأ
َكُرَها، َوُِبأ  َِّ إيلَيأهي َعسأ َط، َوانأَض َأ ُثَّ ََجََع َوَقَصَد َواسي َبأي، َلَأ يَ َزلأ فييَها إيََل َأ ، َوابأُن أَِي اْلأ تيَياُر، َوَشاقُّ

ُم الأمُ  َادي َباٌل اْلأ ِأ يَ َرن أَقُش َِبزأَداُر َوإيق أ َذ إيلَيأهي ََ َماَئٍة[ ، فَ نَ  رييَن ]َوََخأسي شأ يُّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوعي دي ََتأشي سأ
تَ تَ ُلوا يفي الأَماءي وَ  َكٍر، فَاق أ َن يفي َعسأ ُُه مي َر ُِبأتيَياُر، َوَشاقُّ َوَغريأ ََ َوُدبَ يأٌس، َوُأسي يُّو طي ََزَم الأَواسي الأََبِي، فَاَّنأ

. َُمَراءي  اْلأ
 

قَ  َمشأ بي دي ُر َوفَاةي ََتجي الأُمُلوكي َصاحي  ذيكأ
ُب  َ ََتُج الأُمُلوكي بُوريي بأُن طُغأتيكينَي، َصاحي َنةي يفي رََجٍب، تُ ُويفِي هي السَّ ََّ يفي َهذي تيهي َأ َق، َوَسَبُب َموأ َمشأ دي

َن الأَباطينييَّةي  ََ بيهي مي ي َكا ُرأَح الَّذي َ  -َوَقدأ ذََكرأََنُه  -اْلأ َتُه، فَ تُ ُويفِي َقَط قُ وَّ ُه، َوَأسأ ََ َع ََ َوَأضأ َتدَّ َعَليأهي اْلأ اشأ
لأُملأكي بَ عأَدُه ليوَ  نأ رََجٍب، َوَوصَّى ِبي رييَن مي ي َوالأعيشأ َادي يَنةي يفي اْلأ َدي يَل، َوَوصَّى ِبي َاعي هي َِشأسي الأُمُلوكي إيَسأ َلدي

ٍد. َلةي ُُمَمَّ وأ هي َِشأسي الدَّ َا ليَوَلدي َلَبكَّ َوَأعأَماْلي  بَ عأ
ثَ َر  ًحا، َأكأ ََ ُِمَدَّ َداًما، َسدَّ َمَسدَّ أَبييهي َوفَاَق َعَليأهي، وََكا قأ ، ُشَجاًعا مي ََ بُوريي َكثيرَي اْلأيَهادي َعَراُء الشُّ وََكا

 َ ري َبنيأ َمأ بيريي اْلأ ، َوقَاَم بيَتدأ ُنُه َِشأُس الأُمُلوكي ، َوَمَلَك بَ عأَدُه اب أ َيَّاطي يََّما ابأُن اْلأ ُب َمَدائيَحُه ََلسي َاجي َيَديأهي اْلأ
َتَدَأ َأمأ  ُب أَبييهي، اعأَتَمَد َعَليأهي َواب أ َق، َوُهَو َحاجي َمشأ َنُة دي حأ ُوَز شي يَّةي يُوُسُف بأُن َفريأ لرَّعي لرِيفأقي ِبي َرُه ِبي

َعاُء َلُه َوالأُقصَّاُد َعَليأهي. ، َفَكثُ َر الدُّ ِأ َي إيلَيأهي َسا حأ  َواْلأي

(9/38) 

 



ريهي بَ عأَلَبكَّ  َن رَاٍس َوَحصأ صأ َوةي َوحي َن اللَّب أ صأ ُر ُملأكي َِشأسي الأُمُلوكي حي  ذيكأ
َنةي َمَلَك َِشأُس الأُمُلوكي إيَسأَ  هي السَّ َن رَاٍس.يفي َهذي صأ َوةي َوحي َن اللَّب أ صأ َق حي َمشأ ُب دي يُل َصاحي  اعي

ا  ظُُه، فَ َلمَّ ََ َيٌظ َُيأ َتحأ ُهَما ُمسأ ن أ ٍد مي ، َويفي ُكٍل َواحي َبييهي ََتجي الأُمُلوكي َُما َكاََن ْلي َمَلَك َوَسَبُب َذليَك َأَّنَّ
َلةي ُمَُ  وأ ََّ َأَخاُه َِشأَس الدَّ َتَماَْلَُما إيلَيأهي، َِشأُس الأُمُلوكي بَ َلَغُه َأ َلَبكَّ َقدأ رَاَسَلُهَما َواسأ َب بَ عأ ًدا َصاحي مَّ

رأ بيَذليَك أَثَ ًرا َبلأ رَ  ِأ يُظأهي َما، فَ َل َييهي ُنأدي َما َيكأ َن اْلأ َما مي ي إيلَيأهي، َوَجَعَل فييهي َننيأ اَسَل َأَخاُه َفَسلََّما اْلأيصأ
َاَل، َوَيطأ  هي اْلأ نأ َغريأي بيُلطأٍف يُ َقبِيُح َهذي َز مي ، فََأغأَضى َعَلى َذليَك، َوََتَهَّ َعلأ َأ ِأ يَ  َأ يُعييَدُِهَا إيلَيأهي فَ َل ُلُب َأ

َِ َأَحًدا. لي َأ يُ عأ  َأ
ُعرأ َمنأ ِبيي  ِأ َيشأ ، ُثَّ َعاَد ُمَغرِيًِب، فَ َل َمالي َهَة الشَّ ي الأَقعأَدةي، َفَطَلَب جي َر ذي َكُرُه آخي ني َوَساَر ُهَو َوَعسأ صأ

بي َمنأَجنييٍق َوََل َغريأيهي، َفطَ اللَّ  نأ َنصأ ُنوا مي ِأ يَ َتَمكَّ ِأ َوزََحَف ليَوقأتيهي، فَ َل َوةي إيَلَّ َوَقدأ نَ َزَل َعَليأهي ََ ب أ ََما َلُبوا اْلأ
ني رَاٍس، فَ بَ َغت َ  صأ َهاري إيََل حي نأ آَخَر الن َّ هي، َوَساَر مي مي نأ يَ وأ َن مي َِ اْلأيصأ ، َوَتَسلَّ ِأ ُر فَ َبَذَلُه َْلُ َمأ ، َوَجَرى اْلأ ِأ ُه

ُظُهَما. ََ َما َمنأ َُيأ يَّةي َوَتَسلََّمُه، َوَجَعَل فييهي  فييهي َعَلى تيلأَك الأَقضي
تَ َعدَّ َوََجََع يفي اْلأي  ٌد، َوَقدي اسأ َلةي ُُمَمَّ وأ ني َما َُيأَتاُج ُثَّ رََحَل إيََل بَ عأَلَبكَّ َوَحَصَرَها َوفييَها َأُخوُه َِشأُس الدَّ صأ

ُل الأ إي  ، َوقَاتَ َلُه َأهأ لي اريسي َوالرَّاجي ، َوزََحَف يفي الأََ ِأ َِشأُس الأُمُلوكي نأ ريَجاٍل َوَذَخائيَر، َفَحَصَرُه بَ َلدي لَيأهي مي
َلى َكثيريٍَة، َوبَقيَي اْلأي  يٍد َوقَ ت أ َة َمرَّاٍت، َفَمَلَك الأبَ َلَد بَ عأَد قيَتاٍل َشدي دَّ وري، ُثَّ زََحَف عي ُن َعَلى السُّ صأ
َة  دَّ َلةي شي وأ ا رََأى َأُخوُه َِشأُس الدَّ ري فَ َقاتَ َلُه َوفييهي َأُخوُه، َوَنَصَب الأَمَجانييَق، َوََلزََم الأقيَتاَل، فَ َلمَّ َمأ اْلأ

هي، فََأَجابَهُ  َسأي هي، َوَجَعَلُه أَبُوُه ِبي َأ يُ َقرَّ َعَلى َما بيَيدي َأُل َأ إيََل َمطأُلوبيهي، َوَأقَ رَّ  َأرأَسَل يَ بأُذُل الطَّاَعَة، َوَيسأ
ُمُ  تَ َقاَمتأ لَُه اْلأ َق َوَقدي اسأ َمشأ َُوا، َوَعاَد َِشأُس الأُمُلوكي إيََل دي  وُر.َعَليأهي بَ عأَلَبكَّ َوَأعأَماَْلَا، َوََتَاَل
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َي طُغأُرَل َوالأَمليكي َداُودَ  لأطَا َ السُّ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ
َنةي  هي السَّ يهي الأَمليكي َداُوَد بأني َُمأُموٍد، يفي َهذي َ ابأني َأخي َ الأَمليكي طُغأُرَل، َوَبنيأ َرأُب َبنيأ ََ َكاَنتي اْلأ يفي رََمَضا

لأطََنةي  َلَس الأَمليَك طُغأُرَل يفي السَّ ََ َسنأَجَر َأجأ لأطَا ََّ السُّ ََ َسبَ بُ َها َأ َوَعاَد إيََل  -َكَما ذََكرأََنُه   -وََكا
; ََ دي ليَتََليفي  ُخَراَسا َأ َقدأ َعَصى َعَليأهي، فَ َباَدَر إيََل الأَعوأ ََد َخا ري َأْحأ هأ َب َما َورَاَء الن َّ ََّ َصاحي َنَُّه بَ َلَغُه َأ  ْلي

ُه، َوََجََع الأَعسَ  ََ هي طُغأُرَل َوَخاَل ََ َعَصى الأَمليُك َداُوُد َعَلى َعمِي ا َعاَد إيََل ُخَراَسا ، فَ َلمَّ َرأقي كيَر ا َذليَك اْلأ
نأَد قَ رأيٍَة يُ َقاُل َْلَا: وَ  ََ عي تَ َهلَّ رََمَضا ، فَ نَ َزَل ُمسأ ََ ََ َوبيََلدي َكنأَجَة، َوَساَر إيََل َِهََذا ذأرَبييَجا ََ بيُقرأبي ِبَي َا ِهأ

. ََ  َِهََذا
َحابَُه َميأَمَنًة َوَميأَسَرةً  ُهَما َأصأ ن أ ٍد مي َي َوَخَرَج إيلَيأهي طُغأُرُل، َوَعبَّأَ ُكلُّ َواحي لأطَا ََ َعَلى َميأَمَنةي السُّ ، وََكا

ََ َعَلى َميأَمَنةي َداُوَد ي َ  ُقُر، وََكا َمتيهي قَ َراُسن أ َرن أَقُش طُغأُرَل ابأُن بُ رأُسَق، َوَعَلى َميأَسَرتيهي قَ َزُل، َوَعَلى ُمَقدِي



يَ  َُ َذليَك ََّنَُبوا خي ا رََأى الَتُّأُكَما ، فَ َلمَّ َكري الزََّكوييُّ َوَلَأ يُ َقاتيلأ ُلأُف يفي َعسأ يَعُه، َوَوَقَع اْلأ َمُه َوبيرََكُه َجَي
َزيَيَةي  يلييُّ َذليَك َوَلَّ َهَرًِب، َوتَبيَعُه النَّاُس يفي اْلأ َدي َْحأ َقُر اْلأ ا رََأى َأََتَبُكُه آَقُسن أ ، َوقَ َبَض طُغأُرُل َداُوَد، فَ َلمَّ

نَ  َقَش الزََّكوييِي َوَعَلى ََجَاَعٍة مي . َعَلى يَ َرن أ َُمَراءي  اْلأ
َم بَ غأَداذَ  ي الأَقعأَدةي، فَ َقدي ًا إيََل َأَوائيَل ذي ََزَم بَقيَي ُمَتَحريِي ا اَّنأ نَُّه َلمَّ َوَمَعُه َأََتَبُكُه  َوَأمَّا الأَمليُك َداُوُد فَإي

، وَ  َي لأطَا َزَلُه بيَداري السُّ ُة، َوأَن أ ََ َليي َرَمُه اْلأ ، فََأكأ يلييُّ َدي َْحأ َقُر اْلأ ا آَقُسن أ ُعوٌد بيَكنأَجَة، فَ َلمَّ ََ الأَمليُك َمسأ َكا
َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. َه َْنأَو بَ غأَداَذ َعَلى َما َنذأُكُرُه إي َّنأيَزامي الأَمليكي َداُوَد تَ َوجَّ َع ِبي  َسَي

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

َّللَّي َعَلى َوزييري  ُد ِبي ََتأشي َنةي قَ َبَض الأُمسأ هي السَّ َزَر يفي َهذي تَ وأ ، َواسأ ِي َنِبي يني َعلييِي بأني طيَراٍد الزَّي أ هي َشَرفي الدِي
قَاَلَة. تَ َنَع َوَسَأَل اْلأي َي امأ ََ بأَن َخاليٍد بَ عأَد َأ َوا رأ  أَنُوشي
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َي  لأطَا يفي السُّ تَ وأ ٍر ُمسأ ٍد أَبُو َنصأ دي بأني ُُمَمَّ َُد بأُن َحامي َنةي قُتيَل َأْحأ هي السَّ لأَعزييزي  َويفي َهذي َُمأُموٍد الأُمَلقَُّب ِبي
َماَئٍة[ . رييَن ]َوََخأسي شأ َم َسَبُب َذليَك َسَنَة ََخأٍس َوعي رييَت، َوَقدأ تَ َقدَّ  بيَقلأَعةي َتكأ

ي بأُن أَِي يَ عأَلى بأَن الأ  َُسنيأ ي أَبُو اْلأ َُسنيأ دي بأني اْلأ ُد بأُن ُُمَمَّ َها قُتيَل ُُمَمَّ ن أ ، َويفي الأُمَحرَّمي مي َبلييُّ َن أ رَّاءي اْلأ ََ
ٍر، َوابأ  يبي أَِي َبكأ َطي َن اْلأ يَث مي َدي َع اْلأ اَئٍة، َوَسَي نَي َوَأرأبَعيمي َدى َوََخأسي ََ َسَنَة إيحأ ليُدُه يفي َشعأَبا ني َموأ

يَلًة َوَأَخُذوا مَ  َحابُُه غي قََّه، قَ تَ َلُه َأصأ ََ َا، َوتَ  ي، َوَغريأيِهي َتدي ي بأني الأُمهأ َُسنيأ  اَلُه.اْلأ
ََ ُُمَدِي  ، وََكا ََبييُّ َش أَبُو الأعيزِي الأُعكأ َُد بأُن ُعبَ يأدي اَّللَّي بأَن َكادي َ َأْحأ ُوََل تُ ُويفِي ثيًرا.َويفي َُجَاَدى اْلأ  ًَث ُمكأ

يبً  ََ َأدي ، وََكا ََّري بأني رَئييسي الرَُّؤَساءي لي َعبأُد اَّللَّي بأُن الأُمَظ ضأ ََ َ فييَها أَبُو الأ نأُه َوتُ ُويفِي عأٌر َحَسٌن، َفمي ا َوَلُه شي
يني بأني َصَدَقَة الأَوزييري:  َما َكتَ َبُه إيََل َجََللي الدِي

ي َفمَ  َناعي طي َت َعَلى اصأ َيَهأ َأَلَأ َتُك َقدأ َعَزمأ َ الأَقدي َمِتي يني ََّي َمنأ ُأذَكِيُرُه ِبييدأ ََلََن َجََلَل الدِي اَذا َصدَّ َعنأ َأَموأ
 تيلأَك الأَعزيَيَهأ 
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َماَئٍة[ رييَن َوََخأسي شأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوعي
(527) 

َماَئةٍ  رييَن َوََخأسي شأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوعي



ُر ُملأكي َِشأسي الأُمُلوكي َِبنيَياسَ   ذيكأ
نَ  صأ َق حي َمشأ ُب دي ٍر َمَلَك َِشأُس الأُمُلوكي َصاحي ََ َنةي، يفي َص هي السَّ . يفي َهذي َيرينأجي َن الأ  َِبنيَياَس مي

، ف َ  ِأ نَ ُه نَةي الَِّتي بَ ي أ ُدأ ضي اْلأ ُعوا فييهي، َوَعَزُموا َعَلى نَ قأ َُوُه َوَطمي َع َتضأ َيرينأَج اسأ ََّ الأ تَ َعرَُّضوا َوَسَبُب َذليَك َأ
ُوَت َوَأَخُذوَها، َفشَ  يَنةي َبريأ َدي َق ِبي َمشأ نأ َُتَّاري دي َوالي ََجَاَعٍة مي ، فَ َراَسَل إيََل َأمأ اُر إيََل َِشأسي الأُمُلوكي َكا التُّجَّ

َا هي اْلأ نأ َهذي ُة مي ََ َنَ  ًئا، َفَحَمَلتأُه اْلأ ِأ يَ ُردُّوا َشي أ َل فييهي، فَ َل َلةي َوالأَغيأُظ يفي إيَعاَدٍة َما َأَخُذوُه، وََكرََّر الأَقوأ
ُِ َأَحدٌ  َل َب، َوََل يَ عأ َكَرُه َوَتََهَّ َأ ََجََع َعسأ  أَيأَن يُرييُد. َعَلى َأ

ٍر، َوقَات َ  ََ َنةي، َونَ َزَل َعَلى َِبنيَياَس َأوََّل َص هي السَّ نأ َهذي َر الأُمَحرَّمي مي َلَها ليَساَعتيهي، ُثَّ َساَر َوَسَبَق َخََبَُه َأَواخي
َن  بينَي، َولَيأَس فييَها مي َ ُمَتَأهِي ًَا ُمتَ َتابيًعا، وََكانُوا َغريأ َها زَحأ نأ َوزََحَف إيلَي أ َا َوقَ ُرَب مي الأُمَقاتيَلةي َمنأ يَ ُقوُم ِبي

وري، فَ ن َ  ، َوَوَصُلوا إيََل السُّ لي ََاريسي َوالرَّاجي َن الأ هي، َوتَبيَعُه النَّاُس مي سي َأ َل بينَ  يَنةي، َوتَ َرجَّ َقُبوُه ُسوري الأَمدي
َيرينأ  نأ ُجنأدي الأ ََ مي َوًة، َوالأَتَجَأ َمنأ َكا َن الأبَ َلدي  َوَدَخُلوا الأبَ َلَد َعن أ ، َوََتَصَُّنوا بيهي، فَ ُقتيَل مي ني جي إيََل اْلأيصأ

يًدا لَيأًَل َوََّنَارً  َواُل، َوقَاَتَل الأَقلأَعَة قيَتاًَل َشدي َمأ َر َكثيرٌي، َوَّنُيَبتي اْلأ ، َوُأسي َيرينأجي َن الأ ا، َفَمَلَكَها رَابيَع َكثيرٌي مي
رٍ  ََ  َص
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، َوَعاَد إيََل  َي ََما ْلأ َسُه. ِبي َق فَ َوَصَلَها َسادي َمشأ  دي
ََ بيهي إي  ريُو َكًرا َيسي ََ َعسأ ُعوا نُ ُزوَلُه َعَلى َِبنيَياَس َشَرُعوا ََيأَمُعو ا َسَي ِأ َلمَّ َّنَُّ َيرينأُج فَإي ِأ َخََبُ َوَأمَّا الأ لَيأهي، فََأََتُه

َها، فَ َبَطَل َما َكانُوا فييهي.  فَ تأحي
 

ليمي  َ الأُمسأ ُر َحرأٍب َبنيأ َيرينأجي ذيكأ  نَي َوالأ
سي يفي َخيَّالَتيهي إيََل َأطأَرافي َأعأ  ُب الأبَ يأتي الأُمَقدَّ َيرينأجي َصاحي َر، َساَر َمليٌك الأ ََ َنةي يفي َص هي السَّ َمالي يفي َهذي

َكري، َن الأَعسأ نأَدُه مي ََلَب يفي َمنأ عي َواُر النَّائيُب ِبي رُي َأسأ َمي َه إيلَيأهي اْلأ َن  َحَلَب، فَ تَ َوجَّ َوانأَضاَف إيلَيأهي َكثيرٌي مي
ليمُ  ََزَم الأُمسأ ي ََجَاَعٌة َكثيريٌَة، َواَّنأ َتنيأ َن الطَّائيََ رييَن، فَ ُقتيَل مي نأَد قينَّسأ تَ تَ ُلوا عي ، فَاق أ َي ََ إيََل َحَلَب، الَتُّأُكَما و

َواُر، َوَخرَ  َيرينأجي يفي َأعأَمالي َحَلَب، فَ َعاَد َأسأ َكري، فَ َوَقَع َعَلى َوتَ َردََّد َمليٌك الأ َن الأَعسأ َج إيلَيأهي فييَمنأ َمَعُه مي
َهزيًما إيََل بيََلدي  َِ ُمن أ َر، فَ َعاَد َمنأ َسلي َسأ ِأ َواْلأ ثَ َر الأَقتأَل فييهي ، َوَأكأ ِأ َقَع ِبيي ، فََأوأ ِأ ُه ن أ ٍة مي ، َواْنأَََبَ طَائيََ ِأ هي

وَ  ري، َوَدَخَل َأسأ ََذا الظَََّ ًما َذليَك الأُمَصاُب ِبي ََ يَ وأ َلى، وََكا َرى َورُُءوُس الأَقت أ َسأ اُر َحَلَب، َوَمَعُه اْلأ
ُهوًدا.  َمشأ

َوا ِأ َأسأ َع ِبيي َها، َفَسمي َن الرَُّها َقَصُدوا َأعأَماَل َحَلَب ليلأَغارَةي َعَلي أ َيرينأجي مي َن الأ ًة مي ََّ طَائيََ ُر، َفَخَرَج ُثَّ إي
 َُ ا رُي َحسَّ َمي ِأ ُهَو َواْلأ ، َوَأَسُروا  إيلَيأهي َمالي ِأ يفي بَ َلدي الشَّ ريهي ِأ َعنأ آخي ، َوقَ تَ ُلوُه ِأ قَ ُعوا ِبيي ، فََأوأ الأبَ عأَلَبكِييُّ



نَي. َتلأ، َورََجُعوا إيََل َحَلَب َساليمي  َمنأ َلَأ يُ قأ
 

لأطََنةي َواَّنأيَزامي الأَمليكي طُغأُرلَ  ُعوٍد إيََل السَّ َي َمسأ لأطَا دي السُّ ُر َعوأ  ذيكأ
هي إيََل َكنأَجَة،َقدأ  دي َي َسنأَجَر َوَعوأ لأطَا هي السُّ نأ َعمِي ُعوٍد مي َي َمسأ لأطَا ُر اَّنأيَزامي السُّ َم ذيكأ  تَ َقدَّ
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يهي َُمأُموٍد، َواَّنأيزَ  لأطََنَة، َوأَنَُّه ََتَاَرَب ُهَو َوالأَمليُك َداُوُد ابأُن َأخي َد امي َداوُ َوويََليَةي الأَمليكي طُغأُرَل السَّ
ُدُه بَ غأَداَذ، َساَر ُهَو إيََل بَ غأ  ُعوًدا اَّنأيَزاُم َداُوَد َوَقصأ ََ َمسأ لأطَا ا بَ َلَغ السُّ َداَذ أَيأًضا، َوُدُخوليهي بَ غأَداَذ، فَ َلمَّ

َل لَُه، َوَخَدَمُه، َوَدَخََل بَ غأَداَذ. ا قَاَرَِبَا لَقيَيُه َداُوُد َوتَ َرجَّ  فَ َلمَّ
ُعوٌد بيَداري  يَب إيََل َذليَك،  َونَ َزَل َمسأ ُطأَبةي َلُه، فَُأجي َنةي، َوَخاَطَب يفي اْلأ هي السَّ نأ َهذي ٍر مي ََ لأطََنةي يفي َص السَّ

اقُ  تِيََ َرَمُهَما، َورُفيَع اَلي ةي فََأكأ ََ َليي َما، َوَدَخََل إيََل اْلأ َب َلُه َوليَداُوَد بَ عأَدُه، َوَخَلَع َعَليأهي ريي  َوُخطي َعَلى َمسي
ُعوٍد  ا َوَصُلوا إيََل َمَراَغةَ َمسأ َكًرا، َفَساُروا فَ َلمَّ ََُة َمَعُهَما َعسأ َليي َل اْلأ َأ يُ رأسي ، َوَأ ََ  َوَداُوَد إيََل َأذأرَبييَجا

 ََ ُعوٌد َسائيَر بيََلدي َأذأرَبييَجا يَمًة، َوَمَلَك َمسأ يلييُّ َماًَل َكثيريًا، َوإيقَاَمًة َعظي َدي َْحأ َقُر اْلأ ََزَم ، وَ َْحََل آَقُسن أ اَّنأ
َدي  ِأ ِبي ُه ن أ نأُه َكثيرٌي مي ي َيَديأهي، َوََتَصََّن مي نأ َبنيأ ُقَر َوَغريأيهي مي ثأَل قَ َراُسن أ َُمَراءي مي َا َمني اْلأ يَنةي َأرأَدبييَل، َمنأ ِبي

. ََ ََزَم الأَباُقو يَمًة، َواَّنأ تَ َلًة َعظي ِأ َمقأ ُه ن أ َا، َوقَ َتَل مي ِأ ِبي ِأ َوَحَصَرُه  فَ َقَصَدُه
َع طُغأُرُل بيُقرأبيهي بَ َرَز إيََل  ُثَّ  ا َسَي يهي الأَمليكي طُغأُرَل، فَ َلمَّ ََ ليُمَحارَبَةي َأخي  ليَقائيهي، َساَر بَ عأَد َذليَك إيََل َِهََذا

ُعوٌد َعلَ  َُ َمسأ لأطَا ََل السُّ تَ وأ ، َواسأ ََزَم طُغأُرُل، َوَقَصَد الرَّيَّ ري، ُثَّ اَّنأ تَ تَ ُلوا إيََل الظُّهأ ََ يفي فَاق أ ى َِهََذا
نييَُّة، َفقييَل  ، قَ تَ َلُه الأَباطي يلييُّ َدي َْحأ َقُر اْلأ ََ قُتيَل آَقُسن أ ََمَذا ُعوٌد ِبي تَ َقرَّ َمسأ ا اسأ ، َوَلمَّ ََ ََ َشعأَبا لأطَا ََّ السُّ إي

ُعوًدا َوَضَع َعَليأهي َمنأ قَ تَ َلُه.  َمسأ
َِّ َعاَد إيََل أَ  ا بَ َلَغ ُق ََّ طُغأُرَل َلمَّ ُعوٌد ُثَّ إي َا َفَساَر إيلَيأهي َأُخوُه َمسأ ََ َوَدَخَلَها َوَأرَاَد التََّحصَُّن ِبي بَ َها صأ

ِأ إيََل بي  ُه ََ ََل يُطَاويُعونَُه َعَلى اْلأيَصاري، فَ َرَحَل َعن أ بَ َها َل َأصأ ََّ َأهأ َا، فَ َرَأى طُغأُرُل َأ َرُه ِبي ََلدي ليُيَحاصي
ُعوٌد َعَلى ََل َمسأ تَ وأ َتصُّ أَثَ َر  فَاريَس، َواسأ ََ َْنأَو فَاريَس يَ قأ بَ َها نأ َأصأ ُلَها بيهي، َوَساَر مي ، َوَفريَح َأهأ ََ بَ َها َأصأ

يهي َمَعهُ  نأ أَُمَراَء َأخي رٌي مي َتأأَمَن إيلَيأهي َأمي ، فَاسأ ٍع بيُقرأبي الأبَ يأَضاءي ضي يهي طُغأُرَل، فَ َوَصَل إيََل َموأ اَئةي  َأخي َأرأبَ ُعمي
ي َيَديأهي، َوَقَصَد الرَّيَّ يفي فَاريٍس فََأمََّنهُ  نأ َبنيأ ََزَم مي يهي، فَاَّنأ َأ يَ نأَحاُزوا إيََل َأخي َكريهي َأ نأ َعسأ ، َفَخاَف طُغأُرُل مي

ريي  َمي َُ اْلأ لأَما يُّ يفي الطَّرييقي يفي َشوَّاٍل، قَ تَ َلُه غي َنأَساَِبذي ِي اْلأ ، َوقُتيَل َوزييُرُه أَبُو الأَقاسي ََ ريأكي رََمَضا رَي شي
ُرُه. َم ذيكأ ي َسَعى يفي قَ تأليهي، َكَما تَ َقدَّ  الَّذي

نَ ُهَما َراَوُر، فَ َوَقَع بَ ي أ ٍع يُ َقاُل َلُه: ذَكأ ضي َوأ َقُه ِبي بَ ُعُه، فَ َلحي ُعوٌد يَ ت أ َُ َمسأ لأطَا  َوَساَر السُّ
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ََزَم الأَمليُك طُغأ  َرأُب اَّنأ تَ َبَكتي اْلأ ا اشأ َكُرُه يفي َأرأٍض َقدأ َنَضَب الأَمَصافُّ ُهَناَك، فَ َلمَّ ُرُل، فَ َوَقَع َعسأ
ُب تُ نأُكُر، َوابأُن بُ غأَرا،  َاجي ُِ اْلأ ُه ن أ َُمَراءي مي َن اْلأ ِأ ََجَاَعٌة مي ُه ن أ َر مي ٌل، فَُأسي َي َوحأ َها الأَماُء َوهي ُِ َعن أ فََأطأَلَقُه

َتلأ يفي َهَذا الأَمَصافِي إيَلَّ  ُعوٌد، َوَلَأ يُ قأ َُ َمسأ لأطَا .السُّ ََ ُعوٌد إيََل َِهََذا َُ َمسأ لأطَا رٌي، َورََجَع السُّ ٌر َيسي ََ   نَ 
 

لَ  صي َّللَّي الأَموأ دي ِبي ََتأشي ري الأُمسأ ُر َحصأ  ذيكأ
َنةي ) هي السَّ ، 527يفي َهذي ََ ري رََمَضا نأ َشهأ رييَن مي لي يفي الأعيشأ صي يَنَة الأَموأ َّللَّي َمدي ُد ِبي ََتأشي ( َحَصَر الأُمسأ

َُ َقَصَد  َوَسَبُب َذليكَ  ََ اْلأ ا َكا يدي زَنأكيي بَ غأَداَد َعَلى َما ذََكرأََنُه قَ بأُل، فَ َلمَّ هي دي الشَّ نأ َقصأ َم مي َما تَ َقدَّ
. ِأ َّللَّي، َوَصاُروا َمَعُه فَ َقويَي ِبيي دي ِبي ََتأشي لأُجوقييَّةي َِبَب الأُمسأ َُمَراءي السَّ َن اْلأ  ََجَاَعٌة مي

نُي ا ََلطي تَ َغَل السَّ َُُتوحي َواشأ يني َأَِب الأ يأَخ َِبَاَء الدِي ُة الشَّ ََ َليي ، فََأرأَسَل اْلأ ِأ نَ ُه ُلأفي الأَواقيعي بَ ي أ ْلأ لأُجوقييَُّة ِبي لسَّ
َُُتوحي زيَّيَ  يني زَنأكيي بيريَساَلٍة فييَها ُخُشونٌَة، َوزَاَدَها أَبُو الأ َمادي الدِي َظ إيََل عي َّ الأَواعي َرايييِني ََ سأ ةي  َدًة ثيَقةً اْلأي بيُقوَّ

َرُه، فَأَ  َا َيكأ يني زَنأكيي، َوَأَهانَُه َوَلقيَيُه ِبي َماُد الدِي ةي َوََنُموسي اْلأيََلَفةي، فَ َقَبَض َعَليأهي عي ََ َليي رأَسَل اْلأ
لي  نأ زَنأكيي، َويُ عأ ي َجَرى مي َاَل الَّذي ُعوٍد يُ َعرِيفُُه اْلأ َي َمسأ لأطَا َّللَّي إيََل السُّ ُد ِبي ََتأشي دي الأُمسأ ُمُه أَنَُّه َعَلى َقصأ

نأُه يفي َثََلثينَي  في مي ، َفَساَر َعنأ بَ غأَداَد يفي النِيصأ ََ َم إيََل َشعأَبا ََّيَّ ريَها، َوََتَاَدتي اْلأ لي َوَحصأ صي أَلأَف الأَموأ
 ُمَقاتيٍل.

َكريهي، َوتَ رَ  َل فَارَقَ َها َأََتَبكأ زَنأكيي يفي بَ عأضي َعسأ صي ا قَاَرَب الأَموأ يني فَ َلمَّ ريي الدِي َا َمَع ََنئيبيهي َنصي َك الأَباقيَي ِبي
ُة َوقَاتَ َلَها َوَضيََّق عَ  ََ َليي َها، َوََنَزَْلَا اْلأ ظي َأ ِأ ِبيي لَتيهي َوَأَمَرُه ِي يفي َدوأ َاكي َا، َوَأمَّا َجَقَر ُدزأَدارأَها َواْلأ َلى َمنأ ِبي

نأَجاَر وََكا نَُّه َساَر إيََل سي يني فَإي َماُد الدِي َيَر عي َكري، َوَمََّت َظ ريََة َعني الأَعسأ َطُع الأمي َلٍة َويَ قأ ََ يَ رأَكُب ُكلَّ لَي أ
َل بيهي. َكري َأَخَذُه َوَنكَّ َن الأَعسأ َحٍد مي  ِبَي

ِي الأبَ لَ  ليي لي َعَلى َتسأ صي لأَموأ نَي ِبي صَّاصي َن اْلَأ َكري أَيأًضا، َوتَ َواطََأ ََجَاَعٌة مي لأَعسأ ُُموُر ِبي ، َفُسعيَي َوَضاَقتي اْلأ دي
ُذوا َوُصليُبوا. ِأ فَُأخي  ِبيي
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نأ ِبيَ  ٍء، َوََل بَ َلَغُه َعمَّ َها بيَشيأ ن أ رأ مي ََ ُهٍر، َوَلَأ َيظأ لي َْنأَو َثََلثَةي َأشأ صي ا َوَهٌن َوََل َوبَقيَي اْلأيَصاُر َعَلى الأَموأ
َها َعائيًدا إيََل بَ غأدَ  ريٍَة َوُقوٍت، فَ َرَحَل َعن أ ، قيلَُّة مي َي لأطَا َكُر السُّ مي َوَصَل إيلَيأهي َعسأ َادي ََّ َنَظَر اْلأ اَد، َفقييَل: إي

ََّ السُّ  هي إيََل بَ غأَداَد، َوقييَل: َبلأ بَ َلَغُه َأ دي ريَُه، َوَعوأ ُعوٍد َما َأوأَجَب َمسي َي َمسأ لأطَا َلَغُه َعني السُّ ََ َوأَب أ لأطَا
دي الأعيَراقي ف َ  ُعوًدا َعَزَم َعَلى َقصأ َلَة فَ َوَصَل َمسأ جأ رًا يفي َشبَّارَةي يفي دي َها ُمنأَحدي َلةي، َوأَنَُّه رََحَل َعن أ ُمأ ْلأ َعاَد ِبي

َم َعَرَفَة.  إيََل بَ غأَداَد يَ وأ



 
يَنَة َْحَاةَ  ُر ُملأكي َِشأسي الأُمُلوكي َمدي  ذيكأ

َا َنةي أَيأًضا يفي َشوَّاٍل، َمَلَك َِشأُس الأُمُلوكي إيَسأ هي السَّ َق َويفي َهذي َمشأ ُب دي يُل بأُن ََتجي الأُمُلوكي َصاحي عي
نأ ََتجي الأُمُلوكي َكَما ذََكرأََنهُ  َقَر َأَخَذَها مي َََتَبكي زَنأكيي بأني آَقُسن أ َي ْلي يَنَة َْحَاَة َوقَ لأَعتَ َها، َوهي ا َمدي . َوَلمَّ

ري  َق إيََل َشهأ َمشأ َها إيََل  َمَلَك َِشأُس الأُمُلوكي قَ لأَعَة َِبنييَس َأقَاَم بيدي ن أ َنةي، َوَساَر مي هي السَّ نأ َهذي ََ مي رََمَضا
نأُه. ريي مي َخي ري اْلأ  َْحَاَة يفي الأُعشأ

ََ الأوَ  َع، وََكا َل َفَطمي صي [ َُيأُصُر الأَموأ َأ َّللَّي يُرييُد ]َأ َد ِبي ََتأشي ََّ الأُمسأ ََماَة َقدأ َوَسَبُب َطَمعيهي أَنَُّه بَ َلَغُه َأ اِلي ِبي
َع اْلأَََبَ  َحابي َِشأسي الأُمُلوكي إيَلَّ َسَي نأ َأصأ َخائيري، َوَلَأ يَ بأَق َأَحٌد مي َن الرِيَجالي َوالذَّ ثَ َر مي َتكأ  فَ َتَحصََّن َواسأ

يَنةَ  َها َوَحَصَر الأَمدي ، َوَساَر إيلَي أ ِأ ُه ن أ َمعأ مي ِأ َيسأ بيَها، فَ َل ةي َصاحي َها; ليُقوَّ دي َتَل ، َوقَاَوَأَشاَر َعَليأهي بيََتأكي َقصأ
ِأ َذليَك الأي َ  ُه نأُه َوقَاتَ ُلوُه، فَ َعاَد َعن أ نأ َوقأتيهي، فَ َتَحصَُّنوا مي َها مي ، َوزََحَف إيلَي أ َم الأعييدي َا يَ وأ َم.َمنأ ِبي  وأ

َوًة، َوطَ  ًرا َوَعن أ نأ َجَوانيبيهي، َفَمَلَكُه قَ هأ ِأ َوزََحَف إيََل الأبَ َلدي مي َر إيلَيأهي ََ الأَغُد َبكَّ ا َكا ََ فَ َلمَّ ََما َلَب َمنأ بيهي اْلأ
ََّ تَ  َم، فَإي َي َعَليأهي الأيَ وأ َصانَةي َوالأُعُلوِي َعَلى َما هي ِأ َوَحَصَر الأَقلأَعَة، َوَلَأ َتُكنأ يفي اْلَأ يني ُعَمَر فََأمَّنَ ُه قييَّ الدِي

نينَي َكثي  َلَها َهَكَذا يفي سي يني َقَطَع َجبَ َلَها َوَعمي ي َصََلحي الدِي َا ابأَن َأخي ا َحَصَرَها َعَجَز الأَواِلي ِبي ريٍَة، فَ َلمَّ
ََلٍح َوَغريأي َذليَك، َوسَ  نأ َذَخائيَر َوسي َا مي َها َوَعَلى َما ِبي ََل َعَلي أ تَ وأ َها َفَسلََّمَها إيلَيأهي، فَاسأ ظي َأ َها َعنأ حي ن أ اَر مي

نأ َبِني  بُ َها مي َا َصاحي َزَر َوِبي  إيََل قَ لأَعةي َشي أ
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قَ ُمنأقيذٍ  َمشأ َاٍل َْحََلُه إيلَيأهي، فَ َعاَد َعنأُه إيََل دي بُ َها، َوَصانَ َعُه ِبي ، ، َفَحَصَرَها َوََّنََب بَ َلَدَها، فَ َراَسَلُه َصاحي
َنةي الأَمذأُكورَةي. َن السَّ ي الأَقعأَدةي مي َها يفي ذي  فَ َوَصَل إيلَي أ

 
َيريْنأييِي  بي َطَرابُ ُلَس الأ ُر َهزيَيَةي َصاحي  ذيكأ

َزييَرةي، َوَأَغاُروا َعَلى بيََل َويفي  نأ بيََلدي اْلأ َي مي َن الَتُّأُكَما امي ََجأٌع َكثيرٌي مي َنةي َعََبَ إيََل الشَّ هي السَّ دي  َهذي
 َُ هي، فَان أَزاَح الَتُّأُكَما ُب َطَرابُ ُلَس يفي َُجُوعي ُص َصاحي نأ مي  َطَرابُ ُلَس، َوَغنيُموا َوقَ تَ ُلوا َكثيريًا، َفَخَرَج الأُقمَّ

َكريهي، َوَمَضى هُ  ثَ ُروا الأَقتأَل يفي َعسأ ِأ فَ َعاُدوا إيلَيأهي، َوقَاتَ ُلوُه فَ َهَزُموُه، َوَأكأ ي َيَديأهي، فَ َتبيَعُه َِ َبنيأ َو َوَمنأ َسلي
ُِ الَتُّأ  ، َفَحَصَرُه َي تَ نَ ُعوا َعَلى الَتُّأُكَما َُ فييَها.َمَعُه إيََل قَ لأَعةي بَ عأرييَن، فَ َتَحصَُّنوا فييَها، َوامأ  ُكَما

رًّ  َحابيهي سي َي َأصأ نأ َأعأَيا ََ فَاريًسا مي ُرو شأ ُب َطَرابُ ُلَس، َوَمَعُه عي ِأ نَ َزَل َصاحي ا طَاَل اْلأيَصاُر َعَليأهي ا فَ َلمَّ
ا َوَصَل إيََل  ُظوََّنَا، فَ َلمَّ ََ ا َوَساُروا إيََل َطَرابُ ُلَس، َوتَ َرَك الأَباقينَي يفي بَ عأرييَن َُيأ يَع فَ َنَجوأ َطَرابُ ُلَس َكاَتَب َجَي

ِأ َعنأ بَ عأ  َلُه َي ليرُيَحِي ِأ َْنأَو الَتُّأُكَما َه ِبيي ِأ َخلأٌق َكثيرٌي، َوتَ َوجَّ ُه ن أ نأَدُه مي َتَمَع عي ، فَاجأ َيرينأجي َع الأ ا َسَي رييَن، فَ َلمَّ



ِأ َخلأٌق كَ  نَ ُه ، َوقُتيَل بَ ي أ ِأ ِأ َوالأتَ ُقوُه َُ بيَذليَك َقَصُدوُه َزيَيَةي، َفَحَمُلوا الَتُّأُكَما َيرينأُج َعَلى اْلأ َرَف الأ ثيرٌي، َوَأشأ
ِأ إيََل َوَسطي بيََل  َي اللََّحاُق ِبيي َر َعَلى الَتُّأُكَما َيٍة إيََل رَفَنيَيَة فَ تَ َعذَّ ، َورََجُعوا َعَلى َحامي ِأ َُوَسُه ِأ فَ َعاُدوا نُ  هي دي

. ِأ ُه  َعن أ
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
هي السَّ  ، َوَصعيُدوا إيَليأهي، يفي َهذي ََ ُرو بيهي ابأني َعمأ نأ َصاحي ُموسي مي َن الأَقدأ صأ امي حي لشَّ يلييَُّة ِبي َاعي َسأ ََتَى اْلأي َنةي اشأ

، وََكانُوا َيرينأجي نَي َوالأ ليمي َن الأُمسأ ِأ مي َرأبي َمنأ َُيَاويرُُه  َوقَاُموا ِبي
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. ِأ ََ ُُمَاَوَرََتُ َرُهو ِأ َيكأ  ُكلُُّه
ِأ بيَذليَك َعاَدٌة قَ بألَ َوفيي ِأ بَ عأًضا، َوَلَأ ََتأري َْلُ امي فَ َقاَتَل بَ عأُضُه لشَّ َيرينأجي ِبي َ الأ ُلأُف َبنيأ هي  َها َوَقَع اْلأ َهذي

ِأ ََجَاَعٌة. نَ ُه َنةي َوقُتيَل بَ ي أ  السَّ
َكري زَ  ُم َعسأ َواُر ُمَقدَّ رُي َأسأ َمي َرةي َأَغاَر اْلأ خي َِ َوفييَها يفي َُجَاَدى اْلأ ََلَب َعَلى ويََليَةي َتلي َِبَشَر فَ َغني نأكيي ِبي

، وَكَ  ِأ ثَ َر الأَقتأَل فييهي ِأ َوَأكأ َيَر ِبيي َيرينأُج يفي ََجأٍع َكثيرٍي فَ َقاتَ ُلوُه، َفَظ َلى الأَكثيرَي، َفَخَرَج إيلَيأهي الأ ُة الأَقت أ دَّ ََ عي ا
 َْنأَو أَلأفي قَتييٍل، َوَعاَد َساليًما.

َخري َتَ  -َوفييَها  َع رَبييٍع اْلأ هي  -سي َق بَ عأُض َِمَالييكي َجدِي َمشأ بي دي َوَثَب َعَلى َِشأسي الأُمُلوكي َصاحي
ًئا، َوَتَكاثَ َر َعَليأهي َِمَالييُك َِشأسي الأُمُلوكي فََأَخُذوهُ  ِأ يَ عأَملأ فييهي َشي أ ، َوقَ رََّر طُغأديكينَي، َفَضَربَُه بيَسيأٍف فَ َل

ي َْحََلهُ  َرُب  َما الَّذي َك، َوَلَأ يَ َزلأ ُيضأ نأ َشرِيَك َوظُلأمي نَي مي ليمي ُت إيرَاَحَة الأُمسأ َعَلى َما فَ َعَل فَ َقاَل: َأَردأ
نأ َغريأي ََتأقييٍق، َوقَ تَ  ِأ َِشأُس الأُمُلوكي مي ِأ َوَضُعوُه َعَلى َذليَك، فَ َقتَ َلُه ِأ َحَّتَّ َأقَ رَّ َعَلى ََجَاَعٍة َأَّنَُّ َل َمَعُه

ُروا َعنأُه.َأَخاُه سُ  ََ ، َونَ  َِ َذليَك َعَلى النَّاسي  وَنَج، فَ َعُظ
 ]الأَوفَ َياُت[

َُ بَ غأَدادَ  ُهوَدٌة َحَضَرَها َأعأَيا َنازٌَة َمشأ ََ َلُه جي ، وََكا يُّ اريسي يأُخ أَبُو الأَوفَاءي الأََ َ الشَّ  .َوفييَها تُ ُويفِي
ي أَبُو الأَعبَّ  -يفي رََجٍب  -َوفييَها  َ الأَقاضي َُد بأُن َسََلَمَة بأني َعبأدي اَّللَّي بأني ََمأَلٍد الأَمعأُروُف تُ ُويفِي اسي َأْحأ

َحاَق َوأَِي  قََّه َعَلى أَِي إيسأ ََ ، َوتَ  ي الأَكرأخي افيعييُّ قَاضي قييُه الشَّ ََ ِي الأ بأني الرَُّطِبي  ِبي
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 ََ يَث َوَرَواُه، وََكا َدي َع اْلأ ، َوَسَي ري بأني الصَّبَّاغي ُب َأوأََلَدُه.َنصأ ََةي يُ َؤدِي َليي َن اْلأ  َقرييًبا مي
قييُه اْلأَ  ََ ِي الأ بأني الزَّاُغوّني ٍر الأَمعأُروُف ِبي ي بأُن َعلييِي بأني َعبأدي اَّللَّي بأني َنصأ َُسنيأ َ أَبُو اْلأ ُظ، َوتُ ُويفِي َبلييُّ الأَواعي ن أ

. َ يفي الأُمَحرَّمي ، تُ ُويفِي ٍَ ََ َذا فُ ُنو  وََكا
 َ ََ قَ ُبوٌل كَ َوتُ ُويفِي َُراَسا ظًا، َوَلُه ِبي ََ َواعي ، َكا ََروييُّ الأَعَلوييُّ ِي اْلأ َوضي بأَن الأَقاسي ثيرٌي،  َعلييُّ بأُن يَ عأَلى بأني عي

، يُّ يَباجي ُّ الدِي ََد بأني َعلييٍِ أَبُو َعبأدي اَّللَّي الأُعثأَماّني ُد بأُن َأْحأ يَث الأَكثيرَي، َوُُمَمَّ َدي َع اْلأ نأ َأوأََلدي  َوَسَي َوُهَو مي
ري  دي بأني َعبأدي اَّللَّي بأني َعمأ نأ َأوأََلدي ُُمَمَّ ، َوُهَو مي يِي يَباجي ِي الدِي دي بأني َعبأدي اَّللَّي الأُعثأَماّني ََ بأني ُُمَمَّ و بأني ُعثأَما

. ََ ََّا  َع
ةَ  نأ َمكَّ ُلُه مي نيهي، َوَأصأ ُسأ يَباجي ْلي لدِي ٌد يُ َلقَُّب ِبي ََ ُُمَمَّ َهبي وََكا ََ ُمَغاليًيا يفي َمذأ ٍل ََنبُ ُلَس، وََكا نأ َأهأ ، َوُهَو مي

ََ يَعيُظ. ، وََكا َعرييِي َشأ  اْلأ
ٍر. ََ َ يفي َص  تُ ُويفِي

.ُِ ُنُه الأَقاسي َمارََة بَ عأَدُه اب أ َ اْلأي َة، َوَوِلي رُي َمكَّ َتَة َأمي َ أَبُو فُ َلي أ  َوفييَها تُ ُويفِي
َ الأَعزييُز بأنُ  َأًة بينَ يأَسابُوَر. َوفييَها تُ ُويفِي ُّ ُفجأ َُسيأِني رييُف الأَعَلوييُّ اْلأ َبةي اَّللَّي بأني َعلييٍِ الشَّ  هي

. ََ َُراَسا َقَباءي ِبي ُه نَقييَب الن ُّ ََ َجدُّ  وََكا
تَ َنَع، َوُعريَض َعَليأهي ويزَارَ  تَ َنَع، َوُعريَض َعَلى الأَعزييزي َهَذا نيَقابَُة الأَعَلوييِينَي بينَ يأَسابُوَر فَامأ َي فَامأ لأطَا ُة السُّ

َرتيهي. ري آخي مأ تيَغاَل ِبَي شأ نأقيطَاَع َواَلي  َوَلزيَم اَلي
ًا. ًا َصاْلي ََ َخريِي ٍد، وََكا ََد بأني َصاعي ُد بأُن َأْحأ ََ أَبُو َسعييٍد ُُمَمَّ ي ُقَضاةي ُخَراَسا َ قَاضي  َوفييَها تُ ُويفِي
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ٍَ َوعي  َماَئٍة[]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا رييَن َوََخأسي  شأ
(528) 

َماَئةٍ  رييَن َوََخأسي شأ ٍَ َوعي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا
َيرينأجي  ََ َوََّنأبيهي بَ َلَد الأ ُر ُملأكي َِشأسي الأُمُلوكي َشقييَف تيريُو  ذيكأ

قَ  َمشأ نأ دي يُل مي َاعي َنةي يفي الأُمَحرَّمي َساَر َِشأُس الأُمُلوكي إيَسأ هي السَّ ََبلي  يفي َهذي ََ َوُهَو يفي اْلأ إيََل َشقييفي تيريُو
، َقدأ تَ َغلََّب َعلَ  ِي يأ ي الأت َّ اكي بأني َجنأَدٍل رَئييسي َوادي ََ بيَيدي الضَّحَّ ُوَت َوَصيأَدا، وََكا لِي َعَلى َبريأ يأهي الأُمطي

ي َعَلى ُكلِي  َيرينأُج، َُيأَتمي ََ َوالأ ليُمو تَ َنَع بيهي، فَ َتَحاَماُه الأُمسأ َرى، َفَساَر َِشأُس الأُمُلوكي إيلَيأهي  َوامأ ُخأ ْلأ ٍة ِبي طَائيََ
ََ ََل  اَك َكا ََّ الضَّحَّ َ َيرينأجي ; ْلي ُذُه َعَلى الأ َِ َأخأ ، َوَعُظ نأُه يفي الأُمَحرَّمي َنةي، َوَأَخَذُه مي هي السَّ يَ تَ َعرَُّض  يفي َهذي

ُِ الأُمَجاويرَةي َلُه، َفَخاُفوا  هي نأ بيََلدي ٍء مي ا ليَشيأ ، فَ َلمَّ ِأ ، َفَشَرُعوا يفي ََجأعي َعَساكيريهي َِشأَس الأُمُلوكي
ِأ ََّنأَبُه َُّنأَبًة عَ  َكنَ ُه ، َوََّنَُبوا َما َأمأ ، َفَخرَّبُوا ُأمََّهاتي الأبَ َلدي ََ رَا َتَمَعتأ َساُروا إيََل بَ َلدي َحوأ يَمًة.اجأ  ظي



 ََ ُعو ِأ ََيأَتمي ا رَآُه ، َلمَّ ََ َِشأُس الأُمُلوكي َن وََكا نأَدُه ََجأٌع َكثيرٌي مي ََجََع ُهَو أَيأًضا، َوَحَشَد، َوَحَضَر عي
ََّ َِشأ  ٍم، ُثَّ إي َة َأَّيَّ دَّ ِأ ُمَناَوَشٌة عي نَ ُه ، َوَجَرتأ بَ ي أ َيرينأجي ، فَ نَ َزَل ِبييزَاءي الأ ِأ َي َوَغريأيهي َس الأُمُلوكي ََّنََض الَتُّأُكَما

َكريهي، َوَجَعَل الأَباقييَ  َرَة،  بيبَ عأضي َعسأ ِأ َطََبييََّة، َوالنَّاصي ، َوَقَصَد بيََلَدُه ََ ُعُرو ِأ ََل َيشأ َيرينأجي َوُه قُ َباَلًة الأ
ثَ َر الأبيََلدي َوَسََب النِيَساَء  َلَك َأكأ َرَق َوَأهأ ، فَ نَ َهُب َوَخرََّب َوَأحأ ني الأبيََلدي ا َوَما َُيَاويرَُها مي رِييََّة، َوَعكَّ َوالذُّ

َتَْلَتأ أَ  َالي ََل يَ لأويي َوامأ ، فَان أَزَعُجوا، َورََحُلوا يفي اْلأ َيرينأجي لأ ، َواتََّصَل اْلأَََبُ ِبي َن الأَغَنائيِي ي َمنأ َمَعُه مي يأدي
. ِأ يهي، َوطََلُبوا بيََلَدُه  َأٌخ َعَلى َأخي

َكريهي َعَلى َغريأي الطَّرييقي الَّ  نَُّه َعاَد إيََل َعسأ َيرينأُج،َوَأمَّا َِشأُس الأُمُلوكي فَإي ي َسَلَكُه الأ  ذي
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رَُّقوا، َورَ  ََ ِأ َوتَ  هي تَّ يفي َأَعَضادي ََ َها َخَراًِب فَ  ، َورََأوأ ِأ هي َيرينأُج إيََل بيََلدي اَسُلوا يفي فَ َوَصَل َساليًما، َوَوَصَل الأ
َنةي. ي الأَقعأَدةي ليلسَّ َِّ َذليَك يفي ذي نَةي فَ َت ُدأ يدي اْلأ  ََتأدي

 
دي  ُر َعوأ ُعودٍ ذيكأ ََبلي َواَّنأيَزامي الأَمليكي َمسأ  الأَمليكي طُغأُرَل إيََل اْلأ

َلى  يعيَها، َوَأجأ ََبلي َجَي َشاهأ َمليُك بيََلدي اْلأ دي بأني َمليكأ َنةي َعاَد الأَمليُك طُغأُرُل بأُن ُُمَمَّ هي السَّ َها يفي َهذي َعن أ
ُعوًدا. ََ َمسأ لأطَا  َأَخاُه السُّ

 ََّ َي َُمأُموٍد َوَسَبُب َذليَك َأ لأطَا يهي السُّ َُ َداُوَد ابأني َأخي َيا صأ يهي بَ َلَغُه عي نأ َحرأبي َأخي ا َعاَد مي ُعوًدا َلمَّ َمسأ
ريهي  َصأ تَ َغَل ِبي َا، َواشأ ََ َقدأ ََتَصََّن ِبي ، وََكا ، َفَساَر إيلَيأهي، َوَحَصَرُه بيَقلأَعةي ُروئينَي َدزأ ََ ذأرَبييَجا ، َفَجَمَع ِبَي

َتُح الأَمليُك طُ  َأ ُعوٍد، َوَلَأ يَ َزلأ يَ  َي َمسأ لأطَا يَن َمَع السُّ َُمَراءي الَّذي غأُرُل الأَعَساكيَر، َوَماَل إيلَيأهي بَ عأُض اْلأ
ا تَ َراءَ  ُعوٌد َْنأَوُه، فَ َلمَّ وييَن َساَر َمسأ ا قَاَرَب قَ زأ ُعوًدا، فَ َلمَّ ى الأبيََلَد، َفَكثُ َرتأ َعَساكيُرُه، َوَقَصَد َمسأ

كَ  َكري، فَ َوَلَّ الأَعسأ َن الأَعسأ َتَماَلُه طُغأُرُل فَ َبقيَي يفي قيلٍَّة مي ََ َقدي اسأ نأ أَُمَرائيهي َمنأ َكا ُعوًدا مي َي فَاَرَق َمسأ  َرا
. ََ َر رََمَضا َهزيًما َأَواخي  ُمن أ

ََ َلُه، وَ  َّللَّي يفي الأُقُدومي ]إيََل[ بَ غأَداَد، فََأذي دي ِبي ََتأشي ُش َوَأرأَسَل إيََل الأُمسأ ََ أُلأبُ قأ َها ََ صأ ََ ََنئيَبُه ِبَي َكا
ُعوٍد َقَصَد بَ غأَداَد أَيأًضا، فَ نَ َزَل  َّنأيَزامي َمسأ َع ِبي ا َسَي ، َوَمَعُه الأَمليُك َسلأُجوقأَشاهأ، فَ َلمَّ يُّ ََلحي السِي

َذ إيلَيأهي َعَشَرةَ  ََ ُة، َوأَن أ ََ َليي َرَمُه اْلأ ، فََأكأ َي لأطَا ُعوٌد  َسلأُجوقأَشاهأ بيَداري السُّ يَناٍر، ُثَّ َقَصَد َمسأ آََلفي دي
ًة، فََأرأَسَل إي  دَّ َاٍل ;ليَعَدٍم َما يَ رأَكُبونَُه، َوَلقيَي يفي َطرييَقهي شي اُب َجي َحابيهي رُكَّ ثَ ُر َأصأ ُة بَ غأَداَد، َوَأكأ ََ َليي لَيأهي اْلأ

َوالي  َمأ َن اْلأ ََها مي ، َوَغريأ ََلتي ، َواْلأيَياَم، َواْلأ َوابَّ َتَصَف  الدَّ لأطَانييََّة بيبَ غأَداَد ُمن أ اَر السُّ ، َفَدَخَل الدَّ َوالثِيَيابي
. ََ ََمَذا  َشوَّاٍل، َوَأقَاَم طُغأُرُل ِبي

 



 َ َنُه َوَبنيأ َرأبي بَ ي أ َد، َواْلأ ري َأََتَبكأ زَنأكيي آمي ُر َحصأ  ذيكأ
 َداُوَد، َوُملأكي زَنأكيي قَ لأَعَة الصُّوري 

تَ  َنةي اجأ هي السَّ يَن،يفي َهذي ُب َماريدي لي َوََتُرأََتُش َصاحي صي ُب الأَموأ  َمَع َأََتَبكأ زَنأكيي َصاحي
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 ََ ني كيي صأ بي حي ََ بأني ُأرأُتَق َصاحي َما بُ َها إيََل َداُوَد بأني َسقأ َد َفَحَصَراَها، فََأرأَسَل َصاحي يَنَة آمي ا َوَقَصَدا َمدي
َكَنُه ََجأ  ُدُه، َفَجَمَع َمنأ َأمأ تَ نأجي َد، َيسأ ا َعَلى َِببي آمي َها، فَالأتَ َقوأ َلُهَما َعن أ َد ليرُيَحِي َعُه، َوَساَر َْنأَو آمي

َكريهي. نأ َعسأ ُلوًَل، َوقُتيَل ََجَاَعٌة مي َأ ََزَم َداُوُد، َوَعاَد َم َرةي فَاَّنأ خي  َوَتَصافُّوا يفي َُجَاَدى اْلأ
ريينَ  َد ُُمَاصي نأ َغريأي  َوَأقَاَم زَنأكيي َوََتُرأََتُش َعَلى آمي َها مي َجَر، َوَشعَّثَا الأبَ َلَد، َوَعاَدا َعن أ َْلَا، َوَقطََّعا الشَّ

نأ  ٍر، َوَحَصَرَها َوَضايَ َقَها، َفَمَلَكَها يفي رََجٍب مي ََّيري َبكأ نأ دي  بُ ُلوغي َغَرٍض، فَ َقَصَد زَنأكيي قَ لأَعَة الصُّوَر مي
ي َياُء الدِي َنةي، َواتََّصَل بيهي ضي هي السَّ َِ َهذي ي ََ َحَسَن الطَّرييَقةي، َعظي َرُتوثييِي زَنأكيي، وََكا َأ ني أَبُو َسعييدي بأُن الأَك

ليهي. ايَةي، ُمُيبًّا ليلأَخريأي َوَأهأ ََ  الرِيََئَسةي َوالأكي
 

يَّةي  َُميأدي َرادي اْلأ َكأ ُر ُملأكي زَنأكيي قيََلَع اْلأ  ذيكأ
يني  َماُد الدِي ََل عي تَ وأ َنةي اسأ هي السَّ ري  يفي َهذي َها قَ لأَعُة الأَعقأ ن أ يَّةي، مي َُميأدي َرادي اْلأ َكأ يعي قيََلعي اْلأ زَنأكيي َعَلى َجَي

ُُِهَا.  َوقَ لأَعُة ُشوَش، َوَغريأ
َا، َوَلَأ  يَّ َعَلى ويََليَتيَها َوَأعأَماْلي َُميأدي يَسى اْلأ رَي عي َمي بَ َها اْلأ َل َأقَ رَّ َصاحي صي ا َمَلَك الأَموأ ََ َلمَّ ُه  يَ عأََتي وََكا ضأ

َكأ  نأَدُه، َوََجََع اْلأ يَسى َهَذا عي َل َحَضَر عي صي ُد الأَموأ ََتأشي ا َحَصَر الأُمسأ هي، فَ َلمَّ َّا ُهَو بيَيدي ٍء ِمي َراَد َعَلى َشيأ
رَ  ِأ َفُحصي َأ َُتأَصَر قيََلُعُه لي َأَمَر زَنأكيي َأ صي ُد َعني الأَموأ ََتأشي ا رََحَل الأُمسأ ثَ َر، فَ َلمَّ نأَدُه فََأكأ ًة عي تأ ُمدَّ

لي  صي ُل َسَوادي الأَموأ ََّ إيًذا َأهأ َنَة، فَاطأَمَأ هي السَّ َأ ُمليَكتأ َهذي يًدا إيََل َأ َطوييَلًة، َوُقوتيَلتأ قيَتاًَل َشدي
 ، ِأ َواْليي نأ ََّنأبي َأمأ ِأ يفي َضائيَقٍة َكبيريٍَة مي ِأ َكانُوا َمَعُه َّنَُّ ، فَإي مي َُؤََلءي الأَقوأ ََ ْلي .الأُمَجاويُرو  َوَخَرابي الأبيََلدي

 
ارييَّةي وََكَواَشى َكَّ ُر ُملأكي قيََلعي اْلأ  ذيكأ

ا ََّ َأََتَبكأ زَنأكيي َلمَّ ِأ َأ َواْليي حأ َّنأ لَُه َمعأريَفٌة ِبَي َرادي ِمي َكأ َن اْلأ  َوُحكيَي َعنأ بَ عأضي الأُعَلَماءي مي
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هَ  ِأ َعن أ ََلُه يَّةي َوَأجأ َُميأدي َزييَرةي َمَلَك قيََلَع اْلأ َب َواْلأ ُب قَ لأَعةي آشي َيأَجاءي بأُن َعبأدي اَّللَّي َصاحي ا َخاَف أَبُو اْلأ
لأ  نأَد زَنأكيي ِبي ُه َلُه، َوَْحََل إيلَيأهي َماًَل، َوَحَضَر عي ََ َل َتحأ لي َونُوَشى، فََأرأَسَل إيََل َأََتَبكأ زَنأكيي َمني اسأ صي َموأ

ًة ُثَّ َماَت، َفُدفي  بََة.فَ َبقيَي ُمدَّ  َن بيَتلِي تَ وأ
ََّ يَ تَ غَ  فًا َأ َها ; َخوأ ن أ َيأَجاءي مي ََد بأَن أَِي اْلأ َرَج َوَلَدُه َأْحأ لي َأخأ صي َب إيََل الأَموأ ا َساَر عأَن آشي لََّب َوَلمَّ

ََد الأَمعأُروفي  َُد َهَذا ُهَو َواليُد َعلييِي بأني َأْحأ َها، َوَأعأطَاُه قَ لأَعَة نُوَشى، َوَأْحأ نأ َأَكابيَر  َعَلي أ ، مي ُطوبي لأَمشأ ِبي
. امي لشَّ يني بأني أَيُّوَب ِبي  ُأَمَراَء َصََلحي الدِي

ا َماَت أَبُو اْلأَ  ، فَ َلمَّ يُّ َرأجي َّيًّ يُ َقاُل َلُه: َِبُو اْلأ َا ُكرأدي تَ َناَب ِبي َب اسأ َرَجُه أَبُوُه َمنأ آشي ا َأخأ يأَجاءي َساَر َوَلمَّ
َُد بأُن نُوَشى  ُُه َوَلُدُه َأْحأ َيأَجاءي اَسأ َِي اْلأ َظَها ليَوَلٍد َصغيرٍي ْلي َأ ليَكَها، َفَمنَ َعُه َِبُو َوَأرَاَد حي َب ليَيمأ إيََل آشي

َب َوَمَلَكَها. َكريهي فَ نَ َزَل َعَلى آشي ، َفَساَر زَنأكيي بيَعسأ  َعلييٌّ
، فَ  ِأ إيََل الأقيَتالي َلَها نَ َزُلوا ُكلُُّه ََّ َأهأ َعُدوا َوَسَبُب َملأكيَها َأ ِأ َحَّتَّ أَب أ َتَجرَُّه ِأ زَنأكيي َحَّتَّ قَارَبُوُه، َواسأ ََتََكُه

َر، َوَملَ  َسأ ثَ َر الأَقتأَل َواْلأ ، فََأكأ ِأ يأَف فييهي ََزُموا، فَ َوَضَع السَّ ِأ فَاَّنأ َك زَنأكيي َعني الأَقلأَعةي، ُثَّ َعَطَف َعَليأهي
َضَر ََجَاَعًة  ، َوَأحأ َالي ، الأَقلأَعَة يفي اْلأ لي صي َها إيََل الأَموأ ، َوَعاَد َعن أ ِأ ِأ َِبُو فَ َقتَ َلُه َرادي فييهي َكأ ي اْلأ مي نأ ُمَقدِي مي

َب َوَخلَّى ُكَهيأَجَة  يني َجَقَر ََنئيَب زَنأكيي، َوَخرََّب آشي رَي الدِي َبتيهي َأرأَسَل َنصي َيي َغي أ َها، َف ُثَّ َساَر َعن أ
َي ق َ  بي َوهي َلَّ ، َونُوَشى َوقَ لأَعَة اْلأ َي َرا ََ َر، َوالزَّعأ ، َوفَ َرٍح، وَُكوشي ِي عأَباّني يَّةي، َوَأرأَسَل إيََل قَ لأَعةي الشَّ لأَعُة الأعيَمادي

ََبلي َوا ُر اْلأ تَ َقاَم َأمأ يَع، َواسأ َمي َرانييَّةي، َفَحَصَرَها َفَمَلَك اْلأ هأ ٌَ الأمي َي ُحُصو َة، َوهي ، َوأَلأَقى، َونيريُوَّ َي لزُّوزَا
َنتي ا .َوَأمي َرادي َكأ َن اْلأ  لرََّعاََّي مي

ي، َوَمابَ رأَما، َوََّيبُوَخا، َوَِبكيَزا، َونيسأ  ارييَّةي َجلَّ ُصوَر، َوَهُروُر، َوالأَمََلسي َكَّ ََّ َوَأمَّا َِبقيي قيََلعي اْلأ َباُس، فَإي
ٍة َطوييَلٍة بَ عأَد قَ تألي زَنأكي  نأ ُمدَّ يَّةي فَ َتَحَها مي َب الأعيَمادي ريًا َقدأ َأقأطََعُه قُ َراَجَة َصاحي ََ َأمي ي، َوقُ َراَجُة َهَذا َكا

هي الأقيََلعي ;فَلي  ِأ ََترييَخ فَ تأحي َهذي َل ارييَّةي بَ عأَد قَ تألي زَنأكيي، َوَلَأ َأعأ َكَّ يني َعلييٌّ بَ َلَد اْلأ َهَذا ذََكرأتُُه زَيأُن الدِي
 َهاُهَنا.

َرادي  َكأ َ َهَذا بَ عأُض ُفَضََلءي اْلأ  ، َوَخاَلَف فييهي فَ َقاَل:َوَحَكى َغريأ
ارييَّةي  َكَّ يَّةي، َوَلَأ يَ بأَق يفي اْلأ َب َوَخرََِّبَا، َوَبََن قَ لأَعَة الأعيَمادي ا فَ َتَح قَ لأَعَة آشي ََّ زَنأكيي َلمَّ ُب َجلَّ  إي إيَلَّ َصاحي

َها، َعاَد إي  ن أ ُب َهُروَر، َوَلَأ َيُكنأ َْلَُما َشوأَكٌة َُيَاُف مي َحاُب الأقيََلعي ُصورَا، َوَصاحي لي َفَخاَفُه َأصأ صي ََل الأَموأ
َب الرَّبييَّةي، َوأَلأَقى، َوفَ َرٍح، َِ َصاحي ي يَسى بأني إيب أَراهي ََّ َعبأَد اَّللَّي بأَن عي ََبلييَّةي، فَاتَُّيَق َأ  اْلأ
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، وََكاَنتأ َواليدَ  َ، َوَمَلَكَها بَ عأَدُه َوَلُدُه َعلييٌّ يَسى َوَغريأيَها تُ ُويفِي َِ َوعي ي َراهي ُت إيب أ َسني ُأخأ ََيُة بينأُت اْلَأ تُُه َخدي
َُمَراءي  - َن اْلأ ، فََأرأَسَلَها َوَلُدَها َعلييٌّ إيََل َأَخَوي أَها، َوَطَلَبا َلُه  -َوُِهَا مي لي صي لأَموأ َمَع زَنأكيي، وََكاََن ِبي



َََعَل، َونَ َزلَ  اُه لَُه فَ  نأ زَنأكيي، َوَحلَََّ ََ مي ََما تَ َغَل زَنأكيي  اْلأ هي، َواشأ َمةي زَنأكيي، َوَأقَ رَُّه َعَلى قيََلعي دأ إيََل خي
َسُن بأُن ُعَمرَ  ُُه اْلَأ َرانييَّةي اَسأ هأ َن الأمي رٍي مي ُّ بيَيدي َأمي عأَباّني ََ الشَّ ارييَّةي، وََكا َكَّ تأحي قيََلعي اْلأ نأُه، بيََ َذُه مي ، فََأخأ

نأُه ليكيََبيهي َوقي   لَّةي َأعأَماليهي.َوقَ رَّبَُه مي
َن ليَزنأكيي الأَقبأَض َعَليأهي،  َب الرَّبييَّةي، َوَغريأيَها، َفَحسَّ َرُه َعلييًّا َصاحي يني َجَقَر َيكأ رُي الدِي ََ َنصي ََ َلُه وََكا فََأذي

ي ريي الدِي هي فََأرأَسَل إيََل َنصي َم زَنأكيي َعَلى قَ بأضي َأ يُطأليَقُه فَ َرآُه َقدأ َماَت، يفي َذليَك، فَ َقَبَض َعَليأهي، ُثَّ َندي ني َأ
يني قَ تَ َلُه. رَي الدِي ََّ َنصي  قييَل إي

َكُر إيََل قَ لأَعةي الرَّبييَّةي فَ َنازَُلوَها بَ غأَتًة، َفَمَلُكوَها يفي َساَعٍة، َوَأَسُروا ُكلَّ َمنأ  نأ َوَلدي ُثَّ َأرأَسَل الأَعسأ َا مي  ِبي
تأحي الرَّبييَّةي َسرَُّه، َعلييٍِ َوَأَخَواتيهي، وََكاَنتأ  َع زَنأكيي اْلأَََبَ بيََ ا َسَي ، فَ َلمَّ ِأ ُتوَجدأ ََيُة َغائيَبًة فَ َل َواليَدُة َعلييٍِ َخدي

هَ  ، َفَساَرتي الأَعَساكيُر َفَحَصُروَها، فَ َرَأوأ رَي الأَعَساكيُر إيََل َِبقيي الأقيََلعي الَِّتي َلَعلييٍِ َأ َتسي  ا َمنييَعًة،َوَأَمَر َأ
َأ يُطأليَق ُكلَّ َمنأ يفي ا ِي َعَلى َشرأطي َأ ليي ، فََأَجابُوُه إيََل التَّسأ ََ َسا حأ ُِ اْلأي ِأ زَنأكيي، َوَوَعَدُه ني فَ َراَسَلُه جأ لسِي

ََيُة َواليَدُة  َأ ُيَسلِيُموا أَيأًضا قَ لأَعَة َكَواَشى، َفَمَضتأ َخدي ِأ إيََل َذليَك إيَلَّ َأ ُه ِأ َيُيب أ ، فَ َل ِأ ُه ن أ َعلييٍِ إيََل مي
ُزوَل َعنأ َكَواَشى، فََأَجاِبََ  َرانييَّةي، َفَسأَلَتأُه الن ُّ هأ َن الأمي ، َوُهَو مي ََ ُرو ُل َوهأ ُُه َخوأ بي َكَواَشى، َواَسأ ا إيََل َصاحي

َمعأ ِبييثألي َهَذا، فَ َقاَل: يَ نأ  ِأ ُيسأ َرى، فَ َل َسأ َِ زَنأكيي الأقيََلَع، َوَأطأَلَق اْلأ ثألي َكَواَشى َذليَك، َوَتَسلَّ نأ مي زيُل مي
 ََ َأ َيُكو َتُه، َوإيمَّا َأ َِ النَّاسي ُمُروَءًة ََل يَ ُردُّ َمنأ َدَخَل بَ ي أ ََ َأعأَظ َأ َيُكو مَّا َأ َرَأٍة فَإي لي امأ َأَقلَّ النَّاسي ليَقوأ

. تَ َقاَمتأ ويََليَُة اْلأيَبالي ًَل، َواسأ  َعقأ
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
هي السَّ  ، َوَأَسَر  يفي َهذي ِأ ُه ن أ ، فَ َقَتَل َكثيريًا مي امي لشَّ يَن ِبي َيرينأجي الَّذي لأ ُب َمَلطأَيَة ِبي َمنأُد َصاحي انيشأ َقَع الدَّ َنةي َأوأ

يني أَنُوشي  َوَّلي ُعزيَل َشَرُف الدِي ُة َوَأََتَبكأ زَنأكيي، َوفييَها يفي رَبييٍع اْلأ ََ َليي َطَلَح اْلأ َُ َكثيريًا، َوفييَها اصأ َوا بأُن  رأ
 َخاليٍد َعنأ ويزَارَةي 
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رييتَ  َكًرا إيََل َتكأ ُد َعسأ ََتأشي َّللَّي، َوفييَها َسريََّ الأُمسأ دي ِبي ََتأشي ةي، َوفييَها تُ ُوفِيَيتأ َأمُّ الأُمسأ ََ َليي  َفَحَصُروا اْلأ
َاٍل فَ َعاُدوا َعنأُه. َها ِبي يني َِبأُروَز َفَصاَنَع َعن أ َد الدِي  ُُمَاهي

،َوفييهَ  ََ َُراَسا ريي َأرأَغَش، َوَحَصُروا قَ لأَعَة َكرأدَُكوَه ِبي َمي نأَجرييَّةي َمَع اْلأ َن الأَعَساكيري السَّ َتَمَع ََجأٌع مي َي  ا اجأ َوهي
لَ  َواُت، فََأَصاَب َأهأ َق أ ُِ اْلأ نأَدُه َمتأ عي ُرَها، َوَعدي ليَها، َوطَاَل َحصأ ُقوا َعَلى َأهأ يلييََّة، َوَضي َّ َاعي َسأ َها ليْلأي

تأ  ََ ا َظَهَرتأ َأَمارَاُت الأ ، فَ َلمَّ ًَل َعني الأقيَتالي ِأ َعني الأقيَيامي َفضأ ُه ن أ َز َكثيرٌي مي حي رََحَل َتَشنٌُّج، وَُكَزاٌز، َوَعجأ
. ِأ ُه َييَسًة، فَ َرَحَل َعن أ ِأ َْحَُلوا إيلَيأهي َماًَل َكثيريًا، َوَأعأََلقًا َن رُي َأرأَغُش، َفقييَل: إيَّنَُّ َمي  اْلأ



 ]الأَوفَ َياُت[
َمارََة بَ عأَدهُ  َ اْلأي رُي َبِني ُعَقيأٍل، َوَوِلي َُ بأُن ُمَهاريٍش الأُعَقيألييُّ َأمي رُي ُسَليأَما َمي َ اْلأ َغري َوفييَها تُ ُويفِي  َأوأََلُدُه َمَع صي

نَُّه  ِأ ُمَهاريٍش، فَإي هي َقِي َجدِي ِأ يفي بَ غأَداَد ريَعايًَة ْلي يَف ِبيي ، َوطي ِأ نِيهي ري اَّللَّي سي مأ ُِ ِبَي ُة الأَقائي ََ َليي ََ اْلأ ي َكا ُهَو الَّذي
ريييُّ َما ذََكرأََن. ا فَ َعَل بيهي الأَبَساسي يَثةي َلمَّ َدي نأَدُه يفي اْلأ  عي

افيعييُّ ا ََ الشَّ َِ بأني فَ رأُهو ي َراهي ََسُن بأُن إيب أ قييُه أَبُو َعلييٍِ اْلأ ََ َ الأ ليُدُه َوفييَها يفي الأُمَحرَّمي تُ ُويفِي ، َوَموأ اريقييُّ ََ لأ
ِي  َا َعَلى أَِي َعبأدي اَّللَّي الأَكاَزُروّني قََّه ِبي ََ اَئٍة، َوتَ  َيَّافَاريقينَي َسَنَة َثََلٍث َوَثََلثينَي َوَأرأبَعيمي َ ِبي ا تُ ُويفِي ، فَ َلمَّ

َحاَق الشِي  ََقََّه َعَلى أَِي إيسأ ُّ اْنأََدَر إيََل بَ غأَداَد، َوتَ  َ الأَقَضاَء الأَكاَزُروّني ، َوَوِلي ٍر الصَّبَّاغي ، َوأَِي َنصأ ريَازييِي
. ِي ُكأ ًَل، ََل يُ َواريي َوََل ُُيَاِي َأَحًدا يفي اْلأ ًا فَاضي ََ َخريِي َط، وََكا  بيَواسي

دي بأُن أَِي  ََسني أَبُو ُُمَمَّ ََد بأني اْلأ دي بأني َأْحأ َ َعبأُد ]اَّللَّي[ بأُن ُُمَمَّ رٍ  َوفييَها تُ ُويفِي  َبكأ

(9/55) 

 

َن التََّجا هي مي ثيُر يفي َكََلمي ََ يَعيُظ، َوُيكأ قََّه َعَلى أَبييهي َوَأفأََّت َوََنَظَر، وََكا ََ ، تَ  افيعييُّ قييُه الشَّ ََ نأ الأ ، َفمي ُنسي
لُُه:  َذليَك قَ وأ

َا َواَّللَّي  يَُّة، ُمليَئتأ ِبي ُُدوُد الأَورأدي َي بينَ َهري الأُمَعلَّى. أَيأَن الأُقُدوُد الأَعاليَيُة، َواْلأ ََبَََت يَُّة، َوُِهَا َمقأ  الأَعاليَيُة َوالأَورأدي
عأريهي: نأ شي  َومي

ََاّني  ُت َمَع الأُبَكا َفَما َأجأ شأ َأ عي اّني ... إي ََ نأ َأجأ يُل مي ُع َدًما َيسي مأ  الدَّ
لأَمََلمي َقدأ ََسَّ  ُل ِبي ِني َشَجِني َوَِهَِّني ََسَّاّني ... الأَعاذي جأ  اّني سي

َجاّني  ََمامي َقدأ َأشأ وأُح َمَع اْلأ َجاّني ... َوالن َّ ِأ يَزييُد يفي َأشأ ُر َْلُ  َوالذِيكأ
ُُمومي َقدأ َأعأطَاّني  ُ َيَد اْلأ َيِتي َأعأطَاّني ... َوالأَبنيأ  َضاَقتأ بيبُ َعادي ُمن أ

عأريهي َيُذمُّ  نأ شي ُر، َومي اعي َ ابأُن أَِي الصَّلأتي الشَّ  ثَقييًَل: َوفييَها تُ ُويفِي
لُّهأ  َرأُض َواْلأيَباُل تُقي هي اْلأ َتطَاَعتأ َهذي بأُت َكيأَف ... اسأ يٌق َعجي  ِلي َصدي

ُف اْلأيَباَل َأقيلُّهأ  نأُه ... َما يَ نأسي ريًما َوبيَقلأِبي مي  َأََن َأرأَعاُه ُمكأ
لُّ  ََّي ... ُه َوَلكينأ َأُصونُُه َوُأجي َرُه ُرؤأ يبي َأكأ ثأُل الأَمشي  هأ ُهَو مي

 َوَلُه أَيأًضا:
ٍر َوََل َكاَنَ  نأ َعصأ ريََن ... ََل َداَم مي َغاُر النَّاسي يفي َعصأ  َساَد صي
زَاَنَ  َي ... َصاَر بيهي الأبَ يأَذُق فيرأ َقضي َأ يَ ن أ َِّ َأ َما َه تي َمهأ سأ  َكالدَّ

يٍد ا ابي أَبُو َرشي ُد بأُن َعلييِي بأني َعبأدي الأَوهَّ َ ُُمَمَّ َع َوفييَها تُ ُويفِي ، َوَسَي ََ َتا ٍل َطََبيسأ نأ َأهأ ، مي افيعييُّ قييُه الشَّ ََ لأ



ريًدا يَ عأُبُد اَّللََّ  ََ نينَي ُمن أ ري سي َزييَرٍة يفي الأَبحأ ًدا َعابيًدا، َأقَاَم ِبي ََ زَاهي يَث أَيأًضا َوَرَواُه، وََكا َدي  ُسبأَحانَُه اْلأ
َ فييَها َوقَ  َل فَ تُ ُويفِي  ََبُُه يُ َزاُر.َوتَ َعاََل، َوَعاَد إيََل آمي
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َماَئٍة[ رييَن َوََخأسي شأ ٍع َوعي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
(529) 

َماَئةٍ  رييَن َوََخأسي شأ ٍع َوعي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
ََبلي  ُعوٍد بَ َلَد اْلأ ُر َوفَاةي الأَمليكي طُغأُرَل، َوُملأكي َمسأ  ذيكأ

َي مَ  لأطَا ا َوَصَل َقدأ ذََكرأََن ُقُدوَم السُّ ٍد، فَ َلمَّ يهي الأَمليكي طُغأُرَل بأني ُُمَمَّ نأ َأخي َهزيًما مي ُعوٍد إيََل بَ غأَداَد ُمن أ سأ
ريي إيََل ِهََ  لأَمسي ُلُه، َوَأَمَرُه ِبي ث أ ُة، َوَْحََل إيلَيأهي َما َُيأَتاُج إيلَيأهي مي ََ َليي َرَمُه اْلأ ، َوََجأعي إيََل بَ غأَداَد َأكأ ََ َذا

ُة ُيَُ الأَعَساكيري،  ََ َليي َم، َواْلأ ََّيَّ ُعوٌد يَ ُعدُّ َويَُدافيُع اْلأ ، َوَمسأ لأطََنةي َوالأبيََلدي يهي طُغأُرَل يفي السَّ ثُُّه َوُمَنازََعةي َأخي
ةي. ََ َليي َياُمُه إيََل َِببي اْلأ َُز خي َأ َتَبأ هي، َوَأَمَر َأ سي َأ رَي َمَعُه بينَ  َأ َيسي  َعَلى َذليَك، َوَوَعَدُه َأ

 ََ َتخأ  وََكا َمَتُه فَاسأ دأ ةي، َوَطَلُبوا خي ََ َليي ْلأ َُمَراءي ِبي َن اْلأ ُُه مي يُّ َوَغريأ ََلحي ُش السِي رُي الأبَ قأ َمي ، َقدي اتََّصَل اْلأ ِأ َدَمُه
. ِأ َق َمَعُه ََ  َوات َّ

نأ طُغأُرَل إيََل َهُؤََلءي اْلأُ  اٌت مي ََ َد َمَعُه ُمَلطِي َذ فَ ُوجي ََّ إينأَساًَن ُأخي َق َأ ََ ا َوات َّ ، فَ َلمَّ ِأ قأطَاعي َْلُ ْلأي َمَراءي َوَخاََتُُه ِبي
َن اْلأُ  ُُه مي َعَر َغريأ َتشأ ، َوََّنََب َمالَُه، فَاسأ ُُه َأغأَلَبكَّ ُِ اَسأ ُه ن أ رٍي مي ُة َذليَك قَ َبَض َعَلى َأمي ََ َليي َمَراءي رََأى اْلأ

َي مَ  لأطَا َكري السُّ ةي فَ َهَربُوا إيََل َعسأ ََ َليي يَن َمَع اْلأ ِأ إيلَيأهي الَّذي ُعوٍد يفي إيَعاَدَتيي ََُة إيََل َمسأ َليي ُعوٍد، فََأرأَسَل اْلأ سأ
رَ  َشٌة َأوأَجَبتأ َتََخُّ نَ ُهَما َوحأ ةي، َوَحَدَث بَ ي أ ََ َليي َِ َذليَك َعَلى اْلأ َياَء، فَ َعُظ شأ َتجَّ ِبَي َعلأ َواحأ َأ ِأ يَ  ُه َعني فَ َل

ريي َمَعُه، َوَأرأَسَل إيلَيأهي يُ لأزي  ُر َعَلى َهَذا إيذأ َجاَءُه اْلأَََبُ الأَمسي َمأ َنَما اْلأ ًرا َجزأًما، فَ بَ ي أ ريي َمَعُه َأمأ لأَمسي ُمُه ِبي
ليُدُه َسَنَة َثََلٍث َوََخأ  ََ َموأ َنةي، وََكا هي السَّ نأ َهذي يهي طُغأُرَل، وََكاَنتأ َوفَاتُُه يفي الأُمَحرَّمي مي َماَئٍة يفي بيَوفَاةي َأخي سي

، وَ  نأ دَ الأُمَحرَّمي تيهي َقدأ َخَرَج مي ََ قَ بأَل َموأ َها، وََكا ًنا إيلَي أ يَّةي ُُمأسي ًَل َقرييًبا إيََل الرَّعي ًا َعاقيًَل َعادي ََ َخريِي اريهي َكا
ُعوٍد، َفَدَعا َلُه النَّاُس، فَ َقاَل: َي َمسأ لأطَا يهي السُّ َر إيََل َأخي ََ  يُرييُد السَّ

نيَ  ليمي َريأيََن ليلأُمسأ ُعَوا ِبي  .ادأ
يعُ  بَ َلتي الأَعَساكيُر َجَي ، َوَأق أ ََ نأ َساَعتيهي َْنأَو َِهََذا ُعوٍد َساَر مي َ َوَوَصَل اْلأَََبُ إيََل َمسأ ا تُ ُويفِي َها إيلَيأهي، َوَلمَّ

ََ َقدأ َخَرَج يفي  ََ بأَن َخاليٍد، وََكا َوا رأ يني أَنُوشي َزَر َشَرَف الدِي تَ وأ  َواسأ
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َبتيهي ُهَو َوَأهأ  ُلَها.ُصحأ يُعَها َوَأهأ َها، َوَأطَاَعتأُه الأبيََلُد َجَي ََل َعَلي أ تَ وأ ََ َواسأ ُعوٌد إيََل َِهََذا  ُلُه، َوَوَصَل َمسأ
 

يهي  ، َوُملأكي َأخي ُر قَ تألي َِشأسي الأُمُلوكي  ذيكأ
يلُ  َاعي َخري، قُتيَل َِشأُس الأُمُلوكي إيَسأ َنةي رَابيَع َعَشَر رَبييٍع اْلأ هي السَّ بأُن ََتجي الأُمُلوكي بُوريي بأني  يفي َهذي

الي  ِي َوُمَصاَدرَاتي الأُعمَّ َن الظُّلأ َق، َوَسَبُب قَ تأليهي أَنَُّه رَكيَب َطرييًقا َشنييًعا مي َمشأ ُب دي طُغأديكينَي َصاحي
، وَ  َوالي َمأ َراجي اْلأ تيخأ سأ ، َوَِبَلَغ يفي الأُعُقوَِبتي َلي نأ َأعأَمالي الأبَ َلدي ِأ مي نأُه ُِبأٌل زَائيٌد َوَدََنَءٌة َوَغريأيهي َظَهَر مي

ََلقي ا َخأ َن اْلأ ، إيََل َغريأي َذليَك مي َي َوا لأُعدأ َقيريي ِبي ءي اْلأ يأ ذي الشَّ نأ َأخأ َيأُث أَنَُّه ََل َيَأَنُف مي ٍس ِبي َأ يَمةي، نَ  مي لذَّ
ُتُه. ي َّ َحابُُه َورَعي ُلُه َوَأصأ  وََكريَهُه َأهأ

َلى ُثَّ َظَهَر َعنأُه أَنَُّه   ، َوَأخأ َق، َوُيُيثُُّه َعَلى ُسرأَعةي الأُوُصولي َمشأ ُِ إيلَيأهي دي يني زَنأكيي ُيَسلِي َماَد الدِي َكاَتَب عي
يَع إيََل َصرأَخَد، َوََتَبَع الرُُّسَل إيََل زَنأكيي َُيُثُُّه َعَلى الأُوصُ  َمي َخائيري، َونَ َقَل اْلأ َن الذَّ يَنَة مي ولي إيلَيأهي الأَمدي

 ُل َلُه:َويَ ُقو 
ت َ  َق، فَامأ َمشأ ، َفَساَر زَنأكيي، َفَظَهَر اْلأَََبُ بيَذليَك يفي دي َيرينأجي تُ َها إيََل الأ يَء َسلَّمأ َلأَت الأَمجي َأ َأِهأ َعَض إي

نأ  َقتأ مي ََ َاَل ليَواليَدتيهي َفَساَءَها، َوَأشأ َُوا اْلأ ، َوَأَّنأ ِأ َلَقُه هي ليَذليَك َوَأق أ َحاُب أَبييهي َوَجدِي ِأ َأصأ ُه، َوَوَعَدَتأُ
ري. َمأ نأ َهَذا اْلأ لرَّاَحةي مي  ِبي

لأَماََّنَا ا رَأَتأُه َعَلى َذليَك َأَمَرتأ غي لأَمانيهي، فَ َلمَّ نأ غي َلأَوةي مي َُرأَصَة يفي اْلأ َا ارأتَ َقَبتي الأ بيَقتأليهي فَ ُقتيَل،  ُثَّ إيَّنَّ
اري لييُ  َن الدَّ ٍع مي ضي هي َوَأَمَرتأ ِبييلأَقائيهي يفي َموأ َرعي ُه قَتييًَل ُسرُّوا ليَمصأ ا رََأوأ َحابُُه، فَ َلمَّ لأَمانُُه َوَأصأ َدُه غي َشاهي

نأ َشرِيهي. لرَّاَحةي مي  َوِبي
ََ َسَبُب قَ تألي  َماَئٍة، َوقييَل: َكا تٍِ َوََخأسي َرةي َسَنَة سي خي يسي َسابيَع َُجَاَدى اْلأ َمي َلَة اْلأ ليُدُه لَي أ ََ َموأ ََّ وََكا هي َأ

َلةي َواليدَ  لَتيهي ُثَّ يفي َدوأ نأُه َحاكيًما يفي َدوأ ََ ُمَتَمكِيًنا مي ُوَز، وََكا ُُه يُوُسُف بأُن َفريأ ٌب اَسأ ََ َلُه َحاجي َِشأسي ُه َكا
َِّ بيَقتألي يُوُسَف ف َ  ، َوَوَصَل اْلأَََبُ إيلَيأهي بيَذليَك، فَ َه ُمِي َِشأسي الأُمُلوكي َِ ِبي نأُه إيََل الأُمُلوكي بَ عأَدُه، فَاَتُّي َهَرَب مي

َََبُ فَ َقت َ  ، فََأرَاَد قَ تأَل أُمَُّه، فَ بَ َلَغَها اْلأ سي الأُمُلوكي َا، َوَأظأَهَر الطَّاَعَة ليَشمأ ُمَر َوََتَصََّن ِبي نأُه، َتدأ فًا مي َلُه َخوأ
.ُِ َل  َواَّللَُّ َأعأ
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يني َُمأ  َهاُب الدِي ا قُتيَل َمَلَك بَ عأَدُه َأُخوُه شي بيهي، َوَحَلَف َوَلمَّ ُموُد بأُن ََتجي الأُمُلوكي بُوريي، َوَجَلَس يفي َمنأصي
.ُِ َل ، َواَّللَُّ َأعأ تَ َقرَّ يفي الأُملأكي ، َواسأ ِأ  َلُه النَّاُس ُكلُُّه

 
ََ نُ ُزولُ  َق، وََكا َمشأ َنةي َحَصَر َأََتَبكأ زَنأكيي دي هي السَّ َق يفي َهذي َمشأ ري َأََتَبكأ زَنأكيي دي ُر َحصأ َها َأوََّل ذيكأ ُه َعَلي أ



َعائيهي ليُيَسلِيمَ  تيدأ َبُه إيلَيأهي، َواسأ نأ إيرأَسالي َِشأسي الأُمُلوكي َصاحي ُوََل، َوَسبَ ُبُه َما ذََكرأََن مي َها إيلَيأهي، َُجَاَدى اْلأ
َها، فَ ُقتيَل َِشأُس الأُمُلوكي قَ بأ  ا َوَصَلتأ ُكتُ ُبُه، َوُرُسُلُه بيَذليَك َساَر إيلَي أ ََُراَت فَ َلمَّ ا َعََبَ الأ َل ُوُصوليهي، َوَلمَّ

َن  سي ريُموا َوُأحأ ِأ ُأكأ َر َقدأ فَاَت إيَلَّ َأَّنَُّ َمأ ، فَ َرَأُوا اْلأ ِي ليي دي التَّسأ رييري قَ َواعي ، َأرأَسَل ُرُسًَل يفي تَ قأ ِأ إيلَيأهي
، وَ  َلي َجَواٍب، َوَعَرَف زَنأكيي قَ تأَل َِشأسي الأُمُلوكي َجأ يُدوا ِبَي َهابي َوُأعي َتقيرٌَّة ليشي ِأ ُمسأ نأَدُه َد عي ََّ الأَقَواعي َأ

َق فَ َنا َمشأ ، َوَساَر إيََل دي ََوابي ََذا اْلأ لأ زَنأكيي ِبي ََ ِأ َُيأ َيَقٌة َعَلى طَاَعتيهي، فَ َل ، َوالأَكليَمَة ُمتَّ يني َزَْلَا، الدِي
َتَمُعوا فييَها عَ  َق، َواجأ َمشأ َوادي إيََل دي ُل السَّ َل َأهأ ََ  َلى ُُمَارَبَتيهي.َوَأجأ

َرًة، َوشُ  ًة ظَاهي َي اْلأيَصاري، َوزََحَف َوقَاَتَل، فَ َرَأى قُ وَّ تَ َقَل إيََل َميأَدا َها ُثَّ ان أ َجاَعًة َونَ َزَل َأوًََّل َِشَالَي أ
هي  يني أُنُ ُز َِمأُلوُك َجدِي اقًا ََتمًّا َعَلى ُُمَارَبَتيهي، َوقَاَم ُمعينُي الدِي يَمًة، َواتِيََ ثَةي َعظي َادي هي اْلأ طُغأديكينَي يفي َهذي

ايَتيهي َما َلَأ يُ َر َومَ  ََ ُُموري اْلأيَصاري َوالأقيَتالي وَكي نأ َمعأريفَتيهي ِبي ُهوًدا، َوَظَهَر مي َق قيَياًما َمشأ َمشأ ََ َسَبُب بيدي ا َكا
َأ  ريَها، َعَلى َما َنذأُكُر إي سأ ُُموري ِبَي تييََلئيهي َعَلى اْلأ هي َواسأ مي  َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. تَ َقدُّ

َزَ  ٍر اْلأ ري بأُن بيشأ َّللَّي، َوُهَو أَبُو َبكأ دي ِبي ََتأشي ةي الأُمسأ ََ َليي ُرَها، َوَصَل َرُسوُل اْلأ َنَما ُهَو ُُيَاصي نأ فَ بَ ي أ رييُّ مي
َمشأ  بي دي َََتَبكأ زَنأكيي، َوَيَأُمُرُه ِبيَُصاَْلَةي َصاحي  قَ َجزييَرةي ابأني ُعَمَر ََيأَلُع ْلي
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نأ َُجَادَ  ي بَقييَ َتا مي َلَتنيأ َها ليَلي أ ي َمَع َأََتَبكأ زَنأكيي، فَ َرَحَل َعن أ َأ َُمأُموٍد الَّذي ََل ُوََل الأَمليكي أَلأبأ َأرأسي ى اْلأ
َنةي الأَمذأُكورَةي. َن السَّ  مي

 
َافيظي  ُر قَ تألي َحَسني بأني اْلأ  ذيكأ

ريينَ  شأ تٍِ َوعي َزَر اب أَنُه َحَسًنا،  َقدأ ذََكرأََن َسَنَة سي تَ وأ َر اسأ صأ َب مي يني اَّللَّي َصاحي َافيَظ ليدي ََّ اْلأ َماَئٍة َأ َوََخأسي
ََّ َأَِبُه اْلأَ  ُموًما، َوَسَبُب َذليَك َأ َنةي، َوَماَت َمسأ هي السَّ ، فَ َبقيَي إيََل َهذي دي  -افيَظ َوَخَطَب َلُه بيويََليَةي الأَعهأ

كي  َأ ََ َجرييًئا َعَلى َس َماءي  وََكا يَن َأَعانُوا َأَِب َعلييِي بأَن  -الدِي َُمَراءي الَّذي َافيظي َعَلى اْلأ سي اْلأ َأ ََ يفي نَ  وََكا
َنُه َحَسًنا بي  هي، فََأَمَر اب أ سي َأ َر َذليَك بينَ  َأ يُ َباشي نأ َغريأي َأ ِأ مي ُه ن أ نأتيَقاَم مي ٌد، َويُرييُد اَلي قأ َفأَضلي حي َذليَك، اْلأ

نأ فَ تَ َغلََّب َعَلى ا رييِينَي َومي صأ َُمَراءي الأمي َن اْلأ ٌِ، َوقَ َتَل مي َبييهي َمَعُه ُحكأ تَ َبدَّ بيهي، َوَلَأ يَ بأَق ْلي يعيهي َواسأ ري َجَي َمأ  ْلأ
ريًا. َدٍة َأرأبَعينَي َأمي َلٍة َواحي َي الأبيََلدي أَيأًضا، َحَّتَّ إينَُّه قَ َتَل يفي لَي أ  َأعأَيا

ا رََأى أَبُوُه تَ َغلُّبَ  َن فَ َلمَّ ُُموَع، َوَحَشَد مي ََكابيري، َفَجَمَع اْلأ ري اْلأ نأ َخَدمي الأَقصأ ًما مي َرَج َلُه َخادي ُه َعَليأهي َأخأ
َحا هي َوَأصأ نأ َخَواصِي ِأ َحَسٌن ََجَاَعًة مي َرَج إيلَيأهي ، فََأخأ َم إيََل الأبَ َلدي اَلةي َخلأًقا َكثيريًا، َوتَ َقدَّ ِأ الرَّجَّ بيهي، فَ َقاتَ ُلوُه

يَن َمَعُه َخلأٌق َكثيرٌي.فَاَّنأَ  الَةي الَّذي َن الرَّجَّ ُم، َوقُتيَل مي َادي  َزَم اْلأ
ري. َجأ َافيُظ، َفَصََبَ ََتأَت اْلأ ََ اْلأ َتَكا َزييَرةي، فَاسأ ََ إيََل بَري اْلأ  َوَعََبَ الأَباُقو



َتَمُعوا، َوات َّ  رييِينَي اجأ صأ َُمَراءي الأمي َن اْلأ ََّ الأَباقينَي مي ، ُثَّ إي َافيظي ُقوا َعَلى قَ تألي َحَسٍن، َوَأرأَسُلوا إيََل أَبييهي اْلأ ََ
 َوقَاُلوا َلُه:

َتاطَ  َعى َوَلَدُه إيلَيأهي َواحأ َتدأ يًعا، فَاسأ تُ َلُكَما َجَي تُ َلُه َأوأ نَ قأ َنا لينَ قأ َنَك إيلَي أ ُِ اب أ  َعَليأهي، َوَأرأَسَل إيمَّا أَنََّك ُتَسلِي
َُمَراءي بيَذلي   َك، فَ َقاُلوا: ََل نَ رأَضى إيَلَّ بيَقتأليهي.إيََل اْلأ

ي َكاََن لَ  َضَر طَبييَبنيأ َقائيهي َسبييٌل، فََأحأ ُعوا فييهي، َولَيأَس إيََل إيب أ ِأ َطمي َأ َسلََّمُه إيلَيأهي ُه، َأَحَدُِهَا فَ َرَأى أَنَُّه إي
: يِي ، فَ َقاَل ليلأيَ ُهودي يٌّ ُر يَ ُهودي خي ٌِ َواْلأ لي  ُمسأ

ثَةي. فَ َقاَل:نُرييُد َُسًّ  َادي هي اْلأ نأ َهذي ََذا الأَوَلدي ليَيُموَت َوُُنَُلَص مي قييهي ْلي  ا َنسأ
يَةي. فَ َقاَل: دي َوأ َن اْلأ عيريي َوَما َشاَكَل َهَذا مي ُقوعي َوَماءي الشَّ َ الن ُّ  َأََن ََل َأعأريُف َغريأ

يَبةي. فَ َقالَ  هي الأُمصي نأ َهذي ُلُص بيهي مي  َلُه: َأََن ُأرييُد َما َأخأ
ًئا، َفَسَقاُه الأَوَلَد فَ  َِ َوَسأََلُه َعنأ َذليَك، َفَصَنَع َلُه َشي أ لي َضَر الطَّبييَب الأُمسأ ًئا، فََأحأ َماَت ََل َأعأريُف َشي أ

 ليَوقأتيهي، فََأرأَسلَ 
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: ِأ ُنأدي يَ ُقوُل َْلُ َافيُظ إيََل اْلأ  اْلأ
 إينَُّه َقدأ َماَت. فَ َقاُلوا:

لَ نُرييُد ]أَ  يَلًة، َفَجَرُحوا َأَسافيَل ريجأ َل حي ُه، َوظَنُّوُه َقدأ َعمي نأَدُه فَ َرَأوأ ِأ عي َضَر بَ عأَضُه [ نَ نأُظَر إيلَيأهي، فََأحأ يأهي َأ
َتُه، َوَخَرُجوا. َها َدٌم، فَ َعليُموا َموأ ن أ ِأ ََيأري مي  فَ َل

َِ، وَ  لي َافيُظ الطَّبييَب الأُمسأ َضَر اْلأ  قَاَل َلُه:َوُدفيَن َحَسٌن، َوَأحأ
كييَّةي َِبٍق َعَليأَك، َامي َعامي َواْلأ ن أ ني اْلأي يُع َما َلَك مي ري، َوَجَي َن الأَقصأ ََن مي نأدي نأ عي َأ ََتأُرَج مي َبغيي َأ َضَر  يَ ن أ َوَأحأ

نأَك، َوَلكينََّك َعاقيٌل  ُتُه مي ُِ أَنََّك تَ عأريُف َما طََلب أ َل يَّ َوزَاَدُه َوقَاَل َلُه: َأعأ نأَدََن.الأيَ ُهودي ري عي ُِ يفي الأَقصأ  فَ ُتقيي
َعَراُء، فَ  ، فَ َهَجاُه الشُّ َوالي َمأ ذي اْلأ َماءي َوَأخأ كي الدِي َأ ريَةي ظَاليًما، َجرييًئا َعَلى َس ََ َحَسٌن َسيِيَئ السِي نأ وََكا مي

ُهوري: لي الأَمشأ َسُّ ُب الَتَّ َنأَصارييِي َصاحي ُد بأُن اْلأ  َذليَك َما قَاَل الأُمعأَتمي
يني  َلَأ  َيا َوََل دي َقَّ يفي ُدن أ َ الأَوَرى َحَسَنا ... َوَلَأ تَ َر اْلأ  ََتأتي ََّي َحَسٌن َبنيأ

َوالي الأَمَساكينيي  ذي َأمأ ُر يفي َأخأ َوأ َُوسي بيََل ُجرأٍم َوََل َسَبٍب ... َواْلأ  قَ تأُل الن ُّ
ٍِ َوََل َأَدٍب ... تييَه الأُمُلوكي َوَأخأ  لأ  ََلَق الأَمَجانينيي َلَقدأ ََجَعأَت بيََل عي

َِّ َفَماَت، َواَّللَُّ  َنُه تَ َغلََّب َعَلى الأُملأكي َوَضَع َعَليأهي َمنأ َسَقاُه السُّ ا رََأى اب أ َافيَظ َلمَّ ََّ اْلأ ُِ.َوقييَل: إي َل   َأعأ
ََ نَ  َلةي َِبأَراَم، وََكا وأ رَي ََتَج الدَّ َمي َافيُظ اْلأ َزَر اْلأ تَ وأ ا َماَت َحَسٌن اسأ تَ عأَمَل َوَلمَّ َِ، َواسأ َرانييًّا فَ َتَحكَّ صأ

َمائَ  َدى َوَثََلثينَي َوََخأسي ُر َذليَك َسَنَة إيحأ نَي، َوَسَيأأِتي ذيكأ ليمي َتَذلُّوا الأُمسأ ، فَاسأ َرأَمَن َعَلى النَّاسي َأ اْلأ ٍة إي



 َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل.
 

َي مَ  لأطَا دي إيََل َحرأبي السُّ ََتأشي ريي الأُمسأ ُر َمسي هي ذيكأ ُعوٍد َواَّنأيَزامي  سأ
ُعوٍد يفي َشهأ  َي َمسأ لأطَا َ السُّ َّللَّي َوَبنيأ دي ِبي ََتأشي ََةي الأُمسأ َليي َ اْلأ َرأُب َبنيأ َنةي َكاَنتي اْلأ هي السَّ ، يفي َهذي ََ ري رََمَضا

ََ ب َ  نأ بَ غأَداَد إيََل َِهََذا ا َسافَ َر مي ُعوًدا َلمَّ ََ َمسأ لأطَا ََّ السُّ يهي طُغأُرَل َوَمَلَكَها َوَسَبُب َذليَك َأ تي َأخي عأَد َموأ
- ، ُقُش َِبزأَدارأ ِأ يَ َرن أ ُه ن أ َُمَراءي مي َي اْلأ نأ َأعأَيا  فَارَقَُه ََجَاَعٌة مي
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، َخائيَي  ِأ ُُه َني بأُن َطَغايَ َرَك، َوَغريأ ، َوَعبأُد الرَّْحأ ََ َُمارأَتكينُي َواِلي َِهََذا ُقُر اْلأ نأُه َوقَ َزُل آُخَر، َوُسن أ نَي مي
ِأ ُدبَ يأُس بأُن َصَدَقَة. ِأ َعَدٌد َكثيرٌي، َوانأَضاَف إيلَيأهي نَي، َوَمَعُه شي حي تَ وأ  ُمسأ

ََّ دُ  َ َا َمكييَدٌة ْلي َمَتُه، َفقييَل: إيَّنَّ دأ ََ ليَيَحُضُروا خي ََما نأُه اْلأ ََ مي ََةي َيطأُلُبو َليي ، َوَأرأَسُلوا إيََل اْلأ ِأ بَ يأًسا َمَعُه
َلةي بأَن َوَساُروا َْنأ  وأ يَد الدَّ ِأ َسدي ُة إيلَيأهي ََ َليي ُقوا َمَع بُ رأُسَق بأني بُ رأُسَق، فََأرأَسَل اْلأ ََ ، َوات َّ ََ َتا َو ُخوزيسأ

. ِأ ُُضوريهي ري ِبي َمأ ، َواْلأ ِأ هي َُوسي َُمَراءي الأَمذأُكورييَن بيَتطأيييبي نُ  قييَعاٍت إيََل اْلأ َبارييِي بيتَ وأ َن أ  اْلأ
َُمرَ  ََ اْلأ ليهي إيلَيأهي، فَ بَ َلَغُه وََكا َمأ ةي ِبي ََ َليي َقرُّبي إيََل اْلأ ََ َقدأ َعَزُموا َعَلى قَ بأضي ُدبَ يأٍس، َوالت َّ اُء الأَمذأُكوُرو

ُعوٍد. َي َمسأ لأطَا  َذليَك فَ َهَرَب إيََل السُّ
ُة، َوَْحََل  ََ َليي ُِ اْلأ َرَمُه َُمَراُء إيََل بَ غأَداَد يفي رََجٍب، فََأكأ َعتأ َوَساَر اْلأ ، َوُقطي قَاَماتي َواْلأيَلعي ِي اْلأي إيلَيأهي

ريي إيََل  نأ رََجٍب َعَلى َعزأمي الأَمسي رييَن مي ُة يفي الأعيشأ ََ َليي نأ بَ غأَداَد، َوبَ َرَز اْلأ ُعوٍد مي َي َمسأ لأطَا  ُخَطُب السُّ
بُ  َبُه َصاحي ، فَ َعَصى َعَليأهي َبكأ َييعييِي ُعوٍد، َوَأقَاَم يفي الشَّ َها، فَ َراَسَلُه َوَبَذَل  قيَتالي َمسأ َرةي فَ َهَرَب إيلَي أ الأَبصأ

ِأ يَ ُعدأ إيلَيأهي. ََ فَ َل ََما  َلُه اْلأ
ََ َعَليأهي اْلأَ  ُلو يَل، َوُيَسهِي ََ َلُه الرَّحي ُنو َُمَراُء ُُيَسِي ريي، َوَهُؤََلءي اْلأ ُة َعني الأَمسي ََ َليي ََ َوتَ َريََّث اْلأ َُو َر، َوُيَضعِي مأ

رَ  نأَدُه َأمأ ِأ  عي ََ فَ نَ َهُبوا الأبيََلَد َوَأفأَسُدوا، َوَلَأ يُ نأكيرأ َعَليأهي َمَتُه إيََل ُحلأَوا ُعوٍد، َفَسريََّ ُمَقدِي َي َمسأ لأطَا  السُّ
رُي بُ رأُسُق بأُن بُ رأُسَق ف َ  َمي ، َوْلَيَق بيهي يفي الطَّرييقي اْلأ ََ َن َشعأَبا ُة ََثمي ََ َليي ًئا، ُثَّ َساَر اْلأ ِأ ب َ َأَحٌد َشي أ َُتُ دَّ َلَغتأ عي

َّللَّي َثََلثَُة آََلفي فَاريٍس. دي ِبي ََتأشي مي الأُمسأ َباٍل َخادي لأعيَراقي َمَع إيق أ َعَة آََلفي فَاريٍس، َوََتَلََّف ِبي  َسب أ
َحابي  ثَ ُر َأصأ ََ َأكأ اَئةي فَاريٍس، وََكا مي ََ يفي َْنأوي أَلأٍف َوََخأسي ََمَذا ُعوٌد ِبي َُ َمسأ لأطَا ََ السُّ َطأَرافي  وََكا اْلأ

ُعوٌد َأكأ  َُ َمسأ لأطَا َلَح السُّ َتصأ ََ َلُه الطَّاَعَة، َفََتَيََّث يفي َطرييقيهي، فَاسأ َة، َويَ بأُذُلو ََ َليي ََ اْلأ ِأ َحَّتَّ ُيَكاتيُبو ثَ َرُه
َكري اْلأَ  نأ َعسأ ةي َحَّتَّ بَقيَي يفي ََخأَسةي َصاُروا يفي َْنأوي ََخأَسَة َعَشَر أَلأَف فَاريٍس، َوَتَسلََّل ََجَاَعٌة َكثيريٌَة مي ََ ليي

. ِأ تَ لأَحقأ  آََلٍف، َوَأرأَسَل َأََتَبكأ زَنأكيي َْنأَدًة فَ َل
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لأَميألي إيََل  رُي ِبي ةي ُيشي ََ َليي ََ إيََل اْلأ ذأرَبييَجا َي َُمأُموٍد َوُهَو ِبَي لأطَا ينَ َوري َوَأرأَسَل الأَمليُك َداُوُد ابأُن السُّ  الدِي
ضُ  َحابَُه،ليَيحأ َرأَج، َوَعبََّأ َأصأ ُد َذليَك، َوَساَر َحَّتَّ بَ َلَغ َداَيأ ََتأشي َعلي الأُمسأ َأ ِأ يَ  َكريهي، فَ َل هي َوَعسأ سي َأ  َر بينَ 

َلةي َسنُ ُقَر، َوقَ َزَل آُخَر، َوبُ رأُسَق بأَن بُ رأُسَق، َوجَ  وأ َقَش َِبزأَدارأ َونُوَر الدَّ يفي  َعلَ َفَجَعَل يفي الأَميأَمَنةي يَ َرن أ
َرَجُه  ُة َقدأ قَ َبَض َعَليأهي َوَأخأ ََ َليي ََ اْلأ ي َكا رييةي َجاويِلي َوبُ رأُسَق َشَراَب َسََلَر، َوَأغأَلَبكَّ الَّذي نأ الأَمسي مي

هي.  َُمأبيسي
َرأَج َعا ِأ بيَداَيأ ا، فَ َواقَ َعُه ِأ ُمُيدًّ ِأ َساَر إيلَيأهي ُعوًدا َخََبُُه ََ َمسأ لأطَا ا بَ َلَغ السُّ ، َواْنأَاَزتأ َوَلمَّ ََ َر رََمَضا شي

تَ تَ َلتأ َميأَمنَ ُتُه َوَميأ  ُعوٍد َفَصاَرتأ َمَعُه، َواق أ َي َمسأ لأطَا َرًة َعَليأهي إيََل السُّ ةي َُمَامي ََ َليي َي َميأَسَرُة اْلأ لأطَا َسَرُة السُّ
َي َوُهَو ََثبيٌت َلَأ يَ َتَحرَّ  لأطَا َكُر السُّ ا، َوَداَر بيهي َعسأ ًَ َذ ُهَو قيَتاًَل َضعيي َكُرُه، َوُأخي ََزَم َعسأ نأ َمَكانيهي، َواَّنأ كأ مي

 ،ُّ َنِبي َراٍد الزَّي أ يني َعلييُّ بأني طي ُِ الأَوزييُر َشَرُف الدِي ُه ن أ َحابيهي، مي نأ َأصأ ريًا، َوَمَعُه ََجأٌع َكثيرٌي مي ي َأسي َوقَاضي
َن أ  َي ابأُن َطلأَحَة، َوابأُن اْلأ َز ُب الأَمخأ ، الأُقَضاةي، َوَصاحي ِأ ُُه ُهوُد، َوَغريأ ََُقَهاُء، َوالشُّ ُطََباُء، َوالأ ، َواْلأ َبارييِي

ي الأُقضَ  َل الأَوزييُر، َوقَاضي ََ َكثيريًا، َفُحمي َكريهي وََكا ُة يفي َخيأَمٍة، َوَغنيُموا َما يفي ُمَعسأ ََ َليي اةي، َوابأُن َوأُنأزيَل اْلأ
، َوَغريأُ  َي َز ُب الأَمخأ ، َوَصاحي َبارييِي َن أ لثََّمني اْلأ ، َوَِبُعوا الأَباقينَي ِبي ََ ََكابيري إيََل قَ لأَعةي َسرأَجَها َن اْلأ ِأ مي ُه

نأ َأعأَجبي َما ُُيأَكى. رََكةي َأَحٌد، َوَهَذا مي هي الأَمعأ َتلأ يفي َهذي ، َوَلَأ يُ قأ  الطََّييفي
َي: ، َوَأَمَر فَ ُنودي ََ َُ إيََل َِهََذا لأطَا  َوَعاَد السُّ

ََ َطرييقً َمنأ تَبيعأَنا إي  َبحي َحالٍَة ََل يَ عأريُفو ِأ َعَلى َأق أ َن الأبَ غأَداَديِينَي قَ تَ لأَناُه، فَ َرَجَع النَّاُس ُكلُُّه ََ مي ا، ََل َِهََذا
َنًة ف َ  حأ يَّ إيََل بَ غأَداَد شي ُمودي رَي بيكأ أَبََه الأَمحأ َمي َُ اْلأ لأطَا ، َوَسريََّ السُّ ِأ ُلُه ِأ َما َُيأمي َصَلَها وَ َولَيأَس َمَعُه

َا. َتي ةي، َوَأَخُذوا َغَلَّ ََ َليي ََلكي اْلأ يَع َأمأ ََ َوَمَعُه َعبييٌد، فَ َقَبُضوا َجَي  َسلأَخ رََمَضا
ُطأَبةي، َوَخَرُجوا إيََل  َن اْلأ بَّاَك، َوَمنَ ُعوا مي نأََبَ َوالشُّ نأ َعامَّةي بَ غأَداَد، َفَكَسُروا الأمي َواقي َوََثَر ََجَاَعٌة مي َسأ  اْلأ

َن، َُيأثُ  َواقي يَ لأطُمأ َسأ َراٍت يفي اْلأ ، َوَخَرَجتي النِيَساُء َحاسي ََ يُحو ََ َوَيصي ِأ َويَ بأُكو هي َاَب َعَلى رُُءوسي ََ الَتُّ و
نَي قَتي  اَئٍة َوََخأسي َن الأَعامَّةي َما يَزييُد َعَلى مي َنةي، َوَعامَُّة بَ غأَداَد، فَ ُقتيَل مي حأ َحاُب الشِي تَ َتَل َأصأ يًَل، َواق أ

.َوهَ  ُب الأَبابي  َرَب الأَواِلي َوَحاجي
ََ إيََل َمَراَغَة ليقيَتالي الأَمليكي َداُوَد ابأني  نأ َِهََذا نَُّه َساَر يفي َشوَّاٍل مي َُ فَإي لأطَا  َوَأمَّا السُّ
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نأ َمَراَغَة َوالأ  ي مي ََ َقدأ َعَصى َعَليأهي، فَ نَ َزَل َعَلى فَ رأَسَخنيأ يهي َُمأُموٍد، وََكا ُد َمَعُه، َفََتَدََّدتي َأخي ََتأشي ُمسأ
َأ َشاءَ  َدُة َعَلى َما َنذأُكُرُه إي تَ َقرَّتي الأَقاعي ، فَاسأ َي يفي الصُّلأحي لأطَا َ السُّ ََةي َوَبنيأ َليي َ اْلأ  اَّللَُّ، َواَّللَُّ الرُُّسُل َبنيأ

 الأُمَوفِيُق.



 
ََلَفةي الرَّاشي  َّللَّي َوخي دي ِبي ََتأشي ُر قَ تألي الأُمسأ َّللَّي ذيكأ  دي ِبي

َّللَّي أَِي الأَعبَّاسي َأْحأَ  ري ِبي َتظأهي لي بأني الأُمسأ ضأ ََ َّللَّي أَبُو َمنأُصوري بأُن الأ ُد ِبي ََتأشي ا قَ َبَض الأُمسأ َعَلى َما  -َد َلمَّ
ظُُه، َوقَاَم  -ذََكرأََنُه  ََ َل بيهي َمنأ َُيأ ُعوٌد يفي َخيأَمٍة، َووَكَّ َُ َمسأ لأطَا َزَلُه السُّ َمةي، أَن أ ني اْلأيدأ َا َيَيُب مي ِبي

َأ ََل يَ عُ  ُة َوَأ ََ َليي يهي اْلأ دِي دي َعَلى َماٍل يُ ؤأ رييري الأَقَواعي نَ ُهَما يفي الصُّلأحي َوتَ قأ وَد ََيأَمُع َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ
َُ إيََل َذليَك، وَ  لأطَا نأ َداريهي، فََأَجاَب السُّ َأ ََل ََيأُرَج مي َ الأَعَساكيَر، َوَأ َيَة َبنيأ َة، َوَْحََل الأَغاشي ََ َليي َأرأَكَب اْلأ

َأ يَ ُعوَد إيََل بَ غأَداَد.  َيَديأهي، َوَلَأ يَ بأَق إيَلَّ َأ
رُي الأ  َر َمسي َي َسنأَجَر، فَ َتَأخَّ لأطَا َن السُّ َم َرُسوًَل مي َأ َقدأ َقدَّ ََ ُخَوا رَي قَ رَّا َمي ََّ اْلأ دي فَ َوَصَل اْلأَََبُ َأ ََتأشي ُمسأ

ًَل بيهي، وَ ليذَ  ََ ُموَكَّ ََُة بَ عأَض َمنأ َكا َليي ُعوٌد إيََل ليَقائيهي، َوفَاَرَق اْلأ َُ َمسأ لأطَا َكاَنتأ ليَك، َوَخَرَج النَّاُس َوالسُّ
نييَّةي، َوَدَخُلوا َعلَ  َن الأَباطي ََ رَُجًَل مي ُرو شأ َكري، فَ َقَصَدُه َأرأبَ َعٌة َوعي ريَدًة َعني الأَعسأ ََ يأهي فَ َقتَ ُلوُه، َخيأَمُتُه ُمن أ

ََُه َوُأُذنَ يأهي، َوتَ رَُكوُه ُعرأََّيًَن، َراَحًة، َوَمث َُّلوا بيهي َفَجَدُعوا أَن أ رييَن جي شأ َوقُتيَل َمَعُه  َوَجَرُحوُه َما يَزييُد َعَلى عي
َم  ُلُه يَ وأ ََ قَ ت أ َنَة، وََكا ِأ أَبُو َعبأدي اَّللَّي بأُن ُسَكي أ ُه ن أ َحابيهي، مي نأ َأصأ ٌر مي ََ ي الأَقعأَدةي نَ  يَس َسابيَع َعَشَر ذي َمي اْلأ

ُل َمَراَغَة.  َعَلى َِببي َمَراَغَة، َوبَقيَي َحَّتَّ َدفَ َنُه َأهأ
ِأ َعَشَرٌة، َوقييَل: ُه ن أ نييَُّة فَ ُقتيَل مي  َوَأمَّا الأَباطي

.ُِ َل ، َواَّللَُّ َأعأ ِأ يُعُه  َبلأ قُتيُلوا َجَي
ا قُتيَل َثََلَثً  ُرُه َلمَّ ََ ُعمأ ُهٍر  وََكا تََّة َأشأ َرةي َسَنًة َوسي ََلفَ ُتُه َسبأَع َعشأ ُهٍر، وََكاَنتأ خي َوَأرأبَعينَي َسَنًة َوَثََلثََة َأشأ

َبارُهُ  ةي، َوَأخأ ، بَعييَد اْلأيمَّ قأَدامي ًما ُشَجاًعا، َكثيرَي اْلأي ََ َشهأ ًما، َوُأمُُّه َأمُّ َوَلٍد، وََكا رييَن يَ وأ شأ  الأَمذأُكورَُة َوعي
 َعَلى َما ذََكرأََنُه. َتُدلُّ 

ويبَ َتُه َعَلى ا َدةي، َورَأَيأُت َأجأ َوأ ، َوَلَقدأ رَأَيأُت َخطَُّه يفي َغايَةي اْلأ يًحا بَلييغًا َحَسَن اْلأَطِي ََ َفصي نأ وََكا لرِيقَاعي مي
هي. َتُب َوَأفأَصحي َسني َما يُكأ  َأحأ
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َّللَّي بُويي  ُد ِبي ََتأشي ا قُتيَل الأُمسأ ُد َقدأ َوَلمَّ ََتأشي ََ الأُمسأ َّللَّي، وََكا َد ِبي ٍر الأَمنأُصوُر، َولُقِيَب الرَّاشي ََ َع َوَلُدُه أَبُو َجعأ
ابيعي  ي السَّ َننيأ ث أ َم اَلي َعُة بَ عأَد قَ تأليهي يَ وأ َدتأ َلُه الأبَ ي أ دي يفي َحَياتيهي، َوُجدِي ي  َِبَيَع َلُه بيويََليَةي الأَعهأ نأ ذي رييَن مي َوالأعيشأ

َنَة بيبَ غأَداَد فَ َباَيَع َلُه، َوَحَضَر النَّاُس الأبَ ي أ الأ  حأ ُعوٌد إيََل بيكأ أَبََه الشِي َُ َمسأ لأطَا َعَة، َقعأَدةي، وََكَتَب السُّ
، َوَوعَ  يبي يأُخ أَبُو النَّجي ، َوَِبَيَع َلُه الشَّ اءي ََ َُل نأ َأوأََلدي اْلأ ََ رَُجًَل مي ُرو شأ َعَتُه َأَحٌد َوعي َظُه، َوَِبَلَغ َوَحَضَر بَ ي أ

َكري، فَ َلمَّ  َن الأَعسأ ََ بيبَ غأَداَد يفي طَائيٍََة مي نَُّه َكا َباٌل فَإي َلةي إيق أ وأ َظةي. َوَأمَّا ََجَاُل الدَّ عي هي يفي الأَموأ ا َجَرتأ َهذي
َد  رييَت، َورَاَسَل ُُمَاهي َعَد إيََل َتكأ ، َوَأصأ ِيِي َانيبي الأَغرأ ثَُة َعََبَ إيََل اْلأ َادي ُه، َوَصعيَد إيلَيأهي اْلأ يني َِبأُروَز َوَحلَََّ الدِي



لأَقلأَعةي.  ِبي
 

َها هي َعن أ دي َي َسنأَجَر إيََل َغزأنََة، َوَعوأ لأطَا ريي السُّ ُر َمسي  ذيكأ
ََ إيََل َغزأنََة، َوَسَبُب َذليَك أَ  نأ ُخَراَسا َُ َسنأَجُر مي لأطَا ي الأَقعأَدةي َساَر السُّ َنةي يفي ذي هي السَّ نَُّه نُقيَل يفي َهذي

ِي الرََّعاَّيَ  بيَها َِبأَرامأ َشاهأ أَنَُّه تَ َغريََّ َعنأ طَاَعتيهي، َوأَنَُّه َقدأ َمدَّ يََدُه إيََل ظُلأ  َواغأتيَصابي إيلَيأهي َعنأ َصاحي
. ِأ َواْليي  َأمأ

ي َمَلَك َغزأنََة، َوَقدأ ذََكرأََنُه َسَنَة  َُ َسنأَجُر ُهَو الَّذي لأطَا ََ السُّ هي وََكا َع َهذي ا َسَي َماَئٍة، فَ َلمَّ ٍع َوََخأسي تيسأ
رَكَ  َعَد َأدأ ا َسَلَك الطَّرييَق َوأَب أ ليَحُه، فَ َلمَّ َجَة َساَر إيََل َغزأنََة ليَيأأُخَذَها َأوأ ُيصأ َباَر الأُمزأعي َخأ َتاٌء اْلأ ِأ شي ُه

وَ  َق أ ُِ اْلأ َرتأ َعَليأهي يُد الأََبأَد، َكثيرُي الث َّلأَج، َوتَ َعذَّ َي َشدي لأطَا َكُر إيََل السُّ اُت َوالأَعُلوفَاُت، َفَشَكا الأَعسأ
 َ نأَدُه َغريأ ِأ َيَيُدوا عي ََ إيلَيأهي، فَ َل َر َما َُيأَتاُجو ، َوتَ َعذَّ يقي َن الضِي ِأ فييهي مي مي َذليَك، َوذََكُروا َلُه َما ُه َقدُّ الت َّ

ا قَاَرَب َغزأنََة َأرأَسَل َِبأَرامأ شَ  هي، َأَماَمُه، فَ َلمَّ َح َعنأ ُجرأمي َأ َأَل الصَّ رََع إيََل َسنأَجَر، َوَيسأ اهأ ُرُسًَل َيضأ
َم  َادي َهًرا اْلأ َو َعنأ َذنأبيهي، فََأرأَسَل إيلَيأهي َسنأَجُر الأُمَقرََّب َجوأ َأ نأ َُجأَلةي  -َوالأَع نأَدُه، َومي رٍي عي ََبُ َأمي َوُهَو َأكأ

يَنَة الرَّيِي  هي َمدي نأَدُه، َوَعاَد إيََل طَاَعتيهي، يفي َجوَ  -َأقيطَاعي َأ َحَضَر عي وي َعنأُه إي َأ ابي ريَسالَتيهي َيُييُبُه َعني الأَع
َأ  ُضوَر بينَ  َن الطَّاَعةي، َوَْحََل الأَماَل َواْلُأ نأُه مي ا َوَصَل إيََل َِبأَرامأ َشاهأ َأَجابَُه إيََل َما طََلَب مي هي يفي فَ َلمَّ سي

َمتيهي، َوَأظأَهَر مي  دأ  نَ خي
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ًئا َكثيريًا. َُ َسنأَجُر َشي أ لأطَا ُِ بيهي السُّ نأقيَيادي ليَما َُيأُك  الطَّاَعةي َواَلي
َي َسنأَجَر، وَ  لأطَا َهٌر َوَمَعُه َِبأَرامأ َشاهأ إيََل َسنأَجَر، َفَسبَ َقُه الأُمَقرَُّب إيََل السُّ َلَمُه َوَعاَد الأُمَقرَُّب َجوأ َأعأ

َ َيَديأهي، بيُوُصولي َِبأَرامأ  يَء َبنيأ نأَدُه، َوَعاَد الأُمَقرَُّب إيََل َِبأَرامأ َشاهأ ليَيجي َُ عي َرَة َغٍد َيُكو َشاهأ، َوأَنَُّه ُبكأ
َم َِبأَرامأ َشاهأ َوَمَعُه الأُمَقرَُّب إيََل َسنأَجَر، َن الأَغدي يفي َموأكيبيهي ليتَ َلقِييهي، َوتَ َقدَّ ا عَ  َورَكيَب َسنأَجُر مي اَيَن فَ َلمَّ

َسَك الأُمَقرَُّب َعَنانَُه، َوقَ بََّح في  هي َنَكَص َعَلى َعقيبَ يأهي َعائيًدا، فََأمأ ُ َعَلى رَأأسي َتأ َلُه، َموأكيَب َسنأَجَر َواْلأ عأ
ََّ سَ  نأُه َأ قأ بيَنَجاتيهي ظَنًّا مي ، َوَوَلَّ َهاريًِب، َوَلَأ ُيَصدِي عأ ِأ يَ رأجي َفُه َعاقيَبَة َذليَك، فَ َل نأَجَر َيَأُخُذُه، َوََيأليُك َوَخوَّ

هي، َوَلَأ يُ َعرِيجأ َعَلى َغزأنََة، َوَساَر َسنأَجُر إيََل َغزأنَةَ  َحابيهي َوَخَواصِي نأ َأصأ ٌة مي  َفَدَخَلَها، بَ َلَدُه، َوتَبيَعُه طَائيََ
َواَْلَا، وََكَتَب إيََل َِبأرَ  تَ َوى َعَلى َما فييَها، َوَجََب َأمأ امأ َشاهأ كيَتاًِب يَ ُلوُمُه َعَلى َما فَ َعَلُه، َوَمَلَكَها، َواحأ

ُر َصنييَعَتُه،  َّنأ ُيَكدِي هي َمطأَمٌع، َوََل ُهَو ِمي َوتُ عأَقُب َحَسنَ ُتُه َوَُيأليُف َلُه أَنَُّه َما َأرَاَد بيهي ُسوًءا، َوََل َلُه يفي بَ َلدي
هي، فََأعَ  ََلحي صأ َا َقَصَدُه ْليي َف َمَعُه بيَسيِيَئٍة، َوإيََّّ َوأ ََّ اْلأ ُر َويَ تَ َنصَُّل، َويَ ُقوُل: إي ََواَب يَ عأَتذي اَد َِبأَرامأ َشاَه اْلأ

، فَأَ  َي َسا حأ هي إيََل اْلأي دي رَُع يفي َعوأ ، َوَيضأ َي لأطَا ثأَل السُّ َم َعَلى َمنأ َخاَف مي ُُضوري، َوََل َلوأ َن اْلأ َجابَُه َمنَ َعُه مي



هي إيلَ  هي، فَ َوَصَل إيََل بَ َلٍخ يفي َشوَّاٍل َسَنَة َثََلثينَي َسنأَجُر إيََل إيَعاَدةي بَ َلدي يأهي، َوفَاَرَق َغزأنََة َعائيًدا إيََل بيََلدي
َها. ليًيا َعَلي أ تَ وأ َها َماليًكا َْلَا َوُمسأ َرامأ َشاهأ، َورََجَع إيلَي أ تَ َقرَّ ُملأُك َغزأنََة ليبَ هأ َماَئٍة، َواسأ  َوََخأسي

 
ُر قَ تألي ُدبَ يأسي بأ  لتَّارييخي ذيكأ  ني َصَدقََة ِبي

ري ُخَونأَج، َأَمَر  قيهي بيظَاهي ُعوٌد ُدبَ يأَس بأَن َصَدَقَة َعَلى َِببي ُسَرادي َُ َمسأ لأطَا َنةي قَ َتَل السُّ هي السَّ ُغََلًما يفي َهذي
َبعيهي، َفَضرَ  َرأَض ِبييصأ هي َوُهَو يَ نأُكُت اْلأ ينييًّا بيَقتأليهي، فَ َوَقَف َعَلى رَأأسي ََ َأرأمي ُعُر، وََكا َب رَقَ بَ َتُه َوُهَو ََل َيشأ

َتأأَمَن إيلَيأهي  َكُر أَبييهي َوَِمَالييُكُه، وََكثُ َر ََجأُعُه، َواسأ َتَمَع إيلَيأهي َعسأ ْلأيلَّةي، فَاجأ ُنُه َصَدَقُة ِبي َلغأ اب أ رُي قَ ت أ َمي  اْلأ
َأ َيَأُخذَ  ُعوٌد بيكأ أَبَهأ َأ َُ َمسأ لأطَا ، َوَأَمَر السُّ ، َوَأقَاُموا  تيكينيأ َكريهي إيََل الأَمَدائيني اْلأيلَّةي، َفَساَر بَ عأُض َعسأ

َرةي  دي اْلأيلَّةي ليَكث أ ًزا َعنأ َقصأ ًنا َوَعجأ ِأ ُجب أ رأ إيلَيأهي ِأ َيسي ِأ فَ َل َاَق بيكأ أَبَهأ ِبيي ََ ْلي ُرو َتظي ًة يَ ن أ َا  ُمدَّ َكري ِبي الأَعسأ
 َمَع َصَدَقَة.

ْلأيلَّ  َماَئٍة فَ َقَصَدهُ َوبَقيَي َصَدَقُة ِبي َدى َوَثََلثينَي َوََخأسي ُعوٌد إيََل بَ غأَداَد َسَنَة إيحأ َُ َمسأ لأطَا َم السُّ َأ َقدي  ةي إيََل َأ
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َمَتُه. دأ َلَح َحاَلُه َمَعُه، َوَلزيَم خي  َوَأصأ
ي  َينيأ تي الأُمتَ َعادي َي قُ رأُب َموأ ثَةي تَ َقُع َكثيريًا، َوهي َادي هي اْلأ ثأُل َهذي َد َومي ََتأشي ي الأُمسأ ََ يُ َعادي ََّ ُدبَ يأًسا َكا ، فَإي

َعُلوهُ  ََ َعَليأهي ليَيجأ ُقو َا َكانُوا يُ ب أ نَي إيََّّ ََلطي ََّ السَّ ُِ َأ ََلفَ َتُه، َوَلَأ َيُكنأ يَ عأَل َرُه خي َّللَّي َوَيكأ ًة ليُمَقاَوَمةي ِبي  ُعدَّ
َبُب زَاَل الأمُ  ا زَاَل السَّ ، فَ َلمَّ دي ََتأشي ُِ بيَذليَك.الأُمسأ َل  َسبَُّب، َواَّللَُّ َأعأ

 
يَّةي  دي َكري َُيأََي الأَمهأ ري َعسأ ُر َحصأ  ذيكأ

يََّة، وَ  دي ُصُروا الأَمهأ َكًرا ليَيحأ َايََة َعسأ ُب ِبي َنةي َسريََّ َُيأََي بأُن الأَعزييزي بأني َْحَّاٍد َصاحي هي السَّ َا يفي َهذي ِبي
ََسُن بأُن َعلييِي بأني  بُ َها اْلأ ََ َصاحي ََسَن َأَحبَّ َميأُمو ََّ اْلأ ََ َسَبُب َذليَك َأ يَس، وََكا ِي بأني الأُمعيزِي بأني َِبدي َتَيي

، َفَحَسَدُه الأَعَرُب، َفَساَر ُأمَ  ، َوزَاَدُه َعَلى َسائيري الأَعَربي َن الأَعَربي ٍة َكبيريٍَة مي رَي طَائيََ َراُؤَها إيََل بأَن زيََّيٍد َأمي
ليُكوا َلُه َُيأََي بأني الأَعزي  َكًرا ليَيمأ ِأ َعسأ َل َمَعُه َأ يُ رأسي نأُه َأ نأَدُه، َوَطَلُبوا مي ِأ رََهائيَن عي ، َوَجَعُلوُه ِأ هي وأََلدي يزي ِبَي

نأ بَ عأضي َمَشاييخي الأمَ  ٌئ. فَاتَُّيَق أَنَُّه َوَصَلُه ُكُتٌب مي ِأ إيََل َذليَك َوُهَو ُمتَ َباطي يََّة، فََأَجاَِبُ دي يَّ الأَمهأ دي ةي ِبييثألي هأ
َحابيهي يُ َقا نأ فُ َقَهاَء َأصأ ، َوقَائيًدا َكبيريًا مي ِأ ًَا َعَليأهي َكًرا َكثيي َا َأََتُه، َوَسريََّ َعسأ ُل َلُه: ُمَطرِيُف َذليَك، فَ َوثيَق ِبي

. ََ  بأُن َْحأُدو
ََ َأوأََلَد الأَمنأُصوري أَِي اْلأَ  ََ َُيأََي َهَذا ُهَو َوآَِبُؤُه َُيأُسُدو اريُس وََكا ََ َسني َهَذا، َفَساَرتي الأَعَساكيُر الأ

يَّةي َوَحَصُروَها بَ رًّا َوَِبأًرا. دي َن الأَعَربي ََجأٌع َكثيرٌي َحَّتَّ نَ َزُلوا َعَلى الأَمهأ ِأ مي ُل، َوَمَعُه  َوالرَّاجي



، َوقَاَل: إيَََّّ  َماءي َورَُّع َعني الدِي َف َوالت َّ َقشُّ ُر الت َّ ََ ُمَطرِيٌف يُظأهي َِ الأبَ َلَد بيَغريأي قيتَاٍل، وََكا ََتَسلَّ ََ ْلي ا أَتَ يأُت اْلأ
يَّةي َعَليأ  دي ُل الأَمهأ ِأ َِبَشُروا الأقيَتاَل َفَظَهَر َأهأ ًما ََل يُ َقاتيُل، ُثَّ إيَّنَُّ ، َفَخاَب ظَنُُّه، فَ َبقيَي َأَّيَّ ِأ ِأ َوأَث َُّروا فييهي هي

َيرٌي.َوتَ َواََل الأقيَتاُل، َويفي ُكلِي َذليَك ال ٌِّ َغ نَي َج َاريجي َن اْلأ ، َوقُتيَل مي لي الأبَ َلدي َهأ ُر ْلي  ظَََّ
، َوقَاَتَل َأَشدَّ قيَتاٍل، َفَمَلَكتأ  ِي ليي َن التَّسأ ا يَئيَس مي َكَرُه َوزََحَف بَ رًّا َوَِبأًرا َلمَّ  َشَوانييهي َوََجََع ُمَطرِيٌف َعسأ

َن السُّوري، فَ  ري، َوقَ رَّبُوا مي َئ الأَبحأ ، َوَخَرَج َأوََّل َشاطي ئي اطي َن الشَّ ََسُن بيََتأحي الأَبابي مي ُر فََأَمَر اْلأ َمأ َتدَّ اْلأ اشأ
ِأ َوقَاَل: نأ َمَعُه َعَليأهي ، َوَْحََل ُهَو َومي  النَّاسي

ََل  ََزُموا َعنأُه إيجأ َع َمنأ يُ َقاتيُلُه َدعأَواُه َسلَُّموا َعَليأهي، َواَّنأ ا َسَي َسُن! فَ َلمَّ َسنُ َأََن اْلَأ َرَج اْلَأ  ًَل َلُه، ُثَّ َأخأ
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َواّني َأرأَبُع قيَطٍع، َوُهزيَم الأَباقيي. نأ تيلأَك الشَّ َذ مي ، فَُأخي يَناءي ني الأمي اَعَة مي  َشَوانييهي تيلأَك السَّ
ري يفي عي  لِيَيَة يفي الأَبحأ قي بي صي َيريْنأييِي َصاحي نأ رََجاَر الأ َرتأ َشَواّني ُثَّ َوَصَلتأُه َْنأَدٌة مي رييَن قيطأَعًة، َفُحصي شأ

َُ بأُن زيََّيٍد يفي ََجأٍع َكثيريٍ  ََسُن ِبييطأََلقيَها فََأطأَلُقوَها، ُثَّ َوَصَل َميأُمو ُِ اْلأ َايََة، فََأَمَرُه بي ِبي َن َصاحي  مي
ََّ النََّجَداتي  ا رََأى َذليَك ُمَطرِيٌف، َوَأ ، فَ َلمَّ ََسني َرةي اْلأ َِ أَنَُّه  الأَعَربي ليُنصأ ري َعلي ََسَن يفي الأََبِي َوالأَبحأ ََتأِتي اْلأ

ًرا ليلأَحَسني أَنَّهُ  َيريْنأييُّ ُمظأهي يَّةي َخائيًبا، َوَأقَاَم رََجاُر الأ دي ، فَ َرَحَل َعني الأَمهأ ِأ ُمَهاَدنُُه َوُمَوافيُقُه،  ََل طَاَقَة َلُه ِبيي
َ َويُ  َواّني  َكثِيُر َعَدَدَها.َوُهَو َمَع َذليَك يَ عأُمُر الشَّ

 
َيرينأجي َعَلى َجزييَرةي َجرأبَةَ  تييََلءي الأ ُر اسأ  ذيكأ

 ََّ َ َأ َا، َغريأ َاَتي َا َوَخريأ َماَرَتي َرةي عي تَ َوتأ يفي َكث أ نأ بيََلدي إيفأرييقييََّة َقدي اسأ ا َفََل َكاَنتأ َجزييَرُة َجرأبََة مي َلَها َطَغوأ َأهأ
ََ ََتأَت طَاَعةي ُسلأ  ُخُلو لي َيدأ َيرينأجي َأهأ َن الأ َها ََجأٌع مي ، َفَخَرَج إيلَي أ َسادي َوَقطأعي الطَّرييقي ََ لأ ََ ِبي ، َويُ عأَرُفو ٍَ طَا

َيرينأجي ََجَاَعٌة، فَ نَ َزُلوا بيَساَحتي  َي الأ ُهوريي فُ رأَسا نأ َمشأ َيرٍي، فييهي مي ٍِِ َغ ُطوٍل َكثيرٍي َوَج لِيَيَة يفي ُأسأ قي َها صي
َا.َوَأَداُروا الأَمَرا  يَهاَتي  كيَب ِبي

ُل َجرأبَ  يَدٌة، فَ ثَ َبَت َأهأ ي َحرأٌب َشدي رييَقنيأ ََ َ الأ يًدا، فَ َوَقَع َبنيأ ُلَها، َوقَاتَ ُلوا قيَتاًَل َشدي َتَمَع َأهأ َة، فَ ُقتيَل َواجأ
َواَْلَا وَ  َزييَرَة، َوَغنيُموا َأمأ َيرينأُج اْلأ ََزُموا َوَمَلَك الأ ٌر َكثيرٌي، فَاَّنأ ِأ بيشأ ُه ن أ اَْلَا، َوَهَلَك مي ََ ا نيَساَءَها َوَأطأ َسبَ وأ

وا أَ  َتكُّ قيلِيَيَة، َواف أ نأ رََجاَر َمليكي صي ِأ َأَماَنًي مي هي َُسي َن أ ِأ َأَخُذوا ْلي ُه ن أ َا، َوَمنأ بَقيَي مي ثَ ُر ريَجاْلي ِأ َأكأ َراُه سأ
ُِ بيَذليَك. َل ، َواَّللَُّ َأعأ ِأ ِأ َوَحريَيَُه يَ ُه  َوَسب أ

 
ُر ُملأكي الأ  َنأَدُلسي ذيكأ نأ بيََلدي اْلأ َن ُروَطَة مي صأ  َيرينأجي حي

نأ  ُب طَُليأطَُلَة مي َيريْنأييُّ َصاحي نُي الأ َليأطي َّللَّي بأني ُهوٍد َوالسُّ ُر ِبي تَ نأصي َطَلَح الأُمسأ َنةي اصأ هي السَّ بيََلدي  يفي َهذي



نينَي. ري سي َة َعشأ َنأَدُلسي ُمدَّ  اْلأ
مَ  نُي َقدأ َأدأ َليأطي ََ السُّ ُر َعنأ ُمَقاَوَمتيهي ليقيلَّةي وََكا تَ نأصي ري َوقيَتاَلُه َحَّتَّ َضُعَف الأُمسأ تَ نأصي َو بيََلدي الأُمسأ َن َغزأ

ََ ليلأمُ  و ََتييُح فييَها ُهَو َوُجُنوُدُه، َويَ عأَتدُّ ًة َيسأ َُه ُمدَّ َأ ُيَصاْلي ، فَ َرَأى َأ َيرينأجي َرةي الأ هي وََكث أ َعاَوَدةي، ُجُنودي
تَ َقرَّ َفََتَدََّدتي  ، فَاسأ ِأ نَ ُه  الرُُّسُل بَ ي أ
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َنعي  نأ َأمأ ، َوُهَو مي َنأَدُلسي َن اْلأ َن ُروَطَة مي صأ نيي حي َليأطي ُر إيََل السُّ تَ نأصي َِ الأُمسأ َأ ُيَسلِي الصُّلأُح َعَلى َأ
نأُه  َِ مي َطَلُحوا، َوَتَسلَّ َدُة َواصأ تَ َقرَّتي الأَقاعي َها، فَاسأ َظمي َي َوَأعأ ُصو ُر اْلُأ تَ نأصي َن، َوفَ َعَل الأُمسأ َيرينأُج اْلأيصأ الأ

َلُه َأَحٌد. َعلأَها قَ ب أ َأ َلًة َلَأ يَ   فيعأ
 

تيهي  َراَغَة َوَهزيَيَتيهي َوَموأ يَنَة َأف أ رَي َمدي مي ري ابأني رُدأ ُر َحصأ  ذيكأ
نأ  َراَغَة مي يَنَة َأف أ َيريْنأييُّ َمدي رَي الأ مي َنةي َحَصَر ابأُن رُدأ هي السَّ . َويفي َهذي َنأَدُلسي  َشرأقي اْلأ

رٍ  َ بأَن َعمأ َز الزَُّبريأ يَنةي قُ رأطَُبَة، َفَجهَّ َدي َينَي بأني َعلييِي بأني يُوُسَف ِبي رُي يُوُسُف بأُن ََتشأ َمي ََ اْلأ َّ وََكا ُتوّني و اللَّمأ
ريًَة َكثيريًَة إيََل َأف أ  ا فَاريٍس، َوَسريََّ َمَعُه مي ََ  َراَغَة.َواِلي قُ رأطَُبَة َوَمَعُه أَلأ

، َوَواِلي  َنأَدُلسي نأ َشرأقي اْلأ َيَة مي َيَة َوبَ َلنأسي رَي ُمرأسي ُهوُر َأمي رُي الأَمشأ َمي ََ َُيأََي بأُن َغانيَيَة اْلأ ريي وََكا َمي ريَها ْلي َأمأ
ََ َعبأُد اَّللَّي بأنُ  اَئةي فَاريٍس، وََكا مي َز يفي ََخأسي نَي َعلييِي بأني يُوُسَف، فَ َتَجهَّ ليمي يَنةي  الأُمسأ َب َمدي َياٍض َصاحي عي

يَنةي  َرُفوا َعَلى َمدي ريََة، َوَساُروا َحَّتَّ َأشأ َتَمُعوا َوَْحَُلوا الأمي اَئَِتأ فَاريٍس، فَاجأ َز يفي مي  َأفَ َراَغَة، ََلريَدَة، فَ َتَجهَّ
ريَةي، َوابأَن  ريََة َأَماَمُه َوابأَن َغانيَيَة َأَماَم الأمي ُ الأمي ََ ُشَجاًعا َبَطًَل، َوَجَعَل الزَُّبريأ َياٍض َأَماَم ابأني َغانيَيَة، وََكا عي

يُع َمنأ َمَعُه.  وََكَذليَك َجَي
نَي، فَ َقاَل  ليمي َن الأُمسأ لينَي مي يَع الأَواصي تَ َقَر َجَي رَي يفي اثأَِنأ َعَشَر أَلأَف فَاريٍس، فَاحأ مي ََ ابأُن رُدأ وََكا

َحابيهي: َصأ  ْلي
هي اْلأَ  ُرُجوا َوُخُذوا َهذي نأ اخأ َََّذ قيطأَعًة َكبيريًَة مي ُب، َونَ  رََكُه الأُعجأ ، َوَأدأ ِأ ََ إيلَيأُك ليُمو يََّة الَِّتي َأرأَسَلَها الأُمسأ دي

ِأ َعَلى بَ عأضٍ  ، َورَدَّ بَ عأَضُه ِأ َياٍض وََكَسَرُه ُِ ابأُن عي نَي َْحََل َعَليأهي ليمي َن الأُمسأ ا قَ ُربُوا مي هي. فَ َلمَّ ، َجيأشي
ِأ َوَشَجاَعتيهي َوقَ َتَل فييهي  َرَتيي لينَي بيَكث أ يُعَها ُمدأ هي َوَعَساكيُرُه َجَي سي َأ رَي بينَ  مي َِ الأقيَتاُل، َوَجاَء ابأُن رُدأ ، َوالأَتَح ، ِأ ِأ

َِ الأقيَتاُل، َفَكثُ َر الأ  ، َوَعُظ ِأ نَ ُه ُر بَ ي أ َمأ َتَحرَّ اْلأ ، َواسأ ِأ َياٍض يفي ُصُدوريهي َقتأُل يفي َفَحَمَل ابأُن َغانيَيَة َوابأُن عي
َي  َيامي الأ ، إيََل خي ِأ ِأ وََكبيريُُه ، َصغيريُُه ِأ ثَاُه ِأ َوأُن أ ُل َأفَ َراَغَة ذََكُرُه َالي َأهأ ، َوَخَرَج يفي اْلأ َيرينأجي تَ َغَل الأ رينأجي فَاشأ

َل َجَي  ، َفُحمي بي هأ لن َّ تَ َغَل النِيَساُء ِبي ، َواشأ ِي ِي إيََل الرِيَجاُل بيَقتألي َمنأ َوَجُدوا يفي الأُمَخيَّ يُع َما يفي الأُمَخيَّ
ََلٍح، َوَغريأي َذليَك. نأ ُقوٍت، َوُعَدٍد، َوآََلٍت، َوسي يَنةي مي  الأَمدي



ََزَم ابأُن رُ  َكريهي فَاَّنأ ُ يفي َعسأ ُِ الزَُّبريأ َيرينأُج يفي الأقيَتالي إيذأ َوَصَل إيلَيأهي ََ َوالأ ليُمو َنَما الأُمسأ رَي َوَوَلَّ َوبَ ي أ مي دأ
َدي َهاريِبً  رَي ِبي مي َقي ابأُن رُدأ ِأ إيَلَّ الأَقلييُل، َوْلي ُه ن أ ِأ مي َل ِأ َيسأ َكريهي فَ َل يعي َعسأ ََل الأَقتأُل َعَلى َجَي تَ وأ يَنةي ، َواسأ

ُجوًعا بَ عأدَ  َأ َحابيهي َماَت َم نأ َأصأ ا رََأى َما قُتيَل مي َطَة، فَ َلمَّ  َسَرُقسأ
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َزيَيَةي  َن اْلأ ًما مي رييَن يَ وأ شأ نَي، عي ليمي َرأبي الأُمسأ ِأ ََتَرًُّدا ْلي ثَ َرُه َيرينأجي ِبَأًسا، َوَأكأ ََ َأَشدَّ ُمُلوكي الأ ، وََكا
ََ يَ َناُم َعَلى طَاريقَتيهي بيَغريأي ويطَاٍء، َوقييَل َلُه: ًا، َكا ِأ َصَبأ َظَمُه  َوَأعأ

ِتي سَ  نَي الَلَّ ليمي نأ بَ َناتي َأَكابيري الأُمسأ  بَ يأَت؟ فَ َقاَل:َهَلَّ َتَسرَّيأَت مي
نَي شَ  ليمي ى الأُمسأ ََ نأُه، وََك َر الرِيَجاَل ََل النِيَساَء، َوَأرَاَح اَّللَُّ مي َأ يُ َعاشي َبغيي َأ  رَُّه.الرَُّجُل الأُمَحاريُب يَ ن أ

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
لي  صي لأعيَراقي َوالأَموأ َرأُض ِبي َنةي يفي َشوَّاٍل، زُلأزيَلتي اْلأ هي السَّ ََبلي َوَغريأيَها، وََكاَنتي الزَّلأَزَلُة  يفي َهذي َوبيََلدي اْلأ

.ُِ َل ، َواَّللَُّ َأعأ َن النَّاسي يَدًة، َوَهَلَك فييَها َكثيرٌي مي  َشدي
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َماَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلثينَي َوََخأسي
530 - 

َمائَةٍ   ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلثينَي َوََخأسي
ُر اْلأَ  ُعودٍ ذيكأ َي َمسأ لأطَا َكري السُّ دي َوَعسأ َكري الرَّاشي َ َعسأ  رأبي َبنيأ

 ََ َليي ُعوٍد يُطَاليُب اْلأ َي َمسأ لأطَا نأدي السُّ نأ عي َقُش الزََّكوييُّ مي َنةي َوَصَل يَ َرن أ هي السَّ نأ َهذي ََ يفي الأُمَحرَّمي مي َا َكا َة ِبي
َن الأَمالي  دي مي ََتأشي تَ َقرَّ َعَلى الأُمسأ ََّ َقدي اسأ نأَدُه، َوَأ َء عي يَناٍر، َفذََكَر أَنَُّه ََل َشيأ اَئةي أَلأفي دي ، َوُهَو َأرأبَ ُعمي

َزيَيَةي الأَمذأُكورَةي. َب يفي اْلأ َّللَّي، فَ ُنهي دي ِبي ََتأشي ََ َمَع الأُمسأ يَعُه َكا  الأَماَل َجَي
ُُجومَ  َقَش يُرييُد اْلأ ََّ يَ َرن أ َّللَّي َأ َد ِبي ، َفَجَمَع  ُثَّ بَ َلَغ الرَّاشي ذي الأَمالي َخأ تييَشَها ْلي َأ َعَلى َداري اْلأيََلفَةي َوتَ 

وري. َمارََة السُّ ِأ ُكجَّ أَبَهأ، َوَأَعاَد عي  الأَعَساكيَر ليَمنأعي َداريهي، َوَأمََّر َعَليأهي
َنُة بَ غأَداَد، َوُهوَ  حأ َق ُهَو َوبيكأ أَبَهأ شي ََ َقُش بيَذليَك ات َّ َِ يَ َرن أ ا َعلي َي  فَ َلمَّ لأطَا نأ أَُمَراءي السُّ َأ  -مي َعَلى َأ

، َورَكي  ِأ تَ َعدَّ ليَمنأعيهي َّللَّي فَاسأ َد ِبي ُُمَعةي، فَ بَ َلَغ َذليَك الرَّاشي َم اْلأ ََةي يَ وأ َليي ُجُموا َعَلى َداري اْلأ َقُش يَ هأ َب يَ َرن أ
يَُّة، َوُمَُ  َُمَراُء الأَبَكجي ُّ، َواْلأ لأطَاّني َكُر السُّ ِأ َوَمَعُه الأَعسأ ُد بأُن َعَكَر يفي َْنأوي ََخأَسةي آََلفي فَاريٍس، َوَلقييَ ُه مَّ

َلي  َكَر اْلأ يًدا، َوَساَعَد الأَعامَُّة َعسأ تَ تَ ُلوا قيَتاًَل َشدي ِأ ُكجُّ أَبَهأ، َواق أ ُمُه ََةي َوُمتَ َقدِي َليي َكُر اْلأ ةي َعَلى َعسأ ََ ي



َرجَ  ِي َحَّتَّ َأخأ لأطَاّني َكري السُّ ُِ اللَّيأُل َساُروا إيََل َطرييقي قيَتالي الأَعسأ ُه ا َجن َّ ، فَ َلمَّ َي لأطَا ِأ إيََل َداري السُّ ُه
ُل بَ غأَداَد  نَي، َوََّنََب َأهأ َقُش إيََل الأبَ نأَدنييجي َط، َوَساَر يَ َرن أ ، ُثَّ اْنأََدَر بيكأ أَبَهأ إيََل َواسي ََ َداَر ُخَراَسا

. َي لأطَا  السُّ
 

َحابي  تيَماعي َأصأ ُر اجأ ِأ َعنأ طَاَعتيهي ذيكأ هي ُعوٍد بيبَ غأَداَد َوُخُروجي َطأَرافي َعَلى َحرأبي َمسأ  اْلأ
ُُروجي َعنأ طَاَعةي  َطأَرافي َعَلى اْلأ َحابي اْلأ َُمَراءي َوَأصأ َن اْلأ َتَمَع َكثيرٌي مي َنةي اجأ هي السَّ  يفي َهذي
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ُعوٍد، َفَساَر الأَمليُك َداُوُد ابأُن ال َي َمسأ لأطَا ََ إيََل بَ غأَداَد، السُّ َكري َأذأرَبييَجا َي َُمأُموٍد يفي َعسأ لأطَا سُّ
صي  َن الأَموأ يني زَنأكيي بَ عأَدُه مي َماُد الدِي ، َوَوَصَل َأََتَبكأ عي َي لأطَا ٍر، َونَ َزَل بيَداري السُّ ََ ، فَ َوَصَلَها رَابيَع َص لي

وييَن َوَغريأيَها ُب قَ زأ َقُش َِبزأَدارأ َصاحي ، َوَصَدَقُة بأُن َوَوَصَل يَ َرن أ ََ َها ََ ُب َأصأ ُش الأَكبيرُي َصاحي ، َوالأبَ قأ
َباُه، َص صي ُِ نَ قأ ُّ يَُدبِيُرُه، َويُ َتمِي َاَواّني َكري اْلأ ُب اْلأيلَّةي، َوَمَعُه َعنأََتُ بأُن أَِي الأَعسأ َوابأُن بُ رأُسَق،  ُدبَ يأٍس َصاحي

نأ  ِأ مي ، َوَخَرَج إيلَيأهي يلييِي َدي َْحأ ُُِهَا، َوَجَعَل الأَمليُك َداُوُد  َوابأُن اْلأ رينأطَاُي َوَغريأ َكري بَ غأَداَد ُكجُّ أَبَهأ، َوالطِي َعسأ
َلةي أَِي  وأ حي الدَّ َّللَّي َعَلى ََنصي ُد ِبي ََُة الرَّاشي َليي ، َوقَ َبَض اْلأ َقَش َِبزأَدارأ َنكييَّةي بَ غأَداَد يَ َرن أ حأ َعبأدي اَّللَّي  يفي شي

ريٍ  َسني بأني َجهي َباٍل  اْلَأ َلةي إيق أ وأ َبَب يفي ويََليَتيهي، َوَعَلى ََجَالي الدَّ ََ السَّ اري، َوُهَو َكا َتاذي الدَّ ُأسأ
لَتيهي، فَ تَ َغريََّتأ  َي َدوأ نأ َأعأَيا َا مي رييَت، َوَعَلى َغريأيِهي نأ َتكأ َم إيلَيأهي مي ََ َقدأ َقدي ، وََكا يِي ََتأَشدي نييَّاُت  الأُمسأ

َحابيهي َعَليأهي   َوَخاُفوُه.َأصأ
اَعًة ََتأتَ َها إيلأَزاٌم، فَُأطأليَق َوَصاَر إيلَيأهي  ََ َع فييهي َش ََ ََّ َأََتَبكأ زَنأكيي َش َلةي فَإي وأ نأَدُه.فََأمَّا ََجَاُل الدَّ   َونَ َزَل عي

يني أَِي الرِيَضا بأني َصَدَقَة إيََل  ََةي َمَع َوزييريهي َجََللي الدِي َليي ، َوَخَرَج َموأكيُب اْلأ لأُقُدومي نيَئتيهي ِبي يني ليتَ هأ َمادي الدِي عي
ةي فََأَجابَُه إيََل َذليَك، َوَعاَد الأَموأكيُب بيغَ  ََ َليي َن اْلأ َأ ََيأنَ َعُه مي نأَدُه، َوَسأََلُه َأ ريأي َوزييٍر، َوَأرأَسَل فََأقَاَم الأَوزييُر عي

، ُثَّ  بي هأ َن الن َّ ةي، َوَأَعاَدُه إيََل ويزَارَتيهي.زَنأكيي َمنأ َحَرَس َداَر الأَوزييري مي ََ َليي َلَح َحالَُه َمَع اْلأ  َأصأ
 ََ َليي ََّ اْلأ ، ُثَّ إي لي صي ُّ، َوَساَر َمَعُه إيََل الأَموأ َنِبي ي الأُقَضاةي الزَّي أ َة َجدَّ يفي وََكَذليَك أَيأًضا َعََبَ َعَليأهي قَاضي

وري، فََأرأَسَل الأَمليُك َداُوُد مَ  َمارَةي السُّ نأُه، فَان أَزَعَج النَّاُس بيبَ غأَداَد، عي َرَب قيطأَعًة مي َوابَُه، َوَأخأ نأ قَ َلَع أَب أ
َب ليلأَمليكي َداُوَد، وَ  ُعوٍد، َوُخطي َي َمسأ لأطَا َعتأ ُخطأَبُة السُّ ِأ إيََل َداري اْلأيََلَفةي، َوُقطي َواَْلُ َجَرتي َونَ َقُلوا َأمأ

ةي َوالأ  ََ َليي َ اْلأ َُ َبنيأ َا ََيأ ُة إيََل َأََتَبكأ زَنأكيي َثََلثينَي أَلأَف اْلأ ََ َليي يني زَنأكيي، َوَأرأَسَل اْلأ َمادي الدِي َمليكي َداُوَد َوعي
َيَقَها. يَناٍر لييُ نأ  دي

ريي بيكأ أَبَهأ، َوََّنَبَ  َمي َط َفَدَخَلَها، َوقَ َبَض َعَلى اْلأ  َوَوَصَل الأَمليُك َسلأُجوقأَشاهأ إيََل َواسي
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َ إيََل َمالَ  َطَلَحا، َوَعاَد زَنأكيي إيََل بَ غأَداَد، َوَعَبأ َها، َواصأ َطرييقي ُه، َواْنأََدَر َأََتَبكأ زَنأكيي إيلَيأهي ليَدفأعيهي َعن أ
ُعوٍد. َي َمسأ لأطَا ، َوَحثَّ َعَلى ََجأعي الأَعَساكيري ليليَقاءي السُّ ََ  ُخَراَسا

َباُر َوَساَر الأَمليُك َداُوُد َْنأَو َطرييقي خُ  َخأ َكُر الأبيََلَد َوَأفأَسُدوا، َوَوَصَلتي اْلأ ََ أَيأًضا، فَ نَ َهَب الأَعسأ َراَسا
، َوفَاَرَق الأَمليُك َداُوُد َوَأََتَبكأ زَنأكيي، فَ َعادَ  ُعوٍد إيََل بَ غأَداَد ليَقَتالي الأَمليكي َي َمسأ لأطَا ريي السُّ  َأََتَبكأ ِبيَسي

ُعوٌد زَنأكيي إيََل بَ غأَداَد، َوفَارَ  َُ َمسأ لأطَا َي إيََل َمَراَغَة إيَذا فَاَرَق السُّ َأ ََيأضي َق الأَمليَك َداُوَد، َوَأظأَهَر َلُه َأ
، ُثَّ عَ  ََ ، َوَساَر إيََل َطرييقي ُخَراَسا ََ ري بَ غأَداَد َأوََّل رََمَضا َّللَّي إيََل ظَاهي ُد ِبي ، َفََبََز الرَّاشي ََ اَد بَ عأَد َِهََذا

، َوَأرأَسَل إيََل َداُوَد َوَسائيري َثََلثَةي َأَّيَّ  ََ َس رََمَضا ، ُثَّ َدَخَل إيََل بَ غأَداَد َخامي َي لأطَا عي السُّ نأَد َجامي  ٍم، َونَ َزَل عي
لأطَ  ، َوَعَزُموا َعَلى قيَتالي السُّ دي إيََل بَ غأَداَد، فَ َعاُدوا َونَ َزُلوا يفي اْلأيَيامي لأَعوأ ِأ ِبي َُمَراءي َيَأُمُرُه َي اْلأ نأ  ا ُعوٍد مي َمسأ

لي ُسوري بَ غأَداَد.  َداخي
يَد ليمَ  دي هأ ةي، َوالت َّ ََ هي الطَّاَعَة َوالأُمَوافَ َقَة ليلأَخليي سي َأ نأ نَ  ُعوٍد يَ بأُذُل مي َي َمسأ لأطَا ني َوَوَصَلتأ ُرُسُل السُّ

ِأ رََأى قي  ِأ َفُكلُُّه ََُة الرِيَساَلَة َعَليأهي َليي نأَدُه، فَ َعَرَض اْلأ َتَمَع عي ُة:اجأ ََ َليي  َتاَلُه، فَ َقاَل اْلأ
ِأ )َعَلى َذليَك( .  َوَأََن أَيأًضا َمَعُك

 
أصَ  يني ْحي َهابي الدِي ُر ُملأكي شي  ذيكأ

َمشأ  ُب دي يني َُمأُموٌد َصاحي َهاُب الدِي َِ شي ، َتَسلَّ َوَّلي نأ رَبييٍع اْلأ رييَن مي َنةي يفي الثَّاّني َوالأعيشأ هي السَّ َق يفي َهذي
أ  يَنَة ْحي  َص َوقَ لأَعتَ َها.َمدي

ُرو  ، َضجي ِأ نأ قَ َبليهي َا مي َأ بأني قُ َراَجا، َوالأَواِلي ِبي ََخا ريي َخريأ َمي َحاَِبَا َأوأََلَد اْلأ ََّ َأصأ َرةي َوَسَبُب َذليَك َأ نأ َكث أ ا مي
ِأ َعَلى يييقيهي َا، َوَتضأ َها َوإيََل َأعأَماْلي يني زَنأكيي إيلَي أ َمادي الدِي َكري عي ،  تَ َعرُّضي َعسأ يٍِ يٍِ َوَعامِي نأ ُجنأدي َا مي َمنأ ِبي

ِأ إيََل َذلي  ُمَر، فََأَجاَِبُ َها َتدأ َوًضا َعن أ ِأ عي يَ ُه َأ ُيَسلِيُموَها إيلَيأهي َويُ عأطي يني يفي َأ َهاَب الدِي َك َوَساَر فَ َراَسُلوا شي
َِ إيلَ  ِأ يفي التَّارييخي الأَمذأُكوري، َوَسلَّ ُه ن أ َها، َوَتَسلََّمَها مي هي ُمعينَي إيلَي أ أَص َِمأُلوَك َجدِي ُمَر، َوَأقأَطَع ْحي َها َتدأ ي أ

قَ  َمشأ َها إيََل دي ن أ َحابيهي َوَعاَد مي َي َأصأ نأ َأعأَيا َّنأ يَثيُق بيهي مي يني أُنُ َز، َوَجَعَل فييَها ََنئيًبا َعنأُه ِمي  .الدِي
ََلَب َوَْحَاَة ُخُروجَ  يَن ِبي َكُر زَنأكيي الَّذي ا رََأى َعسأ ِأ ََتبَ ُعوا فَ َلمَّ يهي أَص َعنأ أَيأدي  ْحي
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ُة َوقَائيَع، وَ  دَّ ِأ عي نَ ُه نأُه، َفَجَرى بَ ي أ تييََلَء َعَلى َكثيرٍي مي سأ َب لَُه، َواَلي هأ َها، َوالن َّ َأرأَسَل الأَغارَاتي إيََل بَ َلدي
نَ هُ  تَ َقرَّ الصُّلأُح بَ ي أ يني إيََل زَنأكيي يفي الأَمعأََن، َواسأ َهاُب الدِي بيهي.شي ِأ َعنأ َصاحي ُه ن أ ، وََكفَّ ُكلٌّ مي  ِأ

 



قَ  َمشأ َنةي بيدي َيت أ ُر الأ  ذيكأ
. ُنأدي بيَها َواْلأ َ َصاحي َق َبنيأ َمشأ َنُة بيدي َيت أ َنةي َوقَ َعتي الأ هي السَّ  يفي َهذي

نأَد أَبييهي َوجَ  ٍب عي ََبَ َحاجي ََ َأكأ ُوَز َكا َب يُوُسَف بأَن َفريأ َاجي ََّ اْلأ هي، ُثَّ إينَُّه َخاَف َأَخاُه َوَسَبُب َذليَك َأ دِي
َق، وَكَ  َمشأ َأ َُيأُضَر إيََل دي َنُة َسَأَل َأ هي السَّ ا َكاَنتأ َهذي ُمَر، فَ َلمَّ نأُه إيََل َتدأ ََ ََيَاُف َِشأَس الأُمُلوكي َوَهَرَب مي ا

َبَح  ِأ َأق أ ِأ َوَعاَمَلُه ََ َأَساَء إيلَيأهي َنَُّه َكا ؛ ْلي يََّما يفي ََجَاَعَة الأَمَمالييكي ِأ َعَليأهي َحنيٌق، ََل سي ُمَعاَمَلٍة، َفُكلُُّه
نَُّه َأَشاَر بيَقتألي ََجَاَعٍة أَبأريََّيَء َوبي  ، فَإي َمتأ ثَةي الَِّتي َخَرَج فييَها َِشأُس الأُمُلوكي َوَقدأ تَ َقدَّ َادي َقتألي ُسوَنَج بأني اْلأ

ِأ َأعأَداًء ُمبأ  ، َفَصاُروا ُكلُُّه نَي.ََتجي الأُمُلوكي  غيضي
يَب إيََل َذليَك. َق ُأجي َمشأ ُُضوَر إيََل دي ََ اْلأ ا َطَلَب اْلأ  فَ َلمَّ

ِأ  ، فَ َل َوَّلي ليهي اْلأ ثأَل فيعأ ِأ مي َعَل ِبيي َأ َأ يَ  َُمَراءي َوالأَمَمالييُك قُ رأبَُه، َوَخاُفوُه َأ  يَ َزلأ يَ تَ َوصَُّل فَأَنأَكَر ََجَاَعُة اْلأ
ِأ  ِأ َحَّتَّ َحَلَف َْلُ ًئا. َمَعُه ُُموري َشي أ َن اْلأ هي أَنَُّه ََل يَ تَ َوَلَّ مي سي َأ ، َوَشَرَط َعَلى نَ  ِأ ََُه َل َتحأ  َواسأ

َنَما ُهَو يَ  َََق َأعأَداُؤُه َعَلى قَ تأليهي، فَ بَ ي أ ُُموري، فَات َّ َن اْلأ َسُه يفي َكثيرٍي مي َأ ُل نَ  خي رُي َمَع َِشأسي ُثَّ إينَُّه َجَعَل يُدأ سي
َل الأُمُلوكي يفي الأمَ  يأفي فَ َقتَ َلُه، َفُحمي لسَّ ثُُه، إيذأ َضَربَُه بَ َزاُوُش ِبي ُُه بَ َزاُوُش ُُيَادي رٌي اَسأ ، َوإيََل َجانيبيهي َأمي َي يأَدا

لأَعقييَبةي. هي ِبي نأَد تُ رأبَةي َواليدي  َوُدفيَن عي
ُخُلوا ِأ َيدأ ، فَ َل ََّ بَ َزاُوَش َوالأَمَمالييَك َخاُفوا َِشأَس الأُمُلوكي ََ  ُثَّ إي ريهي، َوَأرأَسُلوا يَطأُلُبو الأبَ َلَد، َونَ َزُلوا بيظَاهي

نأُه، ُثَّ َساُروا إيََل بَ عأَلَبكَّ َوِبيَ  بَ ُلوا مي ِأ يَ قأ ، فَ َل ِأ إيََل الأبَ عأضي َتطَاُلوا فييَها، فََأَجاَِبُ َد اسأ َلةي قَ َواعي وأ ا َِشأُس الدَّ
بُ َها، َفصَ  ُد بأُن ََتجي الأُمُلوكي َصاحي ، َوَشَرُعوا يفي ُُمَمَّ ِأ َي َوَغريأيهي َن الَتُّأُكَما ِأ َكثيرٌي مي اُروا َمَعُه، فَالأَتَحَق ِبيي

تَ َقرَّ  ِأ إيََل َما َطَلُبوا، َواسأ ِأ َوإيَجابَ تَ ُه تَ ُه ََ ِأ َوُمََلَط َاُل ُمَراَسَلتَ ُه َتَضتي اْلأ ، َواق أ َسادي ََ َاُل الأَعيأثي َوالأ تي اْلأ
ُخُلوا الأبَ َلَد. َعَلى َذليَك، َوَحَلَف ُكلٌّ  َق َوَلَأ َيدأ َمشأ ري دي بيهي، فَ َعاُدوا إيََل ظَاهي ِأ ليَصاحي ُه ن أ  مي
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، َوَصاَر بَ َزاُوُش ُمقَ  َُ َا ََيأ َدتي اْلأ ، َوََتَدَّ ِأ َتَمَع ِبيي ، َواجأ ِأ َق إيلَيأهي َمشأ ُب دي يني َصاحي َهاُب الدِي َم َوَخَرَج شي دَّ
َلُّ  َكري، َوإيلَيأهي اْلأ ُِ. الأَعسأ َل ُلأُف َوَدَخُلوا الأبَ َلَد، َواَّللَُّ َأعأ ، َوزَاَل اْلأ ََ ُد، َوَذليَك يفي َشعأَبا  َوالأَعقأ

 
َيرينأجي  َََتَبكييِي ليبيََلدي الأ َكري اْلأ ُر َغَزاةي الأَعسأ  ذيكأ

ُب َحَلبَ  َتَمَعتأ َعَساكيُر َأََتَبكأ زَنأكيي َصاحي ، اجأ ََ َنةي يفي َشعأَبا هي السَّ َواَر  يفي َهذي ريي َأسأ َمي َوَْحَاَة َمَع اْلأ
قييَّةي بَ غأَتةً  ذي ، َوَقَصُدوا َأعأَماَل الَلَّ ِأ ُه ن أ َلٍة مي َأ نيي َغ َيرينأجي َعَلى حي ََلَب، َوَقَصُدوا بَ َلَد الأ ، َوَلَأ ََنئيبيهي ِبي

َها ن أ َازي، فَ نَ َهُبوا مي َتي حأ َها َواَلي نأتيَقالي َعن أ َن اَلي ُلَها مي نأ َأهأ ، َوقَ تَ ُلوا َوَأَسُروا،  يَ َتَمكَّ في َما يَزييُد َعني الأَوصأ
. ِأ ُُه ِأ َغريأ َعلأُه ِبيي َأ َيرينأجي َما َلَأ يَ   َوفَ َعُلوا يفي بَ َلدي الأ



َوابِي  َن الدَّ اَئةي أَلأفي رَأأٍس مي ، َومي ٍِ َرَأٍة َوَصِبي َ رَُجٍل َوامأ رٍي َما َبنيأ َعَة آََلفي َأسي َرى َسب أ َسأ ََ اْلأ َ َما بَ وََكا نيأ
ُرجُ  ُلييِي فَ َيخأ ، َواْلأ ي َشةي َوالأَعنيأ َقأمي َن اْلأ َوى َذليَك مي ، َوَأمَّا َما سي ٍِ َاٍر َوبَ َقٍر َوَغَن ، فَ َرٍس َوبَ غأٍل َوْحي َدِي  َعني اْلأ

َها إيَلَّ الأَقلييُل، َوَخَرُجوا إي  ن أ ِأ مي َل قييَّةي َوَما َجاَورََها، َوَلَأ َيسأ ذي َربُوا بَ َلَد الَلَّ َن َوَأخأ ِأ مي َا َمَعُه َزَر ِبي ََل َشي أ
ََ بيَذلي  ليُمو َوابِي )َوَفريَح الأُمسأ َُساَرى َوالدَّ َن اْلأ اُم مي َتَْلَ الشَّ َتَصَف رََجٍب، فَامأ نَي ُمن أ َك الأَغَنائيِي َساليمي

هي اْلأَ  َعُلونَُه ُمَقابيَل َهذي َأ ٍء يَ  َيرينأُج َعَلى َشيأ ري الأ دي يًما( َوَلَأ يَ قأ ًنا.فَ َرًحا َعظي ًزا َوَوهأ ثَةي َعجأ  ادي
 

َّللَّي إي  دي ِبي ريي الرَّاشي ، َوَمسي َطأَرافي َحابي اْلأ رُّقي َأصأ ََ ، َوتَ  ُعوٍد إيََل الأعيَراقي َي َمسأ لأطَا ُر ُوُصولي السُّ ََل ذيكأ
، َوَخلأعيهي  لي صي  الأَموأ

َُمَراءي  تيَماُع الأُمُلوكي َواْلأ ُعوًدا اجأ ََ َمسأ لأطَا ا بَ َلَغ السُّ ََلفيهي  َلمَّ  بيبَ غأَداَد َعَلى خي
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َي َُمأُموٍد، ََجََع الأَعَساكيري، َوَساَر إيََل بَ غأَداَد، فَ نَ َزلَ  لأطَا يهي السُّ ُطأَبةي ليلأَمليكي َداُوَد ابأني َأخي  َواْلأ
، وَ  ِأ َكَرُه َوطَاَرُدوُه َكري َحَّتَّ َشارَُفوا َعسأ لأَماليكييَّةي، َفَساَر بَ عأُض الأَعسأ يني ِبي ََماَعةي زَيأُن الدِي ََ يفي اْلأ َكا

َُ فَ نَ َزَل َعَلى بَ غأَداَد َوَحَصَرَها لأطَا َََتَبكي زَنأكيي ُثَّ َعاُدوا، َوَوَصَل السُّ نأ ُأَمَراءي اْلأ رٌي مي يُع  َعلييٌّ َأمي َوَجَي
 الأَعَساكيري فييَها.

َا، وَ  َاْلِي ََ بيبَ غأَداَد َوَسائيري ُمي َََتَبكي َوََثَر الأَعيَّاُرو ٌب ْلي َأفأَسُدوا، َوََّنَُبوا، َوقَ تَ ُلوا، َحَّتَّ إينَُّه َوَصَل َصاحي
لي الأَمَحالِي عي  نأ َأهأ نأُه، َوقَ تَ ُلوُه، َفَحَضَر ََجَاَعٌة مي نأَد زَنأكيي َوَمَعُه ُكُتٌب، َفَخَرُجوا َعَليأهي، َوَأَخُذوَها مي

َََتَبكي زَنأكيي، َوَأَشاُروا َعَليأهي بين َ  نأ اْلأ تَ َنَع مي ٍد، فَامأ سي َأ ُ َعيَّاٍر َوُم بي الأَمَحالِي الأَغرأبييَّةي، فَ َليأَس فييَها َغريأ هأ
ُء الأَكثيرُي، َوَسَبُب َذلي  يأ َوالي الشَّ َمأ َن اْلأ نأُه مي َذ مي ريي، فَُأخي َريميي الطَّاهي بي اْلأ ََّ َذليَك، ُثَّ َأرأَسَل بينَ هأ َك َأ

.الأَعيَّارييَن ]َكثُ ُروا[ في  َواَل النَّاسي  يهي َوَأَخُذوا َأمأ
ِأ َيظأ  ًما فَ َل نَي يَ وأ ا َوََخأسي ًَ َُ نَ يِي لأطَا ُِ السُّ ، َوَحَصَرُه َن الأَمَحالِي َريميي مي َ اْلأ ، َوََّنََبتي الأَعَساكيُر َغريأ ِأ رأ ِبيي ََ

، فَ َوَصَلُه  ََ دي إيََل َِهََذا َي َعازيًما َعَلى الأَعوأ َرَوا هأ ٌَُن َكثيريٌَة، فَ َعاَد إيََل الن َّ َط َوَمَعُه ُس ُب َواسي رينأطَاُي َصاحي طي
ِأ إيََل  َعُه، َفَسبَ َقُه َكُر الأبَ غأَداَديُّ َمن أ َلَة، َوَأرَاَد الأَعسأ جأ ِي دي َها، َوَعََبَ فييَها إيََل َغرأ الأُعُبوري،  فَ َعاَد إيلَي أ

، فَ َعاَد الأَمليُك َداُوُد إيََل بيََل  ِأ تأ َكليَمتُ ُه ََ تَ َل َُمَراُء.َواخأ رََّق اْلأ ََ ي الأَقعأَدةي، َوتَ  هي يفي ذي  دي
َّللَّي، َوَساَر َمَعهُ  ُد ِبي ََُة الرَّاشي َليي ِيِي فَ َعََبَ إيلَيأهي اْلأ َانيبي الأَغرأ ْلأ يني زَنأكيي ِبي َماُد الدِي ََ عي لي يفي وََكا صي  إيََل الأَموأ

َع السُّ  ا َسَي َحابيهي، فَ َلمَّ نأ َأصأ رٍي مي ٍر َيسي ََ َها نَ  ةي َوزَنأكيي بَ غأَداَد َساَر إيلَي أ ََ َليي ارََقةي اْلأ ُعوٌد ِبيََُ َُ َمسأ لأطَا
. بي هأ ََذى َوالن َّ َن اْلأ َحابَُه مي َا، َوَمَنَع َأصأ تَ َقرَّ ِبي  َواسأ

يدي  دي في الشَّ َوأ ي الأَقعأَدةي، َفَسَكَن النَّاُس َواطأَمأَنُّوا بَ عأَد اْلأ َتَصَف ذي ََ ُوُصولُُه ُمن أ ، َوَأَمَر َفَجَمَع وََكا



ُعوٍد، َّللَّي ليَمسأ ُد ِبي َا الرَّاشي نَي الَِّتي َحَلَف ِبي ُِ الأَيمي ََُقَهاَء، َوَعَرَض َعَليأهي ُهوَد َوالأ َطِي  الأُقَضاَة َوالشُّ َوفييَها ِبي
هي:  َيدي

َي  لأطَا َحابي السُّ نأ َأصأ ُت َأوأ لَقييُت َأَحًدا مي ُت َأوأ َخَرجأ ي  إيِّني َمََّت َجنَّدأ سي َأ ، فَ َقدأ َخَلعأُت نَ  يأفي لسَّ ِبي
َيي  َت ََلَفةي الأُمقأ ُ َذليَك، )َوَسَنذأُكُرُه يفي خي ني اْلأيََلَفةي، َوقييَل َغريأ هي مي ُُروجي ا ِبي تَ وأ ري، فََأف أ َمأ َن اْلأ ري اَّللَّي( .مي َمأ  ْلي

ُب الأَمخأ  َراٍد، َوَصاحي يني َعلييُّ بأُن طي ََ الأَوزييُر َشَرُف الدِي يأني وََكا َي َكَماُل الدَّ  َز
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ِأ  نأَدُه ُمذأ َأَسَرُه ِأ َكانُوا عي ََّنَُّ َي ْلي لأطَا َبارييِي َقدأ َحَضُروا َمَع السُّ َن أ ، َوابأُن اْلأ يِي َشََلمي َع بأُن الأبَ قأ مي
يُع َأصأ  ِأ َعَلى َذليَك َجَي ، َوَوافَ َقُه دي َّللَّي، فَ َقَدُحوا يفي الرَّاشي دي ِبي ََتأشي بي بيبَ غأَداَد، الأُمسأ َحابي الأَمَناصي

َعتأ  ََلَفةي، َفُخليَع َوُقطي ُلُح ليلأخي َلأعيهي َوإيقَاَمةي َمنأ َيصأ َُ ِبي لأطَا َم السُّ هي، فَ تَ َقدَّ ُقوا َعَلى َذمِي ََ ُخطأبَ ُتُه يفي َوات َّ
. ي الأَقعأَدةي َوَسائيري الأبيََلدي  بَ غأَداَد يفي ذي

ََلفَ ُتُه َأَحَد َعشَ  ُ وََكاَنتأ خي َأ َشاَء اَّللَّ نييَُّة َعَلى َما َنذأُكُرُه إي ًما، َوقَ تَ َلُه الأَباطي ًرا، َوَأَحَد َعَشَر يَ وأ َر َشهأ
 تَ َعاََل.

 
َُ ََجَاَعةً  لأطَا َتَشاَر السُّ َّللَّي اسأ دي ِبي َعتأ ُخطأَبُة الرَّاشي ا ُقطي ري اَّللَّي َلمَّ َمأ َيي ْلي َت ََلَفةي الأُمقأ ُر خي َي ذيكأ نأ َأعأَيا   مي

ُُِهَا  ، َوَغريأ َي َز ُب الأَمخأ ُِ الأَوزييُر َعلييُّ بأُن طيَراٍد، َوَصاحي ُه ن أ َأ يَليَي اْلأيََلفََة.  -بَ غأَداَد مي ُلُح َأ فييَمنأ َيصأ
 فَ َقاَل الأَوزييُر:

، َوُهَو رَُجٌل َصاليٌح. قَاَل: دي  َأَحُد ُعُموَمةي الرَّاشي
 َمنأ ُهَو، قَاَل:

َأ  ُر َأ ُلوا َُمأَضًرا َمنأ ََل َأقأدي ، فَ َعمي دي ِأ بيَعَملي َُمأَضٍر يفي َخلأعي الرَّاشي َم إيلَيأهي َتَل، فَ تَ َقدَّ هي؛ ليَئَلَّ يُ قأ َسأي َح ِبي ُأفأصي
َوى: َماَمةي، ُثَّ َكتَ ُبوا فَ ت أ َدُح يفي اْلأي َياَء تَ قأ ، َوَأشأ َوالي َمأ ذي اْلأ نأ َأخأ  ذََكُروا فييهي َما ارأَتَكَبُه مي

لُ َما يَ ُقوُل  ُتُه ََل َيصأ ََ هي صي ََّ َمنأ َهذي ا َأ تَ وأ َماَمةي َأمأ ََل؟ فََأف أ ُلُح ليْلأي ُتُه، َهلأ َيصأ ََ هي صي ُح الأُعَلَماُء فييَمنأ َهذي
ََ إيَماًما. َأ َيُكو  َأ

نأَدُه  ُدوا عي ، َفَشهي يِي ري بأَن الأَكرأخي َي َأَِب طَاهي َضُروا الأَقاضي نأ َذليَك َأحأ ا فَ َرُغوا مي َِ فَ َلمَّ بيَذليَك، َفَحَك
نأدَ  ََ عي نَُّه َكا َِ؛ فَإي ُك ًرا ليَيحأ ي الأُقَضاةي َحاضي ُُه، َوَلَأ َيُكنأ قَاضي َِ بَ عأَدُه َغريأ قيهي َوَخلأعيهي، َوَحَك  َأََتَبكأ بيَيسأ

. لي صي لأَموأ  زَنأكيي ِبي
َي َأَِب َعبأدي اَّللَّي  لأطَا يني الأَوزييَر ذََكَر ليلسُّ ََّ َشَرَف الدِي َّللَّي ُثَّ إي ري ِبي َتظأهي ُد بأُن الأُمسأ ، َوقييَل: ُُمَمَّ َ َُسنيأ  - اْلأ

َُ َداَر اْلأيََلفَةي َوَمَعُه الأَوزييُر َشَرُف ال لأطَا َََّتُه، َولينَي َجانيبيهي، َفَحَضَر السُّ َلُه، َوعي يَنُه، َوَعقأ يني َودي دِي



َشََل  َي ابأُن الأبَ قأ َز ُب الأَمخأ ُّ، َوَصاحي َنِبي ريي أَِي َعبأدي اَّللَّي بأني الزَّي أ َمي َضاري اْلأ ُُِهَا، َوَأَمَر ِبييحأ ، َوَغريأ يِي مي
َُ إيلَ  لأطَا َنةي، َوَدَخَل السُّ ليَس يفي الأُمَثمَّ َر، َوُأجأ ضي ُكُن فييهي، فَُأحأ ي َيسأ َي الَّذي َن الأَمَكا ري مي َتظأهي يأهي الأُمسأ

ا، وَ  ََ ، َوََتَاَل يني هي، َوَحَضَر َوالأَوزييُر َشَرُف الدِي نأدي نأ عي َُ مي لأطَا نَ ُهَما، َوَخَرَج السُّ َد بَ ي أ قَ رََّر الأَوزييُر الأَقَواعي
ةي، َولُقِيَب الأ  ي اْلأيجَّ َن َعَشري ذي ََُقَهاُء، َوَِبيَ ُعوا ََثمي ، َوالأ ، َوالأَقَضاءي بي َُمَراُء َوَأرأَِبُب الأَمَناصي َيي اْلأ َت ُمقأ

ري اَّللَّي. َمأ  ْلي
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َّ قي  َِ  -يَل: َسَبُب اللََّقبي أَنَُّه رََأى النَِّبي ٍم َوُهَو  -َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ تَّةي َأَّيَّ َأ يَليَي اْلأيََلَفَة بيسي قَ بأَل َأ
 يَ ُقوُل َلُه:

. فَ ُلقِيَب بيَذليَك. َتفي ِي رُي إيلَيأَك، فَاق أ َر َيصي َمأ ََّ َهَذا اْلأ  إي
َلَف ُسريِيَ  َتخأ ا اسأ يني َعلييَّ بأَن َوَلمَّ َزَر َشَرَف الدِي تَ وأ َصاري، َواسأ َمأ يَُّة ِبييََلفَتيهي إيََل َسائيري اْلأ مي ُكأ تي الأُكُتُب اْلأ

ي  َُسنيأ ِي َعلييَّ بأَن اْلأ َي الأُقَضاةي َأَِب الأَقاسي َضَر قَاضي ، َوَأحأ لي صي َل إيََل الأَموأ َّ فَأُرأسي َنِبي َراٍد الزَّي أ َّ طي َنِبي َِّ  الزَّي أ َع
َب الأَمخأ  بيهي َصاحي يأني َْحأَزَة بأَن َطلأَحَة َعَلى َمنأصي بيهي، َوقَ رََّر َكَماَل الدَّ ، الأَوزييري، َوَأَعاَدُه إيََل َمنأصي َي َز

َسني نيظَاٍم. ُُموُر َعَلى َأحأ  َوَجَرتي اْلأ
ةي الأمُ  ََ َليي ُعوًدا َأرأَسَل إيََل اْلأ ََ َمسأ لأطَا ََّ السُّ َاصَّتيهي، َوبَ َلَغِني َأ َُ ْلي رييري إيقأطَاٍع َيُكو ري اَّللَّي يفي تَ قأ َمأ َيي ْلي َت قأ

ََ َجَوابُُه:  َفَكا
نأ  َُ َما َُيأَتاُج إيلَيأهي مي لأطَا َلَة، فَ لأيَ نأُظُر السُّ جأ نأ دي ُقُل الأَماَء مي اري ََثَانينَي بَ غأًَل تَ ن أ ََّ يفي الدَّ ُشرأبي َهَذا إي

َّللَّي، فََأَجاَب إيََل َذليَك.الأَماءي َويَ ُقوُم بيهي، ف َ  ري ِبي َتظأهي ََ ليلأُمسأ َأ َُيأَعَل َلُه َما َكا َدُة َعَلى َأ  تَ َقرََّرتي الأَقاعي
لُُه: ا بَ َلَغُه قَ وأ َُ َلمَّ لأطَا  َوقَاَل السُّ

َأُل. يًما َنسأ  َلَقدأ َجَعلأَنا يفي اْلأيََلفَةي رَُجًَل َعظي
دي ُهوَ  ُِّ الرَّاشي َيي َع َت ََّاُح َوالأَمنأُصوُر  َوالأُمقأ ري، َوليَيا اْلأيََلَفَة، وََكَذليَك السَّ َتظأهي َنا الأُمسأ ُد اب أ ََتأشي َوالأُمسأ

، َوَأمَّا َثََلثَ  َي ، وََكَذليَك الأَواثيُق َوالأُمتَ وَكِيُل َأَخَوا َي يُد َأَخَوا يُّ َوالرَّشي دي ، وََكَذليَك الأَمهأ َي َوٍة ُولُّوا َأَخَوا ُة إيخأ
ُر بَ ُنو الأمُ اْلأيََل  ُر َوالأَقاهي َتدي َيي َوالأُمقأ َت ، َوالأُمكأ يدي ُِ َأوأََلُد الرَّشي َتصي َُ َوالأُمعأ نُي َوالأَمأأُمو َمي ، َفَة فَاْلأ دي عأَتضي

َوٍة ُولُّوَها فَالأَولييُد َوُسَليأ  ري، َوَأمَّا َأرأبَ َعُة إيخأ َتدي يُع بَ ُنو الأُمقأ ي َوالأُمتَّقيي َوالأُمطي َشاٌم َوالرَّاضي َُ َويَزييُد َوهي َما
. ِأ ُُه ََ ََل يُ عأَرُف َغريأ َوا  بَ ُنو َعبأدي الأَمليكي بأني َمرأ

لي َمَع َرُسولي  صي َن الأَموأ َّللَّي َرُسوًَل مي ُد ِبي َيي َأرأَسَل إيلَيأهي الرَّاشي َت تَ َقرَّتي اْلأيََلفَُة ليلأُمقأ نَي اسأ َأََتَبكأ  َوحي
َمعأ ريَسالَُتُه، َوَأمَّا َرُسوُل َأََتَبكأ زَنأكييزَنأكيي، فََأمَّا َرُسوُل الرَّ  ِأ ُتسأ دي فَ َل  اشي
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َعتأ ريَسالَُتهُ  ، َوَسُي َي يَوا َر يفي الدِي ضي ، فَُأحأ َرُزورييُّ هأ ُد بأُن َعبأدي اَّللَّي الشَّ يأني ُُمَمَّ ََ َكَماُل الدَّ ، َوَحَكى ِلي َفَكا
ي َعنأُه قَاَل:  َواليدي

ا َحَضرأتُ  : َلمَّ ََ قييَل ِلي يَوا  الدِي
نينَي؟ فَ ُقلأُت: مي رَي الأُمؤأ  تُ َباييُع َأمي

َمٌة. َعٌة ُمتَ َقدِي َلأقي بَ ي أ لي َوَلُه يفي َأعأَناقي اْلأ صي نأَدََن يفي الأَموأ نينَي عي مي رُي الأُمؤأ  َأمي
. ُت إيََل َمنأزيِلي  َوطَاَل الأَكََلُم، َوُعدأ

ََ اللَّيأُل َجاَءتأِني امأ  ا َكا ري اَّللَّي فَ َلمَّ َمأ َيي ْلي َت َلَغتأِني ريَساَلًة َعني الأُمقأ ، َوأَب أ َتَمَعتأ ِي رًّا َواجأ َرَأٌة َعُجوٌز سي
َزاِلي َعنأُه. فَ ُقلأُت: تين أ َتاِي َعَلى َما قُ لأُتُه َواسأ ُموَُّنَا عي  َمضأ

َمًة َيظأَهُر أَثَ ُرَها. دأ ُم خي دي  َغًدا َأخأ
رأُت  ضي ََ الأَغُد ُأحأ ا َكا َعةي، فَ ُقلأُت:فَ َلمَّ ، َوقييَل ِلي يفي َمعأََن الأبَ ي أ ََ يَوا  الدِي

. مي ي َخلأُع الأُمتَ َقدِي نأدي ُبَت عي َأ يَ ث أ َأ ُأَِبييَع إيَلَّ بَ عأَد َأ  َأََن رَُجٌل فَقييٌه قَاٍض، َوََل ََيُوُز ِلي َأ
َا َأوأَجَب خَ  َي ِبي يَوا ي يفي الدِي نأدي ُدوا عي ُهوَد، َوَشهي َضُروا الشُّ  لأَعُه، فَ ُقلأُت:فََأحأ

نينيَ  مي رَي الأُمؤأ ََّ َأمي َ يٍب؛ ْلي نأ َنصي عأَوةي مي هي الدَّ َقدأ َحَصَل  َهَذا ََثبيٌت ََل َكََلَم فييهي، َوَلكينأ ََل بُدَّ لََنا يفي َهذي
ُدُه، َوَْنأ  صي ََ يَ قأ َّنأ َكا ََتَاَح ِمي ، فَ َقدي اسأ َي لأطَا هي َوالسُّ ََلَفُة اَّللَّي يفي َأرأضي ٍء نَ ُعوُد؟ فَ ُرفيَع َلُه خي يِي َشيأ ُن ِبَي

يَ  ََب ُملأَكا، َوهي ، َوَحرأ ََ َو َينَي، َوَدرأَب َهرأ َأ يُ عأَطى َأََتَبكأ زَنأكيي َصريي ةي، فََأَمَر َأ ََ َليي ُر إيََل اْلأ َمأ نأ اْلأ  مي
مَ  َدٌة َلَأ ُيسأ هي قَاعي ةي، َويُ َزاُد يفي أَلأَقابيهي، َوقَاَل: َهذي ََ َليي َأ َخاصِي اْلأ َطأَرافي َأ نأ زَُعَماءي اْلأ ََحٍد مي َا ْلي حأ ِبي

ةي. ََ َليي يٌب يفي َخاصِي اْلأ ِأ َنصي ََ َْلُ  َيُكو
. َن الأَمالي َوالتَُّحفي ٌَة مي ََوائيجي َقدأ َحَصَل ِلي َُجأَلٌة َصاْلي يَّ اْلأ ضي ُت َمقأ  فَ َبايَ عأُت َوُعدأ

َيي يفي الأمَ  َت َب ليلأُمقأ َعًة، َوُخطي ا َعاَد  وََكاَنتأ بَ ي أ َماَئٍة، َوَلمَّ َدى َوَثََلثينَي َوََخأسي لي يفي رََجٍب َسَنَة إيحأ صي وأ
َِ بيهي قَ  ، َفَحَك دي َلأعي الرَّاشي َل ِبي ي َعمي َضُر الَّذي هي الأُمحأ َ َعَلى َيدي َرزُورييِي ُسريِي هأ يأني بأُن الشَّ ي َكَماُل الدَّ اضي

لي )وََكا صي لأَموأ ُّ ِبي َنِبي نأَد َأََتَبكأ زَنأكيي( .الأُقَضاةي الزَّي أ  ََ عي
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ََ بأَن َخاليٍد، َوَعاَد إيََل بَ غأدَ  رأَوا يني أَنُوشي ُعوٌد َوزييَرُه َشَرَف الدِي َُ َمسأ لأطَا َنةي َعَزَل السُّ هي السَّ اَد، يفي َهذي

يأني  .َوَأقَاَم بيَداريهي َمعأُزوًَل، َوَوَزَر بَ عأَدُه َكَماُل الدَّ ََ نأ ُخَراَسا ُّ، َوُهَو مي رأَكزييِني  أَبُو الأََبََكاتي بأُن َسَلَمَة الدَّ
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وَ  َمأ ، َوََّنَُبوا اْلأ َا، َوقَ تَ ُلوا يفي الأبَ َلدي تيَماعي الأَعَساكيري ِبي نأَد اجأ ََ بيبَ غأَداَد عي ًرا، وََكثُ َر َوفييَها ََثَر الأَعيَّاُرو اَل ظَاهي
، فَ َقَصَد الشِي  رُّ ُل الأَمَحالِي الأَغرأبييَّةي، الشَّ ، َوَطَلَب الأَعيَّارييَن، فَ ثَاَر َعَليأهي َأهأ َنُة َشاريَع َداري الرَّقييقي حأ

َريميي الطَّ  ِأ إيََل اْلأ َواَْلُ ََتََق فييهي َخلأٌق َكثيرٌي، َونَ َقَل النَّاُس َأمأ اريَع، فَاحأ َرَق الشَّ ، َوَأحأ ِأ ، فَ َقاتَ َلُه رييِي اهي
نأُه َماًَل َكثيريًا.َفَدَخلَ  َنُة، َوََّنََب مي حأ  ُه الشِي

ِأ َجََ  لي الأَمأأُمونييَّةي، َوقُتيَل بَ يأنيهي َ َأهأ َزَجي َوَبنيأ لي َِببي اْلأ َ َأهأ َنُة بيبَ غأَداَد َبنيأ َيت أ طََلُحوا.ُثَّ َوقَ َعتي الأ  اَعٌة ُثَّ اصأ
ُقُر يفي َعَساكيَر َكثيريٍَة يفي  َُ َوفييَها َساَر قَ َراُسن أ لأطَا َي َُمأُموٍد، فََأقَاَم السُّ لأطَا  َطَلبي الأَمليكي َداُوَد ابأني السُّ

نأَد َمَراَغَة، فَالأتَ َقَيا َوَتَصافَّ  رََكُه عي ُقُر َيطأُلُب َداُوَد َحَّتَّ َأدأ ُعوٌد بيبَ غأَداَد، َوَلَأ يَ َزلأ قَ َراُسن أ تَ َتَل َمسأ ا، َواق أ
يًما، َي قيَتاًَل َعظي َكَرا ََ  الأَعسأ َتا نَُّه َقَصَد ُخوزيسأ ، َوَأمَّا َداُوُد فَإي ََ ذأرَبييَجا ُقُر ِبَي ََزَم َداُوُد، َوَأقَاَم قَ َراُسن أ فَاَّنأ

ِأ َْنأُو َعَشَرةي آََلفي  َُتُ دَّ ، بَ َلَغتأ عي ِأ َي َوَغريأيهي َن الَتُّأُكَما َتَمَع َعَليأهي ُهَناَك َعَساكيُر َكثيريٌَة مي  فَاريٍس، فَاجأ
َط، فََأرأَسَل إيََل فَ َقَصَد  ٍد بيَواسي َي ُُمَمَّ لأطَا ُه الأَمليُك َسلأُجوقأَشاُه ابأُن السُّ ََ َعمُّ ََتَ َوَحاَصَرَها، وََكا ُتسأ

ََتَ، ف َ  ُر ُتسأ لأَعَساكيري، َفَساَر إيََل َداُوَد َوُهَو ُُيَاصي ُه ِبي ُدُه، فََأَمدَّ تَ نأجي ُعوٍد َيسأ َي َمسأ لأطَا يهي السُّ ، َتَصافَّاَأخي
ََزَم َسلأُجوقأَشاهأ.  فَاَّنأ

 ]الأَوفَ َياُت[
نأ َمَشاييخي الصُّوفييَّةي الأَمشأ  ُّ، َوُهَو مي َُويأِني ُد بأُن َْحَُّويأهي أَبُو َعبأدي اَّللَّي اْلأ َ ُُمَمَّ ُهورييَن، َوَلُه  َوفييَها تُ ُويفِي

. يثي َدي  َكَراَماٌت َكثيريٌَة َوريَوايَُة اْلأ
َ أَيأًضا ُمَُ  ، َوأَنأَشَد َوتُ ُويفِي َهابي ُّ ُمَصنِيُف َشرأحي الشِي رييُّ الصُّويفي ََد بأني َحبييٍب الأَعامي ُد بأُن َعبأدي اَّللَّي بأني َأْحأ مَّ

ُت: ا َحَضَرُه الأَموأ  َلمَّ
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َعأَداءي  لي ََل بيَشَماَتةي اْلأ ضأ ََ لأ ي إيلَيأَك فَ ُردََّها ... ِبي ُت َيدي  َها َقدأ َمَددأ
 َ ِي بأني  َوتُ ُويفِي لي يحي ُمسأ ، رَاويي َصحي يُّ دي ََُراوييُّ الصَّاعي ََد الأ لي بأني َأْحأ ضأ ََ ُد بأُن الأ  أَيأًضا أَبُو َعبأدي اَّللَّي ُُمَمَّ

 ، رأقي َوالأَغرأبي َن الشَّ َلُة مي ، َوإيلَيأهي الرِيحأ َلى الطُُّرقي َم َأعأ ، َوَطرييُقُه الأيَ وأ يِي اريسي ََ ََ َفقييًها وَكَ َعبأدي الأَغافيري الأ ا
ََ يُ َقاُل: هي، وََكا سي َأ ُم الأُغَرَِبَء بينَ  ا، ََيأدي ًَ ًرا َظريي  ُمَناظي

َي َعنأُه. َُه اَّللَُّ َوَرضي ََُراوييُّ أَلأُف رَاٍو، َرْحي  الأ
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َماَئٍة[ َدى َوَثََلثينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
(531) 

َدى َوثَ  َماَئةٍ ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ  ََلثينَي َوََخأسي
ُعودٍ  َي َمسأ لأطَا رُّقي الأَعَساكيري َعني السُّ ََ ُر تَ   ذيكأ

دي إي  لأَعوأ نأَدُه بيبَ غأَداَد ِبي ُعوٌد ليلأَعَساكيري الَِّتي عي َُ َمسأ لأطَا ََ السُّ َنةي يفي الأُمَحرَّمي َأذي هي السَّ ا يفي َهذي ِأ َلمَّ هي ََل بيََلدي
دَ  ََّ الرَّاشي َأ  بَ َلَغُه َأ فًا َأ نأَدُه َخوأ لأَعَساكيري عي ُك ِبي نَُّه يَ َتَمسَّ ، فَإي لي صي َن الأَموأ َّللَّي َقدأ فَاَرَق َأََتَبكأ زَنأكيي مي ِبي

ريي َصَدَقَة بأني ُدبَ يأٍس، صَ  َمي ََ ليْلأ َأ َيَأَذ ا َأرَاَد َأ ليَكُه َعَليأهي، فَ َلمَّ َر بيهي إيََل الأعيَراقي فَ َيمأ بي اْلأي يَ نأَحدي لَّةي، احي
ًكا بيهي. نَ َتُه ََتَسُّ  َزوََّجُه اب أ

ُِ الأبَ قأ  ُه ن أ يَن َحارَبُوُه َمَع الأَمليكي َداُوَد مي َُمَراءي الَّذي َن اْلأ ُعوٍد ََجَاَعٌة مي َي َمسأ لأطَا َم َعَلى السُّ ُش َوَقدي
َُمارَتأكي  ُقُر اْلأ ََتَ، َوُسن أ ُب ُتسأ ، َوبُ رأُسُق بأُن بُ رأُسَق َصاحي يُّ ََلحي ِأ السِي ُه َي َعن أ ، فَ َرضي ََ َنُة َِهََذا حأ نُي شي

. ِأ َنكييََّة بَ غأَداَد، فَ َعَسَف النَّاَس َوَظلأَمُه حأ َش شي ، َوَوَلَّ الأبَ قأ ِأ  َوَأمَّنَ ُه
ََرُّقي الأَعَساكيري َعنأُه َقدأ بَقيَي َمَعُه أَلأُف فَاريٍس. ُعوٌد بَ عأَد تَ  َُ َمسأ لأطَا ََ السُّ  وََكا

َليي ََ َوتَ َزوََّج اْلأ يَناٍر، وََكا اَئُة أَلأفي دي ُعوٍد يفي رََجٍب، َوالصََّداُق مي َي َمسأ لأطَا َت السُّ ََ ُأخأ َمَة َخاُتو ُة فَاطي ََ
َي وَ  لأطَا ُّ، َوالأوَكييُل َعني السُّ َنِبي ةي َعلييُّ بأُن طيَراٍد الزَّي أ ََ َليي زييُرُه َكَماُل الأوَكييُل يفي قَ ُبولي النِيَكاحي َوزييُر اْلأ

َريأهي، َوَحيأُث َساالدَّ  هأ ُة َوَصَدقَُة بأُن ُدبَ يأسي بأني َصَدَقَة صي ََ َليي َُ َحيأُث َصاَر اْلأ لأطَا ُّ، َوَوثيَق السُّ َر رأَكزييِني
.ُِ َل ، َواَّللَُّ َأعأ َََتَبكي نأدي زَنأكيي اْلأ نأ عي َّللَّي مي ُد ِبي  الرَّاشي

 
، َافيظي ُر َعزألي َِبأَراَم َعنأ ويزَارَةي اْلأ ََ  ذيكأ َوا  َوويزَارَةي ريضأ

يني  َافيظي ليدي َلةي َِبأَراُم َوزييُر اْلأ وأ ُوََل، َهَرَب ََتُج الدَّ َنةي يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ  يفي َهذي
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ريينَ  شأ ٍع َوعي َزرَُه بَ عأَد قَ تألي ابأنيهي َحَسٍن َسَنَة تيسأ تَ وأ ََ َقدي اسأ َر، وََكا صأ بي مي َماَئٍة،  اَّللَّي الأَعَلوييِي َصاحي َوََخأسي
نَي، َوَأَساءَ  ليمي َرأَمَن، َوَعَزَل الأُمسأ تَ عأَمَل اْلأ ، َواسأ َن يفي الأبيََلدي َرانييًّا َأرأَمنييًّا، فَ َتَمكَّ ََ َنصأ ،  وََكا ِأ ريََة فييهي السِي

ِأ َيُكنأ يفي  ، فَ َل ِأ ُعوا فييهي ، َوَطمي ِأ ُه يَن َوَلَّ َرأَمُن الَّذي ِأ ُهَو َواْلأ نأ َذليَك إيَلَّ َوَأَهاََّنُ َر َمنأ أَنيَف مي صأ لي مي  َأهأ
َرَة، َلَقُه ََجََع ََجأًعا َكثيريًا، َوَقَصَد الأَقاهي ا َساَءُه َذليَك َوَأق أ نَُّه َلمَّ ، فَإي َُ بأُن الرَُّيأَيأِنيِي َوا َع بيهي َِبأَراُم،  ريضأ َفَسمي

نأ َغريأي َحرأٍب َوََل قيَتالٍ  َها فَ َهَرَب إيََل الصَّعييدي مي ُخولي إيلَي أ َن الدُّ ، َفَمنَ َعُه َوالييَها مي ََ َوا يَنَة َأسأ ، َوَقَصَد َمدي
ََ َأرأَسلَ  َوا ُخولي إيََل َأسأ رأ َعَلى الدُّ دي ا َلَأ يَ قأ َرأَمني َكثيريًا، فَ َلمَّ َن اْلأ َُ مي وَدا ]إيََل[  َوقَاتَ َلُه، فَ َقَتَل السُّ

ََ فََأمََّنُه، ََما َافيظي َيطأُلُب اْلأ َن  اْلأ َب َوَخَرَج مي ًة، ُثَّ تَ َرهَّ ري، فَ َبقيَي ُمدَّ لأَقصأ َن ِبي َرةي، َفُسجي فَ َعاَد إيََل الأَقاهي



. َبأسي  اْلأ
رييِينَي لُ  صأ ، َوُهَو َأوَُّل َوزييٍر ليلأمي َفأَضلي لأَمليكي اْلأ نَُّه َوَزَر ليلأَحافيظي َولُقِيَب ِبي ٌَ فَإي َوا ، ُثَّ َوَأمَّا ريضأ لأَمليكي  قِيَب ِبي

َتَصَف َشوَّاٍل سَ  هي، فَ ثَاَر النَّاُس َعَليأهي ُمن أ َراجي َافيُظ يفي إيخأ َل اْلأ ، فَ َعمي َافيظي َ اْلأ َنُه َوَبنيأ َنَة َثََلٍث َفَسَد َما بَ ي أ
َها( َما ََل  ن أ َا فييَها، فَ نَ َهَب النَّاُس )مي نأ َداريهي َوتَ رََكَها ِبي َماَئٍة، َوَهَرَب مي ُُيَدُّ َوََل ُُيأَصى،  َوَثََلثينَي َوََخأسي

ريهي. ََ إيََل َقصأ َوا َافيُظ َفَسَكَن النَّاُس، َونَ َقَل َما بَقيَي يفي َداري ريضأ  َورَكيَب اْلأ
َافي  ، فََأرأَسَل إيلَيأهي اْلأ ِأ ُرُه تَ نأصي َراَك َوَيسأ َت أ ُد اْلأ تَ نأجي اَم َيسأ نَُّه َساَر يُرييُد الشَّ َُ فَإي َوا ريُ َوَأمَّا ريضأ َمي  ابأُن ُظ اْلأ
نأدَ  َافيُظ عي َرةي، َفَحَبَسُه اْلأ يهي، فَ َرَجَع إيََل الأَقاهي ذي دي أَنَُّه ََل يُ ؤأ َي َوالأَعهأ ََما ْلأ ري، َمصَّاٍل ليرَيُدَُّه ِبي ُه يفي الأَقصأ

َها يفي ذي  يُح، َوَقَصَد َصرأَخَد فَ َوَصَل إيلَي أ امي َوُهَو الصَّحي َه إيََل الشَّ ي الأَقعأَدةي، َونَ َزَل َعَلى َوقييَل: إينَُّه تَ َوجَّ
نأَدُه. َرَمُه َوَعظََّمُه، َوَأقَاَم عي َتكينَي فََأكأ َلةي َكُمشأ وأ نيي الدَّ بيَها َأمي  َصاحي

نأَد ِبَ  رييِينَي عي صأ َكٌر، فَ َقاَتَل الأمي َماَئٍة َوَمَعُه َعسأ َر َسَنَة َأرأَبٍع َوَثََلثينَي َوََخأسي صأ ري بي النَّصأ ُثَّ َعاَد إيََل مي
رََّق َعنأُه َكثيريٌ  ََ ٍم، فَ تَ  ِأ ََجَاَعًة َكثيريًَة، َوَأقَاَم َثََلثََة َأَّيَّ ُه ن أ ، َوقَ َتَل مي ِأ  َوَهَزَمُه
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رُي ابأُن َمصَّاٍل فَ َردَُّه،  َمي َافيُظ اْلأ ، فََأرأَسَل إيلَيأهي اْلأ امي دي إيََل الشَّ َّنأ َمَعُه، فَ َعَزَم َعَلى الأَعوأ نأَدُه َوَحَبسَ ِمي ُه عي
َمائَ  ري إيََل َسَنةي َثََلٍث َوَأرأبَعينَي ]َوََخأسي َياليهي، فََأقَاَم يفي الأَقصأ َ عي َنُه َوَبنيأ ري، َوََجََع بَ ي أ ٍة[ ، فَ نَ َقَب يفي الأَقصأ

َها، َوَعََبَ النِييَل إيََل اْلأي  تأ َلُه َخيأٌل، فَ َهَرَب َعَلي أ دَّ نأُه، َوَقدأ ُأعي َبأَس َوَخَرَج مي يَزةي َفَحَشَد َوََجََع اْلأ
ِأ  ََ َوَهَزَمُه عي ابأني ُطوُلو نأَد َجامي رييِينَي عي صأ َرةي، فَ َقاَتَل الأمي ، َوَعاَد إيََل الأَقاهي ِأ َُه ، َوَدَخَل الأَمَغاريبََة َوَغريأ

نأهُ  َافيظي َيطأُلُب مي َقأَمري، فََأرأَسَل إيََل اْلأ عي اْلأ نأَد َجامي َرَة فَ نَ َزَل عي ِأ   الأَقاهي َّنَُّ ، فَإي ِأ رِيقَُه َعَلى َعاَدَتيي ََ َماًَل لييُ 
َافيظُ  رِيقَ َها، فََأرأَسَل إيلَيأهي اْلأ ََ يَناٍر لييُ  رييَن أَلأَف دي شأ رييَن أَلأَف  َكانُوا إيَذا َوزَُّروا َوزييًرا َأرأَسُلوا إيلَيأهي عي شأ عي

َمَها، وََكثُ َر َعَليأهي النَّاُس، َوَطَلَب  يَناٍر فَ َقسَّ رَّقَ َها، دي ََ َرى فَ  يَناٍر ُأخأ رييَن أَلأَف دي شأ زيََّيَدًة، فََأرأَسَل إيلَيأهي عي
ودَ  َن السُّ ُت َقدأ َوَقَع، َوَخَرَج إيلَيأهي ََجأٌع َكثيرٌي مي َذا الصَّوأ نأَدُه، فَإي َُّوا عي رََّق النَّاُس َعنأُه، َوَخ ََ َي فَ تَ  ا

َافيُظ َعَليأهي، َفَحَمُلوا َعلَ  ُِ اْلأ َعُه َحابيهي َوضأ َم إيلَيأهي بَ عأُض َأصأ ، فَ َقاَم يَ رأَكُب، فَ َقدَّ ِأ لأَمانيهي فَ َقاتَ ُلوُه ى غي
يأفي فَ َقتَ َلُه، َوَْحََل رَأأَسُه إيََل اْلأَ  لسَّ ا َأرَاَد رُُكوبَُه َضَرَب الرَُّجُل رَأأَسُه ِبي ، فََأرأَسَلُه فَ َرًسا ليرَيأَكَبُه، فَ َلمَّ افيظي

:إيََل َزوأَجتيهي، فَ وُ  ريَها، فَأَلأَقتأُه، َوقَاَلتأ جأ َع يفي حي  ضي
َأ َماتَ  هي إيََل َأ سي َأ ُُموَر بينَ  َافيُظ بَ عأَدُه َأَحًدا، َوَِبَشَر اْلأ زيري اْلأ تَ وأ َُ الرِيَجاُل، َوَلَأ َيسأ  .َهَكَذا َيُكو

 
َيرينأجي  َري َمني الأ َْحأ ي ابأني اْلأ َن َوادي صأ نَي حي ليمي ُر فَ تأحي الأُمسأ  ذيكأ

امي  َويفي  ريي بَ َزاُوَش إيََل َطَرابُ ُلَس الشَّ َمي ُِ اْلأ هي مي َق َمَع ُمَقدِي َمشأ َكُر دي َنةي يفي رََجٍب َساَر َعسأ هي السَّ َهذي



ُص َصاحي  َع الأُقمُّ ا َسَي َي أَيأًضا َخلأٌق َكثيرٌي، فَ َلمَّ َن الأُغَزاةي الأُمَتَطوِيَعُة َوالَتُّأُكَما َتَمَع َمَعُه مي ِأ بُ َها بيُقرأ فَاجأ ِبيي
َيرينأُج، َوَعاُدوا إيََل َطَرابُ لُ  ََزَم الأ ، َواَّنأ ِأ هي، فَ َقاتَ َلُه هي َوُحُشودي ِأ يفي َُجُوعي نأ ويََليَتيهي َساَر إيلَيأهي َس َعَلى مي

نأ َأعأَماْليي  ََ مي ليُمو ، فَ نَ َهَب الأُمسأ ِأ َعاَّنيي ِأ َوُشجأ نأ فُ رأَساَّنيي ُِ الأَكثيرَي، َوَحَصُروا ُصورٍَة َسيِيَئٍة َقدأ قُتيَل َكثيرٌي مي
َري َفَمَلُكوهُ  َْحأ ي ابأني اْلأ َن َوادي صأ  حي
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َتََ  رِييََّة، َوَأَسُروا الرِيَجاَل فَاشأ َريمَي َوالذَّ َوًة، َوََّنَُبوا َما فييهي، َوقَ تَ ُلوا الأُمَقاتيَلَة، َوَسبَ ُوا اْلأ َاٍل َعن أ ِأ ِبي ََُسُه ا أَن أ وأ
ُِ.َجلييٍل، َوَعاُدوا إيََل  َل نَي، َواَّللَُّ َأعأ َق َساليمي َمشأ   دي

 
أصَ  يَنَة ْحي َصاري زَنأكيي َمدي ُر حي  ذيكأ

يني ُُمَمَّ  َها َصََلُح الدِي َم إيلَي أ أَص، َوَقدي يَنةي ْحي ، َساَر َأََتَبكأ زَنأكيي إيََل َمدي ََ َنةي يفي َشعأَبا هي السَّ ُد يفي َهذي
ريٍ  ََبُ َأمي ُّ، َوُهَو َأكأ يَساييِني َيٍل، َأرأَسَلُه لييَ تَ َوصََّل َمَع َمنأ فييَها ليُيَسلِيُموَها الأَياغي ٍر َوحي ََ َذا َمكأ  َمَعُه، وََكا

ُِ فييَها، َوُهَو أَيأًضا  َاكي َها َواْلأ يني أُنُ ُز َوُهَو الأَواِلي َعَلي أ َها َوفييَها ُمعينُي الدِي رٍي إيلَيأهي، فَ َوَصَل إيلَي أ ََبُ َأمي َأكأ
أ  َق َوْحي َمشأ َها، بيدي يَنئيٍذ زَنأكيي إيلَي أ ُرُه، فَ َوَصَل حي َُذأ فييهي َمكأ ِأ يَ ن أ ُرُه، فَ َل َص، َأقأطَاُعُه َكَما َسَبَق ذيكأ

تَ  ، َواحأ يدي لأَوعي لأَوعأدي َوََترًَة ِبي َ َمرٍَّة، ََترًَة ِبي ِي َغريأ ليي لأكُ َوَحَصَرَها، َوَعاَوَد ُمَراَسَلَة أُنُ َز يفي التَّسأ َا مي َّنَّ  جَّ ِبَي
َها إيََل  هي َأَمانٌَة، َوََل ُيَسلِيُمَها إيَلَّ َعنأ َغَلَبٍة، فََأقَاَم َعَلي أ َا بيَيدي ، َوَأَّنَّ يني َهابي الدِي بيهي شي نأ  َصاحي رييَن مي الأعيشأ

َي  َن الأ نأُه َومي ََ مي نأ َغريأي بُ ُلوغي َغَرٍض إيََل بَ عأرييَن )َفَحَصَرَها( وََكا َها مي َأ َشوَّاٍل َورََحَل َعن أ رينأجي َما َنذأُكُرُه إي
 َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل.

 
َيرينأجي  ُر ُملأكي زَنأكيي قَ لأَعَة بَ عأرييَن َوَهزيَيَةي الأ  ذيكأ

، َوَحَصَر قَ لأَعَة بَ عأرييَن، َوهي  امي لي إيََل الشَّ صي َن الأَموأ َنةي يفي َشوَّاٍل َساَر َأََتَبكأ زَنأكيي مي هي السَّ َي َويفي َهذي
َها قَاتَ َلَها َوزََحَف تُ َقاريُب  ا نَ َزَل َعَلي أ َصنيَها، فَ َلمَّ ، َوَأحأ َيرينأجي َنعي َمَعاقيلي الأ نأ َأمأ َي مي يَنَة َْحَاَة، َوهي َمدي

َصتيهي  ِأ َوَقَمامي ِأ َوُمُلوكيهي هي يضي ِأ َوَقضي هي ، َوَساُروا يفي َقضِي ِأ َلُه ِأ َورَاجي َيرينأُج فَاريَسُه َها، َفَجَمَع الأ ِأ إيلَي أ
َأ َوَصُلوا إيلَيأهي وَكُ  ِأ إيََل َأ ِأ يَ رأَحلأ، َوَصََبَ َْلُ ُلوُه َعنأ بَ عأرييَن، فَ َل ِأ إيََل َأََتَبكأ زَنأكيي ليرُيَحِي هي ِأ ُنودي ، فَ َلقييَ ُه

ِأ َأَشدَّ قيَتاٍل رَآُه النَّاُس، َوَصََبَ   َوقَاتَ َلُه
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َعُة َعنأ َهزي  َلتي الأَوق أ ، ُثَّ َأجأ َي رييَقا ََ َتَمى الأ نأ ُكلِي َجانيٍب، َواحأ نَي مي ليمي ِأ ُسُيوُف الأُمسأ ، َوَأَخَذَتأُ َيرينأجي َيَةي الأ
ِأ ُكلَّ َشيأ  ُه ِأ زَنأكيي فييهي، َوَمَنَع َعن أ ، َفَحَصَرُه ِأ ُه ن أ ني بَ عأرييَن ليُقرأبيهي مي ِأ ِبييصأ ، َوفُ رأَساَُّنُ ِأ ٍء َحَّتَّ ُمُلوُكُه

ََ َمنأ بيهي  َباَر، َفَكا َخأ َبتيهي َعَلى اْلأ ةي َضبأطي الطَّرأقي َوَهي أ دَّ ِأ ليشي هي َباري بيََلدي نأ َأخأ ًئا مي ُِ َشي أ َل ِأ ََل يَ عأ ُه ن أ مي
هي.  ُجنأدي

َيرييَن َعَلى ا تَ نأ َيرينأجي َوَما َواََلَها ُمسأ ََ َدَخُلوا بيََلَد الرُّومي َوبيََلَد الأ َبا ََّ الأُقُسوَس َوالرُّهأ نَي، ُثَّ إي ليمي لأُمسأ
رَ َوأَ  ِأ يفي َأسأ هي يَع بيََلدي َيرينأجي َمَلَك َجَي َن الأ نأ فييَها مي َأ َأَخَذ قَ لأَعَة بَ عأرييَن َومي ََّ زَنأكيي إي ِأ َأ َلُموُه عي َوقأٍت، عأ

َراني  َتَمَعتي النَّصأ يَنئيٍذ اجأ ، َفحي سي ُد الأبَ يأتي الأُمَقدَّ ٌَّة إيَلَّ َقصأ ِأ ِهي نَي لَيأَس َْلُ ليمي ََّ الأُمسأ يَُّة، َوَساُروا َعَلى َوَأ
ِأ َما َنذأُكُرُه. ُه ن أ ََ مي اَم، وََكا ، َوَقَصُدوا الشَّ ُلولي  الصَّعأبي َوالذَّ

ِأ َكانُوا غَ  َّنَُّ ريَُة، فَإي خي ُِ الذَّ َيرينأجي َفَصََبُوا، َوقَ لَّتأ َعَليأهي نَُّه َجدَّ يفي قيَتالي الأ يَن، َوَأمَّا زَنأكيي فَإي َتعيدِي َ ُمسأ ريأ
ا قَ لَّتي َوَلَأ يَ  ، فَ َلمَّ امي ََ ُملأَك َِبقيي الشَّ ، َبلأ َكانُوا يَ تَ َوق َُّعو ِأ ََّ َأَحًدا يَ ُقوُم َعَليأهي ََ َأ ُكونُوا يَ عأَتقيُدو

 ، ِأ هي ََ إيََل بيََلدي ِأ يَ ُعوُدو ِأ َوَيَتأَُكُه نَ ُه ِي لييُ َؤمِي ليي لتَّسأ ، َوَأذأَعُنوا ِبي ِأ ريَُة َأَكُلوا َدَواِبَُّ خي ِأ الذَّ ِأ إيََل  فَ َل ُه َيُيب أ
ني  ، َأعأَطى ليَمنأ يفي اْلأيصأ ِأ َيرينأُج، َوُوُصولي َمنأ قَ ُرَب إيلَيأهي تيَماعي َمنأ بَقيَي الأ جأ َع ِبي ا َسَي َذليَك، فَ َلمَّ

ُلوََّنَا إيلَيأهي، فََأَجابُوُه إيََل َذليَك فَ  يَناٍر َُيأمي نَي أَلأَف دي ِأ ََخأسي ، َوقَ رََّر َعَليأهي ََ ََما ، َفَخَرُجوا اْلأ ِأ َأطأَلَقُه
ِي حَ  ليي ُموا َعَلى التَّسأ ، فَ َندي ِأ َتَمَع بيَسَببيهي تيَماُع َمني اجأ ُِ اجأ ا فَارَُقوُه بَ َلَغُه يأُث ََل َوَسلَُّموا إيلَيأهي، فَ َلمَّ

َباري أَلأبَ تََّة؛ فَليَهَذا سَ  َخأ َن اْلأ ٌء مي ِأ َشيأ ُلُه ََ ََل َيصي ُِ النََّدُم، وََكا ُعُه ََ  لَُّموا.يَ ن أ
ُلُهَما  ََ َأهأ َيرينأجي َفَكا َن الأ َرطَاَب مي َأ ِأ َقدأ فَ َتَح الأَمَعرََّة وََك هي َعَليأهي ةي ُمَقامي ََ زَنأكيي يفي ُمدَّ ُل َسائيري وََكا َوَأهأ

َرأَب بَ ي أ  ََّ اْلأ َ ؛ ْلي لي بَ عأرييَن يفي اْلأيزأيي َ َحَلَب َوَْحَاَة َمَع َأهأ ِأ قَائيَمٌة َعَلى َساٍق، الأويََلََّيتي الَِّتي َبنيأ نَ ُه
َِ َدَخُلَها َرتي الأبيََلُد، َوَعُظ َن النَّاُس، َوَعمي ا َمَلَكَها َأمي ، فَ َلمَّ ِأ نَ ُه ُب َوالأَقتأُل ََل يَ َزاُل بَ ي أ هأ ََ َوالن َّ ، وََكا

. ِلي َة قَ وأ حَّ َِ صي  فَ تأًحا ُمبييًنا، َوَمنأ رَآُه َعلي
َعأَمالي َوَأعأدَ  َسني اْلأ نأ َأحأ ا َمَلُكوا الأَمَعرََّة َكانُوا َومي َيرينأَج َلمَّ ََّ الأ لي الأَمَعرَّةي، فَإي َلُه زَنأكيي َمَع َأهأ َا َما َعمي ْلي

ِأ أَ  ليَها َوَمَعُه نأ َأهأ ََ َحَضَر َمنأ بَقيَي مي ا فَ َتَحَها زَنأكيي اْلأ ، فَ َلمَّ ِأ ََلَكُه ِأ َوَأمأ َواَْلُ عأَقاُب َمنأ َقدأ َأَخُذوا َأمأ
ََّ َهَلكَ  ِأ ُكتُ بَ َها، فَ َقاُلوا: إي ُه ن أ ، َفَطَلَب مي ِأ ََلَكُه  ، َوَطَلُبوا َأمأ
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ََلكي فييَها. َمأ َيرينأَج َأَخُذوا ُكلَّ َما لََنا، َوالأُكُتَب الَِّتي ليْلأ  الأ
ُِ إيلَ  لأٍك ُيَسلِي َعُلوا َذاَك، َوَأَعاَد َعَلى فَ َقاَل: اطأُلُبوا َدفَاتيَر َحَلَب، وَُكلَّ َمنأ َعَليأهي َخَراٌج َعَلى مي ََ يأهي، فَ 

َا. َعالي َوَأعأَدْلي َف أ َسني اْلأ نأ َأحأ ، َوَهَذا مي ِأ ََلَكُه  النَّاسي َأمأ
 



امي  هي إيََل الشَّ نأ بيََلدي ُر ُخُروجي َمليكي الرُّومي مي  ذيكأ
ينييَّةي  طَنأطي َيرينأَج َأرأَسُلوا إيََل َمليكي الأُقسأ ََّ الأ َم َأ ، َقدأ تَ َقدَّ ِأ ََ بيهي، َويُ َعرِيُفونَُه َما فَ َعَلُه زَنأكيي فييهي ريُخو َتصأ َيسأ

َز َوَساَر ُمُيدًّ  يُء، فَ َتَجهَّ يَنئيٍذ الأَمجي َعُه حي ََ َأ َُتأَلَك َوََل يَ ن أ ا، فَاب أَتَدَأ َوَُيُثُّونَُه َعَلى َْلَاقي الأبيََلدي قَ بأَل َأ
يَنةي أَ  َر َوَساَر إيََل َمدي َتظيُر َورَكيَب الأَبحأ ري، فََأرأَسى فييَها، َوَأقَاَم يَ ن أ لي الأَبحأ َي َلُه َعَلى َساحي نأطَالييََّة، َوهي

يَنةي نييقييََّة َوَحصَ  َها إيََل َمدي ا َوَصَلتأ َساَر َعن أ ََلُحُه، فَ َلمَّ َقالُُه َوسي َرَها، ُوُصوَل الأَمَراكيبي الَِّتي فييَها أَث أ
ُلَها َعَلى َمالٍ   يُ َؤدُّونَُه إيلَيأهي. َفَصاَْلَُه َأهأ

ََ اْلأَ  يَصةي، َوُِهَا بيَيدي ابأني ليُيو صِي يَنةي الأمي يَنةي َأَدنََة َوَمدي َها إيََل َمدي بي َوقييَل: َبلأ َمَلَكَها َوَساَر َعن أ رأَمِنيِي َصاحي
ُروبي َفَحَصَرُِهَا َوَمَلَكُهَما.  قيََلعي الدُّ

ي َزرأبََة َفَمَلَكهَ  ينَاَء َورََحَل إيََل َعنيأ َُس، َوَعََبَ مي َلُه إيََل َجزييَرةي ُقَبأ ، َوَْحََل َأهأ ََ َوًة، َوَمَلَك َتلَّ َْحأُدو ا َعن أ
ي الأَقعأَدةي، َوَضيََّق َعَلى َأهأ  يَنَة أَنأطَاكييََّة يفي ذي ، َفَحَصَر َمدي امي َكنأَدرييَّةي ُثَّ َخَرَج إيََل الشَّ سأ َا اْلأي ليَها َوِبي

َي  بُ َها الأ َها َصاحي ن أ َها إيََل بُ غأَراَص، َوَدَخَل مي نَ ُهَما، فَ َتَصاَْلَا َورََحَل َعن أ ، َفََتَدََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ ريْنأييُّ ريَيُنأدأ
لَ  َواًَل َكثيريًَة َوَدَخَل يفي طَاَعتيهي، َواَّللَُّ َأعأ ََ َأمأ ، فَ َبَذَل لَُه ابأُن ليُيو َرأَمِنيِي ََ اْلأ  ُِ.بَ َلَد ابأني ليُيو
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ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
يَ  ن أ َوُد َأظأَلَمتأ لَُه الدُّ امي َسَحاٌب َأسأ لشَّ نأ َأََّيَر، َظَهَر ِبي رييَن مي َنةي يفي الرَّابيعي َوالأعيشأ هي السَّ ا، َوَصاَر يفي َهذي

َُر َكأَنَُّه َنَ  ، ُثَّ َطَلَع بَ عأَد َذليَك َسَحاٌب َأْحأ ِي َوُّ َكاللَّيألي الأُمظألي َيا، َوَهبَّتأ رييٌح اْلأ ن أ ٌر َأَضاَءتأ َلُه الدُّ
يٌد َوب َ  َق، َوَجاَء بَ عأَدُه َمَطٌر َشدي َمشأ ََ َودي رَا َوأ ََ َأَشدُّ َذليَك ِبي َجري، وََكا َن الشَّ ٌف أَلأَقتأ َكثيريًا مي َرٌد  َعاصي

 كيَباٌر.
َواريسي الأُمَسيَُّب بأنُ  ََ يني أَبُو الأ بأني الصُّويفيِي  َوفييَها َعاَد ُمَؤيَُّد الدِي ي الأَمعأُروُف ِبي َُسنيأ نأ  -َعلييِي بأني اْلأ مي

َق. َمشأ  َصرأَخَد إيََل دي
َ أَبُو الأ  ََ َوَعاُدوا، َوَوِلي َق إيََل َصرأَخَد، فَ بَ ُقوا فييَها إيََل اْلأ َمشأ نأ دي ُلُه مي ريَج ُهَو َوَأهأ ََ َقدأ ُأخأ َواريسي وََكا ََ

َق، وَكَ  َمشأ يَمٍة َوُمُروَءٍة الرِيََئَسَة بيدي ََ َذا ريََئَسٍة َعظي يًما، وََكا ًنا َعظي َن ََتَكُّ ليَها، َوََتَكَّ نأَد َأهأ ََ َُمأُبوًِب عي ا
َرٍة.  ظَاهي

. ََ ََ َوَِهََذا َها ََ صأ َأًة ِبَي ُت ُفجأ َراُض بيبَ غأَداَد، وََكثُ َر الأَموأ َمأ  َوفييَها َكثُ َرتي اْلأ
يًدا.َوفييَها َساَر َأََتَبكأ زَنأكيي إيََل  َأ قَاَتَل َعَلى قَ لأَعتيَها قيَتاًَل َشدي   َدُقوقَا َوَمَلَكَها بَ عأَد َأ

 ]الأَوفَ َياُت[
، وَ  ََ َها ََ صأ افيعييَّةي ِبَي يُّ رَئييُس الشَّ َُجنأدي دي بأني ََثبيٍت اْلأ َُد بأُن ُُمَمَّ َ أَبُو َسعييٍد َأْحأ قََّه َعَلى َوفييَها تُ ُويفِي ََ تَ 



لنِيظَ  هي ِبي .َواليدي ََ َها ََ صأ يَّةي ِبَي  امي
َم َعاُشورَاَء َسَنَة ََخأ  ليُدُه يَ وأ ، َوَموأ َرييرييُّ ََد بأني ُعَمَر اْلأ َبُة اَّللَّي بأُن َأْحأ ِي هي َ أَبُو الأَقاسي ٍس َوَثََلثينَي َوتُ ُويفِي

ُرَّةي. َسني َزوأجي اْلأ ُر َمنأ َرَوى َعنأ أَِي اْلَأ اَئٍة، َوُهَو آخي  َوَأرأبَعيمي
يبي َسَنَة َثََلٍث َوسي َوقَ  َطي ُرَّةي أَيأًضا، وََكاَنتأ َوفَاُة اْلأ ري بأُن ََثبيٍت َعنأ َزوأجي اْلأ يُب أَبُو َبكأ َطي تِينَي دأ َرَوى اْلأ

اَئٍة.  َوَأرأبَعيمي
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َماَئٍة[ ي َوَثََلثينَي َوََخأسي نَ َتنيأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
(532) 

َماَئةٍ ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ  ي َوَثََلثينَي َوََخأسي  نَ َتنيأ
قَ  َمشأ نأ َأعأَمالي دي ََها مي أَص َوَغريأ ُر ُملأكي َأََتَبكأ زَنأكيي ْحي  ذيكأ

، فَ  َلَبكَّ َها إيََل بيَقاعي بَ عأ ن أ َنةي يفي الأُمَحرَّمي َوَصَل َأََتَبكأ زَنأكيي إيََل َْحَاَة، َوَساَر مي هي السَّ َمَلَك َويفي َهذي
َن الأ  صأ بي حي َيُظ َِبنيَياَس َوَأطَاَعُه َوُهَو أَيأًضا ليَصاحي َتحأ َق، َورَاَسَلُه ُمسأ َمشأ بي دي ََ ليَصاحي َدلي وََكا َمجأ

َها إيََل  ا ََنَزَل َمليُك الرُّومي َحَلَب رََحَل َعن أ أَص َفَحَصَرَها َوَأَداَم قيَتاَْلَا، فَ َلمَّ َق، َوَساَر إيََل ْحي َمشأ  دي
يََّة، فَ َلمَّ  يني َسَلمي َهابي الدِي أَص، َوَأرأَسَل إيََل شي ثَُة الرُّومي َعَلى َما ذََكرأََنُه َعاَوَد ُمَنازَلََة ْحي ا اْنأََلتأ َحادي

َي الَِّتي ق َ  ، َوهي َنُة َجاويِلي ََ اب أ َق ََيأُطُب إيلَيأهي ُأمَُّه لييَ تَ َزوََّجَها، َواَسأَُها زُُمرُُّد َخاُتو َمشأ بي دي  تَ َلتي اب أنَ َهاَصاحي
َرا َوََّنَري بَ َرَدى، ي َشقأ لََّة َعَلى َوادي َق الأُمطي َمشأ ري دي َرَسَة بيظَاهي َي الَِّتي بَ َنتي الأَمدأ ، َوهي  َِشأَس الأُمُلوكي

أَص َمَع قَ لأَعتيَها. َِ ْحي  فَ تَ َزوََّجَها َوَتَسلَّ
َا َْحأَلُه َعَلى الت َّ  ، َوإيََّّ ََ َُ إيلَيأهي يفي رََمَضا َاُتو َلتي اْلأ َق، َفَظنَّ َوْحُي َمشأ َها يفي دي مي نأ ََتَكُّ َا َما رََأى مي َزوُّجي ِبي

ٍء فََأعأَرضَ  ا تَ َزوََّجَها َخاَب َأَمُلُه، َوَلَأ َُيأُصلأ َعَلى َشيأ َا، فَ َلمَّ تِيَصالي ِبي َلي َها.أَنَُّه ََيأليُك الأبَ َلَد ِبي   َعن أ
 

امي  ُر ُوُصولي َمليكي الرُّومي إيََل الشَّ  ذيكأ
نيَ َوُملأكي  ليمي لأُمسأ  هي بُ َزاَعَة، َوَما فَ َعَلُه ِبي

تيَغاليهي  هي، َواشأ نأ بيََلدي َماَئٍة ُخُروَج َمليكي الرُّومي مي َدى َوَثََلثينَي َوََخأسي  َقدأ ذََكرأََن َسَنَة إيحأ
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امي  َنُة َوَصَل إيََل الشَّ هي السَّ ا َدَخَلتأ َهذي ، فَ َلمَّ ََ َيرينأجي َوابأني ليُيو لأ يًما، َوَقَصَد ِبي فًا َعظي ، َوَخاَفُه النَّاُس َخوأ
َي َحَلبَ  نأ َأعأَيا نأ َحَلَب، َفَمَضى ََجَاَعٌة مي َخ مي تَّةي فَ َراسي ٌة َعَلى سي ََ ي يَنٌة َلطي َي َمدي  بُ َزاَعَة َفَحَصَرَها، َوهي

تَ نأصَ  تَ َغاثُوا بيهي َواسأ أَص، فَاسأ ُر ْحي َن الأَعَساكيري، إيََل َأََتَبكأ زَنأكيي، َوُهَو ُُيَاصي ِأ َكثيريًا مي ُروُه، َفَسريََّ َمَعُه
َأ َحَصُروَها. َن الرُّومي إي نَ ُعوَها مي  َفَدَخُلوا إيََل َحَلَب ليَيمأ

ْلأَ  َا، َفَمَلَكَها ِبي َها َمنأَجنييَقاٍت، َوَضيََّق َعَلى َمنأ ِبي ََّ َمليَك الرُّومي قَاتيَل بُ َزاَعَة َوَنَصَب َعَلي أ َي ُثَّ إي يفي  َما
ِأ َوَأَسَر َوَسََب. ُه ن أ ليَها فَ َقَتَل مي هأ نأ رََجٍب، ُثَّ َغَدَر ِبَي رييَن مي سي َوالأعيشأ َامي  اْلأ

يَها َوََجَاَعٌة  ٍس، َوتَ َنصََّر قَاضي َأ ليَها ََخأَسَة آََلٍف َوََثَاَّيياَئةي نَ  ُة َمنأ ُجريَح فييَها َمنأ َأهأ دَّ ََ عي نأ وََكا مي
َا َْنأَو  ٍس.َأعأَياَّني َأ اَئةي نَ   َأرأبَعيمي

: ِأ ى، َفقييَل َْلُ ََ تَ  ََ َمني اخأ ٍم يَ َتَطلَُّبو  َوَأقَاَم الرُّوُم بَ عأَد َملأكيَها َعَشَرَة َأَّيَّ
، َوَهَلُكوا  ِأ ُنوا َعَليأهي ، َفَدخَّ َيةي َقدأ نَ َزُلوا إيََل الأَمَغارَاتي هي النَّاحي لي َهذي نأ َأهأ ََّ ََجأًعا َكثيريًا مي  َمَغاويري.يفي الأ إي

َُوا إيََل حَ  ، َوزََح امي لي الشَّ يَن بيَساحي َيرينأُج الَّذي ُِ الأ َن ُثَّ رََحُلوا إيََل َحَلَب فَ نَ َزُلوا َعَلى َفرييٍق، َوَمَعُه َلَب مي
يًدا، ِأ قيَتاًَل َشدي َداُث َحَلَب، فَ َقاتَ ُلوُه ِأ َأحأ ، َفَخَرَج إيلَيأهي ِأ ليهي ، َورَجي ِأ َن الرُّومي  الأَغدي يفي َخيأليهي فَ ُقتيَل مي

مٍ  رييَن، َوَأقَاُموا َثََلثََة َأَّيَّ ، َوَعاُدوا َخاسي ِأ نأَدُه ري عي ا َوُجريَح َخلأٌق َكثيرٌي، َوقُتيَل بيطأرييٌق َجلييُل الأَقدأ ِأ يَ َروأ ، فَ َل
لي  َن الأُمسأ ، َفَخاَف َمنأ فييَها مي َََثريبي ، فييَها َطَمًعا، فَ َرَحُلوا إيََل قَ لأَعةي اْلأ ََ َع َشعأَبا َها ََتسي نَي، فَ َهَربُوا َعن أ مي

ِأ َوَُيأ  ُظوََّنُ ََ َن الرُّومي َُيأ ِأ ََجأٌع مي َرى، َوَمَعُه َسأ ََ الأَقلأَعَة، َفَمَلَكَها الرُّوُم َوتَ رَُكوا فييَها َسَباََّي بُ َزاَعَة َواْلأ ُمو
ََلَب َذليَك رَ  َواُر ِبي رُي َأسأ َمي َع اْلأ ا َسَي َنأ َوَساُروا، فَ َلمَّ َقَع ِبي ، فََأوأ َََثريبي َكري إيََل اْلأ َن الأَعسأ نأَدُه مي َحَل فييَمنأ عي

َ َوَعاَد إيََل َحَلَب. ِبأ َرى َوالسَّ َسأ ، َوَخلََّص اْلأ ِأ َن الرُّومي فَ َقتَ َلُه  فييَها مي
يََّة ف َ  أَص، َوَساَر إيََل َسَلمي نَُّه فَاريَق ْحي يني زَنأكيي فَإي َماُد الدِي ََُراَت إيََل الرَّقَّةي، َوَأمَّا عي َنازََْلَا، َوَعََبَ ثيَقُلُه الأ

ريََة. ُِ الأمي ُه َطَع َعن أ َبَع الرُّوَم َويَ قأ  َوَأقَاَم َجرييَدًة لييَ ت أ
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َا َقَصُدوَها ، َوإيََّّ َي ُصو َنعي اْلُأ نأ َأمأ َا مي َّنَّ َزَر، فَإي ِأ َقَصُدوا قَ لأَعَة َشي أ َّنَُّ َا َلَأ َتُكنأ ليَزنأكيي،  َوَأمَّا الرُّوُم فَإي ََّنَّ ْلي
َي بأني عَ  ريي أَِي الأَعَساكيري ُسلأطَا َمي َا َكاَنتأ ليْلأ ُِ، َوإيََّّ ي تيَماُم الأَعظي هأ َها اَلي ظي َأ َُ َلُه يفي حي لييِي بأني َفََل َيُكو

، فَ َنازَُلوَها َوَحَصُروَها، َوَنصَ  ِي ري بأني ُمنأقيذي الأكيَناّني َلدي بأني َنصأ قأ َها ََثَانيَيَة َعَشَر َمنأَجنييًقا، فََأرأَسَل مي ُبوا َعَلي أ
نَ َها َوبَ  َها بَ ي أ ن أ لأُقرأبي مي ي ِبي ُدُه، َفَساَر إيلَيأهي، فَ نَ َزَل َعَلى ََّنَري الأَعاصي تَ نأجي بُ َها إيََل زَنأكيي َيسأ َ َْحَاَة، َصاحي نيأ

َزَر ُهوَ  رُي إيََل َشي أ ٍم َوَيسي ََ يَ رأَكُب ُكلَّ يَ وأ َراََّي  وََكا ُل السَّ ُِ الرُّوُم، َويُ رأسي َيأُث يَ َراُه ََ ِبي َُو َوَعَساكيُرُه، َويَقي
. ِأ ُه ن أ َيَرتأ بيهي مي  فَ َتأأُخُذ َمنأ َظ

 ُثَّ إينَُّه َأرأَسَل َمليُك الرُّومي يَ ُقوُل لَُه:



َها إيََل  ن أ ، فَانأزيُلوا مي هي اْلأيَبالي َذي ِنِي ِبي ِأ مي ُت ِأ َقدأ ََتَصَّن أ ُت  إينَُّك ِأ َأرَحأ َيَرتأ بيُك َأ َظ َراءي َحَّتَّ نَ لأَتقيَي، فَإي الصَّحأ
ََها. َزَر َوَغريأ ُُتأ َشي أ ِأ َوَأَخذأ ُت ََتَحأ ُتُي اسأ َيرأ َأ َظ ، َوإي ِأ نأُك نَي مي ليمي  الأُمسأ

هي، فَ  َباهي لي َوَأشأ ََذا الأَقوأ ِأ ِبي بُ ُه ََ يُ رأهي َا َكا ٌة، َوإيََّّ ِأ قُ وَّ امي َعَلى َمليكي الرُّومي َوَلَأ َيُكنأ َلُه ِبيي َأَشاَر فيرينأُج الشَّ
، َوقَاَل: َعلأ َأ ِأ يَ  َرُه َعَليأهي فَ َل نُوا َأمأ  ِبيَُصافَّتيهي، َوَهوَّ

نأ  يُئُه مي ُه فَ َيجي َأ تَ لأَقوأ َا ُهَو يُرييُد َأ ؟ إيََّّ ََ َكري إيَلَّ َما تَ َروأ َن الأَعسأ ََ أَنَُّه لَيأَس َلُه مي نَي  َْنََداتي  أََتظُنُّو ليمي الأُمسأ
 َما ََل َحدَّ َلُه.

نأُه، فَ َلوأ فَاَرَق  ََ مي امي َخائيَُو ََّ فيرينأَج الشَّ ُُه ِبَي ُل أَيأًضا إيََل َمليكي الرُّومي يُوِهي ََ زَنأكيي يُ رأسي َمَكانَُه وََكا
نأ َمليكي الرُّ  ِأ مي امي َُيَوِيفُ ُه ُل إيََل فيرينأجي الشَّ ا َعنأُه، َويُ رأسي :لََتَخلَّوأ ِأ  ومي َويَ ُقوُل َْلُ

بيهي، فَ َرَحَل َمليُك الرُّ  نأ َصاحي َعَر ُكلٌّ مي َتشأ يًعا، فَاسأ ِأ َجَي ًدا َمَلَك بيََلدَُك ًنا َواحي صأ امي حي لشَّ َأ َمَلَك ِبي ومي إي
ًما، َوتَ َرَك الأَمَجاني  رييَن يَ وأ شأ َها َأرأبَ َعًة َوعي ََ َمَقاُمُه َعَلي أ ، وََكا ََ َها يفي رََمَضا َا، َعن أ َاْلي يَق َوآََلتي اْلأيَصاري ِبي

يَع َما ، َوَأَخَذ َجَي ِأ ُه ن أ َّنأ ََتَلََّف مي َيَر بيَكثيرٍي ِمي َكُر، َفَظ َبُع َساقَُه الأَعسأ  تَ رَُكوُه. َفَساَر َأََتَبكأ ]زَنأكيي[ يَ ت أ
ي َكَماَل الدِي  َيرينأُج َعَلى بُ َزاَعَة َأرأَسَل زَنأكيي الأَقاضي ََ الأ ا َكا َد بأَن َعبأدي اَّللَّي بأني َوَلمَّ لي ُُمَمَّ ضأ ََ يني َأَِب الأ

ُدُه َوَيطأُلُب الأَعَساكيَر، َفَمَضى إيََل بَ غأَداَد، وَ  تَ نأجي ُعوٍد َيسأ َي َمسأ لأطَا َرُزورييَّ إيََل السُّ هأ ِي الشَّ َى الأَقاسي َأَّنأ
، َوأَ  َالي ِهأ ، َوَعرََّفُه َعاقيَبَة اْلأي َي لأطَا َاَل إيََل السُّ َأ ََيأليُكوا َحَلَب اْلأ َ الرُّومي إيَلَّ َأ َنُه َوَبنيأ نَُّه لَيأَس بَ ي أ

َم  َحابيهي يَ وأ نأ َأصأ نأَدُه َحرََكًة، فَ َوَضَع إينأَساًَن مي ِأ َيَيدأ عي ََُراتي إيََل بَ غأَداَد، فَ َل ُروا َمَع الأ َُجأَعٍة، َويَ نأَحدي
ري َوَمَعُه ََجَاَعةٌ  عي الأَقصأ نأََبَ  َفَمَضى إيََل َجامي يُب الأمي َطي ِأ إيَذا َصعيَد اْلأ َأ يَ ُثوَر ِبيي ، َوَأَمَر َأ ِي نأ رُنُودي الأَعَج مي

يُحوا َمَعُه: يُح َوَيصي  َوَيصي
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هي، َوََيأُرُج إيََل َداري السُّ  نأ رَأأسي َماَمَتُه مي ي عي َداُه، َوَيُشقُّ ثيَيابَُه، َويَ رأمي يَن ُُمَمَّ ََلَماُه، َوادي َي َوالنَّاُس لأ َواإيسأ طَا
َلُه. ث أ َي مي لأطَا عي السُّ َامي َعُل ِبي َأ ََ َكَذليَك، َوَوَضَع إينأَساًَن آَخَر يَ  َتغييُثو  َمَعُه َيسأ

بَُه َوأُ  َماَمَتُه، َوَشقَّ ثَ وأ َِ رََأَسُه، َوأَلأَقى عي نأََبَ قَاَم َذليَك الرَُّجُل، َوَلَط يُب الأمي َطي ا َصعيَد اْلأ ُه، ولَئيَك َمعَ فَ َلمَّ
يأخَ  ََ الشَّ عي يَ تَّبيُعو َامي َن اْلأ ، َوَساُروا مي ََ لأطَا إيََل  َوَصاُحوا، فَ َبَكى النَّاُس، َوتَ رَُكوا الصَََّلَة، َوَلَعُنوا السُّ
تَ  َي َيسأ لأطَا َي َكَذليَك، َوَأَحاَط النَّاُس بيَداري السُّ لأطَا عي السُّ ، فَ َوَجُدوا النَّاَس يفي َجامي َي لأطَا ََ َداري السُّ غييُثو

َُ فَ َقاَل: لأطَا ، َفَخاَف السُّ ََ  َويَ بأُكو
َّا رَأَيأُت، فَ َلمَّ  نأُه ِمي ُت مي َأ : َلَقدأ خي يأني َر، فَ َقاَل َكَماُل الدَّ ضي َرُزورييِي فَُأحأ هأ ُروا إيَِلَّ ابأَن الشَّ ضي ا َدَخلأُت َأحأ

َنٍة أَثَ رأَت؟ فَ ُقلأُت: َما فَ َعلأ  : َأيَّ فيت أ ََ َعَليأهي قَاَل ِلي َا النَّاُس يَ َغاُرو ، َوإيََّّ ًئا، َأََن ُكنأُت يفي بَ يأِتي ُت َشي أ
ِأ َعنَّا، َوا ُه رِيق أ ََ ُرجأ إيََل النَّاسي فَ  ، فَ َقاَل: اخأ َواّني ََ َعاقيَبَة َهَذا الت َّ ، َوََيَاُفو ََلمي سأ يني َواْلأي ُضرأ َغًدا، ليلدِي حأ



رَّ  ََ َكري َمنأ ُترييُد، فَ  َن الأَعسأ ََتأ مي يزي الأَعَساكيري، َوَحَضرأُت َواخأ نأ ََتأهي ِأ َما َأَمَر بيهي مي تُ ُه قأُت النَّاَس، َوَعرَّف أ
لأ  يني ِبي ريي الدِي ، فََأرأَسلأُت إيََل َنصي َيأشي َن اْلأ يَمًة مي ًة َعظي ُزوا ِلي طَائيََ ، َفَجهَّ َي يَوا َن الأَغدي إيََل الدِي لي مي صي َموأ

ََواَب يَ ُقوُل:ُأَعرِيفُُه َذليَك، َوُأَخوِيفُُه مي  ِأ ََيأليُكوََّنَا، فََأَعاَد اْلأ َّنَُّ َأ َطَرُقوا الأبيََلَد، فَإي َكري إي  َن الأَعسأ
. ََ َأ َيَأُخَذَها الأَكافيُرو نأ َأ ََ َخريأٌ مي ليُمو َأ َيَأُخَذَها الأُمسأ  الأبيََلُد ََل َشكَّ َمأأُخوَذٌة، َفَْلَ

 ، يلي يلي ليلرَّحي مي يلي َمليكي َفَشَرعأَنا يفي التَّحأ ُ بيَرحي امي َُيأَبي َن الشَّ َوإيذأ َقدأ َوَصَلِني كيَتاُب َأََتَبكأ زَنأكيي مي
ََ َذليَك فَ َقاَل: لأطَا َكري َأَحًدا، فَ َعرَّفأُت السُّ َن الأَعسأ َب مي حي َتصأ َأ ََل َأسأ ، َوَيَأُمُرّني ِبَي  الرُّومي

َن الأَغَزا َز، َوََل بُدَّ مي َكُر َقدأ ََتَهَّ َحابيهي الأَعسأ َصأ يَمةي َلُه َوْلي َمةي الأَعظي لي اْلأيدأ دي َوَبذأ ُهأ ، فَ بَ عأَد اْلأ امي ةي إيََل الشَّ
َكَر.  َأَعاَد الأَعسأ

نأ َذليَك َما قَاَلُه الأ  ثَ ُروا، َفمي َعَراُء َأََتَبكأ زَنأكيي َوَأكأ َزَر َمَدَح الشُّ ا َعاَد َمليُك الرُّومي َعنأ َشي أ ُِ َوَلمَّ لي ُمسأ
يَدٍة َأوَُّْلَا:بأُن خَ  نأ َقصي ََموييُّ مي ٍِ اْلأ ري بأني ُقَسيأ  ضي

 ُِ َتقيي َعاُب َوَتسأ لُّ َلَك الصِي ُِ ... َتذي ي َك أَي َُّها الأَمليُك الأَعظي  بيَعزأمي
َها: ن أ  َومي

 ُِ ي َ أَنَُّه الأَمليُك الرَّحي ا ... تَ َبنيَّ ََّ َكلأَب الرُّومي َلمَّ  َأَلَأ تَ َر َأ
ُِ َفَجاَء يُطَبِيُق ا ي َل اللَّيأُل الأَبهي ََ َحأ ََّ اْلأ َلَواتي َخيأًَل ... َكَأ ََ  لأ
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َُ َعَلى ريَضاهُ   َوَقدأ نَ َزَل الزََّما
يسٍ  َتُه بيَك يفي َخَي نَي رََمي أ ُِ ... َفحي ي َطأُب الأَعظي َطأبيهي اْلأ ََ ْلي  َوَدا

اضَ  ََ ََّ َذليَك ََل َيُدوُم ... َوأَبأَصَر يفي الأَم نأكَ تَ يَ قََّن َأ  ةي مي
َهابُ  ُِ ... َكأَنََّك يفي الأَعَجاجي شي رُي َوََل يُقيي َرَب ََل َيسي  َجيأًشا فََأحأ

َجتيهي فَ َوَلَّ  ُِ ... َأرَاَد بَ َقاَء ُمهأ ي ٌَ رَجي َو َشيأطَا  نُوٍر تَ َوقََّد َوهأ
 ُِ ي َوى اْلأيَمامي َلُه ْحَي  َولَيأَس سي

يبي  نأ َعجي يَدٌة َطوييَلٌة، َومي َي َقصي َا َوهي َع َمنأ ِبي َزَر َسَي ري َشي أ ا َعَزَم َعَلى َحصأ ََّ َمليَك الرُّومي َلمَّ َما ُُيأَكى َأ
ا: ًَ َح َتُح ُمصأ َأ بيَها َوُهَو يَ  ُد بأُن َعلييٍِ َأُخو َصاحي رُي ُمرأشي َمي  َذليَك، فَ َقاَل اْلأ

يءي َمليكي  َأ َقَضيأَت ِبيَجي َزلأَتُه َعَليأهي إي َقِي َمنأ أَن أ َِّ ِبي ٍم. اللَُّه َ بَ عأَد َأَّيَّ ِني إيلَيأَك! فَ تُ ُويفِي  الرُّومي فَاقأبيضأ
 

َُمَراءي  َن اْلأ ُعوٍد َوالأَمليكي َداُوَد َوَمنأ َمَعُه مي َي َمسأ لأطَا َ السُّ ُر َحرأٍب َبنيأ  ذيكأ
لي َساَر َْنأَو َأذأرَبييَجا صي َن الأَموأ َّللَّي َأََتَبكأ زَنأكيي مي ُد ِبي ا فَاَرَق الرَّاشي رُي َلمَّ َمي ََ اْلأ ، فَ َوَصَل َمَراَغَة، وََكا ََ



َني َطَغايَ رأُك صَ  رُي َعبأُد الرَّْحأ َمي رُي بُوزَابَُة، َواْلأ َمي ََ اْلأ َتا ُوزيسأ ُب فَاريَس، َوََنئيُبُه ِبي أُس َصاحي ُب َمنأُكَبي احي
نَ  عيرييَن مي َتشأ َي َُمأُموٍد، ُمسأ لأطَا نأُه،  َخلأَخاَل، َوالأَمليُك َداُوُد ابأُن السُّ ُعوٍد، َخائيَينَي مي َي َمسأ لأطَا السُّ

َدًة، َويَ ُردُّوُه إيََل اْلأيََل  ِأ َواحي يهي ََ أَيأدي ِأ ليَتُكو تيَماعي َمَعُه جأ َد َعَلى اَلي ُعوا، َوَوافَ ُقوا الرَّاشي َفةي، فَ َتَجمَّ
. ِأ عأ َمَعُه ِأ إيََل َذليَك، إيَلَّ أَنَُّه َلَأ ََيأَتمي  فََأَجاَِبُ

ََ َوَوَصَل ا َها يفي َشعأَبا ، َفَساَر َعن أ ِأ هي تيَماعي جأ ُعوٍد َوُهَو بيبَ غأَداَد ِبي َي َمسأ لأطَا  ْلأَََبُ إيََل السُّ
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أ  رَي َمنأُكَبي َمي ُعوٌد، َوَأَخَذ اْلأ َُ َمسأ لأطَا ُِ السُّ تَ تَ ُلوا فَ َهَزَمُه َت، فَاق أ ا بيبَ نأَجني كيشأ ، فَالأتَ َقوأ ِأ ريًا، َْنأَوُه َس َأسي
نَي.فَ قُ  َهزيمي بي َواتِيَباعي الأُمن أ هأ ُعوٍد يفي الن َّ َكُر َمسأ رََّق َعسأ ََ ًا، َوتَ  َ َيَديأهي َصَبأ  تيَل َبنيأ

 ََ ُعوًدا َوَقدأ تَ  ََ َمسأ لأطَا ، فَ َرَأََّي السُّ َرأضي َن اْلأ َني َطَغايَ رأُك َعَلى َنَشٍز مي ََ بُوزَابَُة َوَعبأُد الرَّْحأ رََّق وََكا
َكُرُه َعنأُه،  َن َعسأ ََزَم، َوقَ َبَض بُوزَابَُة َعَلى ََجَاَعٍة مي ُبتأ َْلَُما َواَّنأ ِأ يَ ث أ َفَحَمََل َعَليأهي َوُهَو يفي قيلٍَّة فَ َل

ُب َأذأرَبي  ُقَر َصاحي ِأ َوَلُد َأََتَبكأ قَ َراُسن أ ُه ن أ ُب اْلأيلَّةي، َومي : َصَدَقُة بأُن ُدبَ يأٍس َصاحي ِأ ُه ن أ ، مي َُمَراءي ، اْلأ ََ يَجا
نأَدُه.َوَعنأََتُ  ِأ عي ، َوتَ رأَكُه ِأ ُُه َكري، َوَغريأ   بأُن أَِي الأَعسأ

ََ َهَذا مي  ، وََكا ي ُزوَمنيأ َي َمهأ َكَرا َعينَي، َوَصاَر الأَعسأ ِأ َأَجأ أَس قَ تَ َلُه بيهي َمنأُكَبي ا بَ َلَغُه قَ تأُل َصاحي َجبي فَ َلمَّ نأ َأعأ
. اقي تِيََ  اَلي

ُعوٌد َأذأرَبي  َُ َمسأ لأطَا َعةي َوَقَصَد السُّ ُد بَ عأَد الأَوق أ َها الرَّاشي ، َوَوَصَل إيلَي أ ََ ، َوَقَصَد الأَمليُك َداُوُد َِهََذا ََ يَجا
ِأ َأَشاَر ِبي  َغلُّبي َعَليأهي، َوبَ عأُضُه دي الأعيَراقي َوالت َّ ِأ َأَشاَر بيَقصأ ََماَعةي، فَ بَ عأُضُه تأ آرَاُء اْلأ ََ تَ َل تِيَباعي فَاخأ

ُعوٍد ليلأ  َي َمسأ لأطَا ِأ يَ َر السُّ ََماَعةي، فَ َل ََبُ اْلأ ََ بَ َوازَبَُة َأكأ ، وََكا ِأ َُ َعَليأهي ََّ َما بَ عأَدُه يَ ُهو نأُه، فَإي َراغي مي ََ
َأ ََيأَتنيَع َمنأ  أَس قَ بأَل َأ بيَها َمنأُكَبي َها بَ عأَد قَ تألي َصاحي ذي ََ َغَرُضُه إيََل بيََلدي فَاريَس َوَأخأ َا َعَليأهي، َذليَك، وََكا ِبي

.ف َ  ََ َتا َها َمليُكَها، َوَصاَرتأ لَُه َمَع ُخوزيسأ ِأ َما َكانُوا فييهي، َوَساَر إيلَي أ  َبَطَل َعَليأهي
َنُة ِبيَ  حأ ُش الشِي ليَكَها، َفَخَرَج إيلَيأهي الأبَ قأ ٍد إيََل بَ غأَداَد ليَيمأ َي ُُمَمَّ لأطَا ا، َوَنَظُر َوَساَر َسلأُجوقأَشاَه ابأُن السُّ

ريُ  مي َأمي َادي ا قُتيَل َصَدَقُة بأُن ُدبَ يأٍس َأقَ رَّ  اْلأ ا، َوَلمَّ ًَ َع َتضأ ًزا ُمسأ ََ َعاجي ، َوقَاتَ ُلوُه َوَمنَ ُعوُه، وََكا َاجِي اْلأ
َكري أَ  دي بأني ُدبَ يأٍس، َوَجَعَل َمَعُه ُمَهلأَهَل بأَن أَِي الأَعسأ يهي ُُمَمَّ ُعوٌد اْلأيلََّة َعَلى َأخي َُ َمسأ لأطَا َخا َعنأََتٍ السُّ

َرُه. ُتولي يَُدبِيُر َأمأ  الأَمقأ
َوالَ  َمأ ََ بيبَ غأَداَد َوََّنَُبوا اْلأ َنُة بَ غأَداَد يُ َقاتيُل َسلأُجوقأَشاهأ ََثَر الأَعيَّاُرو حأ ُش شي ََ الأبَ قأ ا َكا ، َوقَ تَ ُلوا َوَلمَّ

َوالي ظَاهي  َمأ ََ َأرأَِبَب اْلأ ُدو صي ِأ َحَّتَّ َكانُوا يَ قأ ُرُه ، الرِيَجاَل، َوزَاَد َأمأ ََ ِأ َما يُرييُدو ُه ن أ ََ مي ًرا، َوَيَأُخُذو
ِأ َوَصَلَب، َوَغلَّتي اْلأَ  ُه ن أ َنُة قَ َتَل مي حأ ا َعاَد الشِي الينَي، فَ َلمَّ َمَّ تيَعَة َعَلى رُُءوسي اْلأ َمأ ََ اْلأ ُلو َعاُر، َوَُيأمي سأ



ةي الأَعيَّاريينَ  ُجَّ ُتورييَن ِبي نأُه، َوَأَخَذ الأَمسأ ُِ مي ني وََكثُ َر الظُّلأ لي َوَغريأيَها مي صي ، َفَجََل النَّاُس َعنأ بَ غأَداَد إيََل الأَموأ
.  الأبيََلدي
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َا الأَمليُك َداُوُد َوبَ َوازَبَةُ  ََ َوِبي َّللَّي إيََل َِهََذا ُد ِبي ا َوَصَل الرَّاشي َّللَّي َلمَّ دي ِبي ُر قَ تألي الرَّاشي َن ذيكأ ، َوَمنأ َمَعُهَما مي
َُمَراءي َوالأ  ُد اْلأ ُرُه، َساَر الرَّاشي َم ذيكأ رُّقي الأَعَساكيري، َعَلى َما تَ َقدَّ ََ ُعوٍد، َوتَ  َي َمسأ لأطَا َعَساكيري بَ عأَد اَّنأيَزامي السُّ

ُعو  َزَة، َفَساَر َمسأ َُوي أ ََ َمَع الأَمليكي َداُوَد، َوَمَعُهَما ُخَواَرزأُم َشاهأ، فَ َقاَرَِب اْلأ َتا َّللَّي إيََل ُخوزيسأ ََل بَ غأَداَد ٌد إي ِبي
هي، َوبَقيَي  ، فَ َعاَد الأَمليُك َداُوُد إيََل فَاريَس، َوَعاَد ُخَواَرزأُم َشاهأ إيََل بيََلدي ِأ َعني الأعيَراقي نَ َعُه ُد ليَيمأ الرَّاشي

. ََ َها ََ ِي َساَر إيََل َأصأ نأ َعَساكيري الأَعَج ا أَييَس مي َدُه، فَ َلمَّ  َوحأ
ُس َوالأ  َامي ََ اْلأ ا َكا َمتيهي، فَ َلمَّ دأ يَن َكانُوا يفي خي َُراَسانييَّةي الَّذي َن اْلأ ٌََر مي ََ َوَثَب َعَليأهي نَ  نأ رََمَضا ََ مي ُرو عيشأ

 ََ َها ََ ري َأصأ نأُه، َوُدفيَن بيظَاهي ََ يفي َأعأَقابي َمَرٍض َوَقدأ بَريَئ مي ُلوَلَة، وََكا فَ َقتَ ُلوُه َوُهَو يُرييُد الأَقي أ
، فَ رَكيبَ  ََ َتا ريسأ  َمنأ َمَعُه فَ َقتَ ُلوا الأَباطينييََّة. بيَشهأ

َيَض  ََ أَب أ ًدا، وََكا ًما َواحي ا َوَصَل اْلأَََبُ إيََل بَ غأَداَد َجَلُسوا ليلأَعَزاءي بيهي يفي بَ يأتي النُّوبَةي يَ وأ َقَر َحَسَن َوَلمَّ َأشأ
. ةي َوالأَبطأشي يَد الأُقوَّ يًبا َشدي َي َملييَح الصُّورَةي، َمهي  اللَّوأ

ُّ:قَ  ٍر الصُّوِلي  اَل أَبُو َبكأ
َأ َُيأَلَع، َورُ  نأ َأ ََلمي ََل بُدَّ مي سأ نأ َأوَّلي اْلأي ري النَّاسي مي مأ ٍس يَ ُقوُم ِبَي ََّ ُكلَّ َسادي ََ إي َا قُتيَل، النَّاُس يَ ُقوُلو ِبَّ

 قَاَل:
ََّ َأوََّل َمنأ قَاَم ِبيَ  ُتُه َكَما قييَل، فَإي ٌد َرُسوُل اَّللَّي فَ َتَأمَّلأُت َذليَك، فَ َرأَي أ ُمَّةي ُُمَمَّ هي اْلأ ري َهذي َصلَّى اَّللَُّ  -مأ

 َِ َسُن  -َعَليأهي َوَسلَّ ، َواْلَأ ، َوَعلييٌّ َُ ٍر، َوُعَمُر، َوُعثأَما ِأ  -ُثَّ أَبُو َبكأ ُه َي اَّللَُّ َعن أ َفُخليَع، ُثَّ  -َرضي
ُنُه، َوُمَعاوييَُة بأُن يَزييَد، ، َوَعبأُد اَّللَّي بأُن الزَُّبريأي، َفُخليَع  ُمَعاوييَُة َويَزييُد اب أ ََ َوا ، َوَعبأُد الأَمليكي بأُن َمرأ َُ َوا َوَمرأ

َشاُم  ، َوُعَمُر بأُن َعبأدي الأَعزييزي، َويَزييُد َوهي َُ َنا َعبأدي َوقُتيَل، ُثَّ الأَولييُد بأُن َعبأدي الأَمليكي َوَأُخوُه ُسَليأَما اب أ
، َوالأَولييُد  ََّاحُ الأَمليكي َ السَّ ُر َبِني ُأَميََّة، ُثَّ َوِلي ِأ َأمأ َتظي ، َفُخليَع َوقُتيَل، ُثَّ َلَأ يَ ن أ ، بأُن يَزييَد بأني َعبأدي الأَمليكي

ُِ، وَ  َُ َوالأُمعأَتصي نُي َفُخليَع َوقُتيَل، َوالأَمأأُمو َمي يُد، َواْلأ ي، َوالرَّشي َادي ، َواْلأ يُّ دي اثيُق، الأوَ َوالأَمنأُصوُر، َوالأَمهأ
ُد، َوالأ  ي، َوالأُمعأَتمي َتدي ، َوالأُمهأ َتعينُي َفُخليَع َوقُتيَل، َوالأُمعأتَ زُّ ُر، َوالأُمسأ َتصي ُد، َوالأُمتَ وَكِيُل، َوالأُمن أ ُمعأَتضي

َي  َتكأ ي، َوالأُمتَّقيي، َوالأُمسأ ُر، َوالرَّاضي َيي َفُخليَع ُثَّ رُدَّ، ُثَّ قُتيَل، ُثَّ الأَقاهي َت يُع، َوالطَّائيُع َوالأُمكأ ي، َوالأُمطي
ُد، َفُخليَع َوقُتيلَ  ُد َوالرَّاشي ََتأشي ُر، َوالأُمسأ َتظأهي ي، َوالأُمسأ َتدي ُِ، َوالأُمقأ ُر، َوالأَقائي  .َفُخليَع، ُثَّ الأَقادي
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بأني الزَُّبريأي َكاَنتأ قَ بأَل الأب َ  َعَة َلي ََّ الأبَ ي أ َ نُُه قُ لأُت: َويفي َهَذا َنَظٌر؛ ْلي ، وََكوأ ََ َوا َعةي ليَعبأدي الأَمليكي بأني َمرأ ي أ
َّللَّي، َوَمنأ بَ عأَدُه ذَكَ  ري ِبي َتدي مي الأُمقأ َا ذََكَر إيََل َأَّيَّ ُّ إيََّّ َه َلُه، َوالصُّوِلي ُُه.َجَعَلُه بَ عأَدُه ََل َوجأ  َرُه َغريأ

 
ََ الأَعيَّاري  َرا ُر َحالي ابأني َبكأ  ذيكأ

َنةي  هي السَّ ًرا يفي َهذي َباُعُه، َوَصاَر يَ رأَكُب ظَاهي ، وََكثُ َر أَت أ لأعيَراقي ََ الأَعيَّاري ِبي َرا ُر ابأني َبكأ َِ َأمأ ةي َعُظ ي اْلأيجَّ يفي ذي
ِي ابأَن أَ  رييُف أَبُو الأَكَرمي الأَواِلي بيبَ غأَداَد، فََأَمَر َأَِب الأَقاسي يَن، َوَخاَفُه الشَّ دي سي َأ َن الأُم يهي حَ يفي ََجأٍع مي ي خي امي

َتدَّ َعَليأهي ليَيأأَمَن َشرَُّه. َأ َيشأ َزَجي َأ  َِببي اْلأ
بأني الأبَ زَّازي، فَان أتَ َهى َأمأ  ، َوَمَعُه رَفييٌق لَُه يُ عأَرُف ِبي َوادي لسَّ ثيُر الأَمَقاَم ِبي ََ ُيكأ َرا ََ ابأُن َبكأ َُما وََكا ُرُِهَا إيََل َأَّنَّ

كَّ  َما سي هي َسأي ريَِب ِبي َأ َيضأ ُّ إيََل الأَواِلي أَِي َأرَاَدا َأ َنِبي يني الزَّي أ َنُة َوالأَوزييُر َشَرُف الدِي حأ َباري، فََأرأَسَل الشِي َن أ ًة يفي اْلأ
، َوقَاََل:  الأَكَرمي

يهي َوَعرََّفُه َما َجَرى، َوقَاَل َلهُ  َضَر ابأَن َأخي تُ َلَك، فََأحأ َأ نَ قأ ، َوإيمَّا َأ ََ َرا ُتَل ابأَن َبكأ َأ تَ قأ  :إيمَّا َأ
، فَ َقاَل: ََ َرا َأ ََتأَتاَر ابأَن َبكأ َسَك، َوإيمَّا َأ َأ َأ ََتأَتاَرّني َونَ   إيمَّا َأ

، فَ ُيقي  ي أَِي الأَكَرمي ََ َعاَدًة، َيَييُء يفي بَ عأضي اللََّياِلي إيََل ابأني َأخي َرا بأني َبكأ ََ َلي تُ ُلُه، وََكا ُِ يفي َداريهي، َأََن َأق أ ي
نأَدُه، فَ لَ  َرُب عي ََلَحُه َوَوَثَب بيهي فَ َقتَ َلُه، َوَأرَاَح َوَيشأ ِي سي ا َجاَء َعَلى َعاَدتيهي َوَشريَب، َأَخَذ أَبُو الأَقاسي مَّ

َن  رٍي رَفييَقُه ابأَن الأبَ زَّازي، َوُصليَب، َوقُتيَل َمَعُه ََجَاَعٌة مي َذ بَ عأَدُه بيَيسي نأ َشرِيهي، ُثَّ ُأخي يَّةي، النَّاَس مي ََرامي اْلأ
َنُة.َفَسكَ  َيت أ  َن النَّاُس َواطأَمأَنُّوا، َوَهَدَأتي الأ

 
َي  َازي ، َوويزَارَةي اْلأ رأَكزييِنيِي ُر قَ تألي الأَوزييري الدَّ  ذيكأ

رأَكزييِنيِي  ُعوٌد َعَلى َوزييريهي الأعيَمادي أَِي الأََبََكاتي بأني َسَلَمَة الدَّ َُ َمسأ لأطَا َنةي قَ َبَض السُّ هي السَّ ، يفي َهذي
ت َ  ًَل ََنفيذَ َواسأ ًما ُشَجاًعا، َعادي ََ الأَكَماُل َشهأ ، وََكا َي َازي ي اْلأ َُسنيأ َد بأَن اْلأ يأني ُُمَمَّ َزَر بَ عأَدُه َكَماَل الدَّ  وأ

،َ ريَةي، َأزَاَل الأُمُكوَس َورََفَع الأَمظَاَلي ، َحَسُن السِي ِي ُكأ  اْلأ
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َي َوَوظَائي  لأطَا ُِ َمُئونََة السُّ ََ يُقيي َأ وََكا ُتورًَة َُيَا َياَء َكثيريًَة َكاَنتأ َمسأ َيهي، َوََجََع َلُه َخَزائيَن َكثيريًَة، وََكَشَف َأشأ
، ََل  َُمَراءي َ اْلأ َنُه َوَبنيأ قَ ُعوا بَ ي أ ، فََأوأ َعأَمالي َرُق، فَ ثَ ُقَل َعَلى الأُمَتَصرِيفينَي َوَأرأَِببي اْلأ يََّما فييَها َوُيسأ  سي

بَ  ُقَر َصاحي ، َوَأرأَسَل يَ ُقوُل: قَ َراُسن أ ََ لأطَا نَُّه فَاَرَق السُّ ، فَإي ََ  َأذأرَبييَجا
َُمَراءي بيَقتأليهي  َن اْلأ َنا ُسلأطَاًَن آَخَر. فََأَشاَر َمنأ َحَضَر مي َأ تُ نأقيَذ رَأأَس الأَوزييري َوإيَلَّ َخَدمأ ُروُه إيمَّا َأ ، َوَحذَّ

َنًة ََل تَ َتََلََّف، فَ َقتَ َلُه َعَلى ُكرأ  َعَة فيت أ َي. وََكاَنتأ ويزَارَتُُه َسب أ ُقَر فَ َرضي نأُه، َوَأرأَسَل رَأأَسُه إيََل قَ َراُسن أ ٍه مي



َماَئٍة. ُلُه َسَنَة َثََلٍث َوَثََلثينَي َوََخأسي ََ قَ ت أ ُهٍر، وََكا  َأشأ
قُ  يُّ َوزييُر قَ َراُسن أ رأدي ٍد الأَُبُوجي ُر بأُن ُُمَمَّ ُُموُر َوَوَزَر بَ عأَدُه أَبُو الأعيزِي طَاهي ، َوَضاَقتي اْلأ َر، َولُقِيَب َعزَّ الأُملأكي

ني الأ  ٌء مي تيَياريهي، َوَلَأ يَ بأَق َلُه َشيأ َُمَراُء الأبيََلَد بيَغريأي اخأ َطَع اْلأ تَ قأ ُعوٍد، َواسأ َي َمسأ لأطَا بيََلدي أَلأبَ تََّة إيَلَّ َعَلى السُّ
.َ لأطََنةي ََل َغريأ ُِ السَّ  اسأ

 
ةي َحوَ  دَّ ُر عي ثَ ذيكأ  ادي

َّيَ  نأ بيََلدي دي َتَّاخي مي يَن قَ لأَعَة اْلأ ُب َماريدي يني ََتُرأََتُش إييلأغَازيي َصاحي َنةي َمَلَك ُحَساُم الدِي هي السَّ ٍر، يفي َهذي ري َبكأ
ُر َمنأ بَ  يعيَها، َوَهَذا آخي ٍر َجَي ََّيري َبكأ يَن َكانُوا ُمُلوَك دي ََ الَّذي َوا نأ بَ عأضي َبِني َمرأ ِأ َلُه َأَخَذَها مي ُه ن أ قيَي مي

غأيي  ُص َوََل الت َّ قأ ي ََل يَ ُزوُل ُملأُكُه، َوََل يَ َتَطرَُّق إيلَيأهي الن َّ ائيِي الَّذي َيِي الدَّ ََ اْلأ  رُي.ويََليٌَة، َفُسبأَحا
َا رَا َوَتي ، فَ َقاَم بيكيسأ تيََلفي خأ َن اَلي َوُة الأَكعأَبةي، ليَما ذََكرأََنُه مي َقَطَعتأ كيسأ ،  َوفييَها ان أ يُّ اريسي ََ ُر الأ ُت التَّاجي َمشأ

َوةي ََثَانيَيَة َعَشَر أَلأ  َد إيلَيأهي َسبييٌل، فَ بَ َلَغ ََثَُن الأُكسأ َرةي بيُكلِي َما ُوجي اخي ََ َن الثِيَيابي الأ يَناٍر َكَساَها مي َف دي
اري الأُمَسافيرييَن إيََل اْلأينأدي َكثيرُي الأَمالي  َن التُّجَّ رييٍَّة، َوُهَو مي صأ  .مي

ُعوٍد، َوتَ َزوََّج بَ عأدَ  َي َمسأ لأطَا َي بَ رأكيَيارأَق َزوأُج السُّ لأطَا َنُة السُّ َُ اب أ َرى َوفييَها تُ ُوفِيَيتأ زُبَ يأَدُة َخاُتو َأ َها ُس
نَ  َنَة قَاَورأَت، َوُهَو مي ُوََل، َوتَ َزوََّج اب أ َنَة ُدبَ يأسي بأني َصَدَقَة يفي َُجَاَدى اْلأ  اب أ
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ُرهُ الأبَ يأتي  ُُه، َوذيكأ َر لَيأًَل َوََّنَارًا، َفليَهَذا َسَقَط اَسأ َمأ ََ ََل يَ َزاُل يُ َعاقيُر اْلأ ، إيَلَّ أَنَُّه َكا لأُجوقييِي  .السَّ
 ََ َِ النَّاَس َوَعَس ََ َقدأ َظَل َنَة بَ غأَداَد، وََكا حأ يَّ شي ََلحي شي السِي ُعوٌد ابأَن الأبَ قأ َُ َمسأ لأطَا ، هُ َوفييَها قَ َتَل السُّ ِأ

نأَد  َا عي رييَت، َفَسَجَنُه ِبي َُه إيََل َتكأ ، فَ َقَبَض َعَليأهي َوَسريَّ ِي َن الظُّلأ ُُه مي َعلأُه َغريأ َأ يني َوفَ َعَل َما َلَأ يَ  دي الدِي ُُمَاهي
َلَة فَ َغريَق، فَ  جأ هي يفي دي سي َأ َلُه أَلأَقى بينَ  ا َأرَاُدوا قَ ت أ َل إيََل َِبأُروَز، ُثَّ َأَمَر بيَقتأليهي، فَ َلمَّ َذ رَأأُسُه، َوْحُي ُأخي

َها: ن أ ًَة مي َل َأعأَماًَل َصاْلي يني َِبأُروَز، فَ َعمي َد الدِي َنَة الأعيَراقي ُُمَاهي حأ َُ شي لأطَا ، َوَجَعَل السُّ َي لأطَا  السُّ
سَ  حأ ريَةي َكثيرَي اْلأي ََ َحَسَن السِي َباَهَها، وََكا َي َوَأشأ َرَوا هأ َل ُمَسنَّاَة الن َّ .أَنَُّه َعمي َي  ا

يَّةي بيبَ غأَداَد. لنِيظَامي يأُخ أَبُو َمنأُصوري بأُن الرَّزَّازي ِبي  َوفييَها َدرََّس الشَّ
ِي فَُأطأليَق، َواْنأََدَر إيََل بَ غأَداَد، فَ  َنِبي ي الأُقَضاةي الزَّي أ َخَلَع َعَليأهي َوَأرأَسَل إيََل َأََتَبكأ زَنأكيي يفي إيطأََلقي قَاضي

ُة، َوأَ  ََ َليي ُرُه، َحَّتَّ َأَكَل اْلأ َِ َأمأ تُُه َوَعُظ يٌد طَاَلتأ ُمدَّ ََ َغََلٌء َشدي ُرأَسا ََ ِبي بيهي. َوفييَها َكا قَ رَُّه َعَلى َمنأصي
. ُوعي َن اْلأ لي الأبيََلدي مي ثَ ُر َأهأ رََّق َأكأ ََ ، َوتَ  َوابِي َن الدَّ َُِهَا مي َنانيرَي َوَغريأ  النَّاُس الأكيََلَب َوالسَّ

 َ تَ َقاَم َلهُ َوفييَها تُ ُويفِي ، َواسأ ّني ُنُه فَ رأ َ بَ عأَدُه اب أ ٍر، َوَوِلي ََّيري بيكأ نأ دي ََ مي لييَس َوَأرأَز ُب بيدأ َأ َصاحي ََل َُ َأرأسي   طَُغا
ُر. َمأ  اْلأ



، لي صي ٍر، َوالأَموأ ََّيري َبكأ َزييَرةي، َودي ، َواْلأ امي لشَّ يَمٌة ِبي ٍر، َجاَءتأ زَلأَزَلٌة َعظي ََ ري َص ،  َوفييَها يفي َشهأ َوالأعيَراقي
مي َعاََلٌ َكثيرٌي. َدأ َها، َوَهَلَك ََتأَت اْلأ ن أ ، َفَخرََّبتأ َكثيريًا مي ني الأبيََلدي  َوَغريأيَها مي
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 ]الأَوفَ َياُت[
قي  ََ ينَ َورييِي الأ تأحي الدِي ََ ري بأُن( أَِي الأ ََد أَبُو َبكأ دي بأني )َأْحأ َُد بأُن ُُمَمَّ َ َأْحأ َبلييُّ بيبَ غأَداَد، َوفييَها تُ ُويفِي َن أ يُه اْلأ

: َب أَياتي هي اْلأ ََ يَ نأُشُد َكثيريًا َهذي  وََكا
 َُ َُ فُ ُنو ُُنو ًرا ... بيَغريأي َعَياٍء َواْلأ َي َفقييًها ُمَناظي َأ َُتأسي يأَت َأ  ََتَن َّ

ُِ َكيأَف َيُكو  تَ َها فَالأعيلأ ََ َمَشقٍَّة ... تَ َلقَّي أ تيَساُب الأَمالي ُدو  َُ َولَيأَس اكأ
ٍَ َوََخأ  ليُدُه َسَنَة ََثَا ، َوَموأ يُّ َسني الأَكرأخي ُد بأُن َعبأدي الأَمليكي بأني ُعَمَر أَبُو اْلَأ َ ُُمَمَّ نَي َوفييَها تُ ُويفِي سي

ََ َوَغريأيَها. ََ َوَِهََذا َها ََ يَث بيَكرأَخ َوَأصأ َدي َع اْلأ ًَث، َسَي ََ َفقييًها ُُمَدِي اَئٍة، وََكا  َوَأرأبَعيمي
ٍد، َوُهَو ابأُن َويفي  يَل بأني َصاعي َاعي ي بأني إيَسأ َُسنيأ ُد بأُن اْلأ ي أَبُو الأَعََلءي َصاعي َ الأَقاضي َها تُ ُويفِي ن أ ََ مي ِِي َشعأَبا َع

َ الأَقَضاَء بينَ يأَسابُوَر بَ عأَد أَِي َسعييٍد. ي أَِي َسعييٍد، َوَوِلي  الأَقاضي
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َماَئٍة[]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوثَ   ََلثينَي َوََخأسي
(533) 

َماَئةٍ   ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوَثََلثينَي َوََخأسي
َي َسنأَجَر َوُخَواريزأَم َشاهأ  لأطَا َ السُّ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ

َشاهأ إيََل ُخَواَرزأ  َُ َسنأَجُر بأُن َمليكأ لأطَا َنةي يفي الأُمَحرَّمي َساَر السُّ هي السَّ َز يفي َهذي َُواريزأَم َشاهأ أُتأسي َم ُُمَاريًِب ْلي
ٍد.  بأني ُُمَمَّ

َمةي َلُه،  تيَناعي َعَليأهي َوتَ رأكي اْلأيدأ مأ َلي َسُه ِبي َأ ُث نَ  َز ُُيَدِي ََّ أُتأسي َأ َسنأَجَر بَ َلَغُه َأ ََّ َهَذا َوَسَبُب َذليَك َأ َوَأ
َحابيهي َوُأمَ  نأ َأصأ َر َقدأ َظَهَر َعَلى َكثيرٍي مي َمأ نأُه، َفَجَمَع اْلأ َرائيهي، فََأوأَجَب َذليَك َقَصَدُه، َوَأَخَذ ُخَواَرزأَم مي

ِأ َيُكنأ  تَ تَ ُلوا، فَ َل َحابَُه فَاق أ ُهَما َعَساكيَرُه َوَأصأ ن أ ٍد مي يَّةي َعَساكيَرُه، فَ َلقيَيُه ُمَقابيًَل، َوَعبََّأ ُكلُّ َواحي ليلأُخَواَرزأمي
ِأ يَ ث أ  ، فَ َل َي لأطَا لسُّ ٌة ِبي َُواريزأَم قُ وَّ َلى َوَلٌد ْلي نأ َُجأَلةي الأَقت أ ِأ َخلأٌق َكثيرٌي، َومي ُه ن أ نَي، َوقُتيَل مي َهزيمي ا ُمن أ بُ ُتوا َوَولَّوأ

يًدا. ًدا َشدي يًما، َوَوَجَد َوجأ ُه ُحزأًَن َعظي ََ َعَليأهي أَبَ وأ  َشاهأ، َفَحزي
يني  َياَث الدِي ٍد، َورَتََّب َلُه َوزييًرا َوَأََتَبكأ  َوَمَلَك َسنأَجُر ُخَواَرزأَم، َوَأقأَطُعَها غي يهي ُُمَمَّ َُ َشاهأ َوَلَد َأخي ُسَليأَما



ا فَاَرَق ُخَوا َنةي، فَ َلمَّ هي السَّ نأ َهذي َرةي مي خي ٍو يفي َُجَاَدى اْلأ َدُه، َوَعاَد إيََل َمرأ ًبا، َوقَ رََّر قَ َواعي َرزأَم َعائيًدا َوَحاجي
َُرأ  تَ َهَز ُخَواَرزأُم َشاَه الأ َدَة ان أ ََ َعوأ ثيُرو ، َويُ ؤأ نأَجرييَّ َكَر السَّ ََ الأَعسأ َرُهو ُلَها َيكأ ََ َأهأ َها، وََكا َصَة فَ َرَجَع إيلَي أ

َُ َشاهأ َوَمنأ َمَعُه، َورََجَع  ِأ ُسَليأَما ََارَقَ ُه ، فَ  ا َعاَد َأَعانُوُه َعَلى ُملأكي الأبَ َلدي هي ُخَواَرزأَم َشاهأ، فَ َلمَّ إيََل َعمِي
لأطَا َعَل ُخَواَرزأُم شَ السُّ ََ ، فَ  اقي تِيََ ا بَ عأَد اَلي ََ تَ َل َ َسنأَجَر َوُخَواريزأَم َشاهأ، َواخأ َاُل َبنيأ اهأ َي َسنأَجَر، َوَفَسَد اْلأ

َأ َشاَء اَّللَُّ. َماَئٍة َما َنذأُكُرُه إي تٍِ َوَثََلثينَي َوََخأسي ََ َسَنَة سي  يفي ُخَراَسا
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ُر قَ تألي َُمأُموٍد صَ  دٍ ذيكأ يهي ُُمَمَّ َق، َوُملأكي َأخي َمشأ بي دي  احي
ُب  يني َُمأُموُد بأُن ََتجي الأُمُلوكي بُوريي بأني طُغأديكينَي َصاحي َهاُب الدِي َنةي يفي َشوَّاٍل قُتيَل شي هي السَّ يفي َهذي

ِأ َخَواصُُّه َوأَ  لأَمانيهي، ُه نأ غي يَلًة، قَ تَ َلُه َثََلثٌَة مي هي غي َق َعَلى فيَراشي َمشأ تيهي، دي نأُه يفي َخلأَوتيهي َوَجَلوأ َرُب النَّاسي مي ق أ
خَ  َذ اْلأ ِأ َوُأخي َن الأَقلأَعةي َوَهَربُوا، فَ َنَجا َأَحُدُه نأَدُه لَيأًَل، فَ َقتَ ُلوُه، َوَخَرُجوا مي ََ عي َي وََكانُوا يَ َناُمو َرا

 َفُصليَبا.
يني ُمَُ  يهي ََجَالي الدِي َق إيََل َأخي َمشأ ، وََكَتَب َمنأ بيدي َالي َا بيُصورَةي اْلأ َلَبكَّ َوُهَو ِبي بي بَ عأ دي بأني بُوريي َصاحي مَّ

ي خي ا َدَخَل الأبَ َلَد َجَلَس ليلأَعَزاءي ِبَي رَعي َوقأٍت، فَ َلمَّ يهي، َفَحَضَر يفي َأسأ ليَك بَ عأَد َأخي ُه ليَيمأ َعوأ َتدأ هي، َواسأ
يَّةي، َوَسكَ  َُ الرَّعي ُنأُد َوَأعأَيا هي، َوَحَلَف َلُه اْلأ يني أُنُ َز َِمأُلوكي َجدِي لَتيهي إيََل ُمعينيي الدِي َر َدوأ َض َأمأ َن النَّاُس، َوفَ وَّ

ريَةي  ًا َعاقيًَل َحَسَن السِي ََ أُنُ ُز َخريِي يُل، وََكا صي َأ َلُة َوالت َّ ُمأ ، َفَجَرتي َوزَاَد يفي ُعُلوِي َمرأتَ َبتيهي، َوَصاَر ُهَو اْلأ
نأَدُه َعَلى َأحأ  ُُموُر عي  َسني نيظَاٍم.اْلأ

 
ُر ُملأكي زَنأكيي بَ عأَلَبكَّ   ذيكأ

، َفَحَصرُ  َلَبكَّ ُقَر إيََل بَ عأ يني َأََتَبكأ زَنأكيي بأُن آَقُسن أ َماُد الدِي ي الأَقعأَدةي َساَر عي َنةي يفي ذي هي السَّ َها ُثَّ يفي َهذي
ا قُتي  َق َلمَّ َمشأ َب دي َأ َُمأُموًدا َصاحي نأَد َأََتَبكأ َمَلَكَها، َوَسَبُب َذليَك َأ َُ عي َل َكاَنتأ َواليَدتُُه زُُمرُُّد َخاتُّو

يًدا، َوَحزيَنتأ َعَليأهي، َوَأرأَسَلتأ إيََل زَ  ًدا َشدي َها َوجأ ََلَب َقدأ تَ َزوََّجَها، فَ َوَجَدتأ ليَقتألي َوَلدي نأكيي زَنأكيي ِبي
ثََة، َوَتطألُ  َادي َزييَرةي تُ َعرِيفُُه اْلأ ََّيري اْلأ َها.َوُهَو بيدي َق َوَيطأُلَب بيثَأأري َوَلدي َمشأ َد دي صي َأ يَ قأ نأُه َأ  ُب مي

ا ليَيجأ  نأ َغريأي تَ َوقٍُّف َوََل تَ َريٍُّث، َوَساَر ُمُيدًّ َالي مي هي الرِيَساَلةي َِبَدَر يفي اْلأ ا َوَقَف َعَلى َهذي َعَل َذليَك فَ َلمَّ
ََُراَت عَ  ، َوَعََبَ الأ وا، َطرييًقا إيََل ُملأكي الأبَ َلدي تَ َعدُّ َا َواسأ َتاَط َمنأ ِبي َق، فَاحأ َمشأ دي دي ازيًما َعَلى َقصأ

َد يفي ََتأ  ُهأ ََ إيلَيأهي إيَلَّ َوَبَذُلوا اْلأ َّا َُيأَتاُجو ًئا ِمي َخائيري، َوَلَأ َيَتأُُكوا َشي أ َن الذَّ ثَ ُروا مي َتكأ يليهي، َوَأقَاُمواَواسأ  صي
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ََ ُوُصوَلُه إيلَيأهي  ُرو َتظي .يَ ن أ ِأ َوَساَر إيََل بَ عأَلَبكَّ ، َفََتََكُه  ِأ
 َوقييَل:

َواَها ََ َلُه َجارييٌَة يَ هأ يني أُنُ َز َكَما ذََكرأََنُه، وََكا َا َكاَنتأ ليُمعينيي الدِي لأكيَها َأَّنَّ َبُب يفي مي ََ السَّ ا تَ َزوََّج َكا ، فَ َلمَّ
، فَ لَ  َلَبكَّ ََها إيََل بَ عأ يني َسريَّ َق َسريََّ إيََل أُنُ َز َأمَّ ََجَالي الدِي َمشأ دي دي امي َعازيًما َعَلى َقصأ ا َساَر زَنأكيي إيََل الشَّ مَّ

َعلأ. َأ ِأ يَ  َق فَ َل َمشأ َِ إيلَيأهي دي يَمَة ليُيَسلِي  يَ بأُذُل َلُه الأُبُذوَل الأَعظي
ي اْلأي  نأ ذي رييَن مي َها يفي الأعيشأ َنةي فَ َناَزَْلَا يفي َعَساكيريهي، َوَساَر َأََتَبكأ إيََل بَ عأَلَبكَّ فَ َوَصَل إيلَي أ َن السَّ ةي مي جَّ

َرَة َعَدًدا تَ رأمي  نأَجنييَقاتي َأرأبَ َعَة َعشأ َن الأمي َها مي َها، َوَجدَّ يفي ُُمَارَبَتيَها، َوَنَصَب َعَلي أ ي لَيأًَل َوَضيََّق َعَلي أ
، َوَطَلُبوا اْلأَ  َََلكي َا َعَلى اْلأ َرَف َمنأ ِبي َا َوََّنَارًا، فََأشأ يَنَة، َوبَقيَيتي الأَقلأَعُة َوِبي ، َوَسلَُّموا إيلَيأهي الأَمدي ََ َما

هُ  ََ فَأََمن َّ ََما رٍي َطَلُبوا اْلأ نأ ُمعينٍي َوَنصي ا أَييُسوا مي ، فَ َلمَّ ِأ ، فَ َقاتَ َلُه َراكي َت أ َي اْلأ َعا نأ ُشجأ ، َفَسلَُّموا ََجَاَعٌة مي ِأ
ا نَ َزُلوا مي  ِأ إيَلَّ الأَقلييُل، إيلَيأهي الأَقلأَعَة، فَ َلمَّ ُه ن أ ِأ َفُصليُبوا، َوَلَأ يَ نأُج مي ِأ َوَأَمَر بيَصلأبيهي َها َوَمَلَكَها َغَدَر ِبيي ن أ

قَ  َمشأ َل دي يََّما َأهأ ُروُه ََل سي ، َوَحذي ِأ ُُه تَ عأَظُموُه، َوَخاَفُه َغريأ ليهي، َواسأ نأ فيعأ َبَح النَّاُس َذليَك مي تَ قأ ِأ  فَاسأ َّنَُّ فَإي
 قَاُلوا:

ا يفي ُُمَارَبَتيهي. دًّ َُورًا، َوجي ، فَازأَداُدوا نُ  َُؤََلءي ثأَل فيعأليهي ِبي َعَل بيَنا مي ََ  َلوأ َمَلَكَنا َل
َلَ  َا، فَ تَ َزوََّجَها ِبي يني أُنُ َز ِبي َارييََة الَِّتي َكاَنتأ ليُمعينيي الدِي ا َمَلَك زَنأكيي بَ عأَلَبكَّ َأَخَذ اْلأ ِأ تَ َزلأ َوَلمَّ َب، فَ َل

َِ اِبيَ  َي َكاَنتأ َأعأَظ يني أُنُ َز، َوهي يني َُمأُموٌد إيََل ُمعينيي الدِي ُنُه نُوُر الدِي ََها اب أ َأ قُتيَل، َفَسريَّ َبابي يفي ا إيََل َأ َسأ ْلأ
.ُِ َل َ أُنُ َز، َواَّللَُّ َأعأ يني َوَبنيأ َ نُوري الدِي  الأَمَودَّةي َبنيأ

 
ُقَر َعَلى بيََل  تييََلءي قَ َراُسن أ ُر اسأ َهاذيكأ هي َعن أ دي  دي فَاريَس َوَعوأ

ََ َعَساكيَر َكثيريًَة َوَحَشَد، َوَساَر طَاليًبا بي  ُب َأذأرَبييَجا ُقُر َصاحي َنةي ََجََع َأََتَبكأ قَ َراُسن أ هي السَّ ثَأأري أَبييهي َويفي َهذي
ا قَاَربَ  ُرُه، فَ َلمَّ مي ذيكأ ي قَ تَ َلُه بُوزَابَُة يفي الأَمَصافِي الأُمَقدَّ نأُه  الَّذي ُعوًدا َأرأَسَل إيلَيأهي َيطأُلُب مي ََ َمسأ لأطَا السُّ

ُقُر إيََل بيََلدي فَاريَس، فَ َلمَّ  ا قُتيَل َساَر قَ َراُسن أ ، فَ َقتَ َلُه َكَما ذََكرأََنُه، فَ َلمَّ ا قَاَرَِبَا ََتَصَُّن قَ تأَل َوزييريهي الأَكَمالي
، وَ  نأُه يفي الأَقلأَعةي الأبَ يأَضاءي ئَ بُوزَابَُة مي  َوطي
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ُقُر الأبيََلَد، َوَتَصرََّف فييَها َولَيأَس َلُه فييَها َدافيٌع َوََل َمانيٌع، إيَلَّ أَنَُّه َلَأ َُيأكينأُه الأمَ  َقاُم، َوَمَلَك قَ َراُسن أ
لأ  َِ الأبيََلَد إيََل الأَمليكي َسلأُجوقأَشاَه ابأني السُّ [ الَِّتي يفي فَاريَس، َفَسلَّ ََ َي َُمأُموٍد، َوقَاَل َلُه:]الأُمُد  طَا

َن الأَقلأَعةي َسنَ  يَنئيٍذ بُوزَابَُة مي ، فَ نَ َزَل حي ََ ليكي الأَباقيي، َوَعاَد إيََل َأذأرَبييَجا هي الأبيََلُد َلَك فَامأ َة َأرأبٍَع َهذي
َماَئٍة[ ، َوَهَزَم َسلأُجوقأَشاهأ َوَمَلَك الأبيََلَد، َوَأَسَر  َسلأُجوقأَشاهأ َوَسَجَنُه يفي قَ لأَعٍة َوَثََلثينَي ]َوََخأسي



اريَس.  بيََ
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
َُ بأُن َخاليٍد َمعأُزوًَل بيبَ غأَداَد، َوحَ  َوا رأ يني أَنُوشي َ الأَوزييُر َشَرُف الدِي ٍََر تُ ُويفِي َنةي يفي َص هي السَّ َنازََتُه يفي َهذي َضَر جي

ةي َفَمنأ ُدونَُه، وَ  ََ َليي نينَي َعلييِي َوزييُر اْلأ مي ريي الأُمؤأ َهدي َأمي ُدفيَن يفي َداريهي، ُثَّ نُقيَل إيََل الأُكوَفةي، َفُدفيَن يفي َمشأ
ََلُم.  بأني أَِي طَاليٍب، َعَليأهي السَّ

ََ رَُجًَل  َرييرييَّةي "، وََكا َبُب يفي َعَملي " الأَمَقاَماتي اْلأ ََ السَّ ََ فييهي َتَشيٌُّع، َوُهَو َكا ًما، َديِيًنا وََكا َعاقيًَل َشهأ
ني  َتقييُل مي ََ َيسأ ُعوٍد، وََكا َي َمسأ لأطَا َي َُمأُموٍد، َوليلسُّ لأطَا ، َوليلسُّ دي ََتأشي ةي الأُمسأ ََ ًا، َوَزَر ليلأَخليي  الأويزَارَةي َخريِي

يُب َكاريًها. َها فَ ُيجي  فَ ُيَجاُب إيََل َذليَك ُثَّ َُيأَطُب إيلَي أ
َم السُّ  ، َوفييَها َقدي لأعيَراقي َتاًء، َوَصاَر ُيَشِتِي ِبي َُ شي ََ الزََّما ، وََكا َوَّلي ُعوٌد بَ غأَداَد يفي رَبييٍع اْلأ َُ َمسأ لأطَا

وَ  َعتأ َعَلى أَب أ َلأَواَح ِبييزَالَتيَها، َوُوضي َمَها َأزَاَل الأُمُكوَس، وََكَتَب اْلأ ا َقدي ، َوَلمَّ ْلأيَبالي ابي َوُيَصيِيُف ِبي
عي وَ  ََوامي ، َفَكثُ رَ اْلأ ٍَ لي بَ غأَداَد إيَلَّ ِبييذأ نأ َأهأ يٍِ مي يٌّ يفي َداري َعامِي َأ ََل يَ نأزيُل ُجنأدي َم َأ ، َوتَ َقدَّ َواقي َسأ  يفي اْلأ

. َي لأطَا ََ َوزييَر السُّ َازي َبُب يفي َذليَك الأَكَماَل اْلأ ََ السَّ َعاُء َلُه َوالث ََّناُء َعَليأهي، وََكا  الدُّ
رٍ  ََ ،َوفييَها يفي َص امي لشَّ َها ِبي ََ َأَشدُّ ، وََكا ني الأبيََلدي َزييَرةي، وََكثيرٍي مي ، َواْلأ امي لشَّ  ، َكاَنتأ زَََلزيُل َكثيريٌَة َهائيَلٌة ِبي

يََّما َحلَ  ني الأبيََلدي ََل سي ُة َدفَ َعاٍت، َفَخريَب َكثيرٌي مي دَّ َلٍة عي َة لََياٍل، ُكلَّ لَي أ دَّ ََّ َب، وََكاَنتأ ُمتَ َواليَيًة عي فَإي
َدًة َجا َلًة َواحي وا لَي أ ، َوَعدُّ َراءي ، َوَخَرُجوا ]إيََل[ الصَّحأ ِأ ِأ فَارَُقوا بُ ُيوََتُ ا َكثُ َرتأ َعَليأهي َلَها َلمَّ ِأ ََثَانينَي َأهأ َءَتأُ

نأ رَابيعي  ِأ مي امي تَ تَ َعاَهُدُه لشَّ  َمرًَّة، َوَلَأ تَ َزلأ ِبي
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َع َعَشرَ  ٍر إيََل التَّاسي ََ يَدٌة. َص ٌت َوَهزٌَّة َشدي ََ َمَعَها َصوأ نأُه، وََكا  مي
، فَ عَ  ِأ ريُكوُه ِأ يُدأ ، فَ َل ِأ َق يفي أَثَريهي َمشأ َكُر دي َيرينأُج َعَلى َأعأَمالي َِبنيَياَس، َفَساَر َعسأ  اُدوا.َوفييَها َأَغاَر الأ

 ]الأَوفَ َياُت[
رٍ  ُر بأُن طَاهي ِي زَاهي َ أَبُو الأَقاسي تٍِ َوَأرأبَعينَي  َوفييَها تُ ُويفِي ليُدُه َسَنَة سي َا، َوَموأ يأَسابُوريي ِبي يُّ الن َّ امي حَّ الشَّ

. َنادي سأ َ اْلأي ثيًرا َعاِلي ، ُمكأ يثي َدي ََ إيَماًما يفي اْلأ اَئٍة، وََكا  َوَأرأبَعيمي
دي بأني يُوُسَف  ري بأني ُُمَمَّ ََد بأني َعبأدي الأَقادي َ َعبأُد اَّللَّي بأُن َأْحأ ي الأبَ غأَداَديُّ َوتُ ُويفِي َُسنيأ ِي بأني أَِي اْلأ أَبُو الأَقاسي

َِ أَ  ي َراهي ََ بأني إيب أ اَئٍة، َوَعبأُد الأَعزييزي بأُن ُعثأَما نَي َوَأرأبَعيمي ي َوََخأسي نَ َتنيأ ليُدُه َسَنَة اث أ َا، َوَموأ يُّ ِبي ََسدي ٍد اْلأ بُو ُُمَمَّ
ََ مي  َي ُِبَاَرى، وََكا ََ قَاضي ، َكا ريَةي.الأُبَخارييُّ ةي َحَسَن السِي َئيمَّ ََُقَهاءي َأوأََلدي اْلأ  َن الأ



صأ  ُّ ِبَي َهاّني ََ َصأ ُّ اْلأ تُ َواّني َأ َِ اللَّ ي َراهي ري بأني َعلييِي بأني إيب أ ُد بأُن ُشَجاعي بأني أَِي َبكأ َ ُُمَمَّ ََ يفي َُجَاَدى َوتُ ُويفِي َها ََ
عينيَ  ليُدُه َسَنَة َسبأٍع َوتيسأ َرةي، َوَموأ خي َا. اْلأ ، َوبَ غأَداَد، َوَغريأيِهي ََ َها ََ صأ يَث الأَكثيرَي ِبَي َدي َع اْلأ اَئٍة، َوَسَي  َوَأرأبَعيمي
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َماَئٍة[  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبٍع َوَثََلثينَي َوََخأسي
(534) 

َماَئةٍ   ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبٍع َوَثََلثينَي َوََخأسي
َصاري َأََتَبكأ  ُر حي قَ  ذيكأ َمشأ  زَنأكيي دي

َها يفي  نَُّه َساَر إيلَي أ ُوََل فَإي ، فََأمَّا الأَمرَُّة اْلأ ي َق َمرََّتنيأ َمشأ َنةي َحَصَر َأََتَبكأ زَنأكيي دي هي السَّ َوَّلي يفي َهذي  رَبييٍع اْلأ
ََلحي مَ  َها، َوإيصأ دي رييري قَ َواعي ريَها، َوتَ قأ َََراغي َمنأ َأمأ َلَبكَّ بَ عأَد الأ نأ بَ عأ ُصَرَها، فَ نَ َزَل مي َها، ليَيحأ ن أ ا َتَشعََّث مي

َق،  َمشأ َِ إيلَيأهي دي ََتيُحُه ليُيَسلِي بيَها يَ بأُذُل َلُه بَ َلًدا يَ قأ يني َصاحي ، َوَأرأَسَل إيََل ََجَالي الدِي لأبيَقاعي ِأ َيُيبأُه إيََل ِبي فَ َل
َق، فَ نَ َزَل َعَلى َداَرَّيَّ َثَ  َمشأ ، فَالأتَ َقتي الطَََّلئيُع، َذليَك فَ َرَحَل، َوَقَصَد دي َوَّلي ليَث َعَشَر رَبييٍع اْلأ

. ِأ ُه ن أ نَي، فَ ُقتيَل َكثيرٌي مي َهزيمي ََ ُمن أ قييُّو َمشأ َكري زَنأكيي، َوَعاَد الدِي ُر ليَعسأ ََ الظَََّ تَ تَ ُلوا، وََكا  َواق أ
َق، فَ نَ َزَل ُهَناَك، َوَلقيَيُه ََجأٌع كَ  َمشأ َم زَنأكيي إيََل دي اَلةي ُثَّ تَ َقدَّ َداثيَها، َورَجَّ َق َوَأحأ َمشأ نأ ُجنأدي دي ثيرٌي مي

ثَ َر، َوَأَسَر َكَذلي  ِأ َوَأكأ يأُف، فَ َقَتَل فييهي ُِ السَّ ، َوَأَخَذُه ََ قييُّو َمشأ ََزَم الدِي َك، َوَمنأ الأُغوَطةي، فَ َقاتَ ُلوُه، فَاَّنأ
َِ َعاَد َجريًُيا.  َسلي

َم عَ  َرَف الأبَ َلُد َذليَك الأيَ وأ ٍم، َوَأشأ َة َأَّيَّ دَّ َسَك َعنأُه عي ، َوَأمأ َأ َُيأَلَك، َلكينأ َعاَد زَنأكيي َعني الأقيَتالي َلى َأ
ني الأبيََل  َّا ََيأَتارُُه مي َُِهَا ِمي أَص َوَغريأ َق، َوَبَذَل َلُه بَ عأَلَبكَّ َوْحي َمشأ بي دي ، َفَماَل إيََل َوََتَبَع الرُُّسَل إيََل َصاحي دي

ت َ  ، َوامأ ِي ليي لي التَّسأ هأ َر بيهي َكَما َغَدَر ِبَي َأ يَ غأدي ُفوُه َعاقيَبَة فيعأليهي، َوَأ نأ َذليَك، َوَخوَّ َحابيهي مي نأ َأصأ ُُه مي َنَع َغريأ
َف. ا َلَأ ُيَسلِيُموا إيلَيأهي َعاَوَد الأقيَتاَل َوالزَّحأ ، فَ َلمَّ َلَبكَّ  بَ عأ

َق َمريَض وَ  َمشأ َب دي يني َصاحي ََّ ََجَاَل الدِي ، ُثَّ إي يَنئيٍذ يفي الأبَ َلدي َع زَنأكيي حي ، َوَطمي ََ ني َشعأَبا َماَت ََثمي
ََلٌف فَ يَ ب أ  َُمَراءي خي نَي َواْلأ مي َ الأُمَقدَّ َا يَ َقُع َبنيأ نأُه أَنَُّه ُرِبَّ يًدا ظَنًّا مي ًَا َشدي ََ َوزََحَف إيلَيأهي زَحأ ُلُغ َغَرَضُه، وََكا

ا َماَت َجََ  لَتيهي ُمعينُي َما َأمََّلُه بَعييًدا، فَ َلمَّ بيرَي َدوأ يني أََبُق َوَلُدُه، َوتَ َوَلَّ َتدأ َ بَ عأَدُه ُمُيرُي الدِي يني َوِلي اُل الدِي
ا رََأى أُن ُ  يَنةي، فَ َلمَّ ِأ َعَلى َِببي الأَمدي ُه ََّ َعُدوَّ تي أَبييهي أَثَ ٌر َمَع َأ ِأ َيظأَهرأ ليَموأ يني أُنُ ُز، فَ َل ََّ زَنأكيي الدِي ُز َأ

ا ََ َيُقوا َعَلى َمنأ ََل يُ  َأ يَ تَّ َرتيهي، َوَأ ِأ إيََل ُنصأ َعاُه َتدأ َيرينأَج، َواسأ ، رَاَسَل الأ ِأ ريهي ِأ َوََل يَ ُزوُل َعنأ َحصأ عي ريقُ ُه
ِأ  َق، َوَبَذَل َْلُ َمشأ  زَنأكيي َعنأ دي
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َأ َُيأُصَر َِبنيَياَس َوَيَأُخَذَها َوُيَسلِيَمَها َق،  َبُذوًَل َمنأ َُجأَلتيَها َأ َمشأ َأ َمَلَك دي نأ زَنأكيي إي ِأ مي فَ ُه ، َوَخوَّ ِأ إيلَيأهي
َيرينأُج، وَ  َتَمَعتي الأ امي َمَقاٌم، فَاجأ لشَّ ِأ َمَعُه ِبي َأ َمَلَكَها َلَأ يَ بأَق َْلُ ليهي إينَُّه إي َة قَ وأ حَّ َعَزُموا َعَلى فَ َعليُموا صي

بي  ُعوا َمَع َصاحي َتمي َق ليَيجأ َمشأ ريي إيََل دي َِ زَنأكيي بيَذليَك الأَمسي نَي َعلي َكريَها َعَلى قيَتالي زَنأكيي، َفحي َها َوَعسأ
قييِينَي، فَ لَ  َمشأ لدِي ُعوا ِبي َأ ََيأَتمي َيرينأجي قَ بأَل َأ ، َعازيًما َعَلى قيَتالي الأ ََ َس رََمَضا ََ َخامي رَا َع َساَر إيََل َحوأ ا َسَي مَّ

اريُقوا بيََلدَ  ََ َيرينأُج َخََبَُه َلَأ يُ  َها الأ رَا َِشَالَي أ َق، ]َونَ َزَل[ بيَعذأ َمشأ ري دي ِأ َكَذليَك َعاَد إيََل َحصأ ا رَآُه ، فَ َلمَّ ِأ ُه
هي. ، َوالأُغوَطةي، َورََحَل َعائيًدا إيََل بيََلدي َن الأَمرأجي َة قُ ًرى مي دَّ َرَق عي َس َشوَّاٍل، فََأحأ  َسادي

َتَمُعوا بي  َق، َواجأ َمشأ َيرينأُج إيََل دي يني أُنُ ُز َوَوَصَل الأ بيَها، َوَقدأ رََحَل زَنأكيي، فَ َعاُدوا، َفَساَر ُمعينُي الدِي َصاحي
ُصَرَها َوُيَسلِيَمَها إي  ُرَها، ليَيحأ َم ذيكأ َي يفي طَاَعةي زَنأكيي، َكَما تَ َقدَّ َق َوهي َمشأ َكري دي ََل إيََل َِبنيَياَس يفي َعسأ

ََ َوالييَها َقدأ َساَر قَ بأَل  ، وََكا َيرينأجي َها، الأ َغارَةي َعَلى بيََلدي يَنةي ُصوَر ليْلأي َها يفي ََجأعي ََجأعيهي إيََل َمدي ن أ َذليَك مي
ََزمَ  تَ َتََل فَاَّنأ بيَها َعَلى زَنأكيي، فَاق أ َق َْنأَدًة ليَصاحي َمشأ ٌد إيََل دي ُب أَنأطَاكييََّة َوُهَو قَاصي  َفَصاَدَفُه َصاحي

َ َِبني  ، َوَأَخُذوا َواِلي ََ ليُمو ني الأُمسأ ِأ َكثيريًا مي ِأ إيََل َِبنيَياَس، َوََجَُعوا َمَعُه ُه ن أ َِ مي َياَس فَ ُقتيَل، َوَْنَا َمنأ َسلي
، َوَمَعُه طَ  ِأ ِأ َوَضيََّق َعَليأهي يني فَ َقاتَ َلُه َيُظوا الأَقلأَعَة، فَ َناَزَْلَا ُمعينُي الدِي ََها، َوَح َن الأبيَقاعي َوَغريأ ٌة مي ائيََ

، فََأَخذَ  َيرينأجي .الأ َيرينأجي  َها َوَسلََّمَها إيََل الأ
ري َِبنيَياَس َعاَد إيََل بَ عأَلَبكَّ  َصأ َََبَ ِبي َع اْلأ ا َسَي ََّ َأََتَبكأ َلمَّ َق، فَإي َمشأ ُر الثَّاّني ليدي صأ َها َمنأ َوَأمَّا اْلَأ َفَع َعن أ  ليَيدأ

 َُيأُصُرَها، فََأقَاَم ُهَناَك.
َق بَ عأ  َمشأ َكُر دي ا َعاَد َعسأ َكَرُه َعَلى فَ َلمَّ ، فَ رََّق َأََتَبكأ زَنأكيي َعسأ َيرينأجي َأ َمَلُكوَها َوَسلَُّموَها إيََل الأ َد َأ

َق َسَحًرا، َوََل  َمشأ هي، فَ َناَزَل دي َق، َوَساَر ُهَو َجرييَدًة َمَع َخَواصِي َمشأ ََ َوَأعأَمالي دي رَا َغارَةي َعَلى َحوأ ُِ اْلأي َل يَ عأ
ليَها، نأ َأهأ َكُر َوالأَعامَُّة  بيهي َأَحٌد مي َتَمَع الأَعسأ َكَرُه َخاُفوا، َوارأَتجَّ الأبَ َلُد، َواجأ ا َعسأ َبَح النَّاُس َورََأوأ ا َأصأ فَ َلمَّ

َكُرُه  ِأ َُيأكينأ زَنأكيي َعسأ اَلُة فَ َقاتَ ُلوُه، فَ َل ُنأُد َوالرَّجَّ َواُب، َوَخَرَج اْلأ َب أ وري، َوفُتيَحتي اْلأ ني َعَلى السُّ مي
قأدَ  َااْلأي ، َوإيََّّ رييبي بي َوالتَّخأ هأ رَُّقوا يفي الأبيََلدي ليلن َّ ََ َكريهي َكانُوا َقدأ تَ  ََّ َعامََّة َعسأ َ ؛ ْلي َقَصَد  امي يفي الأقيَتالي

َم  تَ تَ ُلوا َذليَك الأيَ وأ ا اق أ ، فَ َلمَّ ََ رِيُقو ََ ِأ ُمتَ  َكريهي َوُه َكٌر إيََل َعسأ َها َعسأ ن أ َق ليَئَلَّ ََيأُرَج مي َمشأ ِأ دي نَ ُه قُتيَل بَ ي أ
دَ  ُر َعوأ َتظي ٍط، َوَأقَاَم يَ ن أ هي، َورََحَل إيََل َمرأجي رَاهي َيامي ، َوَعاَد إيََل خي ِأ ُه َِ زَنأكيي َعن أ َج َكريهي، ََجَاَعٌة ُثَّ َأحأ َة َعسأ

ِأ َطَرُقوا الأبيََل  ََّنَُّ َن الأَغَنائيِي ; ْلي ِأ مي يَ ُه  دَ فَ َعاُدوا إيلَيأهي َوَقدأ َمَْلُوا أَيأدي
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. ِأ هي ِأ َعائيًدا إيََل بيََلدي نأَدُه رََحَل ِبيي َتَمُعوا عي ا اجأ ، فَ َلمَّ ََ ُلَها َغافيُلو  َوَأهأ
 

َرزُوَر َوَأعأَماَْلَا ُر ُملأكي زَنأكيي َشهأ  ذيكأ



نَ  َرُزوَر َوَأعأَماَْلَا، َوَما َُيَاويرَُها مي َنةي َمَلَك َأََتَبكأ زَنأكيي َشهأ هي السَّ َجاَق  يفي َهذي َأ ، وََكاَنتأ بيَيدي قُ  َي ُصو اْلُأ
، وََكليَمُتُه ََل  ِأ َي َوَدانييهي ي الَتُّأُكَما ُمُه ََنفيًذا َعَلى قَاصي ََ ُحكأ ، وََكا ِي َأ ََتَش الَتُّأُكَماّني ََل  َُتَاَلُف، بأني َأرأسي

َدُه، َوَلَأ يَ تَ َعرَّضُ  ََ طَاَعَتُه فَ رأًضا، فَ َتَحاَمى الأُمُلوُك َقصأ َا َمنييَعٌة َكثيريَُة يَ َروأ ََّنَّ ََذا؛ َوْلي وا ليويََليَتيهي ْلي
يٍق. نأ ُكلِي َفجٍِ َعمي َُ مي َِ َشأأنُُه َوازأَداَد ََجأُعُه، َوَأََتُه الَتُّأُكَما ، فَ َعُظ  الأَمَضاييقي

حَ  َكًرا، َفَجَمَع َأصأ َنَة َسريََّ إيلَيأهي َأََتَبكأ زَنأكيي َعسأ هي السَّ ََ َهذي ا َكا تَ تَ ُلوا، فَ َلمَّ ، فَ َتَصافُّوا َواق أ ِأ ابَُه َوَلقييَ ُه
ََ وَ  ُصو ِأ َفَحَصُروا اْلُأ َََتَبكييُّ ]يفي َأعأَقاِبيي َيأُش اْلأ َكُرُه، َوَساَر اْلأ ُتبييَح َعسأ َجاُق، َواسأ َأ ََزَم قُ  ََلَع فَاَّنأ الأقي

َجاَق، َفَصاَر إيلَ  َأ ََ ليُق ََما يَعَها، َوَبَذُلوا اْلأ لأكي الأَعَساكيري[ َوَلَأ يَ َزلأ ُهَو، َفَمَلُكوَها َجَي ََرَط يفي سي ِأ َواُنأ يأهي
اَئٍة بيَقلييٍل، َوفَارَ  تِيمي يٍَّة إيََل بَ عأَد َسَنةي سي َسَن َقضي َََتَبكييِي َعَلى َأحأ َمةي الأبَ يأتي اْلأ دأ  ُقوَها.َوبَ ُنوُه يفي خي

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

 َ َنةي َجَرى َبنيأ هي السَّ َراٍد  يفي َهذي يني َعلييِي بأني طي َ الأَوزييري َشَرفي الدِي ري اَّللَّي َوَبنيأ َمأ َيي ْلي َت نينَي الأُمقأ مي ريي الأُمؤأ َأمي
َََر  َة يفي ُكلِي َما َيَأُمُر بيهي، فَ نَ  ََ َليي ََ يَ عأََتيُض اْلأ ََّ الأَوزييَر َكا ِي ُمَنافَ َرٌة، َوَسبَ بُ َها َأ َنِبي نأ ذَ الزَّي أ ُة مي ََ َليي ليَك، اْلأ

َتَمى َها َواحأ ري، َوَدَخَل إيلَي أ ريييََّة َوقأَت الظُّهأ َي يفي َسَي لأطَا َب الأَوزييُر، ُثَّ َخاَف فَ َقَصَد َداَر السُّ َا،  فَ َغضي ِبي
هي،  َسأي ُدُر ِبي تَ َنَع، وََكاَنتي الأُكُتُب َتصأ بيهي فَامأ دي إيََل َمنأصي ََُة يفي الأَعوأ َليي ي فََأرأَسَل إيلَيأهي اْلأ ُتنييَب قَاضي َواسأ

َّ َوُهَو ابأنُ  َنِبي  الأُقَضاةي الزَّي أ
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َُ يفي  لأطَا َي ُرُسًَل يفي َمعأََن الأَوزييري، فََأرأَخَص َلُه السُّ لأطَا ََُة إيََل السُّ َليي ِِي الأَوزييري، َوَأرأَسَل اْلأ َعزأليهي،  َع
، َوَأقَ  َن الأُكُتبي َقَط اَسأَُه مي يَنئيٍذ َأسأ يُد َفحي َن النِيَيابَةي، َوََنَب َسدي َّ مي َنِبي ، ُثَّ َعَزَل الزَّي أ َي لأطَا اَم بيَداري السُّ

. َبارييِي َن أ َلةي بأُن اْلأ وأ  الدَّ
يعيهَ  لَتيهي َجَي َِ يفي َدوأ ََ َقدأ َحَك َي َسنأَجَر، وََكا لأطَا نأ َخَدمي السُّ َهٌر، َوُهَو مي نأ َوفييَها قُتيَل الأُمَقرَُّب َجوأ  ا، َومي

َي  لأطَا َكري السُّ ََ َسائيُر َعسأ ، وََكا ُب الرَّيِي نأ َُجأَلةي َِمَالييكيهي َعبَّاٌس َصاحي ، َومي هي الرَّيُّ َسنأَجَر َُجأَلةي َأقأطَاعي
ِأ بيزييِي النِي  ُه ن أ نييَّةي، َوَقَف َلُه ََجَاَعٌة مي ُلُه بيَيدي الأَباطي ََ قَ ت أ ََ بيَبابيهي، وََكا َُو ُمونَُه َويَقي تَ َغثأَن بيهي، ََيأدي ، َواسأ َساءي

نييََّة،  ُبُه َعبَّاٌس الأَعَساكيَر، َوَقَصَد الأَباطي ا قُتيَل ََجََع َصاحي ِأ فَ َقتَ ُلوُه، فَ َلمَّ َمُع َكََلَمُه فَ َقَتَل فَ َوَقَف َيسأ
ِأ  ُُه، َوَلَأ يَ َزلأ يَ غأُزوُه َعلأُه َغريأ َأ ِأ َما َلَأ يَ  ثَ َر، َوفَ َعَل ِبيي ِأ َوَأكأ ُه ن أ َأ مي ِأ إيََل َأ ِأ َوَُيَرِيُب بيََلَدُه ُتُل فييهي َويَ قأ

 َماَت.
ََ بيَكنأَجَة، فَ  َها َكا ََّ َأَشدَّ ََ إيَلَّ َأ ََ َوَأرَّا نأ َأعأَمالي َأذأرَبييَجا َُها مي َها َوفييَها زُلأزيَلتأ َكنأَجُة َوَغريأ ن أ َخريَب مي

َرًة. ََ َكث أ  الأَكثيرُي، َوَهَلَك َعاََلٌ ََل ُُيأَصوأ



ُقَر َصاحي  َي ليَقَراُسن أ َنا َلأَكى اب أ نأ َُجأَلةي اْلأ ََ مي ا، وََكا ًَ اَئَِتأ أَلأٍف َوَثََلثينَي أَلأ َلأَكى مي ََ اْلأ ، قييَل: َكا بي الأبيََلدي
َوالي  َمأ َخائيري َواْلأ َن الذَّ يني َِبأُروَز، َوَذَهَب َلُه فييَها مي دي الدِي َمتأ قَ لأَعٌة ُهَناَك ليُمَجاهي ٌِ. َوََتَدَّ ي ٌء َعظي  َشيأ

(9/108) 

 

يًما يَ ُردُّ الأَماَء إيََل َُمأ  ًرا َعظي كأ : َسَكَر سي َرَواََنتي هأ يني َِبأُروَز يفي َعَملي الن َّ ُد الدِي َراُه َوفييَها َشرََع ُُمَاهي
َّيَ  نأ دي ، َوَخَرَق إيلَيأهي َُمأَراًة ََتأُخُذ مي ميي َر َُمأَرى الأَماءي الأَقدي ََ ، َوَح َوَّلي َتَحاَل بَ عأَد َذليَك، َوَجَرى اْلأ ََل ُثَّ اسأ

َيُع بيهي َأَحٌد، َوَلَأ يَ تَ َعرَّضأ َأَحٌد ليرَ  َت ُر يفي الأبيئأري ََل يَ ن أ كأ ري، َوبَقيَي السِي كأ َن السِي َيًة مي هي إيََل َُمأَراُه الأَماُء ََنحي دِي
ري إيََل َوقأتيَنا َهَذا. كأ نأَد السِي  عي

َقَطَع الأغَ  َقَطَع َوَوَقَع الأَغََلُء، َوفييَها ان أ َدٍة يفي آَذاَر، ُثَّ ان أ َ َمرٍَّة َواحي ، َوَلَأ َيَيئأ َغريأ يأُث بيبَ غأَداَد َوالأعيَراقي
. لأعيَراقي َواُت ِبي َق أ َمتي اْلأ  َوَعدي

َي َمسأ  لأطَا ََ بينأتي السُّ َمَة َخاُتو اطي ُة بيََ ََ َليي َرةي َدَخَل اْلأ خي َم َْحََلَها إيََل َوفييَها يفي َُجَاَدى اْلأ ََ يَ وأ ُعوٍد، وََكا
ُعوٌد  َُ َمسأ لأطَا ٍم، َوزُيِيَنتأ َوتَ َزوََّج السُّ َة َأَّيَّ دَّ ُهوًدا، ُأغأليَقتأ بَ غأَداُد عي ًما َمشأ ةي يَ وأ ََ َليي ةي َداري اْلأ ََ َليي ب أَنةي اْلأ ِبي

َأ  تَ َقرَّ َأ َها، َواسأ ري اَّللَّي َوَعَقَد َعَلي أ َمأ َيي ْلي َت  الأُمقأ
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َغريهي. نينَي ليصي َر زيفَافُ َها ََخأَس سي  يَ َتَأخَّ
 ]الأَوفَ َياُت[

. لزَّكييِي َق الأَمعأُروُف ِبي َمشأ ي دي لي َُيأََي ابأُن قَاضي ضأ ََ ي أَبُو الأ َ الأَقاضي ، تُ ُويفِي َوَّلي  َوفييَها يفي رَبييٍع اْلأ
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َماَئٍة[]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوَثََلثينَي َوََخأ   سي
(535) 

َماَئةٍ   ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوَثََلثينَي َوََخأسي
نأهُ  ََ مي ريي َجَهارأَدانأكيي إيََل الأعيَراقي َوَما َكا ُر َمسي  ذيكأ

ََهارأَدانأكيي، َوالأ  يَل الأَمعأُروَف ِبي َاعي رَي إيَسأ َمي ُعوٌد اْلأ َُ َمسأ لأطَا َنةي َأَمَر السُّ هي السَّ ، يفي َهذي َأ َخرأ َش ُكو بَ قأ
َقًة َعَلى بَ غأَداَد، َفَسارَ  ََ َا َمنأ بُوزَابََة، َوَأطأَلَق َْلَُما نَ  ِهي ذي ََ َوفَاريَس َوَأخأ َتا ريي إيََل ُخوزيسأ لأَمسي ا فييَمنأ ِبي



بَ ُلوا ِأ يَ قأ َا فَ َل نأ ُدُخوْلي يني َِبأُروَز مي ُد الدِي ِأ ُُمَاهي نأُه، فََأرأَسَل إيََل الأَمَعابيري  َمَعُهَما إيََل بَ غأَداَد، َفَمنَ َعُه مي
رييَّةي َوَِبَب َكلأَواَذى، َوَأغأَلَق َِبقييَ  َمارَةي السُّوري، َوَسدَّ َِبَب الظَََّ َها َوَغرَّقَ َها، َوَجدَّ يفي عي ََ  َفَخَس

ََلَح َوَضَرَب اْلأيَياَم ليلأُمَقاتيَلةي. َها السِي ، َوَعلََّق َعَلي أ َوابي َب أ  اْلأ
ا  َمي فَ َلمَّ َما اْلأ َط، َفَخَرَج إيلَيأهي َها، فَ َقَصَدا َواسي ن أ رُي َعليَما بيَذليَك َعََبَا بيَصرأَصَر، َوَقَصَدا اْلأيلَّةي، َفُمنيَعا مي

عأَما ، َوالن ُّ ََ َط فَ نَ َهُبوَها َوََّنَُبوا بَ َلَد فُ رأَسا رينأطَاُي، َوَدَخُلوا َواسي ََزَم طي رينأطَاُي َوتَ َقاتَ ُلوا، فَاَّنأ َِّ ني طي يَّةي، َوانأَض
َاعي  َرةي، َوفَاَرَق إيَسأ َكُر الأَبصأ ِأ َعسأ يَحةي، َوَوافَ َقُه بي الأَبطي ريأي َصاحي رينأطَاُي إيََل َْحَّادي بأني أَِي اْلأ يَل طي

ََتَ، َواسأ  رينأطَايي َفَضُعَف ُأولَئيَك، َفَساَر إيََل ُتسأ َا، َوَصاُروا َمَع طي َكريِهي َش بَ عأُض َعسأ َع َوالأبَ قأ ََ َتشأ
ا َعنأُه. ََ َي فَ َع لأطَا يُل إيََل السُّ َاعي  إيَسأ

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ِي  َي َسنأَجَر، َوَمَعُه بُ رأَدُة النَِّبي لأطَا َن السُّ َنةي َوَصَل َرُسوٌل مي هي السَّ  َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي  -يفي َهذي
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 َِ يُب، وََكاََن َقدأ ُأخي  -َوَسلَّ َيي.َوالأَقضي َت ََ إيََل الأُمقأ ، فََأَعاَدُِهَا اْلأ دي ََتأشي َن الأُمسأ  َذا مي
يَنةي َأرأَدبييَل، وَكَ  َدي ََ َوَأرَّانييََّة ِبي ُب َأذأرَبييَجا ُقُر َصاحي َ َأََتَبكأ قَ َراُسن أ َنةي تُ ُويفِي هي السَّ لُّ َويفي َهذي ََ َمَرَضُه السُّ ا

نأ َِمَالييكي الأ  ََ مي . َوطَاَل بيهي، وََكا ريي َجاويِلي الطُّغأُرِليِي َمي ََ َوَأرَّانييََّة إيََل اْلأ َمليكي طُغأُرَل، َوُسلِيَمتأ َأذأرَبييَجا
. َُ لأطَا ُقُر َعََل َشأأنُُه َعَلى ُسلأطَانيهي، َوَخاَفُه السُّ ََ قَ َراُسن أ  وََكا

ََ بأني أَ  َما َ َداُوَد َسقأ َ َأََتَبكأ زَنأكيي َوَبنيأ ََ َبنيأ ََزَم َوفييَها َكا يَدٌة، َواَّنأ ا َحرأٌب َشدي ََ ني كيي صأ بي حي رأَتَق َصاحي
لي  صي َتاُء فَ َعاَد إيََل الأَموأ رََكُه الشِي هي قَ لأَعَة َِبأَمرأَد، َوَأدأ نأ بيََلدي ، َوَمَلَك زَنأكيي مي ََ َما  .َداُوُد بأُن َسقأ

، وَكَ  امي لشَّ َياَت ِبي َن َمصأ صأ يلييَُّة حي َاعي َسأ َزَر، َوفييَها َمَلَك اْلأي َحابي َشي أ ََ َوالييهي َِمأُلوًكا ليَبِني ُمنأقيٍذ َأصأ ا
ِأ إيََل ا يهي َيأدي َن َوُهَو ِبي َتاُلوا َعَليأهي َوَمَكُروا بيهي َحَّتَّ َصعيُدوا إيلَيأهي َوقَ تَ ُلوُه، َوَمَلُكوا اْلأيصأ .فَاحأ َي  ْلأ

 ]الأَوفَ َياُت[
َلةي بأُن اْلأَ  وأ يُد الدَّ َ َسدي يني َأِبَ َوفييَها تُ ُويفِي ُة بَ عأَدُه نيظَاَم الدِي ََ َليي َزَر اْلأ تَ وأ ، َواسأ َبارييِي  ن أ
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اري. َتاَذ الدَّ ََ قَ بأَل َذليَك ُأسأ رٍي، وََكا دي بأني َجهي َد بأَن ُُمَمَّ َََّر ُُمَمَّ ٍر الأُمَظ  َنصأ
وييَن. ُب قَ زأ َقُش َِبزأَدارأ َصاحي َ يَ َرن أ  َوفييَها تُ ُويفِي

َن الرُّومي  َوفييَها يفي  ٍع مي َمأ ي ِبي َواحي نأ تيلأَك الن َّ ُب َمَلطأَيَة َوَغريأيَها مي َمنأدي َصاحي انيشأ َر ابأُن الدَّ ََ رََجٍب َظ



. ِأ َِ َما َمَعُه ، َوَغني ِأ  فَ َقتَ َلُه
ََ ليُيغيريُوا َعلَ  َقََل امي إيََل َعسأ لشَّ َيرينأجي ِبي َن الأ ٌة مي ََ َساَرتأ طَائيََ بي َوفييَها يفي رََمَضا َي ليَصاحي َا، َوهي ى َأعأَماْلي

َيري  َن الأ ، َوقَ تَ ُلوا مي ََ ليُمو َيَر الأُمسأ ، َفَظ ِأ ََ فَ َقاتَ َلُه َقََل ي بيَعسأ َكُر الَّذي ُِ الأَعسأ َر، َفَخَرَج إيلَيأهي صأ نأجي َكثيريًا، مي
نَي. َهزيمي  فَ َعاُدوا ُمن أ

َرَسُة الأَكَمالييَُّة بيبَ غأَدادَ  ، َوفييَها بُنيَيتي الأَمدأ َي َز ُب الأَمخأ َُُتوحي بأُن طَلأَحَة َصاحي يأني أَبُو الأ ، بَ َناَها َكَماُل الدَّ
َُقَ  بي َوَسائيُر الأ ، َوَحَضَرُه َأرأَِبُب الأَمَناصي َلِي َسني بأُن اْلأ يأُخ أَبُو اْلَأ ا فَ َرَغتأ َدرََّس فييَها الشَّ .َوَلمَّ  َهاءي

 ]الأَوفَ َياُت[
َي َعنأ نَ يِيٍف َوفييَها يفي رََجٍب َماَت ا َتا ي الأَماَرسأ َنأَصارييُّ قَاضي ُد بأُن َعبأدي الأَباقيي اْلأ ٍر ُُمَمَّ ي أَبُو َبكأ لأَقاضي

َئةي  َي أ ، َواْلأ ، َواْلأيَسابي قي لأَمنأطي ََ َعاليًما ِبي ، وََكا يثي َدي َناُد الأَعاِلي يفي اْلأ سأ عينَي َسَنٍة، َوَلُه اْلأي نأ َوتيسأ ، َوَغريأيَها مي
ي أَِي الطَّيِيبي  ُعُلومي  ، َوالأَقاضي َحاَق الأََبأَمكييِي َيا َعنأ أَِي إيسأ ن أ َث يفي الدُّ ُر َمنأ َحدَّ ، َوُهَو آخي ََوائيلي اْلأ

. ِأ َهي َهرييِي َوَغريأ َوأ ٍد اْلأ ، َوأَِي ُُمَمَّ ، َوأَِي طَاليٍب الأُعَشارييِي  الطَََّبييِي
َافيُظ أَبُو ا َماُم اْلأ َ اْلأي ُّ َوتُ ُويفِي َهاّني ََ َصأ لي اْلأ ضأ ََ دي بأني الأ يُل بأُن ُُمَمَّ َاعي ِي إيَسأ  لأَقاسي
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ُهورَُة. اَئٍة[ َوَلُه التََّصانييُف الأَمشأ نَي ]َوَأرأبَعيمي ٍع َوََخأسي ليُدُه َسَنَة تيسأ ةي، َوَموأ ي اْلأيجَّ َر ذي  َعاشي
َ يُوُسُف بأُن أَيُّوَب بأني يُوُسَف بأني اْلأَ  َو، َوتُ ُويفِي رأَد، َوَسَكَن َمرأ لي بُ ُروجي نأ َأهأ ََمَذاَّنُّ مي َسني أَبُو يَ عأُقوَب اْلأ

، َوَوَعظَ  َداتي ، َوالأُمَجاهي لرِيََّيَضاتي تَ َغَل ِبي يَث، َواشأ َدي ، َوَرَوى اْلأ ريَازييِي َحاَق الشِي قََّه َعَلى أَِي إيسأ ََ  َوتَ 
قِيٌه يُ َقالُ  ََ ُِّ  بيبَ غأَداَد، فَ َقاَم إيلَيأهي ُمتَ  ، إيِّني َأُش ُكتأ ، فَ َقاَل: اسأ َؤالي قَّاءي َوَسأََلُه، َوآَذاُه يفي السُّ لَُه ابأُن السَّ

ري! َفَسافَ َر الرَُّجُل إيََل بَ َلدي الرُّومي َوتَ َنصََّر. َأ نأَك رييَح الأُك  مي
ُهوُر. ُر الأَمشأ اعي َلَح الشَّ ِي َعلييُّ بأُن َأف أ  َوفييَها َماَت أَبُو الأَقاسي
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َماَئٍة[ تٍِ َوَثََلثينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
(536) 

َماَئةٍ  تٍِ َوَثََلثينَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
ري  هأ ِأ َما َورَاَء الن َّ َراكي اْلأيطَا، َوُملأكيهي َت أ َن اْلأ َي َسنأَجَر مي لأطَا ُر اَّنأيَزامي السُّ  ذيكأ

َحاُب ال َا، َقدأ ذََكَر َأصأ َدَتي يَعَها ليلأُخُروجي َمنأ ُعهأ ثَةي َأقَاوييَل َْنأُن َنذأُكُرَها َجَي َادي هي اْلأ َوارييخي يفي َهذي ت َّ



 فَ نَ ُقوُل:
ََّ َسنأجَ  ََّاري، َوَسَبُب َذليَك َأ َن الَتُّأكي الأُك َُ َسنأَجُر مي لأطَا ََزَم السُّ َنةي يفي الأُمَحرَّمي اَّنأ هي السَّ ََ يفي َهذي َر َكا

ٍد قَ تَ  َز بأني ُُمَمَّ َُواريزأَم َشاهأ أُتأسي ًنا ْلي َا  -َكَما ذََكرأََنُه قَ بأُل   -َل اب أ ِأ ِبي فَ بَ َعَث ُخَواَرزأُم َشاهأ إيََل اْلأيطَا َوُه
ِأ  ، َوَحث َُّه ِأ َرَها َوتَ َزوََّج إيلَيأهي ِأ َأمأ ، َويُ َروِيُج َعَليأهي ِأ يفي الأبيََلدي ُعُه ري، يُطأمي هأ دي َِمأَلَكةي َورَاَء الن َّ َعَلى َقصأ

ا ِأ َسنأَجُر يفي َعَساكيريهي، فَالأتَ َقوأ َي َسنأَجَر، َفَساُروا يفي َثََلَثيياَئةي أَلأفي فَاريٍس، َوَساَر إيلَيأهي لأطَا َا َورَاَء  السُّ ِبي
يعي َعَساكيريهي، َوقُ  ََزَم َسنأَجُر يفي َجَي تَ تَ ُلوا َأَشدَّ قيَتاٍل، َواَّنأ ري، َواق أ هأ ِأ الن َّ ُه ن أ ائَُة أَلأفي قَتييٍل، مي ِأ مي ُه ن أ تيَل مي

َي َسنأَجَر،  لأطَا َرتأ َزوأَجُة السُّ َرَأٍة، َوُأسي َماَمٍة، َوَأرأبَ َعُة آََلفي امأ ُب عي ِأ َصاحي ا ُكلُُّه ًَ َوَُتَّ َأَحَد َعَشَر أَلأ
َها إيََل بَ لأَخ. ن أ َذ، َوَساَر مي َهزيًما إيََل تيرأمي  َسنأَجُر ُمن أ

ا  َاَوَلمَّ َي َسنأَجَر، َوقَ تََّل ِبي لأطَا َو، َفَدَخَلَها ُمَراَغَمًة ليلسُّ يَنَة َمرأ ََزَم َسنأَجُر َقَصَد ُخَواَرزأُم َشاهأ َمدي ، اَّنأ
نأ  ِأ مي ، َوَغريأيهي ََُقَهاءي َن الأ َييِي َوَعَلى ََجَاَعٍة مي ََن قييهي اْلأ ََ ِي الأ لي الأكيرأَماّني ضأ ََ َي َأعأ  َوقَ َبَض َعَلى أَِي الأ َيا

.  الأبَ َلدي
ا َتَّتأ َعَليأهي  َهزيمأ َلُه رَايٌَة، َوَلمَّ ُعوًدا إيََل َوقأتيَنا َهَذا، َلَأ تَ ن أ َُ َسنأَجُر َمسأ لأطَا َزيَيَُة  َوَلَأ يَ َزلي السُّ هي اْلأ َهذي

ََ َلُه يفي التََّصرُّفي يفي الرَّيِي َوَما ََيأ  ُعوٍد، َوَأذي َي َمسأ لأطَا َدةي أَبييهي َأرأَسَل إيََل السُّ ريي َمَعَها َعَلى قَاعي
َجأ  َعاُه ْلي َتدأ َأ َدَعتأ َحاَجٌة اسأ َيأُث إي ََ ُمقييًما فييَها بيَعَساكيريهي ِبي َأ َيُكو ٍد، َوَأَمَرُه َأ َي ُُمَمَّ لأطَا هي السُّ لي َهذي

ُب الرَّيِي إيََل بَ غأَدادَ  َزيَيَةي، فَ َوَصَل َعبَّاٌس َصاحي  اْلأ
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هي بيَعَساكي  ري َعمِي َمأ تيثَاًَل ْلي َُ إيََل الرَّيِي امأ لأطَا يَمًة، َوَساَر السُّ َمًة َعظي دأ ُعوًدا خي ََ َمسأ لأطَا ريهي، َوَخَدَم السُّ
 َسنأَجَر.

َّا َُيَاويرُ  َُها ِمي َراُز، َوَغريأ ، َوطي ُ ، َوَخَتأ ََ َغُر، َوَبََلَساُغو َي َكاشأ ، َوهي ََ َتا ََّ بيََلَد تُ رأكيسأ نأ بيََلدي َما َوقييَل: إي َها مي
َياَب الَتُّأ  َراسأ لي َأف أ نأ َنسأ ََ مي ليُمو ِأ ُمسأ ، َوُه َراكي َت أ َانييَّةي اْلأ ري َكاَنتأ بيَيدي الأُمُلوكي اْلأ هأ ِأ َورَاَء الن َّ ، إيَلَّ َأَّنَُّ كييِي

. ََ َُو  َُمأَتلي
ُُه َسبأُق قُ َراخَ  َوَّلي َواَسأ ُِ اْلأ هي ََلمي َجدِي ََ َسَبُب إيسأ َماءي وََكا َن السَّ ََّ رَُجًَل نَ َزَل مي هي َكَأ َُ أَنَُّه رََأى يفي َمَنامي اقَا

َبَح فَ  هي، َوَأصأ َِ يفي َمَنامي َل َرةي، فََأسأ خي َيا َواْلأ ن أ ِأ يفي الدُّ َل ِأ َتسأ لي لَتُّأكييَّةي َما َمعأَناُه: َأسأ ََلَمُه، فَ َقاَل ِبي َأظأَهَر إيسأ
ا َماَت قَاَم َمَقاَمُه اب أ  َأ فَ َلمَّ ََل هي إيََل َأرأسي َيةي يفي َأوأََلدي ُنُه ُموَسى بأُن َسبأَق، َوَلَأ يَ َزلي الأُملأُك بيتيلأَك النَّاحي

َأ بأني إييَلَك الأمُ  َغاجأ َخا مأ َِ الأُمَلقَّبي بيطي ي ََ بأني إيب أَراهي ََ بأني َداُوَد بَ غأَراَخا دي بأني ُسَليأَما َأ ُُمَمَّ َلقَّبي َخا
ََل  ري َأرأسي نأُه، فَ َقَتَل َسنأَجُر بيَنصأ تَ زََع الأُملأَك مي َأ فَان أ رََخا ََ بأني َعلييِي بأني ُموَسى بأني َسبأَق، َفَخَرَج َعَلى َقدأ

، َوث َ  َأ َأ َخا ََل اَئٍة، َوَأَعاَد الأُملأَك إيََل َأرأسي عينَي َوَأرأبَعيمي َأ َكَما ذََكرأََنُه َسَنَة َأرأبٍَع َوتيسأ رََخا . بََّت َقَدَمهُ َقدأ



ََ َسنأَجَر، فَ َنَصَرُه َوَأَعاَدُه إيََل ُملأكيهي أَيأًضا. لأطَا َرَخ السُّ َتصأ  َوَخَرَج َخَواريُج، فَاسأ
يَن ََّنَبُ  َراُك الأُغزِييَُّة الَّذي َت أ َراكي يُ َقاُل َْلُُِ الأَقارأَغلييَُّة، َواْلأ َت أ َن اْلأ هي نَ وأٌع مي نأ ُجنأدي ََ مي ََ َعَلى َماوََكا  وا ُخَراَسا

بيَك، َونَ وأٌع  ِأ ُطوَطى بأُن َدادأ ريُُه ِأ َأَجٌق، َوَأمي : نَ وأٌع يُ َقاُل َْلُ َي َعا ِأ نَ وأ َأ َشاَء اَّللَُّ، َوُه ِأ َنذأُكُرُه إي يُ َقاُل َْلُ
دي بأني أَِي  َرُف بأُن ُُمَمَّ َشأ رييُف اْلأ َن الشَّ ، َفَحسَّ يدي َمي ِأ قَ رأُعوُت بأُن َعبأدي اْلأ ريُُه ُشَجاٍع الأَعَلوييِي بَ رأٌق، َوَأمي

عَ  نأ أَبييهي َوَأطأَمَعُه، َفَسمي َأ َطَلَب الأُملأكي مي ري َخا ََ الأَمعأُروفي بيَنصأ َأ َخا ََل يِي ليَوَلدي َأرأسي َمرأقَ نأدي دأ السَّ  ُُمَمَّ
َرَف. َشأ رييَف اْلأ بأَن َوالشَّ ََ اْلأَََبَ، فَ َقَتَل اَلي  َخا

، وَ  َأ َأ َخا ََل َ َأرأسي َي َعَليأهي َوانأتيَزاعي الأُملأكي َوَجَرتأ َبنيأ َيا ِأ إيََل الأعيصأ ُه َشٌة َدَعت أ هي الأَقارأَغلييَّةي َوحأ َ ُجنأدي َبنيأ
رييَن َوََخأ  شأ ََ بيَعَساكيريهي َسَنَة َأرأبٍَع َوعي َي َسنأَجَر، فَ َعََبَ َجيأُحو لأطَا لسُّ تيَغاثََة ِبي سأ نأُه، فَ َعاَوَد اَلي َماَئٍة، مي سي

ن َ  ََ بَ ي أ ي َيَديأهي.وََكا نأ َبنيأ  ُهَما ُمَصاَهَرٌة، فَ َوَصَل إيََل ََسَرأقَ نأَد، َوَهَرَب الأَقاريَغلييَُّة مي
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َأ أَ  ، فَأَقَ رُّوا ِبَي ِأ ، فَ َرَأى َخيَّاَلًة، فَ َقَبَض َعَليأهي ََ َسنأَجَر َخَرَج إيََل الصَّيأدي لأطَا ََّ السُّ َأ َواتَُّيَق َأ َأ َخا ََل رأسي
َعهُ  ريًا، َوسَ َوضأ لأَقلأَعةي َفَمَلَكَها، َوَأَخَذُه َأسي َأ ِبي َأ َخا ََل َُه ِأ َعَلى قَ تأليهي، فَ َعاَد إيََل ََسَرأقَ نأَد، َفَحَصَر َأرأسي ريَّ

نأُه، فََأَشاَع َعنأهُ  ُه، َفَمَلَك الأبَ َلَد مي ََ َع َتضأ َا، َوقييَل َبلأ َغَدَر بيهي َسنأَجُر، َواسأ  َذليَك. إيََل بَ لأَخ َفَماَت ِبي
َسَن بأَن َعلييِي بأني عَ  َغاُج َأَِب الأَمَعاِلي اْلَأ َها بَ عأَدُه قيليَج َطمأ تَ عأَمَل َعَلي أ ا َمَلَك ََسَرأقَ نأَد اسأ ني فَ َلمَّ مي بأدي الأُمؤأ

َأ َخا ََل ََّ َأرأسي َانييَّةي، إيَلَّ َأ َي بَ يأتي اْلأ نأ َأعأَيا ََ مي ََسنأ تيكينُي، وََكا َ الأَمعأُروُف ِبي ا َوِلي ََ اطََّرَحُه، فَ َلمَّ
َأ  ََل ُمُه، َفَماَت َعنأ قَلييٍل، فََأقَاَم َسنأَجُر َمَقاَمُه الأَمليَك َُمأُموَد بأَن َأرأسي َد ََسَرأقَ نأَد َلَأ َتُطلأ َأَّيَّ َأ ُُمَمَّ َخا

نأُه َسنأجَ  ي َأَخَذ مي ، َوُهَو ابأُن الَّذي َأ ََ بأني َداُوَد بَ غأَراَخا ََ َُمأُموٌد َهَذا ابأُن بأَن ُسَليأَما ُر ََسَرأقَ نأَد، وََكا
ُّ إيََل  يِني َعأَوُر الصِي َماَئٍة َقدأ َوَصَل اْلأ رييَن َوََخأسي شأ ي َوعي نَ َتنيأ ََ قَ بأَل َذليَك َسَنَة اث أ تي َسنأَجَر، وََكا  ُحُدودي  ُأخأ

تَ َعدَّ  ِأ إيَلَّ اَّللَُّ، فَاسأ َلُمُه َغَر يفي َعَدٍد َكثيرٍي ََل يَ عأ ،  َكاشأ ََسني َُد بأُن اْلأ َأ َأْحأ َا َغَر َوُهَو اْلأ ُب َكاشأ َلُه َصاحي
نأ  ُّ، َوقُتيَل َكثيرٌي مي يِني َعأَوُر الصِي ََزَم اْلأ تَ تَ ُلوا، َواَّنأ ا فَاق أ َحابيهي، ُثَّ إينَُّه َوََجََع ُجُنوَدُه َفَخَرَج إيلَيأهي، َوالأتَ َقوأ َأصأ

َأ الصِي  ُّ.َماَت فَ َقاَم َمَقاَمُه ُكوَخا  يِني
، وَ  ُِ الأُمُلوكي َأ َلَقُب الأُمُلوكي الَتُّأكي َفَمعأَناُه َأعأَظ ، َوَخا ِأ ِي ُمُلوكيهي َعأَظ نيي َلَقٌب ْلي َُ الصِي ََ وَُكوبيلأَسا َكا

. َهبي ََ َماَنوييَّ الأَمذأ نَ َعةي َواْلأيَماري، وََكا قأ َن الأمي ِأ مي  يَ لأَبُس لُبأَسَة ُمُلوكيهي
نَ  ا َخَرَج مي ،  َوَلمَّ نيي َن الصِي َلُه مي َراُك اْلأيطَا، وََكانُوا َقدأ َخَرُجوا قَ ب أ َت أ ََ انأَضاَف إيلَيأهي اْلأ َتا نيي إيََل تُ رأكيسأ الصِي

. ََ َتا َحابي تُ رأكيسأ َانيَيةي َأصأ َمةي اْلأ دأ ِأ يفي خي  َوُه
ُ ُكلَّ َسَنٍة َعشأ  ََ ُيَسريِي ُد بأُن ُسَليأَما َأ ُُمَمَّ َأ َخا ََل ََ َأرأسي رُوبي وََكا ِأ َعَلى الدُّ َرَة آََلفي َخرأَكاٍة، َويُ نأزيُْلُ

ِأ َعلَ  ََ َْلُ هي، وََكا َأ يَ َتَطرََّق إيََل بيََلدي َن الأُمُلوكي َأ ََ َأَحًدا مي ، ََيأنَ ُعو نيي َ الصِي َنُه َوَبنيأ ى َذليَك الَِّتي بَ ي أ



ِأ يفي  َراََّيٌت َوإيقأطَاَعاٌت، فَاتَُّيَق أَنَُّه َوَجَد َعَليأهي ِأ ليَئَلَّ يَ تَ َواَلُدوا، جي ِأ َعنأ نيَسائيهي نينَي، َفَمنَ َعُه  بَ عأضي السِي
 ٌِ ي ٌل َعظي ََ ِأ قَ  َتاَز ِبيي ُوا، فَاتَُّيَق أَنَُّه اجأ ُدونَُه، َوََتَريَّ صي ًها يَ قأ ، َوَلَأ يَ عأريُفوا َوجأ ِأ َِ َعَليأهي َواُل فَ َعُظ َمأ  فييهي اْلأ

َأ  تيَعُة الن َّ َمأ ِأ الأَكثيريَُة َواْلأ َواَلُك ََ َأمأ ِأ ُترييُدو ُت َأ ُكن أ : إي ِأ اَر، َوقَاُلوا َْلُ َضُروا التُّجَّ يَُّة، فََأَخُذوُه َوَأحأ سي
اري َعَلى ب َ  َََق رَأأُي التُّجَّ َوالَُنا، فَات َّ يًحا، َيَسُعَنا َوَمَعَنا َأمأ ََ فَ تُ َعرِيُفوََن بَ َلًدا َكثيرَي الأَمرأَعى َفسي َلدي بيََلَساُغو

 َُ َُوهُ فَ َوَص ِأ وََكت َّ ِأ َعنأ نيَسائيهي ِأ ليَمنأعيهي لينَي ِبيي ، َوَأَخُذوا الأُموَكَّ ِأ َواَْلُ ِأ َأمأ ، فََأَعاُدوا إيلَيأهي ِأ ، َوَأَخُذوا وُه َْلُ ِأ
ِأ َفَخاُفو  َهاَدُه ثيُر جي ، َوُيكأ ِأ َأ يَ غأُزوُه َأ َخا ََل ََ َأرأسي ، وََكا ََ ، َوَساُروا إيََل بيََلَساُغو ِأ فًا نيَساَءُه ُه َخوأ

يًما.  َعظي
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، َوَتَضاَعَف  ِأ َِ َشأأَُّنُ ُّ انأَضاُفوا إيلَيأهي أَيأًضا، فَ َعُظ يِني َأ الصِي ِأ َوَخَرَج ُكوَخا ا طَاَل َذليَك َعَليأهي ، فَ َلمَّ ِأ ََجأُعُه
 ََ ُو يَنَة ََل يُ َغريِي ، وََكانُوا إيَذا َمَلُكوا الأَمدي ََ َتا ََ َمنأ ُكلِي  َوَمَلُكوا بيََلَد تُ رأكيسأ ًئا، َبلأ َيَأُخُذو ليَها َشي أ َعَلى َأهأ

ليهي، وَ  َهأ ُ َذليَك َفْلي َن الأُقَرى، َوَأمَّا الأُمزأَدرََعاُت َوَغريأ ََها مي لي الأبيََلدي َوَغريأ نأ َأهأ يَنارًا مي ُكلُّ َمنأ بَ يأٍت دي
بأَه َلوأٍح فيضَّ  هي شي َن الأُمُلوكي َشدَّ يفي َوَسطي ِأ مي .َأطَاَعُه ِأ  ٍة، فَتيلأَك َعََلَمُة َمنأ َأطَاَعُه

دي بأني ُحُدودي َخَجنأ  َُ َُمأُموُد بأُن ُُمَمَّ َاقَا ُِ اْلأ بَ َلُه تَ قأ ري، فَاسأ هأ ََ ُثَّ َساُروا إيََل بيََلدي َما َورَاَء الن َّ َدَة يفي رََمَضا
ََزمَ  تَ تَ ُلوا، فَاَّنأ َماَئٍة، َواق أ َدى َوَثََلثينَي َوََخأسي َِ  َسَنَة إيحأ ٍد َوَعاَد إيََل ََسَرأقَ نأَد، فَ َعُظ َُ َُمأُموُد بأُن ُُمَمَّ َاقَا اْلأ

ُل ِبَُ  َتَظُروا الأَبََلَء َصَباًحا َوَمَساًء، وََكَذليَك َأهأ ، َوان أ َُ ُزأ ُف َواْلأ َوأ َتدَّ اْلأ ليَها، َواشأ َطأُب َعَلى َأهأ اَرى اْلأ
ري،  هأ نأ بيََلدي َما َورَاَء الن َّ ي إيلَيأهي َما َوَغريأيَها مي ُه َويُ نأهي دُّ َتمي َي َسنأَجَر َيسأ لأطَا َُ َُمأُموٌد إيََل السُّ َاقَا َوَأرأَسَل اْلأ

بُ  : َصاحي ََ نأَدُه ُمُلوُك ُخَراَسا َتَمَع عي ، َفَجَمَع الأَعَساكيَر، فَاجأ ِأ َرَتيي ، َوَُيُثُُّه َعَلى ُنصأ ََ ليُمو  َلقيَي الأُمسأ
ري، َوَملي  ، َوالأَغوأ ََ َتا سأ جي اَئةي أَلأفي فَاريٍس، سي نأ مي ثَ ُر مي َتَمَع َلُه َأكأ ، فَاجأ ِأ ُُه ، َوَغريأ ََ ُك َغزأنََة، َوَمليُك َمازَنأَدرَا

ُهٍر. تََّة َأشأ ُض سي  َوبَقيَي الأَعرأ
ةي َسَنَة ََخأسٍ  ي اْلأيجَّ ري يفي ذي هأ ، فَ َعََبَ إيََل َما َورَاَء الن َّ َماَئٍة،  َوَساَر َسنأَجُر إيََل ليَقاءي الَتُّأكي َوَثََلثينَي َوََخأسي

ِأ َسنأَجُر، فَالأَتَجُأوا إيََل  َراكي الأَقارأَغلييَّةي، فَ َقَصَدُه َت أ َن اْلأ َأ مي دأ َخا َأ َفَشَكا إيلَيأهي َُمأُموُد بأُن ُُمَمَّ  ُكوَخا
ََّاري، َوَأقَاَم َسنأَجُر بيَسَمرأقَ نأَد، َفَكَتَب  َن الأُك يِنيِي َوَمنأ َمَعُه مي اَعَة الصِي ََ ُن الشَّ َأ كيَتاًِب يَ َتَضمَّ إيلَيأهي ُكوَخا

، وََكَتَب إيلَيأهي يَ  ِأ َِيعأُه فييهي ِأ ُيَش ِأ فَ َل ُه ََُو َعن أ َأ يَ عأ نأُه َأ َراكي الأَقارأَغلييَّةي، َوَيطأُلُب مي َت أ ُعوُه إيََل يفي اْلأ دأ
َأ َلَأ َيُيبأ إيلَيأهي، َويَ تَ وَ  ُدُه إي ، َويَ تَ َهدَّ ََلمي سأ َواعي اْلأي َن أ ِأ ِبي ِأ َوَِبَلَغ يفي قيَتاْليي ُه ََ َرةي َعَساكيريهي، َوَوَص عَُّدُه بيَكث أ

ُر بأنُ  َض َهَذا الأكيَتاَب َوزييُرُه طَاهي ِأ يَ رأ ، فَ َل ِأ هي َهامي عأَر بيسي ََ الشَّ ِأ َيُشقُّو ََلحي َحَّتَّ قَاَل: َوإيَّنَُّ ري السِي  َفخأ
ِأ  َأ َأَمَر بينَ تأفي  الأُملأكي بأني نيظَامي الأُملأكي فَ َل ا ُقريَئ الأكيَتاُب َعَلى ُكوَخا غي إيلَيأهي، َوَسريََّ الأكيَتاَب، فَ َلمَّ ُيصأ

َعَل َذليَك، ف َ  َأ َأ يَ  رأ َأ دي ِأ يَ قأ نأ ْليأَيتيهي فَ َل ُه َشقَّ َشعأَرٍة مي َرًة، وََكلَََّ ، َوَأعأطَاُه إيب أ َقاَل: َكيأَف ْليأَيةي الرَُّسولي



َُك شَ  ٌز َعنأ َشقِيَها ِبييب أَرٍة؟ .َيُشقُّ َغريأ ٍِ َوأَنأَت َعاجي  عأَرًة بيَسهأ
، ِأ نيي َواْلأيطَا َوَغريأيهي نأَدُه ُجُنوُد الَتُّأكي َوالصِي ، َوعي َأ ليلأَحرأبي تَ َعدَّ ُكوَخا  َواسأ
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َريأني ا ، وََكاََن َكالأَبحأ َي َكَرا ََ َسنأَجَر، فَالأتَ َقى الأَعسأ لأطَا ، َوَقَصَد السُّ َُ ٍع يُ َقاُل َلُه َقَطَوا ضي َوأ ، ِبي ي يَمنيأ لأَعظي
رُي قُ  َمي ََ َعَلى َميأَمَنةي َسنأَجَر اْلأ ُِ، وََكا ِأ إيََل َواٍد يُ َقاُل َلُه َدرأَغ ََأُه َأ َحَّتَّ َأْلأ ِأ ُكوَخا َماُج، َوطَاَف ِبيي

، فَاق أ  ِأ َقاُل َورَاَءُه َث أ ، َواْلأ ََ َتا سأ جي تٍِ َوَثََلثينَي َوَعَلى َميأَسَرتيهي َمليُك سي ٍر َسَنَة سي ََ َس َص تَ تَ ُلوا َخامي
َماَئٍة.  َوََخأسي

نأ َأَشدِي النَّاسي قيَتاًَل، َوَلَأ َيُكنأ َذليكَ  نأ َسنأَجَر مي يَن َهَربُوا مي َراُك الأَقارأَغلييَُّة الَّذي َت أ نأ وََكاَنتي اْلأ ُم مي  الأيَ وأ
َسَن قيَتاًَل  َي َسنأَجَر َأحأ لأطَا َكري السُّ َرأُب َعنأ َهزيَيَةي َعسأ َلتي اْلأ ، فََأجأ ََ َتا سأ جي بي سي  َمنأ َصاحي

َن  ٍِ َعَلى َعَشَرةي آََلٍف مي ي َدرأَغ َتَمَل َوادي ، َواشأ ِأ َرَتيي نأ َكث أ ِأ َما ََل ُُيأَصى مي ُه ن أ نَي، فَ ُقتيَل مي ليمي الأُمسأ
َهزيًما، َُ َسنأَجُر ُمن أ لأطَا َرأَحى، َوَمَضى السُّ َلى َواْلأ رُي ُقَماُج،  الأَقت أ َمي ، َواْلأ ََ َتا سأ جي ُب سي َر َصاحي َوُأسي

َُساُم عُ  ََّاُر، َوِميَّنأ قُتيَل اْلأ ُِ الأُك ، فََأطأَلَقُه َأ َأ َخا ََل َي اب أَنُة َأرأسي َي َسنأَجَر َوهي لأطَا َمُر بأُن َعبأدي َوَزوأَجُة السُّ
َييُّ  ََن قييُه اْلأ ََ ُهوُر. الأَعزييزي بأني َمازََّة الأُبَخارييُّ الأ  الأَمشأ

. ََ َُراَسا َّنأ قُتيَل فييَها ِبي ثَ ُر ِمي هي َوََل َأكأ نأ َهذي ُِ مي َعٌة َأعأَظ ََلمي َوق أ سأ  َوَلَأ َيُكنأ يفي اْلأي
نأ َسَنةي  َأ إيََل رََجٍب مي ري، َوبَقيَي ُكوَخا هأ َا َورَاَء الن َّ ََّاري ِبي َلُة اْلأيطَا َوالَتُّأكي َوالأُك تَ َقرَّتأ َدوأ بأٍع َوَثََلثينَي  سَ َواسأ

َبةٌ  َّ، لَُه َهي أ يِني َرييَر الصِي يًَل، َحَسَن الصُّورَةي، ََل يَ لأَبُس إيَلَّ اْلأ ََ َجَي َماَئٍة َفَماَت فييهي، وََكا يَمٌة  َوََخأسي َعظي
هي َوي َ  نأدي نأ عي ِأ مي يهي ََ يُ عأطي ريًا َعَلى َأقأطَاٍع َبلأ َكا َحابيهي، َوَلَأ ُيَسلِيطأ َأمي  ُقوُل:َعَلى َأصأ

رَ  دي اَئةي فَاريٍس َحَّتَّ ََل يَ قأ نأ مي َثري مي ريًا َعَلى َأكأ ُم َأمي ََ ََل يُ َقدِي َقأطَاَع َظَلُموا، وََكا َعَلى  َمَّتَّ َأَخُذوا اْلأ
ري َويُ َعاقيُب َعَليأهي، وَ  كأ َهى َعني السُّ ، َويَ ن أ ِي َحابَُه َعني الظُّلأ َهى َأصأ ََ يَ ن أ َي َعَليأهي، وََكا َيا َهى َعني الأعيصأ ََل يَ ن أ

 الزِيََن َوََل يُ َقبِيُحُه.
نَ  َأ َواب أ ، َفَمَلَك بَ عأَدَها ُأمَُّها َزوأَجُة ُكوَخا َُتَا َحَّتَّ َماَتتأ ِأ َتُطلأ ُمدَّ هي، َوَمَلَك بَ عأَدُه اب أَنٌة َلُه فَ َل ُة َعمِي

ِأ  ُه ن أ َذُه مي َأ َأخأ ري بيَيدي اْلأيطَا إيََل َأ هأ َرَة  َوبَقيَي َما َورَاَء الن َّ َنَِتأ َعشأ ُد ُخَواَرزأُم َشاهأ َسَنَة اث أ يني ُُمَمَّ َعََلُء الدِي
َأ َشاَء اَّللَُّ. اَئٍة، َعَلى َما َنذأُكُرُه إي تِيمي  َوسي
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 ََ َُراَسا ُر َما فَ َعَلُه ُخَواَرزأُم َشاهأ ِبي  ذيكأ
َي َسنأَجَر ُخَواَرزأَم، وَ  لأطَا َد السُّ َها، َوقَ تأَل َقدأ ذََكرأََن قَ بأُل َقصأ َدُه إيلَي أ َز َوَعوأ نأ ُخَواَرزأَم َشاهأ أُتأسي َذَها مي َأخأ

ا َلقييَ هُ  ، فَ َلمَّ ََلمي سأ ِأ يفي بيََلدي اْلأي ي رَاَسَل اْلأيطَا، َوَأطأَمَعُه َُ َوَلدي ُخَواَرزأَم َشاهأ، َوأَنَُّه ُهَو الَّذي لأطَا ُِ السُّ
َهزيًما َساَر ُخَوا َنةي.َسنأَجُر، َوَعاَد ُمن أ َن السَّ َوَّلي مي َس يفي رَبييٍع اْلأ ، فَ َقَصَد َسَرخأ ََ  َرزأُم َشاهأ إيََل ُخَراَسا

ِي  دي َوالأعيلأ َ الزُّهأ ََ َقدأ ََجََع َبنيأ ، وََكا ٍد الزِيََّيَديُّ َماُم أَبُو ُُمَمَّ َها َلقيَيُه اْلأي ا َوَصَل إيلَي أ َرَمُه ُخَواَرزأُم فَ َلمَّ ، فََأكأ
َراًما َع يفي  َشاهأ إيكأ ََ ، َوَش َُد الأَباَخرأزييُّ َماُم َأْحأ ، فَ َقَصَدُه اْلأي َُ َجا اهأ َو الشَّ نأ ُهَناَك إيََل َمرأ يًما، َورََحَل مي َعظي

ري الأب َ  َكري، فََأَجابَُه إيََل َذليَك، َونَ َزَل بيظَاهي َن الأَعسأ َو، َوَسَأَل َأَلَّ يَ تَ َعرََّض َْلُِأ َأَحٌد مي لي َمرأ ، َأهأ َلدي
لي َوا َو، َوقَ تَ ُلوا بَ عأَض َأهأ ليَها، فَ ثَاَر َعامَُّة َمرأ ََ َأهأ قييَه َوَأعأَيا ََ َّ الأ لي الأكيرأَماّني ضأ ََ َعى َأَِب الأ َتدأ ُخَواَرزأَم  سأ

ِأ  ، فَ َقاتَ َلُه تيَناعي مأ وا ليَلي تَ َعدُّ َوابَُه، َواسأ ، َوَأغأَلُقوا أَب أ َن الأبَ َلدي َحابَُه مي َرُجوا َأصأ ُخَواَرزأُم َشاهأ،  َشاهأ، َوَأخأ
ليَها. نأ َأهأ َنةي، َوقَ َتَل َكثيريًا مي َن السَّ َوَّلي مي َو َسابيَع َعَشَر رَبييٍع اْلأ يَنَة َمرأ  َوَدَخَل َمدي

 َوِميَّنأ قَ َتَل:
ََ َذا ، وََكا َأ ََل دي بأني َأرأسي ، َوَعلييُّ بأُن ُُمَمَّ افيعييُّ قييُه الشَّ ََ َوزييُّ الأ ُِ الأَمرأ ي َراهي ،  إيب أ ِي ني الأعيلأ ٍَ َكثيريٍَة مي فُ ُنو

نأ أَ  َنٍة َوُمَلقِيَح َشرٍِ، َوقَ َتَل َكثيريًا مي ََ رَأأَس فيت أ ، وََكا َحاَق الأُموَسوييَّ رييَف َعلييَّ بأَن إيسأ َي َوقَ َتَل الشَّ عأَيا
نأ َأهأ  َحَب َمَعُه ُعَلَماَء َكثيريييَن مي َتصأ ليَها َوَعاَد إيََل ُخَواَرزأَم، َواسأ :َأهأ ِأ ُه ن أ  ليَها مي

يُّ  َرأَسابَ نأدي ٍد اْلأ ُ بأُن ُُمَمَّ َُسنيأ ي اْلأ ، َوالأَقاضي يُّ ُّ، َوأَبُو َمنأُصوٍر الأَعبَّادي لي الأكيرأَماّني ضأ ََ ٍد أَبُو الأ ، َوأَبُو ُُمَمَّ
. ِأ ُُه َلُسوُف، َوَغريأ ي أ ََ  اْلأيَرقييُّ الأ

َنةي إيََل نَ يأسَ  َن السَّ نأ فُ َقَهائيَها َوُعَلَمائيَهاُثَّ َساَر يفي َشوَّاٍل مي  ابُوَر، َفَخَرَج إيلَيأهي ََجَاَعٌة مي
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ِأ إيََل َذليَك َلكي  َو، فََأَجاَِبُ لي َمرأ هأ لي نَ يأَسابُوَر َما فَ َعَل ِبَي هأ َعُل ِبَي َأ َأ ََل يَ  َها، َوَسأَُلوُه َأ ادي َصى َوزُهَّ تَ قأ نَُّه اسأ
َوالي َأصأ  ثي َعنأ َأمأ ي الأَقعأَدةي، يفي الأَبحأ َي َسنأَجَر َأوََّل ذي لأطَا َي فََأَخَذَها، َوَقَطَع ُخطأَبَة السُّ لأطَا َحابي السُّ

َي َسنأَجَر، َوذََكَر ُخَواَرزأُم َشاهأ َصاَح النَّاُس َوََثُروا لأطَا َر السُّ يُب ذيكأ َطي ا تَ َرَك اْلأ ، َوَخطَُبوا َلُه، فَ َلمَّ
َنُة تَ ُثوُر وَ  َيت أ ؛ َنَظًرا يفي وََكاَدتي الأ لي نأ َذليَك َذُوو الرَّأأيي َوالأَعقأ َا َمَنَع النَّاَس مي يًدا، َوإيََّّ رُّ يَ ُعوُد َجدي الشَّ

يَدتأ ُخطأَبُة السُّ  َماَئٍة، ُثَّ ُأعي َعتأ إيََل َأوَّلي الأُمَحرَّمي َسَنَة َسبأٍع َوَثََلثينَي َوََخأسي َي الأَعاقيَبةي، فَ ُقطي لأطَا
 َسنأَجَر.

ٍم، ُثَّ  ُثَّ  َلَها ََخأَسَة َأَّيَّ ََ َأهأ َا يُ َقاتيُلو َهَق، فََأقَاُموا ِبي َها  َسريََّ ُخَواَرزأُم َشاهأ َجيأًشا إيََل َأعأَمالي بَ ي أ َساَر َعن أ
َُ َسنأجَ  لأطَا يَمًة، َوَمَنَع السُّ ََ َأعأَماًَل َعظي َُراَسا ُلوا ِبي ََ الأبيََلَد، َوَعمي َهُبو َيأُش يَ ن أ نأ ُمَقاتَ َلةي َذليَك اْلأ ُر مي

ِأ ُخَواَرزأَم َوَغريأيَها مي  ري، َوُُمَاَوَرَتيي هأ َا َورَاَء الن َّ ةي اْلأيطَا ِبي نأ قُ وَّ فًا مي َز ُخَواَرزأَم َشاهأ َخوأ .أُتأسي ََ  نأ بيََلدي ُخَراَسا



 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

ُقرَ  َنةي َمَلَك َأََتَبكأ زَنأكيي بأُن آَقُسن أ هي السَّ َراَش إيََل  يفي َهذي هأ نأ آلي مي َا مي ََ ِبي يَثةي، َونَ َقَل َمنأ َكا َدي يَنَة اْلأ َمدي
َحابَُه فييَها. ، َورَتََّب َأصأ لي صي  الأَموأ

ََ قَ بأَل َذليَك ُمَوافيًقا ليَدا بُ َها يفي طَاَعتيهي، وََكا َد، َوَصاَر َصاحي يَنةي آمي َدي َب ليَزنأكيي أَيأًضا ِبي ُوَد َوفييَها ُخطي
َة زَنأكيي َصاَر َمَعُه.َعَلى  ا رََأى قُ وَّ  قيَتالي زَنأكيي، فَ َلمَّ

نأ ِمََ  رٌي آَخَر، َوُهَو مي َنكييَّةي بَ غأَداَد، َوَولييَ َها قَ َزُل َأمي حأ يني َِبأُروَز َعنأ شي ُد الدِي الييكي َوفييَها ُعزيَل ُُمَاهي
َرةُ  رأُد َوالأَبصأ ََ َلُه بُ ُروجي َي َُمأُموٍد، وََكا لأطَا َُ السُّ لأطَا َنكييَُّة بَ غأَداَد، ُثَّ َوَصَل السُّ حأ يَف إيلَيأهي شي ، فَُأضي

حأ  ِأ َما َساَءُه، فََأَعاَد َِبأُروَز إيََل الشِي هي طي الأَعيَّارييَن َوَفَسادي نأ تَ َبسُّ ُعوٌد إيََل بَ غأَداَد، فَ َرَأى مي َنكييَّةي، َمسأ
َيعي النَّ  َت ، َوَلَأ يَ ن أ ِأ ُه ن أ َي فَ َتاَب َكثيرٌي مي َا َي َكاََن يُ َقاَسي لأطَا َرَأةي السُّ ََّ َوَلَد الأَوزييري َوَأَخا امأ َ اُس بيَذليَك؛ ْلي

. ِأ رأ َِبأُروُز َعَلى َمنأعيهي دي ِأ يَ قأ  الأَعيَّارييَن، فَ َل
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ََل َعَلى الأ  تَ وأ ، َواسأ َي لأطَا َني َطَغايَ رأُك َحَجَبَة السُّ رَي َتََتَ َوفييَها تَ َوَلَّ َعبأُد الرَّْحأ َمي َلَكةي، َوَعَزَل اْلأ َممأ
. َني َي يفي ريَكابي َعبأدي الرَّْحأ َأ ََيأشي ُرُه إيََل َأ َها، َوآَل َأمأ َّ َعن أ  الطُّغأُرِلي

بي الرَّيِي يفي  َرَقُه َوَلُد َعبَّاٍس َصاحي يلييَّةي، فََأحأ َاعي َسأ ُم اْلأي َهاوييُّ ُمَقدَّ ُِ السُّ ي َ إيب أَراهي   ََتبُوتيهي.َوفييَها تُ ُويفِي
، َوَعاَد َوَقدأ لَبيَس ثيَياَب الصُّوفييَّةي، َوََتَلَّى عَ  َي َز ُب الأَمخأ يأني بأُن طَلأَحَة َصاحي نأ َوفييَها َحجَّ َكَماُل الدَّ

َدةي. َانيبي َُمأُروَس الأَقاعي يَّ اْلأ ََ فييهي، َوَأقَاَم يفي َداريهي َمرأعي يعي َما َكا  َجَي
ََ َوفييَها َوَصَل السُّ  لأطَا ، َكَما ذََكرأََنُه، َفَسَأَل السُّ َي لأطَا ُّ بيَداري السُّ َنِبي ََ الأَوزييُر الزَّي أ َُ إيََل بَ غأَداَد وََكا لأطَا

َُ َوزييَرُه إيََل َداري اْلأيََلَفةي َوَمعَ  لأطَا ُة إيََل َداريهي، فََأرأَسَل السُّ ََ َليي َََّع فييهي ليرَيُدَُّه اْلأ َأ ُيَش يُر َشَرُف ُه الأَوزي َأ
يَد َأُخوُه إيََل نيَقابَةي  ََ َلُه يفي َذليَك، َوُأعي َأ يَ ُعوَد إيََل َداريهي، فََأذي َع يفي َأ ََ ُّ، َوَش َنِبي يني الزَّي أ ، فَ َلزيَم  الدِي َقَباءي الن ُّ

. عي َامي َها إيَلَّ إيََل اْلأ ن أ  الأَوزييُر َدارَُه، َوَلَأ ََيأُرجأ مي
َكُر  َيُروا بيَسرييَّةي َوفييَها َأَغاَر َعسأ َرُقوا، َوَظ ، فَ نَ َهُبوا َوَأحأ َيرينأجي نأ َحَلَب َعَلى بيََلدي الأ َأََتَبكأ زَنأكيي مي

اَئةي رَُجٍل. َعمي َلى َسب أ ُة الأَقت أ دَّ ََ عي ثَ ُروا، َفَكا ِأ َوَأكأ ، فَ َقتَ ُلوا فييهي َيرينأجي  الأ
، َفَسريََّ  لأعيَراقي اَجَة ِبي ََ َكري، فَ نَ َهُبوا  َوفييَها َأفأَسَد بَ ُنو َخ َن الأَعسأ ِأ مي ُعوٌد َسرييًَّة إيلَيأهي َُ َمسأ لأطَا السُّ

نَي. ِأ َوَعاُدوا َساليمي ُه ن أ َيُروا بيهي مي ، َوقَ تَ ُلوا َمنأ َظ ِأ  ُحلَّتَ ُه
ُطوًَل إيََل َأطأَرافي إيفأرييقييَّةي، فَأَ  لِيَيَة ُأسأ قي ُب صي َيريْنأييُّ َصاحي نأ َوفييَها َسريََّ رََجاُر الأ َتأ مي َخُذوا َمَراكيَب ُسريِي

، ُثَّ رَاَسَلهُ  ََسني ْلأ بي إيفأرييقييََّة، َوَغَدَر ِبي َسني َصاحي َر إيََل اْلَأ صأ  مي
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ََ في  ََّ الأَغََلَء َكا َ قيلِيَيَة إيََل إيفأرييقييََّة؛ ْلي نأ صي تي مي لي َْحألي الأَغَلَّ َجأ نََة ْلي ُدأ َد اْلأ َسُن َوَجدَّ يًدا، يهَ اْلَأ ا َشدي
ُت َكثيريًا.  َوالأَموأ

 ]الأَوفَ َياُت[
ََ َعاليًما ، وََكا قييُّ َمشأ َبلييُّ الدِي َن أ دي اْلأ ابي بأُن َعبأدي الأَواحي ِي َعبأُد الأَوهَّ َ أَبُو الأَقاسي ًا. َوفييَها تُ ُويفِي  َصاْلي

رأُتوثييِي  ََ يني أَبُو َسعييدي بأني الأَك َياُء الدِي َ ضي ريَةي يفي ويزَارَتيهي،   َوفييَها تُ ُويفِي ََ َحَسَن السِي َوزييُر َأََتَبكأ زَنأكيي، وََكا
 َكريَيًا رَئييًسا.

ًَل  ًا فَاضي ََ رَُجًَل َصاْلي ، وََكا ََرمي َق يفي اْلأ َمشأ عي بيدي َامي دي بأُن طَاُوٍس إيَماُم اْلأ َ أَبُو ُُمَمَّ  .َوفييَها تُ ُويفِي
ِي إي  َ أَبُو الأَقاسي ، َوفييَها تُ ُويفِي يِي َمرأقَ نأدي بأني السَّ َعثي الأَمعأُروُف ِبي َشأ ََد بأني ُعَمَر بأني أَِي اْلأ يُل بأُن َأْحأ َاعي َسأ

. يثي َدي َن اْلأ ثيًرا مي ََ ُمكأ اَئٍة، وََكا نَي َوَأرأبَعيمي َق َسَنَة َأرأَبٍع َوََخأسي َمشأ  ُوليَد بيدي
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َماَئٍة[]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوَثََلثينَي وَ   ََخأسي
(537) 

َماَئةٍ   ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوَثََلثينَي َوََخأسي
ارييَّةي  َكَّ َن اْلأ َب َوَغريأيَها مي ُر ُملأكي َأََتَبكأ زَنأكيي قَ لأَعَة آشي  ذيكأ

 َِ َب، وََكاَنتأ َأعأَظ َنةي َأرأَسَل َأََتَبكأ زَنأكيي َجيأًشا إيََل قَ لأَعةي آشي هي السَّ ارييَّةي  يفي َهذي َكَّ َرادي اْلأ َكأ َي اْلأ ُحُصو
َرا َا َفَمَلُكوَها، فََأَمَر ِبييخأ ُقوا َعَلى َمنأ ِبي ، َفَحَصُروَها َوَضي َّ ِأ ُلُه ِأ َوَأهأ َواُْلُ َا َأمأ نَ َعَها، َوِبي َا َوبيَناءي َوَأمأ ِبي

َها، وََكاَنتأ َهذي  َوًضا َعن أ يَّةي عي لأعيَمادي ، َفَخرَّبُوُه الأَقلأَعةي الأَمعأُروَفةي ِبي ِأ نأ ُحُصوَّنيي يًما مي ًنا َعظي صأ يَُّة حي هي الأعيَمادي
يَّ  َرتي الأعيَمادي َب، َوُعمِي ََ آشي هي، َفُخرِيَبتي اْلأ ظي َأ ََ َعنأ حي ُزو ا، وََكانُوا يَ عأجي دًّ َنَُّه َكبيرٌي جي َا ليكيََبيهي ْلي ُة، َوإيََّّ

َبًة إيََل َلَقبيهي  يََّة نيسأ َيتي الأعيَمادي ثَ َر الأقيََلعي َسَِي لي َقدأ فَ َتَح َأكأ صي لأَموأ يني َجَقُر ََنئيُبُه ِبي رُي الدِي ََ َنصي ، وََكا
ََبلييَّةي.  اْلأ

َيرينأجي َطَرابُ ُلَس الأَغرأبي  ري الأ ُر َحصأ  ذيكأ
لِيَيَة إيََل َطَرابُ ُلَس الأَغرأبي َفحَ  قي نأ صي َيرينأجي مي َنةي َساَرتأ َمَراكيُب الأ هي السَّ ََّ َويفي َهذي َصُروَها، َوَسَبُب َذليَك َأ

ُلوا َيًدا يفي طَاَعتيهي، َوَلَأ يَ َزاُلوا َمَُ  خي بي إيفأرييقييََّة، َلَأ يُدأ َسني َصاحي ريي اْلَأ َمي مي اْلأ َلَها يفي َأَّيَّ اليَينَي ُمَشاقِينَي َأهأ
 ََ نأ َبِني َمطأُروٍح َمَشاييَخ يَُدبِيُرو ِأ مي ُموا َعَليأهي َز َلُه، َقدأ َقدَّ لِيَيَة َكَذليَك َجهَّ قي ِأ َمليُك صي ا رَآُه ، فَ َلمَّ ِأ َرُه َأمأ

ةي، فَ َنازَُلوا الأبَ َلَد َوقَاتَ ُلوُه، َوَعلَُّقوا الأكَ  ي اْلأيجَّ َع ذي ِأ ََتسي ري، فَ َوَصُلوا إيلَيأهي ِأ يفي الأَبحأ ََللييَب يفي إيلَيأهي



 ُسوريهي، َونَ َقُبوُه.
ََ الأَغُد َوَصَل َجََ  ا َكا ُل َطَرابُ ُلسَ فَ َلمَّ ، فَ َقويَي َأهأ لي الأبَ َلدي َهأ َن الأَعَربي َْنأَدًة ْلي  اَعٌة مي
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َشًة، َوقُ  ََزُموا َهزيَيًَة فَاحي ِأ َْحأَلًة ُمنأكيَرًة، فَاَّنأ ُطولييَّةي، َفَحَمُلوا َعَليأهي ُسأ ، َفَخَرُجوا إيََل اْلأ ِأ ِأ َخلأٌق  ِبيي ُه ن أ تيَل مي
.َكثيرٌي، َوْلَيَق  ُل الأبَ َلدي ، فَ نَ َهبَ َها الأَعَرُب َوَأهأ َوابَّ َقاَل َوالدَّ َث أ ليَحَة َواْلأ َسأ ُطولي َوتَ رَُكوا اْلأ ُسأ ْلأ ََ ِبي  الأَباُقو

، فَ َوَصُلوا إيََل َجيأَجَل، ف َ  ، َوَعاُدوا إيََل الأَمغأريبي ِأ ليَحتَ ُه ُدوا َأسأ لِيَيَة، َفَجدَّ قي َيرينأُج إيََل صي اَورََجَع الأ  َلمَّ
رَُكوا في  ا َمنأ َأدأ َيرينأُج َوَسبَ وأ ، َفَدَخَلَها الأ نأُه إيََل الأََبَاريي َواْلأيَبالي ُل الأبَ َلدي َهَربُوا مي ِأ َأهأ يَها، َوَهَدُموَها رَآُه

زأَهةي، ُثَّ َعاُدوا. ي بَ َناُه َُيأََي بأُن الأَعزييزي بأني َْحَّاٍد ليلن ُّ َر الَّذي َرُقوا الأَقصأ  َوَأحأ
رُ  ثَ  ذيكأ ةي َحَوادي دَّ  عي

. ََ َُراَسا َي َسنأَجَر ِبي لأطَا َُمَراءي َعَلى السُّ رُي اْلأ َنةي َخَرَج َحَسٌن َأمي هي السَّ  يفي َهذي
عُ  هي الأَمليُك َمسأ ََل َعَلى بيََلدي تَ وأ ُب َمَلطأَيَة َوالث َّغأري، َواسأ َمنأَد َصاحي ُد بأُن َدانيشأ َ ُُمَمَّ َج وُد بأُن قيلي َوفييَها تُ ُويفِي

لأُجوقييَّةي. َن السَّ ُب ُقونييََّة، َوُهَو مي َأ َصاحي ََل  َأرأسي
بُ َها وَ  َنأطَاكييََّة، َفَخَرَج َصاحي َيرينأَج ِبي ، َفَحَصُروا الأ امي َكٌر َكثيرٌي إيََل الشَّ َن الرُّومي َعسأ َتَمَع َوفييَها َخَرَج مي اجأ

َلَح َحاَلُه َمَعُه، َوَعاَد  ، َوَأصأ َليكي الرُّومي ََّ ِبي َنةي، ُثَّ إي هي السَّ نأ َهذي ََ مي يَنةي أَنأطَاكييََّة، َوَماَت يفي رََمَضا إيََل َمدي
َها. َب أَنأطَاكييََّة َساَر إيََل َطَرابُ ُلَس، َفَحَصَرَها ُثَّ َساَر َعن أ َأ َصاََلَ َصاحي  َمليَك الرُّومي بَ عأَد َأ

ُعوٌد َعَلى اْلأَ  َُ َمسأ لأطَا نأَدُه َويفي َوفييَها قَ َبَض السُّ َ عي ةي، َوِميَّنأ رُِِي ََ َليي نأ َخَواصِي اْلأ ريي تُ رأُشَك َوُهَو مي مي
ةي. ََ َليي ظًا ليَقلأبي اْلأ َأ َُ حي لأطَا َة، ُثَّ َأطأَلَقُه السُّ ََ َليي  َداريهي، َفَساَء َذليَك اْلأ

لي الأ  ثَ ُر َأهأ ٌِ، فَ َهَلَك فييهي َأكأ ي َر َوَِبٌء َعظي ََ ِبييصأ .َوفييَها َكا  بيََلدي
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َماَئٍة[ ٍَ َوَثََلثينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا
538 - 

َماَئةٍ  ٍَ َوَثََلثينَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا
ُعودٍ  َي َمسأ لأطَا يدي َوالسُّ هي ُر ُصلأحي الشَّ  ذيكأ

ُعوٌد إيََل بَ غأ  َُ َمسأ لأطَا َنةي َوَصَل السُّ هي السَّ َز يفي َهذي َداَد َعَلى َعاَدتيهي يفي ُكلِي َسَنٍة، َوََجََع الأَعَساكيَر، َوََتَهَّ
يًدا. ًدا َشدي قأ ََ َحَقَد َعَليأهي حي دي َأََتَبكأ زَنأكيي، وََكا  ليَقصأ



ََ عَ  ُعوٍد َكانُوا ََيأُرُجو َي َمسأ لأطَا نَي َعَلى السُّ َاريجي َطأَرافي اْلأ َحاَب اْلأ ََّ َأصأ َعَلى َما  -َليأهي َوَسَبُب َذليَك َأ
ُرُه  َم ذيكأ ي َسَعى فييهي َوَأَشاَر بيهي  -تَ َقدَّ ُب َذليَك إيََل َأََتَبكأ زَنأكيي، َويَ ُقوُل: إينَُّه ُهَو الَّذي ََ يَ نأسي َفَكا

عَ  َأ ََ َأََتَبكأ زَنأكيي ََل َشكَّ يَ  ََ َعنأ رَأأييهي، َفَكا ُدُرو ِأ َكانُوا َيصأ ِأ ُكلَُّه هي َأَّنَُّ ُل َذليَك؛ ليَئَلَّ ََيأُلَو ليعيلأمي
َنَة ََجََع الأَعَساكيَر ليَيسي  هي السَّ َُ َهذي لأطَا رََّغ السُّ ََ ا تَ  نأ َغريأيهي، فَ َلمَّ نأُه َومي َن مي َُ فَ يَ َتَمكَّ لأطَا هي، السُّ رَي إيََل بيََلدي

لأطَ  يُلُه، فََأرأَسَل إيلَيأهي السُّ َتمي َُُه َوَيسأ تَ عأطي رييري َفَسريََّ َأََتَبكأ َيسأ َبارييِي يفي تَ قأ َن أ َُ َأَِب َعبأدي اَّللَّي بأَن اْلأ ا
َي لييَ ُعوَد َعنأُه، َفحَ  لأطَا ُلَها إيََل السُّ يَناٍر َُيأمي اَئةي أَلأفي دي َدُة َعَلى مي تَ َقرَّتي الأَقاعي ، فَاسأ دي رييَن الأَقَواعي شأ َمَل عي

ثَ ُرَها ُعُروٌض، ُثَّ تَ نَ قََّلتي  يَناٍر َأكأ ، َوَأطأَلَق أَلأَف دي َتاَج إيََل ُمَدارَاةي َأََتَبكأ َي احأ َي إيََل َأ لأطَا لسُّ َواُل ِبي َحأ اْلأ
َي َعنأُه َما ي َ  لأطَا َبابي يفي قُ ُعودي السُّ َسأ ُِ اْلأ ََ َأعأَظ ظًا ليَقلأبيهي، وََكا َأ تيَماَلًة َلُه، َوحي نأ َلُه الأَباقيَي اسأ عأَمُلُه مي

َرةي  هي وََكث أ َواليهي. َحَصانَةي بيََلدي  َعَساكيريهي َوَأمأ
يني  ََبُ َسيأُف الدِي َكأ ََ َوَلُدُه اْلأ نَُّه َكا ثَةي، فَإي َادي هي اْلأ يُد يفي َهذي هي نأ َجيِيدي الرَّأأيي َما فَ َعَلُه الشَّ  َغازيي ََل َومي

هي، فََأرأَسَل إيلَيأهي اْلأ  ري َواليدي مأ ًرا، َوَحَضًرا ِبَي ََ َي َس لأطَا نأَد السُّ َي يَ َزاُل عي لأطَا نأدي السُّ نأ عي ََربي مي ْلأ ََ َيَأُمُرُه ِبي
يني َجَقَر يَ ُقوَل لَهُ  ريي الدِي َا َنصي ، فََأرأَسَل إيََل ََنئيبيهي ِبي لي صي  إيََل الأَموأ
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ُخولي َوالأُوُصولي إيلَيأهي، فَ َهَرَب َغازيي. نَ َعُه َعني الدُّ  ليَيمأ
عأ بيهي، َوَأرأَسَل َمَعُه َرُسوًَل إيََل َوبَ َلَغ اْلأَََبُ َواليَدُه، فََأرأ  ، َوَلَأ ََيأَتمي َي لأطَا دي إيََل السُّ لأَعوأ َسَل إيلَيأهي َيَأُمُرُه ِبي

َي يَ ُقوُل َلُه: لأطَا  السُّ
َمةي  تُُه إيََل اْلأيدأ ، َوَقدأ َأَعدأ َُه َعَليَّ ا رََأى تَ َغريُّ َي َلمَّ لأطَا َن السُّ فًا مي ي َهَرَب َخوأ ََّ َوَلدي عأ بيهي، إي َتمي ، َوَلَأ َأجأ

يًما. َي َُمََلًّ َعظي لأطَا َن السُّ نَُّه َِمأُلوُكَك، َوالأبيََلُد َلَك، َفَحلَّ َذليَك مي  فَإي
رٍ  ََّيري َبكأ ُر ُملأكي َأََتَبكأ بَ عأَض دي  ذيكأ

دَّ  َها عي ن أ َََتَح مي ٍر فَ  ََّيري َبكأ َنةي َساَر َأََتَبكأ زَنأكيي إيََل دي هي السَّ نأ َذليَك:َويفي َهذي ، َفمي ٍَ  َة بيََلٍد َوُحُصو
ُن ََنََتَسا،  صأ ُن قيطألييَس، َوحي صأ ، َوحي ُن الرُّوقي صأ ، َوحي َُ يَزا يَنُة حي عيرأُد، َوَمدي يَنُة َأسأ َزُة، َوَمدي يَنُة طَن أ َمدي

ََماكيني  هي اْلأ َرَة َهذي ُلغأ ُشهأ َّا َلَأ يَ ب أ ُ َذليَك ِمي ، َوَغريأ ي ي الأَقرأَننيأ ُن ذي صأ َّا َوحي يَن ِمي نأ بَ َلدي َماريدي ، َوَأَخَذ أَيأًضا مي
، َورَتََّب ُأُموَر ا لينيأ َي ُجوسأ نأ ُحُصو ََها مي ، َوَغريأ ََ َز ألينَي، َوالأُمَوزََّر، َوَتلَّ َموأ َيرينأجي ْحي ، ُهَو بيَيدي الأ يعي َمي ْلأ

يَنَة  ََُظَها، َوَقَصَد َمدي َنادي َمنأ َُيأ َجأ َن اْلأ َيةي َوَجَعَل فييَها مي َد، َوَحاّني َفَحَصَرُِهَا، َوَأقَاَم بيتيلأَك النَّاحي آمي
ُه. َتحأ َأ ًرا ليَما َلَأ يَ  ليًحا ليَما فَ َتَحُه، َوُُمَاصي  ُمصأ

ري الأَعيَّارييَن بيبَ غأَدادَ  ُر َأمأ  ذيكأ
َن الطََّلبي  ِأ مي نيهي َمأ ُر الأَعيَّارييَن وََكثُ ُروا؛ ْلي َنةي زَاَد َأمأ هي السَّ  بيَسَببي ابأني الأَوزييري  َويفي َهذي
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. ََ ي َيَأُخُذُه الأَعيَّاُرو يٌب يفي الَّذي ََ َْلَُما َنصي َُما َكا ََّنَّ َي ; ْلي لأطَا ي َزوأَجةي السُّ  َوابأني قَاُروَت َأخي
ََ صَ  ُز، وََكا ُُه إييلأديكأ َمئيٍذ َِمأُلوٌك اَسأ َنكييَّةي بَ غأَداَد يَ وأ حأ ََ النَّائيُب يفي شي َداًما ظَاليًما، َفَحَمَلُه وََكا قأ اريًما مي

: َُ لأطَا ، َوقَاَل َلُه السُّ َي لأطَا نأَد السُّ َأ َحَضَر عي قأَداُم إيََل َأ  اْلأي
َرٌة، َوالنَّاُس َقدأ َهَلُكوا، فَ َقاَل: َياَسَة قَاصي ََّ السِي  إي
ََ َعقييُد الأَعيَّارييَن َوَلَد َوزي  ، إيَذا َكا ََ الأَعاَلَي يَن؟ ََّي ُسلأطَا دي سي َأ رٍَة ِلي َعَلى الأُم َرأَتيَك، فََأيُّ ُقدأ يريَك َوَأَخا امأ

َاَل، فَ َقاَل َلُه:  َوَشَرَح َلُه اْلأ
ُتَك، فََأَخَذ َخاَتََ  َأ فَ َعلأَت َوإيَلَّ َصَلب أ ُلبُ ُهَما، فَإي َما أَيأَن َكاََن َوَتصأ بيُس َعَليأهي اَعَة ََتأُرُج َوَتكأ ُه، َوَخَرَج السَّ

َذُه َوَصَلَبُه،  َفَكَبسَ  نأَدُه، وََكَبَس َعَلى ابأني قَاُروَت فََأخأ ََ عي ُه، فََأَخَذ َمنأ َكا ِأ َيَيدأ َعَلى ابأني الأَوزييري فَ َل
ُلوًِب، فَ َهَرَب أَ  ُر، ويرُثيَي ابأُن قَاُروَت َمصأ َمأ َبَح النَّاُس َوَهَرَب ابأُن الأَوزييري، َوَشاَع يفي النَّاسي اْلأ ثَ رُ فََأصأ  كأ

. ِأ ى النَّاَس َشرَُّه ََ  الأَعيَّارييَن، َوقُبيَض َعَلى َمنأ َأقَاَم، وََك
هي َمَع ُخَواَرزأَم َشاهأ  ري َسنأَجَر ُخَواَرزأَم َوُصلأحي ُر َحصأ  ذيكأ

رَي َسنأَجَر إيََل ُخَواَرزأَم َوُملأكيهي ْلََ  َماَئٍة[ َمسي ي َوَثََلثينَي ]َوََخأسي نَ َتنيأ َز َقدأ ذََكرأََن َسَنَة اث أ َد أُتأسي ا، َوَعوأ
َنةي سَ  هي السَّ ََ يفي َهذي ا َكا ََ بَ عأَد َذليَك، فَ َلمَّ َُراَسا نأُه ِبي ََ مي َذَها، َوَما َكا َها َوَأخأ اَر ُخَواَرزأَم َشاهأ إيلَي أ

ي لأَمدي َُ َسنأَجُر إيََل ُخَواَرزأَم، َفَجَمَع ُخَواَرزأُم َشاهأ َعَساكيَرُه، َوََتَصََّن ِبي لأطَا َها ليقيَتاٍل، السُّ ن أ َنةي، َوَلَأ ََيأُرجأ مي
َوى ليَسنأَجَر. هي أَنَُّه ََل يَ قأ  ليعيلأمي

َأ  مي َأ ََّيَّ نأ بَ عأضي اْلأ ٍم مي [ يَ وأ وري، فَاتَُّيَق ]يفي نأ َورَاءي السُّ ي مي رييَقنيأ ََ َ الأ ََ الأقيَتاُل ََيأريي َبنيأ رٌي وََكا َِ َأمي َهَج
ُُه  نأ ُأَمَراءي َسنأَجَر اَسأ َقاٌل مي ث أ ُُه مي رٌي آَخُر اَسأ رأقييِي َوَدَخَلُه، َوَدَخَل َأمي َانيبي الشَّ َن اْلأ ُقُر َعَلى الأبَ َلدي مي ُسن أ

َقاٌل َعني الأبَ لَ  ث أ َوًة، َوانأَصَرَف مي ًرا َوَعن أ ُ ُملأكيهي قَ هأ ِأ يَ بأَق َغريأ ، فَ َل ِيِي َانيبي الأَغرأ َن اْلأ يُّ مي دي َحَسًدا التَّاجي
ُقَر،  هي ليُسن أ ظي َأ َتدَّ يفي حي َدُه، َواشأ ُقُر َوحأ ، َوبَقيَي ُسن أ َن الأبَ َلدي َرَجُه مي ُز، فََأخأ ، فَ َقويَي َعَليأهي ُخَواَرزأُم َشاهأ أُتأسي

نأ َغريأي  دي إيََل َمرأَو، َوَلَأ َُيأكينأُه مي تيَناَعُه َعَزَم َعَلى الأَعوأ ، َوامأ َة الأبَ َلدي َُ قُ وَّ لأطَا ا رََأى السُّ َتقيرُّ  فَ َلمَّ َدٍة َتسأ قَاعي
َأ  نَ ُهَما، فَاتَُّيَق َأ  بَ ي أ
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َن اَلي  ََ َعَليأهي مي َمَة، َويَ ُعوُد إيََل َما َكا ، ُخَواَرزأَم َشاهأ َأرأَسَل ُرُسًَل يَ بأُذُل الأَماَل َوالطَّاَعَة َواْلأيدأ نأقيَيادي
َطَلَحا، َوَعاَد َسنأَجُر إي  َُواَرزأَم.فََأَجابَُه إيََل َذليَك َواصأ َو، َوَأقَاَم ُخَواَرزأُم َشاهأ ِبي  ََل َمرأ

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ



ََُراتي َفَمَلُكوَها. نأ َأعأَمالي الأ يَنةي َعانََة مي َكًرا إيََل َمدي َنةي َسريََّ َأََتَبُك زَنأكيي َعسأ هي السَّ  يفي َهذي
 ]الأَوفَ َياُت[

َ أَ  ، تُ ُويفِي َافيُظ بيبَ غأَداَد، َوفييَها، يفي الأُمَحرَّمي ، اْلأ يُّ َاطي ََّأ ََد اْلأ ابي بأُن الأُمَباَركي بأني َأْحأ بُو الأََبََكاتي َعبأُد الأَوهَّ
اَئٍة. تِينَي َوَأرأبَعيمي ي َوسي نَ َتنيأ ليُدُه َسَنَة اث أ  َوَموأ

 ََ سأ ٍد اْلأي لي بأني ُُمَمَّ ضأ ََ ُد بأُن الأ َُُتوحي ُُمَمَّ َ أَبُو الأ نأ َوفييَها تُ ُويفِي َرايينَي مي ََ لي إيسأ نأ َأهأ ُظ، مي ُّ الأَواعي َرايييِني
ًَل صَ  ََ إيَماًما فَاضي طَاَم، وََكا ، َفَماَت بيبيسأ ََ ًة بيبَ غأَداَد يَعيُظ، َوَساَر إيََل ُخَراَسا ، َوَأقَاَم ُمدَّ ََ ًا، ُخَراَسا اْلي

َ َعلييٍِ الأَغزأَنوييِي ََتَاُسٌد، فَ َلمَّ  َنُه َوَبنيأ ََ بَ ي أ ثَ َر، وََكا ا َماَت َحَضَر الأَغزأنَوييُّ َعَزاَءُه بيبَ غأَداَد، َوَبَكى َوَأكأ
ا قَاَم الأَغزأَنوييُّ ََلَمُه  َُُتوحي الأَغزأَنوييِي َكََلًما َأغأَلَظ َلُه فييهي، فَ َلمَّ َحابي أَِي الأ بَ عأُض فَ َقاَل بَ عأُض َأصأ

َرةي ا َذتيهي َعَلى ُحُضوري الأَعَزاءي وََكث أ ا َماَت َحَضرأَت َتََلمي ، فَ َلمَّ ََذا الرَُّجلي ًرا ْلي ، َوقَاَل َلُه: ُكنأَت ُمَهاجي لأُبَكاءي
ثَ رأتَ   َعَزاَءُه، َوَأكأ
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، َفَمنأ يُ عأَدُم النَّ  ٌَ ٌَ َوُفََل ََ يُ َقاُل ُفََل ي، َكا سي َأ ؟ قَاَل: ُكنأُت أَبأكيي َعَلى نَ  ََ ُزأ رَي الأُبَكاَء َوَأظأَهرأَت اْلأ ظي
:أَي أ  َب أَياتي هي اْلأ ، َوأَنأَشَد َهذي يلي لرَّحي  َقَن ِبي

َلبُ  ي بَ عأَد الأُمََبِيدي ثَ عأ َقضي ُمُه ... َوَسيَ ن أ َقَضتأ َأَّيَّ  َذَهَب الأُمََبِيُد َوان أ
َربُ  َُُه َفَسَيخأ َُُه ... َخريًِب َوَِبٍق نيصأ َبَح نيصأ َدابي َأصأ َن اْلأ  بَ يأٌت مي

َلٍب فَبيمي  نأ ثَ عأ َربُ فَ تَ َزوَُّدوا مي  ثألي َما ... َشريَب الأُمََبِيُد َعنأ قَلييٍل َيشأ
َتبُ  َّا ُيكأ اُس ِمي ََ َن أ َأ َكاَنتي اْلأ اَسُه ... إي ََ تُ ُبوا أَن أ َأ َتكأ ُِ َأ يُك  ُأوصي

، َمعأُزوًَل، َوُدفي  ََ ُّ، يفي رََمَضا َنِبي َراٍد الزَّي أ يني َعلييُّ بأُن طي َ الأَوزييُر َشَرُف الدِي َن بيَداريهي بيَبابي َوفييَها تُ ُويفِي
َرأبييَّةي. ، ُثَّ نُقيَل إيََل اْلأ َزَجي  اْلأ

َدى ق ُ  ُر، َوَزََمأَشُر: إيحأ سِي ََ وييُّ الأُم ِي َُمأُموُد بأُن ُعَمَر الزَََّمأَشرييُّ النَّحأ َ أَبُو الأَقاسي  َرى ُخَواَرزأَم.َوفييَها تُ ُويفِي
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ٍع َوَثََل  اَئٍة[]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ مي  ثينَي َوََخأسي
(539) 

اَئةٍ  مي ٍع َوَثََلثينَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
َيرينأجي  ََ بيَيدي الأ َّا َكا َزييَرةي ِمي نأ بيََلدي اْلأ ُر فَ تأحي الرَُّها َوَغريأيَها مي  ذيكأ



َمادُ  َرةي، فَ َتَح َأََتَبُك عي خي َس َُجَاَدى اْلأ َنةي َسادي هي السَّ َن  يفي َهذي يَنَة الرَُّها مي ُقرأ َمدي يني زَنأكيي بأُن آقأُسن أ الدِي
َزييَرةي،  َِّ بيََلَد اْلأ ِأ َقدأ َع ََ َضَررُُه َزييَرةي أَيأًضا، وََكا ْلأ ِأ ِبي نأ ُحُصوَّنيي ََها مي ، َوفَ َتَح َغريأ َيرينأجي ِأ َقدي الأ َوَشرُُّه

ِأ إيََل َأَداني  َتطَاَر فييَها، َوَوَصَلتأ َغارَاَُتُ ، َوالرَّقََّة.اسأ ٍ يبينَي َورَأأَس َعنيأ َد، َوَنصي يَها، َوبَ َلَغتأ آمي  يَها َوَأقَاصي
ثأَل الرَُّها، َوَسُروَج، َوالأبيريَةي  ََُراتي مي يَن إيََل الأ نأ َقرييبي َماريدي ََّيري مي هي الدِي َذي ِأ ِبي نِي ابأني وََكاَنتأ َِمأَلَكتُ ُه ، َوسي

ألينَي، َوالأُموَ  يِي َوَغريأي َذليَك.ُعَطريأٍ، َوْحي  زَّري، َوالأَقرَّادي
َيرينأجي وَ  َب رَأأيي الأ ََ َصاحي لينَي، وََكا ُوسأ ََُراتي ْلي َّا ُهَو َغرأُب الأ َعأَماُل َمَع َغريأيَها ِمي هي اْلأ َم وََكاَنتأ َهذي الأُمَقدَّ

ري. َجاَعةي َوالأَمكأ َن الشَّ ، ليَما ُهَو َعَليأهي مي ِأ  َعَلى َعَساكيريهي
ُر َعَليأ وَكَ  َيرينأجي َمنأ ََيأنَ ُعَها، فَ يَ تَ َعذَّ َن الأ َتَمَع فييَها مي َرَها اجأ ُِ أَنَُّه َمََّت َقَصَد َحصأ َل ََ َأََتَبُك يَ عأ هي ُملأُكَها ا

ََرِيغٍ  ُ ُمتَ  َيرينأَج أَنَُّه َغريأ َِ الأ ٍر ليُيوهي ََّيري َبكأ تَ َغَل بيدي َصانَةي، فَاشأ َن اْلَأ َي َعَليأهي مي ا  ليَما هي . فَ َلمَّ ِأ هي دي بيََلدي ليَقصأ
ٍر، َحيأُث إينَّ  ََّيري َبكأ ِأ َمنأ ُمُلوكي دي َرأَتقييَّةي َوَغريأيهي ٍر َعَلى تَ رأكي الأُمُلوكي اْلأ ُ قَادي ا أَنَُّه َغريأ ، رََأوأ ِأ ُه ُُمَاريٌب َْلُ

ََُراَت إيََل بيََلدي  لينُي الرَُّها َوَعََبَ الأ ََبَتأُه  اطأَمأَنُّوا، َوفَاَرَق ُجوسأ َُ َأََتَبَك إيلَيأهي فََأخأ الأَغرأبييَّةي، َفَجاَءتأ ُعُيو
َُمَراَء  هي، َوََجََع اْلأ مي نأ َغدي يَ وأ َأ ََل يَ َتَخلََّف َعني الرَُّها َأَحٌد مي ، َوَأ يلي لرَّحي َكري ِبي نأَدُه، فَ َناَدى يفي الأَعسأ عي

ُموا الطََّعاَم ; َوقَاَل: ََل َيَأُكلُ  هي إيَلَّ َمنأ َيطأَعُن َغًدا َمعيي َعَلى َِببي  َوقَاَل: َقدِي  َمعيي َعَلى َمائيَدِتي َهذي
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هي َوشَ  نأ إيقأَدامي ََ مي َلُمو ٍِ ََل يُ عأَرُف، ليَما يَ عأ ٍد َوَصِبي رٍي( َواحي ُ )َأمي مأ إيلَيأهي َغريأ ِأ يَ تَ َقدَّ ََّ الرَُّها، فَ َل َجاَعتيهي، َوَأ
ُر َعلَ  دي ؟ فَ َقاَل َأَحًدا ََل يَ قأ : َما أَنأَت يفي َهَذا الأَمَقامي ِي رُي ليَذليَك الصَِّبي َمي . فَ َقاَل اْلأ َرأبي ى ُمَساَواتيهي يفي اْلأ

. ًها ََل يَ َتَخلَُّف َعِنِي  َأََتَبُك: َدعأُه، فَ َواَّللَّي إيِّني َأَرى َوجأ
ََ ُهوَ  ُّ،  َوَساَر َوالأَعَساكيُر َمَعُه، َوَوَصَل إيََل الرَُّها، وََكا َيرينأجي َوَمَعُه َذليَك الصَِّبي َأوََّل َمنأ َْحََل َعَلى الأ

رُي َفَطَعَنُه فَ َقتَ َلُه،  َمي َيرينأجي َعَلى َأََتَبَك َعرأًضا، فَاعأََتََضُه َذليَك اْلأ نأ َخيَّاَلةي الأ َِ َوَْحََل فَاريٌس مي َوَسلي
يُد، َوََنَزَل الأبَ َلَد، َوقَاتَ َلُه ََثَانيَيةً  هي قَّابينَي  الشَّ َم الن َّ ، َوَقدَّ َة َدفَ َعاتي دَّ ًما، فَ َزَحَف إيلَيأهي عي رييَن يَ وأ شأ َوعي

َقاذي الأ  تين أ ريي إيلَيأهي َواسأ َيرينأجي َوالأَمسي تيَماعي الأ ني اجأ فًا مي ، َوَلَّ يفي قيَتاليهي َخوأ نأُه، فَ نَ َقُبوا ُسوَر الأبَ َلدي بَ َلدي مي
ًرا، َوَحَصَر قَ لأَعَتُه َفَمَلَكَها أَيأًضا،  َفَسَقَطتي الأَبَدنَُة الَِّتي  َوًة َوقَ هأ ، ]َوَأَخَذ[ الأبَ َلَد َعن أ ََ قَّابُو نَ َقبَ َها الن َّ

رِييََّة َوقَ تَ ُلوا الرِيَجاَل. َواَل َوَسبَ ُوا الذُّ َمأ  َوََّنََب النَّاُس اْلأ
ََّ ََتأرييبَ  ا رََأى َأََتَبُك الأبَ َلَد َأعأَجَبُه، َورََأى َأ َي يفي  فَ َلمَّ َياَسةي، فََأَمَر فَ ُنودي ثأليهي ََل ََيُوُز يفي السِي مي

، َوإيَعاَدةي َما َغنيُموُه  ِأ الي إيََل بُ ُيوَتيي ََ َطأ َن الرِيَجالي َوالنِيَساءي َواْلأ ِأ الأَعَساكيري بيَردِي َمنأ َأَخُذوُه مي نأ َأََثثيهي مي
ريهي  يَع َعنأ آخي َمي ، فَ َردُّوا اْلأ ِأ تيَعتيهي َذ، َوفَاَرَق )َمنأ  َوَأمأ ي ُأخي َر الَّذي اذَّ النَّادي ِأ َأَحٌد، إيَلَّ الشَّ ُه ن أ َقدأ مي َأ َلَأ يُ 

يَنةَ  َِ َمدي ظُُه، َوَتَسلَّ ََ َكًرا َُيأ ، َوَجَعَل فييهي َعسأ َوَّلي َكَر، فَ َعاَد الأبَ َلُد إيََل َحاَلهي اْلأ َسُروَج  َأَخَذُه( الأَعسأ



ََماكيني الَِّتي  يَنٌة َمنييَعٌة َوَعَلى َوَسائيَر اْلأ َا َحصي َّنَّ ، َما َعَدا الأبيريَةي، فَإي ََُراتي َيرينأجي َشرأقييَّ الأ  َكاَنتأ بيَيدي الأ
َصاريهَ  ريَََتَا َوريَجاَْلَا، فَ َبقيَي َعَلى حي ثَ ُروا مي َها َوَحَصَرَها، وََكانُوا َقدأ َأكأ ، َفَساَر إيلَي أ ََُراتي ئي الأ َأ َشاطي ا إيََل َأ

َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. رََحلَ  َها، َعَلى َما َنذأُكُرُه إي  َعن أ
قيلِيَيَة َقدأ  ُب َجزييَرةي صي ََ َصاحي َوارييخي قَاَل: َكا َنأَسابي َوالت َّ ْلأ ََّ بَ عأَض الأُعَلَماءي ِبي  ُحكيَي َأ
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ري إيََل َطَرابُ ُلَس الأَغرأبي َوتيلأَك اْلأَ  ٌَ َأرأَسَل َسرييًَّة يفي الأَبحأ لِيَيَة إينأَسا قي ََ بيصي ، فَ نَ َهُبوا َوقَ تَ ُلوا ; وََكا عأَمالي
ريُمُه َوَُيأََتيُمُه، َويَ رأ  لِيَيَة ُيكأ قي ُب صي ََ َصاحي ، وََكا لي الصَََّلحي نأ َأهأ نَي، َوُهَو مي ليمي َن الأُعَلَماءي الأُمسأ ُع إيََل مي جي

َن الأ  نأَدُه مي ُمُه َعَلى َمنأ عي ليهي، َويُ َقدِي ََذا قَ وأ ٌِ ِبي لي ََ إينَُّه ُمسأ ُل ويََليَتيهي يَ ُقوُلو ََ َأهأ َي ; وََكا َبا ُقُسوسي َوالرُّهأ
. َببي  السَّ

يٌف،  َبَل َمرأكيٌب َلطي ري، َوإيذأ َقدأ َأق أ ريُف َعَلى الأَبحأ ََ َجاليًسا يفي َمنأَظَرٍة لَُه ُتشأ مي َكا ََّيَّ َيي بَ عأضي اْلأ ََبَُه َف َوَأخأ
ََّ عَ  ُِ إيََل َجانيبيهي َوَقدأ َمنأ فييهي َأ لي ََ الأُمسأ َيُروا ; وََكا ، َوَغنيُموا َوقَ تَ ُلوا َوَظ ََلمي سأ َكَرُه َدَخُلوا بيََلَد اْلأي سأ

ََ بيَكَذا ُو ِأ َُيأَبي ؟ قَاَل: ََل! قَاَل: إيَّنَُّ ََ َمُع َما يَ ُقوُلو ! َأَما َتسأ َُ ى، فَ َقاَل َلُه الأَمليُك: ََّي ُفََل ََ وََكَذا.  َأغأ
َد فَ تأَح الرَُّها، وَ أَيأ  ، َوَشهي ِأ ُه ََ َقدأ ُغليَب َعن أ ليَها؟ فَ َقاَل َلُه: َكا ٌد َعنأ تيلأَك الأبيََلدي َوَأهأ ََ ُُمَمَّ َقدأ َن َكا

ُكوا، فَ َواَّللَّي  حي ، فَ َقاَل الأَمليُك: ََل َتضأ َيرينأجي َن الأ نأُه َمنأ ُهَناَك مي َك مي ََ ; َفَضحي ََ اْلأ ليُمو  فَ َتَحَها الأُمسأ
َها. تأحي نأ فيرينأجي الشَّامي بيََ َباُر مي َخأ ٍم َوَصَلتي اْلأ َقَّ ; فَ بَ عأَد َأَّيَّ  َما يَ ُقوُل إيَلَّ اْلأ

هي، فَ َقاَل َلهُ  يَد يفي َمَنامي هي ًا رََأى الشَّ ََّ إينأَساًَن َصاْلي يني َوالصَََّلحي َأ لي الدِي نأ َأهأ : َما َوَحَكى ِلي ََجَاَعٌة مي
َر ِلي بيََتأحي الرَُّها.فَ َعَل اَّللَُّ  ََ  بيَك؟ قَاَل: َغ

 
لي  صي يني َعلييٍِ ُكوَجَك قَ لأَعَة الأَموأ َر َوويََليَةي زَيأني الدِي يني َجقأ ريي الدِي ُر قَ تألي َنصي  ذيكأ

لأَموأ  ُر ََنئيُب َأََتَبَك زَنأكيي ِبي يني َجقأ رُي الدِي ي الأقيعأَدةي، قُتيَل َنصي َنةي، يفي ذي هي السَّ َعأَمالي يفي َهذي لي َواْلأ صي
. ََُراتي يعيَها الَِّتي َشرأَق الأ  َجَي

نأدَ  ََ عي َي َُمأُموٍد، َكا لأطَا ، َوَلَد السُّ يِي اجي ْلأَََ ََ الأَمعأُروَف ِبي ََّ الأَمليَك أَلأَب َأرأَسََل  َأََتَبَك َوَسَبُب قَ تأليهي َأ
َي َمسأ  لأطَا اءي َوالسُّ ََ ُر ليلأُخَل ََ يُظأهي ، وََكا يدي هي ، الشَّ ََذا الأَمليكي هي الأبيََلَد ْلي ََّ َهذي َطأَرافي َأ َحابي اْلأ ُعوٍد َوَأصأ

لأطََنةي، َوََيَليَك الأبي  لسَّ َطَب َلُه ِبي ُعوٍد ليُيخأ َي َمسأ لأطَا ُر َوفَاَة السُّ َتظي ََ يَ ن أ هي، َوَأََن ََنئيُبُه فييَها، وََكا َسأي ََلَد ِبي
 ، لي صي لأَموأ ََ َهَذا الأَمليُك ِبي َأ َعَرَضتأ وََكا َمٍة إي ٍم لييَ ُقوَم ِبييدأ ُدُه ُكلَّ يَ وأ صي يني يَ قأ رُي الدِي َنَة، َوَنصي هي السَّ َهذي

لَ  صي َت الأَموأ يني َمَلكأ رَي الدِي َأ قَ تَ لأَت َنصي ، َوقَاَل َلُه: إي يَن َطَلَب الأَمليكي دي سي َأ َن َلُه بَ عأُض الأُم  َلُه، َفَحسَّ
، َوََل  َن الأبيََلدي ََها مي قيًعا َحَسًنا َوظَنَُّه َوَغريأ نأُه َموأ ٌد. فَ َوَقَع َهَذا مي َقى َمَع َأََتَبَك زَنأكيي فَاريٌس َواحي  يَ ب أ



َنادي َأََتَبَك َوَِمَالييكيهي فَ قَ  نأ َأجأ نأَدُه مي يني إيلَيأهي َوَثَب َعَليأهي َمنأ عي رُي الدِي ا َدَخَل َنصي قًا، فَ َلمَّ دأ ا صي تَ ُلوُه، َوأَلأَقوأ
هي  َحابيهي  بيَرأأسي  إيََل َأصأ
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ََ َوََيأُرُج الأَمليُك َوََيأليُك الأبَ َلَد. رَُّقو ََ َحابَُه يَ تَ  ََّ َأصأ ِأ َأ ُه ن أ  ظَنًّا مي
ا رَأأ  ا رََأوأ َمتيهي َلمَّ دأ يَن يفي خي َحاَب َأََتَبَك الَّذي َحابَُه َوَأصأ ََّ َأصأ ََلَف َما ظَنُّوُه، فَإي ُر خي َمأ ََ اْلأ ُلوا َسُه قَات َ وََكا

لرِيجَ  َلُة َأََتَبَك َِمأُلوَءًة ِبي َلأُق الأَكثيرُي، وََكاَنتأ َدوأ ُِ اْلأ َتَمَع َمَعُه ، َواجأ اري َمَع الأَمليكي لدَّ ََلدي َمنأ ِبي َجأ الي َواْلأ
َرُزوري  هأ يني َُيأََي بأُن الشَّ ي ََتُج الدِي ريبَةي، ُثَّ َدَخَل إيلَيأهي الأَقاضي يِي َوَلَأ يَ َزلأ بيهي ََيأَدُعُه، َذويي الرَّأأيي َوالتَّجأ

َتاُذُه ِمََ  ؟ َهَذا َوُأسأ نأ َهَذا الأَكلأبي َ ََتأَرُد مي ََلََن، َلي ًجا: ََّي َموأ َزعي نَي رَآُه ُمن أ ََ فييَما قَاَل َلُه حي الييُكَك، وََكا
َك، َوَما  بيهي َعَلى َيدي نأ َصاحي نأُه َومي ي َأرَاَحَنا مي ُد َّلليَّي الَّذي َمأ َعَد َواْلأ ِأ ليَتصأ اري؟ ُق هي الدَّ عيُدَك يفي َهذي ي يُ قأ الَّذي

ََ الأبيََلدي بَ عأَد  ُنأَد، َولَيأَس ُدو ََلَح َوََتأليَك الأبَ َلَد َوََتأَمَع اْلأ َواَل َوالسِي َمأ لي َمانيٌع.الأَقلأَعَة َوََتأُخَذ اْلأ صي  الأَموأ
ا قَاَرِبََ  ِأ ََتُج فَ َقاَم َمَعُه َورَكيَب الأَقلأَعَة، فَ َلمَّ َم إيلَيأهي َنادي الأقيَتاَل، فَ تَ َقدَّ َجأ َن النَّقييبي َواْلأ َا مي ا َأرَاَد َمنأ ِبي

َتُحوا الأَباَب َوَدَخَل الأ  ََ ُُتأ. فَ  َعُلوا بيهي َما َأَردأ َتُحوا الأَباَب َوَتَسلَُّموُه، َواف أ : اف أ ِأ يني َوقَاَل َْلُ َمليُك الدِي
َها َوَمَعهُ  ي إيلَي أ ي.َوالأَقاضي ُنوا َونَ َزَل الأَقاضي ، َفُسجي يني ريي الدِي ََ َعَلى قَ تألي َنصي  َما َمنأ َأَعا

َأ ََتأ  َرَف َعَلى ُملأكيَها، َفَخاَف َأ ُر قَ لأَعَة الأبيريَةي، َوَقدأ َأشأ َتليَف َوبَ َلَغ اْلأَََبُ َأََتَبَك زَنأكيي َوُهَو ُُيَاصي
ريي  رأقييَُّة بَ عأَد قَ تألي َنصي تيكينَي إيََل قَ لأَعةي الأبيََلُد الشَّ يني َعلييَّ بأَن ُبكأ اَرَق الأبيريَةي َوَأرأَسَل زَيأَن الدِي ََ ، فَ  يني  الدِي

ُه. يني يَ تَ َوَلَّ رُي الدِي ََ َنصي لي َواليًيا َعَلى َما َكا صي  الأَموأ
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ُعوٌد َعَلى َوزي  َُ َمسأ لأطَا َنةي قَ َبَض السُّ هي السَّ َُ بأُن ُعبَ يأدي اَّللَّي يفي َهذي ُزَِب ، َوَوَزَر بَ عأَدُه الأَمرأ يِي يريهي الأََبُوُجرأدي

ُبوًضا. َواَلُه، َوَماَت َمقأ َرَج َأمأ َتخأ ، فَاسأ يُّ َِ إيلَيأهي الأََبُوُجرأدي ُّ، َوُسلِي َهاّني ََ َصأ ٍر اْلأ  بأني َنصأ
ُر  يني زَنأكيي ُُيَاصي َماُد الدِي ََ َأََتَبُك عي ََُراتي بَ عأَد ُملأكي الرَُّها، َوفييَها َكا َيرينأجي َشرأقييَّ الأ َي ليلأ الأبيريََة، َوهي

يني َنَ  ريي الدِي َتَحَها، َفَجاَءُه َخََبُ قَ تألي َنصي َأ َأ يَ  َها َوقَاَرَب َأ ، َوَضيََّق َعَلي أ َي ُصو َنعي اْلُأ نأ َأمأ َي مي ئيبيهي َوهي
َها، َوَأرأَسَل َنَ  ، فَ َرَحَل َعن أ لي صي لأَموأ َتظيرُ ِبي ، َوَأقَاَم يَ ن أ لي صي  ئيًبا إيََل الأَموأ
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يًدا، فََأرأ  فًا َشدي ، وََكانُوا ََيَاُفونَُه َخوأ ِأ َأ يَ ُعوَد إيلَيأهي َيرينأجي َأ َن الأ لأبيريَةي مي ِي اْلأَََبَ، َفَخاَف َمنأ ِبي َسُلوا إيََل َْنأ
يَن َوَسلَُّموَها َلُه، َفَملَ  بي َماريدي يني َصاحي .الدِي ََ ليُمو  َكَها الأُمسأ

يَنَة بَ رأَشكَ  َتُحوا َمدي ََ ، فَ  لي إيفأرييقييََّة َوالأَغرأبي لِيَيَة إيََل َساحي قي نأ صي َيرينأجي مي ُطوُل الأ ، َوقَ تَ ُلوا َوفييَها َخَرَج ُأسأ
نَي. ليمي لِيَيَة َعَلى الأُمسأ قي ِأ َوَِبُعوُه بيصي ا َحريَيَُه َلَها، َوَسبَ وأ  َأهأ

 َ َ َوفييَها تُ ُويفِي نينَي، َوَوِلي ، وََكاَنتأ ويََليَ ُتُه َتزييُد َعَلى َأرأَبعي سي ُب الأَغرأبي َينَي بأُن َعلييِي بأني يُوُسَف َصاحي  ََتشأ
رَ  ، َوَقدأ ذََكرأََن َذليَك َسَنَة َأرأَبَع َعشأ ني مي نَي، َوَقويَي َعبأُد الأُمؤأ ُر الأُمَلثَّمي َة بَ عأَدُه َأُخوُه، َوَضُعَف َأمأ

اَئٍة.َوََخأ  مي  سي
ي الأقيعأَدةي، ُثَّ  في ذي ، َوبَقيَي إيََل نيصأ ريقي نأ َجانيبي الأَمشأ ٌِ َلُه َذَنٌب مي ي  َوفييَها يفي َشوَّاٍل َظَهَر َكوأَكٌب َعظي

ُُه. ، َفقييَل: ُهَو ُهَو، َوقييَل َبلأ َغريأ نأ َجانيبي الأَغرأبي  َغاَب، ُثَّ َطَلَع مي
َنٌة عَ  َة، َوفييَها َكاَنتأ فيت أ ريي َمكَّ ، َأمي َُسيأِنيِي ِي الأَعَلوييِي اْلأ َتَة بأني الأَقاسي ِي بأني فُ َلي أ ريي َهاشي َمي َ اْلأ يَمٌة َبنيأ ظي

 ََ دي َيُطوُفو جي ِأ يفي الأَمسأ اَج َوُه ُجَّ ٍِ اْلأ َحاَب َهاشي ، فَ نَ َهَب َأصأ َاجِي ريي اْلأ مي َأمي َادي ريي َنَظري اْلأ َمي َواْلأ
، َوَلَأ  ََ مًَّة. َوُيَصلُّو ِأ إيَلًّ َوََل ذي  يَ رأقُ ُبوا فييهي

 ]الأَوفَ َياُت[
دي بأني َعبأدي اَّللَّي بأني  َُد بأُن ُُمَمَّ َ َعبأُد اَّللَّي َأْحأ ةي، تُ ُويفِي ي اْلأيجَّ  َوفييَها، يفي ذي
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عَ  َرأَو، َوَسافَ َر الأَكثيرَي، َوَسَي َوزييُّ ِبي َو ريَِبطًا، َوَوَقَف  َْحأُدَويأهي أَبُو الأَمَعاِلي الأَمرأ َرأ يَث الأَكثيرَي، َوَبََن ِبي َدي اْلأ
ََ َكثيرَي الصََّدَقةي َوالأعيَباَدةي.  فييهي ُكتُ ًبا َكثيريًَة، وََكا

لي  ريي، َوَموأ ََ أَبُو َمنأُصوٍر الأُمقأ ُو َِ بأني َخريأ ي َراهي ُد بأُن َعبأدي الأَمليكي بأني َحَسني بأني إيب أ َ ُُمَمَّ ُه يفي دُ َوتُ ُويفِي
 َ َجازَةي، َوتُ ُويفِي ْلأي َهرييِي ِبي َوأ ُر َمنأ َرَوى َعني اْلأ اَئٍة، َوُهَو آخي نَي َوَأرأبَعيمي  يفي رََجٍب. رََجٍب َسَنَة َأرأَبٍع َوََخأسي

بأني  دي بأني ُعَمَر الأَمعأُروُف ِبي َ أَبُو َمنأُصوٍر َسعييُد بأُن ُُمَمَّ َها تُ ُويفِي ن أ ةي مي ي اْلأيجَّ الرَّزَّازي، ُمَدرِيُس  َويفي ذي
قََّه َعَلى الأَغَزاِليِي وَ  ََ اَئٍة، َوتَ  تِينَي َوَأرأبَعيمي ي َوسي نَ َتنيأ ليُدُه َسَنَة اث أ يَّةي بيبَ غأَداَد، َوَموأ ، َوُدفيَن يفي تُ رأبَةي النِيظَامي يِي امي الشَّ

َحاَق. يأخي أَِي إيسأ  الشَّ
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اَئٍة[]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأبَعينَي  مي  َوََخأسي
(540) 



ائَةٍ  مي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأبَعينَي َوََخأسي
َي  لأطَا اقي بُوزَابََة َوَعبَّاٍس َعَلى ُمَنازََعةي السُّ ُر اتِيََ  ذيكأ

، َوَمَعُه الأمَ  ََ ، َوَعَساكيُرُه إيََل قَاَشا ََ َتا ُب فَاريَس َوُخوزيسأ َنةي َساَر بُوزَابَُة َصاحي هي السَّ ٌد يفي َهذي ليُك ُُمَمَّ
َتَمَع بُوزَ  ٍد، َواجأ َي ُُمَمَّ لأطَا َُ َشاهأ[ ابأُن السُّ ُِ الأَمليُك ُسَليأَما َي َُمأُموٍد، َواتََّصَل ِبيي لأطَا ابَُة ]ابأُن السُّ

ُعوٍد، َومَ  َي َمسأ لأطَا ُُروجي َعنأ طَاَعةي السُّ َقا َعَلى اْلأ ََ ، َوات َّ ُب الرَّيِي رُي َعبَّاٌس َصاحي َمي نأ َواْلأ َلَكا َكثيريًا مي
هي.  بيََلدي

ٍب، حَ  رُي َحاجي َني َطَغايُ رأُك، َوُهَو َأمي رُي َعبأُد الرَّْحأ َمي ٌِ يفي َوَوَصَل اْلأَََبُ إيلَيأهي َوُهَو بيبَ غأَداَد َوَمَعُه اْلأ اكي
ََ َعنأ بَ غأدَ  َُ يفي رََمَضا لأطَا َما، َفَساَر السُّ ُلُه إيلَيأهي ََ َمي أ َلةي، وََكا وأ ٌل، َوَنَظٌر، الدَّ رُي ُمَهلأهي َمي َا اْلأ اَد، َونَ َزَل ِبي

، َوَلَأ ي َ  َي َكَرا َني َمَعُه، فَ تَ َقاَرَب الأَعسأ َُ َوَعبأُد الرَّْحأ لأطَا َي َِبأُروَز ; َوَساَر السُّ لأَما نأ غي بأَق إيَلَّ َوََجَاَعٌة مي
ُعوٍد، َوشَ  يهي َمسأ خي َُ َشاهأ ِبَي َق ُسَليأَما ، فَ َلحي َدةي الأَمَصافُّ رييري الصُّلأحي َعَلى الأَقاعي َني يفي تَ قأ رََع َعبأُد الرَّْحأ

هي، َوَصاَر  ََ َوَأرَّانييََّة إيََل َما بيَيدي َني ويََليَُة َأذأرَبييَجا يَف إيََل َعبأدي الرَّْحأ تأحي بأُن الَِّتي َأرَاُدوَها، َوُأضي ََ أَبُو الأ
ُعوٍد، وَ  َي َمسأ لأطَا َت َوزييَر السُّ َعُدوا بيكأ َداَرسأ ري، َوأَب أ َجأ ِأ ََتأَت اْلأ َُ َمَعُه لأطَا ُهَو َوزييُر بُوزَابََة، َفَصاَر السُّ

َمةي عَ  دأ َي َوتَ رأبييَ ُتُه، َوَصاَر يفي خي لأطَا ، َوُهَو ُمََلزيُم السُّ َاصٍِ بيكأ ََ بأَن بَ َلنأَكريي الأَمعأُروَف ِبي بأدي َأرأَسََل
قيَن َدَمُه، وَ  َني ليَيحأ ُِ.الرَّْحأ َل َي ُصورًَة ََل َمعأََن ََتأتَ َها، َواَّللَُّ َأعأ لأطَا َمةي السُّ دأ ََماَعُة يفي خي  َصاَر اْلأ

تييََلءي َعلييِي بأني ُدبَ يأسي بأني َصَدَقَة َعَلى اْلأيلَّةي  ُر اسأ  ذيكأ
َنةي َساَر َعَليُّ بأُن ُدبَ يأٍس إيََل اْلأيلَّةي َهاريًِب، َفَمَلَكَها  هي السَّ ا يفي َهذي ََ َلمَّ لأطَا ََّ السُّ ََ َسَبَب َذليَك َأ ; وََكا

َأ َُيأبيَس َعلييَّ بأَن ُدبَ يأٍس بيَقلأَعةي  ٌل َأ نأ بَ غأَداَد َأَشاَر َعَليأهي ُمَهلأهي يَل مي  َأرَاَد الرَّحي

(9/137) 

 

ريٍَة َْنأوي ََخأَسَة َعَشَر، فَ  َِ َذليَك، فَ َهَرَب يفي ََجَاَعٍة َيسي رييَت، فَ َعلي َزييزي، َوََجََع َبِني َأَسٍد َتكأ َمَضى إيََل اْلأ
ٌد، َوَمَلَك  ََزَم ُُمَمَّ ُد بأُن ُدبَ يأٍس، فَ َقاتَ َلُه، فَاَّنأ َا َأُخوُه ُُمَمَّ ، َوَساَر إيََل اْلأيلَّةي َوِبي ِأ َُه  َعلييٌّ اْلأيلََّة.َوَغريأ

 َِّ َل َوَض ََ َتحأ َرُه َأوًََّل، فَاسأ َُ َأمأ لأطَا ََ السُّ تَ َها لي بَ يأتيهي  َواسأ َي أَبييهي َوَأهأ لأَما لأَمانيهي َوغي نأ غي إيلَيأهي ََجأًعا مي
َكري، َوَضَربُوا  َن الأَعسأ ٌل فَ َيَمنأ َمَعُه يفي بَ غأَداَد مي ، َفَساَر إيلَيأهي ُمَهلأهي ِأ ، وََكثُ َر ََجأُعُه ِأ َمَعُه َوَعَساكيريهي

نَي إي  َهزيمي ِأ َوَعاُدوا ُمن أ َرُه  ََل بَ غأَداَد.َمَصافًّا، َفَكسأ
َحابيهي: ٌل َوبَ عأُض َأصأ ، إيَذا رَكيَب ُمَهلأهي ََ يُحو ََ ليَعلييِي بأني ُدبَ يأٍس، وََكانُوا َيصي ُلَها يَ تَ َعصَُّبو ََ َأهأ ََّي  وََكا

. َن الرُُّكوبي ٌل مي تَ َنَع ُمَهلأهي َيأُث امأ ِأ ِبي ُه ن أ ! ُكلأُه. وََكثُ َر َذليَك مي  َعلييُّ
َنُة بَ غأَداَد َوَمنأ فييَها َعَلى َوَجٍل  َوَمدَّ َعلييٌّ َيَدهُ  حأ ْلأيلَّةي، َوَتَصرََّف فييَها، َوَصاَر شي َُمَراءي ِبي يفي َأقأطَاعي اْلأ

ََواَب ِبيَ  هي، َورَاَسَل َعلييًّا، فََأَعاَد اْلأ ظي وري ْلييَأ ِأ َعَلى السُّ ُة ََجَاَعًة، َوَجَعَلُه ََ َليي نأُه، َوََجََع اْلأ ُد نَِّني الأَعبأ مي



ُعو  ََ َمسأ لأطَا ََّ السُّ َباُر بَ عأَد َذليَك َأ َخأ َِ ِلي فَ َعلأُت ; َفَسَكَن النَّاُس، َوَوَصَلتي اْلأ َما ُرسي يُع، َمهأ ًدا الأُمطي
. َُ النَّاسي رََّق ُخُصوُمُه َعنأُه، فَازأَداَد ُسُكو ََ  تَ 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
لنَّاسي قَاَيأَ  َنةي َحجَّ ِبي هي السَّ ََّ بَ رأَكُه َّنُيَب يفي  يفي َهذي َتجَّ َنَظٌر ِبَي َاجِي َنَظٍر َواحأ ريي اْلأ ُب َأمي ُّ َصاحي ُرأُجَواّني اُز اْلأ

. َجُّ ُُروبي َما ََل َُيأكيُنُه َمَعُه اْلأ َن اْلأ َة مي ريي َمكَّ َ َأمي َنُه َوَبنيأ ََّ بَ ي أ َرةي اْلأيلَّةي، َوَأ  َكسأ
ََةي َعنأ  َليي ْلأ نأ َأقَاريبيهي. َوفييَها اتََّصَل ِبي َتاَط َعَلى َغريأيهي مي يهي أَِي طَاليٍب َما َكريَهُه، َفَضيََّق َعَليأهي، َواحأ  َأخي

ُبونََة، َوَسائيَر الأَمعَ  يَنَة َشنأََتييَن، َوَِبَجَة، َوَماريَدَة، َوَأشأ ُِ اَّللَُّ َمدي َيرينأُج َلَعنَ ُه اقيلي الأُمَجاويرََة َوفييَها َمَلَك الأ
عَ َْلَا مي  َُوا، َفَطمي تَ َل نَي فَاخأ ليمي ، وََكاَنتأ ليلأُمسأ َنأَدُلسي  نأ بيََلدي اْلأ
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سأ  َن َمَعَها، َوتَ يَ قََّن ُملأَك َسائيري الأبيََلدي اْلأي ًة ََتَكَّ َا قُ وَّ ، َوَقويَي ِبي ََ هي الأُمُد ، َوَأَخَذ َهذي يَّةي الأَعُدوُّ ََلمي
، َفَخيََّب اَّللَُّ  َنأَدُلسي ْلأ ََ َما َنذأُكُرُه. ِبي  ظَنَُّه، وََكا

نأ إيفأرييقييََّة، فَ َقتَ ُلوا ريَجاْلََ  َََتُحوا َجزييَرَة قَ رأقَ َنَة مي لِيَيَة، فَ  قي نأ صي َيرينأجي مي ُطوُل الأ ا َوفييَها َساَر ُأسأ ا، َوَسبَ وأ
اَر َمليكي صي  ُب إيفأرييقييََّة إيََل رُجَّ َسُن َصاحي ، فََأرأَسَل اْلَأ ِأ ، فَاعأَتَذَر َحريَيَُه ِأ نَ ُه قيلِيَيَة يُذَكِيُرُه الأُعُهوَد الَِّتي بَ ي أ

يعينَي َلُه. ُ ُمطي ِأ َغريأ َّنَُّ  ِبَي
 ]الأَوفَ َياُت[

ا َوَثََلثينيَ  ًَ لأعيَراقي نَ يِي ََ َحاكيًما ِبي ، وََكا يني َِبأُروُز الأغيَياثييُّ ُد الدِي َ ُُمَاهي َنةي ُتويفِي هي السَّ   َسَنًة.َويفي َهذي
ٌّ ليبَ عأضي التُّجَّ َوي َ  ٌم َأرأَمِني ، َوُهَو َخادي لأعيَراقي َنًة ِبي حأ ََ أَيأًضا شي ، وََكا ََ َََها ُب َأصأ ، َصاحي َقُش الزََّكوييُّ  اري.َرن أ

َنُة بَ غأَداَد. حأ ُز شي رُي إييلأديكأ َمي َ اْلأ  َوتُ ُويفِي
ري ا ََد بأني اْلأَضي ُهوُب بأُن َأْحأ يأُخ أَبُو َمنأُصوٍر َموأ ةي َسَنَة َوالشَّ ي اْلأيجَّ ليُدُه يفي ذي ، َوَموأ ََوالييقييُّ اللَُّغوييُّ ْلأ

َي  َت لأُمقأ ََ يَ ُؤمُّ ِبي ، وََكا َء التََّبأييزييِي اَئٍة، َوَأَخَذ اللَُّغَة َعنأ أَِي زََكريَّيَّ تِينَي َوَأرأبَعيمي نينَي.ََخأٍس َوسي مي ريي الأُمؤأ  ي َأمي
دي  َُد بأُن ُُمَمَّ َ َأْحأ ُّ،  َوتُ ُويفِي َهاّني ََ َصأ لي اْلأ ضأ ََ ََ أَبُو َسعأدي بأُن أَِي الأ ََد بأني ُسَليأَما َسني بأني َعلييِي بأني َأْحأ بأني اْلَأ

، َكثي  َلفي ريَةي السَّ ََ َعَلى سي يَث الأَكثيرَي، وََكا َدي اَئٍة، َوَرَوى اْلأ تِينَي َوَأرأبَعيمي ليُدُه َسَنَة َثََلٍث َوسي تِيَباعي َوَموأ رَي اَلي
َُة اَّللَّي َعَليأهي. نَّةي، َرْحأ  ليلسُّ
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اَئٍة[ مي َدى َوَأرأبَعينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
(541) 

اَئةٍ  مي َدى َوَأرأبَعينَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
َيرينأجي َطَرابُ ُلَس الأَغرأبي  ُر ُملأكي الأ  ذيكأ

َنةي َمَلَك الأ  هي السَّ لِيَيَة يفي َهذي قي اَر َمليَك صي ََّ رُجَّ ُِ اَّللَُّ، َطَرابُ ُلَس الأَغرأبي ; َوَسَبُب َذليَك َأ َيرينأُج، َلَعنَ ُه
، َفَخَرجَ  َا بَ رًّا َوَِبأًرا، ََثليَث الأُمَحرَّمي َُه إيََل َطَرابُ ُلَس، فََأَحاُطوا ِبي ُطوًَل َكثيريًا َوَسريَّ َز ُأسأ ُلَها  َجهَّ ِأ َأهأ إيلَيأهي

ٍم.َوأَ  ِأ َثََلثََة َأَّيَّ نَ ُه َرأُب بَ ي أ  نأَشُبوا الأقيَتاَل، َفَداَمتي اْلأ
َن الأُمَقاتي  َواُر مي َسأ يَمًة، َوَخَلتي اْلأ ًة َعظي يَنةي َضجَّ لأَمدي َيرينأُج ِبي َع الأ ُم الثَّاليُث َسَي ََ الأيَ وأ ا َكا َلةي، َوَسَبُب فَ َلمَّ

َل َطَرابُ ُلَس َكانُوا قَ بأ  ََّ َأهأ ِأ َبِني َذليَك َأ ُه ن أ ٌة مي َرَج طَائيََ َُوا، فََأخأ تَ َل ريٍَة َقدي اخأ ٍم َيسي َّيَّ َيرينأجي ِبَي َل َوُصولي الأ
رَ  ُه َأمأ َجَّ َوَمَعُه ََجَاَعٌة، فَ َولَّوأ َم يُرييُد اْلأ نَي َقدي َن الأُمَلثَّمي ِأ رَُجًَل مي ُموا َعَليأهي ا ََنَزَْلُُِ َمطأُروٍح، َوَقدَّ ، فَ َلمَّ ِأ ُه

َي  َوارُ الأ َسأ ، َوَخَلتي اْلأ ي َتنيأ َ الطَّائيََ َرأُب َبنيأ َرى َبِني َمطأُروٍح، فَ َوقَ َعتي اْلأ ُخأ ُة اْلأ ، رينأُج َأَعاَدتي الطَّائيََ
َي  َتدَّ الأقيَتاُل َفَمَلَكتي الأ وري، َواشأ َ، َوَصعيُدوا َعَلى السُّ ََلَلي َُرأَصَة َوَنَصُبوا السَّ َيرينأُج الأ تَ َهَز الأ ُج رينأ فَان أ
، َوَهَرَب َمنأ َقَدَر عَ  ِأ َواَْلُ ِأ َوَأمأ ا نيَساَءُه ليَها َوَسبَ وأ َماَء َأهأ ُكوا دي ََ ، َفَس يأفي لسَّ َوًة ِبي يَنَة َعن أ َلى الأَمدي

َي يفي النَّاسي َكافًَّة، فَ َرَجَع ُكلُّ َمنأ ف َ  ََما ْلأ َي ِبي ، فَ ُنودي ، َوالأَتَجَأ إيََل الأََبأبَري َوالأَعَربي ََربي َها.اْلأ ن أ  رَّ مي
ا َعاُدوا َأَخُذوا رََهائي  ُروا َخنأَدقَ َها، َوَلمَّ ََ َوارََها َوَح ُهٍر َحَّتَّ َحصَُّنوا َأسأ تََّة َأشأ َيرينأُج سي ليَها َوَأقَاَم الأ َن َأهأ

َها رَُجًَل مي  ا َعَلي أ ، َوَولَّوأ ِأ ُِ، ُثَّ َأَعاُدوا رََهائينَ ُه ِأ بَ ُنو َمطأُروٍح َوالأُمَلثَّ نأ َبِني َمطأُروٍح، َوتَ رَُكوا رََهائيَنُه َوَمَعُه
َعَمَرتأ  َها، فَان أ ري إيلَي أ ََ لسَّ لِيَيَة َوالرُّوُم ِبي قي ُل صي يَنةي، َوأُلأزيَم َأهأ تَ َقاَمتأ أُُموُر الأَمدي َدُه، َواسأ َسرييًعا َوَحُسَن َوحأ

 َحاُْلَا.

(9/140) 

 

َِنأ َجعأََبَ َوفَ َنكَ  صأ ري زَنأكيي حي ُر َحصأ  ذيكأ
ََ بيَيدي َساَليي  ، وََكا ََُراتي لٌّ َعَلى الأ ني َجعأََبَ، َوُهَو ُمطي صأ َنةي َساَر َأََتَبُك زَنأكيي إيََل حي هي السَّ بأني  َويفي َهذي

نأُه َحَلَب، َوَقدأ ذََكرأََنُه، َفحَ  ا َأَخَذ مي َشاهأ إيََل أَبييهي َلمَّ َُ َمليكأ لأطَا َصَرُه َوَسريََّ َماليٍك الأُعَقيألييِي َسلََّمُه السُّ
، َفَحَصَرُِهَا أَيأًضا، َوَصا َي نَ ُهَما فَ رأَسَخا َي َُتَاويُر َجزييَرَة ابأني ُعَمَر، بَ ي أ بُ َها َجيأًشا إيََل قَ لأَعةي فَ َنَك، َوهي حي

. َنوييُّ يُّ الأَبشأ يأني الأُكرأدي رُي ُحَساُم الدَّ َمي يَنئيٍذ اْلأ  حي
ََ ََل  ََ َسَبَب َذليَك أَنَُّه َكا تيَياطًا، وََكا هي َما ُهَو ُملأُك َغريأيهي، َحزأًما َواحأ ََ يفي َوَسطي بيََلدي َأ َيُكو  يُرييُد َأ

بيَها، مَ  ا طَاَل َعَليأهي َذليَك َأرأَسَل إيََل َصاحي َا، فَ َلمَّ ريي فَ َناَزَل قَ لأَعَة َجعأََبَ َوَحَصَرَها، َوقَاتَ َلُه َمنأ ِبي َمي َع اْلأ
يِي  ٍَ الأَمنأبيجي ا قأطَاَع الأَكثيرَي َحسَّ َمُن َعِنِي اْلأي َما، َوقَاَل َلُه: َتضأ هي لييمي نَ ُهَما، يفي َمعأََن َتسأ ليَمَودٍَّة َكاَنتأ بَ ي أ



َأ أَ  ، َوإيَلَّ فَ ُقلأ َلُه: َواَّللَّي َْلُقييَمنَّ َعَليأَك إيََل َأ ِي ليي َأ َأَجاَب إيََل التَّسأ َزييَل، فَإي وَ َوالأَماَل اْلأ ليَكَها َعن أ ًة، مأ
؟ ِنِي ي ََيأنَ ُعَك مي  ُثَّ ََل أُبأقيي َعَليأَك، َوَمني الَّذي

َن التَّسأ  تَ َنَع مي ، َوَأدَّى إيلَيأهي الرِيَساَلَة، َوَوَعَدُه، َوَبَذَل َلُه َما قييَل َلُه، فَامأ ٌَ ا ، فَ َقاَل َلُه َفَصعيَد إيلَيأهي َحسَّ ِي ليي
: فَ ُهَو يَ ُقوُل َلَك: َمنأ ََيأنَ عُ  ٌَ ا ريي بَ لأَك. فَ َعاَد َحسَّ َمي َن اْلأ ي َمنَ َعَك مي نأُه الَّذي ؟ فَ َقاَل: ََيأنَ ُعِني مي ِنِي َك مي

ٍم. هي، َوَلَأ َيذأُكرأ َلُه َهَذا، فَ ُقتيَل َأََتَبُك بَ عأَد َأَّيَّ تيَناعي مأ يَد ِبي هي ََبَ الشَّ ٌَ َوَأخأ ا  َحسَّ
ي( إييلأ  ٍَ َمَع بَ لأَك ابأني )َأخي ا َب َمنأبيَج، َفَحَصَرُه بَ لأُك وََكاَنتأ قيصَُّة َحسَّ ََ َصاحي اًَن َكا ََّ َحسَّ َغازيي َأ

ٌِ ََل يُ عأَرُف َمنأ رََماُه فَ َقتَ َلهُ  مي )يُ َقاتيُلُه، َجاَءُه( َسهأ ََّيَّ َنَما ُهَو يفي بَ عأضي اْلأ ، َوَخُلَص َوَضيََّق َعَليأهي، فَ بَ ي أ
ُرُه، وَ  َم ذيكأ ري، َوَقدأ تَ َقدَّ صأ َن اْلَأ ٌَ مي ا .َحسَّ َسني تِيََاقي اْلَأ َن اَلي ُل مي ََ َهَذا الأَقوأ  َكا

َي بَ يأدي َأعأ  َها، َوهي ََ قَ لأَعَة فَ َنَك َعن أ ُرو يَن َكانُوا ُُيَاصي َكُر الَّذي ا قُتيَل َأََتَبُك زَنأكيي َحلَّ الأَعسأ َقابي َوَلمَّ
َا َْنأ  ِأ ِبي ََّ َْلُ ََ َأ ِأ َيذأُكُرو عأتُ ُه ، َوَسَي َي بيَها إيََل اْلأ ِأ َصاحي  َو َثََلَثيياَئةي َسَنٍة، َوَْلُ
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، َوََل ُيَسلِيمُ  ِأ ُدُه صي ِأ َويَ قأ ُئ إيلَيأهي ََ بيَيدي ُكلِي َمنأ يَ لأَتجي ِأ َوفَاٌء َوَعَصبييٌَّة، َيَأُخُذو ٌد، َوفييهي صي ونَُه َكائيًنا َمقأ
. ََ  َمنأ َكا

 
يني زَنأكيي َوَشيأ  َمادي الدِي ُر قَ تألي َأََتَبَك عي ريَتيهي ذيكأ نأ سي  ٍء مي

يني زَنأكيي بأُن آقأسُ  َماُد الدِي يُد عي هي َخري، قُتيَل َأََتَبُك الشَّ نأ رَبييٍع اْلأ َ مي ٍس َمَضنيأ َمأ َنةي، ْلي هي السَّ ، يفي َهذي ُقرأ ن أ
ُر قَ لأَعَة َجعأََبَ، َعَلى َما ذََكرأََنُه، قَ تَ َلُه َجََ  ، َوُهَو ُُيَاصي امي لي َوالشَّ صي ُب الأَموأ نأ َِمَالييكيهي لَيأًَل َصاحي اَعٌة مي

ِأ بيَقتأليهي، َوَأظأَهُروا الأ  َكري يُ عأليُموََّنُ َا إيََل الأَعسأ يَلًة، َوَهَربُوا إيََل قَ لأَعةي َجعأََبَ، َفَصاَح َمنأ ِبي َرَح، َفَدَخَل غي ََ
رَُكوُه َوبيهي رََمٌق. َحابُُه، فََأدأ  َأصأ

ي َعنأ بَ عأضي َخَواصِي  َثِني َواليدي نَي رَآّني َظنَّ َأِّني ُأرييُد َحدَّ ، َفحي َالي َوُهَو َحيٌّ هي، قَاَل: َدَخلأُت إيلَيأهي يفي اْلأ
ََلَي مَ  َبتيهي، فَ ُقلأُت: ََّي َموأ نأ َهي أ ، فَ َوقَ عأُت مي َُِني تَ عأطي بَّابَةي َيسأ َبعيهي السَّ َلُه، فََأَشاَر إيَِلَّ ِبييصأ نأ فَ َعَل بيَك قَ ت أ

رأ  دي ِأ يَ قأ ُ. َهَذا؟ فَ َل َُه اَّللَّ ُسُه ليَوقأتيهي، َرْحي َأ ، َوفَاَضتأ نَ   َعَلى الأَكََلمي
ََ َقدأ زَاَد ُعمأ  يأُب، وََكا ، َقدأ َوَخطَُه الشَّ ي َننيأ ، َملييَح الأَعي أ َي ََ َحَسَن الصُّورَةي، َأَسأََر اللَّوأ ُرُه َعَلى قَاَل: وََكا

ا قُتيَل َوا ََ َلمَّ َنَُّه َكا تِينَي َسَنًة ; ْلي لرَّقَّةي.سي ا قُتيَل ُدفيَن ِبي  ليُدُه َصغيريًا، َكَما ذََكرأََنُه قَ بأُل، َوَلمَّ
ِي الضَّعي  ُر الأَقوييُّ َعَلى ظُلأ دي َياَسةي، ََل يَ قأ َِ السِي ي يَّتيهي، َعظي َكريهي َورَعي َبةي َعَلى َعسأ َي أ يَد اْلأ ََ َشدي ، وََكا يفي

َأ ََيأليَكَها َتَْلَتأ  وََكاَنتي الأبيََلُد، قَ بأَل َأ َرَها، َوامأ ، فَ َعمَّ َيرينأجي ، َوتَ نَ قُّلي الأُوََلةي، َوُُمَاَورَةي الأ ِي َن الظُّلأ َخَراًِب مي
اًَن. ًَل َوُسكَّ  َأهأ



َُ قُ َريأَب َُمَلَّةي الطَّبَّ  نأَسا َيأُث يَقيُف اْلأي ثَ ُرَها َخَراٌب، ِبي َل َوَأكأ صي ي قَاَل: رَأَيأُت الأَموأ نَي اليبي َحَكى ِلي َواليدي
َُ ََل  نأَسا ََ اْلأي َمارٌَة ; وََكا َ َذليَك عي ، لَيأَس َبنيأ َي لأطَا َع الأَعتييَق، َوالأَعَرَصَة، َوَداَر السُّ َامي ُر  َويَ َرى اْلأ دي يَ قأ

هي َعنأ  يهي، ليبُ عأدي عي الأَعتييقي إيَلَّ َوَمَعُه َمنأ َُيأمي َامي يي إيََل اْلأ  َعَلى الأَمشأ
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َثِني الأعيَمارَةي،  هي الأبيَقاعي الأَمذأُكورَةي ُكلِيَها َأرأٌض بيَراٌح، َوَحدَّ ََ يفي َوَسطي الأعيَمارَةي، َولَيأَس يفي َهذي َوُهَو اْلأ
نأ َأكَ  ، َوُهَو مي يُّ بَ يأسي يني الدُّ زُّ الدِي رُي عي َمي ، َفَدَخَل اْلأ َتاءي َزييَرةي يفي الشِي َمَرائيهي، ابيري أُ أَيأًضا أَنَُّه َوَصَل إيََل اْلأ

يُّ إيََل َأَتَ  تَ َغاَث الأيَ ُهودي ، فَاسأ يٍِ ٍَ يَ ُهودي يَنَة َدُقوقَا، َونَ َزَل يفي َداري إينأَسا هي َمدي نأ َُجأَلةي َأقأطَاعي َبَك، َومي
َرَج بَ رأَكُه وَ  َر، َوَدَخَل الأبَ َلَد َوَأخأ يِي فَ َتَأخَّ بَ يأسي َى َحاَلُه إيلَيأهي، فَ َنَظَر إيََل الدُّ َياَمُه. قَاَل: فَ َلَقدأ رَأَيأُت َوَأَّنأ خي

نَي، َوَخَرَج فَ نَ َزْلََ  ُِ الطِي ًنا يَقييهي َرأضي تيب أ ، َوَقدأ َجَعُلوا َعَلى اْلأ لي َياَمُه يفي الأَوحأ ََ خي ُبو لأَمانَُه يَ نأصي ا، غي
. َدِي َياَسُتُه إيََل َهَذا اْلأ  وََكاَنتأ سي

نأ َأَقلي بيََلدي اَّللَّي  ُل مي صي َثري الأبيََلدي فَ َواكيَه وََكاَنتي الأَموأ هي، َوَما بَ عأَدَها، َمنأ َأكأ مي  فَاكيَهًة، َفَصاَرتأ يفي َأَّيَّ
َ َذليَك. نَي َوَغريأ  َوَرََّيحي

ظأ نيَساَء اْلأَ  ََ َأ َلَأ َْنأ ََ يَ ُقوُل: إي ، وََكا َنادي َجأ يََّما َعَلى نيَساءي اْلأ َةي َوََل سي يَد الأَغريأ ََ أَيأًضا َشدي نَ وََكا ادي جأ
اري. ََ َسأ نَّ يفي اْلأ هي َبةي َأزأَواجي َرةي َغي أ ََ ليَكث أ َبةي، َوإيَلَّ َفَسدأ َي أ ْلأ  ِبي

بي الأ  ُدوٍد َصاحي ريي َموأ َمي َييهي أَنَُّه َحَضَر َمَع اْلأ َأ ََيأليَك فَ َيكأ َجَع َخلأقي اَّللَّي، َأمَّا قَ بأَل َأ ََ َأشأ لي وََكا صي َموأ
َي لي  يَنَة َطََبييََّة، َوهي ، فَ َوَصَلتأ َطعأنَ ُتُه َِبَب الأبَ َلدي َوأَث ََّر فييهي، َوَْحََل أَيأًضا َعَلى قَ لأَعةي ُعَقَر َمدي َيرينأجي لأ

َياَء ُأَخَر. َي َعَلى َجَبٍل َعاٍل، فَ َوَصَلتأ َطعأنَ ُتُه إيََل ُسوريَها، إيََل َأشأ يَّةي، َوهي َُميأدي  اْلأ
ََ اْلأَ  َنُع َوَأمَّا بَ عأَد الأُملأكي فَ َقدأ َكا َذَها، َوُهَو ََل يَ قأ ُدَها، َويُرييُد َأخأ صي ِأ يَ قأ هي، وَُكلُُّه قينَي بيبيََلدي عأَداُء ُُمأدي

ُة الأُمسأ  ََ َليي ََ اْلأ . فَ َقدأ َكا ِأ هي نأ بيََلدي َتُح مي َأ ي َعَليأهي َعاٌم إيَلَّ َويَ  َقضي َها، َحَّتَّ إينَُّه ََل يَ ن أ ظي َأ َّللَّي ِبيي ُد ِبي ََتأشي
َرُزوَر َوتيلأَك  ُُمَاويرَهُ  َيةي َشهأ نأ ََنحي َل َوَحَصَرَها، ُثَّ إيََل َجانيبيهي، مي صي رييَت، َوَقَصَد الأَموأ َيةي َتكأ يفي ََنحي

ني   صأ ُب حي ََ َصاحي َما ََلَط ; ُثَّ َداُوُد بأُن ُسقأ ُب خي ََ َصاحي َما ُعوٌد ; ُثَّ ابأُن ُسقأ َُ َمسأ لأطَا َيةي السُّ النَّاحي
ا ; ُثَّ  ََ َق، كيي َمشأ َحاُب دي َق ; ُثَّ َأصأ َمشأ يَن إيََل دي نأ ُُمَاَورَةي َماريدي َيرينأُج مي يَن ; ُثَّ الأ َد َوَماريدي ُب آمي َصاحي

ُد َهَذا َمرًَّة َوَهَذا َمرًَّة، َوَيَأ  صي َا، فَ ُهَو يَ قأ َهاَتي نأ ُكلِي جي هي الأويََلََّيُت َقدأ َأَحاَطتأ بيويََليَتيهي مي نأ فَ َهذي ُخُذ مي
َباريهي  َنا َعَلى َأخأ هي، َوَقدأ أَتَ ي أ نأ بيََلدي نأ ُكلِي َمنأ يَليَيُه َطَرفًا مي َأ َمَلَك مي  يفي كيَتابي " َهَذا َوُيَصانيُع َهَذا، إيََل َأ

ري " يفي   الأَباهي
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نأ ُهَناَك. هي، فَ ُيطأَلُب مي َلةي َأوأََلدي لَتيهي َوَدوأ  ََترييخي َدوأ
 

ُر ُملأكي َولَ  يني َُمأُمودٍ ذيكأ يني َغازيي َونُوري الدِي  َديأهي َسيأفي الدِي
ًرا َمَعُه َوَسا ََ َحاضي هي، وََكا نأ َيدي يني َُمأُموٌد َوَلُدُه َخاََتَُه مي ا قُتيَل َأََتَبُك زَنأكيي َأَخَذ نُوُر الدِي َر إيََل َلمَّ

 َحَلَب َفَمَلَكَها.
ََ زَنأكيي يَوا يَنئيٍذ يَ تَ َوَلَّ دي ََ حي ، وََكا ُد بأني َعلييٍِ يني ُُمَمَّ َحابي الأَعَمائيِي ََجَاُل الدِي نأ َأصأ لَتيهي مي ُِ يفي َدوأ ، َوَُيأُك

َقا َعَلى  ََ ُّ، فَات َّ َياّني يسأ ٌد الأَياغي يني ُُمَمَّ ٍب َصََلُح الدِي رُي َحاجي ، َوَمَعُه َأمي ِي ُكأ ْلأ ريُد ِبي ََ ظي َوُهَو الأُمن أ َأ حي
ََ َمَع ا َلةي، وََكا وأ َم، الدَّ َي َُمأُموٍد، فَ رَكيَب َذليَك الأيَ وأ لأطَا ََ ابأُن السُّ يدي َأََتَبَك الأَمليُك أَلأُب َأرأَسََل هي لشَّ

تيَغاَل ِبي  شأ َنا َلُه اَلي ، َوَحسَّ يني ، َوَصََلُح الدِي يني نأَدُه ََجَاُل الدِي ََعتي الأَعَساكيُر َعَليأهي، َوَحَضَر عي رأبي َوَأَجأ لشُّ
نَي، َفَدَخَلَها،  َوالأُمَغنِيَياتي  ًما ََل َيظأَهُر، ُثَّ َساَر إيََل َماكيسي َا َأَّيَّ َخََلُه الرَّقََّة، فَ َبقيَي ِبي ََواريي، َوَأدأ َواْلأ

يني َغازيي بأني َأََتَبَك زَنأكيي، َوُيَسريِيُ  َُمَراَء ليَسيأفي الدِي يني ُُيَلِيُف اْلأ ًما، َوََجَاُل الدِي َا َأَّيَّ ِأ ]إيََل[ هُ َوَأقَاَم ِبي
. لي صي  الأَموأ

ا َوَصُلوا إيََل  ، فَ َلمَّ لي صي يني َقدأ َوَصَل إيََل الأَموأ ََ َسيأُف الدِي نأَجاَر، وََكا نَي إيََل سي نأ َماكيسي ُثَّ َساَر مي
َي يَ قُ  لأطَا َل إيََل َوَلدي السُّ زأَداري يَ ُقوُل َلُه ليرُيأسي يني إيََل الدَّ نأَجاَر َأرأَسَل ََجَاُل الدِي وُل َلُه: إيِّني َِمأُلوُكَك، سي

، فََأَخَذُه ََجَالُ  لي صي نأَجاَر. َفَساَر إيََل الأَموأ ُت إيلَيأَك سي تَ َها َسلَّمأ ، َفَمََّت َمَلكأ لي صي يني َوَلكيِنِي تَ َبُع الأَموأ  الدِي
َكري الأَقلييُل، فََأَشا َن الأَعسأ يَنَة بَ لأَد، َوَقدأ بَقيَي َمَعُه مي َلَة فَ َعََبََها إيََل َوَقَصَد بيهي َمدي جأ َر َعَليأهي بيُعُبوري دي

رٍي. ٍر َيسي ََ رأقي يفي نَ   الشَّ
يني َعلييٌّ ُكوجَ  َي إيقأطَاُعُه، فََأرأَسَل إيلَيأهي زَيأُن الدِي َرُزوَر، َوهي يَنةي َشهأ َدي يني َغازيي ِبي ََ َسيأُف الدِي ُك ََنئيُب وََكا

يهي إيََل  عي َتدأ لي َيسأ صي لأَموأ يني بيُوُصولي  أَبييهي ِبي َِ ََجَاُل الدِي ا َعلي ، فَ َلمَّ ، َفَحَضَر قَ بأَل ُوُصولي الأَمليكي لي صي الأَموأ
كَ  ، فََأرأَسَل إيلَيأهي بَ عأَض َعسأ لي َأرأَسَل إيلَيأهي يُ َعرِيفُُه قيلََّة َمنأ َمَع الأَمليكي صي يني إيََل الأَموأ ريهي، َسيأفي الدِي

، َوبَقيَي َأُخوُه نُوُر فَ َقَبُضوا َعَليأهي، َوُحبيَس يفي  [ الأبيََلدي يني ]يفي تَ َقرَّ ُملأُك َسيأفي الدِي ، َواسأ لي صي  قَ لأَعةي الأَموأ
يني  َي َلُه، َوَساَر إيلَيأهي َصََلُح الدِي ََلَب َوهي يني ِبي  الدِي
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لَتيهي، َوَقدي اسأ  ظي َدوأ َأ َرُه َويَ ُقوُم ِبيي ُّ يَُدبِيُر َأمأ َياّني يسأ ري يفي الأَياغي ثَةي يفي " التَّارييخي الأَباهي َادي هي اْلأ َنا َشرأَح َهذي َصي أ تَ قأ
َََتَبكييَّةي ". َلةي اْلأ وأ  الدَّ

 
ا قُتيَل َأََتَبكُ  َي الرَُّها َلمَّ َيا صأ ُر عي  ذيكأ



رَ  َي َتلُّ َِبشي َب الرَُّها يفي ويََليَتيهي، َوهي ََ َصاحي ي َكا َيريْنأييُّ الَّذي لينُي الأ ََ ُجوسأ َل  َكا َوَما َُيَاويرَُها، فَ َراَسَل َأهأ
ِي  ليي نَي، َوَتسأ ليمي تيَناعي َعَلى الأُمسأ مأ ، َواَلي َي َيا ِأ َعَلى الأعيصأ ، َوَْحََلُه َرأَمني َن اْلأ ِأ مي ،  الرَُّها، َوَعامَّتُ ُه الأبَ َلدي

ِأ فييهي، َوَسارَ  ُل إيلَيأهي ًما َيصي ِأ يَ وأ يفي َعَساكيريهي إيََل الرَُّها، َوَمَلَك الأبَ َلَد،  فََأَجابُوُه إيََل َذليَك، َوَواَعَدُه
يني  ، فَ بَ َلَغ اْلأَََبُ إيََل نُوري الدِي ِأ نَي، فَ َقاتَ َلُه ليمي َن الأُمسأ َنأ فييَها مي تَ نَ َعتي الأَقلأَعُة َعَليأهي ِبي َُمأُمودي بأني َوامأ

كَ  َها يفي َعسأ ا إيلَي أ ََلَب، َفَساَر ُمُيدًّ هي، زَنأكيي، َوُهَو ِبي لينُي َهاريًِب َعائيًدا إيََل بَ َلدي ا قَاَرَِبَا َخَرَج ُجوسأ ريهي، فَ َلمَّ
َلَها. يَنئيٍذ، َوَسََب َأهأ يَنَة، َوََّنَبَ َها حي يني الأَمدي  َوَدَخَل نُوُر الدِي

ِأ إيَلَّ الأ  ُه ن أ َا مي ليَها، َوَلَأ يَ بأَق ِبي نأ َأهأ َعةي َّنُيَبتأ َوَخَلتأ مي ف أ هي الدُّ َا َويفي َهذي َن النَّاسي َيُظنُّ َأَّنَّ َقلييُل، وََكثيرٌي مي
يُد، َولَيأَس َكَذليَك. هي ا فَ َتَحَها الشَّ  َّنُيَبتأ َلمَّ

ُلأكي نُ  ُعوا ِبي َها، َفَسمي َي الرَُّها، َفَسريََّ الأَعَساكيَر إيلَي أ َيا يني َغازيي بيعيصأ يني َوبَ َلَغ اْلأَََبُ إيََل َسيأفي الدِي وري الدِي
، فَ َعاُدوا.الأبَ َلَد  ِأ يفي الطَّرييقي تيَباَحتيهي، َوُه  َواسأ

هي بيَقلأَعةي الأَموأ  يدي َوَأوأََلدي هي ََ ََنئيَب الشَّ ي َكا يني َعلييًّا، الَّذي ََّ زَيأَن الدِي نأ َأعأَجبي َما ُُيأَكى َأ ، َجاَءُه َومي لي صي
، َويفي  تأحي ََ نأ َهَذا الأ يني مي يٌَّة َأرأَسَلَها نُوُر الدِي َها َهدي نأدي نأ عي َها، َوَخَرَج مي ا َدَخَل إيلَي أ َلةي َجارييٌَة، فَ َلمَّ ُمأ اْلأ

َنا ا فَ َتحأ َنا َهَذا؟ قَاُلوا: ََل! قَاَل: َلمَّ مي ََ َما َجَرى ِلي يفي يَ وأ َلُمو نأُدُه: تَ عأ الرَُّها  َوَقدي اغأَتَسَل، قَاَل ليَمنأ عي
بي  هأ َن الن َّ ي مي يدي َوَقَع يفي َيدي هي ِأ َيُكنأ  َمَع الشَّ َها، فَ َل نُ َها، َوَماَل قَ لأِبي إيلَي أ َجارييٌَة رَائيَقٌة َأعأَجَبِني ُحسأ

يًبا ََمُوفًا، فَ َردَ  ََ َمهي ، وََكا ُهوبي ِبأي َوالأَمالي الأَمن أ َي بَ َردِي السَّ يُد فَ ُنودي هي َأ َأَمَر الشَّ نأ َأ رََع مي سأ َُتَا َوقَ لأِبي ِبَي دأ
ا   َا، فَ َلمَّ تُ َهاُمتَ َعلِيٌق ِبي َارييَةي، فَ َوطيئ أ ُهنَّ تيلأَك اْلأ ن أ ُة َجَواٍر مي دَّ يني َوفييَها عي يَُّة نُوري الدِي ََ َجاَءتأِني َهدي ََ اْلأ  َكا
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َعةي. ف أ َأ يَ َقَع رَدُّ تيلأَك الدُّ فًا َأ  َخوأ
 

َنأَدُلسي  ني َعَلى َجزييَرةي اْلأ مي تييََلءي َعبأدي الأُمؤأ ُر اسأ  ذيكأ
هي ا .يفي َهذي ََلمي سأ نأ بيََلدي اْلأي ، َفَمَلُكوا َما فييَها مي َنأَدُلسي ني َجيأًشا إيََل َجزييَرةي اْلأ مي َنةي َسريََّ َعبأُد الأُمؤأ  لسَّ

َنأَدلُ  َي اْلأ نأ َأعأَيا ُر َمرَّاُكَش َجاَء إيلَيأهي ََجَاَعٌة مي ََ ُُيَاصي ا َكا ني َلمَّ مي ََّ َعبأَد الأُمؤأ ن أ َوَسَبُب َذليَك َأ ِأ سي مي ُه
لي الأبيََلدي الَِّتي هُ  َعَة َأهأ ُن بَ ي أ ُتوٌب يَ َتَضمَّ ِأ َمكأ يَن، َوَمَعُه دي بأني َْحأدي َُد بأُن ُُمَمَّ ٍر َأْحأ ََ ِأ فييَها ليَعبأدي أَبُو َجعأ

ريهي، فَ َقبيَل  َمأ ِأ ْلي يَن، َوإيقَاَمتَ ُه دي َحابيهي الأُمَوحِي َرةي َأصأ ِأ يفي زُمأ ، َوُدُخوَْلُ ني مي ، الأُمؤأ ِأ ُه ن أ ني َذليَك مي مي َعبأُد الأُمؤأ
ًَا َوسَ  َز َجيأًشا َكثيي ، َفَجهَّ َيرينأجي َرَة َعَلى الأ نأُه النُّصأ ، َوَطَلُبوا مي ِأ ِأ َعَليأهي، َوطَيََّب قُ ُلوَِبُ ، َوَشَكَرُه ِأ َُه َمَعُه ريَّ

ُطوُل إيََل ا ُسأ ري، َفَساَر اْلأ َُه يفي الأَبحأ ُطوًَل َوَسريَّ َر ُأسأ بييلييََّة، َوَصعيُدوا َوَعمَّ يَنَة إيشأ ، َوَقَصُدوا َمدي َنأَدُلسي ْلأ
َوًة، َوقُتيَل فييَها َجََ  نَي، َفَحَصُروَها بَ رًّا َوَِبأًرا َوَمَلُكوَها َعن أ َن الأُمَلثَّمي َا َجيأٌش مي َن يفي ََّنأريَها، َوِبي اَعٌة َوَأمي



َلتي الأَعَساكيُر َعَلى  تَ وأ َا( .النَّاُس َفَسَكُنوا، َواسأ ني )َمنأ ِبي مي ََ ليَعبأدي الأُمؤأ ، وََكا  الأبيََلدي
 

بي الرَّيِي  َني َطَغايُ رأَك َوَعبَّاٍس َصاحي ُر قَ تألي َعبأدي الرَّْحأ  ذيكأ
ُب َخلأَخاَل  َني َطَغايُ رأَك، َوُهَو َصاحي ٍب َعبأَد الرَّْحأ رَي َحاجي ُعوٌد َأمي َُ َمسأ لأطَا َنةي قَ َتَل السُّ هي السَّ يفي َهذي

ٌِ.وَ  َي َمَعُه ُحكأ لأطَا ، َولَيأَس ليلسُّ َي لأطَا َلةي السُّ ُِ يفي َدوأ َاكي ََ َواْلأ  بَ عأضي َأذأرَبييَجا
ريي، لَيأسَ  َسي بأَه اْلأ َني بَقيَي َمَعُه شي ا َضيََّق َعَليأهي َعبأُد الرَّْحأ ََ َلمَّ لأطَا ََّ السُّ ََ َسَبَب قَ تأليهي َأ َلُه يفي الأبيََلدي  وََكا

ٌِ، حَ  َاصِي بيكأ ُحكأ ، الأَمعأُروُف ِبي َُ ، َوُهَو بيكأ َأرأَسََل َي لأطَا ََ ليلسُّ َني َقَصَد ُغََلًما َكا ََّ َعبأَد الرَّْحأ َّتَّ إي
[ بيكأ  ََ يفي ]َخاصِي َعَدُه َعنأُه، َوَصاَر ََل يَ َراُه، وََكا َُ َوقَ رَّبَُه فَأَب أ لأطَا ُه السُّ ٌل بأني بَ َلنأَكريي، َوَقدأ َرِبَّ  َعقأ

َأ َوتَ  َدُة َقريَُيٍة، َوتَ َوصََّل ليَما يُرييُد َأ بيرٌي َوَجوأ  دأ
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َي  لأطَا َ السُّ َنُه َوَبنيأ تَ َقرَّ بَ ي أ ، َوَقدي اسأ ِأ َني الأَعَساكيَر، َوَخاصُّ بيكأ فييهي َعَلُه، َفَجَمَع َعبأُد الرَّْحأ َأ ُعوٍد  يَ  َمسأ
َعى خَ  َتدأ ، فَاسأ َني ُتَل َعبأَد الرَّْحأ َأ يَ قأ ِأ يفي َذليَك، َفُكلٌّ َأ َث َمَعُه ، َوََتَدَّ ِأ اصُّ بيكأ ََجَاَعَة َمنأ يَثيُق ِبيي

َأ  هي َأ سي َأ نأ نَ  نَُّه َبَذَل مي ََ َجانأَدارًا، فَإي ُُه زَنأكيي، وََكا قأَداَم َعَليأهي، إيَلَّ رَُجًَل اَسأ ِأ َخاَف اْلأي ُه ن أ  يَ بأَدَأُه مي
، َوَواَفَق َخاصَّ بيكأ عَ  لأَقتألي َني يفي َموأكيبيهي ِبي َنَما َعبأُد الرَّْحأ ، فَ بَ ي أ َُمَراءي َن اْلأ ري ََجَاَعٌة مي َمأ َلى الأقيَيامي يفي اْلأ

َهَز عَ  ، فََأجأ َرأضي هي، َفَسَقَط إيََل اْلأ هي َعَلى رَأأسي يٍد َكاَنتأ يفي َيدي َرَعةي َحدي َانأَداُر ِبييقأ َليأهي َضَربَُه زَنأكيي اْلأ
، َوَأعَ  ََ َخاصُّ بيكأ ، وََكا َُمَراءي َن اْلأ ََ َواطََأُه َعَلى َذليَك مي نَي َمَعُه َمنأ َكا َايَةي زَنأكيي َوالأَقائيمي انَُه َعَلى ْحي

َزَة. ري َجن أ ُلُه بيظَاهي  قَ ت أ
ُب الرَّيِي  رُي َعبَّاٌس َصاحي َمي ُعوٍد، َوُهَو بيبَ غأَداَد، َوَمَعُه اْلأ َي َمسأ لأطَا ثَ ُر َوبَ َلَغ اْلأَََبُ إيََل السُّ َكُرُه َأكأ ، َوَعسأ

َمي  َعى اْلأ َتدأ َُ َوَلَطَف بيهي، َواسأ لأطَا نأُه، َفَدارَاُه السُّ تَ َعَض مي ، فَأَنأَكَر َذليَك، َوامأ َي لأطَا َكري السُّ نأ َعسأ رَي مي
َضرَ  ا َقويَي ِبييَما َأحأ ًبا، فَ َلمَّ ََ َحاجي ي َكا في َوَتََتَ الَّذي َن اللِيحأ َأ َخرأ مي َش ُكو َعبَّاًسا إيلَيأهي يفي َداريهي،  الأبَ قأ

َلعي ا َرٍة، َوقَاُلوا َلُه: اخأ ُخولي َمَعُه، َوَعَدُلوا بيهي إيََل ُحجأ َن الدُّ َحابَُه مي ا َدَخَل إيلَيأهي َمَنَع َأصأ يََّة ; فَ َلمَّ لزََّردي
َاًَن َوُعُهوًدا ; فَ َلَكُموُه، َوَخَرجَ  َي َأَيأ لأطَا ََّ ِلي َمَع السُّ يَنئيٍذ  فَ َقاَل: إي وا ليَذليَك، َفحي دُّ ٌَ ُأعي لأَما َلُه غي

َحابيهي  ُه إيََل َأصأ تَ زُّوا رََأَسُه َوأَلأَقوأ ، َواحأ ُيوفي لسُّ يََّة َوأَلأَقاَها، َوَضَربُوُه ِبي ا َتَشاَهَد َوَخَلَع الزََّردي ، ُثَّ أَلأَقوأ
َيُمُه َوان أَزَعَج الأبَ َلُد لي  ُلُه َوخي  َذليَك.َجَسَدُه، َوَّنُيَب رَحأ

يَّتيهي، َكثيرَي اْلأيَهادي ليلأَباطينييَّةي، ق َ  ًَل يفي رَعي ريَةي، َعادي َي َُمأُموٍد َحَسَن السِي لأَما نأ غي ََ َعبَّاٌس مي ِأ وََكا ُه ن أ َتَل مي
، َوَحَصَر قَ لأَعَة أََلُموَت، َوَدَخَل إيََل  لرَّيِي ِأ َمَنارًَة ِبي هي نأ رُُءوسي ِأ فَأَلأَقى  َخلأًقا َكثيريًا، َوَبََن مي نأ قُ َراُه قَ رأيٍَة مي

ْلأَ  ا قُتيَل ]ُدفيَن[ ِبي ٍِ َوَغريأي َذليَك، فَ َلمَّ َرَأٍة َوَصِبي نأ رَُجٍل َوامأ َرَق ُكلَّ َمنأ فييَها مي انيبي فييَها النَّاَر فََأحأ



نَ ُتُه َفَحَمَلتأُه إيََل الرَّيِي َفَدفَ نَ تأُه ُهَنا ، ُثَّ َأرأَسَلتي اب أ ِيِي ي الأقيعأَدةي.الأَغرأ تَ ُلُه يفي ذي ََ َمقأ  َك، وََكا
لي الأَمجأ  ًما، َفَحَضَرُه َعبَّاٌس، فََأَسأََع بَ عأَض َأهأ ََ يَعيُظ يَ وأ يَّ َكا ََّ الأعيَبادي يبي َأ اقي الأَعجي تِيََ َن اَلي ليسي َومي

َحابُُه َوَمنَ ُعوهُ  ريي َعبَّاٍس، َفَضَربَُه َأصأ َمي هي َْنأَو اْلأ سي َأ َن  َورََمى بينَ  َاٍس مي َتي يَد احأ ََ َشدي َنَُّه َكا فًا َعَليأهي ْلي َخوأ
: َّيَ  يُّ ََلُد، فَ َقاَل َلُه الأعيَبادي َجأ َُ اْلأ اريقُُه الأغيلأَما ََ يََّة ََل تُ  نييَّةي ََل يَ َزاُل ََلبيًسا الزََّردي رُي، إيََلَم َهَذا الأَباطي  َأمي

َي َعَليأَك  َاُز! َواَّللَّي لَئينأ ُقضي َتي حأ َُُذ الأَقَضاُء فييَك.اَلي يَّةي فَ يَ ن أ َك َأزأرَاَر الزََّردي ٍر لََتُحلَّنَّ أَنأَت بيَيدي مأ  ِبَي
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َم  َت َوزييَر بُوزَابََة، ]َكاريًها َعَلى َما تَ َقدَّ َزَر ابأَن َداَرسأ تَ وأ َُ اسأ لأطَا ََ السُّ ََ َكَما قَاَل، َوَقدأ َكا ُرُه، وََكا ذيكأ
ََ ْليَ  ليَح َلُه بُوزَافَ َعَزَلُه اْلأ َأ ُيصأ ا َعَزَلُه قَ رََّر َمَعُه َأ بيهي بُوزَابََة[ فَ َلمَّ َد إيََل َصاحي َتاَر الأَعزأَل َوالأَعوأ بََة، نَُّه اخأ

َني َوَعبَّاٍس، َفَساَر الأَوزييُر َوُهَو ََل يَ عأ  َعاري بيَسَببي قَ تألي َعبأدي الرَّْحأ تيشأ سأ َن اَلي نأَدُه مي َتقيُد َويُزييَل َما عي
ََ َما َنذأُكُرُه.  النََّجاَة، فَ َوَصَل إيََل بُوزَابََة وََكا

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

رييَت. ََ َشاهأ بيَقلأَعةي َتكأ ُعوٌد َأَخاُه ُسَليأَما َُ َمسأ لأطَا َنةي َحَبَس السُّ هي السَّ  يفي َهذي
ُّ َصاحي  ُّ الطُّغأُرِلي رُي َجاُوِلي َمي َ اْلأ ََ َوفييَها تُ ُويفِي ، وََكا َي َيا ََ َقدأ ََتَرََّك ليلأعيصأ ، وََكا ََ ُب َأرَّانييََّة َوبَ عأضي َأذأرَبييَجا

ًسا فَ نَ َزَف َدًما َفَماَت. َأًة َمدَّ قَ وأ تُُه َفجأ  َموأ
 ]الأَوفَ َياُت[

ُّ، َماَت بي  يُل بأُن أَِي َسعأٍد الصُّويفي َاعي يُن إيَسأ ُر الدِي ُيوخي َصدأ َ َشيأُخ الشُّ ري ريَِبطي َوتُ ُويفِي بَ غأَداَد، َوُدفيَن بيظَاهي
بيهي َوَلُدهُ  اَئٍة، َوقَاَم يفي َمنأصي تِينَي َوَأرأبَعيمي ليُدُه َسَنَة َأرأَبٍع َوسي َرةي، َوَموأ ِي بيَبابي الأَبصأ َزّني يني َشيأُخ الزَّوأ ُر الدِي  َصدأ

. ِي ي ُيوخي َعبأُد الرَّحي  الشُّ
َقَبا َ نَقييُب الن ُّ يني الأَوزييري.َوفييَها تُ ُويفِي ُّ َأُخو َشَرفي الدِي َنِبي َراٍد الزَّي أ ُد بأُن طي  ءي ُُمَمَّ

َها. َُ َعن أ لأطَا َنكييََّة بَ غأَداَد، َوَساَر السُّ حأ ُعوُد بأُن بيََلٍل شي َ َمسأ َث[ َوفييَها َوِلي ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ]ذيكأ
ثَ رَ  لأعيَراقي َجَراٌد َكثيرٌي َأُمأََل َأكأ ََ ِبي . َوفييَها َكا  الأبيََلدي

 ََ ةي، َوَوَعَظ بيبَ غأَداَد، وََكا ََ َليي َي َسنأَجَر إيََل اْلأ لأطَا َن السُّ ُظ َرُسوًَل مي يُّ الأَواعي  َلُه قَ ُبوٌل َوفييَها َورََد الأعيَبادي
ُعوٌد َفَمنأ ُدونَُه، َوَأمَّا الأَعامَّةُ  َُ َمسأ لأطَا َا، َوَحَضَر َُمأليَسُه السُّ  ِبي
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َّنَُّ  هي َوالأُمَسابَ َقةي إيلَيأهي.فَإي ِأ ْليُُضوري َُمأليسي َغاَْلُ ََ َأشأ  ِأ َكانُوا َيَتأُُكو
ََ بيهي  َن بَ عأَلَبكَّ َوَحَصَرُه، وََكا صأ َق حي َمشأ ُب دي ُقرأ َقَصَد َصاحي يدي زَنأكيي بأني آقأُسن أ هي  َوفييَها بَ عأَد قَ تألي الشَّ

ي ُمسأ  يني أَيُّوُب بأُن َشاذي ُِ الدِي ، َْنأ لي لأَعاجي ِأ إيْنأَاُدُه ِبي ََّ َأوأََلَد زَنأكيي ََل َُيأكينُ ُه َيظًا َْلَا، َفَخاَف َأ َتحأ
َمشأ  نأ بَ َلدي دي َة قُ ًرى مي دَّ نأُه إيقأطَاًعا َوَماًَل، َوَملََّكُه عي َِ الأَقلأَعَة إيلَيأهي، َوَأَخَذ مي تَ َقَل َفَصاَْلَُه َوَسلَّ َق، َوان أ

قَ  َمشأ َا. أَيُّوُب إيََل دي  َفَسَكنَ َها َوَأقَاَم ِبي
 ]الأَوفَ َياُت[

ريي  ٍد الأَمقأ ََد أَبُو ُُمَمَّ َ َعبأُد اَّللَّي بأُن َعلييِي بأني َأْحأ َخري، تُ ُويفِي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ ابأُن بينأتي َويفي َهذي
ََ َسَنَة َأرأبٍَع وَ  ليُدُه يفي َشعأَبا يأخي أَِي َمنأُصوٍر، َوَموأ ًَث، َولَُه الشَّ ريًَئ َْنأويَّيًّ ُُمَدِي ََ ُمقأ اَئٍة، وََكا تِينَي َوَأرأبَعيمي سي

.  َتَصانييُف يفي الأقيَراَءاتي
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اَئٍة[ مي ي َوَأرأبَعينَي َوََخأسي نَ َتنيأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
(542) 

اَئةٍ  مي ي َوَأرأبَعينَي َوََخأسي نَ َتنيأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
 ُر قَ تألي بُوزَابَةَ ذيكأ 

 ََ ، َوَساَر إيََل َأصأ ََ َتا نأ فَاريَس َوُخوزيسأ ريي بُ َوزَابََة قَ تأُل َعبَّاٍس ََجََع َعَساكيَرُه مي َمي ْلأ ا اتََّصَل ِبي ََ َلمَّ َها
كيي  َكًرا ََثليثًا إيََل قَ لأَعةي الأَماهي ، َوَعسأ ََ َكًرا آَخَر إيََل َِهََذا ، فََأمَّا َفَحَصَرَها، َوَسريََّ َعسأ في نأ بَ َلدي اللِيحأ مي

نأ َأعأَماليهي وَ  ِأ مي ، َفَدفَ َعُه َأ َخرأ ُش ُكو رُي الأبَ قأ َمي ُِ اْلأ نَُّه َساَر إيلَيأهي كيي فَإي لأَماهي ي ِبي َكُرُه الَّذي َكاَنتأ َعسأ
ُعوًدا ََ َمسأ لأطَا ََ َيطأُلُب السُّ َها ََ ََّ بُوزَابََة َساَر َعنأ َأصأ ، َأقأطَاَعُه، ُثَّ إي َُ يفي الصُّلأحي لأطَا ، فَ َراَسَلُه السُّ

، فَاَّنأَ  َي َكَرا تَ َتَل الأَعسأ ََرجي قُ َراتيكينَي، َوَتَصافَّا، فَاق أ ا فَالأتَ َقَيا ِبي ِأ َيُيبأ إيلَيأهي، َوَساَر ُمُيدًّ َزَمتأ َميأَمَنُة فَ َل
َي َأَشدَّ  تَ َتَل الأَقلأَبا ُعوٍد َوَميأَسَرتُُه، َواق أ َي َمسأ لأطَا َرأُب  السُّ ، َوَداَمتي اْلأ َي رييَقا ََ قيَتاٍل َوَأعأَظَمُه، َصََبَ فييهي الأ

ريًا َوْحُي  َذ َأسي َرُس فَُأخي ََ ٍِ َأَصابَُه، َوقييَل َبلأ َعثَ َر بيهي الأ هي بيَسهأ نَ ُهَما، َفَسَقَط بُوزَابَُة َعنأ فَ َرسي َل إيََل بَ ي أ
ََزمَ  َ َيَديأهي، َواَّنأ َي فَ ُقتيَل َبنيأ لأطَا ريًا. السُّ َذ ُهَو َأسي ا ُأخي َحابُُه َلمَّ  َأصأ

ريي ََ َ الأ ، َوقُتيَل َبنيأ ََ َن الأَميأَمَنةي َوالأَميأَسَرةي إيََل َِهََذا ِي مي لأطَاّني َكري السُّ ي َخلأٌق َكثيرٌي، َوبَ َلَغتأ َهزيَيَُة الأَعسأ َقنيأ
ُُروبي الأَكائيَنةي بَ  ِي اْلأ نأ َأعأَظ َرأُب مي هي اْلأ .وََكاَنتأ َهذي ِي ََعاجي َ اْلأ  نيأ

َها نَي َعَلي أ ليمي َيرينأجي َوَغَلَبةي الأُمسأ لي قَابيَس ليلأ ُر طَاَعةي َأهأ  ذيكأ
َ َوَخَلفَ  يٌد، فَ تُ ُويفِي ُُه َرشي َنةي، إينأَساًَن اَسأ هي السَّ يَنةي قَابيَس، قَ بأَل َهذي ُب َمدي ََ َصاحي  َكا
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ُهُ  ًَل َلُه اَسأ َرَج َوَلَدُه  َأوأََلًدا، فَ َعَمَد َموأ َر، َوَأخأ َمأ ُه اْلأ ٌد، فَ َوَلَّ ُُه ُُمَمَّ هي الصَّغيريي، َواَسأ يُوُسُف إيََل َوَلدي
نِيهي. َغري سي ٍد ليصي َِ َعَلى ُُمَمَّ ، َوَحَك ََل يُوُسُف َعَلى الأبَ َلدي تَ وأ ُُه َمعأَمٌر، َواسأ  الأَكبيرَي َواَسأ

َعرُّضي إي  َن الت َّ َياُء مي نأُه َأشأ نأ َبِني َوَجَرى مي َرَأٌة مي نَّ امأ نأ َُجأَلتيهي ََ مي َدُة َعَلى ََنقيليهي، وََكا هي، َوالأُعهأ ََل ُحَرمي َسيِيدي
، َوقَ  ِأ َها َفَمنَ َعُه ذي َخأ َوَُتَا ْلي َي فييهي، َفَجاَء إيخأ ِأ َما هي ُكو إيلَيأهي َا َتشأ َوَتي هي قُ رََّة، فََأرأَسَلتأ إيََل إيخأ اَل: َهذي

ََلي بي إيفأرييقييََّة، َوَشَكَوا  ُحرأَمُة َموأ َسني َصاحي يٍد إيََل اْلَأ َها، َفَساَر بَ ُنو قُ رََّة َوَمعأَمُر بأُن َرشي ; َوَلَأ ُيَسلِيمأ
َسَ  ِأ َيُيبأ إيلَيأهي، َوقَاَل: لَئينأ َلَأ َيُكفَّ اْلأ َسُن يفي َذليَك، فَ َل َعُل يُوُسُف، َفَكاتَ َبُه اْلَأ َأ ُن َعِنِي إيلَيأهي َما يَ 

َع يُوُسُف بيَذليكَ وَ  ا َسَي َكَر إيلَيأهي، فَ َلمَّ ََسُن الأَعسأ َز اْلأ لِيَيَة، َفَجهَّ قي بي صي ُت قَابيَس إيََل َصاحي  إيَلَّ َسلَّمأ
لأَعًة  نأَك خي لِيَيَة، َوَبَذَل َلُه الطَّاَعَة، َوقَاَل َلُه: ُأرييَد مي قي بي صي ، َصاحي َيريْنأييِي اَر الأ ًدا َوعَ َأرأَسَل إيََل رُجَّ هأ

ارُ  ََ ََنئيًبا َعنأَك َكَما فَ َعلأَت َمَع َبِني َمطأُروٍح يفي َطَرابُ ُلَس، َفَسريََّ إيلَيأهي رُجَّ َُكو  اْلأيلأَعَة بيويََليَةي قَابيَس ْلي
. َن النَّاسي َمٍع مي ُد ِبيَجأ َد، فَ َلبيَسَها، َوقُريَئ الأَعهأ  َوالأَعهأ

ي ََسُن يفي ََتأهي يَنئيٍذ اْلأ ُل َفَجدَّ حي َها َوََنزَُلوَها َوَحَصُروَها، فَ ثَاَر َأهأ َكري إيََل قَابيَس، َفَساُروا إيلَي أ زي الأَعسأ
، َوََتَصََّن يُ  ََسني َكَر اْلأ ، َوَسلَُّموا الأبَ َلَد إيََل َعسأ َيرينأجي نأ طَاَعةي الأ وُسُف يفي الأبَ َلدي بيُيوُسَف ليَما اعأَتَمَدُه مي

ري، فَ َقاتَ ُلوُه َحَّتَّ  يٍد َوبَ ُنو قُ رََّة، الأَقصأ ريًا، فَ تَ َوَلَّ َعَذابَُه َمعأَمُر بأُن َرشي َذ يُوُسُف َأسي  فَ َتُحوُه، َوُأخي
. َواعي الأَعَذابي َن أ َب ِبي هي َوُعذِي  فَ َقَطُعوا ذََكَرُه َوَجَعُلوُه يفي َفمي

ٍد، َوَأَخَذ بَ ُنو قُ رََّة أُ  يهي ُُمَمَّ ََ َأخي َ َمعأَمٌر قَابيَس َمَكا يَسى َأُخو يُوُسَف َوَوَلُد َوَوِلي ، َوَهَرَب عي ِأ تَ ُه خأ
َب  ، فَ َغضي ََسني َن اْلأ ا إيلَيأهي َما َلُقوا مي َتَجاُروا بيهي َوَشَكوأ لِيَيَة، فَاسأ قي َب صي اَر، َصاحي يُوُسَف َوَقَصُدوا رُجَّ

نأ  اَئٍة مي مي ََ َما َنذأُكُرُه َسَنَة َثََلٍث َوَأرأبَعينَي َوََخأسي َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. ليَذليَك، وََكا يَّةي، إي دي  فَ تأحي الأَمهأ
ثأليَها نأ مي َأ َُيأَتاَط الأَعاقيُل مي َبغيي َأ ثٍَة يَ ن أ ُر َحادي  ذيكأ

ََسني  َتَمَع ُهَو َوَرُسوُل اْلأ لِيَيَة، فَاجأ قي اَر بيصي َب قَابيَس َقدأ َأرأَسَل َرُسوًَل إيََل رُجَّ ََ يُوُسُف َهَذا َصاحي  َكا
بي  نأُه، َصاحي ََسَن َوَما ََنَل مي ي ُمَناَظَرٌة، َفذََكَر َرُسوُل يُوُسَف اْلأ َ الرَُّسوَلنيأ نأَدُه، َفَجَرى َبنيأ يَّةي عي دي الأَمهأ

َر ُكلُّ  ٍد، َورَكيَبا الأَبحأ َُما َعاَدا يفي َوقأٍت َواحي  َوَذمَُّه، ُثَّ إيَّنَّ
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ُهَما يفي َمرأَكبيهي، فََأرأسَ  ن أ ٍد مي نأ َواحي ََ مي َا َكا ُ ِبي بيهي َعَلى َجَناحي طَائيٍر َُيأَبي َعًة إيََل َصاحي ََسني رُق أ َل َرُسوُل اْلأ
نأدَ  َضُروُه عي ري، فََأَخُذوا َرُسوَل يُوُسَف َوَأحأ َحابيهي يفي الأَبحأ نأ َأصأ َسُن ََجَاَعًة مي  َرُسولي يُوُسَف، َفَسريََّ اْلَأ

، َفَسبَُّه َوقَاَل: َملَّ  َسني ي! ُثَّ َأرأَكَبُه ََجًََل َوَعَلى اْلَأ لأَت ليَساَنَك بيَذمِي ََلمي َوَطوَّ سأ َيرينأَج بيََلَد اْلأي َت الأ كأ
َيري  َأ َُيَلِيَك الأ َي َعَليأهي: َهَذا َجَزاُء َمنأ َسَعى َأ ، َونُودي يَف بيهي يفي الأبَ َلدي َل َوطي َََلجي هي ُطرأُطوٌر ِبي نأَج بيََلَد رَأأسي



نيَ  ليمي ْلأيَجارَةي.الأُمسأ يََّة ََثَر بيهي الأَعامَُّة فَ َقتَ ُلوُه ِبي دي َط الأَمهأ ا تَ َوسَّ  ، فَ َلمَّ
َنأَدُلسي  َن اْلأ ََها مي َيرينأجي الأَمرييََّة َوَغريأ ُر ُملأكي الأ  ذيكأ

َنأ  َن اْلأ يَنَة الأَمرييَّةي مي َيرينأُج َمدي ُوََل، َحَصَر الأ َنةي يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ َها بَ رًّا يفي َهذي ُقوا َعَلي أ ، َوَضي َّ َدُلسي
يَنَة بَ يَّاَسَة َوويََليَ  َب، َوَمَلُكوا أَيأًضا َمدي هأ َا َوالن َّ ثَ ُروا الأَقتأَل ِبي َوًة، َوَأكأ ، وَُكلَُّها َوَِبأًرا، َفَمَلُكوَها َعن أ ََ َة َجيَّا

ن أ  ََ بَ عأَد َذليَك مي ليُمو تَ َعاَدَها الأُمسأ ، ُثَّ اسأ َنأَدُلسي ْلأ َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل.ِبي ، َعَلى َما نَذأُكُرُه إي ِأ  ُه
َيرينأجي  نأ بَ َلدي الأ َع مي َة َمَواضي دَّ يني َُمأُمودي بأني زَنأكيي عي ُر ُملأكي نُوري الدِي  ذيكأ

تَ  ََ ، فَ  َيرينأجي ُب َحَلَب بَ َلَد الأ يني َُمأُموُد بأُن زَنأكيي َصاحي َنةي َدَخَل نُوُر الدِي هي السَّ يَنَة َأرأََتَح يفي َهذي نأُه َمدي َح مي
هي زَنأكي  رينأُج بَ عأَد قَ تألي َواليدي َي ََ الأ رأََلََث. وََكا ََ ََ وََك َرُفو َن َمابُولََة، َوُبصأ صأ يأفي َوََّنَبَ َها، َوحي لسَّ ي َقدأ ِبي

نأ نُ  ا مي ا رََأوأ ََ َما َأَخَذُه، فَ َلمَّ ََتيدُّو ِأ بَ عأَدُه َيسأ ُعوا، َوظَنُّوا َأَّنَُّ ريهي َعليُموا َطمي يني َهَذا اْلأيدَّ يفي َأوَّلي َأمأ وري الدِي
ََّ َما َأمَُّلوُه بيعييٌد.  َأ

َها هي إيلَي أ دي نأ َعلييِي بأني ُدبَ يأٍس َوَعوأ ذي اْلأيلَّةي مي ُر َأخأ  ذيكأ
ْلأيلَّةي َوَما َجاَورَهَ  َحابي َعلييِي بأني ُدبَ يأٍس ِبي َنةي َكثُ َر َفَساُد َأصأ هي السَّ نأُه، يفي َهذي َكاَوى مي ا، وََكثُ َرتي الشَّ

َكٌر، وَ  ََ َوَمَعُه َعسأ نأ َِهََذا َها مي ريي َسََلرأُكرأَد، َفَساَر إيلَي أ َمي ُعوٌد اْلأيلََّة ليْلأ َُ َمسأ لأطَا انأَضاَف فََأقأَطَع السُّ
َكري بَ غأَداَد، َوَقَصُدوا اْلأيلََّة، َفَجَمَع َعلييٌّ عَ  نأ َعسأ َي إيلَيأهي ََجَاَعٌة مي َكَرا َكَرُه َوَحَشَد، َوالتَ َقى الأَعسأ سأ

لي َعلييٍِ َورََجَعتي الأَعَسا  َتاَط َعَلى َأهأ ، َوَمَلَك َسََلرأُكرأُد اْلأيلََّة، َواحأ ََزَم َعلييٌّ َاَِبَذ، فَاَّنأ َُطريأ كيُر، َوَأقَاَم ِبي
َحابيهي، ْلأيلَّةي يفي َِمَالييكيهي َوَأصأ  ُهَو ِبي
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، َوَساَر َعلي  َي لأطَا ، ُمَتَجنِيًيا َعَلى السُّ في هي، يفي اللِيحأ قأطَاعي ََ ِبَي ، وََكا َأ َخرأ شي ُكو لأبَ قأ َق ِبي يُّ بأُن ُدبَ يأٍس فَ َلحي
نأ  ََُذوَها مي تَ ن أ َق ُهَو َوالُطرأَنطَاي، َوَقَصُدوا اْلأيلََّة فَاسأ ََ َط، َوات َّ تَ نأَجَدُه، َفَساَر َمَعُه إيََل َواسي فَاسأ

ةي، َوفَارَقَ َها َسََلرأُكرأُد َوَعاَد إيََل بَ غأَداَد.َسََلرأكُ  ي اْلأيجَّ  رأَد يفي ذي
َّللَّي يُوُسَف بأني الأُمقأ  دي ِبي تَ نأجي َب ليلأُمسأ ُوََل، ُخطي َنةي، يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ َث يفي َهذي ةي َحَوادي دَّ ُر عي َيي ذيكأ َت

. دي ري اَّللَّي بيويََليَةي الأَعهأ َمأ  ْلي
ََ  َوفييَها يني َُيأََي بأُن َجعأ ُِ الدِي ي َ زَعي ََة كيَتابََة الزِيَمامي بيبَ غأَداَد، َوَوِلي يني َُيأََي بأُن ُهَبريأ َُ الدِي َ َعوأ ٍر َوِلي

. ََ زي  الأَمخأ
 ]الأَوفَ َياُت[

ُر بأُن َسعييدي بأني أَِي َسعييدي بأ  ِي طَاهي ، َماَت أَبُو الأَقاسي َوَّلي ُّ َشيأُخ َوفييَها، يفي رَبييٍع اْلأ ِني يهي ريأي الأمي ني أَِي اْلأ
يِي بيبَ غأَداَد. طَامي  ريَِبطي الأبيسأ



ري اَّللَّي. َمأ َيي ْلي َت ٍد َزوأَجُة الأُمقأ َي ُُمَمَّ لأطَا َأ بينأُت السُّ َمُة َخاُتو َخري تُ ُوفِيَيتأ فَاطي  َويفي رَبييٍع اْلأ
ُد بأ  ََسني ُُمَمَّ َها َماَت أَبُو اْلأ ن أ ، َويفي رََجٍب مي ليَمةي، ابأُن رَئييسي الرَُّؤَساءي ََّري بأني َعلييِي بأني الأُمسأ ُن الأُمَظ

ري  َف، َوَجَعَل َدارَُه الَِّتي يفي الأَقصأ ََ َقدأ َتَصوَّ اَئٍة[ ، وََكا ليُدُه َسَنَة َأرأبٍَع َوََثَانينَي ]َوَأرأبَعيمي  ريَِبطًا َوَموأ
 ليلصُّوفييَّةي.

يَن، ُثَّ َساَر َوفييَها َساَر َسيأُف الدِي  نأ بَ َلدي َماريدي ََها مي يني َغازيي بأُن زَنأكيي إيََل قَ لأَعةي َدارَا، َفَمَلَكَها َوَغريأ
يَن َوَحَصَرَها َوَخرََّب بَ َلَدَها َوََّنََبُه.  إيََل َماريدي

ينَ  ُب َماريدي ا قُتيَل َتطَاَوَل َصاحي ََّ َأََتَبَك زَنأكيي َلمَّ ََ َسَبُب َذليَك َأ ََ  وََكا ني إيََل َما َكا ُب اْلأيصأ َوَصاحي
يَن َوَحَصَرَها،  َن َساَر إيََل َماريدي يني َوََتَكَّ ا َمَلَك َسيأُف الدِي َا فََأَخَذاُه، فَ َلمَّ ِهي نأ بيََلدي َوفَ َعَل َقدأ فَ َتَحُه مي

يَنئيذٍ  بُ َها، َوُهَو حي ا رََأى َصاحي يَمَة، فَ َلمَّ يَل الأَعظي َفَاعي َها اْلأ  بيبَ َلدي
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ُمُه؟ ، َوأَيأَن َأَّيَّ يدي هي نأ َأََتَبَك الشَّ ُكو مي هي قَاَل: ُكنَّا َنشأ َعُل يفي بَ َلدي َأ يني َتييرأََتُش، َما يُ  َلَقدأ َكاَنتأ  ُحَساُم الدِي
أََلَة تي  َكريهي َمي نأ َعسأ ِأ َيَأُخذأ ُهَو َوََل َأَحٌد مي َ َمرٍَّة، فَ َل ى َأعأَياًدا. َقدأ َحَصَرََن َغريأ ٍ بيَغريأي ََثٍَن، َوََل تَ َعدَّ ْبأ

َهُب الأبيََلَد َوَُيَرِيُِبَا. ، َوَأَرى َهَذا يَ ن أ َي لأطَا َل السُّ َكُرُه َحاصي  ُهَو َوَعسأ
َزتي اب أ  ، َوُجهِي لي صي يني َعنأُه َوَعاَد إيََل الأَموأ نَ َتُه، َورََحَل َسيأُف الدِي ُحَسامي  َنةُ ُثَّ رَاَسَلُه َوَصاَْلَُه، َوَزوََّجُه اب أ

نأدَ  َا َوبَقيَيتأ عي ُخلأ ِبي ِأ َيدأ ، فَ َل تي ََى َعَلى الأَموأ َتأ إيلَيأهي، فَ َوَصَلتأ َوُهَو َمرييٌض َقدأ َأَش يني َوُسريِي ُه إيََل الدِي
َأ َشاَء اَّللَُّ تَ عَ  ُدوٌد، فَ تَ َزوََّجَها، َعَلى َما َنذأُكُرُه إي يني َموأ َ، َوَمَلَك ُقطأُب الدِي َأ تُ ُويفِي  اََل.َأ
ََ َسَنَة َسبأٍع َوَثََلثينَي َوََخأ  ََّ َأوََّلُه َكا ُمُه، فَإي َتدَّ الأَغََلُء ِبييفأرييقييََّة َوَداَمتأ َأَّيَّ ُر َوفييَها اشأ َمأ َِ اْلأ اَئٍة، َوَعُظ مي سي

 ََ ي الأُمُد ُل الأبَ َوادي ِأ بَ عأًضا، َوَقَصَد َأهأ لي الأبيََلدي َحَّتَّ َأَكَل بَ عأُضُه ُلَها  َعَلى َأهأ ، فََأغأَلَقَها َأهأ ُوعي َن اْلأ مي
ِأ َأَحدٌ  ُه ن أ َقى مي ُل الأبَ يأتي ََل يَ ب أ ََ َأهأ ٌت َكثيرٌي، َحَّتَّ َخَلتي الأبيََلُد. وََكا ، َوتَبيَعُه َوَِبٌء َوَموأ ِأ ، َوَساَر  ُدوََّنُ

يمً  ًرا َعظي ، َوَلُقوا َأمأ قيلِيَيَة يفي طََلبي الأُقوتي ِأ إيََل صي ُه ن أ  ا.َكثيرٌي مي
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اَئٍة[ مي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوَأرأبَعينَي َوََخأسي
(543) 

اَئةٍ  مي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوَأرأبَعينَي َوََخأسي
يَّةي ِبييفأرييقييَّةَ  دي يَنَة الأَمهأ َيرينأجي َمدي ُر ُملأكي الأ  ذيكأ



َدى َوَأرأبَعينَي وَ  اَر، َمليكي َقدأ ذََكرأََن َسَنَة إيحأ بي قَابيَس، إيََل رُجَّ لي يُوُسَف، َوَصاحي رَي َأهأ اَئٍة َمسي مي ََخأسي
ََسني بأني َعلييِي بأني َُيأََي بأني َتَي  َ اْلأ َنُه َوَبنيأ ََ بَ ي أ َب ليَذليَك، وََكا ِأ بيهي، فَ َغضي تيَغاثَ تَ ُه لِيَيَة، َواسأ قي ِي بأني صي ي

يِي  َهاجي يَس الصَّن أ َِ أَنَُّه فَاَتُه فَ تأُح الأُمعيزِي بأني َِبدي ، َوَعلي ي ةي َسنَ َتنيأ بي إيفأرييقييََّة، ُصلأٌح َوُعُهوٌد إيََل ُمدَّ ، َصاحي
نأ  يعي الأَمغأريبي مي ُة َدَواَم الأَغََلءي يفي َجَي دَّ ، وََكاَنتي الشِي ِأ ُه ةي الَِّتي َأَصابَ ت أ دَّ هي الشِي َسَنَة َسبأٍع الأبيََلدي يفي َهذي

ََّ النَّاَس فَارَُقوا الأبيََلَد َوالأُقرَ َوَثََلثينَي إي  ي َوَأرأبَعينَي، فَإي نَ َتنيأ ََ َأَشدُّ َذليَك َسَنَة اث أ َنةي، وََكا هي السَّ ى، ََل َهذي
، فَا ُت يفي النَّاسي ِأ بَ عأًضا، وََكثُ َر الأَموأ قيلِيَيَة، َوَأَكَل النَّاُس بَ عأُضُه يَنةي صي ِأ إيََل َمدي ثَ ُرُه َِ غأ َوَدَخَل َأكأ تَ َن

ينييًّا َِمأ  نَي شي ي َوََخأسي ائَ َتنيأ نأُه، فَ بَ َلَغ َْنأَو مي ثَ َر مي ُطوَل، َوَأكأ ُسأ َر اْلأ َة، فَ َعمَّ دَّ هي الشِي اُر َهذي ُلوَءًة ريَجاًَل رُجَّ
ََلًحا َوُقوًَت.  َوسي

 َ َي َبنيأ َصَرَة، َوهي لِيَيَة، َوَوَصَل إيََل َجزييَرةي قَ وأ قي ُطوُل َعنأ صي ُسأ َا َوَساَر اْلأ لِيَيَة، َفَصاَدُفوا ِبي قي يَّةي َوصي دي  الأَمهأ
، َفَسَأْلَُ  ُطولي ُسأ مي اْلأ ي ُمَقدَّ َ َيَديأ ُجرأجي ُروا َبنيأ ضي ُلُه َوُأحأ َذ َأهأ يَّةي، فَُأخي دي َن الأَمهأ ِأ َعنأ َحالي َمرأَكًبا َوَصَل مي

َص َْحَاٍم، َفَسَأْلَُ  ََ َها إيفأرييقييََّة، َوَوَجَد يفي الأَمرأَكبي قَ  ن أ ُلوا مي ِأ َلَأ يُ رأسي َُوا َأَّنَُّ َها، َفَحَل ن أ ِأ َهلأ َأرأَسُلوا مي
ا َوَصلأَنا َجزييَرةَ  هي: إين ََّنا َلمَّ َطِي ُتَب ِبي َأ َيكأ بَ َتُه َأ اُم ُصحأ َمَّ ََ اْلأ ي َكا ًئا، فََأَمَر الرَُّجَل الَّذي َصَرَة  َشي أ قَ وأ

لِيَيَة،  قي نأ صي َا َمَراكيَب مي ََن ِبي َلَع إيََل َجَزائيري َوَجدأ ، َفذََكُروا أَنَُّه َأق أ ُذولي ُطولي الأَمخأ ُسأ ِأ َعني اْلأ َفَسأَلأَناُه
ينييَّةي. طَنأطي  الأُقسأ
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َأ  ي بيَذليَك َأ ََسُن َوالنَّاُس ; َوَأرَاَد ُجرأجي رُي اْلأ َمي يَّةي، َفُسرَّ اْلأ دي ََماَم فَ َوَصَل إيََل الأَمهأ َل  َيصي َوَأطأَلَق اْلأ
لُ  َأ ََيأُرَج َأهأ َا قَ بأَل َأ يَط ِبي َحري ليُيحي يَّةي َوقأَت السَّ دي ِأ إيََل الأَمهأ َر ُوُصوُْلُ َها، فَ َلوأ َُتَّ َلُه بَ غأَتًة، ُثَّ َساَر، َوُقدِي

ِأ ريًُيا َهائيلَ  َأ َأرأَسَل َعَليأهي َر اَّللَُّ تَ َعاََل َأ ِأ َأَحٌد، فَ َقدَّ ُه ن أ ِأ مي َل ُروا َعَلى َذليَك َلَأ َيسأ دي ِأ يَ قأ ، فَ َل ِأ ُه ًة َعَكَست أ
ُِ النَّ  ، فَ َرآُه ِأ َنةي قَ بأَل ُوُصوْليي هي السَّ ٍر يفي َهذي ََ َ َص َهاُر ََثّني ، َفَطَلَع الن َّ يفي لأَمَقاذي ريي إيَلَّ ِبي ا الأَمسي اُس، فَ َلمَّ

َمي  يَعَة فَاتَ تأُه، َأرأَسَل إيََل اْلأ َدي ََّ اْلأ ي َذليَك َوَأ ُطولي رََأى ُجرأجي ُسأ ََذا اْلأ ئأُت ِبي َا جي َسني يَ ُقوُل: إيََّّ ريي اْلَأ
َنَك ُعُهوٌد  نَ َنا َوبَ ي أ َها، َوَأمَّا أَنأَت فَ بَ ي أ هي إيلَي أ بي قَابيَس َوَردِي يٍد َصاحي دي بأني َرشي يثَاٌق إيََل طَاليًبا بيثَأأري ُُمَمَّ َومي

َُ َمَعَنا. َكًرا َيُكو نأَك َعسأ ٍة، َونُرييُد مي  ُمدَّ
ََّ بَ َلَدََن فَ  ، فَ َقاُلوا: نُ َقاتيُل َعُدوَََّن، فَإي ِأ َي َوَشاَورَُه َعأَيا ََُقَهاءي َواْلأ َن الأ َسُن النَّاَس مي نٌي. َجَمَع اْلَأ َحصي

ريَةي، وَ  َ الأمي نَ َنا َوَبنيأ َأ يَ نأزيَل إيََل الأََبِي َوَُيأُصَرََن بَ رًّا َوَِبأًرا، َوَُيُوَل بَ ي أ نأَدََن َما يَ ُقوتُ َنا فَ َقاَل: َأَخاُف َأ لَيأَس عي
، َوَقدأ  َن الأُملأكي ًا مي ري َوالأَقتألي َخريأ َسأ َن اْلأ نَي مي ليمي ًرا. َوَأََن َأَرى َسََلَمَة الأُمسأ َخَذ قَ هأ ًرا، فَ نُ ؤأ طََلَب  َشهأ

ََّاري عَ  َذا فَ َعلأُت َفَما ُيَيلُّ ِلي َمُعونَُة الأُك َكًرا إيََل قَابيَس، فَإي ِنِي َعسأ تَ نَ عأُت مي نَي، َوإيَذا امأ ليمي َلى الأُمسأ
 َ نَ َنا َوَبنيأ َأ يُ ثَ بِيطََنا َحَّتَّ َُيُوَل بَ ي أ ، َولَيأَس يُرييُد إيَلَّ َأ َن الصُّلأحي نَ َنا مي تَ َقَض َما بَ ي أ الأََبِي، َولَيأَس يَ ُقوُل: ان أ



لي َوالأوَ  َهأ ْلأ َأ َُنأُرَج ِبي رأ لََنا بيقيَتاليهي طَاَقٌة، َوالرَّأأُي َأ ليَنا فَ لأيُ َبادي َيعأ َعَل َك َأ َأ يَ  َُك الأبَ َلَد، َفَمنأ َأرَاَد َأ َلدي َوَنَتأ
 َمَعَنا.

ِأ  هي ، َوَأَخَذ َمَعُه َمنأ َحَضَرُه َوَما َخفَّ َْحأُلُه، َوَخَرَج النَّاُس َعَلى ُوُجوهي يلي لرَّحي َالي ِبي َوَأَمَر يفي اْلأ
ِأ َوَما َخفَّ  هي ِأ َوَأوأََلدي لييهي هأ نأَد النََّصاَرى َويفي  ِبَي ى عي ََ تَ  َن النَّاسي َمني اخأ ، َومي ِأ ِأ َوَأََثثيهي َواْليي نأ َأمأ مي

يَّةي إيََل ثُ ُلَثيي الن َّ  دي َن الأُوُصولي إيََل الأَمهأ ري ََتأنَ ُعُه الرِييُح مي ُطوُل يفي الأَبحأ ُسأ ، َوبَقيَي اْلأ ِأ الأَكَنائيسي َهاري، فَ َل
 َّ َيرينأُج َوَدَخُلوا الأبَ َلَد بيَغريأي َمانيٍع َوََل َدافيٍع، َوَدَخَل يَ بأَق يفي الأبَ َلدي ِمي ُُروجي َأَحٌد، فَ َوَصَل الأ نأ َعَزَم َعَلى اْلأ

، َوفيي نأ َذَخائيري الأُمُلوكي ََّتأ مي نأُه إيَلَّ َما َخ ََسُن مي َر فَ َوَجَدُه َعَلى َحاليهي َلَأ َيَأُخذي اْلأ ي الأَقصأ  هي ََجَاَعةٌ ُجرأجي
ثألي  ٍء َغرييٍب يَقيلُّ ُوُجوُد مي َييَسةي وَُكلِي َشيأ َخائيري النَّ َن الذَّ ََزائيَن َِمأُلوَءًة مي نأ َحظَاََّيُه، َورََأى اْلأ َِ مي هي، َفَخَت

ريهي. ََسني يفي َقصأ  َعَليأهي، َوََجََع َسَراريَي اْلأ
نأ زييريي بأني ُمَناٍد إي  ِأ مي ُه ن أ ُة َمنأ َمَلَك مي دَّ ََ عي ةُ وََكا َعَة ُمُلوٍك، َوُمدَّ ََسني تيسأ  ََل اْلأ
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نأ َسَنةي ََخأٍس َوَثََلثينَي َوَثََلَثيياَئٍة إيََل َسَنةي َثََلٍث َوأَ  ائَ َتا َسَنٍة َوََثَاّني َسنَ َواٍت، مي ِأ مي رأبَعينَي ويََليَتيهي
َسَ  ََ بَ عأُض الأُقوَّادي َقدأ َأرأَسَلُه اْلأ اَئٍة ; وََكا مي نأُه َأَماًَن، َوََخأسي ليهي مي هي َوَأهأ سي َأ اَر بيريَساَلٍة، فََأَخَذ لينَ  ُن إيََل رُجَّ

، َفَخَرَج َمنأ   َي ََما ْلأ َي ِبي ، َونُودي ي َداَر َساَعَتنيأ قأ يَنَة َّنُيَبتأ مي ا َمَلَك الأَمدي ، َوَلمَّ ِأ ِأ ََيأُرجأ َمَعُه ََ فَ َل َكا
َن الأَغدي  ي مي َبَح ُجرأجي َيًيا، َوَأصأ َتخأ َسَن ُمسأ ، َفَدَخُلوا إيلَيأهي، فََأحأ َن الأَعَربي ، فََأرأَسَل إيََل َمنأ قَ ُرَب مي

َا ََجَاَعًة،  َُوا ِبي يَن ََتَلَّ يَّةي الَّذي دي نأ ُجنأدي الأَمهأ َواًَل َجزييَلًة، َوَأرأَسَل مي ِأ َأمأ ، َوَأعأطَاُه ِأ ٌَ إيلَيأهي ِأ َأَما َوَمَعُه
ينَ  يَّةي الَّذي دي لي الأَمهأ َهأ َرُفوا َعَلى  ْلي اَل َوالنِيَساَء، وََكانُوا َقدأ َأشأ ََ َطأ ََ اْلأ ُلو َها، َوَدَوابَّ َُيأمي ن أ َخَرُجوا مي

َُ رََجُعوا، فَ لَ  ََما ُِ اْلأ ا َوَصَل إيلَيأهي يَّةي َخَباََّي َوَوَدائيُع، فَ َلمَّ دي لأَمهأ ِأ ِبي ، َوَْلُ ُوعي َن اْلأ َََلكي مي ِأ ََتأضي َُجأَعٌة اْلأ
.َحَّتَّ رَ  لي الأبَ َلدي ثَ ُر َأهأ  َجَع َأكأ

ََنثي َوَخوَ  َ اْلأي هي، وََكانُوا اثأَِنأ َعَشَر َوَلًدا ذََكًرا َغريأ ليهي َوَأوأََلدي هأ نَُّه َساَر ِبَي َسُن فَإي هي، َوَأمَّا اْلَأ اصِي َخَدمي
لأُمَعلََّقةي، فَ َلقيَيُه يفي َطريي ًدا إيََل ُُمأريزي بأني زيََّيٍد، َوُهَو ِبي ى َحَسَن بأَن ثَ عأَلٍب، قَاصي َن الأَعَربي ُيَسمَّ رٌي مي قيهي َأمي

 َِ َخَذ، َفَسلَّ َراُج َماٍل ليَئَلَّ يُ ؤأ ََسَن إيخأ ِأ َُيأكيني اْلأ يَوانيهي، فَ َل نأُه َماًَل انأَكَسَر لَُه يفي دي إيلَيأهي َوَلَدُه َفَطَلَب مي
مي الثَّ  يَنًة َوَساَر، فَ َوَصَل يفي الأيَ وأ يعي الأَعَربي َُيأََي رَهي َسُن َقدأ َفضََّلُه َعَلى َجَي ََ اْلَأ اّني إيََل ُُمأريٍز، وََكا

َع ليَما َحلَّ بيهي،  يًَل، َوتَ َوجَّ ، فَ َلقيَيُه ُُمأريٌز ليَقاًء َجَي َن الأَمالي َسَن إيلَيأهي، َوَوَصَلُه بيَكثيرٍي مي نأَدُه َوَأحأ فََأقَاَم عي
َسُن َكاريٌه ليْلأي  ََتَى ُشُهورًا، َواْلَأ ، َواشأ َافيظي الأَعَلوييِي ةي اْلأ ََ َليي َر إيََل اْلأ صأ ََّيري مي رَي إيََل دي قَاَمةي، فََأرَاَد الأَمسي

َسُن َعنأ َذليَك، َوَعزَ  َ ليَيأأُخَذُه، فَ َعاَد اْلَأ َز َشَواّني ، َفَجهَّ َيريْنأييُّ ي الأ َع ُجرأجي ريهي، َفَسمي ََ َم َعَلى َمرأَكًبا ليَس
ريي إي  هي َُيأََي َوَتَييًما َوَعلييًّا إيََل َُيأََي بأني الأَعزي الأَمسي ، فََأرأَسَل كيَباَر َأوأََلدي لأَمغأريبي ني ِبي مي يزي، َوُهَو ََل َعبأدي الأُمؤأ



دي بيهي، َوالأ  يدي الأَعهأ نُُه يفي الأُوُصولي إيلَيأهي، َوََتأدي َتأأذي ، َيسأ ٍِِ نأ َبِني َْحَّاٍد، َوُِهَا َأوأََلُد َع هي إيََل مي نأدي نأ عي ريي مي َمسي
َُه إيََل  عأ بيهي َُيأََي، َوَسريَّ ا َوَصَل َلَأ ََيأَتمي ََ َلُه َُيأََي، َفَساَر إيلَيأهي، فَ َلمَّ ، فََأذي ني مي َجزييَرةي َبِني َعبأدي الأُمؤأ

، فَ ب َ  َن التََّصرُّفي ِأ مي َل بيهي َمنأ ََيأنَ ُعُه ني َمزأَغنَّاي ُهَو َوَأوأََلُدُه َووَكَّ مي َأ َمَلَك َعبأُد الأُمؤأ ُقوا َكَذليَك إيََل َأ
نأَدُه َوَقدأ ذََكرأََن َحاَلُه ُهَناَك. اَئٍة[ ، َفَحَضَر عي مي َايََة َسَنَة َسبأٍع َوَأرأبَعينَي ]َوََخأسي  ِبي

ي ُبوٍع، إيََل َمدي ُطوًَل، بَ عأَد ُأسأ يَّةي َسريََّ ُأسأ دي لأَمهأ ي ِبي تَ َقرَّ ُجرأجي ا اسأ ُطوًَل آَخَر َوَلمَّ اُقَس، َوَسريََّ ُأسأ ََ َنةي َس
 ََ يَّةي، وََكا دي ُعوا َخََبَ الأَمهأ ا َسَي َلَها َلمَّ ََّ َأهأ يَنةي ُسوَسَة، فََأمَّا ُسوَسُة فَإي  إيََل َمدي
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ُُروجي  رُي، َفَخَرَج إيََل أَبييهي، َوَخَرَج النَّاُس ْلي َمي ََسني اْلأ َيرينأُج بيََل قيَتاٍل َوالييَ َها َعلييُّ بأُن اْلأ هي، َفَدَخَلَها الأ
، فَ َقاتَ لَ  ِأ تَ نَ ُعوا ِبيي ، فَامأ َن الأَعَربي ِأ َكثيرٌي مي َلَها َأََتُه ََّ َأهأ اُقُس فَإي ََ ٍر ; َوَأمَّا َس ََ َيرينأُج، ََثّني َعَشَر َص ُِ الأ ُه

َزيَيَ  َيرينأُج اْلأ ، فََأظأَهَر الأ ُل الأبَ َلدي ِأ َأهأ َُوا َفَخَرَج إيلَيأهي ، ُثَّ َعَط ُِ النَّاُس َحَّتَّ أُبأعيُدوا َعني الأبَ َلدي َة، َوتَبيَعُه
َيرينأجُ  ِأ ََجَاَعٌة، َوَدَخَل الأ ُه ن أ ٌم إيََل الأََبِييَّةي، َوقُتيَل مي ٌم إيََل الأبَ َلدي َوقَ وأ ََزَم قَ وأ ، فَاَّنأ ِأ  الأبَ َلَد َفَمَلُكوُه َعَليأهي

لَ  يٍد َوقَ ت أ رييَن بَ عأَد قيَتاٍل َشدي ، َوَذليَك يفي الثَّاليثي َوالأعيشأ َريميي َن الرِيَجالي َوَسِبأي اْلأ ري َمنأ بَقيَي مي ى َكثيريٍَة، َوَأسأ
ِأ  ، َورُفيَق ِبيي ِأ ِأ َوَأوأََلَدُه وا ُحَرَمُه َتكُّ َها، َواف أ ُلَها إيلَي أ ، فَ َعاَد َأهأ َي ََما ْلأ َي ِبي ٍر، ُثَّ نُودي ََ نأ َص لي مي هأ  َوِبَي

يدي ُسوَسَة  َي َوالأَمَواعي ََما ْلأ لي إيفأرييقييََّة ِبي يعي َأهأ َمي اَر ْلي نأ رُجَّ يَّةي، َوبَ عأَد َذليَك َوَصَلتأ ُكُتٌب مي دي َوالأَمهأ
َسَنةي.  اْلَأ

َي قَ لأَعٌة حَ  ُطوٍل إيََل قَ لأَعةي إيقألييبيَيَة، َوهي ي يفي ُأسأ َواُل الأبيََلدي َساَر ُجرأجي تَ َقرَّتأ َأحأ ا اسأ ا َوَلمَّ يَنٌة، فَ َلمَّ صي
ََزَم الأ  تَ تَ ُلوا فَاَّنأ َيرينأُج، فَاق أ ُِ الأ َها، َونَ َزَل إيلَيأهي َتَمُعوا إيلَي أ َعتأُه الأَعَرُب، فَاجأ َها َسَي ِأ َوَصَل إيلَي أ ُه ن أ َيرينأُج َوقُتيَل مي

نأ  َيرينأجي مي يَّةي، َوَصاَر ليلأ دي رييَن إيََل الأَمهأ َطَرابُ ُلَس الأَغرأبي إيََل قُ َريأبي ُتونيَس،  َخلأٌق َكثيرٌي، فَ َرَجُعوا َخاسي
.ُِ َل ، َواَّللَُّ َأعأ َي ََوا َي الأَقريأ َن الأَمغأريبي إيََل ُدو  َومي

 
يني َغازيي بأُن زَنأكيي َق َوَما فَ َعَل َسيأُف الدِي َمشأ َيرينأجي دي ري الأ ُر َحصأ  ذيكأ

نأ بيََل  َي مي َلأَما َنةي َساَر َمليُك اْلأ هي السَّ دي يفي َهذي َيرينأجي َعازيًما َعَلى َقصأ ٍِ َمني الأ ي هي يفي َخلأٍق َكثيرٍي َوََجأٍع َعظي دي
َواليهي َوُعدَ  هي، َوتَ َوفُّري َأمأ َرةي َُجُوعي َيأَسري قيَتاٍل ليَكث أ ، َوُهَو ََل َيُشكُّ يفي ُملأكيَها ِبي ََلمي سأ ا بيََلدي اْلأي هي، فَ َلمَّ دي

امي َقَصَدُه َمنأ  ريي َمَعُه إيََل  َوَصَل إيََل الشَّ لأَمسي ِأ ِبي َرُه َوََّنأَيُه، فََأَمَرُه تَ ثَ ُلوا َأمأ َيرينأجي َوَخَدُموُه، َوامأ َن الأ بيهي مي
بَ َها ُمُيرُي الدِي  ََ َصاحي هي، َفَساُروا َمَعُه َوََنزَُلوَها َوَحَصُروَها، وََكا ُصَرَها َوََيأليَكَها بيَزعأمي َق ليَيحأ َمشأ يني أََبُق دي

يني أُنُ َر َِمألُ بأُن بُو  ُِ يفي الأبَ َلدي ليُمعينيي الدِي ُكأ َا اْلأ ٌء، َوإيََّّ ري َشيأ َمأ َن اْلأ وكي ريي بأني طُغأديكينَي، َولَيأَس َلُه مي
ًا، َحَسنَ  ًَل، َخريِي يني َعاقيًَل، َوَعادي ََ ُمعينُي الدِي يني ; وََكا ي َأقَاَم ُمُيرَي الدِي هي طُغأديكينَي، َوُهَو الَّذي  َجدِي



َيَظ الأبَ َلَد. ريَةي، َفَجَمَع الأَعَساكيَر َوَح  السِي
، َفخَ  ِأ ليهي ِأ َورَاجي هي َوَّلي بيََاريسي َس رَبييٍع اْلأ َُوا َسادي ِأ زََح ، ُثَّ إيَّنَُّ ِأ ُروََّنُ َيرينأُج ُُيَاصي ُل َوَأقَاَم الأ ِأ َأهأ َرَج إيلَيأهي

، َوَصََبُوا ْلَُ  ِأ َكُر فَ َقاتَ ُلوُه ، َوفييَمنأ َخَرجَ الأبَ َلدي َوالأَعسأ  ِأ
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ََ َشيأًخا َكبيريًا، فَ  ُّ، وََكا ِي نأَدََلوييُّ الأَمغأري ََ ي ََنٍس الأ يني يُوُسُف بأُن دي ُة الدِي قييُه ُحجَّ ََ قييًها ليلأقيَتالي الأ
َِ َعَليأهي، َوقَ  ٌل، َقَصَدُه َوَسلَّ ، َوُهَو رَاجي يني ا رَآُه ُمعينُي الدِي اَل َلُه: ََّي َشيأُخ، أَنأَت َمعأُذوٌر َعاليًما، فَ َلمَّ

َعلأ َوقَاَل َلُه: َقدأ  َأ ِأ يَ  َأ يَ ُعوَد، فَ َل نَي، َوَسأََلُه َأ ليمي بِي َعني الأُمسأ لذَّ نِيَك، َوَْنأُن نَ ُقوُم ِبي  بيعأُت ليكيََبي سي
َل  تَ َقلأُتُه، فَ َعََن قَ وأ ، فَ َواَّللَّي ََل َأقَ لأُتُه َوََل اسأ ِنِي ََتَى مي نينَي َواشأ مي َن الأُمؤأ ََتَى مي ََّ اَّللََّ اشأ اَّللَّي تَ َعاََل: }إي

َنََّة{ ]التوبة:  ََّ َْلُُِ اْلأ ِأ ِبَي َواَْلُ ِأ َوَأمأ ََُسُه  [ .111أَن أ
َق. َمشأ في فَ رأَسٍخ َعنأ دي َبي َْنأَو نيصأ نأَد النَّريأ َم فَ َقاَتَل َحَّتَّ قُتيَل عي  َوتَ َقدَّ

َيرينأُج َوَضُعفَ  َقَن  َوَقويَي الأ َضري، فَأَي أ َخأ َي اْلأ لأَميأَدا َي َحَّتَّ نَ َزَل ِبي َلأَما َم َمليُك اْلأ ، فَ تَ َقدَّ ََ ليُمو الأُمسأ
يني َغازيي بأني َأََتَبَك زَنأ  يني َقدأ َأرأَسَل إيََل َسيأفي الدِي ََ ُمعينُي الدِي َنَُّه ََيأليُك الأبَ َلَد. وََكا ُعوُه النَّاُس ِبي كيي يَدأ

َرةي  َحَب َمَعُه َأَخاُه  إيََل ُنصأ َتصأ ، َواسأ امي ، َفَجَمَع َعَساكيَرُه َوَساَر إيََل الشَّ ِأ ُه نَي، وََكفِي الأَعُدوِي َعن أ ليمي الأُمسأ
يني يَ ُقوُل َلُه: َقدأ حَ  أَص، َوَأرأَسَل إيََل ُمعينيي الدِي يَنةي ْحي َدي نأ َحَلَب، فَ نَ َزُلوا ِبي يني َُمأُموًدا مي َضرأُت نُوَر الدِي

ُضَر َوأَلأَقى َومَ  َحأ َق ْلي َمشأ يَنةي دي َدي ََ نُ وَّاِي ِبي َأ َيُكو ي، فَُأرييُد َأ ََلَح يفي بيََلدي ُل السِي عيي ُكلُّ َمنأ َُيأمي
ِأ  َيرأُت فَالأبَ َلُد َلُك َأ َظ َنا بيهي، َوإي َتَمي أ َكريي الأبَ َلَد َواحأ ُت َدَخلأُت َأََن َوَعسأ ََزمأ َي اَّنأ َيرينأَج، فَإي ِأ ََل ُأَنَ الأ زيُعُك

 فييهي.
فًا َيرينأُج َعني الأقيَتالي َخوأ ، َفَكفَّ الأ َأ َلَأ يَ رأَحُلوا َعني الأبَ َلدي ِأ إي ُدُه َيرينأجي يَ تَ َهدَّ َرةي  فََأرأَسَل إيََل الأ نأ َكث أ مي

، ف َ  ِأ هي َُوسي ا َعَلى نُ  َقوأ ، فَأَب أ يني ُطرُّوا إيََل قيَتالي َسيأفي الدِي َا اضأ ، َوُرِبَّ هي، اْلأيَراحي ظي َأ ُل الأبَ َلدي َعَلى حي َقويَي َأهأ
ريقي قَ  ََّ َمليَك الأَمشأ : إي َيرينأجي الأُغَرَِبءي يني إيََل الأ ، َوَأرأَسَل ُمعينُي الدِي َرأبي نأ ُلُزومي اْلأ ََتَاُحوا مي دأ َحَضَر، َواسأ

يَنئيٍذ تَ نأَدُمو  ُت الأبَ َلَد إيلَيأهي، َوحي ، َوإيَلَّ َسلَّمأ ِأ َأ رََحلأُت يِي فَإي : ِبَي ِأ امي يَ ُقوُل َْلُ ََ ; َوَأرأَسَل إيََل فيرينأجي الشَّ
ِأ مي  يُك َيأدي َق َأَخُذوا َما ِبي َمشأ َأ َمَلُكوا دي ِأ إي ََ َأَّنَُّ َلُمو ِأ تَ عأ ُت َنا، َوأَن أ ََ َهُؤََلءي َعَلي أ ُدو ٍل ُتَساعي َن الأبيََلدي َعقأ

َأ رَأَيأُت الضَّ  لييَّةي، َوَأمَّا َأََن فَإي احي ََ أَنَُّه السَّ َلُمو ِأ تَ عأ ُت ، َوأَن أ يني ُتُه إيََل َسيأفي الدِي ظي الأبَ َلدي َسلَّمأ َأ عأَف َعنأ حي
، َوبَ  َي َلأَما ، فََأَجابُوُه إيََل التََّخلِيي َعنأ َمليكي اْلأ امي ِأ َمَعُه ُمَقاٌم يفي الشَّ َقى َلُك َق ََل يَ ب أ َمشأ ِأ َمليُك دي َذَل َْلُ

َيا ني َِبن أ صأ َِ حي ليي .َتسأ ِأ  َس إيلَيأهي
َرةي َعَساكيريهي َوتَ َتابُعي  يني وََكث أ نأ َسيأفي الدِي ُفوُه مي ، َوَخوَّ َي َلأَما َليكي اْلأ لييَُّة ِبي احي َتَمَع السَّ  َواجأ
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ُعُف َعنأ ُمَقاَوَمتيهي، َوَلَأ يَ َزاُلوا بيهي  َق َوَتضأ َمشأ َا َأَخَذ دي َدادي إيلَيأهي، َوأَنَُّه ُرِبَّ َمأ ، اْلأ َحَّتَّ رََحَل َعني الأبَ َلدي
طَنأطيينييَّةي  نأ َورَاءي الأُقسأ ِأ مي هي َلأَمانييَُّة إيََل بيََلدي َيرينأُج اْلأ ى اَّللَُّ َوَتَسلَُّموا قَ لأَعَة َِبن أَياَس، َوَعاَد الأ ََ ، وََك

. ِأ نينَي َشرَُّه مي  الأُمؤأ
ِي بأُن َعَساكيَر  َافيُظ أَبُو الأَقاسي ََّ بَ عأَض الأُعَلَماءي َحَكى َلُه أَنَُّه رََأى َوَقدأ ذََكَر اْلأ َق: َأ َمشأ يفي ََترييخي دي

، َوَأََن يفي جَ  َر ِلي ََ ، فَ َقاَل َلُه: َما فَ َعَل اَّللَُّ بيَك: َوأَيأَن أَنأَت؟ فَ َقاَل: َغ نأَدََلوييَّ يفي الأَمَنامي ََ ٍَ الأ نَّاتي َعدأ
 َعَلى ُسُرٍر ُمتَ َقابيلينَي.

 
ُر ُملأكي  َةي  ذيكأ َن الأُعَرَيأ صأ يني َُمأُمودي بأني زَنأكيي حي  نُوري الدِي

، َفَمَلَكُه. َيرينأجي َةي، َوُهَو ليلأ ني الأُعَرَيأ صأ يني إيََل حي َق رََحَل نُوُر الدِي َمشأ َيرينأُج َعنأ دي ا َساَر الأ  َلمَّ
امي َكا ا َخَرَج إيََل الشَّ َي َلمَّ َلأَما ََّ َمليَك اْلأ نأ َأوأََلدي ُمُلوكي َوَسَبُب َذليَك َأ ، َوُهَو مي َُنأشي ََ َمَعُه َوَلُد الأ

َةي َوَتََ  َن الأُعَرَيأ صأ نَي، فََأَخَذ حي ليمي َن الأُمسأ امي مي ي َأَخَذ َطَرابُ ُلَس الشَّ ُه ُهَو الَّذي ََ َجدُّ ، وََكا َيرينأجي لََّكُه، الأ
، صي َن الأُقمَّ َذ َطَرابُ ُلَس مي َتَمَع ُهَو  َوَأظأَهَر أَنَُّه يُرييُد َأخأ يني َُمأُموٍد، َوَقدي اجأ ُص إيََل نُوري الدِي فََأرأَسَل الأُقمَّ

نأ  َةي َوََيأليَكاُه مي َن الأُعَرَيأ صأ َدا حي صي يني لييَ قأ ، يَ ُقوُل َلُه َوليُمعينيي الدِي يني أُنُ ُر بيبَ عأَلَبكَّ ، َوُمعينُي الدِي َُنأشي  َوَلدي الأ
يَن يفي عَ  ُِهَا َفَسارَا إيلَيأهي ُمُيدِي َدانيهي، فََأَمدَّ تَ نأجي َص َيسأ يني َوُهَو ِبييمأ َا، َوَأرأَسََل إيََل َسيأفي الدِي َساكيريِهي

بي َجزييَرةي ابأني ُعَمَر َوَغريأيَها، ف َ  ، َصاحي يِي بَ يأسي ٍر الدُّ يني أَِي َبكأ زِي الدِي ريي عي َمي َكٍر َكثيرٍي َمَع اْلأ َنازَُلوا بيَعسأ
َن َوَحَصُروُه، مَ  اْلأيصأ َ َمرٍَّة، َوتَ َقدَّ ََ إيلَيأهي َغريأ ليُمو تَ َنَع بيهي، فَ َزَحَف الأُمسأ ، َفَحَماُه َوامأ َُنأشي  َوبيهي ابأُن الأ
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ََ وَ  ليُمو ، َفَمَلَكُه الأُمسأ َيرينأجي َن الأ يَنئيٍذ َمنأ بيهي مي َِ حي َل َتسأ ََ فَ نَ َقُبوا السُّوَر، فَاسأ قَّابُو ا ُكلَّ َأَخُذو إيلَيأهي الن َّ
َن َوَعاُدوا إيََل َسيأ  َربُوا اْلأيصأ ، َوَأخأ َُنأشي ُِ ابأُن الأ َرَأٍة، َوفييهي ٍِ َوامأ ٍل َوَصِبي نأ فَاريٍس َورَاجي في َمنأ بيهي مي

ي فَ َعاَدتأ بيَغريأي ُأذُ  َعاَمُة َتطأُلُب قَ رأَننيأ َُنأشي َكَما قييَل: َخَرَجتي الن َّ ََ َمَثُل ابأني الأ . وََكا يني .الدِي ي  َننيأ
 

هُ  ن أ ََ مي ِأ إيََل بَ غأَداَد َوَما َكا َُمَراءي َوُوُصوْليي َن اْلأ ُعوٍد َوََجَاَعٍة مي َي َمسأ لأطَا َ السُّ ُلأفي َبنيأ ُر اْلأ لأعيَراقي ذيكأ  ِأ ِبي
نأ أَ  ِأ مي ، َوُه َُمَراءي نأ َأَكابيري اْلأ ُعوًدا ََجَاَعٌة مي ََ َمسأ لأطَا َنةي فَاَرَق السُّ هي السَّ ُز يفي َهذي : إييلأدَكأ ََ ذأرَبييَجا

ُب، وَ  َاجي ، َوَتََتُ اْلأ َأ َخرأ ُش ُكو : الأبَ قأ ََبلي َن اْلأ ُب َكنأَجَة َوَأرَّانييََّة، َوقَ يأَصُر، َومي ، َصاحي يُّ ُعودي ُهَو الأَمسأ
ُز، وَ  َط، َوالدَّكأ َنُة َواسي حأ يُّ شي ُمودي ُعوٍد أَيأًضا، َوُطرأَنطَايُّ الأَمحأ نأ َِمَالييكي َمسأ  قَ رأُقوُب َوابأُن َطَغايُ رأَك.مي

ثأَل فيعألي  ِأ مي َعَل ِبيي َأ َأ يَ  ، َفَخاُفوا َأ ِأ َراَحُه َْلُ َي إيََل َخاصِي بيكأ َواطِي لأطَا ََ َسَبُب َذليَك َميأَل السُّ هي بيَعبأدي وََكا



، فَ َلمَّ  ََارَُقوُه َوَساُروا َْنأَو الأعيَراقي ، َوَعبَّاٍس، َوبُوزَابََة، فَ  َني ََ َخاَف النَّاُس بيبَ غأَداَد الرَّْحأ ا بَ َلُغوا ُحلأَوا
وري َوت َ  ََلحي السُّ ري اَّللَّي ِبييصأ َمأ َيي ْلي َت َماُم الأُمقأ َم اْلأي َعاُر، َوتَ َقدَّ َسأ ، َوَغَلتي اْلأ هي، َوَأعأَمالي الأعيَراقي يمي رأمي

ِأ ي َ  ، فَ َل ظي يِي الأَواعي لأعيَبادي ِأ ِبي ُة إيلَيأهي ََ َليي َخري، َوَأرأَسَل اْلأ ليهي، َوَوَصُلوا إيََل بَ غأَداَد يفي رَبييٍع اْلأ ُعوا إيََل قَ وأ رأجي
ُعوُد بيََللٍ  ، َوفَاَرَق َمسأ رأقييِي َانيبي الشَّ ْلأ ، َونَ َزُلوا ِبي ِأ َي َُمأُموٍد َمَعُه لأطَا ٌد ابأُن السُّ َنُة َوالأَمليُك ُُمَمَّ حأ  شي

ةي  ََ َليي َن اْلأ فًا مي لي بَ غأَداَد، َوَوَصَل بَ غأَداَد الأبَ َلَد َخوأ ُر َعَلى َأهأ َمأ َِ اْلأ رييَت وََكاَنتأ َلُه، فَ َعُظ ، َوَساَر إيََل َتكأ
َناًدا َُيأ  ُة َأجأ ََ َليي ، َفَجنََّد اْلأ ِيِي َانيبي الأَغرأ ْلأ ُب اْلأيلَّةي، فَ نَ َزَل ِبي ِأ َعلييُّ بأُن ُدبَ يأٍس َصاحي .إيلَيأهي ِأ ي ِبيي  َتمي

َيي َوَوَقَع الأقيَتاُل بَ  َة َدفَ َعاٍت، َف دَّ تَ تَ ُلوا عي َكري، َواق أ َن الأَعسأ َا مي َ َعامَّةي بَ غأَداَد َوَمنأ ِبي َُمَراءي َوَبنيأ َ اْلأ نيأ
ُِ الأَعامَُّة، يَعًة، َوتَبيَعُه ًرا َوَخدي نأ َعامَّةي بَ غأَداَد َمكأ ُِ مي ََعاجي َُمَراُء اْلأ ََزَم اْلأ مي اَّنأ ََّيَّ ا أُبأ  بَ عأضي اْلأ عيُدوا فَ َلمَّ

يأفَ  ، َوَوَضُعوا السَّ ِأ نأ َورَائيهي َكري مي ِأ َوَصاَر بَ عأُض الأَعسأ  َعاُدوا َعَليأهي
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ُل ب َ  يَب َأهأ ، فَُأصي ِأ ُقوا َعَلى َصغيرٍي َوََل َكبيرٍي، َوفَ َتُكوا فييهي َن الأَعامَّةي َخلأٌق َكثيرٌي، َوَلَأ يُ ب أ َا فَ ُقتيَل مي غأَداَد ِبي
َر الأبَ عأُض، َوَدفَ  َلَأ ُيَصابُوا ِأ َخلأٌق َكثيرٌي، فَ ُقتيَل الأبَ عأُض َوُشهِي ُه ن أ َر مي َرأَحى َوُأسي َلى َواْلأ َن ِبييثأليهي، وََكثُ َر الأَقت أ

َكُر يفي الأَمَحالِي الأَغرأبي  رََّق الأَعسأ ََ ، َوتَ  َراءي لصَّحأ ةي، يَّ النَّاُس َمنأ َعَرُفوا، َوَمنأ َلَأ يُ عأَرفأ ُتريَك َطريًُيا ِبي
َُه، َوَأَخُذوا النِيَساَء َوالأويلأدَ  َواَل الأَكثيريََة، َوََّنَُبوا بَ َلَد ُدَجيأٍل َوَغريأ َمأ ليَها اْلأ نأ َأهأ .فََأَخُذوا مي ََ  ا

َرأَض َواعأَتَذُروا، َوتَ َردََّدتي ا ُلوا اْلأ ، َوقَ ب َّ َتَمُعوا َونَ َزُلوا ُمَقابيَل التَّاجي َُمَراَء اجأ ََّ اْلأ َ ُثَّ إي ِأ َوَبنيأ نَ ُه لرُُّسُل بَ ي أ
، فَ نَ َهُبوا الأبيََلَد، َوأَ  َي َرَوا هأ ، َورََحُلوا إيََل الن َّ ِأ هي َيامي َهاري، َوَعاُدوا إيََل خي ري الن َّ ةي إيََل آخي ََ َليي فأَسُدوا فييَها، اْلأ

رييَت إيََل بَ غأَداَد. نأ َتكأ َنُة بَ غأَداَد مي حأ ُعودأ بيََللأ شي  َوَعاَد َمسأ
، َهَذا ُكلُّهُ ُثَّ إي  ََ ذأرَبييَجا رُي قَ يأَصُر ِبَي َمي َ اْلأ رَُّقوا َوفَارَُقوا الأعيَراَق، َوتُ ُويفِي ََ َُمَراَء تَ  َُ ََّ َهُؤََلءي اْلأ لأطَا  َوالسُّ

َلٌة ; وَ  َي َسنأَجَر ُمتَّصي لأطَا هي السُّ َ َعمِي َنُه َوَبنيأ ، َوالرُُّسُل بَ ي أ ََبلي ٌِ بيبَ َلدي اْلأ ُعوٌد ُمقيي َُ َسنأَجُر َمسأ لأطَا ََ السُّ َكا
َأ َلَأ  َنَُّه إي ُدُه ِبي هي، َويَ تَ َهدَّ َعادي ، َوَيَأُمُرُه ِبييب أ ميي َخاصِي بيكأ دي ُدُه  َقدأ َأرأَسَل إيلَيأهي يَ ُلوُمُه َعَلى تَ قأ صي َعلأ َفَسيَ قأ َأ يَ 

َعُل، َفَساَر السُّ  َأ لأطََنةي ; َوُهَو يُ َغاليُط َوََل يَ  َُ َويُزييُلُه َعني السَّ لأطَا َِ السُّ ا َعلي ، فَ َلمَّ َُ َسنأَجُر إيََل الرَّيِي لأطَا
تيَماُعُهَما َسنَ  ََ اجأ هي َفَسَكَن. وََكا سي َأ ا يفي نَ  َزلَُه َعمَّ تَ ن أ ُعوٌد بيُوُصوليهي َساَر إيلَيأهي َوتَ َرضَّاُه، َواسأ َة َأرأَبٍع َمسأ

اَئٍة[ َعَلى َما نَذأُكُرُه إي  مي  َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل.َوَأرأبَعينَي ]َوََخأسي
 

َيرينأجي بييَ غأَرى ُر اَّنأيَزامي الأ  ذيكأ
، امي نأ َأرأضي الشَّ ُُه يَ غأَرى مي ٍَ اَسأ ََكا َيرينأَج ِبي يني َُمأُموُد بأُن زَنأكيي الأ َنةي َهَزَم نُوُر الدِي هي السَّ وََكانُوا  يفي َهذي

ُدوا َأعأَماَل َحَلَب ليُيغي  صي ُعوا لييَ قأ ا َقدأ ََتَمَّ َكريهي، فَالأتَ َقوأ ِأ يفي َعسأ ، َفَساَر إيلَيأهي ِأ َِ ِبيي َها، فَ َعلي ريُوا َعَلي أ



، وَ  ِأ ُه ن أ ، َوقَ تألي َكثيرٍي مي َيرينأجي َلتي الأَمعأرََكُة َعني اَّنأيَزامي الأ يًدا، َوَأجأ تَ تَ ُلوا قيَتاًَل َشدي ري ََجَاَعٍة بييَ غأَرى َواق أ َأسأ
، َوَلَأ ي َ  ِأ يهي مي نأ ُمَقدَّ عي إيَلَّ مي َمأ نأ َذليَك اْلأ  نأُج مي
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ةي بيبَ غأَداَد َوإيََل  ََ َليي يني َوإيََل اْلأ يهي َسيأفي الدِي ََساَرى إيََل َأخي َن الأَغنييَمةي َواْلأ َي  الأَقلييُل، َوَأرأَسَل مي لأطَا السُّ
. ِأ ُعوٍد َوَغريأيهي  َمسأ

َعةي يَ ُقوُل ابأُن الأَقيأَسرَ  هي الأَوق أ يَدتيهي الَِّتي َأوَُّْلَا:َويفي َهذي ِي يفي َقصي  اّني
َم َمرأُدودُ  وأ ُدوُد ... َأوأ ََل، فَ َليأَت الن َّ ََّ الصَّدَّ َمصأ  ََّي لَيأَت َأ

: يني ري نُوري الدِي َها يفي ذيكأ ن أ  َومي
َُ َُمأُمودُ  لأطَا َنا الأ ... َُمأُمودي َوالسُّ  وََكيأَف ََل نُ ثأِني َعَلى َعيأشي

سأ  ُدودُ َوَصاريُم اْلأي ري َمقأ َأ لأُو الأُك َثِني ... إيَلَّ َوشي  ََلمي ََل يَ ن أ
ُجودُ  يني َموأ ُجوَدًة ... إيَلَّ َونُوُر الدِي  َمَكاريُم َلَأ َتُك َموأ

ُهودُ  ري، َمشأ َأ نأَد الأُمُلوكي الأُك ُمَها ... عي َعٍة يَ وأ نأ َوق أ ِأ َلُه مي  وََك
هي  دي ُر ُملأكي الأُغورييَّةي َغزأنََة ُوَعوأ َهاذيكأ  ِأ َعن أ

يَنَة َغزأنََة َفَمَلَكَها. ي َمليُك الأُغوري َمدي َُسنيأ َنةي َقَصَد ُسوريي بأُن اْلأ هي السَّ  يفي َهذي
ََ َقدأ َصاَهَر َِبأَرامأ َشاهأ مَ  ي َكا َُسنيأ َد بأَن اْلأ َلُه ُُمَمَّ ََّ َأَخاُه َمليَك الأُغورييَّةي ]قَ ب أ ُعوَد بأَن[ َوَسَبُب َذليَك َأ سأ

رَ  َُّتُه، َفَجَمَع إيب أ لأُمَصاَهَرةي، َوَعَلتأ ِهي َِ َشأأنُُه ِبي تيكينَي، فَ َعُظ نأ بَ يأتي ُسُبكأ َب َغزأنََة، َوُهَو مي َِ، َصاحي ي اهي
َمَة َوالزِيََّيرََة، َوُهَو يُريي ًرا اْلأيدأ َا ُمظأهي ليَكَها. َوقييَل: إيََّّ َر، ُد الأ َُجُوًعا َكثيريًَة َوَساَر إيََل َغزأنََة ليَيمأ َر َوالأَغدأ َمكأ

هُ  ُلُه َعَلى الأُغورييَّةي، َوَلَأ َُيأكين أ َِ قَ ت أ َِ بيهي َِبأَرامأ َشاهأ، فََأَخَذُه َوَسَجَنُه، ُثَّ قَ تَ َلُه، فَ َعُظ ُذ بيثَأأريهي.فَ َعلي َخأ  ُِ اْلأ
َُدرييِي  ْلأ ، َفَماَت ِبي ي َُسنيأ ا قُتيَل َمَلَك بَ عأَدُه َأُخوُه َساُم بأُن اْلأ ; َوَمَلَك بَ عأَدُه َأُخوُه الأَمليُك ُسوريي  َوَلمَّ

ََاريسي َوالرَّاجي  َن الأ َكَرُه مي َن يفي ُملأكيهي، َفَجَمَع َعسأ ُرُه، َوََتَكَّ ي بيََلَد الأُغوري، َوَقويَي َأمأ َُسنيأ لي َوَساَر بأُن اْلأ
ًدا َمليكَ  ، َوقَاصي ُتولي يهي الأَمقأ ُوََل  إيََل َغزأنََة طَاليًبا بيثَأأري َأخي َها َمَلَكَها يفي َُجَاَدى اْلأ ا َوَصَل إيلَي أ َغزأنََة، فَ َلمَّ

اَئٍة. مي  َسَنَة َثََلٍث َوَأرأبَعينَي َوََخأسي
، َوََجََع َُجُوًعا َكثيريًَة، َوَعاَد إيََل َغزأنََة َوَعَلى  َوفَارَقَ َها َِبأَرامأ َشاهأ إيََل بيََلدي اْلأينأدي
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َمتيهي ا يَن َأقَاُموا َمعَ ُمَقدِي َكُر َغزأنََة، الَّذي ََ َعسأ . وََكا ََ َتا نأُدوسأ رُي هي َِ الأَعَلوييُّ َأمي ي َسُن بأُن إيب أَراهي ََلُر اْلَأ  لسَّ
ا الأت َ  ِأ َمَع ُسوريي، فَ َلمَّ ريهي ِأ بيَظَواهي َا ُه ِأ َمَع َِبأَرامأ َشاهأ، َوإيََّّ ُسوريي َقى ُسوريي الأُغورييِي َوَخَدُموُه، قُ ُلوُِبُ

َكُر َغزأنََة إيََل َِبأَرامأ َشاهأ، َوَصاُروا َمَعُه، َوَسلَُّموا إيلَيأهي ُسوريي َمليَك الأُغو  رييَّةي. َوَِبأَرامأ َشاهأ رََجَع َعسأ
اَئٍة[ ، َوُصليَب الأمَ  مي ليُك ُسوريي )َمَع( َوَمَلَك َِبأَرامأ َشاهأ َغزأنََة يفي الأُمَحرَّمي َسَنَة َأرأَبٍع َوَأرأبَعينَي ]َوََخأسي

َنةي. َن السَّ ِي يفي الأُمَحرَّمي أَيأًضا مي َياّني يِيدي الأَماهي  السَّ
ي الدَّ  ََ يَ رأمي يَمُة، َحَّتَّ إينَُّه َكا ، َلُه الأَكَرُم الأَغزييُر، َوالأُمُروَءُة الأَعظي َوادي َجأ ََ ُسوريي َأَحَد اْلأ َِ يفي وََكا رَاهي

ََُقَرا َيُق َلُه.الأَمَقالييعي إيََل الأ  ءي ليتَ َقَع بيَيدي َمنأ يَ تَّ
اَئٍة[ َوذَكَ  مي رأََن ُهَناَك ُثَّ َعاَوَد الأُغورييَُّة َوَمَلُكوَها، َوَخرَّبُوَها، َوَقدأ ذََكرأََن َسَنَة َسبأٍع َوَأرأبَعينَي ]َوََخأسي

 َِ ِأ يفي َذليَك الأَوقأتي َعُظ ََّنَُّ َلةي الأُغورييَّةي ; ْلي ، َوَعََل ابأتيَداَء َدوأ ََ ، َوفَارَُقوا اْلأيَباَل، َوَقَصُدوا ُخَراَسا ِأ َُمَلُُّه
.ُِ َل ُلأفي َكَما ذََكرأََنُه، َواَّللَُّ َأعأ ، َويفي بَ عأضي اْلأ ِأ  َشأأَُّنُ

 
َنأَدُلسي  َن اْلأ َيرينأجي ُمُدًَن مي ُر ُملأكي الأ  ذيكأ

َنأَدُلسي َمدي  ْلأ َيرينأُج ِبي َنةي َمَلَك الأ هي السَّ ََ ََلريَدَة يفي َهذي َها، َوُحُصو يَع قيََلعي يَنَة َطرأُطوَشَة، َوَمَلُكوا َمَعَها َجَي
يعيهي َلي  َيرينأُج َعَلى َجَي ََل الأ تَ وأ ٌء إيَلَّ َواسأ نَي يفي تيلأَك اْلأيَهاتي َشيأ ليمي َراَغَة، َوَلَأ يَ بأَق ليلأُمسأ تيََلفي َوَأف أ خأ

َيأدي  ، َوبَقيَي ِبي ِأ نَ ُه نَي بَ ي أ ليمي .الأُمسأ َي ِأ إيََل اْلأ  يهي
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
 ]الأَوفَ َياُت[

يُّ  لي بأني أَِي َغاليٍب الأبَ غأَدادي ٍر الأُمَباَرُك بأُن الأَكامي َ أَبُو َبكأ َنةي تُ ُويفِي هي السَّ  يفي َهذي
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ََ مُ  يَث الأَكثيرَي، وََكا َدي َع اْلأ ، َسَي ْلأَََّافي  َييَد بَ غأَداَد.الأَمعأُروُف أَبُوُه ِبي
َكري الأَواري  َواُت بيَسَببي الأَعسأ َق أ َرتي اْلأ لأعيَراقي َوتَ َعذَّ َعاُر ِبي َسأ َث[ َوفييَها َغَلتي اْلأ ةي َحَوادي دَّ ُر عي ، ]ذيكأ دي

، َوَهَلُكوا ُجوًعا َوُعرأ  ِأ َواُْلُ َذتأ َأمأ نَي َقدأ ُأخي َهزيمي َوادي إيََل بَ غأَداَد ُمن أ ُل السَّ َم َأهأ ًَّي ; وََكَذليَك أَيأًضا  َوَقدي
َزييَرةي وَ  ََّيري فَاريَس، َواْلأ ، َودي ََ َها ََ ، َوَأصأ ََبلي ، َوبيََلدي اْلأ ََ : ُخَراَسا َثري الأبيََلدي ََ الأَغََلُء يفي َأكأ ، َكا امي الشَّ

، َوُدُخولي الأَعُدوِي  ََ َأَشدَّ َغََلًء بيَسَببي انأقيطَاعي الأَغيأثي َها. َوَأمَّا الأَمغأريُب َفَكا  إيلَي أ
 ]الأَوفَ َياُت[

ا نَي َوَأرأبَعيمي ٍع َوََخأسي ليُدُه َسَنَة تيسأ ، َوَموأ ََ الأَغَنوييُّ الرَّقِييُّ َها ُِ بأُن نَ ب أ ي َ إيب أَراهي َب َوفييَها تُ ُويفِي َئٍة، َوَصحي



يِي  ي " ليلأُحَميأدي يَحنيأ َ الصَّحي َع َبنيأ َمأ ، َوَرَوى " اْلأ يَّ اشي َّ، َوالشَّ َيهي. الأَغَزاِلي  َعنأ ُمَصنَّ
َييُّ إيَماُم ُخَراَسا ََن قييُه اْلأ ََ ُّ، الأ لي الأَكرأَماّني ضأ ََ َماُم أَبُو الأ َ اْلأي ي الأقيعأَدةي، تُ ُويفِي .َوفييَها، يفي ذي ََ 
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اَئٍة[ مي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبٍع َوَأرأبَعينَي َوََخأسي
(544) 

اَئةٍ ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأبَ  مي  ٍع َوَأرأبَعينَي َوََخأسي
يني  يهي ُقطأبي الدِي ريَتيهي َوُملأكي َأخي يني َغازيي بأني َأََتَبَك زَنأكيي َوبَ عأضي سي ُر َوفَاةي َسيأفي الدِي  ذيكأ

ََرضٍ  َا ِبي لي ِبي صي ُب الأَموأ يني َغازيي بأُن َأََتَبَك زَنأكيي َصاحي َ َسيأُف الدِي َنةي تُ ُويفِي هي السَّ ا  يفي َهذي ، َوَلمَّ َحادٍِ
هي، فَ عَ  َة َمَرضي دَّ نأَدُه، فَ َرَأى شي ، َفَحَضَر عي َي َعى َأوأَحَد الزََّما َتدأ َتدَّ َمَرُضُه َأرأَسَل إيََل بَ غأَداَد َواسأ اَْلَُه، اشأ

َرةي، وََكاَنتأ ويََليَ ُتُه َثََل  خي َر َُجَاَدى اْلأ َ َأَواخي َواُء، َوتُ ُويفِي ِأ يَ نأَجعأ فييهي الدَّ رييَن فَ َل شأ ًرا َوعي نينَي َوَشهأ َث سي
َرَسةي الَِّتي  لأَمدأ اَئٍة، َوُدفيَن ِبي مي ، وََكاَنتأ ويََلَدتُُه َسَنَة ََخأسي َبابي ََ َحَسَن الصُّورَةي َوالشَّ ًما ; وََكا  بَ َناَها يَ وأ

يني َُمأُمودٌ  ُه نُوُر الدِي ُه َعمُّ ، َوَخلََّف َوَلًدا ذََكًرا، فَ َرِبَّ لي صي لأَموأ يهي ِبي َنَة َأخي َسَن تَ رأبييَ َتُه، َوَزوََّجُه اب أ ، َوَأحأ
ُبُه. قأ َقَرَض عي َي َشَبابيهي، فَان أ ََُوا َ يفي ُعن أ ُمُه َوتُ ُويفِي ِأ َتُطلأ َأَّيَّ ُدوٍد، فَ َل يني َموأ  ُقطأبي الدِي

َكريهي َطَعاًما   ٍم ليَعسأ َنُع ُكلَّ يَ وأ ََ َيصأ ََ َكريَيًا ُشَجاًعا َعاقيًَل، وََكا يًَّة، فََأمَّا وََكا َرًة َوَعشي ي ُبكأ َكثيريًا َمرََّتنيأ
نأَجُق، َوَأَمَر ا هي السَّ َل َعَلى رَأأسي ٍِ َجيِيَدٍة، َوُهَو َأوَُّل َمنأ ْحُي ائََة رَأأسي َغَن َُ مي َرًة فَ َيُكو ي ُبكأ َناَد َأَلَّ الَّذي َجأ ْلأ

بُّوسُ  ِأ َوالدَّ هي َساطي يأفي يفي َأوأ لسَّ َحاُب  يَ رأَكُبوا إيَلَّ ِبي َتَدى بيهي َأصأ ا فَ َعَل َذليَك اق أ ، فَ َلمَّ ِأ ََتأَت رَُكبيهي
هَ  ََ ، َوَوقَ  َسني الأَمَداريسي نأ َأحأ َي مي ، َوهي لي صي لأَموأ َََتَبكييََّة الأَعتييَقَة ِبي َرَسَة اْلأ . َبََن الأَمدأ َطأَرافي ا َعَلى اْلأ

افيعييَّةي، َوَبََن  َييَّةي َوالشَّ ََن ََُقَهاءي اْلأ  ريَِبطًاالأ
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َن اْلأَ  هي مي سي َأ َعَل َما يفي نَ  َأ ُمُه لييَ  َرَعةي، َوَلَأ َتُطلأ َأَّيَّ لي أَيأًضا َعَلى َِببي الأَمشأ صي لأَموأ ََ ليلصُّوفييَّةي ِبي ريأي، وََكا
َيأَص بَ يأَص  يني اْلأ َهاُب الدِي هي أَنَُّه َقَصَدُه شي نأ َُجأَلةي َكَرمي ةي، َومي َِ اْلأيمَّ ي يَدتيهي الَِّتي َأوَُّْلَا:َعظي َتَدَحُه بيَقصي  َوامأ

قًا فَ ُروُع الأَمَنابيري  ٍر ... َوَقدأ َْنََلتأ َشوأ ُد يفي زييِي َشاعي  إيََلَم يَ َراَك الأَمجأ
َوى اْلأيَلعي َوَغريأيَها. ًنا سي يَناٍر َعي أ َلأفي دي  فَ َوَصَلُه ِبي

ََ أَ  يني َغازيي َكا َ َسيأُف الدِي ا تُ ُويفِي يني الأَوزييُر َوَلمَّ َق ََجَاُل الدِي ََ ، فَات َّ لي صي لأَموأ يني ُمقييًما ِبي ُخوُه ُقطأُب الدِي
َُوا َلُه، َوَأرأَكُبوهُ  َُوُه، َوَحَل َل َتحأ َضُروُه، َواسأ َيأشي َعَلى ََتألييكيهي، فََأحأ رُي اْلأ يني َعلييٌّ َأمي  إيََل َداري َوزَيأُن الدِي



يني  لأطََنةي، َوزَيأُن الدِي . السَّ امي َزييَرةي، َوالشَّ ، َواْلأ لي صي يني َكالأَموأ يُع بيََلدي َسيأفي الدِي  يفي ريَكابيهي، َوَأطَاَعُه َجَي
ََ َقدأ تَ َزوََّجَها َأُخوُه َسيأُف ا يني َتييرأََتَش الَِّتي َكا َنَة ُحَسامي الدِي ََ اب أ َاتُّو ا ُملِيَك تَ َزوََّج اْلأ َ َوَلمَّ يني َوُتويفِي لدِي

هي.قَ بأَل ا نأ َأوأََلدي َا مي يني َوَغريأيِهي زِي الدِي ، َوعي يني : َسيأفي الدِي يني َي َأمُّ َأوأََلدي ُقطأبي الدِي َا، َوهي ُخولي ِبي  لدُّ
 

يهي َسيأفي  َل بَ عأَد َأخي صي ُدوٌد الأَموأ يني َموأ ا َمَلَك ُقطأُب الدِي نأَجاَر َلمَّ يني َعَلى سي تييََلءي نُوري الدِي ُر اسأ ذيكأ
ينَ  َن  الدِي ، َوَلُه َحَلُب َوَْحَاُة، َفَكاتَ َبُه ََجَاَعٌة مي امي لشَّ يني َُمأُموٌد ِبي ََبُ نُوُر الدِي َكأ ََ َأُخوُه اْلأ َغازيي َكا

يَنئي  ََ حي ٍد، وََكا يني ُُمَمَّ ُم َعبأُد الأَمليكي َواليُد َِشأسي الدِي َُمَراءي َوَطَلُبوُه، َوفييَمنأ َكاتَ َبُه الأُمَقدَّ َيظًا ٍذ ُمسأ اْلأ َتحأ
نأ ُأَمَرا نأَجاَر، َفَساَر َجرييَدًة يفي َسبأعينَي فَاريًسا مي َِ سي يهي لييَ َتَسلَّ عي َتدأ نأَجاَر، فََأرأَسَل إيلَيأهي َيسأ لَتيهي، بيسي ءي َدوأ

َحابَُه. رٍي َقدأ َسَبَق َأصأ ٍر َيسي ََ نَي يفي نَ   فَ َوَصَل إيََل َماكيسي
يَد الأَمَطري، ف َ  ًما َشدي ََ يَ وأ َي وََكا َن الَتُّأُكَما ًرا مي ََ َأ نَ  َنَة َأ حأ ََبَ الشِي ُظ الأَباَب، فََأخأ ََ ي َُيأ ُِ الَّذي ُه ِأ يَ عأريف أ َل

نَ  حأ اَر َعَلى الشِي يني الدَّ َِّ َكََلَمُه َحَّتَّ َدَخَل نُوُر الدِي َتتي ِأ َيسأ يَن َقدأ َدَخُلوا الأبَ َلَد، فَ َل ةي، فَ َقاَم الأُمَتَجنِيدي
نأَجاَر، إيلَيأهي َوقَ بَّلَ  َحابيهي، ُثَّ َساَر إيََل سي  َيَدُه، َوْلَيَق بيهي َِبقيي َأصأ
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. ري الأبَ َلدي ََلحي َداٍر، َونَ َزَل بيظَاهي ُ ريَكاِيٍِ َوسي  فَ َوَصَلَها َولَيأَس َمَعُه َغريأ
ليُمُه بيُوُصوليهي، فَ َرآُه الرَُّسوُل َوَقدأ  مي يُ عأ يني َوَأرأَسَل إيََل الأُمَقدَّ ، َوتَ َرَك َوَلَدُه َِشأَس الدِي لي صي َساَر إيََل الأَموأ

، فَأَ  لطَّرييقي ، َوَأقَاَم َمنأ ْلَيَق َأَِبُه ِبي لي صي هي إيََل الأَموأ ريي َواليدي لأَقلأَعةي، فََأعأَلَمُه ِبيَسي ًدا ِبي َلَمُه بيُوُصولي نُوري ُُمَمَّ عأ
نأَجاَر َفَسلََّمَها ، فَ َعاَد إيََل سي يني ََ  الدِي يني قُ رَّا َأرأَسََل ري الدِي ، َوَأرأَسَل إيََل َفخأ يني إيلَيأهي، َفَدَخَلَها نُوُر الدِي

عَ  ا َسَي َكريهي ; فَ َلمَّ نَ ُهَما، فَ َوَصَل إيلَيأهي يفي َعسأ يهي إيلَيأهي ليَمَودٍَّة َكاَنتأ بَ ي أ عي َتدأ ، َيسأ ني بي اْلأيصأ َأََتَبُك  َصاحي
، َوََجَاُل ال يني نأَجاَر، ُقطأُب الدِي ِأ َوَساُروا َْنأَو سي لي بيَذليَك ََجَُعوا َعَساكيَرُه صي لأَموأ يني ِبي ، َوزَيأُن الدِي يني دِي

نأَجارَ  هي بيسي دي نَي َعَلى َقصأ َأ َكانُوا َعازيمي ِأ بَ عأَد َأ نَ ُه َر، َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ ََ ، فَ َقاَل فَ َوَصُلوا إيََل َتلِي يَ عأ
ي ِأ ََجَاُل الدِي َي َوَما ُهوَ َْلُ لأطَا نأَد السُّ َنا َُمَلَُّه عي ن ََّنا َْنأُن َقدأ َعظَّمأ َن الرَّأأيي َُمَاق َُّتُه َوقيَتالُُه، فَإي : لَيأَس مي  ني

يًما َوأَنَُّه تَ بَ ُعَنا ; وَ  َيرينأجي تَ عأظي ُر ليلأ ََُسَنا ُدونَُه، َوُهَو يُظأهي َن الأُغَزاةي، َوَجَعلأَنا أَن أ هي مي يَ َزاُل يَ ُقوُل ََل بيَصَددي
ِأ َويَ  َعُل بيُك َأ يَنئيٍذ يَ  ، َوحي لي صي بي الأَموأ ُت الأبيََلَد إيََل َصاحي ِأ َكَما َيَيُب، َوإيَلَّ َسلَّمأ ُت َأ ُكن أ : إي ِأ َنُع، َْلُ صأ

ي َكانُوا يُ َعظِي  َُ فييَنا، َويَ ُقوُل: َهَذا الَّذي لأطَا َع السُّ َناُه َطمي َأ َهَزمأ َذا َلقييَناُه، فَإي ََ بيهي فَإي ُمونَُه َوَُيأَتُمو
ََ َُيأ  يَن َكا ََّ الَّذي ََ إي َيرينأُج، َويَ ُقوُلو َع فييهي الأ َأ ُهَو َهَزَمَنا َطمي ، َوَقدأ َهَزُموُه ; َوإي ِأ ُه ن أ َعُف مي ِأ َأضأ ي ِبيي َتمي

َلةي فَ ُهَو ابأُن َأََتَبَك الأَكبيريي. ُمأ ْلأ ، َوِبي ِأ نأُه، َوَقدأ َهَزَمُه َعُف مي  َأضأ
يَنَة َوأَ  َِ َمدي ، َوَسلَّ يني يهي ُقطأبي الدِي نأَجاَر إيََل َأخي َِ سي َطَلَح، َوَسلَّ ، َوَساَر ُهَو إيلَيأهي فَاصأ لصُّلأحي أَص َشاَر ِبي ْحي



يني  َقا، َوَعاَد نُوُر الدِي ََ يهي، َوات َّ َخي َزييَرةي ْلي ََّيُر اْلأ اُم َلُه، َودي امي َوبَقيَي الشَّ رأضي الشَّ َبَة ِبَي ،  َوالرَّحأ امي إيََل الشَّ
ا. دًّ ، وََكاَنتأ َكثيريًَة جي ََزائيني َن اْلأ يُد فييَها مي هي ََ َقدي ادََّخَرُه أَبُوُه َأََتَبُك الشَّ  َوَأَخَذ َمَعُه َما َكا

 
ََلري  َافيظي َوويََليَةي الظَّافيري ]َوويزَارَةي[ ابأني السَّ ُر َوفَاةي اْلأ  ذيكأ

َنةي، يفي َُجَادَ  هي السَّ يدي ابأنُ يفي َهذي يني اَّللَّي َعبأُد الأَمجي َافيُظ ليدي َ اْلأ َرةي، تُ ُويفِي خي  ى اْلأ
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رييَن َسنَ  شأ ََلفَ ُتُه عي َر. وََكاَنتأ خي صأ ُب مي ، َصاحي َّللَّي الأَعَلوييِي ري ِبي تَ نأصي ِي ابأني الأُمسأ ريي أَِي الأَقاسي َمي ًة إيَلَّ اْلأ
ُرُه َْنأ  ُهٍر، َوُعمأ ُِ َعَليأهي ََخأَسَة َأشأ يعيَها َُمأُكوًما َعَليأهي، َُيأُك نأ َسبأٍع َوَسبأعينَي َسَنًة، َوَلَأ يَ َزلأ يفي َجَي ٌو مي

ُر ُدونَ  َمأ تَ َبدَّ اْلأ َِ َعَليأهي َواسأ هي، َفَحَك دي َّ َعهأ َنُه َحَسًنا َوزييًرا َوَوِلي ُه، َوقَ َتَل َكثيريًا ُوَزرَاُؤُه، َحَّتَّ إينَُّه َجَعَل اب أ
نأ  َافيُظ َذليَك َسَقاُه َفَماَت، َوَقدأ ذََكرأََنُه.مي ا رََأى اْلأ لَتيهي َوَصاَدَر َكثيريًا، فَ َلمَّ  ُأَمَراءي َدوأ

، َوَسرَيي  دي َافيظي الأَعاضي َ اْلأ ٍََة َغريأ ُ َخليي ُه َغريأ رييِينَي َمنأ أَبَ وأ صأ َن الأَعَلوييِينَي الأمي َر مي َمأ  دُ َوَلَأ َيلي اْلأ
ُر َنَسبي  يُل بأُن َعبأ ذيكأ َاعي ري اَّللَّي أَبُو َمنأُصوٍر إيَسأ مأ ُنُه الظَّافيُر ِبَي َر اب أ َ اْلأيََلَفَة بَ عأَدُه ِبييصأ ، َوَوِلي دي دي الأَعاضي

لُ  ُُموَر، فَ َقَصَدُه الأَعادي ًما يَُدبِيُر اْلأ َزَر ابأَن َمصَّاٍل، فَ َبقيَي َأرأبَعينَي يَ وأ تَ وأ َافيُظ، َواسأ يدي اْلأ ََلري بأ  الأَمجي ُن السَّ
َرةي يفي َطلَ  َن الأَقاهي ََ ابأُن َمصَّاٍل َقدأ َخَرَج مي َكنأَدرييَّةي، َوََنزََعُه يفي الأويزَارَةي، وََكا سأ نأ ثَ غأري اْلأي بي بَ عأضي مي

َرةي َوَصاَر َوزييًرا. لأَقاهي ُل ِبي ََُه الأَعادي ، َفَخَل َي وَدا َن السُّ يَن مي دي سي َأ  الأُم
َكٍر َوُهَو رَبييُب  َوَسريََّ َعبَّاسَ  يَّ يفي َعسأ َهاجي يَس الصَّن أ ِي بأني الأُمعيزِي بأني َِبدي َُُتوحي بأني َُيأََي بأني َتَيي بأَن أَِي الأ

َن،  ُل َوََتَكَّ تَ َقرَّ الأَعادي َرةي، َواسأ َيَر بيهي َوقَ تَ َلُه، َوَعاَد إيََل الأَقاهي ، إيََل ابأني َمصَّاٍل، َفَظ لي ُكنأ َوَلَأ يَ الأَعادي
.ٌِ ةي َمَعُه ُحكأ ََ  ليلأَخليي

يَّ  دي َن الأَمهأ َُُتوحي مي َرَج َأَِبُه َأَِب الأ ُه َُيأََي َأخأ ََّ َجدَّ َر، فَإي صأ َ َوَأمَّا َسَبُب ُوُصولي الأَعبَّاسي إيََل مي ا تُ ُويفِي ةي، فَ َلمَّ
َ بَ عأَدُه بيََلَد إيفأرييقييََّة اب أُنُه َعلييُّ بأُن َُيأ  َرَج َأَخاُه َُيأََي، َوَوِلي ُب[ إيفأرييقييََّة، َأخأ ِي ]بأني َُيأََي َصاحي ََي بأني َتَيي

ََّيري الأ  اَئٍة، َفَساَر إيََل الدِي مي ٍع َوََخأسي نأ إيفأرييقييََّة َسَنَة تيسأ َُُتوحي بأَن َُيأََي َواليَد َعبَّاٍس مي رييَّةي َوَمَعُه َأَِب الأ صأ مي
َنُة الأقَ  رَُة اب أ يَس، َوَوَلُدُه َعبَّاٌس َهَذا َوُهَو َصغيرٌي يَ رأَضُع ; َزوأَجُتُه َبَلَّ ِي بأني الأُمعيزِي بأني َِبدي ِي بأني َتَيي اسي

َ َوتَ َزوََّجتأ بَ عأ  ريًَة، َوُتويفِي ًة َيسي َا ُمدَّ ريَم، َوَأقَاَم ِبي َكنأَدرييَّةي فَُأكأ سأ ْلأي َُُتوحي ِبي رََة َونَ َزَل أَبُو الأ َرأَتُُه َبَلَّ َدُه امأ
ََلري. لي بأَن السَّ لأَعادي  ِبي

َل قُتيَل  ََّ الأَعادي لي ; فَإي َ الأويزَارََة بَ عأَد الأَعادي ، َحَّتَّ َوِلي َافيظي نأَد اْلأ َم عي يفي الأُمَحرَّمي َوَشبَّ الأَعبَّاُس، َوتَ َقدَّ
اَئٍة[ . قييَل: َوَضَع َعَليأهي َعبَّاٌس َمنأ  مي ٍَ َوَأرأبَعينَي ]َوََخأسي  قَ تَ َلُه، َسَنَة ََثَا
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هي َأخَ  مي َيي َأَّيَّ ََ َجلأًدا َحازيًما، َوَمَع َهَذا َف َن فييَها، وََكا َ الأويزَارََة بَ عأَدُه، َوََتَكَّ ا قُتيَل َوِلي َيرينأُج فَ َلمَّ َذ الأ
يني  هي َأَخَذ نُوُر الدِي مي َلةي بيَذليَك ; َويفي َأَّيَّ وأ َتدَّ َوَهُن الدَّ ، َواشأ ََ َقََل يني َعسأ نأ ُمُيريي الدِي َق مي َمشأ َُمأُموٌد دي

َأ َشاَء اَّللَُّ ت َ  ، َعَلى َما َنذأُكُرُه بَ عأُد إي ِأ ُه ن أ ُر مي صأ َذتأ مي َأ ُأخي ُر بَ عأَد َهَذا إيََل َأ َمأ  َعاََل.أََبَق، َوَصاَر اْلأ
 

َُمَراءي إيََل الأعيَراقي  َن اْلأ َدةي ََجَاَعٍة مي ُر َعوأ  ذيكأ
َنةي  هي السَّ َشاهأ ابأُن يفي َهذي ِأ َمليكأ ، َوابأُن ُدبَ يأٍس، َوَمَعُه ، َوالُطرأَنطَايُّ َأ َخرأ ُش ُكو ، يفي رََجٍب، َعاَد الأبَ قأ

ِأ  َيتأ إيلَيأهي ِأ يَ لأَت َشاهأ، فَ َل ُطأَبةي ليَمليكأ َة يفي اْلأ ََ َليي ، َورَاَسُلوا اْلأ َي َُمأُموٍد إيََل الأعيَراقي لأطَا ، َوََجََع السُّ
لأُوُصولي إيََل بَ غأَداَد،  الأَعَساكيَر، َاَل، فَ َوَعَدُه ِبي ُعوٍد يُ َعرِيفُُه اْلأ َي َمسأ لأطَا َوَحصََّن بَ غأَداَد، َوَأرأَسَل إيََل السُّ

. ِأ َُيأُضرأ  فَ َل
َي َسنأَجُر إيََل الرَّيِي يفي َمعأََن َخاصِي  لأطَا هي السُّ نأ ُوُصولي َعمِي ََ َسَبُب َذليَك َما ذََكرأََنُه مي ا  وََكا ، فَ َلمَّ بيكأ

َِ الأ  ا َعلي َي َعنأُه ; فَ َلمَّ ََتأَضاُه، فَ َرضي ُعوٌد، َوَلقيَيُه َواسأ َُ َمسأ لأطَا ُش َوَصَل إيََل الرَّيِي َساَر إيلَيأهي السُّ بَ قأ
ريي َعلييِي بأني ُدب َ  َمي ، َوقَ َبَض َعَلى اْلأ ََ َرَوا هأ ُعوٍد ََّنََب الن َّ ةي إيََل َمسأ ََ َليي َُراَسَلةي اْلأ ا ِبي ، فَ َلمَّ ََ يأٍس يفي رََمَضا

عأَمانييَّةي. َِ الطُّرأَنطَايُّ بيَذليَك َهَرَب إيََل الن ُّ  َعلي
، َوَأطأ  َي َرَوا هأ َن الن َّ َأ َخرأ مي ُش ُكو َتَصَف َشوَّاٍل، َورََحَل الأبَ قأ ُعوٌد إيََل بَ غأَداَد ُمن أ َُ َمسأ لأطَا َلَق َوَوَصَل السُّ

ا َ َيَديأهي َواعأَتَذَر،  َعلييَّ بأَن ُدبَ يأٍس، فَ َلمَّ هي َبنيأ سي َأ ، َوأَلأَقى بينَ  َُ إيََل بَ غأَداَد َقَصَدُه َعلييٌّ لأطَا َوَصَل السُّ
َي َعنأُه.  فَ َرضي

َلَها َسَنَة َثََلٍث  ث أ ثََة َسَنَة َأرأبٍَع َوَأرأبَعينَي، َوذََكَر أَيأًضا مي َادي هي اْلأ نَي َهذي نَي َوَأرأبَعي َوذََكَر بَ عأُض الأُمَؤرِيخي
َنا َعلَ  هأ َدًة َوَلكينَّا تَبيعأَناُه يفي َذليَك َونَ ب َّ َها َواحي ، َوَأََن َأظُن ُّ ي ثَ َتنيأ َها َحادي اَئٍة[ ، َفظَن َّ مي  يأهي.]َوََخأسي

 
َيرينأجي  بي أَنأطَاكيَيَة َوَهزيَيَةي الأ ينأسي َصاحي ُر قَ تألي الأَبي  ذيكأ

يني َُمأ  َنةي َغَزا نُوُر الدِي هي السَّ َيةي أَنأطَاكيَيَة،يفي َهذي نأ ََنحي َيرينأجي مي  ُموُد بأُن زَنأكيي بيََلَد الأ

(9/170) 

 

ني إي  صأ ، َفَحَصَرُه َوَخرََّب رََبَضُه، َوََّنََب َسَواَدُه، ُثَّ رََحَل إيََل حي َيرينأجي َن َحاريَم، َوُهَو ليلأ صأ نََّب َوَقَصَد حي
َيرينأُج  َتَمَعتي الأ ، َوَساُروا إيََل َفَحَصَرُه أَيأًضا، فَاجأ َعأَمالي بي أَنأطَاكيَيَة َوَحاريَم َوتيلأَك اْلأ ينأسي َصاحي َمَع الأَبي

يًما. تَ تَ ُلوا قيَتاًَل َعظي ِأ َواق أ ُلوُه َعنأ إينََّب، فَ َلقييَ ُه يني ليرُيَحِي  نُوري الدِي
َيرينأُج  ََزَم الأ َم، فَاَّنأ يني الأقيَتاَل َذليَك الأيَ وأ َر َوَِبَشَر نُوُر الدِي ِأ ََجأٌع َكثيرٌي، َوُأسي ُه ن أ َبَح َهزيَيٍَة، َوقُتيَل مي َأق أ



. ِأ ُلُه ث أ  مي
نأ ُعَظَمائي  يًما مي ، َوَعظي َيرينأجي ََ َعاتيًيا َمنأ ُعَتاةي الأ ُب أَنأطَاكيَيَة، وََكا ينأُس َصاحي َّنأ قُتيَل الأَبي ََ ِمي ا وََكا ، َوَلمَّ ِأ هي

ينأُس ُملِيَك بَ عأَدُه اب أنُ  َُبَ قُتيَل الأَبي َأ َيكأ ينأَس آَخَر ليُيَدبِيَر الأبَ َلَد إيََل َأ ٌل، فَ تَ َزوََّجتأ ُأُمُه بيَبي َأ ُه بييُمنأُد، َوُهَو طي
َنأطَاكيَيَة. نُ َها، َوَأقَاَم َمَعَها ِبي  اب أ

ِأ َوقَ َتلَ  َتَمُعوا َوَلُقوُه، فَ َهَزَمُه َرى، فَاجأ َوًة ُأخأ ِأ َغزأ يني َغَزاُه ََّ نُوَر الدِي َر  ُثَّ إي ََ فييَمنأ ُأسي ِأ َوَأَسَر، وََكا فييهي
ي َعَراُء َمدي ثَ َر الشُّ َنأطَاكيَيَة ; َوَأكأ يَنئيٍذ بييُمنأُد ِبي َن حي ينأُس الثَّاّني َزوأُج ُأمِي بييُمنأَد، فَ َتَمكَّ يني الأَبي َح نُوري الدِي

ََ َعظي  ينأسي َكا ََّ قَ تأَل الأَبي ري، فَإي ََذا الظَََّ ُّ يفي َوََتأنيئَ َتُه ِبي ، َوِميَّنأ قَاَل فييهي الأَقيأَسَراّني ي َتنيأ نأَد الطَّائيََ يًما عي
ُهورَةي الَِّتي َأوَُّْلَا: يَدتيهي الأَمشأ  َقصي

ي الأَمَكاريُم ََل َما قَاَلتي الأُكُتبُ  ي الأُقُضُب ... َوذي عي ُِ ََل َما َتدَّ ي الأَعَزائي  َهذي
بَ  ِتي َمََّت ُخطي ُِ الَلَّ هي اْلأيَم َُطبُ َوَهذي َعاُر َواْلأ َشأ َها اْلأ ََ  تأ ... تَ َعث ََّرتأ َخلأ

ي ُدوََّنَا تَ َعبُ  يني ُذرأَوََتَا ... بيَراَحٍة ليلأَمَساعي َمادي الدِي َت ََّي ابأَن عي  َصاَفحأ
ُهبُ  ََتُدَها الشُّ َقٍة ... َحَّتَّ َبََن قُ بًَّة َأوأ َك يَ بأِني ُكلَّ َشاهي  َما زَاَل َجدُّ
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َى َْلَا َيَيبُ َأغأَرتأ  يََّة الأُكَبأ ًََة ... فُ َؤاُد ُرومي فأرينأجي رَاجي ْلأي  ُسُيوُفَك ِبي
َا الصُُّلبُ  َا الصُّلأُب َواْنأَطَّتأ ِبي َدى ِبي َمٍة ... َأوأ َها بيَقاصي ن أ ِأ مي  َضَربأَت َكبأَشُه

نأ  ُِ ... َطَهارََة ُكلِي َسيأٍف عي َمائيهي نأ دي ي مي ََعادي رأَت َأرأَض اْلأ  َدَها ُجُنبُ َطهَّ
لِيَيَة َوَمليكي الرُّومي  قي بي صي َ َصاحي ُلأفي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ

نَ ُهمَ  ينييَّةي، َوَجَرى بَ ي أ طَنأطي لِيَيَة َوَمليُك الأُقسأ قي ُب صي َيريْنأييُّ َصاحي اُر الأ تَ َلَف رُجَّ َنةي اخأ هي السَّ ا ُحُروٌب  يفي َهذي
تَ َغلَ  نينَي، فَاشأ َة سي دَّ يَع  َكثيريٌَة َداَمتأ عي اُر َجَي ََل َذليَك َلَمَلَك رُجَّ نَي، َوَلوأ ليمي ِأ بيبَ عأٍض َعني الأُمسأ بَ عأُضُه

 بيََلدي إيفأرييقييََّة.
ُطوَلهُ  َأ ُأسأ لِيَيَة، َحَّتَّ إي قي بي صي يعي َذليَك ليَصاحي ُر يفي َجَي ُِ بَ رًّا َوَِبأًرا، َوالظَََّ نَ ُه ََ الأقيَتاُل بَ ي أ ، يفي بَ عأضي وََكا

نينيَ  ، َوَأَسرُ السِي َن الرُّومي ٍَ مي َة َشَوا دَّ ، َوَأَخُذوا عي يَناءي َِ الأمي ينييَّةي، َوَدَخَل َف طَنأطي يَنةي الأُقسأ وا  َوَصَل إيََل َمدي
لرُّومي  َعُل َهَذا ِبي َأ ي يَ  ََ الَّذي ، وََكا ابي لنُّشَّ ري الأَمليكي ِبي َيرينأُج طَاقَاتي َقصأ ِأ ; َورََمى الأ ُه ن أ ََجأًعا مي

َصا، َوَماَت َسَنَة َوالأ  رُي َواْلَأ َها الأبَ َواسي ن أ َراٍض مي َة َأمأ دَّ لِيَيَة، َفَمريَض عي قي بي صي ي َوزييُر َصاحي نَي ُجرأجي ليمي ُمسأ
هي، َوَلَأ َيُكنأ عي  نأ َشرِيهي َوَفَسادي ََتَاَح النَّاُس مي َنُة، َواسأ َيت أ اَئٍة، َفَسَكَنتي الأ مي تٍِ َوَأرأبَعينَي َوََخأسي بي نأَد صَ سي احي

لِيَيَة َمنأ يَ ُقوُم َمَقاَمُه بَ عأَدُه. قي  صي
 



ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
َرأضي  ََ َساَخ يفي اْلأ ََّ َجَبًَل ُمَقابيَل ُحلأَوا يَمًة، َفقييَل إي َرأُض زَلأَزَلًة َعظي َنةي زُلأزيَلتي اْلأ هي السَّ  .يفي َهذي

ََّري َُيأََي بأُن ُهبَ  َ أَبُو الأُمَظ ََ قَ بألَ َوفييَها َوِلي ري اَّللَّي، وََكا َمأ َيي ْلي َت ةي الأُمقأ ََ َليي ََة ويزَارََة اْلأ  ريأ
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ري بَ غأَداَد، َوُحسأ  نأَد نُ ُزولي الأَعَساكيري بيظَاهي يَمٌة عي ايٌَة َعظي ََ ، َوَظَهَر َلُه كي َي الزِيَمامي يَوا َب دي ُن َذليَك َصاحي
 ََ َليي َب اْلأ ، فَ َرغي ِأ هي َخري َسَنَة َأرأَبٍع َوَأرأبَعينَي قيَياٍم يفي رَدِي َرأبيَعاءي رَابيَع رَبييٍع اْلأ َم اْلأ َزرَُه يَ وأ تَ وأ ُة فييهي، فَاسأ

هي الَتَّأ  َذي رأَت لُبأَس اْلأيلأَعةي ْلي ََ الأَقَمُر َعَلى تَ رأبييعي زَُحَل، َفقييَل َلُه: َلوأ َأخَّ اَئٍة[ ، وََكا مي ؟ ]َوََخأسي بييَعاتي
َم. فَ َقاَل: َوَأيُّ  ةي؟ َولَبيَسَها َذليَك الأيَ وأ ََ َليي نأ ويزَارَةي اْلأ ََبُ مي  َسَعاَدٍة َأكأ
 ]الأَوفَ َياُت[

َماُد الدِي  َ الأَقَضاَء عي ُّ، َوَوِلي ََسني الزَّي أَنِبي ي الأُقَضاُة َعلييُّ بأُن اْلأ َ قَاضي يني أَبُو َوفييَها يفي الأُمَحرَّمي تُ ُويفِي
َسني َعلييُّ بأُن َأْحأَ  ُّ.اْلَأ اَمَغاّني  َد الدَّ

َوادي إيََل قُ َرا ُل السَّ َاُت، َوَخَرَج َأهأ ، وََكثُ َرتي اْلأَريأ لأعيَراقي َعاُر ِبي َسأ .َوفييَها يفي الأُمَحرَّمي رَُخَصتي اْلأ ِأ  ُه
َاجِي إيََل اْلأيلَّ  ْلأ ََ َقدأ َساَر ِبي ، وََكا َاجِي رُي اْلأ رُي َنَظٌر َأمي َمي َ اْلأ َتدَّ َمَرُضُه، َوفييَها تُ ُويفِي ةي، َفَمريَض َواشأ

ي الأقيعأَدةي  َ يفي ذي َّ، َوَعاَد إيََل بَ غأَداَد َمرييًضا، فَ تُ ُويفِي ُرأُجَواّني َاَز اْلأ َاجِي قَاَيأ َلَف َعَلى اْلأ َتخأ ََ َواسأ ، وََكا
ًا، َلُه َمعأُروٌف َكثيرٌي، َوَصَدقَاٌت َوافيَرٌة. يًّا َعاقيًَل َخريِي  َخصي

َّللَّي.َوفييَها تُ وُ  دي ِبي ََتأشي ٍد َوالأُمسأ َي ُُمَمَّ لأطَا ََ َوزييَر السُّ ي َكا َُد بأُن نيظَامي الأُملأكي الَّذي َ َأْحأ  يفِي
اَئٌة َوسَ  ، َوَلُه مي ََ َي ُخَراَسا نأ َأعأَيا ُّ، َوُهَو مي َباّني ي أ َة الشَّ ََ َ َعلييُّ بأُن رَافيعي بأني َخليي نينَي َوفييَها تُ ُويفِي بأُع سي

 يٌَّة.َِشأسي 
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ُر إيلَيأهي، وَكَ  َمأ َِ َواْلأ َاكي ََ اْلأ َق، َوُهَو َكا َمشأ بي دي يني أُنُ ُر ََنئيُب أََبَق َصاحي َ ُمعينُي الدِي ََ َأَبُق َوفييَها تُ ُويفِي ا
رٍي ََل َمعأََن ََتأتَ َها.  ُصورََة َأمي

دي بأني اْلأُ  َُد بأُن ُُمَمَّ ي َأْحأ َ الأَقاضي عأٌر َحَسٌن، َوفييَها تُ ُويفِي ََتَ، َوَلُه شي ي ُتسأ ٍر قَاضي ُّ أَبُو َبكأ َرََّجاّني ي اْلأ َسنيأ
لُُه: نأُه قَ وأ  َفمي

َدائيدي  َاضي الشَّ نأَد اعأَتي ِأ ... َأَخا ثيَقٍة عي نأَدُه ُت النَّاَس َأطأُلُب عي ا بَ َلوأ  َوَلمَّ
ٍة ... َوََنَديأُت يفي اْلأَ  دَّ ؟َتَطلَّعأُت يفي َحاَِلأ رََخاٍء َوشي دي نأ ُمَساعي َياءي َهلأ مي  حأ



دي  َ َحاسي ٍت ... َوَلَأ َأَر فييَما َسرَّّني َغريأ َ َشامي ِأ َأَر فييَما َساَءّني َغريأ  فَ َل
َُتَا قَ لأِبي َأَمرَّ الأَمَواريدي  َردأ َريَّ بيَنظأَرٍة ... َوَأوأ عأُتَما ََّي ََنظي  ََتَت َّ

نَُّه .. ي فَإي ََّا َعنأ فُ َؤادي دي َأَعيأَِنَّ ُك ي يفي قَ تألي َواحي َن الأبَ غأيي َسعأُي اث أَننيأ  . مي
عأٌر حَ  ا، َوَلُه شي ًَ ََ َظريي يَسى الأبَ زَّاُز وََكا َبةي اَّللَّي بأني عي يَسى بأُن هي َ أَبُو َعبأدي اَّللَّي عي َسٌن، َكَتَب َوفييَها تُ ُويفِي

طَابيهي فََأَجابَُه: َعًة َوزَاَد يفي خي يٌق َلُه رُق أ  إيلَيأهي َصدي
هأ  َن الزِيََّيدي ًصا مي يُت نَ قأ تَِّني يفي اْلأيطَابي َحَّتَّ ... َخشي  َقدأ زيدأ

أ َعَليَّ َعاَدهأ  ثأليي َوََل تُ َغريِي طَاَب ... مي طَاِي خي َعلأ خي  فَاجأ
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اَئٍة[ مي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوَأرأبَعينَي َوََخأسي
(545) 

اَئةٍ ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس وَ  مي  َأرأبَعينَي َوََخأسي
اجَ  ُجَّ ذي الأَعَربي اْلأ ُر َأخأ  ذيكأ

لأ  اجي ِبي ُجَّ َها، َعَلى اْلأ َِّ إيلَي أ َنةي، رَابيَع َعَشَر الأُمَحرَّمي َخَرَج الأَعَرُب، زَعأٌب َوَمني انأَض هي السَّ ، يفي َهذي ُغَراِيِي
ِأ َوَلَأ َيسأ  يَنةي فََأَخُذوُه َة َوالأَمدي َ َمكَّ ِأ إيَلَّ الأَقلييُل.َبنيأ ُه ن أ ِأ مي  َل

َن اْلأيلَّةي َعَلى َما ذََكرأََنُه َوَساَر َعَلى اْلأَ  ا َعاَد مي َاجِي ]َلمَّ رَي اْلأ ََّ َنَظًرا َأمي ََ َسَبَب َذليَك َأ َاُز وََكا [ قَاَيأ اجِي
ا رَ  َة، فَ َلمَّ ِأ إيََل َمكَّ رًّا، َساَر ِبيي ََ َحَدًَث غي ُّ، وََكا ُرأُجَواّني َع يفي اْلأ َغَرُه، َوَطمي َتصأ َاَز اسأ َة قَاَيأ رُي َمكَّ َأى َأمي

َأ َعاُدوا. َاَل َمَعُه إيََل َأ َاُز اْلأ ، َوتَ َلطََّف قَاَيأ َاجِي  اْلأ
ي َي إيََل الأَمدي َأ ََل ََّأضي َلَحُة َأ : الأَمصأ ، فَ َقاَل ليلأَحاجِي تيَماعي الأَعَربي جأ َع ِبي َة َسَي ا َساَر َعنأ َمكَّ ةي، َوَضجَّ نَ فَ َلمَّ

َتكأ  : فََأعأُطوا الأَعَرَب َماًَل َنسأ ِأ َي َسنأَجَر، فَ َقاَل َْلُ لأطَا نأُه إيََل السُّ َوى مي كأ لشَّ ُدوُه ِبي ُِ َوََتَدَّ في بيهي الأَعَج
، َوُهَو َمنأزيٌل َُيأَرُج إيلَيأهي مي  ِأ إيََل الأُغَراِيِي نأ َذليَك، َفَساَر ِبيي تَ نَ ُعوا مي ! فَامأ ِأ ، َشرَُّه ي َ َجبَ َلنيأ يٍق َبنيأ نأ َمضي

هي َأَماًَن، وَ  سي َأ َزُه َأَخَذ لينَ  ا رََأى َعجأ َاُز َوَمنأ َمَعُه، فَ َلمَّ ِأ قَاَيأ يٍق، َوقَاتَ َلُه ِي َمضي َُوا َعَلى َف َيُروا فَ َوقَ  َظ
رََّق النَّاُس يفي الأ  ََ ، َوتَ  ِأ يَع َما َمَعُه ِأ َوَجَي َواَْلُ ، َوَغنيُموا َأمأ اجي ُجَّ ْلأ ِأ َخلأٌق َكثيرٌي ََل ِبي ُه ن أ ََبِي، َوَهَلَك مي

َها إيََل ا ن أ ُلوا مي يَنةي، َوََتَمَّ ِأ إيََل الأَمدي ِأ إيَلَّ الأَقلييُل، فَ َوَصَل بَ عأُضُه َل َرًة، َوَلَأ َيسأ ََ َكث أ ، َوَأقَاَم ُُيأَصوأ لأبيََلدي
. ِأ َمَع الأَعَربي َحَّتَّ تَ َوصََّل إيََل الأبيََلدي  بَ عأُضُه

ن أ  ُثَّ  لٍَّة، َوَلَقدأ رَأَيأُت َشاِبًّ مي ٍص َوذي ِأ يَ َزاُلوا يفي نَ قأ نأ زَعأٍب، فَ َل َتَصَر ليلأَحاجِي مي ََّ اَّللََّ تَ َعاََل ان أ ِأ إي ُه
اَوَضٌة قُ لأُت لَُه فييَها: إينَِّني  ََ َنُه ُم اَئٍة، َوَجَرى بَ يأِني َوبَ ي أ مي تٍِ َوَسبأعينَي َوََخأسي يَنةي َسَنَة سي لأَمدي  َواَّللَّي ُكنأُت ِبي

ُت َشرََّك. َأ رأُت َوخي ََ نأ زَعأٍب، فَ نَ  عأُت أَنََّك مي يُل إيلَيأَك َحَّتَّ َسَي  َأمي
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ريكأ َذليَك الأَوقأَت، وََكيأَف رَأَيأتَ  : َأََن َلَأ ُأدأ . فَ َقاَل ِلي َاجَّ ُِ اْلأ ذيُك َ؟ فَ ُقلأُت: بيَسَببي َأخأ  اَّللََّ فَ َقاَل: َوَلي
َع الأَعُدوُّ فييَنا.َصَنَع بي  َنا، َقلَّ الأَعَدُد َوَطمي َنا، َوََل َْنَحأ َلحأ  َنا؟ َواَّللَّي َما َأف أ

 
يَّا َن فَامي صأ يدي زَنأكيي حي هي يني َُمأُموٌد ابأُن الشَّ َنةي فَ َتَح نُوُر الدِي هي السَّ يَّا يفي َهذي ني فَامي صأ ُر فَ تأحي حي َن  ذيكأ مي

، َوُهَو ُُمَاويُر شَ  َيرينأجي يني إيلَيأهي الأ َنعيَها، َفَساَر نُوُر الدِي َصني الأقيََلعي َوَأمأ نأ َأحأ َزَر َوَْحَاَة، َعَلى َتلٍِ َعاٍل مي ي أ
َيرينأجي  َن الأ امي مي لشَّ َتَمَع َمنأ ِبي ، فَاجأ ِأ ُه ن أ ِأ َوَضيََّق َعَلى َمنأ بيهي مي َيرينأُج، َوقَاتَ َلُه َوَساُروا  َوَحَصَرُه َوبيهي الأ

يَع َما ُُيأتَ َْنأَوُه لي  ََلًحا َوريَجاًَل َوَجَي ُلوا إيَلَّ َوَقدأ َمَلَكُه، َوَمَْلَُه َذَخائيَر َوسي ِأ َيصي ، فَ َل ِأ ُه ُلوُه َعن أ اُج إيلَيأهي، رُيَحِي
ِأ  ني َوَساَر إيلَيأهي ري اْلأيصأ نأ َأمأ َيرينأجي إيلَيأهي رََحَل َعنأُه َوَقدأ فَ رََغ مي رُي الأ ا بَ َلَغُه َمسي ا فَ َلمَّ نَي رََأوأ ، َفحي ِأ َيطأُلبُ ُه

ِأ  ِأ َعَدُلوا َعنأ َطرييقيهي، َوَدَخُلوا بيََلَدُه يني َعَلى ليَقائيهي َة َعزأمي نُوري الدِي َن َقدأ ُمليَك َوقُ وَّ ََّ اْلأيصأ َورَاَسُلوُه  َأ
ًََّرا.  يفي الأُمَهاَدنَةي، َوَعاَد َساليًما ُمَظ

َعَراُء َوذََكُروا َهذَ  يَدٍة َأوَُّْلَا:َوَمَدَحُه الشُّ نأ َقصي ُل ابأني ُمنيرٍي مي نأ َذليَك قَ وأ تأَح، َفمي ََ  ا الأ
َسارََها َساري دي َة الدِي ََ ََن الأَمَماليكي َما َأَطلأَت َمَنارََها ... َوَجَعلأَت ُمرأَه  َأسأ

لُُه َأقأطَارََها َلَها ... َرُؤٌف َتَكنََّف َعدأ  َوَأَحقُّ َمنأ َمَلَك الأبيََلَد َوَأهأ
: ني في اْلأيصأ َها يفي َوصأ ن أ  َومي

ٍَد َُمأَتارََها َت ََثأَرَك يفي الأبُ َغاةي وَُكنأَت ََّي ... َُمأَتاَر َأَمةي َأْحأ رَكأ  َأدأ
َرارََها َا ... َِبَتتأ تَ َنافَ ثُ َها النُُّجوُم سي قَ َها، َوَلُرِبَّ  طَاَبتأ ُْنُوُمَك فَ وأ

َاُْلَا  ََتَدَّ ُمَعارََهاَعارييَُّة الزََّمني الأُمعيريي ِشي نأَك الأُمعيريَُة َواسأ  ... مي
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َوارََها َُُحوُل شي َتغيليي الأ َبَحتأ ... َشعأَراَء َتسأ َعَرى الأُعُبوري َوَأصأ َستأ َمَع الشِي  َأمأ
َي َطوييَلٌة.  َوهي

 
َها ِأ َعن أ يليُه َيرينأجي قُ رأطَُبَة َورَحي ري الأ ُر َحصأ  ذيكأ

َنةي سَ  هي السَّ نأ ُمُلوكي يفي َهذي َا، َوُهَو مي َلَة َوَأعأَماْلي َذأُفونأُش، َوُهَو َمليُك طَُليأطي نُي، َوُهَو اْلأ َليأطي اَر السُّ
َي يفي ضَ  يَنةي قُ رأطَُبَة، َفَحَصَرَها، َوهي ، يفي َأرأبَعينَي أَلأَف فَاريٍس إيََل َمدي َيرينأجي َن الأ َََلليَقةي نَ وأٍع مي عأٍف اْلأ

ِأ َأَِب زََكريَّيَّ َوَغََلٍء، فَ بَ َلَغ  َمُه َكًرا َكثيريًا، َوَجَعَل ُمَقدَّ َز َعسأ َرَّاُكَش، َفَجهَّ ني َوُهَو ِبي مي َََبُ إيََل َعبأدي الأُمؤأ َء اْلأ



َكَر السُّ  ا َعسأ َأ يَ لأَقوأ ُروا َأ دي َها َلَأ يَ قأ ن أ ا قَ ُربُوا مي ِأ إيََل قُ رأطَُبَة، فَ َلمَّ َََّذُه ي يفي لَ َُيأََي بأَن يَ رأُموَز َونَ  نيي يأطي
، َفَسَلُكوا  ََطري الأَعاقيَبةي بَ عأَد الأقيَتالي نَ ُعوَها ْلي لي قُ رأطَُبَة ليَيمأ هأ تيَماَع ِبَي جأ ، َوَأرَاُدوا اَلي َرَة، الأويطَاءي اْلأيَباَل الأَوعي

ًما يفي الأَوعأري يفي  رييَن يَ وأ شأ ، َوالأَمَضاييَق الأُمَتَشعِيَبَة، َفَساُروا َْنأَو ََخأَسٍة َوعي لي هأ ٍم يفي السَّ  َمَسافَةي َأرأبَ َعةي َأَّيَّ
ِأ رََحَل َعنأ قُ رأطُبَ  َرُه ُ َوََتَقََّق َأمأ نيي َليأطي ُِ السُّ ا رَآُه لٍِ َعَلى قُ رأطَُبَة، فَ َلمَّ  َة.فَ َوَصُلوا إيََل َجَبٍل ُمطي

نأ َوَلدي الأَقائيدي  ائيُب مي ري السَّ ََ ]فييَها[ الأَقائيُد أَبُو الأَغمأ َنأَدُلسي وََكا لي اْلأ نأ أَبأطَالي َأهأ ، َوُهَو مي ََ ابأني َغلأُبو
َها ليَوقأتيهي َوَصعيَد إيََل ابأني يَ رأُموَز، َوقَاَل َلُه: انأزيُلوا ن أ َيرينأُج َخَرَج مي ا رََحَل الأ ًَل  َوُأَمَرائيَها، فَ َلمَّ َعاجي

َعُلوا، َوَِبُتوا فييَها، فَ َلمَّ  ََ ُخُلوا الأبَ َلَد ; فَ  نيي َعَلى رَأأسي َوادأ َليأطي َكَر السُّ ا َعسأ َن الأَغدي رََأوأ َبُحوا مي ا َأصأ
ِأ  ُتُه َعَليأُك َأ ي خي ري: َهَذا الَّذي ِأ أَبُو الأَغمأ ، فَ َقاَل َْلُ ني مي َكُر َعبأدي الأُمؤأ ََ فييهي َعسأ ي َكا ََبلي الَّذي َِّني اْلأ ْلي

َلَع إيَلَّ طَ  نَي َما َأق أ َليأطي ََّ السُّ ُت َأ ََبلي َطرييًقا َعليمأ ََ فييهي إيََل اْلأ ي َكا عي الَّذي ضي َن الأَموأ ََّ مي ، فَإي ِأ اليًبا َلُك
ِأ قَ  نُي َأَّنَُّ َليأطي ا رََأى السُّ نأ قُ رأطَُبَة ; فَ َلمَّ ِأ َومي نأُك ِأ ُهَناَك لََناَل ُمَراَدُه مي َلًة، َوَلوأ ْلَيَقُك َِ َسهأ دأ فَاُتوُه َعلي

ُهٍر، َواَّللَُّ أَنَُّه َلَأ يَ بأَق لَُه طَ  ُرُه ليُقرأطَُبَة َثََلثََة َأشأ ََ َحصأ هي، وََكا َمٌع يفي قُ رأطَُبَة ; فَ َرَحَل َعائيًدا إيََل بيََلدي
.ُِ َل  َأعأ
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ُر ُملأكي الأُغورييَّةي َهَراةَ   ذيكأ
نأ بيََلدي  ي مي َُسنيأ َسُن بأُن اْلأ َنةي َساَر َمليُك الأُغوري اْلَأ هي السَّ ُلَها  يفي َهذي ََ َأهأ الأُغوري إيََل َهَراَة َفَحَصَرَها، وََكا

َبُة السَّ  ، َوزَاَل َهي أ ِأ َراكي َْلُ َت أ ِي اْلأ نأ ظُلأ َأ ُيَسلِيُموا الأبَ َلَد إيلَيأهي َهَرًِب مي ، َقدأ َكاتَ ُبوُه، َوطََلُبوا َأ ِأ ُه لأطََنةي َعن أ
ٍم، ُل َهَراَة َعَليأهي َثََلثََة َأَّيَّ تَ َنَع َأهأ ، َوَأفَاَض  فَامأ ِأ َسَن إيلَيأهي ُثَّ َخَرُجوا إيلَيأهي َوَسلَُّموا الأبَ َلَد َوَأطَاُعوُه، فََأحأ

َي َسنأَجَر، َوالأقيَياَم َعَلى الأَوفَاءي َلُه، لأطَا ، َوَأظأَهَر طَاَعَة السُّ لي لأَعدأ ِأ ِبي َِ، َوَغَمَرُه ُِ النِيَع نأقيَياَد  َعَليأهي َواَلي
 إيلَيأهي.

 
ُر عي  ثَ ذيكأ ةي َحَوادي  دَّ

ري ُطَريأثييَث الَِّتي بيَيدي اْلأي  ُعوٍد الأَغاليُب َعَلى َأمأ يني َُمأُموُد بأُن َمسأ َنةي َأَمَر َعََلُء الدِي هي السَّ يلييَّةي، يفي َهذي َاعي َسأ
يُب َذليَك، فَ ثَاَر بي  َطي َعَل اْلأ ََ ، فَ  َوادي ةي، َولُبأسي السَّ ََ ُطأَبةي ليلأَخليي ، ِبييقَاَمةي اْلأ ِأ ُه َوَأقَاريبُُه َوَمنأ َوافَ َقُه هي َعمُّ

يَب. َطي نأََبَ َوقَ تَ ُلوا اْلأ  َوقَاتَ ُلوُه، وََكَسُروا الأمي
يلييَُّة َعَلى ُطَريأثي  َاعي َسأ ا تَ َغلََّب اْلأي ليًما، فَ َلمَّ ََ ُمسأ ََّ َأَِبُه َكا َ يني َهَذا ْلي ََ فيعأُل َعََلءي الدِي يَث َأظأَهَر وََكا

ًما بيُطَريأثييَث، ُمَوافَ َقتَ هُ  ، َوازأَداَد تَ َقدُّ افيعييِي َهبي الشَّ ُر َعَلى َمذأ ََ يُ َناظي رييَعةي، وََكا ، َوأَبأَطَن اعأتيَقاَد الشَّ ِأ
َصى إيََل  ، َوَأوأ َلُه َفقييٌه َشافيعييٌّ َأ يُ َغسِي َصى َأ ُت َأوأ ا َحَضَرُه الأَموأ هي َعََلءي ابأني َوَجَرتأ ُأُمورَُها ِبييرَاَدتيهي ; فَ َلمَّ



ًة ف َ  هي قُ وَّ سي َأ نأ نَ  ا رََأى مي ََلمي فَ َعَل. فَ َلمَّ سأ َأ يُعييَد فييَها إيظأَهاَر َشرييَعةي اْلأي َكَنُه َأ َأ َأمأ يني إي ِأ الدِي َعَلُه، فَ َل
َِّ َلُه.  يَتي

ُت أَيأًضا يََّما بيبَ غأَداَد، وََكثُ َر الأَموأ لأعيَراقي ََل سي ُعوٌد. َوفييَها َكثُ َر الأَمَرُض ِبي َُ َمسأ لأطَا ََارَقَ َها السُّ  فييَها، فَ 
َِ طَبييَبُه ُمَُ  َداَِبَد، َواَتََّ سأ ُب اْلأيلَّةي ِبَي رُي َعلييُّ بأُن ُدبَ يأسي بأني َصَدَقَة َصاحي َمي َ اْلأ َد بأَن َصاليٍح َوفييَها تُ ُويفِي مَّ

 الأُمَواطََأَة َعَليأهي، َفَماَت الطَّبييُب بَ عأَدُه بيَقرييٍب.
ََ وَ  ، وََكا يَّ َنأَدُلسي ََد اْلأ ري بأَن أَِي َأْحأ ََ ُب بيََلدي الأَمغأريبي َأَِب َجعأ ني َصاحي مي َزَر َعبأُد الأُمؤأ تَ وأ  َمأأُسورًا فييَها اسأ

َزرَُه، َوُهَو َأوَّ  تَ وأ َبأسي َواسأ َن اْلأ َرَجُه مي َدةي الأكيَتابَةي، فََأخأ لي َوَجوأ لأَعقأ َف لَُه ِبي نأَدُه، فَ ُوصي ََ عي ُل َوزييٍر َكا
يَن. دي  ليلأُمَوحِي
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ََ جُ  يَّةي بيبَ غأَداَد، وََكا قييُّ ُمَدرِيًسا يفي النِيظَامي َمشأ ، َجَلَس يُوُسُف الدِي َنةي، يفي الأُمَحرَّمي هي السَّ ُلوُسُه َويفي َهذي
نأ ُدُخولي اْلأَ  ُُمَعةي، مي َم اْلأ ةي، َفُمنيَع، يَ وأ ََ َليي ري اْلأ َن بيَغريأي َأمأ ، َوُمنيَع مي َي لأطَا عي السُّ ، َفَصلَّى يفي َجامي عي امي

تَ َنَع بيَغريأي  َأ يَُدرِيَس فييَها، فَامأ يبي ِبَي يأخي أَِي النَّجي ُعوٌد إيََل الشَّ َُ َمسأ لأطَا َم السُّ ، فَ تَ َقدَّ رييسي ري التَّدأ  َأمأ
ََةي يفي  َليي ََ اْلأ َُ إيذأ لأطَا َرَج السُّ َتخأ ةي فَاسأ ََ َليي َنةي. اْلأ َن السَّ َتَصَف الأُمَحرَّمي مي  َذليَك، َفَدرََّس ُمن أ

 ]الأَوفَ َياُت[
قََّه َعَلى اْلأَ  ََ ، تَ  افيعييُّ قييُه الشَّ ََ ََ الأ َرا هأ ُد بأُن َعلييِي بأني مي َ أَبُو َعبأدي اَّللَّي ُُمَمَّ َ َقَضاَء َوفييَها تُ ُويفِي ، َوَوِلي يِي رَّاسي

يبينَي، ُثَّ تَ َرَك الأقَ  ، يفي زَاوييٍَة، َنصي ني تَ َقَل إيََل َجَبٍل بيبَ َلدي اْلأيصأ َزييَرةي ابأني ُعَمَر، ُثَّ ان أ َد، فََأقَاَم ِبي َضاَء َوتَ َزهَّ
َرٌة. ََ َلُه َكَراَماٌت ظَاهي  وََكا

غأرييُّ أَ  ََسني الشُّ ِي بأني أَِي اْلأ َي بأني أَِي الأَقاسي ي النُّو ََسُن بأُن ذي ، َوفييَها َماَت اْلأ يأَسابُورييُّ ري الن َّ اخي ََ بُو الأَم
ُد: َّا يُ نأشي ََ ِمي ، يَعيُظ النَّاَس، وََكا َغالي َشأ َِ اْلأ يًبا َدائي ََ َفقييًها َأدي يَث الأَكثيرَي، وََكا َدي َع اْلأ  َسَي

ِأ تيلأَك الأَكَراَماتُ  هي نأ بَ عأدي ا ... َوَماَت مي ا َوَمَضوأ َقَضوأ ا َوان أ  َماَت الأكيَراُم َوَولَّوأ
ٍََه ... َلوأ أَبأَصُروا طَيأَف َضيأٍف يفي الأَكَرى َماُتوا ٍم َذويي َس َُوّني يفي قَ وأ  َوَخلَّ
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اَئٍة[ مي تٍِ َوَأرأبَعينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
(546) 

اَئةٍ  مي تٍِ َوَأرأبَعينَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي



ُر اَّنأيَزامي نُوري الدِي  لينَي بَ عأَد َذليكَ ذيكأ ري ُجوسأ لينَي َوَأسأ نأ ُجوسأ  يني مي
َي َِشَا ، َوهي َيريْنأييِي لينَي الأ َكَرُه َوَساَر إيََل بيََلدي ُجوسأ يني َُمأُموٌد َعسأ َنةي ََجََع نُوُر الدِي هي السَّ َّ َحَلَب، يفي َهذي ِلي

ُهَ  ُ ََتَب، َوإيعأَزاُز، َوَغريأ َر، َوَعنيأ َها َتلُّ َِبشي ن أ لينَي، َلَعَنُه مي ََ ُجوسأ َها، وََكا ذي َا َوَأخأ ا، َوَعَزَم َعَلى ُُمَاَصَرَتي
َيرينأ  َِ بيَذليَك ََجََع الأ ا َعلي َجاَعَة َوالرَّأأَي، فَ َلمَّ َ ُمَداَفٍع، َقدأ ََجََع الشَّ َيرينأجي َغريأ ثَ َر، اَّللَُّ، فَاريَس الأ َج فََأكأ

يني فَالأتَ َقوأ  ََ يفي َوَساَر َْنأَو نُوري الدِي َر ََجأٌع َكثيرٌي، وََكا ِأ َوُأسي ُه ن أ ََ َوقُتيَل مي ليُمو ََزَم الأُمسأ تَ تَ ُلوا، فَاَّنأ ا َواق أ
َُه إيََل  ، َفَسريَّ يني ََلُح نُوري الدِي لينَي، َوَمَعُه سي ، فََأَخَذُه ُجوسأ يني ََلُح َداري نُوري الدِي َر سي الأَمليكي َُجأَلةي َمنأ ُأسي

ُعودي بأني قُ لأجَ  َنتيَك، َوَسَيأأتييَك  َمسأ ََلُح َزوأجي اب أ بي ُقونييََّة، َوَأقأَصَرا، َوقَاَل َلُه: َهَذا سي ََ َصاحي ََل َأَرسأ
نأُه. ُِ مي  بَ عأَدُه َما ُهَو َأعأَظ

لينَي، َوَهَجَر  َِ َعَليأهي َذليَك، َوَأعأَمَل اْلأييَلَة ]َعَلى[ ُجوسأ َاَل َعُظ يني اْلأ َِ نُوُر الدِي ا َعلي الرَّاَحَة ليَيأأُخَذ فَ َلمَّ
لينَي  ُوسأ َيُروا ِبي ِأ َظ َأ ُه ، َوَبَذَل َْلُُِ الرََّغائيَب إي َي نأ ُأَمَراءي الَتُّأُكَما َضَر ََجَاَعًة مي َوَسلَُّموُه إيلَيأهي بيثَأأريهي، َوَأحأ

تَ  هي احأ سي َأ َِ أَنَُّه َمََّت َقَصَدُه بينَ  َنَُّه َعلي ريًا ; ْلي َُ إيمَّا قَتييًَل َأوأ َأسي هي َوُحُصونيهي، َفَجَعَل الَتُّأُكَما ُموعي َمى ِبيَجأ
ِأ َعَلى َماٍل يُ ؤَ  َيُروا بيهي، َفَصانَ َعُه ِأ َوَظ ُه ن أ ٌة مي َقتأ بيهي طَائيََ ، َفَخَرَج ُمَتَصيِيًدا، فَ َلحي ََ يهي َعَليأهي الأُعُيو دِي

، فََأَجابُوُه إيََل إيطأََلقيهي إيَذا َحَضَر الأَماُل، فَ  ِأ ري بأني إيلَيأهي ِأ إيََل أَِي َبكأ َضاريهي، َفَمَضى بَ عأُضُه َأرأَسَل يفي إيحأ
ايَةي، ََنئيبي نُوري   الدَّ
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لينُي َمَعهُ  ََ َوُجوسأ َكًرا َمَعُه، َفَكَبُسوا ُأولَئيَك الَتُّأُكَما َاَل، َفَسريََّ َعسأ َلَمُه اْلأ ََلَب، فََأعأ يني ِبي ، الدِي ِأ
ريًا  يًدا فََأَخُذوُه َأسي ََ َشيأطَاًَن َعاتيًيا، َشدي َنَُّه َكا َُُتوحي ; ْلي ِي الأ نأ َأعأَظ ُرُه مي ََ َأسأ نأَدُه، وََكا َضُروُه عي َوَأحأ

ريهي. سأ َرانييَُّة َكافًَّة ِبَي يَبتي النَّصأ ، َوُأصي َي الأَقلأبي نَي، قَاسي ليمي  َعَلى الأُمسأ
يني إيََل قيََلعي  َر َساَر نُوُر الدِي ا ُأسي ُ ََتَب، َوإيعأَزاُز، َوَتلُّ َخاليٍد، َوَلمَّ َر، َوَعنيأ َي َتلُّ َِبشي هي َفَمَلَكَها، َوهي

رأََلََث، َوُدُلوُك، َوَمرأَعشُ  ََ رأُسوُد، وََك ََ ُن الأَبارَّةي، وََك صأ ، َوحي ، َوبُ رأُج الرََّصاصي َُ ، َوََّنأُر َوُقوَرُس، َوالرَّاَونأَدا
نأ َأعأ  ُ َذليَك مي زي، َوَغريأ َوأ يُلَها( .اْلأ صي َأ ريٍَة يَريُد تَ  ٍة َيسي  َماليهي، )يفي ُمدَّ

فًا  ، َخوأ َُ ُصو نأ ُكلِي َما ََتأَتاُج إيلَيأهي اْلُأ ًنا نَ َقَل إيلَيأهي مي صأ َها حي ن أ يني ُكلََّما فَ َتَح مي ََ نُوُر الدِي َسٍة وََكا نأ َنكأ مي
ِأ  َُ بيََلُدُه ، فَ َتُكو َيرينأجي َن الأ نَي مي ليمي ، َوَمَدَحُه  تَ لأَحُق الأُمسأ َن الأَعُدوِي َ ُُمأَتاَجٍة إيََل َما ََيأنَ ُعَها مي َغريأ

لينَي: ري ُجوسأ يَدٍة يفي ذيكأ نأ َقصي ُّ مي نأ قَاَل فييهي الأَقيأَسَراّني مَّ َعَراُء، َفمي  الشُّ
َُ َمنأ َحَواُه َلَك اْلأَ  عيَد قَ رأ َرُه ... َوُأسأ صي َأسأ َقأَداُر ليلأُقمَّ َدتي اْلأ رُ َكَما َأهأ  سأ

رُ  َأ َواُه َوالأُك َُ َعدأ َرا َأ بَ َقُه الأُك ًوا َعَلى ُغَلَوائيهي ... فََأوأ  َطَغى َوبَ َغى َعدأ
رُ  َا وَكأ َريأني َلوأ َأَّنَّ َها بيَك َعزًَّة ... َتُشقُّ َعَلى النِيسأ َزاٌز َكاَسأي َستأ عي  َوَأمأ



ُفُ  َياًء َوَِبأَجًة ... فَبياْلأ َيا ضي ن أ رأ َواَمَْلي الدُّ رُ َفسي َنا فَ قأ ي إيََل َذا السَّ اجي  قي الدَّ
رُ  َمأ َي اْلأ َقأَصى َوَقدأ ُقضي ْلأ ُه ... َوَأقأَصاُه ِبي ََذا الأَعزأمي ََل ُفلَّ َحدُّ  َكَأِّني ِبي

رُ  َماءي َلُه ُطهأ َوى َجاريي الدِي ًرا ... َولَيأَس سي ُس طَاهي َبَح الأبَ يأُت الأُمَقدَّ  َوَقدأ َأصأ
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ري  ُر َحصأ َنأَدُلسي  ذيكأ نأ بيََلدي اْلأ  َغرأََنَطَة َوالأَمرييَّةي مي
َنأَدُلسي َمَع أَ  رييَن أَلأَف فَاريٍس، إيََل اْلأ شأ ًَا، َْنأَو عي ني َجيأًشا َكثيي مي َنةي َسريََّ َعبأُد الأُمؤأ هي السَّ ٍص يفي َهذي َأ ِي َح

ِأ ني  ، َوَسريََّ َمَعُه ِي َتاِتي وُد، ُعَمَر بأني أَِي َُيأََي اْلأين أ نَّ الأََبَانيُس السُّ َرَداٍت( َعَليأهي َأ ََ ُم رأ ، )َفُكنَّ َيسي ِأ َساَءُه
. ) َياطي لسِي ُهنَّ رَُجٌل ُضريَب ِبي ن أ ، )َوَمََّت قُ ُرَب مي ََدمي ُ اْلأ  لَيأَس َمَعُهنَّ َغريأ

َن الأُمَرابيطي  َا ََجأٌع مي َلييَج َساُروا إيََل َغرأََنَطَة َوِبي ا َقَطُعوا اْلأ ُقوا فَ َلمَّ َكُرُه، َوَضي َّ نَي، َفَحَصَرَها ُعَمُر َوَعسأ
ُدوا، ََماَعتيهي، َوَوحَّ َا، ِبي ي آَش َوَأعأَماْلي يَنةي َوادي ُب َمدي ، َصاحي ََ لأَحا َُد بأُن مي َها، َفَجاَء إيلَيأهي َأْحأ  َعَلي أ

ُر ابأني َمرأَدنييشَ  هأ ُِ بأُن َِهأَشَك صي ي َراهي ِأ إيب أ ُدوا، َوَصاُروا َمَعُه، َوَأََتُه َحابُُه، َوَوحَّ ، َوَأصأ ََ بي َجيَّا ، َصاحي
بيََلدي  َوَصاُروا أَيأًضا َمَعُه، َفَكثُ َر َجيأُشُه، َوَحرَُّضوُه َعَلى الأُمَسارََعةي إيََل ابأني َمرأَدنييَش، َمليكي بيََلدي َشرأقي 

َز. َأ يَ َتَجهَّ ْلأيَصاري قَ بأَل َأ َغَتُه ِبي ، لييَ ب أ َنأَدُلسي  اْلأ
، َُيأ فَ َلمَّ  َيرينأجي نأ بيََلدي الأ ُلونََة، مي هي، فََأرأَسَل إيََل َمليكي بَ رأشي سي َأ َع ابأُن َمرأَدنييَش َذليَك َخاَف َعَلى نَ  ُُه، ا َسَي َبي

َيريْنأييُّ يفي َعَشَرةي آََلفي فَاريٍس،  ثُُّه، َعَلى الأُوُصولي إيلَيأهي، َفَساَر إيلَيأهي الأ َتحي ُدُه، َوَيسأ تَ نأجي َوَساَر َوَيسأ
َي َمَقرُّ ا يََّة، الَِّتي هي َ ُمرأسي نَ َها َوَبنيأ ، فَ َوَصُلوا إيََل َْحَّةي بَ لأُقَوارََة، َوبَ ي أ ني مي َكُر َعبأدي الأُمؤأ بأني َمرأَدنييَش َعسأ

َيرينأجي  َي ليلأ يَنَة الأَمرييَّةي، َوهي ، فَ َرَجَع َوَحَصَر َمدي َيرينأجي ُعوا بيُوُصولي الأ َتدَّ َمرأَحَلٌة، َفَسمي َة ُشُهوٍر، فَاشأ دَّ ، عي
َا. بييلييََّة فََأقَاُموا ِبي َها َوَعاُدوا إيََل إيشأ َواُت، فَ َرَحُلوا َعن أ َق أ َمتي اْلأ َكري، َوُعدي  الأَغََلُء يفي الأَعسأ

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

ظُ  يُّ الأَواعي َ الأعيَبادي َخري، تُ ُويفِي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ ََ يفي َهذي ، وََكا ََ َتا ُوزيسأ رَي، ِبي ََُّر ابأُن َأرأَدشي ُُه الأُمَظ ، َواَسأ
َُه يفي ريَساَلٍة إيََل الأَمليكي  ري اَّللَّي َقدأ َسريَّ َمأ َيي ْلي َت ُة الأُمقأ ََ َليي  اْلأ
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َُويأزييِي  ٍر اْلأ َ َبدأ َنُه َوَبنيأ ليَح بَ ي أ َي َُمأُموٍد ليُيصأ لأطَا ٍد ابأني السُّ َ ُهَناَك َوَجَلَس َوَلُدُه بيبَ غأَداَد ُُمَمَّ ، فَ ُتويفِي
َي الأَعزييزي. يَوا َن الدِي ٍب مي َاجي َِ ِبي ، َوُأقيي  ليلأَعَزاءي



يُّ إيََل بَ غأَداَد َودُ  ََ ََيأليُس َويَعيُظ َوَيذأُكُر َواليَدُه َويَ بأكيي ُهَو َوالنَّاُس َكافًَّة، َونُقيَل الأعيَبادي فيَن وََكا
َونيي لشُّ ، َوزَاهي ِبي َوييِي ريأ ٍر الشَّ نأ أَِي َبكأ يَث مي َدي َع اْلأ اَئٍة، َوَسَي عينَي َوَأرأبَعيمي َدى َوتيسأ ليُدُه َسَنَة إيحأ ٍر َزى، َوَموأ

َا، َوَرَواُه. يِي َوَغريأيِهي امي حَّ  الشَّ
َرةي الزِيَّيَ  ي َأَتَُّه َِبأُروُز بيَكث أ َي الَّذي َرَوا هأ َجَر بَ ثأُق الن َّ ََ َِ َذليَك َوفييَها ان أ ريَها، َحَّتَّ َعُظ َالي َأمأ رَّا َوإيِهأ َدةي يفي ََتمي

 َوَتَضرََّر بيهي النَّاُس.
، َوَأَغاَر  ََ َُراَسا َي َسنأَجَر إيََل ُطَريأثييَث ِبي لأطَا َكري السُّ نأ َعسأ رُي ُقُجُق يفي طَائيٍََة مي َمي َعَلى َوفييَها َساَر اْلأ

يلييَّةي فَ نَ هَ  َاعي َسأ يَمًة َوَعاَد بيََلدي اْلأي يَل َعظي ِأ َأفَاعي َرَق الأَمَساكيَن، َوفَ َعَل ِبيي َب، َوَسََب، َوَخرََّب، َوَأحأ
 َساليًما.
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اَئٍة[ مي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوَأرأبَعينَي َوََخأسي
(547) 

اَئةٍ  مي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوَأرأبَعينَي َوََخأسي
ُر َملأكي عَ  َايََة َوُملأكي َبِني َْحَّادٍ ذيكأ ني ِبي مي  بأدي الأُمؤأ

يَع َِمَاليكي َبِني َْحَّ  َايََة َوَمَلَكَها، َوَمَلَك َجَي ني بأُن َعلييٍِ إيََل ِبي مي َنةي َساَر َعبأُد الأُمؤأ هي السَّ ا يفي َهذي ََ َلمَّ اٍد. وََكا
َتَة َسنَ  نأ َمرَّاُكَش إيََل َسب أ َدَها َساَر مي ُر َأرَاَد َقصأ ًة يُ َعمِي َا ُمدَّ اَئٍة[ ، فََأقَاَم ِبي مي تٍِ َوَأرأبَعينَي ]َوََخأسي َة سي

نأُه. ُطوَل، َوََيأَمُع الأَعَساكيَر الأَقرييَبَة مي ُسأ  اْلأ
ُزوا َوَيُكونُوا عَ  ِأ لييَ َتَجهَّ ( ، َفَكَتَب إيلَيأهي َن الأبيََلدي َايََة مي َرََكةي َأيَّ َوَأمَّا َما ُهَو َعَلى َطرييقيهي )إيََل ِبي َلى اْلأ

ابيَلةي عَ  ، فََأرأَسَل يفي َقطأعي السَّ َنأَدُلسي ََ أَنَُّه يُرييُد الأُعُبوَر إيََل اْلأ ، َوالنَّاُس َيظُنُّو ِأ نأ بيََلدي َشرأقي َوقأٍت َطَلبَ ُه
 الأَمغأريبي بَ رًّا َوَِبأًرا.

َر َسَنَة َسبأٍع َوَأرأبَعينيَ  ََ َتَة يفي َص نأ َسب أ َل،  َوَساَر مي َ َوَطَوى الأَمَراحي ريأ رََع السَّ اَئٍة[ ، فََأسأ مي ]َوََخأسي
ََ َمليُكَها َُيأ  َا، وََكا َايََة إيَلَّ َوُهَو يفي َأعأَماْلي ُل ِبي ُعرأ َأهأ ِأ َيشأ ََي بأُن الأَعزييزي َوالأَعَساكيُر تَ لأَقاُه يفي َطرييقيهي، فَ َل

َر َملُّوكي َبِني َْحَّاٍد، نأ أُُموري َِمأَلَكتيهي، َقدأ  بأني َْحَّاٍد آخي ٍء مي وي ََل يَ نأُظُر يفي َشيأ لصَّيأدي َواللَّهأ ََ ُموَلًعا ِبي وََكا
َايَ  َكَر َوَساَر َعنأ ِبي ََ ََجََع الأَعسأ ََ بأني َْحأُدو َيأُمو ا اتََّصَل اْلأَََبُ ِبي ، فَ َلمَّ ََ َِ فييَها بَ ُنو َْحأُدو َة َْنأَو َحَك

، فَ لَ  ني مي نأ َغريأي َعبأدي الأُمؤأ َايََة مي ُل ِبي ََزَم َأهأ رييَن أَلأَف فَاريٍس، فَاَّنأ شأ َمُتُه، َوُهَو يَزييُد َعَلى عي ِأ ُمَقدِي قييَ ُه
رََّق َجَي  ََ ، َوتَ  ي َمنيأ ني بييَ وأ مي َايََة قَ بأَل َوُصولي َعبأدي الأُمؤأ ني ِبي مي َمُة َعبأدي الأُمؤأ َكري قيَتاٍل، َوَدَخَلتأ ُمَقدِي يُع َعسأ

، َوَهَرَب َأَخَواُه اَُيأََي  ََواءي يَنةي اْلأ َاريُث، َوَعبأُد  بأني الأَعزييزي، َوَهَربُوا بَ رًّا َوَِبأًرا، َوََتَصََّن َُيأََي بيَقلأَعةي ُقَسنأطي ْلأ
يَع بيََلدي ابأني الأَعزييزي بي  َايََة، َوَمَلَك َجَي ني ِبي مي َل َعبأُد الأُمؤأ لِيَيَة، َوَدخأ قي  َغريأي قيَتاٍل.اَّللَّي إيََل صي
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َذتأ بيََل  ا ُأخي ََ َُيأََي َقدأ َفريَح َلمَّ َي فََأمََّنُه، وََكا ََما ْلأ ني ِبي مي ََّ َُيأََي نَ َزَل إيََل َعبأدي الأُمؤأ َن ُثَّ إي ُد إيفأرييقييََّة مي
ََ َيُذمُُّه، َوَيذأُكُر مَ  َسني بأني َعلييٍِ فَ َرًحا َظَهَر َعَليأهي، َفَكا َذتأ بيََلُدُه، اْلَأ ُة َحَّتَّ ُأخي ِأ َتُطلي الأُمدَّ َعاييَبُه، فَ َل

، َوَقدأ ذََكرأََن َسَنَة َثََلٍث وَ  ََ ني يفي َجَزائيري َبِني َمَزَغنَّا مي َسُن بأُن َعلييٍِ إيََل َعبأدي الأُمؤأ َأرأبَعينَي َوَوَصَل اْلَأ
َتَمعَ  َها، َواجأ رييهي إيلَي أ اَئٍة[ َسَبَب َمصي مي ني َُيأََي بأَن الأَعزييزي إيََل بيََلدي ]َوََخأسي مي نأَدُه، فََأرأَسَل َعبأُد الأُمؤأ ا عي

ًئا َكثيريًا. َرى َعَليأهي َشي أ َا، َوَأجأ ، َوَأقَاَم ِبي  الأَمغأريبي
َلى َمرأتَ بَ َتهُ  بَ َتُه، َوَأعأ َسَن إيلَيأهي، َوأَلأَزَمُه ُصحأ نَُّه َأحأ َسُن بأُن َعلييٍِ فَإي َأ فَ َتَح َعبأُد َوَأمَّا اْلَأ ، فَ َلزيَمُه إيََل َأ

ليهي. َع إيََل قَ وأ َي بيَرأأييهي َويَ رأجي َتدي َأ يَ قأ يََّة َفَجَعَلُه فييَها، َوَأَمَر َوالييَ َها َأ دي َن الأَمهأ مي  الأُمؤأ
ليَها َوََل َغريأيهي  َايََة َلَأ يَ تَ َعرَّضأ إيََل َمالي َأهأ ني ِبي مي ا فَ َتَح َعبأُد الأُمؤأ ََ َوَلمَّ ََّ َبِني َْحأُدو ، َوَسَبُب َذليَك َأ

َمانيهي. َتأأَمُنوا فَ َوَّفَّ ِبَي  اسأ
 

َهاَجةَ  ن أ ني بيصي مي ري َعبأدي الأُمؤأ ََ ُر َظ  ذيكأ
يَها إيَلَّ اَّللَُّ تَ َعاََل، َوتَ َقدَّ  ٍِ ََل ُُيأصي َهاَجُة يفي ُأَم ن أ َعتأ صي َايََة ََتَمَّ ني ِبي مي ا َمَلَك َعبأُد الأُمؤأ ِأ رَُجٌل َم عَ َلمَّ َليأهي

َا َخلأٌق َكثيرٌي، َوَقَصُدوا َحرأَب َعبأدي  نأ ُكَتاَمَة َوُلَواَتَة َوَغريأيِهي ِأ مي َتَمَع َمَعُه ُُه أَبُو َقَصَبَة، َواجأ ، اَسأ ني مي  الأُمؤأ
سي  َمأ َن اْلأ ِأ أَبُو َسعييٍد ََيأُلُف، َوُهَو مي ُمُه ِأ َجيأًشا َكثيريًا، َوُمَقدَّ ََبلي فََأرأَسَل إيلَيأهي ضي اْلأ ا يفي ُعرأ نَي، فَالأتَ َقوأ

، َوُسبيَيتأ نيَساُؤهُ  ِأ َواُْلُ ثَ ُر َمنأ َمَعُه، َوَّنُيَبتأ َأمأ ََزَم أَبُو َقَصَبَة َوقُتيَل َأكأ َايََة، فَاَّنأ .َشرأقييَّ ِبي ِأ  ِأ َوَذرَارييهي
َهاَجَة َساُروا إيََل قَ لأَعةي َبِني َْحَّادٍ  ن أ نأ صي ا فَ َرُغوا مي َصني الأقيََلعي َوَأعأََلَها ََل تُ َراُم، َعَلى َوَلمَّ نأ َأحأ َي مي ، َوهي

نأُه مَ  ٍق َيَكاُد الطَّرأُف ََل ُُيَقِيُقَها ليُعُلوِيَها، َوَلكينَّ الأَقَدَر إيَذا َجاَء ََل ََيأَنُع مي عأقيٌل َوََل رَأأسي َجَبٍل َشاهي
ُلَها َعَساكيَر الأُمَوحِي  ا رََأى َأهأ َذ ُجُيوٌش، فَ َلمَّ ، َوُمليَكتي الأَقلأَعُة، َوُأخي َها يفي رَُءوسي اْلأيَبالي ن أ يَن َهَربُوا مي دي

َمُه. ني فَ َقسَّ مي َل إيََل َعبأدي الأُمؤأ نأ َماٍل َوَغريأيهي َوْحُي يُع َما فييَها مي  َجَي
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دي بأني َُمأ  َشاهأ ُُمَمَّ ُعوٍد َوُملأكي َمليكأ َي َمسأ لأطَا ُر َوفَاةي السُّ  ُمودٍ ذيكأ
ََ َمرَ  ، وََكا ََ ََمَذا َشاهأ ِبي دي بأني َمليكأ ُعوُد بأُن ُُمَمَّ َُ َمسأ لأطَا َ السُّ َنةي َأوََّل رََجٍب تُ ُويفِي هي السَّ ُضُه ُْحَّى يفي َهذي

ي الأقيعأَدةي، َوَماَت  اَئٍة يفي ذي مي ي َوََخأسي نَ َتنيأ ليُدُه َسَنَة اث أ ََ َموأ ُبوٍع، وََكا َمَعُه َسَعاَدُة الأبَ يأتي َحادًَّة َْنأَو ُأسأ
َها: ُت إيلَي أ ََ َا َوََل يُ لأتَ  ِأ َلُه بَ عأَدُه رَايٌَة َوََل يُ عأَتدُّ ِبي ِأ يَ ُق ، فَ َل لأُجوقييِي  السَّ

َما ٍم ََتَدَّ َُ قَ وأ َيا ٍد ... َوَلكينَُّه بُ ن أ ََ قَ يأٌس ُهلأُكُه ُهلأَك َواحي  َفَما َكا



َخأ  َُه اَّللَُّ َحَسَن اْلأ ََ َرْحي ََّ َأََتَبَك زَنأكيي، وََكا نأ َذليَك َأ ، َفمي نأبيَساطي َمَع النَّاسي َزاحي َواَلي ، َكثيرَي الأمي ََلقي
َرزُو  هأ ِي الشَّ َد بأَن َعبأدي اَّللَّي بأني الأَقاسي يني ُُمَمَّ َي َكَماَل الدِي ، َأرأَسَل إيلَيأهي الأَقاضي لي صي َب الأَموأ رييَّ يفي َصاحي

َُ ريَساَلٍة، فَ َوَصَل إيلَيأ  ًما َعَلى َخيأَمةي الأَوزييري، َحَّتَّ قَاَرَب َأَذا َكري، فَ َوَقَف يَ وأ هي َوَأقَاَم َمَعُه يفي الأَعسأ
، فَ َرَأى إينأَساًَن َفقييًها يفي َخيأَمٍة، ََ الأَمغأريُب َوُهَو يفي الطَّرييقي ، فَ َعاَد إيََل َخيأَمتيهي، فََأذَّ فَ نَ َزَل  الأَمغأريبي

يَنةي َكَذا. فَ َقاَل إيلَيأهي، َفَصلَّ  ي َمدي نأ أَيأَن ُهَو؟ فَ َقاَل: َأََن قَاضي يأني مي ى َمَعُه الأَمغأريَب، ُثَّ َسأََلُه َكَماُل الدَّ
َنَّةي َوُهَو مَ  َي يفي النَّاري، َوُهَو َأََن َوأَنأَت، َوقَاٍض يفي اْلأ َيا : الأُقَضاُة َثََلثٌَة، قَاضي يني عأريفأ نأ َلَأ ي َ َلُه َكَماُل الدِي
يأني إي  َر َكَماُل الدَّ ضي َُ َوُأحأ لأطَا ََ الأَغُد َأرأَسَل السُّ ا َكا ، فَ َلمَّ ِأ َواَب َهُؤََلءي الظََّلَمةي َوََل يَ َراُه ا أَب أ لَيأهي، فَ َلمَّ

ََل  ِأ ََّي َموأ : نَ َع يأني َك َوقَاَل: الأُقَضاُة َثََلثٌَة. فَ َقاَل َكَماُل الدَّ ََن. فَ َقاَل: َواَّللَّي َدَخَل َعَليأهي َورَآُه َضحي
هي. مي نأ يَ وأ َضى َحاَجُتُه َوَأَعاَدُه مي َأ تُ قأ َعَد َمنأ ََل يَ َراََن َوََل نَ َراُه! ُثَّ َأَمَر َأ  َصَدقأَت، َما َأسأ

ََل  َلحي السَّ نأ َأصأ ، مي ِأ ريَةي فييهي َوالي الَِّتي ليلرََّعاََّي، َحَسَن السِي َمأ ا َعني اْلأ ًَ َيي ََ َكريَيًا َع ِأ وََكا ريًَة َوأَلأَينيهي نيي سي طي
رَ  َع امأ ، َفَسمي ًما يفي بَ عأضي َأطأَرافي بَ غأَدادي َتاَز يَ وأ نأ َذليَك أَنَُّه اجأ ا، َفمي ًَ ي ََلقي َلطي َخأ َل اْلأ َأًة َعرييَكًة، َسهأ

، فَ َوَقَف َوقَاَل: َحَّتَّ َتَييَء َهذي  َي لأطَا َرى: تَ َعاِلَي انأُظريي إيََل السُّ ُخأ َنا.تَ ُقوُل ْلي تُّ تَ نأُظُر إيلَي أ  هي السِي
َي َُمأُموٍد، فَ َلمَّ  لأطَا يهي السُّ َشاهي ابأني َأخي َد إيََل َمليكأ ََ َعهي َ َوَلُه َفَضائيُل َكثيريٌَة َوَمَناقيُب ََجٌَّة، وََكا ا تُ ُويفِي

ُمُ  لأطََنةي، َورَتََّب اْلأ لسَّ رُي َخاصُّ بيكأ بأُن بَ َلنأَكريي ِبي َمي َ َيَديأهي، َوَأذأَعَن َلُه َخَطَب َلُه اْلأ وَر، َوقَ رَّرََها َبنيأ
لطَّاَعةي. َكري ِبي يُع الأَعسأ  َجَي
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ُعوُد بيََلٍل  َا، َوُهَو َمسأ َنُة ِبي حأ ُعوٍد َهَرَب الشِي َي َمسأ لأطَا تي السُّ َوأ ا َوَصَل اْلأَََبُ إيََل بَ غأَداَد ِبي إيََل َوَلمَّ
َتظأَهَر اْلأَ  رييَت، َواسأ َي بيبَ غأَداَد، َوَأَخَذ  َتكأ لأطَا َحابي السُّ ري َأصأ ري اَّللَّي َعَلى َداريهي، َوَدوأ َمأ َيي ْلي َت َة الأُمقأ ََ ليي

َليي ، َوََجََع اْلأ َي يَوا لدِي َضَرَها ِبي ِأ َأحأ ُه ن أ ََحٍد مي يَعٌة ْلي نأَدُه َودي ََ عي ِأ فييَها، وَُكلُّ َمنأ َكا ََُة الرِيَجاَل ُكلَّ َما َْلُ
َد يفي َداري َوالأعَ  ، َوُوجي َي لأطَا َحابي السُّ نأ َمَساكيني َأصأ ُُموري مي َم ِبييرَاقَةي اْلأ نييَد، َوتَ َقدَّ ثَ َر التَّجأ  َساكيَر َوَأكأ

ََ أَنَُّه َشريَب اْلأَ  ري، فَُأرييُق، َوَلَأ َيُكني النَّاُس َيظُنُّو َمأ َن اْلأ َنةي بَ غأَداَد َكثيرٌي مي حأ ُعودي بيََلٍل شي رَ َمسأ بَ عأَد  مأ
َيأصَ  ري، ُثَّ ُأطأليَق اْلأ اعي َيأَص بَ يأَص الشَّ ري، َوَعَلى اْلأ اعي يِي الشَّ َُلوسي ، َوقُبيَض َعَلى الأُمَؤيَّدي اْلأ َجِي بَ يأَص،  اْلأ

نأُه. َذ مي يَد َعَليأهي َما ُأخي  َوُأعي
َكٍر إيََل  َشاهأ َسريََّ َسََلرأُكرأَد يفي َعسأ ََ َمليكأ لأطَا ََّ السُّ ُعوُد بيََلٍل، ُثَّ إي  اْلأيلَّةي، َفَدَخَلَها، َفَساَر إيلَيأهي َمسأ

ُعوُد بيََلٍل َوَغرََّقُه، وَ  َتَمَعا قَ بأَض َعَليأهي َمسأ ا اجأ تِيََاَق َمَعُه، فَ َلمَّ َنُة بَ غأَداَد، َوَأظأَهَر َلُه اَلي حأ تَ َبدَّ شي اسأ
زَ  ََُة َذليَك َجهَّ َليي َِ اْلأ ا َعلي ْلأيلَّةي، فَ َلمَّ ََة، َفَساَر إيلَيأهي،  ِبي يني بأني ُهَبريأ َي الدِي الأَعَساكيَر إيلَيأهي َمَع الأَوزييري َعوأ

َلي  َكري اْلأ نأ َعسأ ََزَم مي ، فَاَّنأ ِأ ِأ َوقَاتَ َلُه ََُراَت إيلَيأهي ُعوُد بيََلٍل الأ ا قَارَبُوا اْلأيلََّة َعََبَ َمسأ ُل فَ َلمَّ ةي، َوََنَدى َأهأ ََ ي



عَ  رييَت، َوَمَلكَ اْلأيلَّةي بيشي َحابيهي، فَ َعاَد ]إيََل[ َتكأ َزيَيَُة َعَليأهي َوَعَلى َأصأ ُخلأَها، َوَتَّتي اْلأ ِأ َيدأ ةي، فَ َل ََ َليي  اري اْلأ
َط، َفَمَلُكوُِهَا. َكًرا إيََل َواسي ََةي اْلأيلَّةي، َوَسريََّ الأَوزييُر َعسأ َليي َكُر اْلأ  َعسأ

َي  لأطَا ََّ َعَساكيَر السُّ َز  ُثَّ إي ُة َذليَك ََتَهَّ ََ َليي َع اْلأ ا َسَي ةي، فَ َلمَّ ََ َليي َكُر اْلأ ََارَقَ َها َعسأ َط، فَ  َوَصَلتأ إيََل َواسي
ُة، َوَسارَ  ََ َليي ُّ، َوَمَلَكَها اْلأ لأطَاّني َكُر السُّ ارَقَ َها الأَعسأ ََ َط، فَ  هي، َوَساَر َعنأ بَ غأَداَد إيََل َواسي سي َأ َها إيََل  بينَ  ن أ مي

مً اْلأيلَّ  رييَن يَ وأ شأ بَ ُتُه ََخأَسًة َوعي ي الأقيعأَدةي، وََكاَنتأ َغي أ َع َعَشَر ذي  اةي، ُثَّ َعاَد إيََل بَ غأَداَد، فَ َوَصَلَها ََتسي
عُ  لأطََنةي بَ عأَد َمسأ لسَّ َب َلُه ِبي ي ُخطي َشاهي الَّذي ََّ َخاصَّ بيكأ بأَن بَ َلنأَكريي قَ َبَض َعَلى الأَمليكي َمليكأ  وٍد،ُثَّ إي

ي عي َتدأ ََ َيسأ َتا ُوزيسأ اَئٍة[ َوُهَو ِبي مي ٍَ َوَأرأبَعينَي ]َوََخأسي ٍد َسَنَة ََثَا يهي الأَمليكي ُُمَمَّ ََ َوَأرأَسَل إيََل َأخي هي، وََكا
ٌد إيلَيأ  لأطََنةي، َفَساَر الأَمليُك ُُمَمَّ لسَّ هي ِبي سي َأ بيَضُه َوََيأُطَب لينَ  نأَدُه فَ يَ قأ َأ َُيأُضَر عي ُدُه َأ ا َوَصَل َقصأ هي، فَ َلمَّ

َمتيهي،  دأ لأطََنةي، َوَخَدَمُه، َوَِبَلَغ يفي خي لسَّ ٍر، َوَخَطَب َلُه ِبي ََ لأطََنةي َأَوائيَل َص َلَسُه َعَلى ََتأتي السَّ َوَْحََل َلُه َأجأ
َداري. قأ يَمًة َجلييَلَة الأمي  َهَداََّي َعظي

ٍد ََثّني  ٌد، َوقَ َتَل َمَعُه زَنأكييُثَّ إينَُّه َدَخَل إيََل الأَمليكي ُُمَمَّ مي ُوُصوليهي، فَ َقتَ َلُه ُُمَمَّ  يَ وأ
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ي ََ أَيأُدغأدي . وََكا َي َزا حأ فييَها َعن أ َتطي َحاُِبَُما، َوَلَأ يَ ن أ ََرََّق َأصأ َما، فَ تَ  َانأَداَر، َوأَلأَقى بيَرأأَسيأهي ُّ  اْلأ الَتُّأُكَماّني
َلَة َمَع َخاصِي بي  َتهي، فَ ُقتيَل، َوَْنَا الأَمعأُروُف بيَشمأ ِأ يَ ن أ ٍد، فَ َل ُخولي إيََل الأَمليكي ُُمَمَّ ، فَ نَ َهاُه َعني الدُّ كأ

َوالي َخاصِي بيكأ   نأ َأمأ ٌد مي ، َوَأَخَذ ُُمَمَّ ََ َتا ٍد، َوَمَضى طَاليًبا ُخوزيسأ رَي الأَمليكي ُُمَمَّ َِشأَلُة، فَ نَ َهَب َجشي
ٌد يفي ال تَ َقرَّ ُُمَمَّ ََ َصبييًّا َكثيريًا، َواسأ َن، َوبَقيَي َخاصٌّ بيكأ ُملأًقى َحَّتَّ َأَكَلتأُه الأكيََلُب، وََكا لأطََنةي َوََتَكَّ سَّ

ريهي. ََة َأمأ ََ َهَذا َخاَتي َُمَراءي وََكا َم َعَلى َسائيري اْلأ ُعوٍد، فَ تَ َقدَّ َي َمسأ لأطَا لسُّ  تُ رأُكَمانييًّا اتََّصَل ِبي
 

َ نُوري  َرأبي َبنيأ ُر اْلأ َيرينأجي ذيكأ َ الأ يني َُمأُموٍد َوَبنيأ  الدِي
، َوُهَو بيبي  يني َل، َوَساُروا َْنأَو نُوري الدِي ََاريَس َوالرَّاجي َيرينأُج، َوَحَشَدتي الأ َعتي الأ َنةي ََتَمَّ هي السَّ ََلدي يفي َهذي

نَ ُعوُه َعنأ ُملأكيَها، فَ َوَصُلوا إيلَيأهي َوُهَو بيُدُلوَك، فَ لَ  لينَي، ليَيمأ ، ُجوسأ ِأ ِأ َوَلقييَ ُه نأُه رََجَع إيلَيأهي ا قَ ُربُوا مي مَّ
، ُثَّ اَّنأَ  َي رييَقا ََ تَ تَ ُلوا َأَشدَّ قيَتاٍل رَآُه النَّاُس، َوَصََبَ الأ نأَد ُدُلوَك، َواق أ ِأ عي نَ ُه َزَم َوَجَرى الأَمَصافُّ بَ ي أ

يني  َر َكثيرٌي، َوَعاَد نُوُر الدِي ِأ َوُأسي ُه ن أ َيرينأُج، َوقُتيَل مي َها، َوِميَّا قييَل يفي  الأ ََل َعَلي أ تَ وأ إيََل ُدُلوَك، َفَمَلَكَها َواسأ
 َذليَك:

ِي َوَأعأَصارََها َّني ... قي فَ ُتوَح النَِّبي ريَك َهَذا اْلأ َت بيَعصأ  َأَعدأ
ٍر " أَبأَدارََها نأ " بَدأ َررأَت مي َها " ... َوَأسأ  فَ َواطَأأَت ََّي َحبََّذا " ُأُحَدي أ

ََ ُمَها ُرَها ََتبيعيي ... َك َوأَنأَصاُر رَأأييَك أَنأَصارََهاوََكا  جي



ارََها َك َعمَّ َر َجدُّ َا " ... َوَعمَّ ََلَم " َسلأَماَّني َدتأ إيسأ  َفَجدَّ
َبارََها لأُبوعي َأشأ ُم " إينِيَب " إيَلَّ َكَذا ... َك َبلأ طَاَل ِبي  َوَما يَ وأ

َمًة ... َأَذابَ  َت " َعريَيَتَ َها " َصدأ َجارََهاَصَدمأ  تأ َمَع الأَماءي َأحأ
َوارََها ٍف َتَسوََّر َأسأ ِأ ... بيَزحأ ََتُ َر " َِبَشرأ  َويفي " َتلِي َِبشي

َبارََها قأَت َأخأ َت َفَصدَّ دأ ِأ " ُدُلوُك " فَ َقَد ... َشدَّ ُه َأ َداَلَكت أ  َوإي
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َ َسنأَجَر َوالأُغورييَّةي  َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ
هي ال ،يفي َهذي ِأ َأوََّل َما َقدأ َظَهَرتأ لَتُ ُه َ الأُغورييَّةي َحرأٌب، وََكاَنتأ َدوأ َي ]َسنأَجَر[ َوَبنيأ لأطَا َ السُّ ََ َبنيأ َنةي َكا  سَّ

ُوزَُكوهأ  يَنةي َفريأ َبالي الأُغوري َوَمدي ي َمليكي جي َُسنيأ ُ بأُن اْلأ َُسنيأ ُُه اْلأ ِأ رَُجٌل اَسأ ُه ن أ َي ، َوهي َوَأوََّل َمنأ َمَلَك مي
، َوتَ َعرََّض إيََل َأعأَماٍل ; ُثَّ ََجََع جَ  يني ُرُه، َوتَ َلقََّب بيَعََلءي الدِي يأًشا تُ َقاريُب َأعأَماَل َغزأنََة، َوَقويَي َأمأ

نأ َهَراَة َوالرُّوذي  بََة، َوَمارأَِبَد مي َكُرُه ََنَب، َوَأوأ ًرا َْلَا، فَ نَ َهَب َعسأ يًما، َوَقَصَد َهَراَة ُُمَاصي ، َوَساَر إيََل َعظي
َن الأُغزِي، فَ َغَدرُوا بيهي، َوَصاُروا َمَع الأُغورييِي  رُي َقَماُج، َوَمَعُه ََجأٌع مي َمي  َفَمَلَك بَ لأَخ َوَحَصَرَها، فَ َقاتَ َلُه اْلأ

نَ َعُه، فَ ثَ َبَت َلُه َعََلءُ  َُ َسنأَجُر بيَذليَك َساَر إيلَيأهي ليَيمأ لأطَا َع السُّ ا َسَي ََزَم  بَ لأَخ، فَ َلمَّ تَ تَ ُلوا، فَاَّنأ ، َواق أ يني الدِي
َضَر  اَلُة، َوَأحأ يََّما الرَّجَّ َن الأُغورييَّةي َخلأٌق َكثيرٌي، ََل سي ، َوقُتيَل مي يني َر َعََلُء الدِي َُ الأُغورييَُّة، َوُأسي لأطَا السُّ

َي  ُ َلوأ َظ َ َيَديأهي، َوقَاَل َلُه: ََّي ُحَسنيأ يني َبنيأ َرَج َلُه قَ يأَد َسنأَجُر َعََلَء الدِي ؟ فََأخأ َعُل ِي َأ رأَت ِي َما ُكنأَت تَ 
ُوزَُكوهأ ; َفَخَلَع َعَليأهي َسنأَجُر َوَردَُّه إيََل فَ  ُلَك إيََل َفريأ ََذا َوَأْحأي ُوزَُكوهأ فَ َبقيَي فيضٍَّة َوقَاَل: ُكنأُت ُأقَ يِيُدَك ِبي ريأ

ًة. َا ُمدَّ  ِبي
ِأ ُثَّ إينَُّه َقَصَد َغزأنََة َوَمَلكَ  تيكينَي، فَ َل ُعودي بأني َُمأُمودي بأني ُسُبكأ َِ بأني َمسأ ي َراهي يَنئيٍذ َِبأَرامأ َشاهأ بأُن إيب أ َها حي

َ َغزأنََة وَ  يَنٌة َبنيأ َي َمدي ، َوهي ََ يَنةي َكرأَما ، َبلأ فَارَقَ َها إيََل َمدي يني َ َيَديأ َعََلءي الدِي َا َبنيأ ُبتأ ِبي ، يَ ث أ اْلأينأدي
اَُّنَا  ا فَاَرَق َِبأَرامأ َشاهأ َوُسكَّ . فَ َلمَّ ََ لأويََليَةي الأَمعأُروَفةي بيَكرأَما هي ِبي ، َولَيأَستأ َهذي َُ َغا ِأ أَب أ ٌم يُ َقاُل َْلُ  َغزأنََة قَ وأ

ِأ َأَخاُه َسيأَف ال تَ عأَمَل َعَليأهي ليَها[ َواسأ ريََة ]يفي َأهأ َسَن السِي ، َوَأحأ يني الأُغورييُّ يني َمَلَكَها َعََلُء الدِي دِي
يني بَ عأَدُه. يهي َسيأفي الدِي َخي هي َوْلي سي َأ َلَكةي، َوَخَطَب لينَ  َلَسُه َعَلى ََتأتي الأَممأ  ُسوريي، َوَأجأ

َييَسةً  َلًعا َن َي الأبَ َلدي خي َأ ََيأَلَع َعَلى َأعأَيا يني إيََل بَ َلدي الأُغوري، َوَأَمَر َأَخاُه َأ ِأ ُثَّ َعاَد َعََلُء الدِي َلُه ، َوَيصي
ُل غَ بي  َِ َأهأ َتاُء، َوَوَقَع الث َّلأُج، َوَعلي ا[ َجاَء الشِي ، فَ َلمَّ ِأ َسَن ]إيلَيأهي َعَل َذليَك َوَأحأ ََ ََلٍت َسنييٍَّة، فَ  ََّ صي زأنََة َأ

 ََ ي َكا ِأ ]َكاتَ ُبوا َِبأَرامأ َشاهأ الَّذي َقَطَع إيلَيأهي  الطَّرييَق َقدي ان أ
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ُه إي  َعوأ َتدأ بَ َها، َواسأ ُلُه َعَلى َسيأفي َصاحي ا قَاَرَب الأبَ َلَد ََثَر َأهأ َكريهي، فَ َلمَّ ِأ يفي َعسأ [ ، َفَساَر َْنأَوُه ِأ لَيأهي
يَن َكانُ  ََزَم الَّذي َرُه، َواَّنأ ا َأسأ يَن تَ َولَّوأ ُِ الَّذي ََ ُه ََ الأَعَلوييُّو يني فََأَخُذوُه بيَغريأي قيَتاٍل، وََكا ِأ الدِي ُه ن أ وا َمَعُه، َفمي

، َوَأرأَكُبوُه بَ َقَرًة، َوطَاُفوا بيهي الأب َ َمنأ  يني َه َسيأفي الدِي ُدوا َوجأ ِأ َسوَّ َذ، ُثَّ إيَّنَُّ ِأ َمنأ ُأخي ُه ن أ َلَد، ُثَّ َْنَا، َومي
َا َحَّتَّ النِيَساُء. َا َوَغَنَّ ِبي ُجونَُه ِبي َعارًا يَ هأ  َصَلُبوُه، َوقَاُلوا فييهي َأشأ

ا بَ َلَغ اْلأَََبُ إيََل  َدٍة، فَ َلمَّ َلعأ َغزأنََة يفي َمرٍَّة َواحي َأ َلَأ َأق أ عأًرا َمعأَناُه: إي ي قَاَل شي َُسنيأ يني اْلأ يهي َعََلءي الدِي  َأخي
. ي َُسنيأ َ بأَن اْلأ َُسنيأ ُت اْلأ  فَ َلسأ

يني  َز َعََلُء الدِي ُروَشاهأ، َوََتَهَّ ُنُه ُخسأ َ َِبأَرامأ َشاهأ، َوَمَلَك بَ عأَدُه اب أ ُ َوَساَر إيََل َغزأنََة َسَنَة  ُثَّ تُ ُويفِي َُسنيأ اْلأ
َها إيََل َْلَاُووَر، َوَمَلَكَها َعََلُء ا ُروَشاهأ َساَر َعن أ ا بَ َلَغ اْلأَََبُ إيََل ُخسأ اَئٍة، فَ َلمَّ مي نَي َوََخأسي ، ََخأسي يني لدِي

يَن َأَسُروا َأخَ  ٍم، َوَأَخَذ الأَعَلوييِينَي الَّذي ، َوَخرََّب الأَمَحلََّة َوََّنَبَ َها َثََلثََة َأَّيَّ نأ رُُءوسي اْلأيَبالي ِأ مي اُه فَأَلأَقاُه
يهي وَ  ُنَّ ُكنأ يُ َغنِينَي ِبييَجاءي َأخي ُهنَّ إيَّنَّ الأُغورييَّةي، الَِّتي ُصليَب فييَها َأُخوُه، َوَأَخَذ النِيَساَء اللََّواِتي قييَل َعن أ

َن اْلأُ  َخَلُهنَّ َْحَّاًما َوَمنَ َعُهنَّ مي َ فييهي.فََأدأ َتأ  ُروجي َحَّتَّ مي
لي َغزأنََة َخلأًقا َكثيريً  نأ َأهأ ُوزَُكوهأ، َونَ َقَل َمَعُه مي َلَحَها، ُثَّ َعاَد إيََل َفريأ ُِ َوَأقَاَم بيَغزأنََة َحَّتَّ َأصأ ا، َوَْحََّلُه

يَ  ُوزَُكوهأ، َوهي َ َِمأُلوَءًة تُ َراًِب، فَ َبََن بيهي قَ لأَعًة يفي َفريأ َي  الأَمَخاِلي لأطَا لسُّ ، َوتَ َلقََّب ِبي َي ُجوَدٌة إيََل اْلأ َموأ
لأُجوقييَّةي. نيي السَّ ََلطي َ َعَلى َعاَدةي السَّ َتأ  الأُمَعظَِّي َوَْحََل اْلأ

ََذا يفي بَ عأضي اْلأَ  ٌة ْلي ََ ، َوفييهي َُمَاَل ِأ َباريهي نأ َأخأ اَئٍة مي مي َم َسَنَة َثََلٍث َوَأرأبَعينَي َوََخأسي ري، وَُكَلًّ َوَقدأ تَ َقدَّ مأ
ةً  ُ َعَلى َذليَك ُمدَّ َُسنيأ ، َوَأقَاَم اْلأ َريأني َمأ ، فَليَهَذا ذََكرأََن اْلأ ِأ اَتيي ََ َناُه يفي ُمَصن َّ عأَناُه َورَأَي أ تَ عأَمَل ابأَِنأ َسَي ، َواسأ

. يني َهاُب الدِي ، َوشي يني َياُث الدِي يهي، َوُِهَا غي  َأخي
 

يني وَ  َياثي الدِي ُر ُملأكي غي ي ذيكأ يني الأُغورييَّنيأ َهابي الدِي  شي
َُمَراءَ  اَل َواْلأ تَ عأَمَل الأُعمَّ ي اسأ َُسنيأ ي بأني اْلأ َُسنيأ يني اْلأ َما َعََلءي الدِي هي ُر َعمِي ا َقويَي َأمأ  َلمَّ
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ُد بأنُ  تأحي ُُمَمَّ ََ يني أَبُو الأ َياُث الدِي يهي، َوُِهَا غي َنا َأخي ََ اب أ ، وََكا يني أَبُو  َعَلى الأبيََلدي َهاُب الدِي َساٍم، َوشي
َياُث ا ََ غي ُُه َسنأَجُة، وََكا نأ بيََلدي الأُغوري اَسأ َل َعَلى بَ َلٍد مي تُ عأمي ُد بأُن َساٍم، فييَمني اسأ ََّري ُُمَمَّ يني الأُمَظ لدِي

ت َ  ا اسأ ، فَ َلمَّ يني َهاَب الدِي َخُر شي ، َويُ َلقَُّب اْلأ يني يَنئيٍذ َِشأَس الدِي ريََة يفي يُ َلقَُّب حي َسَنا السِي عأَمَلَها َأحأ
ُرُِهَا، َفَسَعى ِبييَما َمنأ َُيأ  َتَشَر ذيكأ َما، َوان أ َواَل َفَماَل النَّاُس إيلَيأهي َمأ َما َوَعَدََل، َوَبَذََل اْلأ ُسُدُِهَا إيََل َعَمليهي

َي الأُوثُوَب بيَك، وَ  َُما يُرييَدا ، َوقَاَل: إيَّنَّ يني َما َعََلءي الدِي هي تييََلَء َعَلى الأُملأكي ; فَأَرأَسَل َعمِي سأ َلَك، َواَلي قَ ت أ
َز  تَ نَ َعا َعَليأهي َجهَّ ا امأ َََبُ، فَ َلمَّ تَ نَ َعا وََكاََن َقدأ بَ َلَغُهَما اْلأ َما إيلَيأهي، فَامأ يهي عي َتدأ ُهَما َيسأ َكًرا َمَع َعمُّ َما َعسأ إيلَيأهي



ا ، فَ َلمَّ رييَّ ى ُخُروَش الأَغوأ َسَنا  قَائيٍد ُيَسمَّ َقَيا َعَليأهي، َوَأحأ َر ُهَو َوأَب أ ََزَم ُخُروُش َوَمنأ َمَعُه، َوُأسي الأتَ َقُوا اَّنأ
يني  َما َعََلُء الدِي َه إيلَيأهي َما َوَقَطَعا ُخطأبَ َتُه ; فَ تَ َوجَّ هي ََ َعمِي َيا صأ ، َوَساُروا ُِهَا إيلَيأهي، َوَخَلَعا َعَليأهي، َوَأظأَهَرا عي

َكُرُه، فَ َناَدى أَيأًضا إيلَيأهي، فَ  ََزَم َعسأ ريًا َواَّنأ َذ َأسي يني َوُأخي ََزَم َعََلُء الدِي يًدا، فَاَّنأ تَ تَ ُلوا قيَتاًَل َشدي ا َواق أ الأتَ َقوأ
َمتيهي، فَ َبَكى عَ  دأ ا يفي خي ََ ، َوَوقَ  تي َلَساُه َعَلى التَّخأ ُهَما َوَأجأ َر َعمُّ ضي َي فَُأحأ ََما ْلأ يهي ِبي َنا َأخي ُِ اب أ ََلُء فييهي

هُ  َضَر َعمُّ َعلأُه، ُثَّ َأحأ ُهَما َلَأ َأف أ ن أ َي َقدأ فَ َعََل َما َلوأ َقَدرأُت َعَليأهي مي َي َصبييَّا يني َوقَاَل: َهَذا َي الدِي َما الأَقاضي
َأ مَ  هي، َوبَقيَي َكَذليَك إيََل َأ دي َّ َعهأ ًتا َلُه، َوَجَعَلُه َوِلي يني بين أ َياَث الدِي ، َوَزوََّج غي َالي  اَت.يفي اْلأ

، َوبَقيَي َكَذليكَ  لأُملأكي هي يفي الأُغوري َوَغزأنََة ِبي سي َأ يني بَ عأَدُه َوَخَطَب لينَ  َياُث الدِي َ َمَلَك غي ا تُ ُويفِي َأ فَ َلمَّ  إيََل َأ
ِأ ََخأ  يهي َيأدي تيهي، َوبَقيَيتأ ِبي َوأ ُعوا فييَها ِبي ، َطمي يني تي َعََلءي الدِي َرَة َسَنًة َمَلَك الأُغزُّ َغزأنََة بَ عأَد َموأ َس َعشأ

[ ُكلِي بَ لأَدٍة َمَلُكوَها، َوَلوأ َأَّنَُّ  ِأ ]يفي َِ َكَعاَدَتيي ََ الظُّلأ ليَها الأَعَذاَب، َويُ َتابيُعو ََ َعَلى َأهأ ا َمَلُكوا َيُصبُّو ِأ َلمَّ
ِأ يَ َزلي الأُغزُّ بيَغزأنَةَ  ِأ ; فَ َل ريََة يفي الرََّعاََّي َلَداَم ُملأُكُه َسُنوا السِي يني يُ َقوِيي  َأحأ َياُث الدِي َة، َوغي هي الأُمدَّ َهذي

ُدونَُه. صي ََ إيلَيأهي َويَ قأ ريََة، َوالنَّاُس َيَييُلو ُن السِي َرُه، َوُُيأسي  َأمأ
 

َن الأبيََلدي  يني َغزأنََة َوَما َجاَورََها مي َياثي الدِي ُر ُملأكي غي  ذيكأ
َز َجيأًشا يني َجهَّ َياثي الدِي ُر غي ا َقويَي َأمأ َناُف الأُغورييَّةي،   َلمَّ يني إيََل َغزأنََة، فييهي َأصأ َهابي الدِي يهي شي ًَا َمَع َأخي َكثيي

ُِ الأُغزُّ  َها، فَ َلقييَ ُه َُراَسانييَّةي، َفَساُروا إيلَي أ ، َواْلأ َلأجي  َواْلأ
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يني َوَساَر الأغُ  َهاُب الدِي ََزَم الأُغورييَُّة، َوثَ َبَت شي ، فَاَّنأ ِأ يني َوقَاتَ ُلوُه َهاُب الدِي نَي فَ َعَطَف شي َهزيمي زُّ َخلأَف الأُمن أ
، َِ، َوتَ رََكُه َعَلى َحاليهي، َفََتَاَجَع الأُغزُّ ِأ فَ َقتَ َلُه َوَأَخَذ الأَعَل هي بي َعَلمي َوَلَأ  فييَمنأ ثَ َبَت َمَعُه َعَلى َصاحي

، َفَجاُءوا َيطأ  يني َهابي الدِي نأ شي ََ مي َا َكا ، َيُكونُوا َعليُموا ِبي ِأ ٌة قَ تَ َلُه ، َفُكلََّما َجاَء إيلَيأهي طَائيََ ِأ ََ َعَلَمُه ُلُبو
َل. ليَها َوَأفَاَض الأَعدأ ريََة يفي َأهأ َسَن السِي ، َوَدَخَل َغزأنََة َوَتَسلََّمَها َوَأحأ ِأ َثريهي  فَأََتى َعَلى َأكأ

ََ َفَمَلَكُهَما، ُثَّ  رَا ََ َوَشنَ وأ نأ َغزأنََة إيََل َكرأَما َل َعَلى الأُعُبوري إيََل بَ َلدي  َوَساَر مي ، َوَعمي نأدي ى إيََل َماءي السِي تَ َعدَّ
ا هي، فَ َلمَّ ُر َواليدي ُم ذيكأ ُروَشاهي ابأُن َِبأَرامأ َشاهأ الأُمَقدَّ َمئيٍذ ُخسأ َا يَ وأ ، َوَقَصَد َْلَاُووَر، َوِبي َع  اْلأينأدي َسَي

ُروَشاهأ بيَذليَك َساَر فَ َيَمنأ َمَعُه إيََل  َن الأُعُبوري، فَ َرَجَع َعنأُه َوَقَصَد َخرأَشابُوَر  ُخسأ ، َفَمنَ َعُه مي نأدي َماءي السِي
.ُِ َل ، َواَّللَُّ َأعأ َي َغا َب أ ، َوَأعأَمالي اْلأ َبالي اْلأينأدي نأ جي  َفَمَلَكَها َوَما يَلييَها مي

 
يني َْلَاُوورَ  َهابي الدِي ُر ُملأكي شي  ذيكأ

يني جي  َهاُب الدِي ا َمَلَك شي ، َوَأَحبُّوُه َلمَّ بَ ُتُه يفي قُ ُلوبي النَّاسي ُرُه َوَجَنانُُه، َوَعُظَمتأ َهي أ َباَل اْلأينأدي َقويَي َأمأ



اَئٍة، َساَر َْنأ  مي ٍع َوَسبأعينَي َوََخأسي نأ َسَنةي تيسأ َبَل الرَّبييُع مي َتاُء، َوَأق أ ا َخَرَج الشِي ريَتيهي، فَ َلمَّ ني سي ُسأ َو َْلَاُووَر ْلي
َا، فَ َعََبَ إيََل َْلَاُووَر َوَحَصَرَها، َوَأرأَسَل إيََل يفي ََجأٍع  ََ َوالأُغوري َوَغريأيِهي نأ ُخَراَسا ٍد َكثيرٍي مي ، َوَحشأ ٍِ ي َعظي

ِأ أَنَُّه ََل يَ ُزوُل َحَّتَّ ََيأليَك  َلَمُه َأ َمنَ ُعوُه، َوَأعأ ِأ إي ُدُه ليَها يَ تَ َهدَّ ُروَشاهأ َوإيََل َأهأ بيَها ُخسأ َد، َوَبَذَل الأبَ لَ َصاحي
نَ َتُه ِبي  َأ يُ َزوِيَج اب أ قأطَاعي َما َأرَاَد، َوَأ َن اْلأي ليهي َوَماليهي، َومي هي َوَأهأ سي َأ ََ َعَلى نَ  ََما ُروَشاهأ اْلأ ُروَشاهأ ْليُسأ بأني ُخسأ

يني  َهاُب الدِي تَ َنَع َعَليأهي، َوَأقَاَم شي يهي، فَامأ َخي َأ َيطََأ بيَساَطُه َوََيأُطَب ْلي ًرا َلُه، ُمَضيِيًقا َعَليأهي، َعَلى َأ ُُمَاصي
، َفَخَذُلوُه، فََأرأَسَل  ِأ بيهي َرةي َصاحي ِأ يفي ُنصأ تأ نييَّاَُتُ ََ َكُر َذليَك َضُع ُل الأبَ َلدي َوالأَعسأ ا رََأى َأهأ ا رََأى فَ َلمَّ َلمَّ

، فََأَجابَُه شي  ََ ََما َي َلُه اْلأ يَب يَطأُلَبا َطي َي الأبَ َلدي َواْلأ يني إيََل َذليَك َوَحَلَف َلُه، َوَخَرَج َذليَك قَاضي َهاُب الدِي
، فَ َوَردَ  يني َهابي الدِي نأَد شي َريأني ُمَكرًَّما عي يَنةي، َوبَقيَي َكَذليَك َشهأ نأ إيلَيأهي، َوَدَخَل الأُغورييَُّة إيََل الأَمدي  َرُسوٌل مي

اذي  ََ يني َيَأُمُرُه ِبيين أ َهابي الدِي يني إيََل شي َياثي الدِي ُروَشاهأ إيلَيأهي.غي  ُخسأ
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تيكينيَ  َلةي ُسُبكأ ُر انأقيَراضي َدوأ  ذيكأ
َهاُب الدِي  ُروَشاهأ إيلَيأهي َأَمَرُه شي اَذ ُخسأ ََ يني َيطأُلُب إين أ َهابي الدِي يهي شي يني إيََل َأخي َياُث الدِي َذ غي ََ ا أَن أ يني َلمَّ

ريي، فَ َقاَل: َأََن ََل َأعأ  زي َوالأَمسي لتََّجهُّ يٌث إيَلَّ َمَعَك، َوََل َيَينٌي إيَلَّ يفي ُعُنقيَك، ِبي ريُف َأَخاَك، َوََل ِلي َحدي
ُظوََّنَُما، فَ  ََ َحبَ ُهَما َجيأًشا َُيأ َُه َوَسريََّ َمَعُه َوَلَدُه، َوَأصأ َزُه َوَسريَّ ي ; َفَمنَّاُه َوطَيََّب قَ لأَبُه، َوَجهَّ َسارَا َكاريَهنيأ

ا بَ َلغَا فَ رأَشابُ  ََ ِبييَما، َوقَاُلوا: فَ َلمَّ ُلو ُِ الأُموَكَّ ََ َْلَُما، فَ َزَجَرُه ُعو ََ َوَيدأ َما يَ بأُكو ُلَها إيلَيأهي وَر َخَرَج َأهأ
يبيَها إيََل  ِأ فَ َعاُدوا، َوَخَرَج َوَلُد َخطي ؟ َوَضَربُوُه ََ ٍء تَ بأُكو َيِي َشيأ ٌَ يَ ُزوُر ُسلأطَاًَن آَخَر، ْلي ُسلأطَا

ُروَشاهأ َعنأ أَبيي ، َوقُ لأُت: إينَُّه َقدي اعأتَ َزَل ُخسأ ُتُه ريَساَلَة أَِي َلمأ ا َدَخلأُت َعَليأهي َأعأ ًعا َلُه، قَاَل: فَ َلمَّ هي ُمتَ َوجِي
يًَّة فُ َوطًا وَ  ِأ َعَليأهي. َوَأعأطَاّني فَ َرجي : َسلِي . فَ َقاَل ِلي ِأ َمةي َغريأيُك دأ َطَابََة، َوََل َحاَجَة بيهي إيََل خي نأ ُمَصلًّى مي اْلأ

ري  هأ َها إيلَيأهي َوُقلأ َلُه: ُدرأ َمَع الدَّ ، َفَسلِيمأ نأَد أَِي هي َتذأكيَرُة أَبييهي عي َما َداَر ;   َعَملي الصُّوفييَّةي، َوقَاَل: َهذي ََ َكي أ
يٍح: ٍَ َفصي  َوأَنأَشَد بيليَسا

لرِيقَابي  اري ََّي َأمَّ َماليٍك ... َوَلكينأ َأَحاَطتأ ِبي دي الدَّ لُ  َولَيأَس َكَعهأ ََلسي  السَّ
َََلكي ; ُثَّ رََحلُ  ْلأ َقَن الرَُّجُل ِبي َاَل، فَ َبَكى، َوقَاَل: َقدأ أَي أ ُتُه اْلأ ا قَاَل: فَانأَصَرفأُت إيََل أَِي َوَعرَّف أ وا. فَ َلمَّ

يني َبلأ َأَمَر ِبييَما فَ ُرفيَعا إيََل  َياُث الدِي عأ ِبييَما غي دي بَ َلُغوا بَ َلَد الأُغوري َلَأ ََيأَتمي َر الأَعهأ ََ آخي ، َفَكا بَ عأضي الأقيََلعي
 ِبييَما.

َُ مُ  تِينَي َوَثََلَثيياَئٍة، فَ َتُكو تٍِ َوسي ِأ َسَنَة سي لَتيهي ََ ابأتيَداُء َدوأ تيكينَي، وََكا ُر ُمُلوكي آلي ُسُبكأ ُة َوُهَو آخي دَّ
رييًبا. وَكَ  َرَة َسَنًة تَ قأ اَئَِتأ َسَنٍة َوَثََلَث َعشأ ِأ مي يََّما ويََليَتيهي ريًَة، َوََلسي َسني الأُمُلوكي سي نأ َأحأ ِأ مي ََ ُمُلوُكُه ا

ُهورٌَة: َرةي َمشأ خي ََّ آََثرَُه يفي اْلأيَهادي َمعأُروَفٌة، َوَأعأَماَلُه ليْلأ ُه َُمأُموٌد، فَإي  َجدُّ



ِأ  هي ِأ َأوأ َُمأدي وَّْليي ٌم ِبَي نأ َكَرٍم ... قَ وأ سي مي مأ َق الشَّ ُعُد فَ وأ ََ يَ قأ  قَ َعُدوا َلوأ َكا
َأ  نييَّةي، َكيأَف تَ  َيا الدَّ ن أ هي الدُّ َذي ُهوُر، فَُأفٍِ ْلي ُُه الدُّ ي ََل يَ ُزوُل ُملأُكُه، َوََل تُ َغريِي َب أَنائيَها، فَ تَ َباَرَك الَّذي َعُل َهَذا ِبي

َقييَقةي  ي اْلأ َف َعنأ قُ ُلوبيَنا َحَّتَّ نَ َراَها بيَعنيأ شي َأ َيكأ َأُل اَّللََّ تَ َعاََل َأ َغَلنَا بيهي َنسأ َأ َيشأ بيَل بيَنا إيلَيأهي، َوَأ َأ يُ قأ ، َوَأ
يٍر. ٍء َقدي َواُه، إينَُّه َعَلى ُكلِي َشيأ ا سي  َعمَّ

ُُه أَنَّهُ  تيكينَي، َوَقدأ ذََكَر َغريأ ُر ُمُلوكي آلي ُسُبكأ ُروَشاهأ آخي ََّ ُخسأ ََ َأ  َهَكَذا ذََكَر بَ عأُض ُفَضََلءي ُخَراَسا
َ يفي الأُملأ  َشاهأ، َوَسَنذأُكُرُه يفي َسَنةي تُ ُويفِي ، َوَمَلَك بَ عأَدُه اب أُنُه َمليكأ  كي

(9/193) 

 

ُف  نأديي فييهي ُخلأٌف َلوأ يَ نأَكشي َلةي الأُغورييَّةي عي َلةي فَابأتيَداُء َدوأ ُمأ ْلأ اَئٍة، َوِبي مي نَي َوََخأسي ٍع َوََخأسي َقُّ تيسأ اْلأ
َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. ليُحُه إي  فَُأصأ

 
لأطََنةي  لسَّ يني ِبي ُطأَبةي ليغيَياثي الدِي ُر اْلأ  ذيكأ

َياثُ  ِأ َكَتَب غي َواُْلُ ِأ َوَأمأ ِأ وََكثُ َرتأ َعَساكيُرُه ِأ بيَلَهاُووَر َواتََّسَعتأ َِمأَلَكتُ ُه تَ َقرَّ ُملأُكُه ا اسأ يني إيََل  َلمَّ الدِي
لسَّ  ُطأَبةي َلُه ِبي يني ِبييقَاَمةي اْلأ َهابي الدِي يهي شي ، َأخي يني ََ َلَقُبُه َِشأَس الدِي ، َكا نيي ََلطي َلأَقابي السَّ لأطََنةي، َوتَ َلقََّب ِبي

نينَي ; َوَلقََّب َأَخاُه ُمعيزَّ ال مي ريي الأُمؤأ َِ َأمي ي ، َقسي ََلمي سأ َيا ُمعينَي اْلأي ن أ يني َوالدُّ َياَث الدِي َعَل فَ تَ َلقََّب غي ََ ، فَ  يني دِي
يني َذليَك َوَخَطبَ  َهاُب الدِي لأطََنةي. شي لسَّ  َلُه ِبي

 
 ََ نأ ُخَراَسا ََها مي يني َهَراَة َوَغريأ َياثي الدِي ُر ُملأكي غي  ذيكأ

يني  َياثي الدِي يهي غي َها، َساَر إيََل َأخي دي رييري قَ َواعي ري َْلَاُووَر َوتَ قأ ََلحي َأمأ نأ إيصأ يني مي َهاُب الدِي ا فَ رََغ شي ا َلمَّ ، فَ َلمَّ
تَ َقرَّ  َتَمَعتأ بيهي اسأ يَنَة َهَراَة َوُُمَاَصَرََتَا، َفَسارَا يفي اجأ ََ َوَقَصَد َمدي ريي إيََل ُخَراَسا رَأأيُ ُهَما َعَلى الأَمسي

َراكي الَسنأَجرييَّةي، فَ َنازَََل الأبَ َلَد َوَحَصرَ  َت أ َن اْلأ َا ََجَاَعٌة مي ََ ِبي َها، وََكا َقا َعَلى الأَعَساكيري الأَكثيريَةي إيلَي أ اُه، َوَضي َّ
،َمنأ  ِأ ِأ إيََل َذليَك َوَأمََّناُه ُهَما، فََأَجاَِبُه ن أ ََ مي ََما ََ اْلأ َما، َوَأرأَسُلوا َيطأُلُبو َلُموا إيلَيأهي َتسأ فَ َتَسلََّما  بيهي، فَاسأ

يني َخزأَنَك الأ  َياُث الدِي تَ َناَب فييهي غي َُمَراءي الَسنأَجرييَّةي، َواسأ َن اْلأ َرَجا َمنأ فييهي مي ، َوَساَر الأبَ َلَد، َوَأخأ رييَّ َغوأ
َواَر َفَمَلَكاَها أَيأًضا،  يَس وََكالينَي َوبَ ي أ يني َوَأُخوُه إيََل ُفوَشنأَج َفَمَلَكاَها، ُثَّ إيََل َِبَذغي َياُث الدِي َِ غي َوَتَسلَّ

ُوزَُكو  ، َورََجَع إيََل َفريأ ريََة يفي الأبيََلدي َسَن السِي ، َوَأحأ يني َياُث الدِي يَعُه غي يني إيََل َذليَك َجَي َهاُب الدِي هأ، َورََجَع شي
 َغزأنََة.

ُلوَ  َا ََجَعأَناَها لييَ ت أ نينَي، َوإيََّّ َث الأُغورييَّةي ُتذأَكُر يفي السِي ََّ َحَوادي َبغيي َأ ( يَ ن أ ََ  )وََكا
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َاليهي. َناُه ِبي ََّ فييهي َما َلَأ يُ َعَرفأ ََتريَيُُه َفََتَكأ َ  بَ عأُضَها بَ عأًضا ; َوْلي
 

نأ بَ َلدي اْلأينأدي  يَنَة آُجَرَة مي يني َمدي َهابي الدِي ُر ُملأكي شي  ذيكأ
ََتَاَح ُهَو َوَعَساكيُرُه، ُثَّ  َا َحَّتَّ َأرَاَح َواسأ ََ إيََل َغزأنََة َأقَاَم ِبي نأ ُخَراَسا يني مي َهاُب الدِي ا رََجَع شي  َساَر إيََل َلمَّ

يَنَة آُجرَ  ، َفَحاَصَر َمدي يِي بَ َلدي اْلأينأدي نأدي ََ ليلأهي نأُه بيطَائيٍل، وََكا رأ مي ََ ِأ َيظأ ، فَ َل نأ ُمُلوكي اْلأينأدي َا َمليٌك مي َة، َوِبي
َا ََل  ََواَب َأَّنَّ يني أَنَُّه يَ تَ َزوَُّجَها، فََأَعاَدتي اْلأ َهاُب الدِي ريهي، فَ َراَسَلَها شي ُلُح لَُه، َزوأَجٌة َغاليَبٌة َعَلى َأمأ َتصأ

ََّ َْلَا اب أ  َنتيَها، َفَسَقتأ َزوأَجَها َُسًّ َوَأ ب أ َزوُّجي ِبي َها َيُييبُ َها إيََل الت َّ َها، فََأرأَسَل إيلَي أ يَلًة تُ َزوِيُجُه إيَّيَّ ا َفَماَت َنًة َجَي
 َوَسلََّمتي الأبَ َلَد إيلَيأهي.

، َوتَ َزوََّجَها، َوَْحََلَها إيََل  َلَمتأ ا َتَسلََّمُه َأَخَذ الصَّبييََّة فََأسأ َها اْلأيَراََّيتي الأَوافيَرَة، فَ َلمَّ َرى َعَلي أ  َغزأنََة َوَأجأ
َي بَ عأَد عَ  َها، فَ تُ ُوفِيَيتأ َواليَدَُتَا، ُثَّ تُ ُوفِيَيتأ هي ، َوَتَشاَغَل َعن أ ََ َا َمنأ َعلََّمَها الأُقرأآ َل ِبي نينَي، َوَلَأ َووَكَّ ري سي شأ

َهدً  َا، فَ َبََن َْلَا َمشأ َرِبأ ََها.يَ َرَها َوَلَأ يَ قأ ََ َقَبأ ُل َغزأنََة يَ ُزورُو  ا َوَدفَ نَ َها فييهي، َوَأهأ
، َوَدوََّخ مُ  ِأ هي نأ بيََلدي َر لَُه فَ تأُح الأَكثيريي مي َعاُِبَا، َوتَ َيسَّ ، َفَذلَّ لَُه صي ، َوبَ َلَغ ُثَّ َعاَد إيََل بَ َلدي اْلأينأدي ِأ ُلوَكُه

نأ  َلُه مي ُلغأُه َأَحٌد قَ ب أ ِأ َما َلَأ يَ ب أ ُه ن أ نَي. مي ليمي  ُمُلوكي الأُمسأ
 

نيَ  ليمي ري اْلأينأدي َعَلى الأُمسأ ََ ُر َظ  ذيكأ
َها، اجأ  تييََلُؤُه َعَلي أ ليَها َواسأ يني يفي بيََلدي اْلأينأدي َوإيثأَخانُُه يفي َأهأ َهابي الدِي تأ نيَكايَُة شي َتدَّ ا اشأ ِأ َلمَّ َتَمَع ُمُلوُكُه

، َوَوبََّخ بَ عأُضهُ  ِأ نَ ُه َعاُضدي َعَلى َحرأبيهي، َفَجَمُعوا َوََتَمُروا بَ ي أ تيَماعي َوالت َّ جأ ِأ َعَلى اَلي َق رَأأيُ ُه ََ ِأ بَ عأًضا، فَات َّ
، َوَجاُءوا ِبيَ  ُلولي يٍق َعَلى الصَّعأبي َوالذَّ نأ ُكلِي َفجٍِ َعمي ُُنوُد مي ُِ اْلأ َبَل إيلَيأهي ِأ َوَحَشُدوا، َوَأق أ ِأ َعَساكيَرُه هي دِي

 ََ ، وََكا ِأ هي يدي .َوَحدي ِأ ََبي ُمُلوكيهي نأ َأكأ َي مي َرَأًة هي عينَي امأ َتمي يعي الأُمُلوكي الأُمجأ ُِ َعَلى َجَي َاكي  اْلأ
َن الأُغورييَّ  ٍِ مي ي َكٍر َعظي ِأ يفي َعسأ َم ُهَو أَيأًضا إيلَيأهي ِأ إيلَيأهي تَ َقدَّ رييهي ِأ َوَمسي هي تيَماعي جأ َع ِبي ا َسَي َلأجي فَ َلمَّ ةي َواْلأ

َُراَسانييَّةي  ََ َورَكيبَ هُ  َواْلأ ليُمو ََزَم الأُمسأ ِأ َكثيرُي قَ تَّاٍل َحَّتَّ اَّنأ نَ ُه ِأ َيُكنأ بَ ي أ تَ تَ ُلوا، فَ َل ا َواق أ ، فَالأتَ َقوأ ِأ ُِ َوَغريأيهي
َهابَ  ، َوَأَصاَب شي ِأ ، َوأَثأَخُنوا فييهي ََ ُرو ََ َوَيَأسي تُ ُلو ُُنوُد يَ قأ  اْلأ
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َها يَ  ن أ يني َضرأبٌَة َبَطَلتأ مي ، َوَحَجَز الدِي َرأضي َها إيََل اْلأ ن أ هي َسَقَط مي َرى َعَلى رَأأسي َرى، َوَضرأبٌَة ُأخأ ُدُه الأُيسأ
َراكي يفي ظُلأَمةي اللَّيألي  َت أ لأَمانيهي اْلأ نأ غي ََماَعٍة مي يني ِبي َهاُب الدِي ، فََأَحسَّ شي ي رييَقنيأ ََ َ الأ ِأ َيطأُلُبونَُه اللَّيأُل َبنيأ َوُه

َلى َوي َ  ، َفَجاُءوا إيلَيأهي يفي الأَقت أ دي َهأ َن اْلأ ِأ َوُهَو َعَلى َما بيهي مي ، وََكلََّمُه ِأ ُُنوُد إيََل َورَائيهي ، َوَقدأ رََجَع اْلأ ََ بأُكو



يَنَة آُجَرَة َمَع الصَّبَ  ََ َْحأَلُه، َحَّتَّ بَ َلُغوا َمدي اَلًة يَ تَ َناَوبُو ِأ رَجَّ هي نَي، َوَْحَُلوُه َعَلى رُُءوسي ريعي .ُمسأ  احي
َل أَنَّ وَ  ، فََأوَُّل َما َعمي نأ َأقأطَاري الأبيََلدي ، َفَجاُءوا إيلَيأهي يُ َهنِيُئونَُه مي ُه َأَخَذ ُأَمَراَء َشاَع َخََبُ َسََلَمتيهي يفي النَّاسي

ِأ َشعيريًا، َوَحَلَف لَ  َ َخيأليهي َلُموُه، َفَمَْلَ ََمَاِلي ََزُموا َعنأُه َوَأسأ يَن اَّنأ ريَبنَّ الأُغورييَّةي الَّذي ئينأ َلَأ َيَأُكُلوُه لََيضأ
، فََأَكُلوُه َضُرورًَة. ِأ  َأعأَناقَ ُه

َذ إيلَيأ  ََ هي َوأَن أ يني َفَكَتَب إيلَيأهي يَ ُلوُمُه َعَلى َعَجَلتيهي َوإيقأَدامي َياثي الدِي يهي غي يًما.َوبَ َلَغ اْلأَََبُ إيََل َأخي  هي َجيأًشا َعظي
 

ْلأي  نَي ِبي ليمي ري الأُمسأ ََ ُر َظ  نأدي ذيكأ
ُُنوُد َفجَ  ، َعاَد اْلأ يني َياثي الدِي يهي غي نأ َأخي َرَة، َوَأََتُه الأَمَدُد مي يني َوَعاَد إيََل آجي َهاُب الدِي َِ شي ا َسلي ُدوا َلمَّ دَّ

ِأ َمَعَها ِأ َوُه ، َوَساَرتأ َمليَكتُ ُه ِأ ُه ن أ َوَض َمنأ قُتيَل مي ، َوَأقَاُموا عي ِأ ، َوَوف َُّروا ََجأَعُه ِأ ََلَحُه يفي َعَدٍد  سي
ِأ َتُيبأُه إيََل َذليَك،  َنَُّه يَ تَ َزوَُّجَها، فَ َل يني ََيأَدُعَها ِبي َهاُب الدِي َضاُء، فَ َراَسَلَها شي ََ يُق َعنأُه الأ : إيمَّا َيضي َوقَاَلتأ

َِ بيََلَد اْلأينأدي َوتَ ُعوَد إيََل َغزأنََة، فََأَجاَِبَا إيََل الأ  َأ ُتَسلِي َرأُب، َوإيمَّا َأ َُ َأَخاُه اْلأ َتأأذي دي إيََل َغزأنََة، َوأَنَُّه َيسأ َعوأ
يَعًة. ًرا َوَخدي ؛ فَ َعَل َذليَك َمكأ يني َياَث الدِي  غي

َأ  نَي ]َأ ليمي َن الأُمسأ ُر َأَحٌد مي دي ُُنوُد الأَمَخاَضاُت، َفََل يَ قأ َيَظ اْلأ َكَريأني ََّنأٌر، َوَقدأ َح َ الأَعسأ ََ َبنيأ [ وََكا
ِأ َكَذليَك إيذأ َوَصَل ََيُوزَُه، َوَأقَاُمو  َنَما ُه ، فَ بَ ي أ ِأ هي يني بيَزعأمي َياثي الدِي نأ َجَوابي غي َُ مي ََ َما َيُكو ُرو َتظي ا يَ ن أ

، َوَطَلبَ  ُُنودي َكري اْلأ نأ َعسأ َلَمُه أَنَُّه يَ عأريُف ََمَاًضا َقرييًبا مي ، َوَأعأ يني َهابي الدِي يٌّ إيََل شي نأدي ٌَ هي َأ إينأَسا  َأ
َل َمَعهُ  يني  يُ رأسي َهاُب الدِي ، َفَخاَف شي ََ ََ َغافيُلو ِأ َغارُّو ُُنوَد َوُه ََ اْلأ بيُسو ُِ الأَمَخاَض، َوَيكأ ُُه َجيأًشا يُ َعَبِي

، فََأرأَسَل َمَعُه َجيأًشا َكثي  َي لي آُجَرَة َوالأُمولأَتا نأ َأهأ ًرا، فََأقَاَم لَُه ُضَمَناَء مي يَعًة َوَمكأ ََ َخدي َأ َتُكو ا، َأ ًَ ي
َن َوَجَعَل  ََ مي َب َهَراَة، وََكا ي َصاَر بَ عأُد َصاحي ، َوُهَو الَّذي رييَّ يَل الأَغوأ َ بأَن َخرأمي َُسنيأ رَي اْلأ َمي ُِ اْلأ َعَليأهي

ُهورَةي. لأَمنأزيَلةي الأَمشأ َجاَعةي َوالرَّأأيي ِبي  الشَّ
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ِأ يَ  َر، فَ َل هأ ، فَ َعََبُوا الن َّ يِي َيأُش َمَع اْلأينأدي ، َوَوَضُعوا َفَساَر اْلأ ََ ليُمو ُِ الأُمسأ ُُنوُد إيَلَّ َوَقدأ َخاَلَطُه ُعري اْلأ شأ
يني َوَِبقيي الأَعَساكيري، َوَأحَ  َهاُب الدِي ، فَ َعََبَ شي ظي الأَمَخاَضاتي َأ ََ ِبيي ُلو تَ َغَل الأُموَكَّ ، فَاشأ ِأ يأَف فييهي اُطوا السَّ

، َوََندَ  ِأ ثَ ُروا الأَقتأَل فييهي ، َوَأكأ ُُنودي ْلأ ََ ِبي ليُمو ُُنودي إيَلَّ َمنأ َعَجَز الأُمسأ َن اْلأ ِأ يَ نأُج مي ، فَ َل ََلمي سأ َعاري اْلأي ا بيشي وأ
نأ بيََلدي اْلأينأ  َعةي مي هي الأَوق أ يني بَ عأَد َهذي َهاُب الدِي َن شي ، َوََتَكَّ ِأ ريهي، َوقُتيَلتأ َمليَكتُ ُه َن َعنأ قَ تأليهي َوَأسأ ، َوَأمي دي

، وَ  ِأ هي يني َمَعرََّة َفَسادي َوالي َوَسلَُّموا إيلَيأهي الرََّهائيَن َوَصاَْلُوُه َوَأقأَطَع َِمأُلوَكُه ُقطأَب الدِي َمأ ْلأ الأتَ َزُموا َلُه ِبي
َلي  َن اْلأ َكًرا مي ، فََأرأَسَل َعسأ َن اْلأينأدي يُّ الأَمَماليكي الَِّتي فَ َتَحَها مي َي ُكرأسي ليي، َوهي يَنَة َدهأ َبَك َمدي يجي َمَع أَي أ

َلُه، َحَّتَّ قَارَبُوا ُمَُ  ٌِ قَ ب أ لي َها ُمسأ َع َما َوَصَل إيلَي أ نأ بيََلدي اْلأينأدي َمَواضي دي بأني َِبأتَ َياَر، َفَمَلُكوا مي ُحُدوَد مَّ



. ريقي َهةي الأَمشأ نأ جي نيي مي  الصِي
ي الأوَ  َي َهاَتنيأ بيَها ي ُتشأ َعَتنيأ اري بيَوق أ َن التُّجَّ يٌق ِلي مي َثِني َصدي نَ ُهَما بَ عأُض َوَقدأ َحدَّ ي َوبَ ي أ ي الأَمذأُكورََتنيأ َعَتنيأ ق أ

اَئٍة. مي ٍَ َوََثَانينَي َوََخأسي ، َوَقدأ ذََكرأََنُِهَا َسَنَة ََثَا  اْلأيََلفي
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
َرَسةي ال لأَمدأ ُكُن ِبي ََ َيسأ َ يَ عأُقوُب الأَكاتيُب بيبَ غأَداَد، وََكا َنةي تُ ُويفِي هي السَّ يَّةي، َوَحَضَر ُمتَ َوِلِي يفي َهذي نِيظَامي

ََُقَهاُء َوَضَربُوا الأُمت َ  َرَسةي، فَ ثَاَر الأ لأَمدأ ُكنُ َها ِبي ََ َيسأ َِ َعَلى الأُغرأَفةي الَِّتي َكا ُوَكاتي َوَخَت َ َوَأَخُذوا الأَمَتأ َوِلِي
َا َولَيأَس َلُه َواريثٌ  ِأ فييَمنأ ََيُوُت ِبي هي َعاَدَُتُ َن الَتَّيَكَة، َوَهذي ي مي ُب الأَبابي َعَلى رَُجَلنيأ ، فَ َقَبَض َحاجي

يَّ الأُوعَّاظي يفي الطَّ  ا ُكرأسي َرَسَة، َوأَلأَقوأ ََُقَهاُء الأَمدأ ََُقَهاءي َوَعاقَ بَ ُهَما، َوَحَبَسُهَما، فََأغأَلَق الأ ، الأ رييقي
تَ َغاثُوا، َوتَ رَُكوا اْلأَ  َرَسةي لَيأًَل، َواسأ  َدَب.َوَصعيُدوا َسطأَح الأَمدأ

َيَي عَ  ُر، فَ ُع َسُه ََتأَت التَّاجي يَ عأَتذي َأ ، َفَجاَء َوأَلأَقى نَ  يبي يأَخ َأَِب النَّجي ُِ الشَّ يَنئيٍذ ُمَدرِيُسُه ََ حي  نأُه.وََكا
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 ]الأَوفَ َياُت[
يَن َوَميَّافَاريقينَي، وََكانَ  ُب َماريدي يني َتييرأََتُش َصاحي َ ُحَساُم الدِي ا َوَثََلثينَي َسَنًة، َوفييَها تُ ُويفِي ًَ تأ ويََليَ ُتُه نَ يِي

. يني أَلأِبي ُِ الدِي  َوتَ َوَلَّ بَ عأَدُه اب أُنُه َْنأ
ليُدُه َسنَ  ُث، َوَموأ افيعييُّ الأُمَحدِي َرأَموييُّ الشَّ ُد بأُن ُعَمَر بأني يُوُسَف اْلأ لي ُُمَمَّ ضأ ََ ٍع َوفييَها َماَت أَبُو الأ َة تيسأ

نَي َوَأرأبَعي  اَئٍة.َوََخأسي  مي
. ََ َني الأُقَشريأييُّ يفي َشوَّاٍل، َوُهَو َشيأُخ ُشُيوخي ُخَراَسا َعدي َعبأُد الرَّْحأ َسأ َ أَبُو اْلأ  َوفييَها تُ ُويفِي

، َوَِبَضتأ نَ َعاَمٌة ََل ذََكَر مَ  ي يٌك بيبَ غأَداَد بَ يأَضًة، َوَِبَض َِبزييٌّ بَ يأَضَتنيأ ، َِبَض دي َها عَ َوفييَها، يفي الأُمَحرَّمي
 بَ يأَضًة.
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اَئٍة[ مي ٍَ َوَأرأبَعينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا
(548) 

اَئةٍ  مي ٍَ َوَأرأبَعينَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا
ِأ  ُه ن أ ََ مي ََ َوَما َكا ِأ ُخَراَسا َن الأُغزِي َوََّنأبيهي ُر اَّنأيَزامي َسنأَجَر مي  ذيكأ



نَ  هي السَّ َن الَتُّأكي يفي َهذي ٌة مي ِأ طَائيََ َراكي الأُغزِي، َوُه َت أ َن اْلأ َُ َسنأَجَر مي لأطَا ََزَم السُّ ، اَّنأ ةي، يفي الأُمَحرَّمي
نأُه، َكَما ذََكرأََن، فَ َقَصُدوا ُخرَ  ِأ مي َرُجوُه َطَا َأخأ ا َمَلَك اْلأ ري، فَ َلمَّ هأ َا َورَاَء الن َّ ، َكانُوا ِبي ََ ليُمو ، ُمسأ ََ اَسا

يَناوََكانُو  ِأ دي هي ُِ َأَحدي ِأ ُأَمَراُء اسأ ََ َْلُ يَها، وََكا ََ يفي َمَراعي ي بَ لأَخ يَ رأَعوأ ٌر، ا َخلأًقا َكثيريًا فََأقَاُموا بينَ َواحي
َمي  َخُر َُمأُموٌد، فََأرَاَد اْلأ َخُر َجَغُر، َواْلأ ، َواْلأ ََ َخُر َأرأَسََل َطى، َواْلأ َخُر َطوأ َخُر ُِبأتيَياُر، َواْلأ  َقَماُج، ريُ َواْلأ

، فََأقَاُموا َعَلى َحاَلٍة َحسَ  ِأ ُه ٍء َبَذُلوُه َلُه، فَ َعاَد َعن أ ، َفَصانَ ُعوُه بيَشيأ ِأ َعاَدُه ُع بَ لأَخ، إيب أ طي َنٍة ََل َوُهَو ُمقأ
ََ الزََّكاَة. ُتو ََ الصَََّلَة، َويُ ؤأ ََ َأَحًدا، َويُقييُمو ُذو  يُ ؤأ

ِأ َوَأَمَرهُ  ََّ َقَماَج َعاَوَدُه َتَمَع ُثَّ إي ِأ إيََل بَ عأٍض، َواجأ َِّ بَ عأُضُه تَ نَ ُعوا، َوانأَض هي، فَامأ نأتيَقالي َعنأ بَ َلدي َلي ِأ ِبي
ِأ يفي َعَشَرةي آََلفي فَاريٍس، َفَجاَء إيلَيأهي ُأَمرَ  ، َفَساَر َقَماُج إيلَيأهي نأ َطَوائيفي الَتُّأكي ِأ مي ُُه ِأ َغريأ ِأ َمَعُه اُؤُه

َأ َيُكفَّ عَ  ِأ َوَسأَُلوُه َأ ُه ِأ َيُيب أ ٍِ فيضٍَّة، فَ َل رأَه اَئَِتأ دي نأ ُكلِي بَ يأٍت مي ، َويُ عأُطونَُه مي ِأ يهي ِأ يفي َمَراعي ، َوَيَتأَُكُه ِأ ُه ن أ
ََزمَ  َتَمُعوا َوقَاتَ ُلوُه، فَاَّنأ هي، فَ َعاُدوا َعنأُه، َواجأ نأتيَزاحي َعنأ بَ َلدي ِأ يفي اَلي َد َعَليأهي ََّنَُبوا َقَماُج وَ  إيََل َذليَك، َوَشدَّ

اَل، وَ  ََ َطأ ََتَقُّوا النِيَساَء َواْلأ َكري َوالرََّعاََّي، َواسأ ثَ ُروا الأَقتأَل يفي الأَعسأ َكريهي، َوَأكأ ُلوا ُكلَّ َماَلُه َوَماَل َعسأ َعمي
ََُقَهاَء َوَخرَّبُوا الأَمَداريَس. يَمٍة، َوقَ تَ ُلوا الأ  َعظي

َزيَيَُة بيَقَماَج إيََل َمرأ  تَ َهتي اْلأ ، َوان أ ِأ ُدُه ِأ َسنأَجُر يَ تَ َهدَّ َاَل، فَ َراَسَلُه َلَمُه اْلأ َُ َسنأَجُر، فََأعأ لأطَا َا السُّ َو، َوِبي
ِأ  ُه ًَل َكثيريًا ليَيُكفَّ َعن أ هي، فَاعأَتَذُروا، َوَبَذُلوا َبذأ ارََقةي بيََلدي ِأ ِبيََُ  فََأَمَرُه

(9/199) 

 

هُ  ِأ َيُيب أ ، فَ َل ِأ يهي ِأ يفي َمَراعي َتَمَع َمَعُه َما يَزييُد َوَيَتأَُكُه ، َواجأ نأ َأطأَرافي الأبيََلدي ِأ إيََل َذليَك، َوََجََع َعَساكيَرُه مي
ََزمَ  ََزَمتأ َعَساكيُر َسنأَجَر، َواَّنأ يَدٌة، فَاَّنأ ِأ َحرأٌب َشدي نَ ُه ِأ َوَوَقَع بَ ي أ اَئةي أَلأفي فَاريٍس، َوَقَصَدُه  ُهَو َعَلى مي

ُِ الأُغزُّ  َر  أَيأًضا، َوتَبيَعُه يني َقَماَج، َوُأسي ، َوقُتيَل َعََلُء الدِي َكري َكالتِيََللي َلى الأَعسأ ًرا، َفَصاَر قَ ت أ قَ تأًَل َوَأسأ
، َوَأمَّ  ِأ َُمَراُء[ َفَضَربُوا َأعأَناقَ ُه ، ]فََأمَّا اْلأ َُمَراءي َن اْلأ َر[ َمَعُه ََجَاَعٌة مي َُ َسنأَجُر َوُأسي لأطَا َُ ]السُّ لأطَا ا السُّ

َ َيَديأهي، َوقَاُلوا: َْنأُن َعبييُدَك ََل َُنأُرُج َعنأ َسنأَجرُ  َرأَض َبنيأ ُلوا اْلأ َتَمُعوا، َوقَ ب َّ ََّ ُأَمَراَء الأُغزِي اجأ  ، فَإي
َُ َوَْنأُن الأعَ  لأطَا لأَت َعَليأهي، فَأَنأَت السُّ َا ْحُي َنا أَنََّك َلَأ ُتريدأ قيَتالََنا َوإيََّّ ُد ; َفَمَضى بييطَاَعتيَك، فَ َقدأ َعليمأ

نأُه  ، َوَطَلبَ َها مي ََ يُّ ُملأكي ُخَراَسا َي ُكرأسي َو َوهي َي َأوأ َثََلثٌَة، َوَدَخُلوا َمَعُه إيََل َمرأ َرا ُِبأتيَياُر َعَلى َذليَك َشهأ
ََحٍد. فَ  ََ إيقأطَاًعا ْلي َأ َتُكو هي َداُر الأُملأكي َوََل ََيُوُز َأ : َهذي َُ لأطَا نأُه َوَحَبَق إيقأطَاًعا، فَ َقاَل السُّ ُكوا مي َضحي

َو َوََتَب َعني الأُملأ  َي َمرأ ا رََأى َذليَك نَ َزَل َعنأ َسرييري الأُملأكي َوَدَخَل َخاَنَكا هي، فَ َلمَّ مي .َلُه ُِبأتيَياُر بيََ  كي
َمعأ ِبييثأليهي  ري َما َلَأ ُيسأ َوأ َن اْلأ ِأ مي ُه ن أ ، َوَظَهَر مي ََل الأُغزُّ َعَلى الأبيََلدي تَ وأ ا َعَلى نَ يأَسابُوَر َواليًيا، َواسأ ، َوَولَّوأ

َواقي َثََلَث َغَرائيَر، َوقَاَل: ُأرييُد مَ  َسأ ، َوَعلََّق يفي اْلأ ِأ ِأ َوَضَرَِبُ ََُه هي َفَسَقَط َعَلى النَّاسي َكثيريًا َوَعَس َء َهذي لأ
ا، َوَجَعُلوَها َذَهًبا ; فَ ثَاَر َعَليأهي الأَعامَُّة فَ َقتَ ُلوُه َوَمنأ َمَعُه، فَ رَكيَب ا ًَ لأُغزُّ َوَدَخُلوا نَ يأَسابُوَر َوََّنَُبوَها ُُمأحي



َرُقوَها، َوقَ تَ ُلوا الأُقَضاَة َوالأُعَلَماَء يفي الأبيََلدي ُكلِي  َغاَر َوَأحأ ا، َوقَ تَ ُلوا الأكيَباَر َوالصِي ًَ َص َأ نأ قَاًعا َص مَّ َها، َفمي
َرأَسا ٍد اْلأ ُ بأُن ُُمَمَّ َُسنيأ ُد بأُن َُيأََي.]قُتيَل[ اْلأ يأُخ ُُمَمَّ ُعوٍد، َوالشَّ ي َعلييُّ بأُن َمسأ ، َوالأَقاضي يُّ  بَ نأدي

َِ الأَكاتيُب: ي َراهي نأ قَاَل فييهي َعلييُّ بأُن إيب أ مَّ دي بأني َُيأََي، َفمي َعَراُء يفي َمَراثيي ُُمَمَّ ثَ َر الشُّ  َوَأكأ
نأ فييهي ...  رُّ مي ََ َُيأََن الدُّ ي َكا يهي َمَضى الَّذي فأَضالي َوادي لي َواْلأي ضأ ََ لأ يُل ِبي  َيسي

يهي  َباًحا ليَداجي صأ َر َومي َر َشهأ َب أ َب ... َحًيا ْلي ََ َصوأ ي َقدأ َكا  َمَضى ابأُن َُيأََي الَّذي
يهي  فَاقي ََنعي ا نَ َعاُه إيََل اْلأ نأ َورٍَع ... َلمَّ ٍِ َومي لأ نأ عي َُ مي  َخََل ُخَراَسا

ا َأَماُتوُه َماَت الدِي  يني ُُيأيييهي َلمَّ ي بَ عأَد ُُمأييي الدِي ا ... َمنأ َذا الَّذي ًَ  يُن َوا َأَس
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هَ  ٌء َلَأ تَ ن أ ََ َشيأ نأ ُخَراَسا ِأ مي َل يعيَها، َوَلَأ َيسأ ِأ َعَلى تيلأَك الأبيََلدي َجَي ُه ن أ ُف َما َجَرى مي ُر َوصأ بأُه الأُغزُّ َويَ تَ َعذَّ
ََ ; ْليَ  َتا سأ هي َ َهَراَة َودي .َغريأ تَ نَ َعتأ يَنًة فَامأ َا َكاَنتأ َحصي  َّنَّ

ََّ َهُؤََلءي الأُغزَّ  ِأ َما فييهي زيََّيَدُة ُوُضوٍح، َوقَاَل: إي َباريهي نأ َأخأ ََ مي ي ُخَراَسا ٌم َوَقدأ ذََكَر بَ عأُض ُمَؤرِيخي قَ وأ
هأ  ي الَتُّأكي إيََل َما َورَاَء الن َّ نأ َأقَاصي ي الث َّغأري مي نأ نَ َواحي تَ َقُلوا مي تَ نأَصَر ان أ َلُموا، َواسأ ، َوَأسأ يِي دي مي الأَمهأ ري يفي َأَّيَّ

ا َساَرتي الأَعَساكيُر إيلَيأهي َخذَ  ُرُه، فَ َلمَّ عأَبَذةي، َحَّتَّ َُتَّ َأمأ ُب الأَمَخارييقي َوالشَّ ُِ الأُمَقنَُّع َصاحي َلُه َهُؤََلءي ِبيي
ِأ يفي ُكلِي دَ  هي َعاَدَُتُ َلُموُه، َوَهذي َاقَانييَّةي، إيَلَّ الأُغزُّ َوَأسأ ثأَل َذليَك َمَع الأُمُلوكي اْلأ َلٍة َكانُوا فييَها ; َوفَ َعُلوا مي وأ

رُي زَنأكيي بأُن َخليي َمي ُِ اْلأ ، َفَدَعاُه ِأ طَاَّنيي ِأ َعنأ َأوأ ، َوَطَرُدوُه ِأ َراَك الأَقارَغألييََّة َقَمُعوُه َت أ ََّ اْلأ ُّ َأ َباّني ي أ َة الشَّ ََ
ِلي َعَلى تَ وأ ريي َقَماَج َعَداَوٌة  الأُمسأ َمي َ اْلأ َنُه َوَبنيأ ِأ بيََلَدُه، وََكاَنتأ بَ ي أ َزَْلُ ََ إيلَيأهي، َوأَن أ َتا ُحُدودي َطَخاريسأ

َخري َوَُيأكُ  َأ يَ عأُلَو َعَلى اْلأ ُهَما يُرييُد َأ ن أ نَ ُهَما، وَُكلٌّ مي ُم ليلأُمَجاَورَةي الَِّتي بَ ي أ ََّيَّ َها اْلأ َكَمت أ َِ َعَليأهي، َأحأ
ِأ َقَماُج، َفَماُلوا إيلَيأهي، وَ  ِأ زَنأكيي، َوَساُروا َمَعُه إيََل بَ لأَخ ليُمَحارَبَةي َقَماَج، َفَكاتَ بَ ُه َخَذُلوا فَ تَ َقوَّى ِبيي

ُِ َأَِبهُ  ، فَ َقَتَل َقَماُج ابأَن زَنأكيي، َوَجَعَل يُطأعي ريَيأني ُنُه َأسي َذ زَنأكيي َواب أ ، فَُأخي َرأبي نأَد اْلأ ْلَأَمُه، ُثَّ  زَنأكيي عي
هي. َي بيََلدي ِأ َمَراعي َع، َوَأَِبَحُه ََب أَيأًضا، َوَأقأَطَع َقَماُج الأُغزَّ َمَواضي  قَ َتَل اْلأ

ي الأُغورييُّ بيَغزأنََة َوَقَصَد بَ لأَخ َخَرَج إيلَيأهي َقَماُج َوَعَساكيُرُه َومَ  َُسنيأ ُ بأُن اْلأ َُسنيأ ا قَاَم اْلأ ، فَ َلمَّ َعُه الأُغزُّ
َُ َسنأَجُر إيََل بَ لأ  لأطَا يَنَة بَ لأَخ، َفَساَر السُّ رييِي َحَّتَّ َمَلَك َمدي وا إيََل الأَغوأ ارََقُه الأُغزُّ َوانأَضمُّ ََ ََارَقَ َها فَ  َخ، فَ 

زيهي َعنأ ُمَقاَوَمتي  َي َسنأَجَر ليَعجأ لأطَا نأُه، ُثَّ َدَخَل َعَلى السُّ ََزَم مي رييُّ بَ عأَد قيَتاٍل اَّنأ  هي، فَ َردَُّه إيََل َغزأنََة.الأَغوأ
ُِ ليَما فَ َعُلوُه َمَعُه، فََأرَ  ي ُِ الأَغيأُظ الأَعظي ُه ن أ سي َقَماَج مي َأ ََ َويفي نَ  َتا ي َطَخاريسأ ِأ َوبَقيَي الأُغزُّ بينَ َواحي اَد َصرأفَ ُه

، َوَقدَّ  َن الَتُّأكي ِأ َطَوائيُف مي َِّ إيلَيأهي ُعوا، َوانأَض هي، فَ َتَجمَّ ، َفَجَمَع َعنأ بيََلدي ََ بُوقَا الَتُّأكييَّ ِأ َأرأَسََل ُموا َعَليأهي
َر هُ  َكُرُه، َوُأسي ََزَم َقَماُج َوَعسأ ، فَاَّنأ ًَل إيََل اللَّيألي ًما َكامي تَ تَ ُلوا يَ وأ ِأ فَاق أ َكَرُه َوَلقييَ ُه ُنُه أَبُو َقَماُج َعسأ َو َواب أ

ي ب َ  ا َعَلى نَ َواحي َلوأ تَ وأ ٍر فَ َقتَ ُلوُِهَا، َواسأ .َبكأ لأبي بي َوالأَقتألي َوالسَّ هأ لن َّ  لأَخ، َوَعاثُوا فييَها َوَأفأَسُدوا ِبي
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 ََ ََ َويَ تَ َنصَُّلو ُرو ، فَ َراَسُلوُه يَ عأَتذي ِأ َع َعَساكيَرُه َوَساَر إيلَيأهي ََ َسنأَجَر اْلأَََبُ، َفَجمأ لأطَا ِأ َوبَ َلَغ السُّ ، فَ َل
، َوَوَصَل إيلَيأهي  ِأ رَُه َبلأ ُعذأ ، َوالأُمَؤيَُّد يَ قأ ُتولي ري بأني َقَماَج الأَمقأ ُد بأُن أَِي َبكأ ، َوفييَها ُُمَمَّ َي لأطَا َمُة السُّ ِأ ُمَقدِي

َُ َسنأَجُر، فَ  لأطَا ُِ السُّ اَئٍة، َوَوَصَل بَ عأَدُه مي ٍَ َوَأرأبَعينَي َوََخأسي نأ َسَنَة ََثَا الأتَ َقاُه الأُغزُّ َأيأ أَبَهأ يفي الأُمَحرَّمي مي
ََ بيهي، ب َ  َمُرو نأقيَياَد إيََل ُكلِي َما يُ ؤأ َواَل َوالطَّاَعَة َواَلي َمأ ََ اْلأ ََ َويَ بأُذُلو ُرو َأ َأرأَسُلوا يَ عأَتذي َبلأ عأَد َأ ِأ يَ قأ فَ َل

َزَ  ، فَاَّنأ ِأ ، فَ َلُقوُه َوقَاتَ ُلوُه َوَصََبُوا َلُه، َوَداَم قيَتاُْلُ ِأ ، َوَساَر إيلَيأهي ِأ ُه ن أ َكُر َسنأَجَر، َسنأَجُر َذليَك مي َم َعسأ
تَ تَ ُلوا َمرًَّة ََثنيَيًة، فَ  ، َواق أ ُِ الأُغزُّ َبحي ُصورٍَة، َوتَبيَعُه ُهوا إيََل بَ لأَخ َعَلى َأق أ ، فَ تَ َوجَّ ِأ َُ َوُهَو َمَعُه لأطَا ََزَم السُّ اَّنأ

َنةي، فَ َقصَ  َن السَّ ٍر مي ََ َو يفي َص َهزيًما إيََل َمرأ َكُر َسنأَجُر أَيأًضا، َوَمَضى ُمن أ َع الأَعسأ ا َسَي َها، فَ َلمَّ َد الأُغزُّ إيلَي أ
ِأ  فيهي نأ َخوأ ِأ مي ِأ َهاريبينَي ليَما َدَخَل قُ ُلوَِبُ يهي ي أَيأدي نأ َبنيأ ُلوا مي ََ ِأ َأجأ ُه ن أ ِأ مي ِبيي ُّ بيُقرأ َُراَساّني ،  اْلأ ِأ ُه ن أ َوالرُّعأبي مي

َكُر َدَخَلَها  َُ َوالأَعسأ لأطَا ا فَارَقَ َها السُّ َبَحُه، َوَذليَك يفي َُجَاَدى فَ َلمَّ الأُغزُّ َوََّنَُبوَها َأفأَحَش ََّنأٍب َوَأق أ
َسُن بأُن ُمَُ  ي الأُقَضاةي اْلَأ ِأ قَاضي ُه ن أ َا، مي ليَها َوَأعأَياَّني نأ َأهأ َا َكثيرٌي مي َنةي، َوقُتيَل ِبي َن السَّ ُوََل مي ٍد اْلأ مَّ

ي َعلييُّ بأُن َمسأ  ، َوالأَقاضي يُّ َرأَسابَ نأدي .اْلأ ةي الأُعَلَماءي َئيمَّ َن اْلأ  ُعوٍد مي
لأطَنَ  َلُسوُه َعَلى ََتأتي السَّ ريًا، َوَأجأ رَابََة َوَأَخَذُه الأُغزُّ َأسي َو َقَصَد إينأدي نأ َمرأ ا َخَرَج َسنأَجُر مي ةي َعَلى َوَلمَّ

َ َيَديأهي، َوَبَذُلوا َلُه طَاَعًة، ُثَّ َعاَوُدوا الأغَ  ِأ َعاَدتيهي، َوقَاُموا َبنيأ َنةي، َفَمنَ َعُه َن السَّ َو يفي رََجٍب مي ارََة َعَلى َمرأ
َلُموا إيلَيأهي  َتسأ ِأ َعَجُزوا، فَاسأ ، ُثَّ إيَّنَُّ ِأ ِأ َوطَاقَ تَ ُه َدُه ِأ قيَتاًَل َبَذُلوا فييهي ُجهأ ُلَها، َوقَاتَ ُلوُه ، فَ نَ َهُبوَها َأهأ ِأ

َوَّلي َوَلَأ َيَتأُُكوا  بي اْلأ هأ َن الن َّ َبَح مي ًئا.َأق أ َا َشي أ  ِبي
، ري الأُملأكي ابأني نيظَامي الأُملأكي ُر بأُن َفخأ ََ َوَوزييُرُه طَاهي يُع ُأَمَراءي ُخَراَسا ََ َقدأ فَاَرَق َسنأَجَر َجَي َوَلَأ يَ بأَق  وََكا

ا َوَصُلوا إيََل نَ يأَسابُوَر َأحأ  هي ; فَ َلمَّ هي َوَخَدمي نأ َخَواصِي رٍي مي ٍََر َيسي ُ نَ  نأَدُه َغريأ ََ َشاهأ عي َضُروا الأَمليَك ُسَليأَما
َتَمُعوا عَ  َنةي، فَاجأ َن السَّ َرةي مي خي َع َعَشَر َُجَاَدى اْلأ ٍد، فَ َوَصَل إيََل نَ يأَسابُوَر ََتسي َي ُُمَمَّ لأطَا َليأهي، ابأَن السُّ

َكري  َن الأَعسأ ري ََجَاَعٌة مي هأ لأطََنةي، َوَساَر يفي َهَذا الشَّ لسَّ َن الأُغزِي، َوَخطَُبوا َلُه ِبي ِي إيََل طَائيٍََة َكثيريٍَة مي لأطَاّني السُّ
َتَمُعوا مَ  ُِ الأُغزِييَّةي فَاجأ ََ إيََل ُأَمَرائيهي ََزَم الأَباُقو ِأ َكثيريًا، َواَّنأ ُه ن أ ، َوقَ تَ ُلوا مي ِأ قَ ُعوا ِبيي .فََأوأ ِأ  َعُه

ََ َشاهأ  َتَمَعتي الأَعَساكيُر َعَلى الأَمليكي ُسَليأَما ا اجأ ،  َوَلمَّ ِأ ، َفََبََز الأُغزُّ إيلَيأهي ََ الأُغزَّ َو َيطأُلُبو َساُروا إيََل َمرأ
، ِأ َِبريهي ا َعَلى َأدأ ََزُموا َوَولَّوأ ُّ اَّنأ َُراَساّني َكُر اْلأ ُِ الأَعسأ  َفَساَعَة رَآُه
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َي َمعأدي  ، َفَمرُّوا بيُطوَس، َوهي ُِ الأُغزُّ ا َوَقَصُدوا نَ يأَسابُوَر، َوتَبيَعُه ، فَ نَ َهُبوَها، َوَسبَ وأ ادي َُ الأُعَلَماءي َوالزُّهَّ
يعي ويََليَةي ُطو  نأ َجَي ِأ مي َل ليَها، َوَلَأ َيسأ َدَها َوَمَساكيَن َأهأ َس إيَلَّ نيَساَءَها، َوقَ تَ ُلوا ريَجاَْلَا، َوَخرَّبُوا َمَساجي



َهُد َعلييِي بأني ُموَسى الرِيَضى، َومَ  ي فييهي َمشأ َواٌر.الأبَ َلُد الَّذي ريٌَة َْلَا َأسأ ُع ُأَخُر َيسي  َواضي
َا َعلييٌّ الأمُ  ، َونَقييُب الأَعَلوييِينَي ِبي كييُّ ٌد الأَمارأشي ليَها إيَماُمَها ُُمَمَّ َي َأهأ نأ َأعأَيا يبُ َها َوِميَّنأ قُتيَل مي ، َوَخطي وَسوييُّ

ُد بأنُ  َها ُُمَمَّ ، َوَشيأُخ ُشُيوخي ني سي يُل بأُن الأُمحأ َاعي ُيوخي الصَّاْليينَي. إيَسأ َن الشُّ َا مي ا َمنأ ِبي نَ وأ ٍد، َوَأف أ  ُُمَمَّ
اَئٍة[ ، َوَلَأ  مي ٍع َوَأرأبَعينَي ]َوََخأسي َها يفي َشوَّاٍل َسَنَة تيسأ َها إيََل نَ يأَسابُوَر، فَ َوَصُلوا إيلَي أ ن أ  َيَيُدوا َوَساُروا مي

َا ُدوََّنَا َمانيًعا َوََل ُمَدافيًعا، فَ نَ َهُبوَها ََّنأبً  ُقوا ِبي ِأ َلَأ يُ ب أ ثَ ُروا َحَّتَّ ظَنُّوا َأَّنَُّ َلَها، فََأكأ ا َذرييًعا، َوقَ تَ ُلوا َأهأ
يَ  ب أ ََ النِيَساءي َوالصِي َن الرِيَجالي ُدو ي ََخأَسَة َعَشَر أَلأَف قَتييٍل مي َي يفي َُمَلََّتنيأ صي ، َأَحًدا، َحَّتَّ إينَُّه ُأحأ َي ا

اْلََ  ََ ا نيَساَءَها َوَأطأ َق بَ عأٍض، َوَسبَ وأ ِأ فَ وأ رُوبي َكالتِيََللي بَ عأُضُه َلى يفي الدُّ ، َوبَقيَي الأَقت أ ِأ َواَْلُ ا، َوَأَخُذوا َأمأ
ُل نَ يأَسابُ  ُِ الأُغزُّ فَ َعَجَز َأهأ عي الأَمنييعييِي َوََتَصَُّنوا بيهي، َفَحَصَرُه َامي ْلأ ليَها ِبي ثَ ُر َأهأ َتَمَع َأكأ ، َواجأ ِأ وَر َعنأ َمنأعيهي

ُِ الرَّ َفَدخَ  َذا َأعأطَاُه َن الرَُّجلي الأَماَل، فَإي ََ مي ، وََكانُوا َيطأُلُبو ِأ ريهي ِأ َعنأ آخي ِأ فَ َقتَ ُلوُه ُجُل َل الأُغزُّ إيلَيأهي
قييهُ  ََ ُد بأُن َُيأََي الأ ِأ ُُمَمَّ ُه ن أ ةي الأُعَلَماءي َوالصَّاْليينَي مي نأ أَئيمَّ ي َلَأ  َماَلُه قَ تَ ُلوُه، َوقَ تَ ُلوا َكثيريًا مي افيعييُّ الَّذي الشَّ

َن  رأقي إيلَيأهي، َوَرََثُه ََجَاَعٌة مي نأ َأقأَصى الأَغرأبي َوالشَّ َلُة النَّاسي مي ََ ريحأ ُلُه، َكا ث أ ، َيُكنأ يفي زََمانيهي مي الأُعَلَماءي
َهقييُّ فَ َقاَل: ِي الأبَ ي أ ََسني َعلييُّ بأُن أَِي الأَقاسي ِأ أَبُو اْلأ ُه ن أ  مي

يُتهُ ََّي َسافيكً  ٍر َقدأ ... طَاَر يفي َأقأَصى الأَمَماليكي صي  ا َدَم َعاَلٍي ُمتَ َبحِي
يَن َكيأَف َتُييُتهُ  ََ ُُيأييي الدِي َّللَّي ُقلأ ِلي ََّي ظَُلوُم َوََل ََتَفأ ... َمنأ َكا  ِبي

َُد  اُف، َوَأْحأ َكَّ َني بأُن َعبأدي الصََّمدي اْلأ ُد َعبأُد الرَّْحأ ُِ الزَّاهي ُه ن أ ، َومي بأُط الأُقَشريأييِي ي الأَكاتيُب سي َُسنيأ بأُن اْلأ
ٍد وَ  دي بأني َحامي َُد بأُن ُُمَمَّ ُِ، َوَأْحأ َماُم َعلييٌّ الصَّبَّاُغ الأُمَتَكلِي ، َواْلأي ََُراوييُّ ابي َوأَبُو الأََبََكاتي الأ َعبأُد الأَوهَّ

ُد بأُن َعبأدي الأَمليكي  ي َصاعي يُّ َوالأَقاضي ، َوَخلأٌق   الأُملأَقاَِبذي يدي الرَّازييُّ َمي ََسُن بأُن َعبأدي اْلأ ٍد، َواْلأ بأني َصاعي
ِأ إيَلَّ  َل نأ َخَزائيني الأُكُتبي َوَلَأ َيسأ َا مي َرُقوا َما ِبي ادي َوالصَّاْليينَي، َوَأحأ ةي َوالزُّهَّ َئيمَّ َن اْلأ   بَ عأُضَها.َكثيرٌي مي
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َي َمني  ، َوهي ََ َتا َق ُسوريَها، َوَقَصُدوا ُجَويأَن فَ نَ َهُبوَها، َوَحَصُروا َشاريسأ ِأ َمنأ فَ وأ َا، َوقَاتَ َلُه يَعٌة، فََأَحاُطوا ِبي
ِأ وَ  ا بَ يأَضتَ ُه ِأ َّلليَّي تَ َعاََل، َوَْحَوأ َُوَسُه نأ َأعأَمالي ُجَويأَن، َوَبَذُلوا نُ  ُل َِبأَراَِبَذ مي ِأ َأهأ الأَباقيي أََتى َوقَاتَ َلُه

ُب َوالأَقتأ  هأ ثَ ُروا.الن َّ ليَها فََأكأ ُلوا يفي َأهأ َرايينَي فَ نَ َهُبوَها َوَخرَّبُوَها، َوقَ ت َّ ََ  ُل َعَليأهي ; ُثَّ َقَصُدوا َأسأ
َبَل َعَلى ، َفََتََكَها َوَأق أ َي لأطَا َلةي السُّ َي َدوأ نأ َأعأَيا ََ مي ، وََكا َعثييُّ َشأ يدي اْلأ تيَغالي  َوِميَّنأ قُتيَل َعبأُد الرَّشي شأ اَلي

ِي اْلأَ ِبي  لأ يََّما يفي عي َضائيلي ََل سي ََ نأ َذويي الأ ََ مي ، وََكا يُّ نأَدُروجي ََ ََسني الأ َرةي، َوأَبُو اْلأ خي ِي َوَطَلبي اْلأ .لأعيلأ  َدبي
هأ  َََرايينَي َعاَوُدوا نَ يأَسابُوَر، فَ نَ َهُبوا َما بَقيَي فييَها بَ عأَد الن َّ نأ ُجَويأَن َوَأسأ ا فَ رََغ الأُغزُّ مي ، َوَلمَّ َوَّلي بي اْلأ

َها، َوََّنَُبوا َما كَ  ا َعَلي أ َلوأ تَ وأ ُِ الأُغزُّ َواسأ ليَها، َفَحَصَرُه نأ َأهأ ََ َكثيرٌي مي َتا َرسأ ََ َقدأ ْلَيَق بيَشهأ ََ فييَها وََكا ا
َعلأهُ  َأ اَل، َوفَ َعُلوا َما َلَأ يَ  ََ َطأ َُرَم َواْلأ لي نَ يأَسابُوَر، َوََّنَُبوا اْلأ َهأ ليَها َوْلي َهأ ََ  ْلي نَي، وََكا ليمي ََّاُر َمَع الأُمسأ الأُك



. ِأ نأ فيعأليهي َبَح مي ََ َأق أ َعُلو َأ نأ ََّنأبي الأُغزِي َويَ  ََ نَ يأَسابُوَر َأَشدَّ مي َهُبو ََ أَيأًضا يَ ن أ  الأَعيَّاُرو
ريَةي َسيِيَئ التَّدأ  ََ قَبييَح السِي ََ َشاهأ َضُعَف، وََكا َر الأَمليكي ُسَليأَما ََّ َأمأ ري ُثَّ إي َر بأَن َفخأ ََّ َوزييَرُه طَاهي بيريي، َوإي

ُرُه، وَ  اَئٍة[ َفَضُعَف َأمأ مي ٍَ َوَأرأبَعينَي ]َوََخأسي َ يفي َشوَّاٍل َسَنَة ََثَا َزَر الأُملأكي ابأني نيظَامي الأُملأكي تُ ُويفِي تَ وأ اسأ
سَ  َنُه نيظَاَم الأُملأكي َأَِب َعلييٍِ اْلَأ َُ َشاهأ بَ عأَدُه اب أ ََاَرَق ُسَليأَما لأُكلِييَّةي، فَ  لَتيهي ِبي ُر َدوأ ٍر، َواْنأَلَّ َأمأ َن بأَن طَاهي

َُمَراُء َورَاسَ  َتَمَع اْلأ ، فَاجأ ََ اَئٍة[ َوَعاَد إيََل ُجرأَجا مي ٍع َوَأرأبَعينَي ]َوََخأسي ٍر َسَنَة تيسأ ََ ََ يفي َص َأ ُخَراَسا َا ُلوا اْلأ
 ، َأ دي بأني بُ غأَراَخا ََ َُمأُموَد بأَن ُُمَمَّ َي َسنأَجَر، َوَخطَُبوا َلُه َعَلى َمَنابيري ُخَراَسا لأطَا تي السُّ َوُهَو ابأُن ُأخأ

ائَ  مي ٍع َوَأرأبَعينَي َوََخأسي َقاُدوا َلُه يفي َشوَّاٍل َسَنَة تيسأ ، َوان أ ِأ ، َفَملَُّكوُه أُُمورَُه ِأ ُه إيلَيأهي َعوأ َتدأ ٍة، َوَساُروا َواسأ
ِأ ُيَُ  َثريَها ليُلُغزِي، َورََحُلوا يفي َمَعُه إيََل الأُغزِي َوُه ُر يفي َأكأ ََ الظَََّ ِأ ُحُروٌب َكا نَ ُه ََ َهَراَة، َوَجَرتأ بَ ي أ ُرو اصي

ليهَ  َهأ َو َوَعاَوُدوا الأُمَصاَدرََة ْلي نأ َعَلى َهَراَة إيََل َمرأ اَئٍة مي مي نَي َوََخأسي نأ َسَنةي ََخأسي ُوََل مي  ا.َُجَاَدى اْلأ
َُ َُمأ  َها الأُمَؤيَُّد، َعَلى َما نَذأُكُرُه، َورَاَسَل الأُغزَّ َوَساَر َخاقَا ٍد إيََل نَ يأَسابُوَر َوَقدأ َغَلَب َعَلي أ ُموُد بأُن ُُمَمَّ

اَئٍة، مي نَي َوََخأسي نأ َسَنةي ََخأسي َطَلُحوا يفي رََجٍب مي ، فَاصأ  يفي الصُّلأحي
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بَ  نًَة َعَلى َدَخٍن، َوَسرَييُد َِبقيي َأخأ نَي.ُهدأ ي َوََخأسي نَ َتنيأ ِأ َسَنَة اث أ  اريهي
 

ََها ُر ُملأكي الأُمَؤيَّدي نَ يأَسابُوَر َوَغريأ  ذيكأ
َنُة تَ قَ  َيت أ هي الأ ا َكاَنتأ َهذي ُُه َأيأ أَبَهأ، َوَلَقُبُه الأُمَؤيَُّد، فَ َلمَّ َي َسنأَجَر َِمأُلوٌك اَسأ لأطَا ََ ليلسُّ َم، َوَعََل َكا دَّ

ََ َشأأنُُه، َوَأطَاَعُه كَ  َتا َرسأ ََل َعَلى نَ يأَسابُوَر، َوُطوَس، َوَنَسا، َوأَبييَورأَد، َوَشهأ تَ وأ ، َواسأ َُمَراءي َن اْلأ ثيرٌي مي
ريََة، َوَعَدَل يفي  َسَن السِي ِأ َخلأًقا َكثيريًا، َوَأحأ ُه ن أ ، َوقَ َتَل مي يعي َمي ، َوَأزَاَح الأُغزَّ َعني اْلأ َي اَمَغا يَّةي، َوالدَّ الرَّعي

َتمَ  تَ َقرَّتي الأبيََلُد لَ َواسأ ، فَاسأ ليهي، َوَِبَلَغ يفي ُمَراَعاةي َأرأَِببي الأبُ ُيوتي ََراَج َعَلى َأهأ ُه، اَل النَّاَس، َوَوف ََّر اْلأ
ٍد  َُ بأُن ُُمَمَّ ِي َشأأنيهي، وََكثُ َرتأ َُجُوُعُه، فَ َراَسَلُه َخاقَا َظ ريَتيهي، َوعي ني سي ُسأ يَُّة ْلي ِي يفي َوَداَنتأ َلُه الرَّعي ليي  َتسأ
تَ َقرَّ َعَلى الأُمَؤيَّدي َمالٌ  ، َحَّتَّ اسأ ِأ نَ ُه تَ َنَع، َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ نأَدُه، فَامأ ُضوري عي ُلُه إيََل  الأبيََلدي َواْلُأ َُيأمي

لأبيََلدي ُهَو َوالأَمليُك   َُمأُموٌد.الأَمليكي َُمأُموٍد، َفَكفَّ َعنأُه َُمأُموٌد، َوَأقَاَم الأُمَؤيَُّد ِبي
 

ُر ُملأكي إييَنانأَج الرَّيَّ   ذيكأ
، وَ  ََ نأ ُخَراَسا َنةي الأُغزِي َما ذََكرأََنُه َهَرَب مي نأ فيت أ ََ مي ا َكا ََ إييَنانأُج َأَحَد َِمَالييكي َسنأَجَر، فَ َلمَّ َوَصَل إيََل َكا

َا، فََأرأَسَل إيََل السُّ  َها َوَأقَاَم ِبي ََل َعَلي أ تَ وأ ، فَاسأ بي الرَّيِي دي َشاهأ بأني َُمأُمودي َشاهأ بأني َُمأُموٍد َصاحي َي ُُمَمَّ لأطَا
َا إي  َا، َوَأظأَهَر َلُه الطَّاَعَة، َوبَقيَي ِبي َا، َخَدَمُه َوَهَداََّي فََأرأَضاُه ِبي ، َوَغريأيِهي ََ َها ََ ، َوَأصأ ََ َأ َماَت َِهََذا ََل َأ



َها َوعَ  ََل َعَلي أ تَ وأ ُرُه، َوَعََل َشأأنُُه، الأَمليُك َُمأُموٌد، فَاسأ َِ َأمأ ، َفَمَلَكَها، فَ َعُظ ةي بيََلٍد َُتَاويُر الرَّيَّ دَّ َلى عي
 َوَصاَرتأ َعَساكيُرُه َعَشَرَة آََلفي فَاريٍس.

هي بيهي. َكا ُنأسي نأَدُه، َوَأطَاَعُه ْلي ، )َعَلى َما َنذأُكُرُه( ، َحَضَر عي ََ َُ َشاهأ َِهََذا ا َمَلَك ُسَليأَما َم ُمَقامي فَ َلمَّ ََ َأَّيَّ
ُرُه بيَذليَك. ، فَ تَ َقوَّى َأمأ ََ َُراَسا ََ َشاهأ ِبي  ُسَليأَما
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ََلري َوزييري الظَّافيري، َوويزَارَةي َعبَّاسٍ  ُر قَ تألي ابأني السَّ  ذيكأ
ََلري َوزييُر الظَّافيري  ُل بأُن السَّ ، قُتيَل الأَعادي َنةي يفي الأُمَحرَّمي هي السَّ َّللَّي ; قَ تَ َلُه رَبييُبُه َعبَّاُس بأُن أَِي يفي َهذي ِبي

رُي ُأَساَمُة بأُن ُمنأقيٍذ، َوَواَفَق َعَليأهي ا َمي ، َوَأَشاَر َعَليأهي بيَذليَك اْلأ يُّ َهاجي َُُتوحي بأني َُيأََي الصَّن أ ُة الظَّافيُر الأ ََ َليي ْلأ
ًرا، َفَدَخَل َعَلى الأعَ  َّللَّي، فََأَمَر َوَلَدُه َنصأ َ الأويزَارََة )بَ عأَدُه ِبي تيهي َأمِي َعبَّاٍس، فَ َقتَ َلُه َوَوِلي نأَد َجدَّ لي َوُهَو عي ادي

 رَبييُبُه( َعبَّاٌس.
ََ َخيَّاطًا حَ  َِ اْلأيَياَطَة، وََكا َر، َوتَ َعلَّ صأ ، َكَما ذََكرأََنُه إيََل مي َن الأَمغأريبي َم مي ََ َعبَّاٌس َقدأ َقدي ا وََكا َسًنا، فَ َلمَّ

َ بَ عأَدُه.تَ زَ  َأ قَ تَ َلُه َوَوِلي َسَن تَ رأبييَ َتُه، َفَجازَاُه ِبَي هي َأَحبَُّه، َوَأحأ ُمِي ََلري ِبي  وََّج ابأُن السَّ
، َوالأُوَزرَاُء َكالأُمَتَملِيكينَي،  نأ َورَاءي اْلأيَجابي اُء مي ََ َُل َر ليَمنأ َغَلَب، َواْلأ صأ َأ وََكاَنتي الأويزَارَُة يفي مي َوَقلَّ َأ

َردَ َولي  َأ َِ ُم ِأ يفي تَ َراجي َرأٍب َوقَ تأٍل َوَما َشاَكَل َذليَك، َفليَذليَك ذََكرأََنُه َفأَضلي إيَلَّ ِبي ٍة، َواَّللَُّ يَ َها َأَحٌد بَ عأَد اْلأ
.ُِ َل  َأعأ

 
ني  مي َ الأَعَربي َوَعَساكيري َعبأدي الأُمؤأ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ

ٍر، َكاَنتي  ََ َنةي يفي َص هي السَّ يَف. يفي َهذي يَنةي َسطي نأَد َمدي ني َوالأَعَربي عي مي َكري َعبأدي الأُمؤأ َ َعسأ َرأُب َبنيأ  اْلأ
َن الأَعَربي  ِأ مي ُهي يٍِ َوريََّيٍح َوزُعأٍب، َوَغريأ َتحي َوَعدي َب أ ََلٍل َواْلأ ِأ بَ ُنو هي ََّ الأَعَرَب، َوُه ا َوَسَبُب َذليَك َأ ، َلمَّ

ني بيََلَد َبِني  مي َأ َمَلَك َعبأُد الأُمؤأ ، َوقَاُلوا: إي نأ َأرأضي َطَرابُ ُلَس إيََل َأقأَصى الأَمغأريبي َتَمُعوا مي  َْحَّاٍد اجأ
َراَجهُ  ، َولَيأَس الرَّأأُي إيَلَّ إيلأَقاَء اْلأيدِي َمَعُه، َوإيخأ َن الأَمغأريبي ََلََن مي ني َأجأ مي َن الأبيََلدي قَ بأَل  َجاَورأََن َعبأَد الأُمؤأ مي

نَ  َأ يَ َتَمكَّ  .َأ
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لرِيَجا ِأ بَ عأًضا، َوَعَزُموا َعَلى ليَقائيهي ِبي ََ بَ عأُضُه َأ ََل ََيُو َي َوالتََّضاُفري، َوَأ َعاُو َُوا َعَلى الت َّ لي َوََتَاَل َهأ لي َواْلأ
. َريميي  َوالأَمالي لييُ َقاتيُلوا قيَتاَل اْلأ



، صَ  َيريْنأييِي اَر الأ لأَمليكي رُجَّ ِأ ُُمأريُز بأُن زيََّيٍد، َواتََّصَل اْلأَََبُ ِبي ، َوُه لِيَيَة، فََأرأَسَل إيََل ُأَمَراءي الأَعَربي قي بي صي احي
ِأ َعَلى ليَقاءي َعبأدي الأُمؤأ  ، َُيُث ُُّه ِأ ُُه يَسى بأُن َحَسٍن َوَغريأ ٍل، َوَحَسُن بأُن ثَ عأَلٍب، َوعي ، َوُجَبارَُة بأُن َكامي ني مي

َل إي  َأ يُ رأسي ِأ َأ َأ َويَ عأريُض َعَليأهي ِأ َعَلى َشرأطي َأ ََ َمَعُه َيرينأجي يُ َقاتيُلو َن الأ ِأ ََخأَسَة آََلفي فَاريٍس مي لَيأهي
َتعينُي بيَغريأي الأمُ  ُلوا إيلَيأهي الرََّهائيَن ; َفَشَكُروُه َوقَاُلوا: َما بيَنا َحاَجٌة إيََل َْنأَدتيهي، َوََل َنسأ نَي.يُ رأسي ليمي  سأ

ا بَ َلَغُه َوَساُروا يفي َعَدٍد ََل ُُيأ  ، فَ َلمَّ َايََة إيََل بيََلدي الأَمغأريبي نأ ِبي ني َقدأ رََحَل مي مي ََ َعبأُد الأُمؤأ َصى، وََكا
ِأ َعبأَد اَّللَّي  تَ عأَمَل َعَليأهي يَن يَزييُد َعَلى َثََلثينَي أَلأَف فَاريٍس، َواسأ دي َن الأُمَوحِي َز َجيأًشا مي ِأ َجهَّ  بأَن ُعَمَر َخََبُُه

َتا َن أ ُِ الأَعرَ اْلأ ، َوتَبيَعُه ََ ُدو ُِ الأُمَوحِي َتَجرَُّه ، فَاسأ ِأ َعافَ ُه ََ الأَعَرُب َأضأ َّ، َوَسعأَد اَّللَّي بأَن َُيأََي، وََكا َأ ّني ُب إيََل َأ
، َفَجاَءُه َوالأَعَربُ  ني مي َكُر َعبأدي الأُمؤأ ِأ َعسأ َباٍل، َفَحَمَل َعَليأهي َ جي يَف، َبنيأ َعَلى َغريأي  َوَصُلوا إيََل َأرأضي َسطي

تَ تَ ُلوا َأَشدَّ قيَتاٍل َوَأعأَظَمُه، فَاْنأََلتي الأَمعأرََكُة َعني اَّنأيَزامي الأعَ  ، َواق أ َي َعا َمأ َبٍة، َوالتَ َقى اْلأ َرةي ُأهأ َربي َوُنصأ
يَن. دي  الأُمَوحِي

، فََأخَ  ٍِ ٍل َوَماٍل َوَأََثٍث َونَ َع نأ َأهأ ِأ مي يَع َما َْلُ َيأُش َوتَ َرَك الأَعَرُب َجَي يَع َذليَك، َوَعاَد اْلأ ََ َجَي ُدو َذ الأُمَوحِي
َوأََلَد ََتأ  َكريهي، َوتَ َرَك النِيَساَء َواْلأ َوالي َعَلى َعسأ َمأ يَع اْلأ َِ َجَي يعيهي، فَ َقسَّ َمي ني ِبي مي َت إيََل َعبأدي الأُمؤأ

َي َمنأ ََيأُدُمهُ  َيا ََدمي اْلأيصأ َن اْلأ ِأ مي َل ِبيي ، َووَكَّ تيَياطي حأ ا اَلي ، فَ َلمَّ ِأ َيانَتيهي ، َوَأَمَر بيصي ِأ هي ََوائيجي ِأ َويَ ُقوُم ِبي
َعَة، َوأَ  َقاتي الأَواسي ََ َرى َْلُُِ الن َّ يَحةي، َوَأجأ سي ََ ِأ يفي الأَمَساكيني الأ َزَْلُ َمَر َعبأُد َوَصُلوا َمَعُه إيََل َمرَّاُكَش أَن أ

َأ ُيَكاتيَب أَُمَرا ًدا َأ َنُه ُُمَمَّ ني اب أ مي ظي الأُمؤأ ِأ ََتأَت اْلأيَأ ِأ َوَأوأََلَدُه ََّ نيَساَءُه ِأ َأ ليَمُه ، َويُ عأ َء الأَعَربي
يَعُه، َوأَنَُّه َقدأ َبَذَل َْلُُِ اْلأَ  ِأ أَبُوُه َذليَك َجَي َِ إيلَيأهي َأ َُيأُضُروا ليُيَسلِي ِأ َأ َيانَةي، َوَأَمَرُه ََ َوالأَكَراَمَة.َوالصِي  َما

ا َوَصَل كيَتاُب ُمَُ  ِأ فَ َلمَّ َها َأعأطَاُه ا َوَصُلوا إيلَي أ ريي إيََل َمرَّاُكَش، فَ َلمَّ ٍد إيََل الأَعَربي َسارَُعوا إيََل الأَمسي مَّ
ََتَقَّ قُ ُلوِبَُ  َواًَل َجزييَلًة، فَاسأ ِأ َأمأ ِأ َوَأعأطَاُه َسَن إيلَيأهي ِأ َوَأحأ ِأ َوَأوأََلَدُه ني نيَساَءُه مي ِأ بيَذليَك، َعبأُد الأُمؤأ

ِأ َعَلىَوَأقَا ََ ِبيي تَ َعا َييًّا، َواسأ ِأ َح ََ ِبيي نأَدُه، وََكا  ُموا عي

(9/207) 

 

اَئٍة[ . مي نَي ]َوََخأسي َدى َوََخأسي ، َعَلى َما َنذأُكُرُه َسَنَة إيحأ دي ٍد ليلأَعهأ  ويََليَةي ابأنيهي ُُمَمَّ
 

اَر َوُملأكي  تي رُجَّ يَنَة بُونََة َوَموأ َيرينأجي َمدي ُر ُملأكي الأ  ابأنيهي ُغلأَياَليَ ذيكأ
ُم  ََ الأُمَقدَّ يَنةي بُونََة، وََكا لِيَيَة إيََل َمدي قي َيرينأجي بيصي اَر َمليكي الأ ُطوُل رُجَّ َنةي َساَر ُأسأ هي السَّ ِأ فَ َتاُه يفي َهذي َعَليأهي

َها، فََأَخُذوَها يفي رَجَ  لأَعَربي َعَلي أ ََ ِبي تَ َعا َدوييَّ َفَحَصَرَها َواسأ َلَها، َوَمَلَك َما فييليَب الأَمهأ ٍب، َوَسََب َأهأ
ِأ  َواْليي ِأ َوَأمأ لييهي هأ َن الأُعَلَماءي َوالصَّاْليينَي، َحَّتَّ َخَرُجوا ِبَي َ أَنَُّه َأغأَضى َعنأ ََجَاَعٍة مي  إيََل الأُقَرى، فييَها، َغريأ

يَّةي َوبَ عأُض اْلأَ  دي ٍم، َوَعاَد إيََل الأَمهأ َا َعَشَرَة َأَّيَّ اُر َعَليأهي فََأقَاَم ِبي لِيَيَة فَ َقَبَض رُجَّ قي َرى َمَعُه، َوَعاَد إيََل صي سأ



نَي يفي بُونََة. ليمي لأُمسأ َن الرِيفأقي ِبي  ليَما اعأَتَمَدُه مي
ُدوا َعَليأهي أَنَُّه ََل َيصُ  ُتُمونَُه َذليَك، َوَشهي ، َيكأ ََ ليُمو َيانيهي ُمسأ يُع فيت أ ََ فييليُب، يُ َقاُل إينَُّه َوَجَي وُم َمَع وََكا

َأ ُُيأَرَق، فَأُ  ، َفَحَكُموا ِبَي ََ َُرأَسا َة َوالأُقُسوَس َوالأ ََ ََساقي اُر اْلأ ٌِ، َفَجَمَع رُجَّ لي ، َوأَنَُّه ُمسأ ريَق يفي الأَمليكي حأ
اَر  لي اَّللَُّ رُجَّ لِيَيَة. َوَلَأ َُيأهي قي نَي بيصي ليمي ، َوَهَذا َأوَُّل َوَهٍن َدَخَل َعَلى الأُمسأ ََ ريًا َحَّتَّ رََمَضا بَ عأَدُه إيَلَّ َيسي

ُرُه َقرييَب  ََ ُعمأ ََوانييَق، وََكا ََ َمَرُضُه اْلأ َنةي، وََكا َن السَّ ةي مي ي اْلأيجَّ نأ ذي َُولي مي ري اْلأ ََثَانينَي ]َماَت[ يفي الأَعشأ
ُنهُ  ا َماَت َمَلَك بَ عأَدُه اب أ تِينَي َسَنًة ; َوَلمَّ ََ ُملأُكُه َْنأَو سي بيريي َسيِيَئ  َسَنًة، وََكا َد التَّدأ ََ فَاسي ُ، وََكا ُغلأَياَلي

قيلِي  نأ َجزييَرةي صي ٌَ مي تَ َلَف َعَليأهي ُحُصو بيرَي، فَاخأ َّ، فََأَساَء التَّدأ َزَر َمايُو الأَُبأَصاّني تَ وأ وييري، فَاسأ َيَة، َوبيََلدي التَّصأ
ُر إيََل إيفأرييقيَيَة َعَلى  َمأ ى اْلأ  َما نَذأُكُرُه.قَ لُّورييََّة، َوتَ َعدَّ

 
بي َغزأنَةَ  ُر َوفَاةي َِبأَرامأ َشاهأ َصاحي  ذيكأ

ُعودي بأني َُمأ  َِ بأني َمسأ ي َراهي ُعودي بأني إيب أ َُ َِبأَرامأ َشاهأ بأُن َمسأ لأطَا َ السُّ َنةي يفي رََجٍب تُ ُويفِي هي السَّ ُمودي بأني يفي َهذي
لأمُ  َا، َوقَاَم ِبي ُب َغزأنََة ِبي تيكينَي َصاحي ُروَشاهأ، وََكاَنتأ ويََليَُة َِبأَرامأ ُسُبكأ يني ُخسأ لأكي بَ عأَدُه َوَلُدُه نيظَاُم الدِي

ريمً  ، ُمكأ يَل الطَّرييَقةي، ُمُيبًّا ليلأُعَلَماءي ريَةي، َجَي ًَل، َحَسَن السِي ََ َعادي تًّا َوَثََلثينَي َسَنًة، وََكا ًَل َشاهأ سي ، َِبذي ِأ ا َْلُ
َواَل الأَكثي  َمأ ا َماَت َمَلَك َوَلُدُه َْلُُِ اْلأ ُموََّنَا ; َوَلمَّ ُِ َمضأ َه َأ َ َيَديأهي، َويَ  َرُأ َبنيأ ًعا ليلأُكُتبي تُ قأ ريََة، َجامي

ُروَشاهأ.  ُخسأ

(9/208) 

 

 ََ َقََل يَنَة َعسأ َيرينأجي َمدي ُر ُملأكي الأ  ذيكأ
 ، ََ َقََل يَنَة َعسأ امي َمدي لشَّ َيرينأُج ِبي َنةي َمَلَك الأ هي السَّ َّللَّي الأَعَلوييِي يفي َهذي نأ َُجأَلةي َِمأَلَكةي الظَّافيري ِبي وََكاَنتأ مي

ََ إيََل ُملأكيَها َسبييًَل، وَكَ  ُدوََّنَا َوَُيأُصُروََّنَا، َفََل َيَيُدو صي َيرينأُج ُكلَّ َسَنٍة يَ قأ ََ الأ ، وََكا رييِي صأ ََ الأُوَزرَاُء الأمي ا
، وَ  ُِ يفي الأبيََلدي ُكأ َر َْلُُِ اْلأ َها ِبييصأ ََ إيلَي أ ُلو ََ الأُوَزرَاُء ُكلَّ َسَنٍة يُ رأسي ٌِ ََل َمعأََن ََتأَتُه، وََكا ُِ اسأ اُء َمَعُه ََ َُل اْلأ

َنةي قُ  هي السَّ ََ يفي َهذي ا َكا َها. فَ َلمَّ ظي َأ َوالي َوالرِيَجالي َمنأ يَ ُقوُم ِبيي َمأ ليَحةي َواْلأ َسأ َخائيري َواْلأ َن الذَّ تيَل ابأُن مي
ََلري الأ  تَ َقرَّ السَّ َي اسأ َ َعبَّاٌس الأويزَارََة، َوإيََل َأ َر، َوَوِلي صأ َواُء يفي مي َهأ تي اْلأ ََ تَ َل تأ َوزييُر، َعَلى َما ذََكرأََنُه، َواخأ

ُلَها، َوقَاتَ ُلوهُ  َتَمُعوا َوَحَصُروَها، َفَصََبَ َأهأ ، فَاجأ ََ َقََل ِأ َعنأ َعسأ تيَغاَْلُ َيرينأُج اشأ َِ الأ َدٌة، اغأتَ َن ِأ قيَتاًَل قَاعي
ُهوريينَ  ِأ َمقأ هي َيامي َيرينأَج إيََل خي وري، َوَردُّوا الأ مي قَاتَ ُلوا َخاريَج السُّ ََّيَّ ِأ بَ عأَض اْلأ يًدا، َحَّتَّ إيَّنَُّ ِأ َشدي ، َوتَبيَعُه

نأ ُملأكيهي. َيرينأُج مي يَنئيٍذ الأ َها فَأَييَس حي ُل الأبَ َلدي إيلَي أ  َأهأ
ِأ َعَلى َعزأمي  َنَما ُه َلى، فَ بَ ي أ ِأ قَ ت أ نَ ُه ليهي، َوقُتيَل بَ ي أ َ َأهأ ُلأَف َقدأ َوَقَع َبنيأ ََّ اْلأ َََبُ َأ ُِ اْلأ يلي إيذأ َقدأ َأََتُه الرَّحي

رييَن َمنأُصورييَن، ادَّ  َيرينأجي قَاهي ا َعاُدوا َعنأ قيَتالي الأ ِأ َلمَّ تيََلفي َأَّنَُّ خأ ََ َسَبَب َهَذا اَلي َعى ُكلُّ َفَصََبُوا، وََكا



َِ طَائي  رييَن، فَ َعُظ َيرينأَج َخاسي يَن َردُّوا الأ ُِ الَّذي ِأ ُه ، َوَأَّنَُّ ِأ َكاَنتأ َهتيهي نأ جي َرَة مي ََّ النُّصأ ِأ َأ ُه ن أ ٍة مي اْلأيَصاُم ََ
رُّ  َِ الشَّ اَق ََ يَنئيٍذ، َوتَ  َطأُب حي َتدَّ اْلأ ي قَتييٌل، َواشأ َتنيأ َدى الطَّائيََ نأ إيحأ َأ قُتيَل مي ِأ إيََل َأ نَ ُه ، َوَوقَ َعتي بَ ي أ

ِأ َيَي  َُوا إيلَيأهي َوقَاتَ ُلوا َعَليأهي، فَ َل َيرينأُج، َوزََح َع الأ َلى، َفَطمي ِأ قَ ت أ نَ ُه ، فَ ُقتيَل بَ ي أ ِأ نَ ُه َرأُب بَ ي أ ُدوا َمنأ اْلأ
ِأ َفَمَلُكوُه.  ََيأنَ ُعُه

 
َها ِأ َعن أ هي دي رييَت َوَعوأ ةي َتكأ ََ َليي َكري اْلأ ري َعسأ ُر َحصأ  ذيكأ

هي ال ُصُروَها،يفي َهذي رييَت ليَيحأ َكًرا إيََل َتكأ ري اَّللَّي َعسأ َمأ َيي ْلي َت ُة الأُمقأ ََ َليي َنةي َسريََّ اْلأ  سَّ
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ََة، َوتُ رأَشَك، َوُهوَ  يني بأني ُهَبريأ َي الدِي ري ابأَن الأَوزييري َعوأ ِأ َأَِب الأَبدأ ًما َعَليأهي ِأ ُمَقدَّ نأ َخَواصِي َوَأرأَسَل َمَعُه  مي
ُكواْلأَ  َأ َكَتَب ابأُن الأَوزييري َيشأ ري َوتُ رأَشَك ُمَنافَ َرٌة َأوأَجَبتأ َأ َ أَِي الأَبدأ َُِهَا، َفَجَرى َبنيأ ةي، َوَغريأ ََ نأ  ليي مي

بي  ُعودي بيََلٍل، َصاحي لأَقبأضي َعَلى تُ رأَشَك، فَ َعَرَف َذليَك، فََأرأَسَل إيََل َمسأ ََُة ِبي َليي تُ رأَشَك، فََأَمَر اْلأ
ُعودي بيََللٍ َتكأ  ِأ إيََل َمسأ نَي، َوَسلََّمُه مي َن الأُمتَ َقدِي ، رييَت، َوَصاَْلَُه َوقَ َبَض َعَلى ابأني الأَوزييري َوَمنأ َمَعُه مي

رييَت إيََل َطرييقي ُخَراَسا نأ َتكأ ُعوُد بيََلٍل[ َوتُ رأَشُك مي نأُه َكثيرٌي، َوَساَر َمسأ َكُر َوَغريَق مي ََزَم الأَعسأ  ََ ]فَاَّنأ
رييَت، ي َيَديأهي، فَ َقَصَد َتكأ نأ َبنيأ َما، فَ َهَرَِب مي َيي َعنأ بَ غأَداَد ليَدفأعيهي َت َفَحَصَرَها  فَ نَ َهَبا َوَأفأَسَدا، َفَساَر الأُمقأ

ابي  لنُّشَّ َكري ََجَاَعٌة ِبي َن الأَعسأ وري، فَ ُقتيَل مي نأ َورَاءي السُّ ليَها ُحُروٌب مي ًما َوَجَرى لَُه َمَع َأهأ ، فَ َعاَد َأَّيَّ
َها. َها، َوَلَأ ََيأليكأ ُة َعن أ ََ َليي  اْلأ

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

لدِي  يَنَة تينِييَس ِبي ، فَ نَ َهُبوا َمدي َيرينأجي َن الأ لِيَيَة، فييَها ََجأٌع مي قي نأ صي َنةي َوَصَلتأ َمَراكيُب مي هي السَّ ََّيري يفي َهذي
رييَّةي. صأ  الأمي

َ الأُكرأ  ََ َبنيأ ََزَم َوفييَها َكا يَدٌة، َواَّنأ ، َمَصافٌّ َوَحرأٌب َشدي ََ الرُّومي بي َأرأَز َ ُصَليأٍق، َصاحي ينييََّة َوَبنيأ رأمي جي ِبَي
 َصلييٌق َوَأَسَرُه الأُكرأُج ُثَّ َأطأَلُقوُه.

 ]الأَوفَ َياُت[
َُد بأُن أَِي َغاليٍب الأَورَّاُق  َ أَبُو الأَعبَّاسي َأْحأ يَةي الأَمعأ  -َوفييَها تُ ُويفِي بأني الطََّلَّ يُّ  -ُروُف ِبي ُد الأبَ غأَدادي الزَّاهي

يٌث َوريَوايٌَة. َن الصَّاْليينَي، َوَلُه َحدي ََ مي َا، وََكا  ِبي
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َرَ  يُّ اْلأ ِي الأَكُروخي تأحي بأُن أَِي الأَقاسي ََ ٍل أَبُو الأ َ َعبأُد الأَمليكي بأُن َعبأدي اَّللَّي بأني أَِي َسهأ ، رَاويي " َوتُ ُويفِي وييُّ
ي اْلأي  َ بيبَ غأَداَد يفي ذي اَئٍة، َوتُ ُويفِي تِينَي َوَأرأبَعيمي ي َوسي نَ َتنيأ ليُدُه َسَنَة اث أ يِي "، َوَموأ ذي أمي عي الَتِي ةي.َجامي  جَّ
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اَئٍة[ مي ٍع َوَأرأبَعينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
(549) 

ٍع وَ  اَئةٍ ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ مي  َأرأبَعينَي َوََخأسي
ائيزي  ََلَفةي ابأنيهي الأََ ُر قَ تألي الظَّافيري َوخي  ذيكأ

يني ا َافيظي ليدي يُل ابأُن اْلأ َاعي َّللَّي أَبُو الأَمنأُصوري إيَسأ ، قُتيَل الظَّافيُر ِبي َنةي يفي الأُمَحرَّمي هي السَّ َّللَّي َعبأدي يفي َهذي
ُب  يدي الأَعَلوييُّ َصاحي َر.الأَمجي صأ  مي

نأ نُ  ٌر، فََأَحبَُّه الظَّافيُر، َوَجَعَلُه مي ُُه َنصأ ََ َلُه َوَلٌد اَسأ ََّ َوزييَرُه َعبَّاًسا َكا ََ َسَبَب قَ تأليهي َأ َبابيهي وََكا َدَمائيهي َوَأحأ
امي مُ  َن الشَّ َم مي َأ َقدي َق َأ ََ َدًة، فَات َّ ِأ َساَعًة َواحي ُر َعَلى فيَراقيهي دي يَن ََل يَ قأ رُي ُأَساَمُة بأُن الَّذي َمي َلةي اْلأ وأ َؤيَُّد الدَّ

ََلري  لي بأني السَّ َن َلُه قَ تأَل الأَعادي ََلري، َواتََّصَل بيَعبَّاٍس، َفَحسَّ ُّ يفي ويزَارَةي ابأني السَّ هي، ُمنأقيٍذ الأكيَناّني  َزوأجي أُمِي
ْلأَ  تَ َبدَّ ِبي ُه الظَّافيُر الأويزَارََة، فَاسأ ري، َوَُتَّ َلُه َذليَك.فَ َقتَ َلُه، َوَوَلَّ  مأ

نأ فيعألي ابأني ُمنأقيٍذ، فَ َعَزُموا َعَلى قَ تأليهي، َفَخََل بيَعبَّاٍس وَ  ََّ َذليَك مي َناُد َأ َجأ َُمَراُء َواْلأ َِ اْلأ قَاَل َلُه:  َوَعلي
؟ قَاَل: َوَما َذليَك؟ قَاَل: ال لي نأ قَبييحي الأَقوأ ُ َعَلى َما َأَسأَُع مي َبي َعُل َكيأَف َتصأ َأ ََّ الظَّافيَر يَ  ََ َأ نَّاُس يَ زأُعُمو

نأ َأَجأَ  ََ مي َلُه َوََّنَارَُه، وََكا ََ ُمََلزيًما َلُه لَي أ لظَّافيري، وََكا يًصا ِبي صِي ٌر خي ( َنصأ ََ ٍر ; َو )َكا بأنيَك َنصأ لي النَّاسي ِبي
 َِ َزَعَج ليَذليَك َوَعُظ ُِ بيهي، فَان أ َه ََ الظَّافيُر يُ ت َّ تُ ُلُه  ُصورًَة، وََكا َعَليأهي، َوقَاَل: َكيأَف اْلأييَلُة؟ قَاَل: تَ قأ

َقا َعَلى قَ تأليهي. ََ ٍر، فَات َّ هي َنصأ َاَل ليَوَلدي َهَب َعنأَك الأَعاُر، َفذََكَر اْلأ  فَ َيذأ
صأ  ِي قُ َرى مي نأ َأعأَظ َي مي َر بأَن َعبَّاٍس قَ رأيََة قَ لأُيوَب، َوهي ََّ الظَّافيَر َأقأَطَع َنصأ ُخُل إيلَيأهي َوقييَل: إي َر، فَ َيدأ

ََلََن قَ رأيََة  ٌر: َقدأ َأقأَطَعِني َموأ نأَد أَبييهي َعبَّاٍس. قَاَل َلُه َنصأ َلةي بأُن ُمنأقيٍذ، َوُهَو عي وأ قَ لأُيوَب. فَ َقاَل ُمَؤيَُّد الدَّ
َِ َعَليأهي َوَعَلى ريَك بيَكثيرٍي ; فَ َعُظ َي يفي َمهأ َلةي: َما هي وأ ، َوَشرََع يفي  َلُه ُمَؤيَُّد الدَّ َالي هي اْلأ نأ َهذي أَبييهي، َوأَنيَف مي

نأَد الظَّافيري َوقَالَ  ري أَبييهي، َفَحَضَر َنَصٌر عي مأ  قَ تألي الظَّافيري ِبَي
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، َفَمَشى َمَعُه يفي  عي َمأ َن اْلأ ثيرأ مي َأ َتَييَء إيََل َداريي ليَدعأَوٍة َصنَ عأتُ َها، َوََل ُتكأ ي َأ َتهي َن َلُه: َأشأ رٍي مي ٍر َيسي ََ  نَ 
ِأ يَ َروأ  تَ َبأَ فَ َل ٌم َصغيرٌي اخأ َلَت َخادي اَر قَ تَ َلُه َوقَ َتَل َمنأ َمَعُه، َوَأف أ ا َدَخَل الدَّ ََدمي لَيأًَل، فَ َلمَّ ُه، َوَدَفَن اْلأ



َلى يفي َداريهي.  الأَقت أ
ري، َوَطلَ  َر إيََل الأَقصأ َََبَ، فَ َبكَّ ََبَ َأَِبُه َعبَّاًسا اْلأ َأ َيطأُلُبوا َوَأخأ َمةي الظَّافيري َأ نَي ِبييدأ يصي ََدمي اْلأَصِي َن اْلأ َب مي

َأ َيَأُخَذ رَأأيَُه فييهي. ٍر يُرييُد َأ َمأ ُخولي َعَليأهي ْلي  َلُه إيذأًَن يفي الدُّ
َيَي ا َأ يَ نأ ََ َغَرُضُه َأ نأُه. وََكا ري. فَ َقاَل: ََل بُدَّ مي ُتَل فَ َقاُلوا: إينَُّه لَيأَس يفي الأَقصأ َأ يَ قأ َمَة َعنأُه بيَقتأليهي، َوَأ هأ لت ُّ

ِأ َعَجُزوا عَ  ا َأَلَّ َعَليأهي َأ يُ َنازيَعُه فييَمنأ يُقييُمُه يفي اْلأيََلَفةي ; فَ َلمَّ َّنأ ََيَاُف َأ ري ِمي لأَقصأ َضاريهي.َمنأ ِبي  نأ إيحأ
ََ مَ  ُرو نَي ََل َيدأ شي ِأ َيطأُلُبونَُه َحائيرييَن َدهي َنَما ُه ي َشاَهَد فَ بَ ي أ ُم الصَّغيرُي الَّذي َادي ُِ اْلأ ا اْلأَََبُ إيذأ َوَصَل إيلَيأهي

ِأ بيَقتألي الظَّافيري، َفَخَرُجوا إيََل  ََبَُه ِأ َعنأُه، َوَأخأ َلتيهي َأ نأَد َغ نأ َداري َعبَّاٍس عي َلُه، َوَقدأ َهَرَب مي َعبَّاٍس، قَ ت أ
نَُّه ي َ  ِأ قَاَل: َوقَاُلوا َلُه: َسلأ َوَلَدَك َعنأُه فَإي ُه ن أ َع َذليَك مي ا َسَي يًعا. فَ َلمَّ َُما َخَرَجا َجَي ََّنَّ عأريُف أَيأَن ُهَو ; ْلي

َر، فَ َقَتَل أَ  تَ عأَرَض الأَقصأ ليهي ; فَاسأ نأ َأهأ ََ َقدي اغأَتاَلُه َأَحٌد مي َر ليَئَلَّ َيُكو َ الأَقصأ َأ َأعأَتَبي َخَويأني ُأرييُد َأ
ري اَّللَّي ليلظَّافيري، َوُِهَا يُوُسُف  مأ يَسى ابأَن الظَّافيري ِبَي ِي عي ري اَّللَّي َأَِب الأَقاسي ائيَز بيَنصأ ََ َلَس الأ َبأييُل، َوَأجأ َوجي

لَ  َيهي، َوَأجأ نينَي، َفَحَمَلُه َعبَّاٌس َعَلى َكتي َن الأُعُمري ََخأُس سي ٍم قُتيَل أَبُوُه، َوَلُه مي يَل ََثّني يَ وأ َاعي َسُه َعَلى إيَسأ
َييَسةي َسرييري الأ  َعأََلقي النَّ ري َواْلأ ََواهي َوالي َواْلأ َمأ َن اْلأ ري مي َن الأَقصأ ، َوَِبَيَع َلُه النَّاُس، َوَأَخَذ َعبَّاٌس مي  َما ُملأكي

َ فييهي. ُكأ فييهي إيَلَّ َما ََل َخريأ  َأرَاَد، َوَلَأ َيَتأ
 

ُر ويزَارَةي الصَّاليحي َطََلئيعي بأني رُزَيِيكَ   ذيكأ
ََ السَّ  ائيَز، َظنَّ َكا ََ ا قَ َتَل الظَّافيَر َوَأقَاَم الأ ََّ َعبَّاًسا، َلمَّ ََّ َبُب يفي ويزَارَةي الصَّاليحي َطََلئيعي بأني ُرزَيِيَك َأ َأ

تأ َعَليأ  ََ تَ َل ََّ الأَكليَمَة اخأ ََلَف َما اعأتَ َقَدُه، فَإي َاُل خي ََ اْلأ ُِّ َلُه َعَلى َما يُرييُدُه، َفَكا َر يَتي َمأ هي، َوََثَر بيهي اْلأ
لُُه، فََأرأَسَل َمنأ ِبي  َمُع قَ وأ ُت إيلَيأهي َوََل ُيسأ ََ ري ََل يُ لأتَ  َمأ ْلأ ، َوَصاَر إيَذا َأَمَر ِبي َُ وَدا ُنأُد َوالسُّ َن اْلأ ري مي لأَقصأ

ََ بيهي، َوَأرأَسُلوا  َتغييُثو ََدمي إيََل الصَّاليحي َطََلئيعي بأني ُزرَيِيَك َيسأ ََ يفي النِيَساءي َواْلأ ِأ َطيَّ الأُكُتبي ; وََكا ُشُعورَُه
َا، َها َوَعَلى َأعأَماْلي يٍب َواليًيا َعَلي أ َيةي َبِني َحصي  ُمن أ
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ََ فييهي َشَهاَمٌة، َفجَ  ، وََكا ِأ َعأَمالي إيلَيأهي َرَب اْلأ َا َكاَنتأ َأق أ َلييَلةي، َوإيََّّ َعأَمالي اْلأ َن اْلأ دَ َولَيأَستأ مي صي  َمَع لييَ قأ
َوالي  َمأ َن اْلأ َا َمَعُه مي امي ِبي َر َْنأَو الشَّ صأ نأ مي َع َعبَّاٌس َذليَك َخَرَج مي ا َسَي  الَِّتي ََل َعبَّاًسا، َوَساَر إيلَيأهي، فَ َلمَّ

ري  َن الأَقصأ ََ َأَخَذَه مي َّا َكا َياءي الَِّتي ََل ُتوَجُد إيَلَّ ُهَناَك ِمي َشأ َرًة، َوالتَُّحفي َواْلأ ا َساَر َوَقَع َُتأَصى َكث أ . فَ َلمَّ
ا بيهي. يَع َما َمَعُه فَ تَ َقوَّوأ َيرينأُج فَ َقتَ ُلوُه َوَأَخُذوا َجَي  بيهي الأ

ُعوُر الَِّتي ُأرأ  عأََلٍم ُسوٍد َوثيَياٍب ُسوٍد ُحزأًَن َعَلى الظَّافيري، َوالشُّ َرَة ِبَي َلتأ َوَساَر الصَّاليُح َفَدَخَل الأَقاهي سي
َن الأَقصأ  يََّة إيلَيأهي مي وَد الأَعبَّاسي َعأََلَم السُّ ََّ اْلأ ، فَإي يبي أألي الأَعجي ََ َن الأ ََ َهَذا مي ري َعَلى رُُءوسي ريَماٍح، وََكا



َرَة َسَنًة. َعأََلَم الأَعَلوييََّة بَ عأَد ََخأَس َعشأ َها َوَأزَاَلتي اْلأ  َدَخَلت أ
لَ  َرَة ُخليَع َعَليأهي خي ا َدَخَل الصَّاليُح الأَقاهي ي َشاَهَد َوَلمَّ َم الَّذي َادي َضَر اْلأ ري، َوَأحأ َمأ تَ َقرَّ يفي اْلأ ُع الأويزَارَةي، َواسأ

ري. لأَقصأ ِأ ِبي َرَجُه َونَ َقَلُه إيََل َمَقابيريهي َع َدفأنيهي، فََأخأ ضي  قَ تأَل الظَّافيري، فََأرَاُه َموأ
َنُه، فََأرأَسَل  َيرينأُج َعبَّاًسا َأَسُروا اب أ ا قَ َتَل الأ ، َفَساَر َوَلمَّ ِأ ُه ن أ ِأ َماًَل َوَأَخَذُه مي َيرينأجي َوَبَذَل َْلُ الصَّاليُح إيََل الأ

َرَة فَأَنأَشَد: َأ رََأى الأَقاهي ِأ َكليَمًة إيََل َأ ُه ن أ ِأ َأَحًدا مي ِأ ُيَكلِي ، فَ َل َحابي الصَّاليحي امي َمَع َأصأ َن الشَّ  مي
َلَها فََأَِبَدََن ... صُ  ُُدوُد الأَعَواثيرُ بَ َلى َْنأُن ُكنَّا َأهأ  ُروُف اللََّياِلي َواْلأ

َصى الصَّاليحُ  تَ قأ َلَة، َواسأ نَُّه قُتيَل، َوُصليَب َعَلى َِببي ُزَوي أ دي بيهي، فَإي َر الأَعهأ ََ آخي َر، َفَكا َل الأَقصأ خي  َوُأدأ
َلَها وَ  َلَك َأهأ رييَّةي فََأهأ صأ ََّيري الأمي لدِي َي ِبي َعأَيا ِأ بُ ُيوَت الأكيَباري َواْلأ ُه ن أ ، َفمي ِأ َواَْلُ ، َوَأَخَذ َأمأ ِأ ََّيريهي ِأ َعنأ دي َعَدُه أَب أ

َأ  ِأ َأ ُه ن أ فًا مي َا ; فَ َعَل َذليَك َخوأ رََّق يفي بيََلدي اْلأيَجازي َوالأَيَمني َوَغريأيِهي ََ ِأ َمنأ تَ  ُه ن أ يَ ُثوُروا  َمنأ َهَلَك، َومي
ََ ابأ  .َعَليأهي َويُ َنازيُعوُه يفي الأويزَارَةي ; وََكا امي ا قُتيَل َهَرَب إيََل الشَّ  ُن ُمنأقيٍذ َقدأ َهَرَب َمَع َعبَّاٍس، فَ َلمَّ
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َزا َعةي بيَكمأ رييَت َوَوق أ ري َتكأ ُر َحصأ  ذيكأ
نأ  رييَت، بيَسَببي َمنأ عي ري اَّللَّي َرُسوًَل إيََل َواِلي َتكأ َمأ َيي ْلي َت ََُة الأُمقأ َليي َنةي َأرأَسَل اْلأ هي السَّ َن يفي َهذي ِأ مي َدُه

ِأ  َكًرا إيلَيأهي ُة َعسأ ََ َليي ، َفَسريََّ اْلأ ُُه، فَ َقَبُضوا َعَلى الرَُّسولي ُِ ابأُن الأَوزييري َوَغريأ ، َفَخَرَج الأَمأأُسورييَن، َوُه
ََةُ  َليي ، َفَساَر اْلأ ُخولي إيََل الأبَ َلدي َن الدُّ َكَر َوَمنَ ُعوُه مي رييَت، فَ َقاتَ ُلوا الأَعسأ ُل َتكأ ٍر  َأهأ ََ تَ َهلَّ َص هي ُمسأ سي َأ بينَ 

َكُر َفَشعَُّثوا َوََّنَُبوا بَ عأَضُه، َوَنَصَب َعَلى الأَقلأَعةي  ُلُه، َفَدَخَل الأَعسأ ، فَ َهَرَب َأهأ َثََلثََة  فَ نَ َزَل َعَلى الأبَ َلدي
ُر َكَذليَك إيََل  صأ َواريَها بُ رأٌج َوبَقيَي اْلَأ نأ َأسأ نأ رَبييٍع َعَشَر َمنأَجنييًقا، َفَسَقَط مي رييَن مي سي َوالأعيشأ َامي اْلأ

. َوَّلي  اْلأ
َها َغَرًضا،  ن أ ُلغأ مي َلى، َوَلَأ يَ ب أ َتدَّ الأقيَتاُل، وََكثُ َر الأَقت أ ، فَاشأ في لأقيَتالي َوالزَّحأ ُة ِبي ََ َليي فَ َرَحَل َعائيًدا َوَأَمَر اْلأ

ري، ُثَّ َأَمَر الأ  هأ َر الشَّ َا، إيََل بَ غأَداَد، َفَدَخَلَها آخي دي إيََل ُُمَاَصَرَتي لأَعوأ ََة ِبي يني بأَن ُهَبريأ ََ الدِي َوزييَر َعوأ
َخري، َوََنَزَْلَا َوضَ  َها َسابيَع رَبييٍع اْلأ َصاري، َفَساَر إيلَي أ ََلتي ليلأحي َن اْلأ ثَاري مي تيكأ سأ ، َواَلي تيعأَدادي سأ يََّق َواَلي

ُعوَد بي  ََّ َمسأ َََبُ ِبَي َها، فَ َوَصَل اْلأ َأ َخرأ َوتُ رأَشُك يفي َعَلي أ ُش ُكو ََ َوَمَعُه الأبَ قأ َراَِب ََلٍل َوَصَل إيََل َشهأ
َكٍر َكثيرٍي َوََّنَُبوا الأبيََلَد، فَ َعاَد الأَوزييُر إيََل بَ غأَداَد.  َعسأ

َي َُمأ  لأطَا ًدا ابأَن السُّ ِأ َحثُّوا الأَمليَك ُُمَمَّ َكري َأَّنَُّ ََ َسَبَب ُوُصولي َهَذا الأَعسأ ، وََكا دي الأعيَراقي ُموٍد َعَلى َقصأ
، َفَخرَ  َي َن الَتُّأُكَما ِأ َخلأٌق َكثيرٌي مي َكَر، َوانأَضاَف إيلَيأهي ِأ يَ تَ َهيَّأأ لَُه َذليَك، َفَسريََّ َهَذا الأَعسأ ُة فَ َل ََ َليي َج اْلأ

َها الأَملي  ن أ َرَج مي رييَت، َوَأخأ ُعوُد بيََلٍل إيََل َتكأ ، فََأرأَسَل َمسأ ِأ َي طُغأُرَل بأني إيلَيأهي لأطَا ََ ابأَن السُّ َك َأرأَسََل
ةي. ََ َليي َ يََديأهي ِبييزَاءي اْلأ َُ نُ َقاتيُل َبنيأ لأطَا رييَت، َوقَاَل: َهَذا السُّ ََ َُمأُبوًسا بيَتكأ ٍد، وََكا  ُُمَمَّ



نَ هُ  نأ بَ عأُقوَِب، َوَداَم بَ ي أ لأُقرأبي مي َزا ِبي نأَد بيَكمأ َي عي َكَرا ُِ الأُمَناَوَشُة َوالأُمَحارَبَُة ََثَانيَيَة َعَشَر َوالأتَ َقى الأَعسأ
ََةي َوبَ عأُض الأقَ  َليي َكري اْلأ ََزَمتأ َميأَمَنُة َعسأ تَ تَ ُلوا، فَاَّنأ َر رََجٍب فَاق أ ا آخي ُِ الأتَ َقوأ ًما، ُثَّ إيَّنَُّ ، َحَّتَّ يَ وأ لأبي

َزيَيَُة بَ غأَداَد، َوَّنُيَبتأ َخَزائيُنُه، َوقُتي  هي َوَصاَح: ََّي بَ َلَغتي اْلأ دي ُّ َعهأ هي ُهَو َوَوِلي سي َأ ََُة بينَ  َليي َل َخازينُُه، َفَحَمَل اْلأ
ًا{ ]اْلحزا ِأ َلَأ يَ َناُلوا َخريأ هي ُروا بيَغيأظي ََ يَن َك َُ ; َوقَ َرَأ: }َورَدَّ اَّللَُّ الَّذي يأطَا ! َكَذَب الشَّ ٍِ ب: آَل َهاشي

25، ] 
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َكري  ، َوَْحََل َِبقيي الأَعسأ ِأ ُة ِبيي ََ َليي َر اْلأ ََ َزيَيَُة، َوَظ ، َوَتَّتي اْلأ ِأ يُع َمنأ َمَعُه ُش َوَجَي ُعوٌد َوالأبَ قأ ََزَم َمسأ َمَعُه فَاَّنأ
ٍِ َوَغريأي َذليَك، فَبييَع ُكلُّ َكبأٍش بيَداَنٍق ; وَكَ  نأ َدَوابَّ َوَغَن َي مي يَع َمالي الَتُّأُكَما َكُرُه َجَي َِ َعسأ  انُوا َقدأ َوَغَن

نأ  َي: َمنأ َأَخَذ مي يُعُه، َونُودي َذ َجَي ، فَُأخي ِأ يعي َماْليي ِأ َوَجَي ِأ َوَخرََكاَهاَتيي هي ِأ َوَأوأََلدي  َأوأََلدي َحَضُروا بينيَسائيهي
 ، ََ َأ َخرأ الأَمليَك َأرأَسََل ُش ُكو ًئا فَ لأرَيُدَُّه ; فَ َردُّوُه، فََأَخَذ الأبَ قأ ِأ َشي أ َي َونيَسائيهي ََزَم إيََل بَ َلدي الَتُّأُكَما َواَّنأ

كيي. في َوقَ لأَعةي الأَماهي  اللِيحأ
يُّ  يٌّ الأُكرأدي نأدي ، َوَمَضى هي ِي لأَعَج ةي، َوْلَيُقوا ِبي ََ َليي َكري اْلأ نأ َعسأ ٍف مي َرأبي َغَدَر بَ ُنو َعوأ هي اْلأ أَيأًضا  َويفي َهذي

َكًرا مَ  ٌد َقدأ َأرأَسَل َعسأ ََ الأَمليُك ُُمَمَّ . وََكا ِأ ا َمَعُه ، فَ َلمَّ َأ َخرأ ُقرأ َْنأَدًة ليُكو َع َخاصِي بيكأ بأني آقأُسن أ
ُة إيََل بَ غأَداَد َفَدَخَلَها َأَوائي  ََ َليي َزيَيَةي فَ َعاُدوا، َورََجَع اْلأ ِأ َخََبُ اْلأ َي بَ َلَغُه ، َوَصُلوا إيََل الرَّاَذا ََ َل َشعأَبا

ُعوَد بيََلٍل َوتُ رأ  ََّ َمسأ َََبُ َأ ُة الأَوزييَر ابأَن فَ َوَصَلُه اْلأ ََ َليي َط فَ نَ َهَبا َوَخرََِّب، َفَسريََّ اْلأ يَنَة َواسي َدا َمدي َشُك َقصأ
ِأ  ُه ن أ ََةي، َوََّنََب مي َليي َكُر اْلأ ِأ َعسأ ُِ فَ َلقييَ ُه ََزَم الأَعَج ، فَاَّنأ ََ َس َعَشَر َشعأَبا َكٍر َخامي ََة يفي َعسأ ًئا   ُهَبريأ َشي أ

.َكثيريًا، َوَعاُدوا إيََل بَ غأ  ُُيوشي َُ الأعيَراقي َمليَك اْلأ  َداَد، فَ ُلقِيَب الأَوزييُر ُسلأطَا
في فََأَخَذُه َوَصاَر يفي َُجأَلتيهي، َوَأمَّا الأَمليُك أَلأُب َأرأَسََل  َكًرا إيََل بَ َلدي اللِيحأ ََُة َعسأ َليي َأ بأُن طُغأُرَل َوَسريََّ اْلأ

ُش َأَخَذُه َمَعُه إيََل بَ لَ  ََّ الأبَ قأ َُ َمَعُه، فَإي نأَدُه َوَأرأَسََل ُضَر عي ٌد يَ ُقوُل َلُه ليَيحأ ديهي، فََأرأَسَل إيلَيأهي الأَمليُك ُُمَمَّ
َانأ  ، َوَحَسٍن اْلأ شي َُ َمَع ابأني الأبَ قأ َنةي، َوبَقيَي َأرأَسََل هي السَّ ََ يفي َهذي َأ َخرأ يفي رََمَضا ُش ُكو َداري، َفَماَت الأبَ قأ

َعَلُه َذرييَعًة َفَحَمََلُه ]إيََل[ اْلأَ  َز فَ َيجأ هي إييلأديكأ َُ إيََل َزوأجي ُأمِي َل َأرأَسََل َأ َيصي ٌد َأ ، َفَخاَف الأَمليُك ُُمَمَّ َبلي
هي َفَصاَر َمَعُه، َوهُ  َز َزوأجي ُأمِي َُ ِبيييلأديكأ عأُه َحَذرُُه، َواتََّصَل َأرأَسََل ََ ِأ يَ ن أ ، فَ َل دي الأبيََلدي َو َأُخو إيََل َقصأ

ََ طُغأُرُل الأبَ هأ  ََ َهَذا، وََكا ي قَ تَ َلُه َخَواَرزأُم َشاهأ َوَلُد َأرأَسََل هي، َوطُغأُرُل الَّذي ُمِي َز ْلي َي بأني إييلأديكأ َر َلَوا آخي
لأُجوقييَّةي.  السَّ
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قَ  َمشأ يَنَة دي يني َُمأُموٍد َمدي ُر ُملأكي نُوري الدِي  ذيكأ
ٍََر َمَلكَ  َنةي يفي َص هي السَّ نأ  يفي َهذي َق، َوَأَخَذَها مي َمشأ يَنَة دي ُقرأ َمدي يني َُمأُموُد بأُن زَنأكيي بأني آقأُسن أ نُوُر الدِي

دي بأني بُوريي بأني طُغأتيكينَي َأََتَبَك. يني أََبَق بأني ُُمَمَّ بيَها ُمُيريي الدِي  َصاحي
ا َمَلُكوا يفي  َيرينأَج َلمَّ ََّ الأ هي يفي ُملأكيَها َأ دِي ََ َسَبَب جي ََ َلَأ َيُكنأ ليُنوري وََكا َقََل يَنَة َعسأ ي َمدي  الأَعامي الأَماضي

َيرينأجُ  ا َمَلَك الأ ، فَ َلمَّ ََ َقََل َ َعسأ َنُه َوَبنيأ َق بَ ي أ َمشأ َاضي دي عأَتي َها َلي ِأ َعن أ هي يني َطرييٌق إيََل إيزأَعاجي ََ  الدِي َقََل َعسأ
تَ عأَرُضوا   ُِ اسأ َق، َحَّتَّ إيَّنَُّ َمشأ ُعوا يفي دي َن النََّصاَرى، َفَمنأ َأرَاَد َطمي نأ َِمأُلوٍك َوَجارييٍَة مي َا مي ُكلَّ َمنأ ِبي

ُبُه َأمأ َأََب. ًرا َشاَء َصاحي َد إيََل َوطَنيهي َأَخُذوُه قَ هأ َا تَ رَُكوُه، َوَمنأ َأرَاَد الأَعوأ  الأُمَقاَم ِبي
يَعٌة َيَأُخُذوَّنََ  ليَها ُكلَّ َسَنٍة َقطي ِأ َعَلى َأهأ ََ َْلُ ََ الأبَ َلَد َوَيَأُخُذوََّنَا وََكا ُخُلو ِأ َيدأ ََ ُرُسُلُه ، َفَكا ِأ ُه ن أ ا مي

نَي ِبي  ليمي يَنئيٍذ ليلأُمسأ َقى حي َيرينأُج َفََل يَ ب أ َأ ََيأليَكَها الأ يني َذليَك َخاَف َأ ا رََأى نُوُر الدِي ، فَ َلمَّ ِأ ُه ن أ امي مي لشَّ
َها َحيأثُ  ذي بَ َها َمََّت رََأى َغَلَبُه رَاَسَل  ُمَقاٌم، فََأعأَمَل اْلأييَلَة يفي َأخأ ََّ َصاحي َ ًة ; ْلي َا ََل ََتأليُك قُ وَّ َِ َأَّنَّ َعلي

، فَ َراَسَل ُمُيرَي ال ِأ َا َعَلى قيَتاْليي َوى ِبي ، فََأَعانُوُه ليَئَلَّ ََيأليَكَها َمنأ يَ قأ ِأ ََ ِبيي تَ َعا َيرينأَج َواسأ بَ َها الأ يني َصاحي دِي
َتَماَلُه، َوَواَصلَ  يني يَ ُقوُل َلُه يفي بَ عأضي َواسأ ََ نُوُر الدِي ََداََّي، َوَأظأَهَر َلُه الأَمَودََّة َحَّتَّ َوثيَق بيهي َفَكا ْلأ ُه ِبي

ََ يُ بأعي  ، َفَكا يني َق، يَ عأِني بَ عأَض أَُمَراءي ُمُيريي الدِي َمشأ ِي دي ليي ََّ ُفََلًَن َقدأ َكاتَ َبِني يفي َتسأ : إي قَاتي َوأ ي اْلأ ُد الَّذي
ريًا يُ َقاُل َلُه َعطَا بأ قييَل  َم َأمي َُمَراءي َأَحٌد َقدَّ َن اْلأ نأَدُه مي ا َلَأ يَ بأَق عي ََّاٍظ َعنأُه، َوَيَأُخُذ َأقأطَاَعُه، فَ َلمَّ ُن َح

يني ََل يَ تَ  ََ نُوُر الدِي لَتيهي، َفَكا َر َدوأ َض إيلَيأهي َأمأ ًما ُشَجاًعا، َوفَ وَّ ََ َشهأ ُم، وََكا َادي يُّ اْلأ َلمي نأ السُّ ُن َمَعُه مي َمكَّ
ََ َقدأ  َق، وََكا َمشأ يَنئيٍذ إيََل دي يني حي يني َوقَ تَ َلُه، َفَساَر نُوُر الدِي َق، فَ َقَبَض َعَليأهي ُمُيرُي الدِي َمشأ ذي دي َكاَتَب   َأخأ

ا َحَصَر نُ  ِي إيلَيأهي، فَ َلمَّ ليي لتَّسأ ، فَ َوَعَدُه ِبي ِأ َتَماَْلُ َداثي َواسأ َحأ َن اْلأ َا مي يني الأبَ َلَد َأرأَسَل ُمُيرُي َمنأ ِبي وُر الدِي
لُ  ُدوُه َويُ َرحِي ِأ لييُ نأجي َِ قَ لأَعةي بَ عأَلَبكَّ إيلَيأهي ليي َواَل َوَتسأ َمأ َيرينأجي يَ بأُذُل َْلُُِ اْلأ يني إيََل الأ يني َعنأُه، الدِي وا نُوَر الدِي

ُلوا نُو  ِأ ليرُيَحِي ليهي ِأ َورَاجي هي ََ َفَشَرُعوا يفي ََجأعي فَاريسي ِأ َما يُرييُدو َتَمَع َْلُ َي اجأ ََل َأ ، فَإي يني َعني الأبَ َلدي َر الدِي
. ٍ ََُّيأ ُحَننيأ يني الأبَ َلَد، فَ َعاُدوا ِبي َِ نُوُر الدِي  َتَسلَّ
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ِأ  يَن رَاَسَلُه َداُث الَّذي َحأ ا َحَصَرَها ََثَر اْلأ نَُّه َلمَّ َق فَإي َمشأ ِي دي ليي َييَُّة َتسأ َن َوَأمَّا َكيأ ، َفَسلَُّموا إيلَيأهي الأبَ َلَد مي
َها َوَبَذَل َلُه إيقأطَ  لييمي يني يفي الأَقلأَعةي، َورَاَسَلُه يفي َتسأ رأقييِي َوَمَلَكُه، َوَحَصَر ُمُيرَي الدِي نأ الأَبابي الشَّ اًعا مي

أَص، ُثَّ إينَّ  أَص، َفَسلََّمَها إيلَيأهي َوَساَر إيََل ْحي يَنُة ْحي َِ َُجأَلتيهي َمدي َق ليُيَسلِيُموا إيلَيأهي، فَ َعلي َمشأ َل دي ُه رَاَسَل َأهأ
ن أ  ِأ يَ رأَضَها، َوَساَر مي َها َِبَلَس، فَ َل َوًضا َعن أ أَص ; َوَأعأطَاُه عي نأُه ْحي يني َذليَك َفَخاَفُه، فََأَخَذ مي َها نُوُر الدِي

َا َدارًا ِبي  َتََن ِبي ، َوَأقَاَم بيبَ غأَداَد َواب أ َا.إيََل الأعيَراقي َ ِبي يَّةي، َوتُ ُويفِي َن النِيظَامي  لأُقرأبي مي
 



ِأ  ري ِبيي ََ َوالظَََّ يلييَّةي ُخَراَسا َاعي َسأ دي اْلأي ُر َقصأ  ذيكأ
ِأ  َُتُ دَّ ، بَ َلَغتأ عي ََ َتا سأ نأ ُقهي يلييَّةي مي َاعي َسأ َن اْلأي َتَمَع َكثيرٌي مي َخري، اجأ َنةي يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ َعَة آََل  يفي َهذي في َسب أ

لأُغزِي، َوَقَصُدوا َأعأَما تيَغالي َعَساكيريَها ِبي شأ ََ َلي ََ ُخَراَسا ٍل، َوَساُروا يُرييُدو َ فَاريٍس َورَاجي َل رَُجٍل َما َبنيأ
هي وَ  نأ َحَشمي ُّ يفي ََجَاَعٍة مي رُي فَ رأَخَشاهأ بأُن َُمأُموٍد الأَكاَساّني َمي ُِ اْلأ َحابيهي، َخَواَف َوَما َُيَاويرَُها، فَ َلقييَ ُه َأصأ

دي بأني أُنُ َر، وَ  ريي ُُمَمَّ َمي ، َوَأرأَسَل إيََل اْلأ ِأ ُه ِأ َوَساَر َعن أ ، َفََتََكُه ِأ َِ أَنَُّه ََل طَاقََة َلُه ِبيي نأ َأَكابيري فَ َعلي ُهَو مي
ِأ  رَي إيلَيأهي نأُه الأَمسي َاَل، َوَطَلَب مي ، يُ َعرِيفُُه اْلأ ِأ َجعيهي ََ َوَأشأ َن ُأَمَراءي ُخَراَسا ِأ مي َكريهي َوَمنأ َقَدَر َعَليأهي بيَعسأ

. ِأ ِأ َويُ َقاتيُلوُه ُعوا َعَليأهي َتمي َُمَراءي ليَيجأ  اْلأ
ِأ َوفَ رأَخَشاهأ، وَ  َتَمُعوا ُه َكري، َواجأ َن الأَعسأ َُمَراءي وََكثيرٍي مي َن اْلأ ُد بأُن أُنُ َر يفي ََجَاَعٍة مي َواقَ ُعوا َفَساَر ُُمَمَّ

يلييَّةَ  َاعي َسأ يلييَُّة، وََكثُ رَ  اْلأي َاعي َسأ ََزَم اْلأي نَي َواَّنأ ليمي ، ُثَّ َنَصَر اَّللَُّ الأُمسأ ِأ نَ ُه َرأُب بَ ي أ ، َوطَاَلتي اْلأ ِأ  َوقَاتَ ُلوُه
ِأ قُتيَل، َوبَ عأ  : بَ عأُضُه ِأ ِأ َوَساَداَُتُ ، َوَهَلَك َأعأَياَُّنُ ٍَ نأ ُكلِي َمَكا يأُف مي ُِ السَّ ، َوَأَخَذُه ِأ ِأ ضُ الأَقتأُل فييهي ُه

نأ َحاٍم َوَمانيٍع، فَ َلوأ  ِأ مي ِأ َوُحُصوَُّنُ رييُد، َوَخَلتأ قيََلُعُه ِأ إيَلَّ الأَقلييُل الشَّ ُه ن أ ِأ مي َل َر، َوَلَأ َيسأ تيَغاُل ُأسي ََل اشأ
لأُغزِي َلَكانُوا  الأَعَساكيري ِبي
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ليمي  ٌر ُهَو َِبليُغُه.َمَلُكوَها بيَغريأي تَ َعٍب َوََل َمَشقٍَّة، َوَأرَاُحوا الأُمسأ ، َوَلكينأ َّلليَّي َأمأ ِأ ُه ن أ  نَي مي
 

رَ  يني َتلَّ َِبشي ُر ُملأكي نُوري الدِي  ذيكأ
َي ِشََ  َر، َوهي يني َُمأُموُد بأُن زَنأكيي قَ لأَعَة َتلِي َِبشي َنةي، َأوي الَِّتي بَ عأَدَها، َمَلَك نُوُر الدِي هي السَّ َّ َحَلَب يفي َهذي اِلي

َنعي الأ  نأ َأمأ .مي  قيََلعي
َوى َعَليأ  َق َخاُفوُه، َوَعليُموا أَنَُّه يَ قأ َمشأ يني دي ا ُملأَك نُوري الدِي ا رََأوأ َيرينأَج َلمَّ ََّ الأ ، َوََل َوَسَبُب ُملأكيَها َأ ِأ هي

نأُه قَ بأَل ُملأكيَها، فَ َراَسَلُه َمنأ ِبيَ  ََ مي نأُه، ليَما َكانُوا يَ َروأ نأتيَصافي مي ََ َعَلى اَلي ُرو دي ، يَ قأ َيرينأجي َن الأ هي الأَقلأَعةي مي ذي
نأ َأَكابيري ُأَمَرائيهي، وَ  ، َوُهَو مي يَّ اًَن الأَمنأبيجي رَي َحسَّ َمي ُِ اْلأ لييَمَها، َفَسريََّ إيلَيأهي ََ إيقأطَاُعُه َذليَك َوَبَذُلوا َلُه َتسأ َكا

َر، َوَأَمَرهُ  َي تُ َقاريُب َتلَّ َِبشي يَنَة َمنأبيَج، َوهي َها َوَتَسلََّمَها  الأَوقأَت َمدي َها َويَ َتَسلََّمَها، َفَساَر إيلَي أ رَي إيلَي أ َأ َيسي َأ
نينَي َكثيريًَة. َييَها سي َخائيري َما َيكأ َن الذَّ َها مي ، َوَحصَّنَ َها َورََفَع إيلَي أ ِأ ُه ن أ  مي

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

 ]الأَوفَ َياُت[
اري  َتاُذ الدَّ َنةي َماَت ُأسأ هي السَّ ،  يفي َهذي ََّري ابأني رَئييسي الرَُّؤَساءي َبةي اَّللَّي ابأني الأُمَظ َُُتوحي َعبأُد اَّللَّي بأُن هي أَبُو الأ



. ََُقَراءي ََ َلُه َصَدقَاٌت، َوَمعأُروٌف َكثيرٌي، َوُُمَاَلَسٌة ليلأ  وََكا
 ََ يني َأَِب الأ ََبَ َعُضَد الدِي َكأ َنُه اْلأ ُة اب أ ََ َليي ا َماَت َوَلَّ اْلأ ََ إيََل أَبييهي.َوَلمَّ َد بأَن َعبأدي اَّللَّي َما َكا  َرجي ُُمَمَّ

يأَسابُورييُّ  اُف الن َّ َكَّ ِي اْلأ ََد بأني َعلييٍِ أَبُو الأَقاسي َني بأُن َعبأدي الصََّمدي بأني َأْحأ َ َعبأُد الرَّْحأ ًدا، َوتُ ُويفِي ََ زَاهي . َكا
 َُ لأطَا ََ السُّ ًرا، وََكا َن  َعابيًدا، َفقييًها، ُمَناظي َا َحَجَبُه َفََل َُيَكِيُنُه مي ََ ُرِبَّ َسنأَجُر يَ ُزورُُه َويَ َتََبَُّك بيُدَعائيهي، وََكا

ُخولي إيلَيأهي.  الدُّ
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ٍر أَ  ُم َأَِب َنصأ ََ ََيأدي ُّ، وََكا رَيأِني ٍد الدَّ ََسني َعلييُّ بأُن ُُمَمَّ َلةي أَبُو اْلأ وأ َ ثيَقُة الدَّ َرجي ْحأَ َوفييَها تُ ُويفِي ََ َد بأَن الأ
َدَة الأَكاتيَبَة، فَ َقرَّبَُه الأ  َبَ رِييِي "، َوَزوََّجُه اب أنَ َتُه ُشهأ ُه َحَّتَّ قييَل: " ابأُن اْلأ ، فَ َرِبَّ َبَ رِييَّ ري اَّللَّي، اْلأ َمأ َيي ْلي َت ُمقأ

. َزَجي َرَسًة بيَبابي اْلأ َلُه فَ َبََن َمدأ  َووَكَّ
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اَئة[]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأ  مي نَي َوََخأسي  سي
(550) 

اَئةٍ  مي نَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأسي
ري اَّللَّي إيََل َدُقوقَا َفَحَصَرَها،  َمأ َيي ْلي َت ُة الأُمقأ ََ َليي َنةي َساَر اْلأ هي السَّ َث[ يفي َهذي ةي َحَوادي دَّ ُر عي َوقَاَتَل َمنأ ]ذيكأ

َنَّهُ  َها ْلي َا، ُثَّ رََحَل َعن أ ُلغأ  ِبي َها، فَ َرَحَل َوَلَأ يَ ب أ ريي ليَمنأعيهي َعن أ ُزوا ليلأَمسي لي َقدأ ََتَهَّ صي َكَر الأَموأ ََّ َعسأ بَ َلَغُه َأ
 َغَرًضا.

 ، َي َن الَتُّأُكَما ََ َقدأ ََجََع ََجأًعا َكثيريًا مي ، وََكا ََ َتا ُّ َعَلى ُخوزيسأ ََل َِشأَلُة الَتُّأُكَماّني تَ وأ يُد َوَساَر يُري َوفييَها اسأ
ِأ َِشألَ  َكًرا، فَ َلقييَ ُه ُة إيلَيأهي َعسأ ََ َليي ٍد، َفَسريََّ اْلأ َشاهأ بأُن ُُمَمَّ يَنئيٍذ َمليكأ ُبُه حي ، َوَصاحي ََ َتا ُة يفي رََجٍب، ُخوزيسأ

ِأ َوَأطأَلَقهُ  َسَن إيلَيأهي ، ُثَّ َأحأ ِأ َر ُوُجوُهُه ََةي، َوُأسي َليي َكُر اْلأ ََزَم َعسأ ، فَاَّنأ ِأ ُر، فَ ُقبيَل َوقَاتَ َلُه ، َوَأرأَسَل يَ عأَتذي ِأ
َي َُمأُموٍد. لأطَا َشاهأ ابأَن السُّ َها َمليكأ ََ َفَمَلَكَها َوَأزَاَح َعن أ َتا رُُه، َوَساَر إيََل ُخوزيسأ  ُعذأ

َد بأَن َُيأ  ، َفَدَخُلوَها َوقَ تَ ُلوا )ُُمَمَّ يأفي لسَّ افيعييَّ َوفييَها َساَر الأُغزُّ إيََل نَ يأَسابُوَر، َفَمَلُكوَها ِبي قييَه الشَّ ََ ََي الأ
تُ  ََ لأطََنةي، َوُهَو ُمعأتَ َقٌل ََل يُ لأتَ  ُِ السَّ َُ َسنأَجُر لَُه اسأ لأطَا ََ السُّ ا، وََكا ًَ نأ َثََلثينَي أَلأ إيلَيأهي، َحَّتَّ  َو( َْنأًوا مي

ِأ َيُكنأ َلُه َمنأ  َأ يَ رأَكَب، فَ َل مي َأ ََّيَّ َن اْلأ هي َورَكيَب.إينَُّه َأرَاَد َكثيريًا مي ُه َعَلى َوَسطي ََلَحُه، َفَشدَّ ُل سي  َُيأمي
هي َعنأُه، ليتَ قأ  ني انأقيطَاعي فًا مي ًتا آَخَر، َخوأ نأُه َما َيَأُكُلُه َوق أ ُر مي خي َم إيلَيأهي َطَعاٌم َيدَّ ََ إيَذا ُقدِي ِأ يفي وََكا رييهي صي

َّا يَ عأريُفونَُه. ِأ لَيأَس َهَذا ِمي ََّنَُّ بيهي، َوْلي  َواجي
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لُ  يهي َفضأ اٍد، َوَسلَُّموَها إيََل َأخي ريي َشدَّ َمي َن اْلأ يَنةي آّني فََأَخُذوَها مي َدي َرأَمني ِبي .َوفييَها َوَثَب ُقُسوُس اْلأ ََ  و
َا َورَاَء الن َّ  ٍد ِبي َأ بأَن ُُمَمَّ َغاجأ َخا َراُك الأَقارَغألييَُّة ُطمأ َت أ ةي، قَ َتَل اْلأ ي اْلأيجَّ ُه يفي َوفييَها يفي ذي ري، َوأَلأَقوأ هأ

يٍب. َ َمهي ا َغريأ ًَ َع َتضأ َة ُملأكيهي ُمسأ ََ ُمدَّ َياَء قَبييَحٍة ; وََكا ، َوَنَسُبوُه إيََل َأشأ َراءي  الصَّحأ
 ]الأَوفَ َياُت[

يبُ  َدي َافيُظ اْلأ يُّ اْلأ ري بأني َعلييٍِ الأبَ غأَدادي ُد بأُن ََنصي لي ُُمَمَّ ضأ ََ َ أَبُو الأ ،  َوفييَها تُ ُويفِي لي ضأ ََ لأ ُهورًا ِبي ََ َمشأ وََكا
 ، ََ اَئٍة يفي َشعأَبا تِينَي َوَأرأبَعيمي ليُدُه َسَنَة َسبأٍع َوسي َبلييًّا ُمغَاليًيا، َوَموأ ََ َشافيعييًّا، َوَصاَر َحن أ تُُه أَيأًضا وََكا ََ َموأ وََكا

. ََ  يفي َشعأَبا
َن الأبيََلدي  لأعيَراقي َوَما َجاَورَُه مي ََ ِبي ةي. َوفييَها َكا ي اْلأيجَّ  زَلأَزَلٌة َكبيريٌَة يفي ذي

ًا. ًَل َخريِي ََ فَاضي ، وََكا َصلييُّ وييُّ الأَموأ ُّ النَّحأ اّني َ َُيأََي الأَغسَّ  َوفييَها تُ ُويفِي
ي َجزييَرةي ابأني  ، قَاضي َرزُورييُّ هأ ِي الشَّ ٍر َُيأََي بأُن َعبأدي اَّللَّي بأني الأَقاسي يني أَبُو طَاهي  ُعَمَر. َوََتُج الدِي
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اَئٍة[ مي نَي َوََخأسي َدى َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
(551) 

اَئةٍ  مي نَي َوََخأسي َدى َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
ِأ  ُه ن أ ََ مي لِيَيَة َوَما َكا قي َيرينأجي بيصي ََزائيري َوإيفأرييقييََّة َعَلى َمليكي الأ َي اْلأ َيا صأ ُر عي  ذيكأ

َ، َوأَ َقدأ  هي ُغلأَياَلي لِيَيَة َوُملأَك َوَلدي قي اَر َمليكي صي َت رُجَّ اَئٍة َموأ مي ٍَ َوَأرأبَعينَي َوََخأسي َد ذََكرأََن َسَنَة ََثَا ََ فَاسي نَُّه َكا
قيلِيَيَة. َي صي نأ ُحُصو ٌة مي دَّ هي عي مي نأ ُحكأ بيريي، َفَخَرَج مي  التَّدأ

َنَة َقويَي طَ  هي السَّ ََ َهذي ا َكا َمُع النَّاسي فييهي، َفَخَرَج َعنأ طَاَعتيهي َجزييَرُة َجرأبََة َوَجزييَرُة قَ رأقَ نََّة، فَ َلمَّ
ُل إيفأرييقييََّة، فََأوَُّل َمنأ َأظأَهَر اْلأيََلَف َعَليأهي ُعَمرُ   بأُن أَِي َوَأظأَهُروا اْلأيََلَف َعَليأهي، َوَخاَلَف َعَليأهي َأهأ

 ُّ َُرِيََّيّني ي الأ َُسنيأ ََ  اْلأ ، وََكا َسني ا فَ َتَحَها َأَِبُه َأَِب اْلَأ َها، َلمَّ تَ عأَمَل َعَلي أ اُر َقدي اسأ ََ رُجَّ اُقَس، وََكا ََ يَنةي َس َدي ِبي
تَ عأَمَلُه، َوَأَخَذ أَ  ي ; فَاسأ لأ َوَلدي تَ عأمي َز َوالضَّعأَف َوقَاَل: اسأ َن الأُعَلَماءي الصَّاْليينَي، فََأظأَهَر الأَعجأ َِبُه مي

ينَ  قيلِيَيَة.رَهي  ًة إيََل صي
، َوَقدأ قَاَرَب َأَجليي، َفَمََّت َأمأ  نِي هي ُعَمَر: إينَِّني َكبيرُي السِي َها قَاَل ليَوَلدي رَي إيلَي أ ا َأرَاَد الأَمسي َكنَ تأَك فَ َلمَّ

، َوََل تَ نأُظرأ يفي أَنَّ  ِأ ُه ، َوََل تُ َراقيب أ َعلأ َُرأَصُة يفي اْلأيََلفي َعَلى الأَعُدوِي فَاف أ َسبأ َأِّني َقدأ ُمتُّ الأ َتُل َواحأ ِني ُأق أ
ِأ إيََل ال نأُك يَنةي إيََل اْلأيََلفي َوقَاَل: َيطأُلُع ََجَاَعٌة مي َل الأَمدي َُرأَصَة َدَعا َأهأ هي الأ ا َوَجَد َهذي سُّوري، ; فَ َلمَّ



ت ُ  ، َويَ قأ ِأ يعيهي َيرينأجي َوالنََّصاَرى َجَي ََ َمَساكيَن الأ ُدو صي ََّ َسيِيَدََن َوََجَاَعٌة يَ قأ . فَ َقاُلوا َلُه: إي ِأ ِأ ُكلَُّه ُلوََّنُ
َعأَداءي َفمَ  َن اْلأ يأخي أُُلوٌف مي لشَّ ََذا، َوإيَذا قُتيَل ِبي يأَخ َوالَدَك َُنَاُف َعَليأهي. قَاَل: ُهَو َأَمَرّني ِبي ا َماَت ; الشَّ

ُس َحَّتَّ قَ تَ ُلوا مأ ِأ َتطأُلعي الشَّ  فَ َل
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َيرينأَج عَ  اَئٍة.الأ مي نَي َوََخأسي َدى َوََخأسي ََ َذليَك َأوََّل َسَنةي إيحأ ، وََكا ِأ ريهي  نأ آخي
َكرُ  يٍد بيَقابيَس، َوَساَر َعسأ ُد بأُن َرشي دي بأُن َمطأُروٍح بيَطَرابُ ُلَس َوبَ عأَدُِهَا ُُمَمَّ  َعبأدي ُثَّ ات َّبَ َعُه أَبُو ُُمَمَّ

ني إيََل بُونََة َفَمَلَكَها َوخَ  مي َوَسَة.الأُمؤأ يََّة َوسأ دي َيرينأجي َما َعَدا الأَمهأ ِي الأ يُع إيفأرييقييََّة َعنأ ُحكأ  َرَج َجَي
يَّةي َْنأُو َميأَدا دي َ الأَمهأ نَ َها َوَبنيأ يَنٌة بَ ي أ َي َمدي ي إيََل َزوييَلَة، َوهي َُسنيأ [ اْلأ ِأ َوَأرأَسَل ُعَمُر بأُن ]أَِي ، ُُيَرِيُضُه ٍَ

َعُلوا َذليَك، َوقيَدَم َعَرُب الأبيََلدي إيََل َزوييَلَة، َعَلى الأُوثُوبي َعَلى  ََ َن النََّصاَرى، فَ  ِأ فييَها مي َمنأ َمَعُه
يَّةي. دي ريََة َعني الأَمهأ ، َوَقَطُعوا الأمي َيرينأجي َن الأ يَّةي مي دي لأَمهأ َلَها َعَلى َمنأ ِبي  فََأَعانُوا َأهأ

َ مَ  ا اتََّصَل اْلأَََبُ بيُغلأَياَلي ُتَب إيلَيأهي فَ َلمَّ َأ َيكأ ُنُه، فَأََمَرُه َأ َل اب أ ي َوَعرَّفَُه َما َعمي َُسنيأ َضَر َأَِب اْلأ لِيَيَة َأحأ قي ليكي صي
َم َعَلى ليهي، فَ َقاَل: َمنأ َقدي دي إيََل طَاَعتيهي، َوَُيَوِيَفُه َعاقيَبَة فيعأ لأَعوأ َهاُه َعنأ َذليَك، َوَيَأُمَرُه ِبي ُع  يَ ن أ َهَذا ََل يَ رأجي

ِأ َُيَكِي  ُدُه، َوَيَأُمُرُه بيََتأكي َما ارأَتَكَبُه، فَ َل قيلِيَيَة إيلَيأهي َرُسوًَل يَ تَ َهدَّ نأ بيكيَتاٍب، فََأرأَسَل َمليُك صي نأُه ُعَمُر مي
َنازَ  ِأ جي ِأ َوَمَعُه يُعُه ُل الأبَ َلدي َجَي ََ الأَغُد َخَرَج َأهأ ا َكا َمُه َذليَك، فَ َلمَّ ٌة، َوالرَُّسوُل ُدُخولي الأبَ َلدي يَ وأ

ُتُه، َوَقدأ جَ  ، َفَدفَ ُنوَها َوَعاُدوا، َوَأرأَسَل ُعَمُر إيََل الرَُّسولي يَ ُقوُل لَُه: َهَذا أَِي َقدأ َدفَ ن أ ِأ ُدُه ُت ُيَشاهي َلسأ
ُُتأ. نَ ُعوا بيهي َما َأَردأ  ليلأَعَزاءي بيهي، فَاصأ

َا ََبَُه ِبي َ فََأخأ ِأ يَ َزلأ يَذأُكُر  فَ َعاَد الرَُّسوُل إيََل ُغلأَياَلي ، فََأَخَذ َأَِبُه َوَصَلَبُه، فَ َل ي َُسنيأ َصَنَع ُعَمُر بأُن أَِي اْلأ
 اَّللََّ تَ َعاََل َحَّتَّ َماَت.

يَّةَ  دي ، َفَحَصُروا الأَمهأ ِأ اُقَس َوَغريأيهي ََ لي َس لأَعَربي َوَأهأ ِأ ِبي ِأ َكثُ َر ََجأُعُه َّنَُّ ُل َزوييَلَة فَإي ُقوا  َوَضي َّ َوَأمَّا َأهأ
ينييًّا في  رييَن شي لِيَيَة َعشأ قي ُب صي ِأ َصاحي يَّةي َقلييَلًة، َفَسريََّ إيلَيأهي دي لأَمهأ َواُت ِبي َق أ َها، وََكاَنتي اْلأ يَها الرِيَجاُل َعَلي أ

ََلُح، َفَدَخُلوا الأبَ َلَد، َوَأرأَسُلوا إيََل الأَعَربي َوَبَذُلوا  َوالسِي
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َهزي  ِأ َماًَل لييَ ن أ ُل َزوييَلَة َْلُ ََزَمتي الأَعَرُب، َوبَقيَي َأهأ ُل َزوييَلَة، فَاَّنأ ِأ َوَأهأ تَ تَ ُلوا ُه ، فَاق أ َن الأَغدي ُموا، َوَخَرُجوا مي
اُقَس وَ  ََ ُل َس ََزَم َأهأ َيرينأُج، فَاَّنأ ُِ الأ ، َوَأَحاَط ِبيي ري الأبَ َلدي َيرينأَج بيظَاهي ََ الأ اُقَس يُ َقاتيُلو ََ ُل َس يفي رَكيُبوا َوَأهأ

ََزُموا إيََل َزوييَلَة، فَ َوَجُدوا أَب أ  َيرينأُج فَاَّنأ ُِ الأ ُل َزوييَلَة، َفَحَمَل َعَليأهي ا، َوبَقيَي َأهأ ري فَ َنَجوأ َواَِبَا ُمغأَلَقًة، الأَبحأ



 ََ ِأ َوَلَأ يَ نأُج إيَلَّ الأَقلييُل فَ تَ  ثَ ُرُه وري، َوَصََبُوا َحَّتَّ قُتيَل َأكأ ِأ إيََل فَ َقاتَ ُلوا ََتأَت السُّ رَُّقوا، َوَمَضى بَ عأُضُه
. ني مي  َعبأدي الأُمؤأ

ٍء  ُيوخي يفي الأََبِي، َوَلَأ يُ َعرِيُجوا َعَلى َشيأ َي َوالشُّ َيا ب أ َُرمي َوالصِي َن اْلأ َا مي ا قُتيُلوا َهَرَب َمنأ ِبي ، فَ َلمَّ ِأ َواْليي نأ َأمأ مي
َيرينأُج َزوييَلَة فَ َقتَ ُلوا َمنأ َوَجُدوا في  َيرينأُج َوَدَخَل الأ تَ َقرَّ الأ َواَل، َواسأ َمأ ، َوََّنَُبوا اْلأ ََالي َطأ َن النِيَساءي َواْلأ يَها مي

َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. ني َعَلى َما َنذأُكُرُه إي مي ِأ َعبأُد الأُمؤأ ُه ن أ َأ َأَخَذَها مي يَّةي إيََل َأ دي لأَمهأ  ِبي
 

هي  ََ َشاهأ َوَحبأسي ُر الأَقبأضي َعَلى ُسَليأَما لي  ذيكأ صي لأَموأ  ِبي
ُقرأ  ُدودي بأني زَنأكيي بأني آقأُسن أ يني َموأ يني َعلييٌّ ُكوَجُك ََنئيُب ُقطأبي الدِي َنةي قَ َبَض زَيأُن الدِي هي السَّ يفي َهذي

ََ ُسَليأمَ  َشاهأ، وََكا دي بأني َمليكأ َي ُُمَمَّ لأطَا ََ َشاهي ابأني السُّ ، َعَلى الأَمليكي ُسَليأَما لي صي بي الأَموأ َُ َشاهأ َصاحي ا
، فَ َلمَّ  ََ هي، َوَخَطَب َلُه يفي َمَنابير ُخَراَسا دي َّ َعهأ َيًا، َوَقدأ َجَعَلُه َوِلي َي َسنأَجَر َقدي لأطَا هي السُّ نأَد َعمِي ا َجَرى عي

َُوا َعني الأُغزِي، َمضَ  ، َوَضُع ََ َكري ُخَراَسا َم َعَلى َعسأ ى إيََل َخَواَرزأَم ليَسنأَجَر َمَع الأُغزِي َما ذََكرأََنُه، َوتَ َقدَّ
ََ َفَمن َ  َها ََ َعَدُه، َفَجاَء إيََل َأصأ يَس، ُثَّ بَ َلَغُه َعنأُه َما َكريَهُه فَأَب أ يهي َأقأسي َنَة َأخي نَ تُ َها َشاهأ فَ َزوََّجُه اب أ حأ َعُه شي

يهي َُمأ  ُد َشاهأ ابأُن َأخي ، َفَسريََّ إيلَيأهي ُُمَمَّ ََ ، َفَمَضى إيََل قَاَشا ُخولي َن الدُّ َعُدوُه مي َكًرا أَب أ ٍد َعسأ ُمودي بأني ُُمَمَّ
، َوَأرأَسلَ  َف َونَ َزَل الأبَ نأَدَيأينيي َها، فَ َقَصَد اللِيحأ َشاهأ َعن أ ، َفَمنَ َعُه َمليكأ ََ َتا َها، َفَساَر إيََل ُخوزيسأ َرُسوًَل  َعن أ

ليُمُه بيُوُصوليهي، َوتَ َردََّدتي الرُّسُ  َيي يُ عأ َت ََةي الأُمقأ َليي َل إيََل اْلأ َأ يُ رأسي ُر َعَلى َأ َمأ تَ َقرَّ اْلأ َي اسأ نَ ُهَما، إيََل َأ ُل بَ ي أ
، َوقَاَل: َقدأ  َباعي َت أ ََواريي َواْلأ َن اْلأ يَنًة، فََأرأَسَلَها إيََل بَ غأَداَد َوَمَعَها َكثيرٌي مي َُ رَهي َأرأَسلأُت َهُؤََلءي َزوأَجَتُه َتُكو

مي  رُي الأُمؤأ ََ َأمي َأ َأذي  نينَي يفي ُدُخوَل بَ غأَداَد فَ َعلأُت َوإيَلَّ رََجعأُت.رََهائيَن، فَإي
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ََ َثََلَثَيائَ  ُلُغو َييٌف يَ ب أ َكٌر َخ ََ يفي الأُقُدومي َوَمَعُه َعسأ ُة َزوأَجَتُه َوَمنأ َمَعَها، َوَأذي ََ َليي َرَم اْلأ ةي رَُجٍل، فََأكأ
ََة يَ لأَتقيي لأ لَُه ابأُن الأَوزييري، َفَخَرَج َوَلُد الأَوزييري ابأني ُهَبريأ ، َوَلَأ َيََتَجَّ َي ي الأُقَضاةي َوالنَّقييَبا هي، َوَمَعُه قَاضي

َأ َدَخَل الأمُ  ُة، َوَأقَاَم بيبَ غأَداَد إيََل َأ ََ َليي َسُة، َوَخَلَع َعَليأهي اْلأ مأ هي الشِي نأ َوَدَخَل بَ غأَداَد َوَعَلى رَأأسي َحرَُّم مي
نَي  َدى َوََخأسي ي الأُقَضاةي َسَنةي إيحأ َر قَاضي ضي ةي، َوُأحأ ََ َليي َُ َشاهأ إيََل َداري اْلأ َر فييهي ُسَليأَما ضي اَئٍة فَُأحأ مي َوََخأسي

حي َوالأُمَوافَ َقةي َوُلُزومي الطَّاَعةي، َوأَ  ةي َعَلى النُّصأ ََ يِينَي، َوَحَلَف ليلأَخليي َُ الأَعبَّاسي ُهوُد َوَأعأَيا نَُّه ََل َوالشُّ
َاٍل.يَ تَ َعرَُّض إي   ََل الأعيَراقي ِبي

، َوَِبقيي أَلأَقابيهي، َوخُ  يني َيا َوالدِي ن أ َياثي الدُّ َب َلُه بيبَ غأَداَد َولُقِيَب أَلأَقاَب أَبييهي غي ا َحَلَف ُخطي ليَع َعَليأهي فَ َلمَّ
َكري بَ غأَداَد َثََلثَُة آََلفي فَاريٍس، َوجُ  نأ َعسأ َ َمَعُه مي لأطََنةي، َوُسريِي َلُع السَّ ُب خي َُ َصاحي رُي قُ َويأَدا َمي عيَل اْلأ

. َوَّلي ََبلي يفي رَبييٍع اْلأ ٍب َمَعُه، َوَساَر َْنأَو بيََلدي اْلأ رَي َحاجي  اْلأيلَّةي َأمي



ٍد  َي ُُمَمَّ لأطَا ي السُّ َي َُمأُموٍد َأخي لأطَا َشاهي ابأني السُّ ، َوَأرأَسَل إيََل َمليكأ ََ ََُة إيََل ُحلأَوا َليي بي َصاَوَساَر اْلأ حي
بيهي َوجُ  ُهَما ليَصاحي ن أ يأ فَاريٍس، َفَحَلَف ُكلُّ مي ََ َم يفي أَلأ ُعوُه إيََل ُمَوافَ َقتيهي، فَ َقدي ََ َوَغريأيَها َيدأ عيَل َِهََذا

ليَحةي َوَغريأيَها، َفَساُروا َسأ لأَمالي َواْلأ ََُة ِبي َليي ََ َشاهأ، َوقَ وَّاُِهَا اْلأ دي ُسَليأَما َ َعهأ َشاهأ َوِلي ِأ  َمليكأ َتَمُعوا ُه َواجأ
ُز، َفَصاُروا يفي ََجأٍع َكبيرٍي.  َوإييلأديكأ

، َوََنئيبيهي زَ  لي صي بي الأَموأ ُدوٍد َصاحي يني َموأ ِأ َأرأَسَل إيََل ُقطأبي الدِي ٌد َخََبَُه َُ ُُمَمَّ لأطَا َع السُّ ا َسَي يأني فَ َلمَّ
ُهَما الأُمَساَعَدَة َوالأُمَعاَضَدَة، ن أ يني َيطأُلُب مي َيَر، فََأَجاَِبُه إيََل  الدِي َأ َظ َويَ بأُذُل َْلَُما الأَبُذوَل الأَكثيريََة إي

نأ َعَساكيريهي، َووَ  َتَمَع َمَعُه مي َأ َشاهأ َوَمني اجأ ُسُه َوَساَر إيََل ليَقاءي ُسَليأَما َأ قَ َعتي َذليَك َوَوافَ َقا، فَ َقويَيتأ نَ 
ُوََل، َوا ِأ يفي َُجَاَدى اْلأ نَ ُه َرأُب بَ ي أ َُ َشاهأ َوَمنأ َمَعُه، اْلأ ََزَم ُسَليأَما ، فَاَّنأ ي رييَقنيأ ََ َ الأ َتدَّ الأقيَتاُل َبنيأ شأ

ةي  ََ َليي َكري اْلأ نأ َعسأ َكُر َوَوَصَل مي نَي رَُجًَل،  -وََكانُوا َثََلثََة آََلفي رَُجٍل  -َوَتَشتََّت الأَعسأ نأ ََخأسي َْنأٌو مي
ِأ َأَحٌد، َوإيَََّّ  ُه ن أ َتلأ مي  اَوَلَأ يُ قأ
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رِيقينَي. ََ ُتوا، َوَجاُءوا ُمتَ  ، َوَتَشت َّ ِأ َواُْلُ ِأ َوَأمأ َذتأ ُخُيوُْلُ  ُأخي
يني َعلييٌّ  َر، َفَخَرَج إيلَيأهي زَيأُن الدِي َرَزوأ َز َوَساَر َْنأَو بَ غأَداَد َعَلى َشهأ َُ َشاهأ إييلأديكأ يفي ََجَاَعٍة  َوفَاَرَق َسلييَما

صي  َكري الأَموأ نأ َعسأ يني مي ، َفَخَرَج زَيأُن الدِي يني َهةي زَيأني الدِي نأ جي ًعا َْلَا مي طي َُ ُمقأ رُي بَ زَّا َمي َر اْلأ َرَزوأ ََ بيَشهأ ، وََكا لي
صي  يني إيََل قَ لأَعةي الأَموأ ريًا، َوَْحََلُه زَيأُن الدِي ََ َشاهأ، فََأَخَذاُه َأسي ََا َعَلى َطرييقي ُسَليأَما لي َوَحَبَسُه َوَساَر، فَ َوقَ 

َأ  اَئٍة[ إي مي نَي ]َوََخأسي ريهي َما َنذأُكُرُه َسَنَة ََخأٍس َوََخأسي نأ َأمأ ََ مي َأ َكا َا ُمَكرًَّما ُُمأََتًَما، إيََل َأ ُ، ِبي َشاَء اَّللَّ
َي َُمأُموٍد يُ َعرِيفُُه َذليَك، َوَوَعدَ  لأطَا يني إيََل السُّ َُ َشاهأ َأرأَسَل زَيأُن الدِي ا قُبيَض ُسَليأَما ُه الأُمَعاَضَدَة فَ َلمَّ

نأُه.  َعَلى ُكلِي َما يُرييُدُه مي
 

يني قَ لأَعَة َحاريمَ  ري نُوري الدِي ُر َحصأ  ذيكأ
، ُثَّ ليبَ يأُمنأدَ  َيرينأجي َي ليلأ يني َُمأُموٌد الزَّنأكيي إيََل قَ لأَعةي َحاريَم، َوهي َنةي َساَر نُوُر الدِي هي السَّ بي يفي َهذي ، َصاحي

يَ  َي قَ لأَعٌة َمنييَعٌة يفي ُْنُوري  أَنأطَاكيَيَة، َوهي ليَها، َوهي نأ َشرأقييِيَها، َوَحَصَرَها َوَضيََّق َعَلى َأهأ تُ َقاريُب أَنأطَاكيَيَة مي
َها. ُلوُه َعن أ نأ بُ عأٍد، َوَساُروا َْنأَوُه ليرُيَحِي َها َومي ن أ َيرينأُج َمنأ قُ رأٍب مي َتَمَعتي الأ نَي، فَاجأ ليمي  الأُمسأ

ْلأي  ََ ِبي ِأ يَ ُقوُل: إين ََّناوََكا ََ إيََل رَأأييهي، فََأرأَسَل إيلَيأهي ُعو َلُه َويَ رأجي ََ َعقأ ِأ يَ عأريُفو نأ َشَياطيينيهي ٌَ مي ني َشيأطَا  صأ
ِأ  َأ َهَزَمُك نَُّه إي ، فَإي للِيَقاءي ِأ ِبي ُت ُروا أَن أ ظي الأَقلأَعةي، َولَيأَس بيَنا َضعأٌف، َفََل َُتَاطي َأ ُر َعَلى حي دي َها َأَخذَ نَ قأ

َف َأعأَمالي َحاريَم، فَ  َأ يُ عأُطوُه نيصأ ََها، َوالرَّأأُي ُمطَاَولَُتُه ; فََأرأَسُلوا إيلَيأهي َوَصاَْلُوُه َعَلى َأ طََلُحوا َوَغريأ اصأ
: َعَراءي ، فَ َقاَل بَ عأُض الشُّ ِأ ُه  َعَلى َذليَك، َورََحَل َعن أ
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ٍد ََّي نُورَُه ... يَن ُُمَمَّ َت دي َها ُأَسادُ  أَلأَبسأ َق السُّ زًّا َلُه فَ وأ  عي
َيَّادي الأَقَنا ... َحَّتَّ تَ ثَ قََّف ُعوُدُه الأَميَّادُ  َمُلُه ِبي  َما زيلأَت َتشأ

 
 َلَأ 

َت َعزأَمَك ُدونَهُ  َأ  يَ بأَق ُمذأ َأرأَه
يُق َتَكلًُّما ََّ الأَمَنابيَر َلوأ ُتطي تيعأَداُد ... إي  َعَدٌد يُ َراُع بيهي، َوََل اسأ

طأَرافي الأَقريَُيةي َكلأَكًَل ْحَي  َعأَواُد ... ُملأٍق ِبَي  َدتأَك َعنأ ُخطََبائيَها اْلأ
َض الرََّدى ا َعايَ ُنوا َخوأ ََلُد ... َحاُموا فَ َلمَّ ٌق َوجي  َطَرفَاُه َضرأٌب َصادي

ينأُس " َوَقدأ َتََبأَنَس  ِأ َأوأ َكاُدوا ... َورََأى " الأَبي هي ا فَ َرائيَس َكيأدي لَّةً َحاَموأ  ذي
يأُل الرََُّب  َف السَّ َأ يَ نأسي َاريَم َوالأَمَصاُد َمَصاُد ... َمنأ ُمنأكيٌر َأ  َحزأًما ْلي

َنا َة السَّ ََ َس َكاسي مأ َأ يُعييَد الشَّ اُد ... َأوأ َأ  َوأَبُوُه َذاَك الأَعاريُض الأَمدَّ
َِبَء َما  ُع اْلأ ََ َهاُب زيََنُد ... ََل يَ ن أ َن الأ ََنٌر َْلَا َذاَك الشِي  ََسَُكوا مي

َوأََلدُ   َعلأَياءي َحَّتَّ يُ رأَفَع اْلأ
َي َطوييَلٌة.  َوهي
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َن الأُمُلوكي  َز َوَغريأيهي مي ُر َوفَاةي َخَواَرزأَم َشاهأ أَتأسي  ذيكأ
دي بأ  ُز بأُن ُُمَمَّ َ َخَواَرزأُم َشاهأ أَتأسي َرةي تُ ُويفِي خي َع َُجَاَدى اْلأ َنةي ََتسي هي السَّ ََ َقدأ يفي َهذي تيكينَي، وََكا ني أَنُوشي

َطي  ري اْلأ ََرارَةي بيَغريأي َأمأ يَدَة اْلأ وييًَة َشدي تَ عأَمَل َأدأ َأأ، فَاسأ ِأ َيَبأ نأُه فَ َل َتدَّ َمَرُضُه، َأَصابَُه فَاليٌج، فَ تَ َعاََلَ مي ، فَاشأ بَّاءي
: تي نأَد الأَموأ ََ يَ ُقوُل عي َ. وََكا تُُه، فَ تُ ُويفِي تأ قُ وَّ ََ َهَلَك َعِنِي ُسلأطَانيَيهأ{  -}َما َأغأََن َعِنِي َماليَيهأ  َوَضُع

اَئٍة.29 - 28]اْلاقة:  عينَي َوَأرأبَعيمي  [ ، وََكاَنتأ ويََلَدتُُه يفي رََجٍب َسَنَة تيسأ
هي، َوََسََل َأًخا نأ َأعأَمامي ًرا مي ََ ، فَ َقَتَل نَ  َُ ُنُه َأرأَسََل َ َمَلَك بَ عأَدُه اب أ ا تُ ُويفِي ٍم،  َوَلمَّ َلُه َفَماَت بَ عأَد َثََلثَةي َأَّيَّ

َسُه. َأ  َوقييَل َبلأ قَ َتَل نَ 
لي الطَّاَعةي وَ  ري الأُغزِي، َعَلى َما َنذأُكُرُه بيَبذأ نأ َأسأ ََ َقدأ َهَرَب مي َي َسنأَجَر، وََكا لأطَا ، َوَأرأَسَل إيََل السُّ نأقيَيادي اَلي

ًنا.َفَكَتَب َلُه َمنأُشورًا بيويََليَةي َخَواَرزأ  ، فَ َبقيَي يفي ويََليَتيهي َساكيًنا آمي ََ  َم، َوَسريََّ اْلأيَلَع َلُه يفي رََمَضا
ثيًرا لي  ِأ ; ُمؤأ ِأ َُمأُبوًِب إيلَيأهي ا َْلُ ًَ يَّتيهي، ُمنأصي َوالي رَعي ريَةي، َكافًّا َعنأ َأمأ ُز َحَسَن السِي ََ أَتأسي َي َواْلأَريأي وََكا َسا حأ ْلأي



 ََ ِأ ; وََكا ٍل. إيلَيأهي ٍل َشامي ٍر َوَعدأ ٍن َغامي َ َأمأ يَُّة َمَعُه َبنيأ  الرَّعي
َأ َشاهأ َمليُك َكرأَما دي بأني َأرأَسََل َواريسي بأُن ُُمَمَّ ََ َ أَبُو الأ ري الأَمذأُكوري تُ ُويفِي هأ ، َوَمَلَك َويفي َسابيَع َعَشَر الشَّ ََ

ُنُه َسلأُجوقأَشاهأ.  بَ عأَدُه اب أ
َ الأمَ  نأ َوفييَها تُ ُويفِي ُب ُقونييََّة َوَما َُيَاويرَُها مي َش َصاحي ََ بأني قَ تَ لأمي ََ بأني ُسَليأَما ُعوُد بأُن قُ لأَج َأرأَسََل ليُك َمسأ

. ََ ُنُه قَ لأُج َأرأَسََل ، َوَمَلَك بَ عأَدُه اب أ  بيََلدي الرُّومي
 

َي َسنأَجَر َمني الأُغزِي  لأطَا ُر َهَربي السُّ  ذيكأ
َنةي يفي رَ  هي السَّ ري الأُغزِي ُهوَ يفي َهذي نأ َأسأ َشاهأ مي َُ َسنأَجُر بأُن َمليكأ لأطَا ََ َهَرَب السُّ  َمَضا
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 ََ َا َعَلى الأُغزِي، وََكا َتظأَهَر ِبي َذ، َواسأ يَن َمَعُه، َوَساَر إيََل قَ لأَعةي تيرأمي َُمَراءي الَّذي َن اْلأ َخَواَرزأُم َشاهأ َوََجَاَعٌة مي
دي  ُز بأُن ُُمَمَّ ِأ فييَمنأ َمَعُهَما،  أَتأسي َي الأُغزَّ فَ يُ َقاتيََلَّنيي َدا صي ٍد، يَ قأ َُ َُمأُموُد بأُن ُُمَمَّ َاقَا تيكينَي، َواْلأ بأني أَنُوشي

نأ ُخرَ  َيٍة مي َُراَسانييِينَي َعَلى ََنحي َن الأُغزِي َواْلأ ٍد مي َجاًَل، َوَغَلَب ُكلُّ َواحي ِأ سي نَ ُه َرأُب بَ ي أ ، َفَكاَنتي اْلأ ََ اَسا
.ف َ  ِأ ِأ ََيأَمُعُه َلَها، ََل رَأأَس َْلُ  ُهَو َيَأُكُل َدخأ

َم ا ََّ ُمَقدَّ َق َأ ََ ، فَات َّ ََ ََ يُرييُد الأُعُبوَر إيََل ُخَراَسا َذ إيََل َجيأُحو نأ تيرأمي َُ َسنأَجُر مي لأطَا َراكي َوَساَر السُّ َت أ ْلأ
ََ أَ  َ، وََكا ُُه َعلييٌّ بيكأ تُ ُويفِي رِي الأَقارَغألييَّةي، اَسأ َي َسنأَجَر َوَعَلى َغريأيهي، َكثيرَي الشَّ لأطَا ٍء ]َعَلى[ السُّ َشدَّ َشيأ

َي َسنأَجَر، وََكَذليَك غَ  لأطَا بَ َلتي الأَقارَغألييَُّة إيََل السُّ َ َأق أ ا تُ ُويفِي ، فَ َلمَّ َيََتي َسادي َوإيََثرَةي الأ ََ نأ َسائيري َوالأ ِأ مي ُُه ريأ
ي الأبيََل  نأ َأقَاصي ِي مي َُم ريهي َمَع اْلأ ُة َأسأ ََ ; َفَكاَنتأ ُمدَّ َو يفي رََمَضا َرأ دي َوَأَدانييَها، َوَعاَد إيََل َداري ُملأكيهي ِبي

ائَ  مي نَي َوََخأسي َدى َوََخأسي ََ َسَنَة إيحأ ٍَ َوَأرأبَعينَي إيََل رََمَضا ُوََل َسَنَة ََثَا سي َُجَاَدى اْلأ نأ َسادي  ٍة.الأُغزِي مي
 

َعةي  ُر الأبَ ي أ دي أَبييهي ذيكأ ني بيويََليَةي َعهأ مي دي بأني َعبأدي الأُمؤأ  ليُمَحمَّ
رأُط َوا ََ الشَّ هي، وََكا دي ٍد بيويََليَةي َعهأ هي ُُمَمَّ َعةي ليَوَلدي لأبَ ي أ ني ِبي مي َنةي َأَمَر َعبأُد الأُمؤأ هي السَّ َ َعبأدي يفي َهذي َدُة َبنيأ لأَقاعي

ٍِ أَ  َتاِتي ن أ َ ُعَمَر هي ني َوَبنيأ مي َن الأُمؤأ ني مي مي َن َعبأُد الأُمؤأ ا ََتَكَّ ني ; فَ َلمَّ مي َر بَ عأَد َعبأدي الأُمؤأ َمأ َأ يَليَي ُعَمُر اْلأ
ََلٍل َورُعأ  نأ هي َضَر ُأَمَراَء الأَعَربي مي ، فََأحأ ِأ ُقَل الأُملأَك إيلَيأهي َأ يَ ن أ يٍِ الأُملأكي وََكثُ َر َأوأََلُدُه َأَحبَّ َأ َبَة َوَعبأدي

ِأ إي  ، َوَغريأيهي ني مي نأ َعبأدي الأُمؤأ ِأ ليَيطأُلُبوا مي ِأ َمنأ يَ ُقوُل َْلُ ، َوَوَضَع َعَليأهي ِأ َسَن إيلَيأهي ِأ َوَأحأ لَيأهي َوَوَصَلُه
َََعُلوا ذَ  ُع النَّاُس إيلَيأهي بَ عأَدَك ; فَ  َك يَ رأجي نأ َوَلدي ٍد مي َ َعهأ َأ ََتأَعَل لََنا َوِلي ِأ ليَك، فَ لَ َويَ ُقوُلوا َلُه: نُرييُد َأ

َِي  َر ْلي َمأ ََّ اْلأ : إي ِأ يَن، َوقَاَل َْلُ دي ٍِ ليُعُلوِي َمنأزيلَتيهي يفي الأُمَوحِي َتاِتي ن أ َراًما ليُعَمَر هي ِأ إيكأ ُه ا َيُيب أ ٍص ُعَمَر ; فَ َلمَّ َأ  َح
ني َوَأَجاَب إيََل َخلأعي  مي نأَد َعبأدي الأُمؤأ هي، َفَحَضَر عي سي َأ َِ ُعَمُر َذليَك َخاَف َعَلى نَ  يَنئيٍذ بُوييَع  َعلي هي، َفحي سي َأ نَ 



َرَج َعبأ  يعيَها، فََأخأ َب َلُه فييَها َجَي هي بيَذليَك، َوُخطي يعي بيََلدي ، وََكَتَب إيََل َجَي دي ٍد بيويََليَةي الأَعهأ ني ليُمَحمَّ مي ُد الأُمؤأ
 يفي 
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ًئا َكثيريًا. َوالي َشي أ َمأ َن اْلأ مي مي  َذليَك الأيَ وأ
 

تيعأمَ  ُر اسأ ني َأوأََلَدُه َعَلى الأبيََلدي ذيكأ مي  الي َعبأدي الأُمؤأ
ٍد َعبأ  تَ عأَمَل َوَلَدُه َأَِب ُُمَمَّ ، فَاسأ ني َأوأََلَدُه َعَلى الأبيََلدي مي تَ عأَمَل َعبأُد الأُمؤأ َنةي اسأ هي السَّ َد اَّللَّي َعَلى يفي َهذي

سَ  َنُه َأَِب اْلَأ تَ عأَمَل اب أ َا ; َواسأ َايََة َوَأعأَماْلي ٍص ِبي َأ َنُه َأَِب َح تَ عأَمَل اب أ َا ; َواسأ ني َعلييًّا َعَلى فَاَس َوَأعأَماْلي
َراَء َوَمالي  َزييَرَة اْلأَضأ َتَة َواْلأ َا، َوَوَلَّ اب أَنُه َأَِب َسعييٍد َسب أ ََ َوَأعأَماْلي َسا يَنةي تيلأمي َقَة ; وََكَذليَك ُعَمَر َعَلى َمدي

. ِأ ُُه  َغريأ
تي  يَن َوَلَقدأ َسَلَك يفي اسأ دي تَ عأَمَل َعَلى الأبيََلدي ُشُيوَخ الأُمَوحِي ََ َقدي اسأ يًبا، َوَذليَك أَنَُّه َكا ِأ َطرييًقا َعجي عأَماْليي

، فََأَخذَ  ِأ َأ يَ عأزيَْلُ ُر َعَليأهي َأ ََ يَ تَ َعذَّ دي بأني ُتوَمرأَت، وََكا يِي ُُمَمَّ دي َحابي الأَمهأ نأ َأصأ ُهورييَن مي ، الأَمشأ ِأ  َأوأََلَدُه
: إيِّني وَ  ِأ َِبئيهي ِأ قَاَل ْلي َتَدى ِبيي ا َمَهُروا فييَها َوَصاُروا يُ قأ ، فَ َلمَّ ََ يفي الأُعُلومي َتغيُلو نأَدُه َيشأ ِأ عي َأ تَ رََكُه  ُأرييُد َأ

ََّنَُّ  َعأَمالي )ْلي ِأ يفي اْلأ َُ َأوأََلدُُك هي، َوَيُكو ِأ َعَلى َما َأََن بيَصَددي َتعينُي بيُك ي َأسأ نأدي ِأ ُعَلَماُء فُ َقَهاُء( َتُكونُوا عي
َّنأ  ِأ ِمي ِأ بَ عأَضُه ( ُثَّ َوَضَع َعَليأهي ِأ ، )فَ َوَلَّ َأوأََلَدُه ََ ُروُرو ََ َمسأ ِأ َفريُحو ُد  ; فََأَجابُوا إيََل َذليَك َوُه يَ عأَتمي

ِأ فيي ُت يًما َقدأ فَ َعلأُتُموُه ; فَارَق أ ًرا َعظي : إيِّني َأَرى َأمأ ِأ ََدَب. فَ َقاُلوا: َوَما ُهَو؟ َعَليأهي، فَ َقاَل َْلُ َزأَم َواْلأ هي اْلأ
نَ  ٌء َمَع َما فييَها مي َها َشيأ ن أ ِأ مي نينَي لَيأَس َْلُ مي ريي الأُمؤأ ، َوَأوأََلُد َأمي َعأَمالي ِأ يفي اْلأ ِي  فَ َقاَل: َأوأََلدُُك الأعيلأ

قُ  َأ يَ نأُظَر يفي َهَذا فَ َتسأ َياَسةي، َوإيِّني َأَخاُف َأ ني السِي ، َوُحسأ َق الأَقائيلي دأ نأَدُه، فَ َعليُموا صي ِأ عي َط َمنأزيلَُتُك
اَدَة َأوأََلَدَك. فَ َقاَل: ََل  َل َعَلى الأبيََلدي السَّ تَ عأمي َأ َتسأ ني َوقَاُلوا: ْنُيبُّ َأ مي نأَد َعبأدي الأُمؤأ َعُل، َفَحَضُروا عي  َأف أ

. ِأ ِأ يَ َزاُلوا بيهي َحَّتَّ فَ َعَل َذليَك بيُسَؤاْليي  فَ َل
 

ٍد بَ غأَدادَ  َي ُُمَمَّ لأطَا ري السُّ ُر َحصأ  ذيكأ
دَ  ََ ُُمَمَّ لأطَا ََّ السُّ ٌد بَ غأَداَد، َوَسَبُب َذليَك َأ َُ ُُمَمَّ لأطَا ةي، َحَصَر السُّ ي اْلأيجَّ َنةي يفي ذي هي السَّ  بأَن يفي َهذي

َأ َُيأَطَب َلُه  ََةي َيطأُلُب َأ َليي ََ َقدأ َأرأَسَل إيََل اْلأ نأ إيَجابَتيهي َُمأُموٍد َكا ُة مي ََ َليي تَ َنَع اْلأ ، فَامأ بيبَ غأَداَد َوالأعيَراقي
بُ  ، َصاحي يني ، َوَوَعَدُه َأََتَبُك ُقطأُب الدِي ََ يفي َعَساكيَر َكثيريٍَة َْنأَو الأعيَراقي نأ َِهََذا  إيََل َذليَك، َفَساَر مي

يني َعلييٌّ ِبييرأَسالي  ، َوََنئيُبُه زَيأُن الدِي لي صي  الأَموأ

(9/231) 



 

نيَ  َدى َوََخأسي ةي َسَنَة إيحأ ي اْلأيجَّ َم الأعيَراَق يفي ذي ري بَ غأَداَد، فَ َقدي  الأَعَساكيري إيلَيأهي َْنأَدًة َلُه َعَلى َحصأ
َبَل َخطأَلَُبأ  ُة ََيأَمُع الأَعَساكيَر فََأق أ ََ َليي طََّرَب النَّاُس بيبَ غأَداَد، َوَأرأَسَل اْلأ اَئٍة[ ، َواضأ مي نأ ]َوََخأسي ُس مي

 َِّ َت ٌل إيََل اْلأيلَّةي فََأَخَذَها، َواهأ َط، َورََحَل ُمَهلأهي َرةي، َوَأَخَذ َواسي ُب الأَبصأ َط َوَعَصى َأرأَغُش، َصاحي  َواسي
َر َوَجَعلَ  َُني َوَقَطَع اْلأيسأ يَع السُّ ري اْلأيَصاري، َوََجََع َجَي َمأ ََة ِبي يني بأُن ُهَبريأ َُ الدِي ُة َوَعوأ ََ َليي يَع ََتأَت  اْلأ َمي اْلأ

ْلأَ  َِ َأَحٌد ِبي َأ ََل يُقيي اَئٍة[ ، َأ مي نَي ]َوََخأسي ي َوََخأسي نَ َتنيأ َتَصَف الأُمَحرَّمي َسَنَة اث أ َي ُمن أ ، َونُودي انيبي التَّاجي
َواُل إيََل َحريميي َداري اْلأي  َمأ َلتي اْلأ ، َونُقي َوادي ُل السَّ َل النَّاُس َوَأهأ ََ ، فََأجأ ِيِي َر الأَغرأ ُة َقصأ ََ َليي ََلَفةي، َوَخرََّب اْلأ

حَ  َحابُُه َما َوَجُدوا، َوَخرََّب َأصأ ، َوََّنََب َأصأ يَّ مي َة َوالنَّجأ دَّ َتجي يَسى َوالأُمَرب ََّعَة َوالأُقَريََّة َوالأُمسأ دي عي اُب ُُمَمَّ
بينَي، َوالتُّوثََة، َوَشاريَع ابأني ريزأقي اَّللَّي َوِبَ  َتا.َشاهأ ََّنأَر الأَقَلَّ َأ َي َوُقُط  َب الأَميأَدا

وَ  ِأ َأمأ ٍد، وََكَسُبوا َمَعُه َكري ُُمَمَّ ِأ َخَرُجوا إيََل َعسأ َّنَُّ َرةي فَإي ُل َِببي الأَبصأ ُل الأَكرأخي َوَأهأ  اًَل َكثيريًَة.َوَأمَّا َأهأ
، َوَّنُي  ِيِي َانيبي الأَغرأ َق َحرأََب إيََل اْلأ ٌد فَ وأ َُ ُُمَمَّ لأطَا يني ُهَناَك، َوَعََبَ السُّ َبتأ ُأَواََن، َواتََّصَل بيهي زَيأُن الدِي

ُنأدي َوالأَعامَّةي، َونَ  ََلَح َعَلى اْلأ ُة السِي ََ َليي َلةي، َوفَ رََّق اْلأ نأَد الرَّمأ ُد َشاهأ عي َصَب َوَساُروا، فَ نَ َزَل ُُمَمَّ
.  الأَمَجانييَق َوالأَعرَّاَداتي

َن ا رييَن مي ََ يفي الأعيشأ ا َكا نأَد الرَّقَّةي، فَ َلمَّ َُوا عي ، َوَوقَ  يني َعلييٍِ دي َشاهأ َوزَيأني الدِي َكُر ُُمَمَّ لأُمَحرَّمي رَكيَب َعسأ
لنِي  ِأ ِبي ُه ، َورََموأ ِأ ِأ َعامَُّة بَ غأَداَد فَ َقاتَ ُلوُه ، فَ َعََبَ إيلَيأهي َيةي التَّاجي ابي إيََل ََنحي لنُّشَّ ا ِبي طي َوَغريأيهي، ُثَّ َورََموأ َأ

ُة ُحُروٍب.َجَرى ب َ  دَّ ِأ عي نَ ُه  ي أ
َباَحًة َويفي السُّ  لي بَ غأَداَد سي نأ َأهأ َرأُب، َوَعََبَ َكثيرٌي مي تي اْلأ َتدَّ ٍر َعاَوُدوا الأقيَتاَل، َواشأ ََ ، َويفي ََثليثي َص َُني

ُهوًدا. ًما َمشأ ََ يَ وأ  فَ ُقتيُلوا ; وََكا
ِأ ُكلَّ َوقأٍت، َوُعمي  نَ ُه َرأُب بَ ي أ َانيبي َوَلَأ تَ َزلي اْلأ َكري إيََل اْلأ ثَ ُر الأَعسأ َلَة َوَعََبَ َعَليأهي َأكأ جأ ُر َعَلى دي َل اْلأيسأ

 ََ َليي ، َوَأَمَر اْلأ ِيِي َانيبي الأَغرأ يني يفي اْلأ ، َوبَقيَي زَيأُن الدِي ي َانيَبنيأ ، َوَصاَر الأقيَتاُل يفي اْلأ رأقييِي َي: ُكلُّ الشَّ ُة فَ ُنودي
يهي ََخأَسَة َدََننيرَي،  َمنأ ُجريَح فَ َلُه ََخأَسةُ  نأَد الأَوزييري فَ يُ عأطي ٌَ َُيأُضُر عي ََ ُكلََّما ُجريَح إينأَسا َدََننيرَي، َفَكا

ََّ بَ عأَض الأَعامَّةي ُجريَح ُجرأًحا لَيأَس بيَكبيرٍي، َق َأ ََ  فَات َّ
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ََننيرَي، فَ َقاَل َلُه الأَوزييُر: لَيأَس َهذَ  ٍء، فَ َعاَوَد الأقيَتاَل، َفُضريَب، فَانأَشقَّ َفَحَضَر َيطأُلُب الدَّ ُرأُح بيَشيأ ا اْلأ
يَك َهَذا؟ َفَضحي  ََلََن الأَوزييُر أَيُ رأضي َل إيََل الأَوزييري فَ َقاَل: ََّي َموأ هي، َفُحمي مي نأ َشحأ ٌء مي فُُه َوَخَرَج َشيأ َك َجوأ

َراحَ  َعَف َلُه، َورَتََّب َلُه َمنأ يُ َعاليُج جي نأُه، َوَأضأ َأ بَريَئ.مي  َتُه إيََل َأ
تُ  َواكيَه َواْلأَُضَر َكثيريٌَة، وََكاَنتي الأَغَلَّ ََ َِ َوالأ ََّ اللَّحأ َكري إيَلَّ َأ َواُت يفي الأَعسأ َق أ َرتي اْلأ بيبَ غأَداَد َكثيريًَة  َوتَ َعذَّ



ََننيريي فَ َيبييعُ  َوَض الدَّ ُنأدي عي رِيقُ َها يفي اْلأ ََ ََ يُ  ََّ الأَوزييَر َكا َ يَصًة، إيَلَّ ; ْلي ِأ رَخي نأَدُه َعاُر عي َسأ ِأ تَ َزلي اْلأ وََّنَا، فَ َل
. ِأ نأَدُه اكيَهَة َواْلأَُضَر َقلييَلٌة عي ََ َِ َوالأ ََّ اللَّحأ  َأ

ََ زَ  ليَها ; وََكا َهأ ِأ َوَعَدمي الأَمعييَشةي ْلي ُه نأقيطَاعي الأَمَوادِي َعن أ لي بَ غأَداَد َلي َتدَّ اْلأيَصاُر َعَلى َأهأ يني يأ َواشأ ُن الدِي
ي ََّ نُوَر الدِي َ نَي ; َوقييَل ْلي ليمي ةي َوالأُمسأ ََ َليي لي اْلأ َجأ يَن يفي الأقيَتالي ْلي َ ُمُيدِي لي َغريأ صي َكُر الأَموأ ني َُمأُموَد َوَعسأ

يني  ََبي، َأرأَسَل إيََل زَيأني الدِي َكأ لي اْلأ صي بي الأَموأ يني َصاحي يَ ُلوُمُه َعَلى قيَتالي  بأَن زَنأكيي، َوُهَو َأُخو ُقطأبي الدِي
ََتَ َوَأقأَصَر. ََ ةي، فَ  ََ َليي  اْلأ

َعَد الرِي  ٍِ ليَيصأ اَئٍة ُسلَّ ٌد َأرأبَ َعمي َُ ُُمَمَّ لأطَا َل السُّ ( ، َوَعمي مي ََّيَّ َثري اْلأ َرأُب يفي َأكأ َجاُل فييَها إيََل )َوَلَأ تَ َزلي اْلأ
ُل ب َ  َََتَح َأهأ َُوا، َوقَاتَ ُلوا، فَ  وري. َوزََح ؟ السُّ ِي ََلليي ِأ إيََل السَّ َواَب الأبَ َلدي َوقَاُلوا: َأيُّ َحاَجٍة بيُك غأَداَد أَب أ

ُر َعَلى  َمأ َنَما اْلأ َربُوَها. فَ بَ ي أ َأ يَ قأ ُروا َعَلى َأ دي ِأ يَ قأ َها ; فَ َل ن أ ُخُلوا مي تََّحٌة فَادأ ََ َواُب ُم َب أ هي اْلأ َذليَك إيذأ َهذي
َي ُمَُ  لأطَا َُ َوَصَل اْلأَََبُ إيََل السُّ ، َوَمَعُه الأَمليُك َأرأَسََل ََ َب بيََلدي َأرَّا َز َصاحي َشاهأ َوإييلأديكأ ََّ َأَخاُه َمليكأ ٍد َأ مَّ

َها ا َعَلي أ َلوأ تَ وأ ََ َواسأ َز، َقدأ َدَخُلوا َِهََذا َرَأةي إييلأديكأ ٍد، َوُهَو ابأُن امأ ، َوَأَخُذوا ابأُن الأَمليكي طُغأُرَل بأني ُُمَمَّ
َل اْلأُ  ُد َشاهأ َذليَك َجدَّ يفي الأقيَتالي لََعلَّهُ َأهأ َع ُُمَمَّ ا َسَي ، فَ َلمَّ ِأ َواَْلُ دي َشاهأ َوَأمأ يَن َمَع ُُمَمَّ ُلُغ  َمَراءي الَّذي يَ ب أ

َوَّ  نأ رَبييٍع اْلأ رييَن مي ََ يفي الرَّابيعي َوالأعيشأ َها َْنأَو َِهََذا ٍء َورََحَل َعن أ رأ َعَلى َشيأ دي ِأ يَ قأ ي َغَرًضا، فَ َل َننيأ لي َسَنَة اث أ
اَئٍة. مي نَي َوََخأسي  َوََخأسي

ُد َشاهأ مي  دي إيَذا فَ رََغ ُُمَمَّ ُع َعَلى َعزأمي الأَعوأ َمأ رََّق َذليَك اْلأ ََ ، َوتَ  لي صي يني إيََل الأَموأ ََلحي َوَعاَد زَيأُن الدِي نأ إيصأ
َرةي ُحُروِبيي  ََ ; َويفي َكث أ ُعو ِأ يَ ُعوُدوا ََيأَتمي هي، فَ َل َا اْلأيَراُح َكاَنتأ  بيََلدي رٌي، َوإيََّّ ٌر َيسي ََ ِأ إيَلَّ نَ  نَ ُه َتلأ بَ ي أ ِأ َلَأ يُ قأ

. ََ نأ َطرييقي ُخَراَسا ََها مي ا َساُروا ََّنَُبوا بَ عأُقوَِب َوَغريأ  َكثيريًَة، َوَلمَّ
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يدَ  َراٌض َشدي َلَها َأمأ نأ بَ غأَداَد َأَصاَب َأهأ َكُر مي ا رََحَل الأَعسأ ةي الَِّتي َمرَّتأ َوَلمَّ دَّ ٌت َكثيرٌي ليلشِي ٌة َحادٌَّة، َوَموأ
، َفَخَرَج إيلَ  ََ إيََل الرَّيِي نأ َِهََذا ِأ َساُروا مي َّنَُّ ُز َوَمنأ َمَعُهَما فَإي َشاهأ َوإييلأديكأ ِأ ; َوَأمَّا َمليكأ ِأ إييَنانأُج ِبيي يأهي

َذ السُّ  ََ ِأ فَ َهَزُموُه، فَأَن أ نَ تُ َها َوقَاتَ َلُه حأ َكٍر شي يَّ يفي َعسأ َرَّامي ُمَس بأَن قَ يأَماَز اْلأ رَي ُسقأ َمي ٌد اْلأ َُ ُُمَمَّ لأطَا
َن الرَّيِي يُرييدُ  َشاهأ َوَمنأ َمَعُهَما َقدأ َعاُدوا مي ُز َوَمليكأ ََ إييلأديكأ ُمُس، وََكا يَنانأَج، َفَساَر ُسقأ ََ َْنأَدًة ْليي و

مُ  ِأ ُسقأ ةي، فَ َلقييَ ُه ََ َليي َُ ُُمَاَصَرَة اْلأ لأطَا َتاَج السُّ ، فَاحأ ِأ َقاَْلُ َكَرُه َوأَث أ ، فَ َهَزُموُه َوََّنَُبوا َعسأ ِأ ُس َوقَاتَ َلُه
ينَ َوري، َوَأََتُه َرُسولٌ  لدِي َز ِبي ََّ إييلأديكأ ََ بَ َلَغُه َأ ا بَ َلَغ ُحلأَوا ، َفَساَر، فَ َلمَّ َراعي سأ ٌد إيََل اْلأي نأ ََنئيبيهي إييَنانأَج  ُُمَمَّ مي

هي،أَنَُّه َدخَ  ََ إيََل بيََلدي َتا ُب ُخوزيسأ ُسُه َوَهَرَب َِشأَلُة، َصاحي َأ ُطأَبَة َلُه فييَها، فَ َقويَيتأ نَ  ، َوَأَعاَد اْلأ ََ  َل َِهََذا
بأ  َا شي ِهي َشاهأ، َوبَقيَيا يفي ََخأَسةي آََلفي فَاريٍس، فَ َعاَدا إيََل بيََلدي َز َوَمليكأ ثَ ُر ََجأعي إييلأديكأ رََّق َأكأ ََ .َه َوتَ  َاريبي  اْلأ

َتَدَأ بيهي َمَرُض ال َز، فَاب أ دي بيََلدي إييلأديكأ َز ليَقصأ ََ َأرَاَد التََّجهُّ ُد َشاهأ إيََل َِهََذا ا رََحَل ُُمَمَّ ، َوبَقيَي بيهي َوَلمَّ لِي سُّ



َأ َماَت.  إيََل َأ
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
، ُأطأليقَ  َوَّلي َنةي يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ َم  يفي َهذي ا َقدي رييَت ; َوَلمَّ نأ َحبأسي َتكأ ََة مي ري ابأُن الأَوزييري ابأني ُهَبريأ أَبُو الأَبدأ

َبأسي يَزييُد عَ  ََ ُمَقاُمُه يفي اْلأ ُهوًدا، وََكا ًما َمشأ ََ يَ وأ نَُه، وََكا َلى َثََلثي بَ غأَداَد َخَرَج َأُخوُه َوالأَموأكيُب يَ تَ َلقَّوأ
نينَي.  سي

ََتَقَ  ، َوفييَها احأ َوابِي ََتََق َدرأُب فيَراَشا، َوَدرأُب الدَّ َا، َواحأ َرييُق ِبي َخري، وََكثُ َر اْلأ تأ بَ غأَداُد يفي رَبييٍع اْلأ
َاُتونييَُّة، َوَدارُ  رييَُّة، َواْلأ ، َوَخَرابَُة ابأني َجرأَدَة، َوالظَََّ َي  َوَدرأُب اللَّبَّا

(9/234) 

 

، َوسُ  َزَجي ُ َذليَك.اْلأيََلَفةي، َوَِبُب اْلأ َي َوَغريأ لأطَا  وُق السُّ
يَمًة، َوَأَسُروا َجََ  َعًة َعظي َا َوق أ قَ ُعوا ِبي ، فََأوأ ََ َُراَسا يلييَُّة طََبَس ِبي َاعي َسأ نأ َوفييَها يفي َشوَّاٍل َقَصَد اْلأي اَعًة مي

ُلوا في  ِأ َوقَ ت َّ ِأ َوَدَواِبَُّ َواَْلُ ، َوََّنَُبوا َأمأ َي لأطَا َلةي السُّ َي َدوأ .َأعأَيا ِأ  يهي
 ]الأَوفَ َياُت[

ََد بأ  ََسُن بأُن ُعبَ يأدي اَّللَّي بأني َأْحأ ََلمي أَبُو الأَمَعاِلي اْلأ سأ َ َشيأُخ اْلأي ي الأقيعأَدةي تُ ُويفِي ٍد َوفييَها يفي ذي ني ُُمَمَّ
. لي َفَاضي َي اْلأ نأ َأعأَيا بأني الرَّزَّازي بينَ يأَسابُوَر، َوُهَو مي  الأَمعأُروُف ِبي

ََ َويفي َهذي  َ َما َكا بيَها، َوَوِلي ُِ فييَها َعَلى َصاحي َاكي َد َواْلأ ََ رَئييُس آمي يأني بأُن نييَسا َ ُمرييُد الدَّ َنةي تُ ُويفِي  هي السَّ
. ِي يني أَبُو الأَقاسي ُنُه َكَماُل الدِي  إيلَيأهي بَ عأَدُه اب أ

 ، ي الأَغزأَنوييُّ َُسنيأ ََسني َعلييُّ بأُن اْلأ َ أَبُو اْلأ تَّ َوتُ ُويفِي َها َسَنَة سي َم إيلَي أ ََ َقدي ُهوُر بيبَ غأَداَد، وََكا ُظ الأَمشأ الأَواعي
ََّ الأُمقأ  اءي إيَلَّ َأ ََ َُل نيي َوالأَعامَّةي َواْلأ ََلطي نأَد السَّ ٌِ عي ي ََ َلُه قَ ُبوٌل َعظي اَئٍة، وََكا مي َرَة َوََخأسي َيَي َأعأَرَض َعشأ َت

عُ  َي َمسأ لأطَا تي السُّ .َعنأُه بَ عأَد َموأ تُُه يفي الأُمَحرَّمي ََ َموأ َي َعَليأهي، وََكا لأطَا َبالي السُّ ق أ  وٍد ْليي
َحابي  نأ َأصأ افيعييَّةي بيبَ غأَداَد، َوُهَو مي ، َشيأُخ الشَّ افيعييُّ قييُه الشَّ ََ َلِي الأ ََسني بأُن اْلأ َ أَبُو اْلأ ٍر  َوتُ ُويفِي أَِي َبكأ

ِي َوالأ  َ الأعيلأ ، َوََجََع َبنيأ يِي اشي ةي يفي الصَََّلةي.الشَّ ََ َليي ْلأ ََ يَ ُؤمُّ ِبي ، وََكا  َعَملي
َعَراءي يفي طَبَ َقةي الأَغزِييِي وَ  َي الشُّ نأ َأعأَيا يألي مي لي الن َّ نأ َأهأ ُر، َوُهَو مي اعي يِي الشَّ دي مي َ ابأُن اْلأ ، َوتُ ُويفِي ِي َرََّجاّني اْلأ

عينَي َسَنًة. ُرُه َقدأ زَاَد َعَلى تيسأ ََ ُعمأ  وََكا
لي َوفي  َييُس بأُن َفضأ يَحةي، قَ تَ َلُه َن ُب الأَبطي ريأي َصاحي ََُّر بأُن َْحَّادي بأني أَِي اْلأ  يَها قُتيَل ُمَظ
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َ اب أُنُه بَ عأَدُه. ، َوَوِلي امي َمَّ ريأي يفي اْلأ  بأني أَِي اْلأ
ُهوُر. ُر الأَمشأ اعي ُّ الشَّ ََلِبي َ الأَوأأَواُء اْلأ  َوفييَها تُ ُويفِي

َب َمعأريفَ َوفي  ََ َصاحي َرايينَي، وََكا ََ سأ ٍد الأُبَخارييُّ ِبَي ري بأُن ُُمَمَّ ََ ُِ أَبُو َجعأ َكيي َ اْلأ ََ تُ ُويفِي ٍة بيُعُلومي يَها يفي رََمَضا
. ََوائيلي َُكَماءي اْلأ  اْلأ
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اَئٍة[ مي نَي َوََخأسي ي َوََخأسي نَ َتنيأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
(552) 

اَئةٍ ُثَّ َدخَ  مي نَي َوََخأسي ي َوََخأسي نَ َتنيأ  َلتأ َسَنُة اث أ
امي  لشَّ ُر الزَََّلزيلي ِبي  ذيكأ

، َوَهَلَك  َن الأبيََلدي امي زَََلزيُل َكثيريٌَة َقوييٌَّة َخرََّبتأ َكثيريًا مي لشَّ ََ ِبي َنةي يفي رََجٍب، َكا هي السَّ فييَها َما ََل يفي َهذي
هَ  ن أ َرًة، َفَخريَب مي ، ُُيأَصى َكث أ َرادي َكأ ُن اْلأ صأ َيُة، َوحي رأطَاَب، َوالأَمَعرَُّة، َوَأفَامي ََ َزُر، وََك لأَمرَّةي َْحَاُة، َوَشي أ ا ِبي

قييَُّة، َوَطَرابُ ُلُس، َوأَنأطَاكيَيُة. ذي رأَقُة، َوالَلَّ  َوعي
ا يُع الشَّ ثَ ُرُه َفَجمي ََراُب َوَلكينأ َخريَب َأكأ ثُ رأ فييهي اْلأ ، َوَأمَّا َما َلَأ َيكأ َواُر الأبيََلدي َوالأقيََلعي َمتأ َأسأ ،، َوََتَدَّ مي

َيرينأجي َحيأثُ  َن الأ ََلمي مي سأ ي، َوَخاَف َعَلى بيََلدي اْلأي يني َُمأُموٌد يفي َذليَك الأَمَقامي الأُمرأضي  فَ َقاَم نُوُر الدِي
هي  طأَرافي بيََلدي َواُر، َفَجَمَع َعَساكيَرُه َوَأقَاَم ِبَي َسأ َواَر يفي َخريَبتي اْلأ َسأ َيرينأجي َويَ عأَمُل اْلأ يُغيرُي َعَلى بيََلدي الأ

. َواري الأبيََلدي يعي َأسأ نأ َجَي ِأ يَ َزلأ َكَذليَك َحَّتَّ فَ رََغ مي ، فَ َل  َسائيري الأبيََلدي
يَنُة  َي َمدي يَنةي، َوهي لأَمدي ََ ِبي ََّ ُمَعلِيًما َكا َيي فييهي َأ َلى، فَ َيكأ َرُة الأَقت أ َتَب َوَأمَّا َكث أ َْحَاَة، ذُكيَر أَنَُّه فَاَرَق الأَمكأ

. قَا ِأ يعيهي َي َجَي َيا ب أ َتُب َعَلى الصِي ٍِِ َعَرَض َلُه َفَجاَءتي الزَّلأَزَلُة َفَخرََّبتي الأبَ َلَد، َوَسَقَط الأَمكأ َل ليُمهي
ََ َلُه. ٍِ َكا َأُل َعنأ َصِبي ِأ َيَأتي َأَحٌد َيسأ ُِ: فَ َل  الأُمَعلِي
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رُ  َزرَ  ذيكأ َن َشي أ صأ يني حي  ُملأكي نُوري الدِي
يني َُمأُموُد بأُن زَنأكيي، فَ نَ ُقوُل:  َأ ََيأليَكُه نُوُر الدِي ََ قَ بأَل َأ ، َوليَمنأ َكا ني ري َهَذا اْلأيصأ ُئ بيذيكأ َتدي َهَذا نَ ب أ

ُف ََّنَاٍر، َوُهَو َعَلى َجَبٍل َعالٍ  نَ ُهَما نيصأ نأ َْحَاَة، بَ ي أ ُن َقرييٌب مي نأ  اْلأيصأ َلُك إيلَيأهي إيَلَّ مي َمنييٍع ََل ُيسأ
َي ا رأَداَس إيََل َأ مي َصاليحي بأني مي نأ َأَّيَّ لي ُمنأقيٍذ الأكيَنانييِينَي يَ تَ َوارَثُونَُه مي ََ ْلي َدٍة. وََكا ُر َطرييٍق َواحي َمأ ن أتَ َهى اْلأ

ري بأني َعلييِي بأني الأُمَقلَّدي بَ عأَد أَ  َأ َماَت َسَنَة إيََل أَِي الأُمرأَهفي َنصأ هي إيََل َأ ، فَ َبقيَي )بيَيدي َسني َعلييٍِ بييهي أَِي اْلَأ



َلَف َأَخاُه َأَِب َسََل  َتخأ ُت اسأ ا َحَضَرُه الأَموأ ََ ُشَجاًعا َكريَيًا ; فَ َلمَّ اَئٍة، وََكا عينَي َوَأرأبَعيمي َدى َوتيسأ َمَة إيحأ
، فَ َقاَل: َواَّللَّي ََل َولي  َد بأَن َعلييٍِ َيا َكَما َدَخلأتُ َها.ُمرأشي ن أ َن الدُّ ُرَجنَّ مي  يُتُه َوَْلَخأ

َها َأَخاُه  َلةي ُأَساَمَة بأني ُمنأقيٍذ، فَ َوَلَّ وأ ، َوُهَو َواليُد ُمَؤيَّدي الدَّ ََدبي َي َواْلأ لأُقرأآ ََ َعاليًما ِبي ََ وََكا َغَر ُسلأطَا َصأ اْلأ
ةً  َبٍة ُمدَّ ََل ُصحأ َطَحَبا َأَجأ ، َواصأ ُوا َوَساُدوا،  بأَن َعلييٍِ َة َأوأََلٍد ذُُكوٍر، وََكَبي دَّ ٌد عي َلَد ُمرأشي ، فََأوأ َي َن الزََّما مي

يهي  َخي ُُِهَا، َوَلَأ يُوَلدأ ْلي َلةي ُأَساَمُة َوَغريأ وأ ، َوُمَؤيَُّد الدَّ َسني َعلييٌّ َلةي أَبُو اْلَأ وأ زُّ الدَّ : عي ِأ ُه ن أ ٍَ َوَلٌد ذََكٌر مي  ُسلأطَا
 َ َأ َكَبي هي، َوَسَعى إيََل َأ يهي َعَلى َأوأََلدي َفَجاَءُه َأوأََلٌد ذُُكوٌر، َفَحَسَد َأَخاُه َعَلى َذليَك، َوَخاَف َأوأََلَد َأخي

عأ  َياتي شي ٍد أَب أ يهي ُمرأشي ٌَ إيََل َأخي يهي، َفَكَتَب ُسلأطَا ُهَما َعَلى َأخي ن أ ُوا ُكَلًّ مي ََ فَ َغريَّ ُدو سي َأ ُِ الأُم نَ ُه ٍر يُ َعاتيُبُه بَ ي أ
نأهُ عَ  َاَجُة إيلَيأهي مي عأٍر يفي َمعأَناُه رَأَيأُت إيث أَباَت َما َتََسُّ اْلأ َياَء بَ َلَغتأُه َعنأُه، فََأَجابَُه بيشي هي َلى َأشأ َي َهذي ، َوهي

َياُت: َب أ  اْلأ
َي إيَلَّ تَ َناَهَيا َرا ََّي ... َويفي الصَّدِي َواْلأيجأ ِي إيَلَّ ََتَادي  َظُلوٌم أََبتأ يفي الظُّلأ

نأ ظَاَلٍي َجاَء َشاكيًياشَ  بُ َها ... فَ َيا َعَجًبا مي نأُب يفي َذاَك َذن أ َرََن َوالذَّ  َكتأ َهجأ
َيا َّ َوطَاَلَما ... َعَصيأُت َعُذوًَل يفي َهَواَها َوَواشي نَي يفي  َوطَاَوَعتي الأَواشي

َي  سي َأ ُأمأ َهاَت َأ َلى ... َوَهي أ ََمالي إيََل الأقي َا تييُه اْلأ َر قَاليَياَوَماَل ِبي هأ  َْلَا الدَّ
َيا َوًة َوتَ َناسي َأ َي أَبأَدتأ َج َأ هي َها ... َوإي نأ ُعُهودي َدَعتأ مي ًيا َما َأوأ  َوََل ََنسي

َ فييهي ِلي َوالأُمَعانَ َيا َهٌر ... ََجَعأَت الأَمَعاِلي َك َجوأ نأ َقرييضي ا َأََتّني مي  َوَلمَّ
َنَّهُ  يًنا ْلي عأَر حي نَي َوَلَّ َشَبابيَيا وَُكنأُت َهَجرأُت الشِي ي حي  ... تَ َوَلَّ بيُرغأمي
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ٌق إيَذا وَّ ََ ٌظ ُم َأ تِينَي َل َن السِي  َوأَيأَن مي
َرِتي  َّ َوُأسأ ي يَ رأَعى َبِني نأُه َعَصانيَيا ... َوقُ لأُت َأخي لي مي ََن الأَقوأ ُت َأدأ  رُمأ

ُِ مَ  َيا ... َوََيأزييهي َمامي ُِ َوذي ي فييهي دي ُظ َعهأ ََ ُه فيعأَلهُ َوَُيأ َأ  ا َلَأ ُأَكلِي
ُر ُصعأَدِتي  هأ َأ َحََن الدَّ ا َأ نأ تُ َراثيَيا ... َفَما َلَك َلمَّ تُُه مي ي فَ َقدأ َأعأَددأ سي َأ  لينَ 

َوةً  رأَت َحَّتَّ َصاَر بيرَُّك َقسأ َيا ... تَ َنكَّ ََ َماضي ِنِي َصاريًما َكا َِ مي  َوثَ لَّ
َوًة َوتَ َنابيَيا َأ ُِ َج ُه ن أ تُهُ  َوقُ رأُبَك مي َّا رََجوأ َر الأَكفِي ِمي َأ ُت صي َبحأ  ... َوَأصأ

تُهُ  دأ ا َعهي ََّى َسبييَل رََجائيَيا ... َعَلى أَنَِّني َما ُحلأُت َعمَّ  َأَرى الأَيأأَس َقدأ َع
نَِّني  ََثتي فَإي َادي نأَد اْلأ َو عي ََّي ... َفََل َغرأ َُ ويَدادي ُنو ي السُّ  َوََل َغريََّتأ َهذي

َا َأرَاَك َيَييِني  رَاُء َلوأ ُقريَنتأ ِبي َا َعذأ َاليَيا ... َتَيلُّ ِبي َََنَم ِشي  َواْلأ
اتيَك زَاََّنَا َكَما ََ نأ صي َماءي َلَأ تُ َعدَّ َدرَاريََّي ... ََتَلَّتأ بيُدرٍِ مي  ُْنُوُم السَّ



يً  ََ َواهي دي َما َكا شأ َِبنيًيا ليلأَمجأ ِلي الأَغَوانيَيا ... َوعي ََ َمنأُظوُم الْلَّ  ازَا
ََ َهاويَّيَ  َي َما َكا َسا حأ َن اْلأي يًدا مي  ُمشي

اَئٍة قَ َلبَ  مي َدى َوَثََلثينَي َوََخأسي ٌد َسَنَة إيحأ َ ُمرأشي ا تُ ُويفِي نَ ُهَما فييهي ََتَاُسٌك، فَ َلمَّ ُر بَ ي أ َمأ ََ اْلأ َأُخوُه  وََكا
رَ  ، َوَأخأ ِأ َا َيُسوُؤُه ِأ ِبي ، َوَِبَدَأُه َجنِي َر الأمي هي َظهأ َوأََلدي ِأ نُوَر ْلي ثَ ُرُه رَُّقوا َوَقَصَد َأكأ ََ َزَر، فَ تَ  نأ َشي أ ِأ مي َجُه

ِأ  ُذ بيثَأأريهي َخأ ُدُه َواْلأ ، فَ َغاَظُه َذليَك، َوَلَأ َُيأكينأُه َقصأ ِأ هي نأ َعمِي ا إيلَيأهي َما َلُقوا مي ، َوَشَكوأ يني ِأ إيََل  الدِي َوإيَعاَدَُتُ
َيرينأ  يَهادي الأ تيَغاليهي ِبي شأ ِأ َلي .َوطَنيهي َيرينأجي َزَر إيََل الأ َِ َشي أ َأ ُيَسلِي فيهي َأ َوأ ، َوْلي  جي

َتدَّ  َيرينأجي فَاشأ ِأ ُمَراَسَلُة الأ ُه يني َعن أ ٌَ َوبَقيَي بَ عأَدُه َأوأََلُدُه، فَ بَ َلَغ نُوَر الدِي َ ُسلأطَا ، ُثَّ تُ ُويفِي ِأ َحنَ ُقُه َعَليأهي
ا َخريبَ  َتَظَر فُ رأَصًة َُتَكِيُنُه، فَ َلمَّ نأ َبِني ُمنأقيذي َوان أ َن الزَّلأَزَلةي َلَأ يَ نأُج مي َا ذََكرأََنُه مي َنَة ِبي هي السَّ تي الأَقلأَعُة َهذي

َا َأَحٌد. يني ِبي  الَّذي
، َوَأحأ  َل َدعأَوًة ليلنَّاسي ََ َقدأ َخََتَ َوَلًدا لَُه، َوَعمي ِأ َكا ُه ن أ بَ َها مي ََّ َصاحي َعينَي َأ ِأ َأَجأ َضَر َوَسَبُب َهََلكيهي

ََ يفي َُمأ  ََاريقُُه، َوإيَذا َكا ََ َلُه فَ َرٌس ُيُيبُُّه، َوَيَكاُد ََل يُ  نأَدُه يفي َداريهي، وََكا يَع َبِني ُمنأقيٍذ عي َِ َجَي ليٍس ُأقيي
اري َفَجاَءتي الزَّلأَزَلُة، فَ َقاَم  مي َعَلى َِببي الدَّ ُر يفي َذليَك الأيَ وأ ََ الأُمهأ ُس َعَلى َِببيهي. وََكا َُرأ النَّاُس الأ

لينَي إيََل الأَبابي  َي ا َوَصُلوا ُُمأ اري، فَ َلمَّ َن الدَّ ريُجوا مي  ليُيخأ
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، َفَسقَ  ُُروجي َن اْلأ تَ َنَع النَّاُس مي ِأ فَ َقتَ َلُه، َوامأ ََ َأوََّْلُ َرُس رَُجًَل َكا ََ اري رََمَح الأ َن الدَّ ُرُجوا مي اُر ليَيخأ َطتي الدَّ
، وَ  ِأ ِأ ُكلِيهي َها َعَليأهي رييُد، فَ َباَدَر إيلَي أ َها إيَلَّ الشَّ ن أ َخريَبتي الأَقلأَعُة َوَسَقَط ُسورَُها وَُكلُّ بيَناٍء فييَها، َوَلَأ يَ نأُج مي

َر َأسأ  نأُه، َفَمَلَكَها َوَعمَّ يني مي َها، َفَمَلَكَها َوَتَسلََّمَها نُوُر الدِي ن أ لأُقرأبي مي ََ ِبي ا َوارَهَ بَ عأُض ُأَمَرائيهي، وََكا
يَدًة.  َوُدورََها، َوَأَعاَدَها َجدي

 
َزييَرةي  ُدوٍد َعَلى اْلأ يني َموأ تييََلءي ُقطأبي الدِي بي َجزييَرةي ابأني ُعَمَر َواسأ يِي َصاحي بَ يأسي ُر َوفَاةي الدُّ  ذيكأ

مي  َدى َوَأرأبَعينَي ]َوََخأسي ا قُتيَل َسَنَة إيحأ َََتَبَك زَنأكيي، فَ َلمَّ َزييَرُة ْلي يني َكاَنتي اْلأ َنُه َسيأُف الدِي اَئٍة[ َأقأَطَعَها اب أ
، ََ هي إيََل اْلأ هي، فَ َبقيَيتأ بيَيدي نأ َأَكابيري ُأَمَراءي َواليدي ََ مي ، وََكا يِي بَ يأسي ٍر الدُّ ريي أَِي َبكأ َمي َها  َغازيي ليْلأ ن أ َن مي َوََتَكَّ

نأهُ  ُذَها مي يني َأخأ ُر َعَلى ُقطأبي الدِي َيأُث يَ تَ َعذَّ نَي، َوَلَأ َوَصاَر ِبي َدى َوََخأسي ةي َسَنَة إيحأ ي اْلأيجَّ ، َفَماَت يفي ذي
ُدوٌد َثََل  ِأ َموأ ُُه ُغلأَبُك، َوَأطَاَعُه ُجنأُدَها، َفَحَصَرُه َها َِمأُلوٌك َلُه اَسأ ََل َعَلي أ تَ وأ ُهٍر، َُيَلِيفأ َوَلًدا، فَاسأ ثََة َأشأ

نأ سَ  ٍر مي ََ نأ ُغلأَبَك يفي َص َوَضَها إيقأطَاًعا َكثيريًا.ُثَّ َتَسلََّمَها مي نَي، َوَأعأطَاُه عي  َنةي َثََلٍث َوََخأسي
 

َي َسنأَجرَ  لأطَا ُر َوفَاةي السُّ  ذيكأ



، أَبُو  ََ َشاهأ بأني أَلأَب َأرأَسََل َُ َسنأَجُر بأُن َمليكأ لأطَا َ السُّ َوَّلي تُ ُويفِي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ ، يفي َهذي َرأثي اْلأ
عٍ َأَصابَُه قُ  َزييَرةي، يفي رََجٍب َسَنَة تيسأ ََّيري اْلأ نأ دي نأَجاُر، مي ليُدُه سي نأُه َوَموأ َهاٌل، َفَماَت مي  ولَنأُج، ُثَّ بَ عأَدُه إيسأ

لأطَ  يهي السُّ َو، َوَدَخَل بَ غأَداَد َمَع َأخي يَنَة َمرأ َطَن َمدي تَ وأ ، َواسأ ََ اَئٍة، َوَسَكَن ُخَراَسا َي َوَسبأعينَي َوَأرأبَعيمي ا
لأطََنةي َوَجَعَل َسنأجَ ُمَُ  لسَّ ٍد ِبي َد إيََل ُُمَمَّ َّللَّي، فَ َعهي ري ِبي َتظأهي ةي الأُمسأ ََ َليي ْلأ َتَمَع َمَعُه ِبي ٍد، َواجأ ٍد.مَّ َّ َعهأ  َر َوِلي

نُي وَ  ََلطي ُرُه، َوَأطَاَعُه السَّ تَ َقاَم َأمأ ، َواسأ َي لأطَا لسُّ ٌد، ُخوطيَب َسنأَجُر ِبي ا َماَت ُُمَمَّ َب َلُه َعَلى فَ َلمَّ ُخطي
رييَن  شأ لأُملأكي عي َلَها َُيَاَطُب ِبي ََ قَ ب أ لأطََنةي َْنأَو َأرأبَعينَي َسَنًة، وََكا لسَّ ََلمي ِبي سأ َثري َمَنابيري اْلأي َسَنًة، َوَلَأ يَ َزلأ َأكأ

َأ َأَسَرُه الأُغزُّ َعَلى َما ُه ُمََتَاقيًيا إيََل َأ ُرُه َعاليًيا َوَجدُّ  َأمأ
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َو، وََكاَد يَ ُعوُد إيلَيأهي ُملأُكُه، فَ ذَ  َرأ َع إيلَيأهي َأطأَرافُُه ِبي ٍة َوَجُي ََ َكرأََنُه، ُثَّ إينَُّه ُخلِيَص بَ عأَد ُمدَّ رََكُه َأَجُلُه. وََكا َأدأ
َنًة. يَّةي، وََكاَنتي الأبيََلُد يفي زََمانيهي آمي لرَّعي يًبا َكريَيًا رَفييًقا ِبي  َمهي

ا َماتَ  َعتأ  َوَلمَّ تيهي إيََل بَ غأَداَد ُقطي ا َوَصَل َخََبُ َموأ َرةي ; َوَلمَّ خي هي ََسَّاَها َداَر اْلأ سي َأ ُدفيَن يفي قُ بٍَّة بَ َناَها لينَ 
. َي ليلأَعَزاءي يَوا  ُخطأبَ ُتُه، َوَلَأ َُيأَلسأ َلُه يفي الدِي

َلَف َعَلى خُ  َتخأ ُت اسأ ََ َسنأَجَر الأَموأ لأطَا ا َحَضَر السُّ ، َوَلمَّ ََ دي بأني بَ غأَراَخا ََ الأَمليَك َُمأُموَد بأَن ُُمَمَّ َراَسا
َا، َوعَ  ُر ِبي َتظأهي ََ َيسأ َن الأُغزِي، فَ َقَصَد ُجرأَجا َا َخائيًَا مي َي َسنأَجَر، فََأقَاَم ِبي لأطَا تي السُّ اَد الأُغزُّ َوُهَو ابأُن ُأخأ

نأ  ٌة مي َتَمَع طَائيََ ، َواجأ ََ َو َوُخَراَسا ََل َعَلى َطَرٍف إيََل َمرأ تَ وأ ، فَاسأ ََ َعَلى َأيأ أَبَهأ الأُمَؤيَّدي َعَساكيري ُخَراَسا
اَئٍة[ . مي نَي ]َوََخأسي تيََللي إيََل َسَنةي َأرأبٍَع َوََخأسي خأ َُ َعَلى َهَذا اَلي ، َوبَقيَيتأ ُخَراَسا ََ نأ ُخَراَسا  مي

، َوَأرأَسَل الأُغزُّ إيََل الأَمليكي َُمأُمودي بأني ُُمَمَّ  ِأ ِأ يَثيقأ ِبيي ، فَ َل ِأ ِأ ليُيَملِيُكوُه َعَليأهي نأَدُه َأ َُيأُضَر عي ٍد َوَسأَُلوُه َأ
ُِ الأَمليُك َُمأُموٌد َعلَ  ِأ فََأطَاُعوُه ُمَديأَدًة ُثَّ ْلَيَق ِبيي هي، فََأرأَسَل اب أَنُه إيلَيأهي سي َأ ِأ َعَلى نَ  ى َما نَذأُكُرُه َوَخافَ ُه

نيَ  ائٍَة[ .َسَنَة َثََلٍث َوََخأسي مي   ]َوََخأسي
 

َنأَدُلسي  ْلأ نَي ِبي َلةي الأُمَلثَّمي يَنَة الأَمرييَّةي َوانأقيَراضي َدوأ نَي َمدي ليمي ُر ُملأكي الأُمسأ  ذيكأ
َن الأَمرييَّةَ  مي َحاُب َعبأدي الأُمؤأ ، َوَمَلَك َأصأ َنأَدُلسي ْلأ نَي ِبي َلُة الأُمَلثَّمي َقَرَضتأ َدوأ َنةي ان أ هي السَّ َن  يفي َهذي مي

. َيرينأجي  الأ
َراءي َوَماليَقةَ  َزييَرةي اْلأَضأ َنُه َأَِب َسعييٍد َعَلى اْلأ تَ عأَمَل اب أ ا اسأ ني َلمَّ مي ََّ َعبأَد الأُمؤأ َعََبَ أَبُو  َوَسَبُب َذليَك َأ

تُ  ٍر اللَّمأ َُ بأُن بَدأ َر إيََل َماليَقَة، َواَتَََّذَها َدارًا، وََكاتَ َبُه َميأُمو َد َسعييٍد الأَبحأ َأ يُ َوحِي ُب َغرأََنَطَة، َأ ُّ َصاحي وّني
ٌَ إيََل َمالي  َِ َغرأََنَطَة، َفَساَر َميأُمو نأُه َوَتَسلَّ َِ إيلَيأهي َغرأََنَطَة، فَ َقبيَل أَبُو َسعييٍد َذليَك مي ليهي َوُيَسلِي هأ َقَة ِبَي



َهُه إيََل  َرَمُه، َوَوجَّ هي، فَ تَ َلقَّاُه أَبُو َسعييٍد، َوَأكأ َلُة  َوَوَلدي َقَرَضتأ َدوأ ني َوان أ مي َبَل َعَليأهي َعبأُد الأُمؤأ َمرَّاُكَش، فََأق أ
ِأ إيَلَّ َجزييَرُة َمُيورأَقَة )َمَع َْحأوي بأني َغانيَيَة( . نَي َوَلَأ يَ بأَق َْلُ  الأُمَلثَّمي
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ُُيوَش َوَساَر إيََل  ا َمَلَك أَبُو َسعييٍد َغرأََنَطَة ََجََع اْلأ ، َأَخُذوَها فَ َلمَّ َيرينأجي ي الأ َيأدي َي ِبي يَنةي الأَمرييَّةي، َوهي َمدي
َتةَ  نأ َسب أ ُطوُل مي ُسأ ا ََنَزَْلَا َوافَاُه اْلأ اَئٍة، فَ َلمَّ مي ي َوَأرأبَعينَي َوََخأسي نَ َتنيأ نَي َسَنَة اث أ ليمي َن الأُمسأ َوفييهي َخلأٌق َكثيرٌي  مي

نَي، َفَحَصُروا الأَمرييَّ  ليمي َن الأُمسأ َكُرُه مي ِأ فييَها َونَ َزَل َعسأ نيَها، َفَحَصَرُه صأ َيرينأُج إيََل حي َة بَ رًّا َوَِبأًرا، َوَجاَء الأ
َل عَ  ري، َوَعمي ََبلي الأَمذأُكوري إيََل الأَبحأ َها، َوَبََن أَبُو َسعييٍد ُسورًا َعَلى اْلأ ريفي َعَلي أ ََبلي الأُمشأ َليأهي َعَلى اْلأ

، َوََل َُيأكيُن َمنأ َخنأَدقًا، َفَصاَرتي الأمَ  َنأَدقي وري َواْلأ ََذا السُّ َيرينأُج َُمأُصورَيأني ِبي ي فييهي الأ ُن الَّذي يَنُة َواْلأيصأ دي
َليأطَ  لسُّ ، الأَمعأُروُف ِبي َنأَدُلسي ْلأ َيرينأجي ِبي َذأُفونأُش َمليُك الأ َما، َفَجَمَع اْلأ َل إيلَيأهي َأ َيصي ُدُِهَا َأ ، يفي يُ نأجي ي نيأ

َن اثأَِنأ عَ  تَّةي آََلفي فَاريٍس مي ُد بأُن َسعأدي بأني َمرأَدنييَش يفي سي ، َوَمَعُه ُُمَمَّ َيرينأجي َن الأ َشَر أَلأَف فَاريٍس مي
يُقوا َذليَك، ف َ  ِأ يُطي َها، فَ َل نَي َعن أ ليمي يَنةي الأَمرييَّةي َوَدفأَع الأُمسأ نَي، َورَاُموا الأُوُصوَل إيََل َمدي ليمي َرَجَع الأُمسأ

َلَة.السُّ  َل إيََل طَُليأطي َأ َيصي هي قَ بأَل َأ دي نُي يفي َعوأ َليأطي ، َفَماَت السُّ ي نُي َوابأُن َمرأَدنييَش َخائيَبنيأ  َليأطي
 ، َيرينأجي َواُت َعَلى الأ َق أ ريَُة، َوقَ لَّتي اْلأ ُهٍر، َفَضاَقتي الأمي َفَطَلُبوا َوََتَاَدى اْلأيَصاُر َعَلى الأَمرييَّةي َثََلثََة َأشأ

َيري ا َن، َورََحَل الأ َِ اْلأيصأ ، َوَتَسلَّ ِأ ِأ أَبُو َسعييٍد إيلَيأهي َوَأمَّنَ ُه َن، فََأَجاَِبُ ََ ليُيَسلِيُموا اْلأيصأ ََما ري ْلأ نأُج يفي الأَبحأ
نينَي. ري سي َة َعشأ ُِ الأَمرييََّة ُمدَّ ََ ُملأُكُه ِأ َفَكا هي يَن إيََل بيََلدي  َعائيدي

 
بي َطََبي  وي َصاحي ُر َغزأ يلييَّةَ ذيكأ َاعي َسأ ََ اْلأي َتا  سأ

ِأ أَ  َل َكَرُه، َوَساَر َوَلَأ يَ عأ َرََّيَر َعسأ ُِ بأُن َعلييِي بأني َشهأ ُت َأ ُرسأ َنةي ََجََع َشاهأ َمازَنأَدرَا هي السَّ َهَة يفي َهذي َحًدا جي
َي ليْلأي  ، َوهي َ إيََل بَ َلدي أََلُموتي ريأ هي َسَلَك الأَمَضاييَق، َوَجدَّ السَّ دي صي َرَق َمقأ َها َوَأحأ يلييَّةي، فََأَغاَر َعَلي أ َاعي َسأ

ِأ فَ َباَعهُ  َناَءُه ََتَقَّ أَب أ ، َواسأ ِأ ، َوَسََب نيَساَءُه ِأ َواَْلُ َِ َأمأ ثَ َر، َوَغني َواَد، َوقَ َتَل فََأكأ وقي الأُقَرى َوالسَّ ِأ يفي السُّ
يلييَُّة، َودَ  َاعي َسأ ََذَل اْلأي ًا، َواُنأ نأ َوَعاَد َساليًما َغاَّي ني َما َلَأ ُيَصابُوا ِبييثأليهي، َوُخرِيَب مي َن الأَوهأ ِأ مي َخَل َعَليأهي

نينَي الأَكثيريَةي. ُر يفي السِي ِأ َما ََل يُ َعمَّ هي  بيََلدي
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 ََ اجي ُخَراَسا ذي ُحجَّ ُر َأخأ  ذيكأ
، فَ َلمَّ  ََ اُج ُخَراَسا َوَّلي َساَر ُحجَّ َنةي يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ َن يفي َهذي ِأ ََجأٌع مي طَاَم َأَغاَر َعَليأهي ا رََحُلوا َعنأ بيسي



، َوَسلي  ِأ ُه ن أ ًََرا مي ، َوقَ تَ ُلوا نَ  ِأ تيَعتيهي نأ َأمأ ، فََأَخُذوا مي ََ َتا َُراَسانييَّةي َقدأ َقَصُدوا َطََبيسأ ُنأدي اْلأ ََ اْلأ َِ الأَباُقو
. ِأ عيهي ضي نأ َموأ  َوَساُروا مي

 ََ ِأ َسائيُرو َنَما ُه ًا فَ بَ ي أ يًما، َوَصََبُوا َصَبأ اُج قيَتاًَل َعظي ُجَّ ُِ اْلأ يلييَُّة، فَ َقاتَ َلُه َاعي َسأ ُِ اْلأي إيذأ َطَلَع َعَليأهي
ا  ، َوأَلأَقوأ ََ ََما َلُموا َوطََلُبوا اْلأ َتسأ ، َواسأ ِأ يهي َيأدي ا ِبي ََذُلوا، َوأَلأَقوأ ، فَاُنأ ِأ ريُُه يًما، فَ ُقتيَل َأمي ِأ َعظي ليَحتَ ُه َأسأ

َتأأ  ريًَة ; َوقُتيَل فييُمسأ َمًة َيسي رأذي ِأ إيَلَّ شي ُه ن أ ُقوا مي ، َوَلَأ يُ ب أ ِأ يلييَُّة َوقَ تَ ُلوُه َاعي َسأ ُِ اْلأي نينَي، فََأَخَذُه َن مي ِأ مي هي
تأ بيََلَد اْلأي  يَمًة َعمَّ يَبًة َعظي ادي َوالصَُّلَحاءي ََجأٌع َكثيرٌي، وََكاَنتأ ُمصي ةي الأُعَلَماءي َوالزُّهَّ َئيمَّ ، َوَخصَّتأ اْلأ ََلمي سأ

، َوَلَأ يَ بأَق بَ َلٌد إيَلَّ َوفييهي الأَمأأَُتُ. ََ  ُخَراَسا
َدةُ  اُج، َذَهَب الأَمََلحي ، ََّي ُحجَّ ََ ليُمو ي: ََّي ُمسأ َرأَحى يُ َنادي َلى َواْلأ ََ الأَغُد طَاَف َشيأٌخ يفي الأَقت أ ا َكا ، فَ َلمَّ

ٌِ، َفَمنأ َأرَاَد الأَما لي ِأ إيَلَّ َمنأ َوَأََن رَُجٌل ُمسأ يُعُه َهَز َعَليأهي، فَ َهَلُكوا َجَي ُتُه ; َفَمنأ َكلََّمُه قَ تَ َلُه َوَأجأ َء َسَقي أ
. ِأ َِ َوَوَلَّ َهاريًِب ; َوقَلييٌل َما ُه  َسلي

 
ريي إييثَاقَ  َمي َ الأُمَؤيَّدي َواْلأ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ

ريي الأُمَؤيَّدي أَ  َمي َم اْلأ ، َقدأ ذََكرأََن تَ َقدُّ ََ َمُه َعَلى َعَساكيري ُخَراَسا َي َسنأَجَر، َوتَ َقدُّ لأطَا يأ أَبَهأ َِمأُلوكي السُّ
َُمَراءي الَسنأَجرييَّةي، َواْنأََرَف عَ  َن اْلأ رُي إييثَاُق، َوُهَو مي َمي ُِ اْلأ ُه ن أ َُمَراءي مي َن اْلأ ََ ََترًَة َفَحَسَدُه ََجَاَعٌة مي نأُه، وََكا

ُد َخَواَرزأَم َشا صي َة.يَ قأ ََ ُن الأُمَخاَل ، َويُ بأطي ُر الأُمَوافَ َقَة ليلأُمَؤيَّدي ، َوََترًَة يُظأهي ََ  هأ، َوََترًَة َشاهأ َمازَنأَدرَا
َتَمَع َمَعُه ُكلُّ َمنأ يُرييُد الأغَ  ََ َوَمَعُه َعَشَرُة آََلفي فَاريٍس، َقدي اجأ ََ فَاَرَق َمازَنأَدرَا ََ اْلأ ا َكا ارََة َعَلى فَ َلمَّ

ُر الأُمخَ الأبيََل  ي َنَسا َوأَبييَورأَد، ََل يُظأهي ََ َوَأقَاَم بينَ َواحي ، َوَقَصَد ُخَراَسا ، وَُكلُّ ُمنأَحريٍف َعني الأُمَؤيَّدي َة دي ََ اَل
َها. دَّ ُن ضي لأُمَوافَ َقةي َوالأُمَعاَضَدةي َلُه، َويُ بأطي ُلُه ِبي  ليلأُمَؤيَّدي َبلأ يُ َراسي

َن ا تَ َقَل الأُمَؤيَُّد مي َقعَ َوان أ  لأُمَكاتَ َبةي إيََل الأُمَكاَفَحةي، َوَساَر إيلَيأهي َجرييَدًة، فََأَغاَر َعَليأهي َوَأوأ
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يثَاَق، َومَ  َكُرُه ُكلَّ َما ْليي َِ الأُمَؤيَُّد َوَعسأ هي، َوَغني سي َأ َُشاَشةي نَ  رََّق َعنأُه َُجُوُعُه َوَْنَا ِبي ََ َهزيًما بيهي، فَ تَ  َضى ُمن أ
، َوَقدأ َقويَي رُ إيََل َمازَ  ُُه َعلييٌّ تَ َنازٌُع َعَلى الأُملأكي َ َأٍخ لَُه اَسأ َنُه َوَبنيأ ُِ بَ ي أ ُت ََ َمليُكَها ُرسأ ََ ; وََكا ُِ، نأَدرَا ُت سأ

َِ َذليَك عَ  َِ، فَ َعُظ ُت يهي ُرسأ ََ قَ َتَل َعلييًّا َوَْحََل رَأأَسُه إيََل َأخي ا َوَصَل إييثَاُق إيََل َمازَنأَدرَا َِ، فَ َلمَّ ُت َلى ُرسأ
ي َوََل ُأطأعيُمُه َغريأيي. َتَشاَط َغَضًبا، َوقَاَل: آُكُل ْلَأمي َتدَّ َواسأ  َواشأ

نَُّه أَ  َرايينَي فَإي ََ يَنَة َأسأ يََّما َمدي بي َوالأَغارَةي، ََل سي هأ لن َّ ََ ِبي َها َوَلَأ يَ َزلأ إييثَاُق َيََتَدَُّد يفي ُخَراَسا دي نأ َقصأ ثَ َر مي كأ
تَ َنَع، َفَساَحَّتَّ َخري  ُعَوانيهي إيََل الأُمَوافَ َقةي، فَامأ ٍد َوالأُمَؤيَُّد َيدأ َُ َُمأُموُد بأُن ُُمَمَّ لأطَا ، فَ َراَسَلُه السُّ رَا إيلَيأهي َبتأ

َما إيََل َطََبي  يهي ي أَيأدي نأ َبنيأ َكريهي، َفَمَضى مي نأ َعسأ ا قَاَرَِبُه َأََتُِهَا َكثيرٌي مي ٍََر يفي الأَعَساكيري، فَ َلمَّ ََ يفي َص َتا سأ



ََ َيطأُلُب الصُّلأ  َا، فََأرأَسَل َشاهأ َمازَنأَدرَا ائٍَة[ فَ َتبيَعاُه يفي َعَساكيريِهي مي نَي ]َوََخأسي َح، َسَنَة َثََلٍث َوََخأسي
َييَسًة، َوَسريََّ  َواًَل َجلييَلًة َوَهَداََّي َن ََ َأمأ َطَلُحوا، َوَْحََل َشاهأ َمازَنأَدرَا يَنًة فََأَجاَِبُه َواصأ َنُه رَهي  إييثَاُق اب أ

 فَ َعاَدا َعنأُه.
 

ُقَر الأَعزييزييِي  َ الأُمَؤيَّدي َوُسن أ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ
َي َسنأَجَر، َوِميَّنأ يُ َناويُئ أَيأًضا الأُمَؤيََّد َأيأ أَبَهأ، فَ لَ  لأطَا نأ ُأَمَراءي السُّ ُقُر الأَعزييزييُّ مي ََ ُسن أ تَ َغَل َكا ا اشأ مَّ

ٍد إيََل َهَراَة َوَدَخَلَها َوِبيَ الأمُ  َي َُمأُمودي بأني ُُمَمَّ لأطَا َكري السُّ نأ َعسأ ُقُر مي َرأبي إييثَاَق َساَر ُسن أ ا ََجَاَعٌة َؤيَُّد ِبي
ي َمليكي الأُغورييَّةي، َُسنيأ لأَمليكي اْلأ َد ِبي َأ يَ عأَتضي رَي َعَليأهي ِبَي َا، فَُأشي َراكي َوََتَصََّن ِبي َت أ َن اْلأ ،  مي َعلأ َأ ِأ يَ  فَ َل

ٍد، َفطَ  َي َُمأُمودي بأني ُُمَمَّ لأطَا َُمَراءي َعَلى السُّ تيََلَف اْلأ َنَُّه رََأى اخأ َيَرًدا ْلي هي ُمنأ سي َأ تَ َبدَّ بينَ  َث َواسأ َع َوَحدَّ مي
َها قَاَتَل مَ  ا َوَصَل إيلَي أ ةي، فَ َقَصَدُه الأُمَؤيَُّد إيََل َهَراَة، فَ َلمَّ لأُقوَّ َسُه ِبي َأ ََّ نَ  نأ قيَتاٍل، ُثَّ إي ًئا مي َا َشي أ نأ ِبي

، َوَلَأ  نأ َذليَك الأَوقأتي ُقَر الأَعزييزييِي مي َقَطَع َخََبُ ُسن أ َراَك َماُلوا إيََل الأُمَؤيَّدي َوَأطَاُعوُه، َوان أ َت أ ََ  اْلأ ِأ َما َكا يُ عأَل
هي َفَماَت، َوقييَل: َبلي  نأ فَ َرسي نأُه، َفقييَل: إينَُّه َسَقَط مي َراُك فَ َقتَ ُلوُه. مي َت أ  اغأَتاَلُه اْلأ

َكري سُ  نأ َعسأ هي، َوالأَتَحَق ََجَاَعٌة مي َُ َُمأُموٌد إيََل ويََليَةي َهَراَة يفي َعَساكيريهي َوُجُنودي لأطَا َم السُّ ُقَر َوتَ َقدَّ ن أ
ريي إييثَاَق، َوَأَغاُروا َعَلى ُطوَس َوقُ َراَها، فَ َبَطَلتي الزُُّروُع َواْلأَ  َمي ْلأ ، ِبي ََراُب َعَلى الأبيََلدي ََل اْلأ تَ وأ رأُث، َواسأ

َي َسنأَجَر يفي أَ  لأطَا َم السُّ ِأ َكانُوا َأَّيَّ َّنَُّ ، فَإي ُ ُِ الأَعنيأ ُه ، َوَأَصابَ ت أ ََ َيََتُ َأطأَراَف ُخَراَسا تي الأ رأَغدي َعيأٍش َوَعمَّ
َُو نَعييُمَها َيا ََل َيصأ ن أ  َوآَمنيهي، َوَهَذا َدأأُب الدُّ

(9/244) 

 

َن لََنا  َأ ُُيأسي َأُل اَّللََّ َأ نأ َخريأٍ، َنسأ نأ َكَدٍر َوَشَوائيَب َوآفَاٍت، َوقَ لََّما ََيأُلُص َشرَُّها مي َُها مي ََب َوَخريأ الأُعقأ
ٍد َوآليهي. َُحمَّ  ِبي

 
يني بَ عأَلَبكَّ  ُر ُملأكي نُوري الدِي  ذيكأ

يني َُمأُمودٌ  َنةي َمَلَك نُوُر الدِي هي السَّ يُّ  يفي َهذي اٌك الأبيَقاعي ٍَ يُ َقاُل َلُه َضحَّ بَ عأَلَبكَّ َوقَ لأَعتَ َها، وََكاَنتأ بيَيدي إينأَسا
مَ  يني دي ا َمَلَك نُوُر الدِي َق ; فَ َلمَّ َمشأ ُب دي َها َصاحي ُه إيَّيَّ ََ َقدأ َوَلَّ ، وََكا َق ; َمنأُسوٌب إيََل بيَقاعي بَ عأَلَبكَّ شأ

ِأ َُيأ  َا، فَ َل اٌك ِبي تَ َنَع َضحَّ ، امأ ََ َاَل َمَعُه إيََل اْلأ ، فَ تَ َلطََّف اْلأ َيرينأجي َن الأ يني ُُمَاَصَرتُُه ليُقرأبيهي مي كينأ نُوَر الدِي
َها. ََل َعَلي أ تَ وأ  َفَمَلَكَها َواسأ

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ



ري اَّللَّي َِبَب الأَكعأَبةي  َمأ َيي ْلي َت ُة الأُمقأ ََ َليي َنةي قَ َلَع اْلأ هي السَّ َرةي يفي َهذي قأ لن ُّ ًََّحا ِبي َوَضُه َِبًِب ُمَص َل عي ، َوَعمي
َفُن فييهي إيَذا َماَت. َوَّلي ََتبُوًَت يُدأ َن الأَبابي اْلأ هي مي سي َأ َل لينَ  َبةي، َوَعمي  الأُمَذهَّ

 ]الأَوفَ َياُت[
دي بأني ََثبيٍت أَبُو َبكأ  ُد بأُن َعبأدي اللَّطييفي بأني ُُمَمَّ َ ُُمَمَّ افيعييِي َوفييَها تُ ُويفِي َحابي الشَّ يُّ رَئييُس َأصأ َُجنأدي ٍر اْلأ

، وَكَ  نيي ََلطي نأَد السَّ ًما عي رًا ُمَقدَّ ََ َصدأ ، وََكا ادي َدَّ نأ أَِي َعلييٍِ اْلأ َا مي يَث ِبي َدي َع اْلأ ، َوَسَي ََ َها ََ صأ ََ َذا ِبَي ا
يَمٍة َوَجاٍه َعرييٍض. َمٍة َعظي شأ  حي

َنٌة َعظي  تيهي فيت أ ََ َوقُتيَل فييَها َخلأٌق َكثيرٌي.َوَوقَ َعتأ ليَموأ َها ََ صأ  يَمٌة ِبَي
، وَ  ، َحَّتَّ النَّاسي َوابِي يٌد ُأكيَلتأ فييهي َسائيُر الدَّ ََ َغََلٌء َشدي َُراَسا ََ ِبي [ َوفييَها َكا ََ َُراَسا ََ ]الأَغََلُء ِبي َكا

، ُثَّ َظَهَر َعَليأهي أَنَُّه فَ َعلَ بينَ يأَسابُوَر طَبَّاٌخ، َفَذَبَح إينأَساًَن َعَلويَّيًّ َوطََبَخُه، َوِبَ   َعُه يفي الطَّبييخي
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. َواُل النَّاسي َر الأَغََلُء، َوَصَلَحتأ َأحأ ََ  َذليَك، فَ ُقتيَل، َوَأسأ
 ]الأَوفَ َياُت[

َُد بأُن ُِبأتيَياَر بأني َعلييٍِ الأَمانأَدائييُّ  ي أَبُو الأَعبَّاسي َأْحأ َ الأَقاضي ََ َفقييًها  َوفييَها تُ ُويفِي يَها، وََكا يُّ قَاضي طي الأَواسي
 َعاليًما.

دي بأ  ِي َمنأُصوُر بأُن أَِي َسعأٍد ُُمَمَّ يني أَبُو الأَقاسي َُ الدِي ي بُ رأَها َ الأَقاضي َخري تُ ُويفِي ٍر َوفييَها يفي رَبييٍع اْلأ ني أَِي َنصأ
نأ أَئي  ََ مي ي نَ يأَسابُوَر، وََكا يُّ قَاضي دي ََد الصَّاعي َييَّةي.َأْحأ ََن ََُقَهاءي اْلأ ةي الأ  مَّ
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اَئٍة[ مي نَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوََخأسي
(553) 

اَئةٍ  مي نَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوََخأسي
ُقَر َوَأرأَغشَ  َ ُسن أ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ

يدَ  َنةي َكاَنتأ َحرأٌب َشدي هي السَّ ُقَر يفي َهذي ََّ ُسن أ ، َوَسبَ بُ َها َأ يِي دي ََتأشي ِي َوَأرأَغَش الأُمسأ ََمَذاّني ُقَر اْلأ َ ُسن أ ٌة َبنيأ
َي  َت ُة الأُمقأ ََ َليي ، وََكثُ َر ََجأُعُه، َفَخَرَج اْلأ ََ ََ َقدأ ََّنََب َسَواَد بَ غأَداَد بيَطرييقي ُخَراَسا َّ َكا ََمَذاّني ري اَّللَّي اْلأ َمأ ي ْلي

ُوََل  َييَك َُجَاَدى اْلأ ُُس: َأََن َأكأ رُي ُخطأُلَبأ َمي في قَاَل َلُه اْلأ ا َوَصَل إيََل بَ َلدي اللِيحأ هي َيطأُلُبُه، فَ َلمَّ سي َأ ، بينَ 
َتاٌب طَ  نَ ُهَما عي ُقَر َمَودٌَّة، فَ رَكيَب إيلَيأهي َوَتََلقَ َيا َوَجَرى بَ ي أ َ ُسن أ َنُه َوَبنيأ ََ بَ ي أ َِّ ; وََكا لي َهَذا الأُمهي َجأ  وييٌل ْلي



َلي  َلَح َحاَلُه َمَع اْلأ ُُس َوَأصأ ُقُر إيََل الطَّاَعةي، َوَعاَد ُخطأُلَبأ ةي، فََأَجاَب ُسن أ ََ َليي هي َعنأ طَاَعةي اْلأ ََةي ُخُروجي ي
. يِي دي ََتأشي ريي َأرََغَش الأُمسأ َمي في َلُه َوليْلأ  َوَأقأَطَعُه بَ َلَد اللِيحأ

في َجَرى ب َ  َها إيََل اللِيحأ ا تَ َوجَّ ُقُر قَ بأَض َأرََغَش، فَ َرآُه ُُمأََتيزًا، فَ َتَحاَرَِب، فَ َلمَّ نَ ُهَما ُمَنازََعٌة، فََأرَاَد ُسن أ ي أ
ُقُر بي  َرَد ُسن أ ََ َهزيًما إيََل بَ غأَداَد، َوان أ َحابُُه، فَ َعاَد ُمن أ رأَغَش َأصأ يًدا، َوَغَدَر ِبَي تَ َتََل قيَتاًَل َشدي في َواق أ بَ َلدي اللِيحأ

نَ ُهَما َوَخَطَب فييهي ليلأمَ  ُُس، َفَجَرتأ بَ ي أ ِأ ُخطأُلَبأ ُمُه َكًرا ليقيَتاليهي ُمَقدَّ نأ بَ غأَداَد َعسأ ٍد، َفَسريََّ مي ليكي ُُمَمَّ
َكري، َوسَ  [ الأَعسأ َوالُُه الَِّتي ]يفي ُقُر، َوقُتيَلتأ ريَجالُُه، َوَّنُيَبتأ َأمأ ريَها ُسن أ ََزَم يفي آخي يَدٌة اَّنأ اَر ُهَو َحرأٌب َشدي

ِأ إيََل ق َ  ، فَ َل ََ لأَمانيهي، َوَساَر ُهَو إيََل َِهََذا َلَف فييَها بَ عأَض غي َتخأ ََ فييَها، َواسأ كيي َوَأَخَذ َما َكا لأَعةي الأَماهي
َا. كيي َوَأقَاَم ِبي ُد َشاهأ، فَ َعاَد إيََل قَ لأَعةي الأَماهي َيتأ إيلَيأهي الأَمليُك ُُمَمَّ  يَ لأَت

 
َ َِشأَلةَ  َرأبي َبنيأ ُر اْلأ ِي  ذيكأ لأطَاّني َاَز السُّ  َوقَاَيأ

َ قَاَيأَ  لييََّة َوَبنيأ ، َوَمَعُه ابأُن )َمكأ ََ َتا بي ُخوزيسأ َ َِشأَلَة َصاحي ََ قيَتاٌل َبنيأ َنةي أَيأًضا َكا هي السَّ اَز يفي َهذي
َكَرُِهَا َوَسارَا إيلَيأهي، فََأََتُه  رَاََّي، َفَجَمَعا َعسأ َيةي َِبدأ ( يفي ََنحي ِي لأطَاّني َََبُ السُّ  اْلأ
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ََ ُمعأَجًبا  ِأ يفي َْنأوي َثََلَثيياَئةي فَاريٍس، وََكا َُلأ بيَذليَك، َورَكيَب إيلَيأهي ِأ َُيأ َرُب، فَ َل هي، بيَذليَك َوُهَو َيشأ سي َأ بينَ 
ََزَم أَ  َدُقوا بيهي، َوقَاَتَل َأَشدَّ قيَتاٍل، فَاَّنأ ، فََأحأ ِأ تَ َلَط ِبيي ِأ َواخأ ريًا، َفَحَمَل َعَليأهي َذ ُهَو َأسي َحابُُه، َوُأخي صأ

بأ  ، فَ َقتَ َلُه ِبي ِي َنَُّه قَ َتَل اب أًنا ليلَتُّأُكَماّني ََ َلُه َعَليأهي َدٌم ; ْلي ٌّ َكا ٌَ تُ رأُكَماّني هي إيََل فَ َتَسلَُّمُه إينأَسا نيهي َوَأرأَسَل بيَرأأسي
دي َشاهأ.  ُُمَمَّ

َكًرا لييُ َقاتيلَ  ُة َعسأ ََ َليي َشاهأ  َوَأرأَسَل اْلأ لأَمليكي َمليكأ ، َوْلَيُقوا ِبي ِأ يهي ي أَيأدي نأ َبنيأ َزاُحوا مي َِشأَلَة َوَمنأ َمَعُه، فَان أ
. لأََبأدي ِأ ِبي ُه ن أ ََ فَ َهَلَك َكثيرٌي مي َتا ُوزيسأ  ِبي

 
 ََ َُراَسا َنَة ِبي َيت أ ُر ُمَعاَوَدةي الأُغزِي الأ  ذيكأ

َراُك الأُغزِييَُّة َقدأ َأقَاُموا بي  َت أ ََ اْلأ َََقتي َكا ، َوات َّ ََ َب َوالأَقتأَل بيبيََلدي ُخَراَسا هأ طَُنوَها، َوتَ رَُكوا الن َّ تَ وأ بَ لأَخ َواسأ
لَتيهي  ُُموري َدوأ َ ْلي ََ الأُمتَ َوِلِي ، وََكا ََ ََ َُمأُمودي بأني َأرأَسََل َي َخاقَا لأطَا َا َعَلى طَاَعةي السُّ الأُمَؤيَُّد َأيأ  الأَكليَمُة ِبي

ُر َُمأُموٌد.أَبَهأ، َوَعنأ رَ  دي  أأييهي ُيصأ
َُ َُمأُموٌد بيَسرأخَ  لأطَا ََ السُّ َو، وََكا نأ بَ لأَخ إيََل َمرأ ََ َساَر الأُغزُّ مي َنَة يفي َشعأَبا هي السَّ ََ َهذي ا َكا َس يفي فَ َلمَّ

َقَع بيطَائي  ، فََأوأ ِأ َكري إيلَيأهي َن الأَعسأ ، َوَلَأ يَ َزلأ الأَعَساكيري، َفَساَر الأُمَؤيَُّد يفي طَائيٍََة مي ِأ َيَر ِبيي ، َوَظ ِأ ُه ن أ ٍة مي ََ
، َوقَ َتَل َكثيريًا َوَعاَد إيََل  ِأ َواْليي نأ َأمأ َِ مي ، َوَغني ََ َو َأَوائيَل رََمَضا َأ َدَخُلوا إيََل َمرأ ِأ إيََل َأ بَ ُعُه  َسرأَخَس، يَ ت أ



دي الأُغزِي َوقيَتاْليي  َُ َُمأُموٌد َعَلى َقصأ لأطَا َق ُهَو َوالسُّ ََ ، َفَجَمَعا الأَعَساكيَر َوَحَشَدا، َوَسارَا إيََل الأُغزِي، فَات َّ ِأ
] نأ ََ ]مي َتتيُلو ِأ َحرأٌب طَاَل َمَداَها، فَ بَ ُقوا يَ قأ نَ ُه َنةي، َوَجَرتأ بَ ي أ هي السَّ نأ َهذي َس َشوَّاٍل مي ا َسادي مي  فَالأتَ َقوأ يَ وأ

نأ  في اللَّيألي مي عي َشوَّاٍل إيََل نيصأ ي ََتسي َننيأ ث أ َة  اْلأي دَّ ري، تَ َواقَ ُعوا عي هأ َن الشَّ َي َعَشَر مي َادي َرأبيَعاءي اْلأ َلةي اْلأ لَي أ
ََزَم الأُغزُّ  نأُه ; اَّنأ ِأ رَاَحٌة، َوََل نُ ُزوٌل، إيَلَّ ليَما ََل بُدَّ مي نَ ُه َعاٍت ُمتَ َتابيَعٍة، َوَلَأ َيُكنأ بَ ي أ فييَها َثََلَث َوق أ

. َرأبي َعاٍت، َوَعاُدوا إيََل اْلأ  َدف أ
ِأ يفي  رُّقيهي ََ ََ َوتَ  َرأُب َعنأ َهزيَيَةي َعَساكيري ُخَراَسا تي اْلأ ََ َرأبيَعاءي انأَكَش َم اْلأ َر الصُّبأُح يَ وأ ََ ا َأسأ ، فَ َلمَّ  الأبيََلدي

نأ َذليَك. ثَ ُر مي َرى فََأكأ َسأ َرأَحى َواْلأ ، َوَأمَّا اْلأ ِأ ثَ ُروا فييهي ، َوقَ تَ ُلوا فََأكأ ِأ َيَر الأُغزُّ ِبيي  َوَظ
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َرمُ  ريََة، َوَأكأ َسُنوا السِي َو، َوَأحأ ََل الأُغزُّ َعَلى َمرأ تَ وأ َِ َمَعُه إيََل ُطوَس، فَاسأ وا الأُعَلَماَء َوَعاَد الأُمَؤيَُّد َوَمنأ َسلي
ََلمي َعلييٍِ الأب َ  سأ ، َوَشيأخي اْلأي ِي َعاّني مأ يني أَِي َسعييٍد السَّ ثأَل ََتجي الدِي َة مي َئيمَّ َا ; َوَأَغاُروا َعَلى َواْلأ يِي َوَغريأيِهي لأخي

لي َسرأَخَس َْنأُو َعَشَرةي آََلفي قَتييٍل، َوََّنَُبوا  نأ َأهأ ُلَها، َوقُتيَل مي َسرأَخَس، َوُخرِيَبتي الأُقَرى، َوَجََل َأهأ
َو. َلَها إيَلَّ الأَقلييَل َوَعاُدوا إيََل َمرأ  ُطوَس أَيأًضا َوقَ تَ ُلوا َأهأ

َن َوَأمَّا السُّ  ََ مي َُراَسا ُروا َعَلى الأُمَقامي ِبي دي ِأ يَ قأ َُ َوالأَعَساكيُر الَِّتي َمَعُه فَ َل َا ٍد اْلأ َُ َُمأُموُد بأُن ُُمَمَّ لأطَا
نَي وَ  ا َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبٍع َوََخأسي َن الأُغزِي ; فَ َلمَّ َُ مي ََ َما َيُكو ُرو َتظي ََ يَ ن أ اَئٍة ََخأ الأُغزِي، َفَساُروا إيََل ُجرأَجا مي سي

ِأ يَثيقأ  ، فَ َل ِأ َرُه ِأ ليُيَملِيُكوُه َأمأ نأَدُه َأ َُيأُضَر عي أَُلونَُه َأ َي َُمأُموٍد َيسأ لأطَا ِأ َأرأَسَل الأُغزُّ إيََل السُّ ِأ َوَخافَ ُه  ِبيي
ًدا إي  يني ُُمَمَّ َنُه َجََلَل الدِي َل اب أ َأ يُ رأسي نأُه َأ ََ مي هي، فََأرأَسُلوا َيطأُلُبو سي َأ ، َعَلى نَ  ِأ َرُه ِأ ليُيَملِيُكوُه َأمأ لَيأهي

َُ َُمأ  لأطَا َتاَط السُّ ُُموري وََكثيرييَها، َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل َواحأ ريهي َوََّنأييهي يفي قَلييلي اْلأ ُدُروا َعنأ َأمأ هي َوَيصأ ُموٌد ليَوَلدي
نأ  َُه مي ، ُثَّ َسريَّ دي رييري الأَقَواعي ، َوتَ قأ دي َوالأَمَواثييقي لأَعهأ َُمَراُء الأُغزِييَُّة ِبي َع اْلأ ا َسَي ، فَ َلمَّ ََ ََ إيََل ُخَراَسا ُجرأَجا

َرُموُه َوَعظَُّموُه، َوَدَخَل نَ يأَسابُو  َو إيََل َطرييقيهي، فَالأتَ ُقوُه بينَ يأَسابُوَر، َوَأكأ نأ َمرأ هي َساُروا مي َر، بيُقُدومي
َتَمعُ  َخري َسَنَة َأرأبٍَع َواتََّصَلتأ بيهي الأَعَساكيُر الأُغزِييَُّة، َواجأ نأ رَبييٍع اْلأ رييَن مي نأَدُه يفي الثَّاليثي َوالأعيشأ وا عي

اَئٍة. مي نَي َوََخأسي  َوََخأسي
َُمَراءي السَ  َن اْلأ ُُيوشي الَِّتي َمَعُه مي ََ يفي اْلأ ََ إيََل ُخَراَسا نأ ُجرأَجا ََ ُُمأُموًدا َساَر مي لأطَا ََّ السُّ نأَجرييَّةي، ُثَّ إي

ُُه ُعَمُر بأنُ َوََتَلَّ  رٍي اَسأ َمي  َْحأَزَة َف َعنأُه الأُمَؤيَُّد َأيأ أَبَهأ، فَ َوَصَل إيََل ُحُدودي َنَسا َوأَبييَورأَد، َوَأقأَطَع َنَسا ْلي
لأ  يَن، َوَأقَاَم السُّ دي سي َأ ي الأُم َها أَيأدي ، َوَمَنَع َعن أ يَّ َها الأَمَقاَم الأَمرأضي ظي َأ ، فَ َقاَم يفي حي َُ َُمأُموٌد النََّسوييُّ طَا

َنةي. َن السَّ َرةي مي خي ري َنَسا َحَّتَّ َُجَاَدى اْلأ  بيظَاهي
ِأ إيََل الطَّاَعةي َوالأُموَ  ُعوََّنُ لي ُطوَس َيدأ َنَة َأرأَسُلوا إيََل َأهأ هي السَّ ََ الأُغزُّ بينَ يأَسابُوَر َهذي ا َكا تَ َنَع َوَلمَّ افَ َقةي، فَامأ



نأ إيَجابَتيهي  ََ مي ُل رَاييَكا ةي َأهأ ةي َوالأُعدَّ َجاَعةي َوالأُقوَّ َن الشَّ ِأ مي نأَدُه َا عي ِأ َوِبي هي ِأ إيََل َذليَك، َواغأََتُّوا بيُسوري بَ َلدي
َن الأُغزِي  ٌة مي َخائيري الأَكثيريَةي، فَ َقَصَدَها طَائيََ  الأَوافيَرةي َوالذَّ
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ِأ  ، َوَمَلُكوا الأبَ َلَد، َوقَ تَ ُلوا فييهي ِأ ثَ ُروا، ُثَّ َعاُدوا إيََل نَ يأَسابُوَر، َوَساُروا َمَع َجََللي  َوَحَصُروُه َوََّنَُبوا َوَأكأ
َهَق، َوَحَصُروا َسابَ َزَواَر َسابيَع َعَشَر َُجَاَدى اْلأ  َي إيََل بَ ي أ َا َي َُمأُموٍد اْلأ لأطَا ٍد ابأني السُّ يني ُُمَمَّ َرةي الدِي خي

ائَ  مي نَي َوََخأسي دي َسَنَة َأرأَبٍع َوََخأسي يني َعلييُّ بأُن ُُمَمَّ َماُد الدِي ُِ النَّقييُب عي ريهي مأ ِأ َوقَاَم ِبَي ُلَها َعَليأهي تَ َنَع َأهأ ٍة، فَامأ
ريهي َوََّنأييهي  َتَمُعوا َمَعُه، َورََجُعوا إيََل َأمأ ُّ، نَقييُب الأَعَلوييِينَي، َواجأ َُسيأِني نأَد بأني َُيأََي الأَعَلوييُّ اْلأ َُوا عي ، َوَوقَ 

.إي  ، َوَصََبُوا َعَلى الأقيَتالي ِأ ُه ن أ َيُظوا الأبَ َلَد مي تَ نَ ُعوا َعَلى الأُغزِي، َوَح  َشارَتيهي، فَامأ
َطَلُحوا، وَ  ََ الصُّلأَح، فَاصأ ِأ َيطأُلُبو ِأ َأرأَسُلوا إيلَيأهي ََتُ ِأ َوقُ وَّ ِأ َعَليأهي تيَناَعُه ا رََأى الأُغزُّ امأ نأ فَ َلمَّ َتلأ مي َلَأ يُ قأ

لي َسا يني َوالُُغزُّ َعنأ َسابَ َزَواَر يفي َأهأ ٍد، َورََحَل الأَمليُك َجََلُل الدِي ُ رَُجٍل َواحي ُُروبي َغريأ بَ َزَواَر يفي تيلأَك اْلأ
اَئٍة، َوَساُروا إيََل َنَسا َوأَبيي مي نَي َوََخأسي َرةي َسَنَة َأرأَبٍع َوََخأسي خي نأ َُجَاَدى اْلأ رييَن مي ابيعي َوالأعيشأ  َورأَد.السَّ

 
هي  ري الأُمَؤيَّدي َوَخََلصي ُر َأسأ  ذيكأ

ُرأجَ  ٍد ِبي [ َُمأُمودي بأني ُُمَمَّ يني ني ]الدِي َي رُكأ لأطَا ََّ الأُمَؤيََّد َأيأ أَبَهأ ََتَلََّف َعني السُّ ََ َقدأ ذََكرأََن َأ ا َكا ، فَ َلمَّ ََ ا
نأ  ، فَ نَ َزَل بيَقرأيٍَة مي ََ ََ إيََل ُخَراَسا نأ ُجرأَجا ََ َساَر مي ٌن،  اْلأ صأ َا حي ، اَسأَُها زَاَنُك، َوِبي ََ قُ َرى ُخُبوَشا

ٌد  نأُه َهاريًِب، فَ َرآُه َواحي َع الأُغزُّ بيُوُصوليهي إيََل زَاَنَك، َفَساُروا إيلَيأهي َوَحَصُروُه فييهي، َفَخَرَج مي َن الأُغزِي، َفَسمي مي
َأ َأطأَلَقُه، فَ َقالَ  َاٍل َجزييٍل إي هي  فََأَخَذُه، فَ َوَعَدُه ِبي : َوأَيأَن الأَماُل؟ فَ َقاَل: ُهَو ُمودٌَع يفي بَ عأضي َهذي الأُغزييُّ

.  اْلأيَبالي
: الأَماُل َها هُ  ََاريسي ٌَ، فَ َقاَل ليلأ َداري قَ رأيٍَة فييَها َبَساتينُي َوُعُيو ، فَ َوَصََل إيََل جي َنا ; َفَساَر ُهَو َوالأُغزِييُّ

ري  نأ َظهأ َرأَض، َفَدَخَل قَ رأيًَة، فَ َعَرَفُه َوَصعيَد اْلأيَداَر َونَ َزَل مي هي َوَمَضى َهاريًِب، فَ َرَأى الأُغزَّ َقدأ َمَلُئوا اْلأ
َا َأرَاَد، َوَأَعانَُه َعَلى ا نأُه َمرأَكًبا، فََأََتُه ِبي َِ الأَقرأيَةي بيهي، َوَطَلَب مي ي َِ زَعي َل ٌَ فييَها، فََأعأ ا لأُوُصولي إيََل َطحَّ

َسَن إيََل  نَ يأَسابُوَر، فَ َوَصلَ  ُرُه َوَعاَد إيََل َحاليهي، َوَأحأ َتَمَعتأ َعَليأهي الأَعَساكيُر َوَقويَي َأمأ َها، َواجأ إيلَي أ
َي إيلَيأهي. َسا حأ ، َوَِبَلَغ يفي اْلأي َي ا  الطَّحَّ
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ِأ إيََل نَ يأَسابُورَ  هي دي َي َُمأُموٍد َمَع الأُغزِي َوَعوأ لأطَا تيَماعي السُّ ُر اجأ  ذيكأ
َُ إيََل َنَسا َوأَبييَورأَد، َكَما ذََكرأََنُه، َخَرَج َلمَّ  َا ُد بأُن َُمأُموٍد اْلأ ُِ الأَمليُك ُُمَمَّ َواليُدُه ا َعاَد الأُغزُّ َوَمَعُه

ِأ  َتَمَع ِبيي َُراَسانييَّةي، فَاجأ َن الأَعَساكيري اْلأ ََ ُهَناَك فييَمنأ َمَعُه مي َُ، وََكا َا َُ َُمأُموٌد اْلأ لأطَا َقتي  السُّ ََ َوات َّ
َتَمُعوا سَ  ا اجأ رأ َعَلى َذليَك، فَ َلمَّ دي ِأ يَ قأ َظَها، فَ َل َأ َمارََة الأبيََلدي َوحي اُروا إيََل الأَكليَمُة َعَلى طَاَعتيهي، َوَأرَاَد عي

نأُه رَحَ  ِأ مي ِبيي َع بيُقرأ ا َسَي ، فَ َلمَّ ََ َا الأُمَؤيَُّد َأيأ أَبَهأ، يفي َشعأَبا َس نَ يأَسابُوَر، َوِبي ادي َها إيََل َخَواَف يفي السَّ َل َعن أ
يمً  فًا َعظي ُِ النَّاُس َخوأ نأُه َونَ َزُلوا فييهي، َوَخافَ ُه رييَن مي ي َوالأعيشأ َادي َها يفي اْلأ نأُه، َوَوَصُلوا إيلَي أ ِأ َعَشَر مي ا، فَ َل

نأهُ  رييَن مي سي َوالأعيشأ ادي َها يفي السَّ ًئا، َوَساُروا َعن أ ِأ َشي أ َعُلوا ِبيي َأ قييُه  يَ  ََ َا الأ ََ ِبي َو، وََكا إيََل َسرأَخَس َوَمرأ
َما ادي اْلأي ََ نأ َأحأ مٌي، َوُهَو مي افيعييَّةي، َوَلُه بَ يأٌت َقدي ، رَئييُس الشَّ ي الأُمَوفَّقييُّ َُسنيأ ٍل الأُمَؤيَُّد بأُن اْلأ مي أَِي َسهأ

، َوَلُه ُمَصاَهَرٌة إيََل بَ يأتي أَِي الأَمَعا ُلوكييِي ُم يفي الأبَ َلدي َوالأُمَشاُر إيلَيأهي، َوَلُه الصُّعأ ، َوُهَو الأُمَقدَّ َُويأِنيِي ِلي اْلأ
َباعي َما ََل ُُيأَصى. َت أ َن اْلأ  مي

ُّ، َخطَأً  تُ َقاّني َُسأ َُُتوحي الأ ُُه أَبُو الأ افيعييَّةي، اَسأ َن الشَّ َحابيهي قَ َتَل إينأَساًَن مي ََّ بَ عأَض َأصأ َق َأ ََ َُُتوحي ، َوأَبُو افَات َّ لأ
َسني  ِي زَيأُد بأُن اْلَأ يني أَبُو الأَقاسي ُر الدِي ُّ، َهَذا َلُه تَ َعلٌُّق بيَنقييبي الأَعَلوييِينَي بينَ يأَسابُوَر، َوُهَو ُذخأ َُسيأِني اْلأ

نأ َذليَك َوَأرأَسلَ  َب مي َة بينَ يأَسابُوَر، فَ َغضي هي الأُمدَّ َِ َهذي َاكي ََ َهَذا النَّقييُب ُهَو اْلأ قييهي الأُمَؤيَّدي  وََكا ََ إيََل الأ
هي، لييمي نأ َتسأ تَ َنَع الأُمَؤيَُّد مي ، فَامأ َعلأ َأ َأ َلَأ يَ  ُدُه إي نأُه، َويَ تَ َهدَّ َتصَّ مي نأُه الأَقاتيَل لييَ قأ َخَل  َيطأُلُب مي َوقَاَل: ََل َمدأ

ةي الأَعَلوييِينيَ  ُمَك َعَلى الطَّائيََ َا ُحكأ َحابيَنا، إيََّّ بَ ُعُه َوَقَصَد َلَك َمَع َأصأ َحابَُه َوَمنأ يَ ت أ ، َفَجَمَع النَّقييُب َأصأ
َرَق ُسوَق الأَعطَّا ََّ النَّقييَب َأحأ ِأ ََجَاَعٌة ُثَّ إي ُه ن أ َتَمُعوا َلُه َوقَاتَ ُلوُه، فَ ُقتيَل مي افيعييََّة، فَاجأ َرُقوا الشَّ رييَن، َوَأحأ

، َوَداَر  رأ َة َِبغأ ظَاهي كَّ َة ُمَعاٍذ، َوسي كَّ قييُه الأُمَؤيَُّد سي ََ ََ الأ ، وََكا َُويأِنيِي ي أَِي الأَمَعاِلي اْلأ ََرَمنيأ إيَمامي اْلأ
. ِأ نَ ُه ي بَ ي أ ري الَّذي هأ َا ليلصِي افيعييُّ ِبي  الشَّ

قييُه َُجُوًعا َمنأ ُطوَس،  ََ يَبُة َعَلى النَّاسي َكافًَّة، َوََجََع بَ عأَد َذليَك الأُمَؤيَُّد الأ َرايينَي َوَعُظَمتي الأُمصي ََ َوَأسأ
 ، ِي َناّني ُشأ يِي اْلأ َاجِي بأني اْلأ َباعي النَّقييبي زَيأٍد يُ عأَرُف ِبي نأ أَت أ ًدا مي ، َوقَ تَ ُلوا َواحي ِأ َِّ الأَعَلوييََّة َوُجَويأَن َوَغريأيهي فََأَه

نَي ] نأ َسَنةي َأرأَبٍع َوََخأسي َن َعَشَر َشوَّاٍل مي تَ تَ ُلوا ََثمي ، فَاق أ ِأ َرأُب َعَلى َوَمنأ َمَعُه اَئٍة[ ، َوقَاَمتي اْلأ مي َوََخأسي
َواقُ  َسأ ريَقتي الأَمَداريُس َواْلأ  َساٍق، َوُأحأ
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افيعييَّةي، فَالأَتَجأَ الأُمَؤيَُّد إيََل قَ لأَعةي فَ رأَخَك، َوَقُصَر َِبُع الشَّ  ُد وََكثُ َر الأَقتأُل يفي الشَّ افيعييَّةي َعني َوالأَمَساجي
 ، افيعييَّةي بينَ يأَسابُوَر، َوَخريَب الأقيَتالي نأ قُ َرى ُطوَس، َوَبَطَلتأ ُدُروُس الشَّ تَ َقَل الأُمَؤيَُّد إيََل قَ رأيٍَة مي ُثَّ ان أ

 الأبَ َلُد وََكثُ َر الأَقتأُل فييهي.
 



تيهي  هي َوَموأ دي َذ َوَعوأ ََ تيرأمي بي َختأََل ري َصاحي ُر َحصأ  ذيكأ
َنةي يفي رََجٍب سَ  هي السَّ نأ َأوأََلدي َِبأَرامأ ُجوَر، َوَقدأ يفي َهذي ُِ أَنَُّه مي اَر الأَمليُك أَبُو ُشَجاٍع فَ رأَخَشاهأ َوُهَو يَ زأُع

َذ َوَحَصَرَها. وييَز، إيََل تيرأمي َرى أَبَ رأ َم كيسأ ُرُه َأَّيَّ َم ذيكأ  تَ َقدَّ
َي َسنأَجَر. فَ َلمَّ  لأطَا ََ يفي طَاَعةي السُّ ََ َسَبَب َذليَك أَنَُّه َكا ُضَر َمَعُه َحرأبَُه وََكا ا َخَرَج َعَليأهي الأُغزُّ طََلَبُه ليَيحأ

رُ  َتظي َن الأَعَساكيري إيلَيأهي( ، َوَأقَاَم يَ ن أ نأَدُه مي ٌل )فَ َيَمنأ عي َكَرُه، َوَأظأَهَر أَنَُّه َواصي ، َفَجَمَع َعسأ ِأ َُ  َْلُ َما َيُكو
َتِني  َيَر َحَضَر، َوقَاَل َلُه: َسبَ قأ َأ َظ نأُه، فَإي رأُت َُمَبََّة مي َا َتََخَّ ُر ليلأُغزِي قَاَل: إيََّّ ََ الظَََّ َأ َكا َرأبي ; َوإي ْلأ  ِبي

، َفَساَر إيََل تيرأمي  ََ ََ َما ذََكرأََنُه، بَقيَي إيََل اْلأ ََزَم َسنأَجُر، وََكا ا اَّنأ َأ ََتأليُكوا ; فَ َلمَّ ُصَرَها، َوإيرَاَدَة َأ َذ ليَيحأ
بُ َها َفريأُ  ََزَم َفَجَمَع َصاحي تَ تَ ُلوا، فَاَّنأ نَ َعُه، فَاق أ َكَرُه، َوَلقيَيُه ليَيمأ ري بأني َقَماَج َعسأ َُد بأُن أَِي َبكأ وَزَشاهأ َأْحأ

نأُه. ٍء، فََأَصابَُه يفي الطَّرييقي ُقولَنأُج َفَماَت مي َهزيًما ََل يَ لأويي َعَلى َشيأ ُوَزَشاهأ، َوَمَضى ُمن أ  َفريأ
 

دي الأُمَؤيَّدي  ُر َعوأ َها ذيكأ ن أ  إيََل نَ يأَسابُوَر َوََتأرييبي َما بَقيَي مي
َماُم الأُمَؤيَُّد الأمُ  َنةي َعاَد الأُمَؤيَُّد َأيأ أَبَهأ إيََل نَ يأَسابُوَر يفي َعَساكيريهي َوَمَعُه اْلأي هي السَّ افيعييُّ يفي َهذي َوفَّقييُّ الشَّ

 َ َنُه َوَبنيأ َنةي بَ ي أ َيت أ ُر الأ َم ذيكأ ي تَ َقدَّ ا َخَرَج الَّذي نأ نَ يأَسابُوَر، فَ َلمَّ هي مي يني نَقييبي الأَعَلوييِينَي َوُخُروجي ري الدِي ُذخأ
ََ َواشأ  َتا َصاَر نَ يأَسابُوَر، َوََتَصََّن النَّقييُب الأَعَلوييُّ بيَشاريسأ َها َصاَر َمَع الأُمَؤيَّدي َوَحَضَر َمَعُه حي ن أ َتدَّ مي

َي  َرأُب، َوُس َطأُب، َوطَاَلتي اْلأ وري اْلأ َن الدُّ نأ نَ يأَسابُوَر مي َتاُر َوَخرَّبُوا َما بَقيَي مي َسأ َماُء َوُهتيَكتي اْلأ َكتي الدِي
َحا َصأ َرَسَة الصَّنأَدلييََّة ْلي نأتيَقامي َفَخرَّبُوا الأَمدأ ِأ يفي اَلي افيعييَُّة َوَمنأ َمَعُه َََة َوَغريأيَها، َوَِبَلَغ الشَّ بي أَِي َحنيي

 َها َوَحَصُرواَوَخرَّبُوا َغريأَ 
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َهَق يفي  َها إيََل بَ ي أ َتأأَصَلتأ نَ يأَسابُوَر، ُثَّ رََحَل الأُمَؤيَُّد َأيأ أَبَهأ َعن أ َنُة اسأ َيت أ هي الأ نأ  قُ ُهنأُدَز، َوَهذي َشوَّاٍل مي
َوَ  هي اْلأ ََ َهذي َأ َتُكو َبغيي َأ ََ يَ ن أ اَئٍة ; َكا مي نَي َوََخأسي ُث الأُغزِييَُّة الأَواقيَعُة يفي َسَنَة َأرأبٍَع َسَنةي َأرأَبٍع َوََخأسي ادي

ُلَو بَ عأُضَها بَ عأًضا َناَها َهاُهَنا َوذََكرأََنَها َهاُهَنا لييَ ت أ مأ َا َقدَّ نَي َمذأُكورًَة يفي َسَنتيَها، َوإيََّّ َسَن  َوََخأسي ََ َأحأ فَ َيُكو
َياقَتيَها.  ليسي

 
 ََ َتا َشاهأ ُخوزيسأ ُر ُملأكي َمليكأ  ذيكأ

ِي يفي  نأ َِشأَلَة الَتُّأُكَماّني ََ َوَأَخَذُه مي َتا َي َُمأُموٍد بَ َلَد ُخوزيسأ لأطَا َشاهأ ابأُن السُّ َنةي َمَلَك َمليكأ هي السَّ ، َوَسَبُب  َهذي
َصاري بَ غأَداَد، َكَما ذََكرأََنهُ  نأ حي ا َعاَد مي َي َُمأُموٍد َلمَّ لأطَا ًدا ابأَن السُّ ََّ الأَمليَك ُُمَمَّ ، َمريَض َوبَقيَي َذليَك َأ

يَعَها، َوَصاَدَر أَ  ََ َوَما َواََلَها، فَ نَ َهبَ َها َجَي َِّ َوقَاَشا َشاهأ إيََل ُق ، َوَمَضى َأُخوُه َمليكأ ََ ََمَذا َلَها َمرييًضا ِبي هأ



لأَكفِي َعنأ َذليَك لي  ُد َشاهأ َيَأُمُرُه ِبي َواًَل َكثيريًَة ; فَ َراَسَلُه َأُخوُه ُُمَمَّ ، َوََجََع َأمأ هي يفي الأُملأكي دي َّ َعهأ َعَلُه َوِلي َيجأ
َي الأب َ  يِي َوَأعأَيا َُجنأدي ا قَاَرَِبَا َأرأَسَل َرُسوًَل إيََل ابأني اْلأ ، فَ َلمَّ ََ َها ََ ، َوَمَضى إيََل َأصأ َعلأ َأ ِأ يَ  َلدي يفي فَ َل

يكَ  َخي نأ َذليَك، َوقَاُلوا: ْلي تَ نَ ُعوا مي ِي الأبَ َلدي إيلَيأهي، فَامأ ليي يَنئيٍذ َشرََع  َتسأ ُر بيهي، َفحي يفي ريقَابيَنا َيَينٌي، َوََل نَ غأدي
لي الأُقَرى. َهأ َسادي َوالأُمَصاَدرَةي ْلي ََ َشاهأ يفي الأ  َمليكأ

رَّقَ  ََ ُم، فَ تَ  َادي َمتيهي ُكرأُد َِبُزوهأ اْلأ ، َوَعَلى ُمَقدِي ََ َََبَ َساَر َعنأ َِهََذا ُد َشاهأ اْلأ َع ُُمَمَّ ا َسَي َُجُوُع تأ فَ َلمَّ
نيَ  نأَد قَ رأَمسي َشاهأ عي هي، فَ نَ َزَل َمليكأ ُد َشاهأ ليَمَرضي بَ عأُه ُُمَمَّ ِأ يَ ت أ ََزَم إيََل بَ غأَداَد، فَ َل َشاهأ فَاَّنأ َق بيهي َمليكأ ، فَ َلحي

، ِي ََمَذاّني ُقَر اْلأ َق َمَع ُسن أ ََ ري اَّللَّي، َوات َّ َمأ َيي ْلي َت ََ َقدأ فَاَرَق الأُمقأ ، وََكا َُ َنا لَُه  قُ َويأَدا َق كيََلُِهَا بيهي، َوَحسَّ فَ َلحي
ِأ َعَلى َغايَةي ال ، َوُه رأقييِي َانيبي الشَّ ْلأ َط، َونَ َزَل ِبي ََ إيََل َواسي َتا َد بَ غأَداَد، َفَساَر َعنأ بَ َلدي ُخوزيسأ ضُّرِي َقصأ

َُتيَح بَ ثأٌق  ًشا، فَ  ، فَ نَ َهُبوا الأُقَرى ََّنأًبا فَاحي ُوعي َوالأََبأدي َن اْلأ ِأ َكثيرٌي، َوَْنَا مي ُه ن أ َيةي فَ َغريَق مي بيتيلأَك النَّاحي
َن الأُعُبوري، فَ َراَسَلُه ليُيَمكِيَنهُ  ، َفَمنَ َعُه َِشأَلُة مي ََ َتا َِ َمَعُه، َوَساُروا إيََل ُخوزيسأ َشاهأ َوَمنأ َسلي َن الأُعُبوري َمليكأ  مي

يهي   إيََل َأخي
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ِأ  دي َشاهأ، فَ َل ِأ إيلَيأهي،  الأَمليكي ُُمَمَّ َعاُه َتدأ يَن ُهَناَك، َواسأ َراَد الأُكرَّ الَّذي َكأ يَنئيٍذ اْلأ َيُيبأُه إيََل َذليَك، وََكاَتَب حي
نأ تيلأَك اْلأيَبالي َخلأٌق َكثيرٌي، فََأطَاُعوُه، فَ َرَحَل َونَ َزَل َعَلى َكرأَخاََّي، وَ  ريُحوا بيهي، َونَ َزَل إيلَيأهي مي ََ نأ فَ  َطَلَب مي

نأُه، فَاضأ َِشألَ  َبلأ مي ِأ يَ قأ َُ َمَعَك، فَ َل ُطُب َلَك َوَأُكو َل، َوقَاَل: َأََن َأخأ ََ َلُه َِشأَلُة الأَقوأ َرأَب، فََأََل طُرَّ َة اْلأ
ُّ َوقُ َويأدَ  ََمَذاّني ُقُر اْلأ َشاهأ َوَمَعُه ُسن أ َكَرُه َوَقَصَدُه، فَ َلقيَيُه َمليكأ ، َفَجَمَع َعسأ َرأبي ُُِهَا َِشأَلُة إيََل اْلأ َُ، َوَغريأ ا

َحابيهي، َوَصعيَد إيََل قَ لأَعتيهي ُدنأَدرأ  نأ َأصأ ََزَم َِشأَلُة، َوقُتيَل َكثيرٌي مي تَ تَ ُلوا، فَاَّنأ ، فَاق أ َُمَراءي َن اْلأ زييُن َوَمَلَك مي
َه إيََل  َل، َوتَ َوجَّ َواَل الأَكثيريََة َوَأظأَهَر الأَعدأ َمأ َشاهأ الأبيََلَد، َوَجََب اْلأ   َأرأضي فَاريَس.َمليكأ

 
 ََ َُراَسا يلييَّةي ِبي َاعي َسأ َي َواْلأي َ الَتُّأُكَما َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ

نأ قيََلعي  يلييََّة مي َاعي َسأ َن اْلأي ِأ ََجأٌع مي ، فَ نَ َزَل إيلَيأهي َي َن الَتُّأُكَما ََ طَائيٌََة مي َتا سأ ي ُقهي ََ بينُ َواحي ِأ َكا ، َوُه ِأ هي
اَئٍة،  ُعمي َواَل، أَلأٌف َوَسب أ َمأ ، فَ نَ َهُبوا اْلأ ِأ ِأ َيَيُدوا الرِيَجاَل، وََكانُوا َقدأ فَارَُقوا بُ ُيوََتُ ، فَ َل َي لَتُّأُكَما قَ ُعوا ِبي فََأوأ

ُروا َعَلى َْحأليهي. دي َرُقوا َما َلَأ يَ قأ اَل، َوَأحأ ََ َطأ  َوَأَخُذوا النِيَساَء َواْلأ
ا َما فُعيَل ِبيي  َُ فَ َرَأوأ ََ الأَغنييَمَة، َوَعاَد الَتُّأُكَما ُمو َتسي ِأ يَ قأ ِأ َوُه رَُكوُه يلييَّةي، فََأدأ َاعي َسأ ، فَ َتبيُعوا أَثَ َر اْلأي ِأ

يلييَّ  َاعي َسأ ََزَم اْلأي ِأ َكيأَف َشاُءوا، فَاَّنأ يأَف، فَ َقتَ ُلوُه ُِ السَّ ، َوَوَضُعوا فييهي ِأ ُوا َوَْحَُلوا َعَليأهي ُِ َفَكَبَّ ُة َوتَبيَعُه
َُ َحَّتَّ  َعُة ريَجاٍل.الَتُّأُكَما ًرا، َوَلَأ يَ نأُج إيَلَّ تيسأ ِأ قَ تأًَل َوَأسأ ُه نَ وأ   َأف أ

 



ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
نأ ب َ  ِأ مي َ إيلَيأهي ، َفُسريِي ََبلي ْلأ يَوائييِي ِبي َِ اْلأي َحابي بُ رأُج َي َأصأ َنةي َكثُ َر َفَساُد الَتُّأُكَما هي السَّ َكٌر يفي َهذي غأَداَد َعسأ

ِأ  ُمُه ُسُ  ُمَقدَّ ِأ َوُمنأُكَبأ تَ تَ ُلوا ُه ا َواق أ ، فَالأتَ َقوأ َُ َتَمَع الَتُّأُكَما ُِ اجأ ا قَاَرَِبُ ، فَ َلمَّ يُّ ََتأَشدي ُُس الأُمسأ ، ُمنأُكَبأ
ََساَرى إيََل  َلتي الرُُّءوُس َواْلأ َر بَ عأٌض، َوْحُي ، َوُأسي ِأ َبَح َهزيَيٍَة، َوقُتيَل بَ عأُضُه َُ َأق أ ََزَم الَتُّأُكَما  بَ غأَداَد. فَاَّنأ
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ُِ اْلأَََبُ  َِ، َأََتُه ِي َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ يَنةي النَِّبي ا َوَصُلوا إيََل َمدي ََّ الأَعَرَب َقدي َوفييَها َحجَّ النَّاُس، فَ َلمَّ َأ
، َفََتَُكوا الطَّرييَق َوَسَلُكوا َطرييَق َخيأََبَ، فَ َوَجُدوا ِأ َتَمَعتأ ليَتأأُخَذُه . اجأ َن الأَعَربي ا مي يَدًة، َوَْنَوأ  َمَشقًَّة َشدي

 ]الأَوفَ َياُت[
ليُدهُ  ُّ، َوَموأ َرَّاّني ِي اْلأ ي الأَعطَّاُر أَبُو الأَقاسي َُسنيأ ُر بأُن َمنأُصوري بأني اْلأ يأُخ َنصأ َ الشَّ ََ َسَنَة َأرأَبٍع  َوفييَها تُ ُويفِي َرَّا ِبي

اَئٍة، َوَأقَامَ  ريي  َوََثَانينَي َوَأرأبَعيمي ََ ; َوُهَو َواليُد َظهي َرُأ الأُقرأآ ََ يَ قأ بيبَ غأَداَد وََكثُ َر َمالُُه َوَصَدقَاتُُه أَيأًضا، َكا
.ُ َأ َشاَء اَّللَّ ري اَّللَّي َعَلى َما نَذأُكُرُه إي مأ يءي ِبَي َتضي َلةي الأُمسأ َِ يفي َدوأ ي َحَك يني الَّذي  الدِي

َ أَبُو الأَوقأتي َعبأدُ  ،  َوفييَها تُ ُويفِي لي َصأ زييُّ اْلأ زييُّ بيبَ غأَداَد، َوُهَو َسجأ جأ يَسى بأني ُشَعيأٍب السَّ َوَّلي بأُن عي اْلأ
، َفَسمَّ  َجَّ اَئٍة يُرييُد اْلأ مي نَي َوََخأسي ي َوََخأسي نَ َتنيأ َم إيََل بَ غأَداَد َسَنَة اث أ ََ َقدي َا َهَروييُّ الأَمنأَشأي، وََكا َع النَّاُس ِبي

يَح الأ  َنَة َعَزَم َعَليأهي َصحي هي السَّ ََ َهذي ا َكا ، فَ َلمَّ َجِي َن اْلأ َر ليَذليَك مي ، فَ َتَأخَّ َنادي سأ َ اْلأي ََ َعاِلي ُبَخارييِي ; وََكا
َجِي َفَماَت.  َعَلى اْلأ

يُب  َدي َييُّ اْلأ َك صأ لي اْلَأ ضأ ََ ٍد أَبُو الأ َسني بأني ُُمَمَّ َ َُيأََي بأُن َسََلَمَة بأني اْلَأ عأٌر َوفييَها تُ ُويفِي َيَّافَاريقينَي، َولَُه شي ِبي
عأريهي: نأ شي َزَة، َفمي ليُدُه بيطَن أ ََ يَ َتَشيَُّع ; َوَموأ ُهورٌَة، وََكا  َحَسٌن َوَرَسائيُل َجيِيَدٌة َمشأ

َن الأَعَبثي  ِلي مي  َوَخلييٌع بيتُّ َأعأُذلُُه ... َويَ َرى َعذأ
َر ََمأبَ ثٌَة ... قَاَل َحاَشاَها  َمأ ََّ اْلأ ََبثي قُ لأُت إي َن اْلأ  مي

يُب الأَعيأشي يفي الرََّفثي  بَ ُعَها ... قَاَل طي َرأفَاُث تَ ت أ  قُ لأُت فَاْلأ

(9/255) 

 

ُء قَاَل َأَجلأ  َها الأَقيأ ن أ  قُ لأُت مي
ُلوَها، فَ ُقلأُت َمََّت؟ ََدثي ... َوَسَأسأ  ُشرِيَفتأ َعنأ ََمأَرجي اْلأ

ََدثي  َي يفي اْلأ نأَد الأَكوأ  قَاَل: عي
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اَئٍة[] مي نَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبٍع َوََخأسي
554 - 

اَئٍة. مي نَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبٍع َوََخأسي
يَع إيفأرييقييَّةَ  َيرينأجي َوُملأكيهي َجَي َن الأ يَّةي مي دي يَنَة الأَمهأ ني َمدي مي ُر ُملأكي َعبأدي الأُمؤأ  ذيكأ

ِي  َقدأ ذََكرأََن َسَنةَ  َسني بأني َتَيي بيَها اْلَأ نأ َصاحي يَّةي مي دي يَنَة الأَمهأ َيرينأجي َمدي اَئٍة ُملأَك الأ مي َثََلٍث َوَأرأبَعينَي َوََخأسي
لأمُ  َيرينأُج ِبي نَي َما فَ َعَلُه الأ َدى َوََخأسي ، َوذََكرأََن أَيأًضا َسَنَة إيحأ يِي َهاجي ن أ يَس الصِي نيَ بأني الأُمعيزِي بأني َِبدي ليمي يفي  سأ

َيرينأُج، َوََّنَُبوا ُِ الأ ا قَ تَ َلُه ، فَ َلمَّ بي هأ َن الأَقتألي َوالن َّ يَّةي مي دي يَنةي الأُمَجاويرَةي ليلأَمهأ ، َهَرَب  َزوييَلَة الأَمدي ِأ َواَْلُ َأمأ
ريُ  َتجي َرَّاُكَش، َيسأ ، َوُهَو ِبي َب الأَمغأريبي ني َصاحي مي ِأ ََجَاَعٌة َوَقَصُدوا َعبأَد الأُمؤأ ُه ن أ ا َوَصُلوا إيلَيأهي مي ونَُه، فَ َلمَّ

ََلمي مَ  سأ نَي، َوأَنَُّه لَيأَس يفي ُمُلوكي اْلأي ليمي َا َجَرى َعَلى الأُمسأ ََبُوُه ِبي ، َوَأخأ ِأ َرَمُه َصُد َوَدَخُلوا َعَليأهي َأكأ نأ يُ قأ
َناُه، َوَأطأَرَق،  ُُه، َفَدَمَعتأ َعي أ ُف َهَذا الأَكرأَب َغريأ شي َواُه، َوََل َيكأ ُروا، سي ُثَّ رََفَع رَأأَسُه، َوقَاَل: أَبأشي

نٍي. ِأ َوَلوأ بَ عأَد حي  َْلَنأُصَرنَُّك
َربي َواْلأيَياضي َومَ  يَناٍر، ُثَّ َأَمَر بيَعَملي الرََّواََّي َوالأقي ََيأ دي ِأ أَلأ ِأ َوَأطأَلَق َْلُ َزاْليي ا َُيأَتاُج إيلَيأهي الأَعَساكيُر َوَأَمَر ِبيين أ

ري، ََ يعي  يفي السَّ ظي َجَي َأ ِأ ِبيي ََ َقدأ َمَلَك إيََل َقرييبي ُتوُنَس، َيَأُمُرُه ، وََكا يعي نُ وَّابيهي يفي الأَغرأبي وََكَتَب إيََل َجَي
َِبَر يفي  َيُروا اْلأ َأ َُيأ عيهي، َوَأ ََ يفي َمَواضي ُبليهي، َوَُيَزَّ ََك يفي ُسن أ َأ ُيَتأ ، َوَأ تي َن الأَغَلَّ ،  الطُّرُ َما يَ َتَحصَُّل مي قي

ُنوا عَ  ، َوطَي َّ نينَي َونَ َقُلوَها إيََل الأَمَنازيلي تي َثََلَث سي ِأ بيهي، َوََجَُعوا الأَغَلَّ يَع َما َأَمَرُه َعُلوا َجَي ََ َها، فَ  َلي أ
َا تيََلٌل.  َفَصاَرتأ َكَأَّنَّ

ثَ رُ  ََ َأكأ َنةي َساَر َعنأ َمرَّاُكَش، وََكا هي السَّ نأ َهذي ٍر مي ََ ََ يفي َص ا َكا َر، َفَساَر َيطأُلُب  فَ َلمَّ ََ اريهي يفي َص ََ َأسأ
وقَةي  َباعي َوالسُّ َت أ َن اْلأ اَئُة أَلأفي ُمَقاتيٍل، َومي َن الأَعَساكيري مي َتَمَع مي  إيفأرييقييََّة، َواجأ
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َ الزُُّروعي  ََ َبنيأ ِأ َكانُوا ََيأُشو هي ليَعَساكيريهي َأَّنَُّ ظي َأ نأ حي ، َوبَ َلَغ مي ِأ ثَاُْلُ بُ َلٌة، َوإيَذا نَ َزُلوا َأمأ ِأ ُسن أ َفََل تَ َتَأذَّى ِبيي
. ََ ِأ َأَحٌد َكائيًنا َمنأ َكا ُه ن أ َدٍة، ََل يَ َتَخلَُّف مي بيريٍَة َواحي ٍد بيَتكأ ِأ َمَع إيَماٍم َواحي يُعُه  َصلُّوا َجَي

ِي بأني الأمُ  َسَن بأَن َعلييِي بأني َُيأََي بأني َتَيي َ َيَديأهي اْلَأ َم َبنيأ ََ َوَقدَّ ي َكا ، الَّذي يَّ َهاجي ن أ يَس الصِي عيزِي بأني َِبدي
رُي إي  ِأ يَ َزلأ َيسي ، فَ َل ني مي نأَد َعبأدي الأُمؤأ رييهي عي يَّةي َوإيفأرييقييََّة، َوَقدأ ذََكرأََن َسَبَب َمصي دي َب الأَمهأ َأ َصاحي ََل َأ

نأ َجَُ  رييَن مي يَنةي ُتوُنَس يفي الرَّابيعي َوالأعيشأ َُد بأُن َوَصَل إيََل َمدي بُ َها َأْحأ َا َصاحي َنةي، )َوِبي َن السَّ َرةي مي خي اَدى اْلأ
ا ََنَزَْلَا َأرأسَ  ينييًّا َوَطرييَدًة َوَشَلنأَدى، فَ َلمَّ ري يفي َسبأعينَي شي ُطولُُه يفي الأَبحأ َبَل ُأسأ ( ، َوَأق أ ََ ليَها ُخَراَسا َل إيََل َأهأ



تَ نَ ُعوا،  ِأ إيََل طَاَعتيهي، فَامأ ُعوُه ُذَها، َوُدُخوُل َيدأ ِأ يَ بأَق إيَلَّ َأخأ َن الأَغدي َأَشدَّ قيَتاٍل، فَ َل ِأ مي فَ َقاتَ َلُه
، فَ َرَجُعوا لييُ َباكيُروا  نأ ُدُخولي الأبَ َلدي يَن مي دي ٌف، َمنَ َعتي الأُمَوحِي َها، َفَجاَءتأ رييٌح َعاصي ُطولي إيلَي أ ُسأ اْلأ

 الأقيَتاَل َوََيأليُكوُه.
ا َجنَّ اللَّيأ  لي فَ َلمَّ َهأ ََ ْلي ََما أَُلونَُه اْلأ ني َيسأ مي ليَها إيََل َعبأدي الأُمؤأ َي َأهأ نأ َأعأَيا َعَة َعَشَر رَُجًَل مي ُل نَ َزَل َسب أ

ِأ إيََل الطَّ  ِأ ليُمَباَدَرَتيي َواْليي ِأ َوَأمأ لييهي ِأ َوَأهأ هي َُسي ِأ يفي أَن أ َي َْلُ ََما ِأ إيََل اْلأ ، فََأَجاَِبُ ِأ هي ِأ اَعةي، َوأَ بَ َلدي مَّا َما َعَداُه
ِأ ني  ََلكيهي ِأ َوَأمأ َواْليي ِأ َعَلى َأمأ ُُه ، َويُ َقاَسي ِأ ِأ َوَأَهالييهي هي َُسي ِأ يفي أَن أ نُ ُه ، فَ يُ َؤمِي لي الأبَ َلدي نأ َأهأ َأ مي ، َوَأ ي نيأ ََ صأ

َِ الأبَ َلَد، َوَأرأ  تَ َقرَّ َذليَك، َوَتَسلَّ ُلُه، فَاسأ ُب الأبَ َلدي ُهَو َوَأهأ َن ََيأُرَج َصاحي َكَر مي َسَل إيلَيأهي َمنأ ََيأَنُع الأَعسأ
ٍم، َوَعرَ  َها َثََلثََة َأَّيَّ ، َوَأقَاَم َعَلي أ ِأ َواْليي ُوا النَّاَس َعَلى َأمأ ، َوَأرأَسَل ُأَمَناَءُه لييُ َقاَسي ُخولي ََلَم َعَلى الدُّ سأ َض اْلأي

 َِ َِ َسلي َل َن الأيَ ُهودي َوالنََّصاَرى، َفَمنأ َأسأ َا مي َخُذ َمنأ ِبي َرٍة تُ ؤأ جأ َا ِبُي ُل ُتوُنَس ِبي تَ َنَع قُتيَل، َوَأقَاَم َأهأ ، َوَمني امأ
. ِأ في َمَساكينيهي  َعنأ نيصأ
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َن عَ  َها ََثمي ري، فَ َوَصَل إيلَي أ يهي يفي الأَبحأ ُطوُل ُُيَاذي ُسأ يَّةي َواْلأ دي َها إيََل الأَمهأ ن أ ني مي مي َشَر رََجٍب، َوَساَر َعبأُد الأُمؤأ
ن َ وَ  ا َزوييَلَة، َوبَ ي أ َلوأ ، َوَقدأ َأخأ َي َُرأَسا َيرينأجي َوأَبأطَاُل الأ يَّةي َأوأََلُد ُمُلوكي الأ دي لأَمهأ يَنئيٍذ ِبي ََ حي يَّةي َكا دي َ الأَمهأ َها َوَبنيأ

وَقةي، َفصَ  لأَعَساكيري َوالسُّ َتَْلَتأ ِبي ني َزوييَلَة، َوامأ مي ، َفَدَخَل َعبأُد الأُمؤأ ٍِ يَنًة َمعأُمورًَة يفي َغلأَوُة َسهأ اَرتأ َمدي
َهاَجَة َوالأَعرَ  ن أ نأ صي ريَها، َوانأَضاَف إيلَيأهي مي َكري نَ َزَل بيظَاهي َن الأَعسأ ٌع مي ضي بي َساَعٍة، َوَمنأ َلَأ َيُكنأ َلُه َموأ

يََّة مَ  دي ََ الأَمهأ بَ ُلوا يُ َقاتيُلو ، َوَأق أ َصاءي حأ لي الأبيََلدي َما ََيأُرُج َعني اْلأي ، َفََل يُ َؤثِيُر فييَها ; َوَأهأ مي ََّيَّ َع اْلأ
َثريَها، َفَكَأَّنََّ  كأ َر َدائيٌر ِبَي ََّ الأَبحأ َ َها، ْلي عي الأقيَتالي َعَلي أ ضي يقي َموأ ةي ُسوريَها، َوضي ا َكفٌّ يفي ْليََصانَتيَها، َوقُ وَّ

لأََبِي. ٌل ِبي ري، َوزَنأُدَها ُمتَّصي  الأَبحأ
َيرينأُج ََتأُرُج  َأ وََكاَنتي الأ ني َأ مي نأُه َوتَ ُعوُد َسرييًعا، فََأَمَر َعبأُد الأُمؤأ َكري، فَ تَ َناُل مي ِأ إيََل َأطأَرافي الأَعسأ َعاَُّنُ ُشجأ

ري، َورَكيَب َعبأ  َا يفي الأَبحأ ُطوَل ِبي ُسأ ، َوَأَحاَط اْلأ ُُروجي َن اْلأ ِأ مي يَنةي ََيأنَ ُعُه نأ َغرأبي الأَمدي ُد يُ بأََن ُسوٌر مي
ني يفي  مي ري، فَ َهاَلُه َما رََأى الأُمؤأ َا يفي الأَبحأ بَ َها، َوطَاَف ِبي ََ َصاحي ي َكا َسُن بأُن َعلييٍِ الَّذي ، َوَمَعُه اْلَأ يِنيٍِ  شي

َتُح بَ رًّا َوََل َِبأًرا، َولَيأَس َْلَا إيَلَّ الأُمطَاَوَلُة، َوقَاَل ليلأَحسَ  َأ َا ََل تُ  َِ َأَّنَّ نأ َحَصانَتيَها، َوَعلي : َكيأَف مي نَ َزلأَت ني
ِي الأَقَدري. فَ َقاَل: َصَدقأَت!  ، َوُحكأ ؟ فَ َقاَل: ليقيلَّةي َمنأ يُوَثُق بيهي. َوَعَدمي الأُقوتي ني ثألي َهَذا اْلأيصأ َعنأ مي

ُ قَلييٍل َحَّتَّ  ِأ ََيأضي َغريأ ، فَ َل َواتي َوتَ رأكي الأقيَتالي َق أ تي َواْلأ عي الأَغَلَّ َمأ ري، َوَأَمَر ِبي َن الأَبحأ  َصاَر يفي َوَعاَد مي
: َمََّت  ََ نأ بَعييٍد يَ ُقوُلو َكري مي ُل إيََل الأَعسأ ََ َمنأ َيصي عيريي، َفَكا َن اْلأينأَطةي َوالشَّ ي مي َبَ َلنيأ َكري َكاْلأ  َحَدَثتأ الأَعسأ

نأ َذليَك. ََ مي نأَطٌة َوَشعيرٌي، فَ يَ عأَجُبو َي حي : هي ِأ هي اْلأيَباُل َها ُهَنا؟ فَ يُ َقاُل َْلُ  َهذي
َُوَسَة،َوَتََ  َباُل نَ  يَنُة َطَرابُ ُلَس، َوجي ، وََكَذليَك َمدي ني مي اُقُس َعبأَد الأُمؤأ ََ تيهي َأطَاَع َس  اَدى اْلأيَصاُر، َويفي ُمدَّ



ٍد َعبأَد اَّللَّي  َنُه َأَِب ُُمَمَّ ، َوَسريََّ اب أ يأفي لسَّ يَنَة قَابيَس ِبي يفي َجيأٍش  َوُقُصوُر إيفأرييقييََّة َوَما َواََلَها، َوفَ َتَح َمدي
ا ا رََأوأ َصَة َلمَّ َأ يَنةي قَ  َل َمدي ََّ َأهأ َتَح بيََلًدا، ُثَّ إي ََ  فَ 
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َه  يَنةي إيلَيأهي، فَ تَ َوجَّ ِي الأَمدي ليي َُعوا َعَلى الأُمَباَدرَةي إيََل طَاَعتيهي، َوَتسأ ني َأَجأ مي َن َعبأدي الأُمؤأ بُ َها َُيأََي بأُن ََتَكُّ َصاحي
ِي بأني  ِأ قَاَل لَ َتَيي ُبُه ِبيي َلَمُه َحاجي ا َأعأ ، فَ َلمَّ ني مي َا، َوَقَصُدوا َعبأَد الأُمؤأ نأ َأعأَياَّني ُه َعبأُد الأُمعيزِي، َوَمَعُه ََجَاَعٌة مي

، قَاَل َلهُ  تَ َبهأ َعَليَّ َصَة، فَ َقاَل َلُه: َلَأ ُيشأ َأ َل قَ  تَ َبَه َعَليأَك، لَيأَس َهُؤََلءي َأهأ : َقدي اشأ ني مي َعبأُد  الأُمؤأ
َوا ََ َأسأ ُمو دي َجارََها، َويَ هأ ََ َأشأ طَُعو َحابَ َنا يَ قأ ََّ َأصأ يُّ يَ ُقوُل: إي دي َُ َذليَك َوالأَمهأ : َكيأَف َيُكو ني مي رََها، الأُمؤأ

ُعوًَل، فََأرأَسَل إيلَيأهي  َأ ََ َم ًرا َكا َي اَّللَُّ َأمأ ضي ِأ لييَ قأ ُه ِأ َوَنُكفُّ َعن أ ُه ن أ َبُل مي نأ َوَمَع َهَذا فَ نَ قأ ِأ طَائيًََة مي
يَدٍة َأوَُّْلَا: ِأ بيَقصي ُه ن أ ٌر مي َحابيهي، َوَمَدَحُه َشاعي  َأصأ

ني بأني َعلييِي  مي ةي َعبأدي الأُمؤأ ََ َليي ثأُل اْلأ ََسلي ... مي َ الأبييضي َواْلأ ييهي َبنيأ ََ طأ  َما َهزَّ عي
يَناٍر. َلأفي دي  فَ َوَصَلُه ِبي

ََ يفي الثَّاّني َوالأعيشأ  ا َكا نَي َوَلمَّ اَئٍة َوََخأسي لِيَيَة يفي مي قي بي صي ُطوُل َصاحي َنةي َجاَء ُأسأ َن السَّ ََ مي نأ َشعأَبا رييَن مي
َلَها وَ  َنأَدُلسي َوَقدأ َسََب َأهأ نأ بيََلدي اْلأ نأ َجزييَرٍة ََّيبيَسٍة مي ََ ُقُدوُمُه مي ، وََكا ينييًّا َغريأي الطََّرائيدي ِأ شي َأَسَرُه

ِأ َمَعُه، فَ  ا َوَْحََلُه ، فَ َلمَّ ُموا يفي التَّارييخي يَّةي، فَ َقدي دي يءي إيََل الأَمهأ لأَمجي ِأ ِبي َيرينأجي َيَأُمُرُه ِأ َمليُك الأ َأرأَسَل إيلَيأهي
، َورَكي  ني مي ُطوُل َعبأدي الأُمؤأ ِأ ُأسأ يَناَء، َفَخَرَج إيلَيأهي ُخُلوا الأمي ِأ ليَيدأ يََّة َحطُّوا ُشُرَعُه دي َكُر َب الأ قَارَبُوا الأَمهأ َعسأ

َرةي الأَعَساكيري، َوَدَخَل ال نأ َكث أ ُه مي َيرينأُج َما رََأوأ َِ الأ تَ عأَظ ري، فَاسأ َُوا َعَلى َجانيبي الأَبحأ يُعُه، َوَوقَ  رُّعأُب َجَي
نَي  ليمي ُعو ليلأُمسأ ، َويَ بأكيي َويَدأ َرأضي َهُه َعَلى اْلأ ني َُيَرِيُغ َوجأ مي ، َوبَقيَي َعبأُد الأُمؤأ ِأ تَ تَ ُلوا قُ ُلوَِبُ ري، َواق أ لنَّصأ ِبي

ِأ سَ  ُه ن أ ، فََأَخُذوا مي ََ ليُمو ُِ الأُمسأ ، َوَأَعاُدوا الأُقُلوَع، َوتَبيَعُه َيرينأجي ََزَمتأ َشَواّني الأ ري، فَاَّنأ ، يفي الأَبحأ ٍَ بأَع َشَوا
يًبا، َوفَ تأًحا ًرا َعجي ََ َأمأ ثَ َرَها، وََكا ِأ قُ ُلوٌع َْلََخُذوا َأكأ ََ َمَعُه  َقرييًبا. َوَلوأ َكا
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ُل الأ  َواَل، َويَئيَس َأهأ َمأ ني اْلأ مي ِأ َعبأُد الأُمؤأ ًََّرا َمنأُصورًا، َوفَ رََّق فييهي نَي ُمَظ ليمي ُطوُل الأُمسأ يَّةي َوَعاَد ُأسأ دي َمهأ
ي ا ري ذي ري َشهأ ُهٍر إيََل آخي تََّة َأشأ َدةي، َوَصََبُوا َعَلى اْلأيَصاري سي َن النَّجأ يَنئيٍذ مي َنةي، فَ نَ َزَل حي َن السَّ ةي مي ْلأيجَّ

َيرينأجي  َن الأ ََ ليَمنأ فييَها مي ََما ني َعَشَرٌة، َوَسأَُلوا اْلأ مي َيرينأجي إيََل َعبأدي الأُمؤأ َي الأ نأ فُ رأَسا يَنئيٍذ مي َعَلى حي
ََ قُ  ، وََكا ِأ هي َها َويَ ُعوُدوا إيََل بيََلدي ن أ ُرُجوا مي ِأ ليَيخأ َواْليي ِأ َوَأمأ هي َُسي َيأَل، أَن أ َ َحَّتَّ َأَكُلوا اْلأ ِأ َقدأ َفِني وَُتُ

ًما  ََ إيلَيأهي َأَّيَّ ِأ َيُييُبوا، َوَلَأ يَ َزاُلوا َيََتَدَُّدو ِأ إيلَيأهي، فَ َل ََلَم، َوَدَعاُه سأ ُِ اْلأي لأَكََلمي فَ َعَرَض َعَليأهي َُوُه ِبي تَ عأَط َواسأ



ِأ  ِأ إيََل َذليَك، َوَأمَّنَ ُه ، فََأَجاَِبُ ي َتاًء، فَ َغريَق  اللَّنيِي َُ شي ََ الزََّما ًَُنا، فَ رَكيُبوا فييَها َوَساُروا، وََكا ِأ ُس َوَأعأطَاُه
رُي. ََُر الأَيسي قيلِيَيَة إيَلَّ الن َّ ِأ إيََل صي ُه ن أ لأ مي ِأ َوَلَأ َيصي ثَ ُرُه  َأكأ

َحابَ َنا ني َأصأ مي َأ قَ َتَل َعبأُد الأُمؤأ لِيَيَة َقدأ قَاَل: إي قي ُب صي ََ َصاحي ِأ  وََكا يَن ُه نَي الَّذي ليمي يَّةي قَ تَ لأَنا الأُمسأ دي لأَمهأ ِبي
ُة مُ  َيرينأَج َغَرقًا، وََكاَنتأ ُمدَّ َلَك اَّللَُّ الأ ، فََأهأ ِأ َواَْلُ ِأ َوَأمأ ََن ُحَرَمُه لِيَيَة، َوَأَخذأ قي َزييَرةي صي يََّة ِبي دي ُِ الأَمهأ لأكيهي

َرَة َسَنًة. َنَِتأ َعشأ  اث أ
اَئةي، َوََسَّاَها َوَدَخَل َعبأُد الأُمؤأ  مي نَي َوََخأسي َن الأُمَحرَّمي َسَنَة ََخأٍس َوََخأسي َرَة َعاُشورَاَء مي يََّة ُبكأ دي ني الأَمهأ مي

َلَح َما  َواَْلَا، َوَأصأ ًما، فَ َرتََّب َأحأ رييَن يَ وأ شأ يَّةي عي دي لأَمهأ ، َوَأقَاَم ِبي َاسي ََخأ ني َسَنَة اْلأ مي نأ َعبأُد الأُمؤأ َِ مي ثَ َل ان أ
َحابيهي سُ  َها بَ عأَض َأصأ تَ عأَمَل َعَلي أ ، َواسأ َواتي َوالرِيَجالي َوالأُعَددي َق أ َن اْلأ َخائيَر مي َها الذَّ ، وريَها، َونَ َقَل إيلَي أ

َعاليهي، َوَأقأ  َي بيَرأأييهي يفي َأف أ َتدي َأ يَ قأ بَ َها، َوَأَمَرُه َأ ََ َصاحي ي َكا َسَن بأَن َعلييٍِ الَّذي ََسَن طَ َوَجَعَل َمَعُه اْلَأ َع اْلأ
يَّةي َأوَّ  دي َن الأَمهأ هي، َورََحَل مي وأََلدي ُكنُ َها، وََكَذليَك فَ َعَل ِبَي َييَسًة َيسأ َا َأقأطَاًعا، َوَأعأطَاُه ُدورًا َن َن ِبي َََر مي َل َص

. َنةي إيََل بيََلدي الأَغرأبي  السَّ
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لأَعَربي  ني ِبي مي ُر إييَقاعي َعبأدي الأُمؤأ  ذيكأ
ا ف َ  نأ َبِني َلمَّ َد إيََل الأَغرأبي ََجََع ُأَمَراَء الأَعَربي مي يَّةي َوَأرَاَد الأَعوأ دي ري الأَمهأ نأ َأمأ ني مي مي ريََّيٍح رََغ َعبأُد الأُمؤأ

ريكينَي  ََّ الأُمشأ ، فَإي ََلمي سأ َرُة اْلأي َنا ُنصأ : َقدأ َوَجَبتأ َعَلي أ ِأ يَن َكانُوا ِبييفأرييقييََّة، َوقَاَل َْلُ َحَل الَّذي َأ تَ  َقدي اسأ
نَي، َوَما يُ قَ  ليمي ي الأُمسأ َيأدي َن الأبيََلدي الَِّتي َكاَنتأ ِبي ا َعَلى َكثيرٍي مي َلوأ تَ وأ ، َواسأ َنأَدُلسي ْلأ ِأ ِبي ُرُه ِأ َأَحٌد َأمأ اتيُلُه

َها الأَعُدوُّ  َفُع َعن أ ِأ يُدأ ، َوبيُك ََلمي سأ ِأ فُتيَحتي الأبيََلُد َأوََّل اْلأي ، فَبيُك ِأ ُلُك ث أ ِأ َعَشَرَة  مي نأُك ، َونُرييُد مي ََ اْلأ
عي َوالطَّاَعةي، مأ لسَّ ََ يفي َسبييلي اَّللَّي، فََأَجابُوا ِبي ُدو َجاَعةي َُيَاهي َدةي َوالشَّ لي النَّجأ نأ َأهأ  آََلفي فَاريٍس مي

ا َمَعهُ  َُوا، َوَمَشوأ ، َفَحَل َحفي لأُمصأ َّللَّي تَ َعاََل، َوِبي ِأ َعَلى َذليَك ِبي ُه . َفَحلَََّ ََ يقي َجَبلي زَغأَوا  إيََل َمضي
ِأ َورُُءوسي الأَقَبائيلي فييَها، َفَجاءَ  نأ ُأَمَرائيهي ٌَ يُ َقاُل لَُه يُوُسُف بأُن َماليٍك، َوُهَو مي ِأ إينأَسا ُه ن أ ََ مي  إيََل وََكا

ََّ الأَعَرَب َقدأ َكريَهتي الأَمسي  رًّا: إي للَّيألي َوقَاَل َلُه سي ني ِبي مي ، َوقَاُلوا: َما َغَرُضُه إيَلَّ َعبأدي الأُمؤأ َنأَدُلسي رَي إيََل اْلأ
َُوا َعَليأهي، فَ َقاَل: َيَأُخُذ اَّللَُّ، َعزَّ َوَجلَّ، الأغَ  َا َحَل ََ ِبي َُو ِأ ََل يُ  ََن، َوإيَّنَُّ نأ بيََلدي َراُجَنا مي ا  إيخأ َر. فَ َلمَّ ادي

َلُة الثَّانيَيُة َهَربُوا إيََل َعَشائيريهي  اُه َكاَنتي اللَّي أ ِأ إيَلَّ يُوُسُف بأُن َماليٍك، َفَسمَّ ُه ن أ ، َوَدَخُلوا الأََبَّ، َوَلَأ يَ بأَق مي ِأ
َق. ني يُوُسَف الصَّادي مي  َعبأُد الأُمؤأ

َن الأُقَسنأطي  َ َحَّتَّ قَ ُرَب مي ريأ ًئا، َوَساَر َمغأريًِب َُيُثُّ السَّ ِأ َشي أ ريهي ني يفي َأمأ مي ثأ َعبأُد الأُمؤأ ةي، فَ نَ َزَل ينَ َوَلَأ ُُيأدي
َسٌن، فَأَقَاَم بيهي، َوَضَبطَ  َتحأ ُل رَبييٌع، َوالأَكَْلُ ُمسأ صأ ََ ، َوالأ ي النِيَساءي ٍب يُ َقاُل َلُه: َوادي ٍع َُمأصي ضي  يفي َموأ

ًما، فَ َبقيَي النَّاُس يفي  رييَن يَ وأ شأ َكري َأَحٌد أَلأبَ تََّة، َوَداَم َذليَك عي َن الأَعسأ رُي مي يعي الأبيََلدي ََل الطُُّرَق، َفََل َيسي  َجَي



َن  : َما َأزأَعَجُه إيَلَّ َخََبٌ َوَصَلُه مي ََ هي، َويَ ُقوُلو َظمي َرتيهي َوعي َكري َخََبًا َمَع َكث أ ََذا الأَعسأ ََ ْلي ، يَ عأريُفو َنأَدُلسي اْلأ
َن الأََبِييَّ  نأُه مي ُلوا مي ََ يَن َج َ، فَ َعاَدتي الأَعَرُب الَّذي ريأ ليهي السَّ َجأ ُنوا َجانيَبُه، َفَحثَّ ْلي ا َأمي ةي إيََل الأبيََلدي َلمَّ

. تَ َقرُّوا يفي الأبيََلدي  َوَسَكُنوا الأبيََلَد الَِّتي أَليَُوَها، َواسأ
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ٍد َوَأَِب َعبأدي اَّللَّي يفي َثََل  ِأ َوَلَديأهي َأَِب ُُمَمَّ َز إيلَيأهي ِأ َجهَّ هي ني بيُرُجوعي مي َِ َعبأُد الأُمؤأ ا َعلي نأ فَ َلمَّ ثينَي أَلأَف ُمَقاتيٍل مي
اويَز، َفَما َشَعَر الأَعَرُب إيَلَّ َواْلأَ  ََ َ، َوَقَطُعوا الأَم ريأ وا السَّ ، َفَجدُّ ِأ َعاَّنيي يَن َوُشجأ دي َي الأُمَوحِي يأُش َقدأ َأعأَيا

ُخوَل إي  ُِ الدُّ نَ َعُه ، ليَيمأ َراءي َهةي الصَّحأ نأ جي ، مي ِأ نأ َورَائيهي َبَل بَ غأَتًة مي  َأ رَاُموا َذليَك.َأق أ
ِأ زَُهاُء ََثَانينَي أَ  ، َوُه َي نأَد َجَبٍل يُ َقاُل لَُه َجَبُل الأَقرأ َي عي ََوا َن الأَقريأ لأَف بَ يأٍت، وََكانُوا َقدأ نَ َزُلوا َجُنوًِب مي

ُعوُد بأُن زيمَ  ٍد، َوَمسأ َُوٍظ ُُمأريُز بأُن َزَّيَّ : أَبُو َُمأ ِأ يهي مي نأ ُمَقدَّ رُي مي ، َوالأَمَشاهي ِأ ُُه ٍل َوَغريأ اٍم، َوُجَبارَُة بأُن َكامي
ُعوٌد َوُجَبا رَّ َمسأ ََ ، فَ  ِأ تأ َكليَمتُ ُه ََ تَ َل َطَربُوا، َواخأ ُِ اضأ ني َعَليأهي مي ا َأَطلَّتأ َعَساكيُر َعبأدي الأُمؤأ رَُة بأُن  فَ َلمَّ

دٍ  َا، َوثَ َبَت ُُمأريُز بأُن َزَّيَّ نأ َعَشائيريِهي ٍل َوَمنأ َمَعُهَما مي َيُتوا إيلَيأهي، َكامي ِأ يَ لأَت ، فَ َل لث ََّباتي َوالأقيَتالي ِأ ِبي ، َوَأَمَرُه
نأ  َسطي مي َوأ ري اْلأ ََ الأقيَتاَل يفي الأَعشأ ُدو ُِ الأُمَوحِي ، فَ َناَجَزُه نأ َُجأُهوري الأَعَربي رَبييٍع  فَ ثَ َبَت ُهَو َوَمنأ َمَعُه مي

، وَ  َي َعا َمأ َنةي، َوثَ َبَت اْلأ َن السَّ ري مي خي ٍد قُتيَل، اْلأ ََّ ُُمأريَز بأَن َزَّيَّ َق َأ ََ ِأ وََكثُ َر الأَقتأُل، فَات َّ نَ ُه َتدَّ الأعيَراُك بَ ي أ اشأ
َوأ  َريمَي َواْلأ َلُموا الأبُ ُيوَت َواْلأ نأَد َذليَك، َوَأسأ ََزَمتأ َُجُوُع الأَعَربي عي ٍح، فَاَّنأ ََلَد َورُفيَع رَأأُسُه َعَلى رُمأ

َل َجَي  َواَل، َوْحُي َمأ ظي النِيَساءي الأَعَربييَّاتي َواْلأ َأ ، فََأَمَر ِبيي ني َوُهَو بيَذليَك الأَمنأزيلي مي يُع َذليَك إيََل َعبأدي الأُمؤأ
ثأ  ، َوفَ َعَل َمَعُهنَّ مي َيانَةي إيََل بيََلدي الأَغرأبي ِي َوالصِي ظي َوالأَبي ، َوَْحََلُهنَّ َمَعُه ََتأَت اْلأيَأ  َل َما فَ َعَل يفي الصََّرائيحي

. َثجي َب أ  َحريميي اْلأ
ََل الصَّنييعَ  َثُج، فََأَجأ َب أ ِأ َكَما فَ َعَل اْلأ رييَن يفي َطَلبي َحريَييهي بَ َلتأ إيلَيأهي ُوُفوُد ريََّيٍح ُمَهاجي ، َورَدَّ  ُثَّ َأق أ ِأ َْلُ

هي  مي نأَدُه، َوََتأَت ُحكأ ِأ َأَحٌد إيَلَّ َصاَر عي ُه ن أ ِأ يَ بأَق مي ، فَ َل ِأ َريمَي إيلَيأهي ََناَح َويَ بأُذُل اْلأ ، َوُهَو ََيأَيُض َْلُُِ اْلأ
ظَاُم الأ  َعتأ عي ، َوَجُي َوَّلي رأطي اْلأ َنأَدُلسي َعَلى الشَّ ِأ إيََل ثُ ُغوري اْلأ َزُه ، ُثَّ إينَُّه َجهَّ ََ َسا حأ ُِ اْلأي َعَربي فييهي

، فَ َبقيَيتأ  َي نأَد َجَبلي الأَقرأ هي الأَمعأرََكةي عي ُتولينَي يفي َهذي نأ  الأَمقأ رييَن مي ِي يَ ُلوُح ليلنَّاظي ي ًرا َطوييًَل َكالتَّلِي الأَعظي َدهأ
نأ ُأَمَرا َنًة َساكيَنًة َلَأ يَ بأَق فييَها مي ني آمي مي ٍَ بَعييٍد، َوبَقيَيتأ إيفأرييقييَُّة َمَع نُ وَّابي َعبأدي الأُمؤأ ءي الأَعَربي َخاريًجا َمَكا

ُعوُد بأُن زيمَ  .َعنأ طَاَعتيهي إيَلَّ َمسأ ُتُه يفي َأطأَرافي الأبيََلدي  اٍم، َوطَائيََ
 

ُر َغَرقي بَ غأَدادَ   ذيكأ
قَ  َلَة، َوَخَرَق الأُقورَُج فَ وأ جأ ري، َكثُ َرتي الزِيََّيَدُة يفي دي خي ني رَبييٍع اْلأ َنةي، ََثمي هي السَّ  يفي َهذي
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َتَْلَتي ال ، فَامأ َبَل الأَمدُّ إيََل الأبَ َلدي َتَح فييهي بَ غأَداَد، َوَأق أ ََ وَر، فَ  صََّحاريي َوَخنأَدَق الأبَ َلَد، َوَأفأَسَد الأَماُء السُّ
َها، ُثَّ فَ َتَح الأَماُء فَ تأ  َها، َفَسدَّ وري َعَلي أ َر، فَ َوَقَع بَ عأُض السُّ هأ َع َعَشَر الشَّ بأتي ََتسي َم السَّ َحًة فَ تأَحًة يَ وأ

َِيسُ  َا تُ نَ  َُلوَها ظَنًّا َأَّنَّ َرى، َوَأِهأ ُه، فَ َغريَق قَ َراُح  ُأخأ َر َسدُّ وري ليَئَلَّ يَ َقَع، فَ َغَلَب الأَماُء، َوتَ َعذَّ َعني السُّ
، َُ يَُّة، َوَدرأُب الأَقبَّاري، َوَخَرابَُة ابأني ُجرأَدَة، َوالرََّّيَّ َتدي َتارَُة، َوالأُمقأ َََجَُة، َوالأُمخأ َر، َواْلأ ََ ي،  َظ َوقَ َراُح الأَقاضي

يعَ  ، َوبَ عأُض قَ َراحي ابأني َوبَ عأُض الأَقطي ِي حأ ، َوبَ عأُض الأَمأأُمونييَّةي، َوقَ َراُح أَِي الشَّ َزَجي ةي، َوبَ عأُض َِببي اْلأ
رييَّةي.  َرزييٍن، َوبَ عأُض الظَََّ

َانيبي الأغَ  ََ إيََل اْلأ ، َوَأَخَذ النَّاُس يَ عأَُبُو َرأضي إيََل َأَماكيَن، فَ َوقَ َعتأ ، فَ بَ َلَغتي َوَدبَّ الأَماُء ََتأَت اْلأ ِيِي رأ
وُر، َوبَقيَي الأمَ  َم السُّ َها، ُثَّ نَ َقَص الأَماُء َوََتَدَّ َدُر َعَلي أ َة َدََننيرَي، َوَلَأ َيُكنأ يُ قأ دَّ ُل الأَمعأََبَُة عي ي َداخي اُء الَّذي

ََراُب،  َها الأَماُء، َفَكثُ َر اْلأ بُّ يفي الأَمَحالِي الَِّتي َلَأ يَ رأَكب أ وري َيدي َي السُّ َا هي َوبَقيَيتي الأَمَحالُّ ََل تُ عأَرُف إيََّّ
. نيي مي لتَّخأ ِأ ِبي  تيُلوٌل، فََأَخَذ النَّاُس ُحُدوَد ُدوريهي

 ََ ََس َن الأَمَقابيري، َواُنأ َُها مي َبٍل َوَغريأ ََد بأني َحن أ ََبَُة َأْحأ ُّ فَ َغريَقتأ فييهي َمقأ ِي َانيُب الأَغرأ َرَج تي الأُقُبوُر، َوخَ َوَأمَّا اْلأ
يًما. ًرا َعظي ََ َأمأ َرأبييَُّة، وََكا َهُد َواْلأ ، وََكَذليَك الأَمشأ َتى َعَلى رَأأسي الأَماءي  الأَموأ

 
هي  في َواَّنأيَزامي ِي إيََل اللِيحأ ََمَذاّني ُقري اْلأ دي ُسن أ ُر َعوأ  ذيكأ

هي، َوُهَو ق َ  ُّ إيََل إيقأطَاعي ََمَذاّني ُقُر اْلأ َنةي َعاَد ُسن أ هي السَّ ََُة يفي َهذي َليي ََ اْلأ ، وََكا في كييِي َوبَ َلدي اللِيحأ لأَعُة الأَماهي
ُقُر يَ ُقوُل  اَئةي فَاريٍس، فََأرأَسَل إيلَيأهي ُسن أ ، َوَمَعُه َأرأبَ ُعمي يِي يدي َاَز الأَعمي ريي قَاَيأ َمي َلُه: ارأَحلأ َعنأ َقدأ َأقأَطَعُه ليْلأ

تَ َنَع، َفَساَر إيلَيأهي، َوَجَرى ب َ  ي، فَامأ َوأي بَ َلدي سأ ، َورََجَع إيََل بَ غأَداَد ِبَي يُّ يدي ََزَم فييهي الأَعمي يٌد اَّنأ نَ ُهَما قيَتاٌل َشدي ي أ
 َحاٍل.

عأَمانييَّةي َوَسريََّ الأَعَساكيَر َمَع ت ُ  ُقَر، فَ َوَصَل إيََل الن ُّ ُة، َوَساَر يفي َعَساكيريهي إيََل ُسن أ ََ َليي رأَشَك َورََجَع َفََبََز اْلأ
ُقُر يفي اْلأيَبالي َهاريًِب، َوََّنََب تُ رأَشُك َما إيََل بَ غأَدا ، فَ تَ َوغََّل ُسن أ ِي ََمَذاّني ُقَر اْلأ َد، َوَمَضى تُ رأَشُك َْنأَو ُسن أ

ََلٍح َوَغريأي َذليَك، َوَأَسرَ  نأ َماٍل َوسي َكريهي مي  َوَجَد َلُه َوليَعسأ
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َحابيهي، وَ  نأ َأصأ ، َوزييَرُه، َوقَ َتَل َمنأ رََأى مي ي ًما، ُثَّ َعاَد إيََل الأبَ نأَدنييَجنيأ كييِي َوَحَصَرَها َأَّيَّ نَ َزَل َعَلى الأَماهي
لأبيَشارَةي.  َوَأرأَسَل إيََل بَ غأَداَد ِبي

ائَةي فَاريٍس، فَ َعاَد، َونَ َزلَ  تَ نأَجَدُه، َفَسريََّ َمَعُه ََخأَس مي َشاهأ فَاسأ َليكأ نَُّه ْلَيَق ِبي ُقُر فَإي َعَلى قَ لأَعٍة  َوَأمَّا ُسن أ
، َوَأرأَسَل تُ رأَشُك ]إيََل[ بَ غأَداَد َيطأُلُب َْنأَدًة، َفَجاَءتأُه، فََأرَا َحابُُه يفي الأبيََلدي ُقُر ُهَناَك، َوَأفأَسَد َأصأ َد ُسن أ



ُقُر إيََل الأُمَخاَدَعةي، فََأرأَسلَ  ََتََز، فَ َعَدَل ُسن أ بيَس تُ رأَشَك، فَ َعَرَف َذليَك، فَاحأ َأ َيكأ َرُسوًَل إيََل تُ رأَشَك  َأ
نأ  نأَدُه َورَكيَب فييَمنأ َخفَّ مي تَ َبَس تُ رأَشُك الرَُّسوَل عي ةي، فَاحأ ََ َليي ليَح َحالَُه َمَع اْلأ َأ ُيصأ نأُه َأ  َيطأُلُب مي

، َوغَ  ِأ َحابُُه، وََكثُ َر الأَقتأُل فييهي ََزَم ُهَو َوَأصأ ُقَر لَيأًَل، فَاَّنأ َحابيهي، َفَكَبَس ُسن أ ِأ َأصأ ِأ َوَدَواِبَُّ َواَْلُ َِ تُ رأَشُك َأمأ ني
ُقُر َجريًُيا. ِأ َوَْنَا ُسن أ  وَُكلَّ َما َْلُ

 
َاَِبذَ  َتي َ َعامَّةي إيسأ َنةي َبنيأ َيت أ ُر الأ  ذيكأ

َن ال ِأ مي بَ ُعُه َ الأَعَلوييِينَي َوَمنأ يَ ت أ يَمٌة َبنيأ َنٌة َعظي َاَِبَذ فيت أ َتي َنةي َوَقَع يفي إيسأ هي السَّ افيعييَّةي يفي َهذي َ الشَّ يَعةي َوَبنيأ شِي
َاَِبَذ، فَ َعَقَد َُمأليَس الأ  َتي ََروييَّ َوَصَل إيََل إسأ ًدا اْلأ َماَم ُُمَمَّ ََّ اْلأي ََ َسبَ بُ َها َأ ، وََكا ِأ ََ َوَمنأ َمَعُه ، وََكا َوعأظي

يُّ َشا َعيأمي يَل الن ُّ َاعي دي بأني إيَسأ ٍر َسعأُد بأُن ُُمَمَّ يَها أَبُو َنصأ ََ َوَمنأ قَاضي َهبي أَيأًضا، فَ ثَاَر الأَعَلوييُّو فيعييَّ الأَمذأ
نَ  ي فيت أ َتنيأ َ الطَّائيََ َاَِبَذ، َوَوقَ َعتأ َبنيأ َتي ِأ ِبييسأ بَ ُعُه افيعييَّةي َوَمنأ يَ ت أ لشَّ يَعةي ِبي َن الشِي ِأ مي بَ ُعُه َتَصَر يَ ت أ يَمٌة ان أ ٌة َعظي

افيعي  َن الشَّ ، فَ ُقتيَل مي ََ ي، َوَّنُيَبتأ َدارُُه َوُدوُر َمنأ َمَعُه، َوَجَرى فييَها الأَعَلوييُّو يَّةي ََجَاَعٌة، َوُضريَب الأَقاضي
نييَعةي َما ََل َحدَّ َعَليأهي. ُُموري الشَّ َن اْلأ ِأ مي  َعَليأهي

، َوِبَ  ِأ تَ عأَظَمُه، َوأَنأَكَر َعَلى الأَعَلوييِينَي فيعأَلُه َََبَ فَاسأ ََ اْلأ َع َشاهأ َمازَنأَدرَا نأَكاري َمَع أَنَُّه َفَسمي َلَغ يفي اْلأي
، َوَوَضَع اْلأيَباََّيتي َوالأُمَصاَدرَاتي َعَلى الأَعامَّةي  ِأ َراََّيٍت َكاَنتأ َْلُ ِأ جي ُه ، َوَقَطَع َعن أ يُد التََّشيُّعي ، َشدي

َنُة. َيت أ بيهي َوَسَكَنتي الأ ي إيََل َمنأصي ِأ َوَعاَد الأَقاضي ُه ن أ رََّق َكثيرٌي مي ََ  فَ تَ 
 

َشاهأ ذيكأ  دي بأني َمليكأ دي بأني َُمأُمودي بأني ُُمَمَّ  ُر َوفَاةي الأَمليكي ُُمَمَّ
ٍد، ُد بأُن َُمأُمودي بأني ُُمَمَّ َُ ُُمَمَّ لأطَا َ السُّ ةي، تُ ُويفِي ي اْلأيجَّ َنةي، يفي ذي هي السَّ  يفي َهذي
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لأطََنَة َوَعادَ  ي َحاَصَر بَ غأَداَد طَاليًبا السَّ ،  َوُهَو الَّذي ََ َها، فََأَصابَُه ُسلٌّ، َوطَاَل بيهي، َفَماَت بيَبابي َِهََذا َعن أ
اَئٍة. مي رييَن َوََخأسي شأ ي َوعي نَ َتنيأ ري َسَنَة اث أ خي ليُدُه يفي رَبييٍع اْلأ ََ َموأ  وََكا

َرُه  َواَلُه َوَجَواهي َضَر َأمأ ، َوَأحأ ُت َأَمَر الأَعَساكيَر فَ رَكيَبتأ ا َحَضَرُه الأَموأ َوَحظَاََّيُه َوَِمَالييَكُه، فَ َنَظَر إيََل فَ َلمَّ
َواُل َوا َمأ هي الأَعَساكيُر َواْلأ ا رَآُه َبَكى َوقَاَل: َهذي ريُف َعَلى َما ََتأتَ َها، فَ َلمَّ نأ طَيَّارٍَة ُتشأ يعي مي َمي لأَمَمالييُك اْلأ

َداَر َذرٍَّة، َوََل يَزي  قأ ََ َعِنِي مي فَ ُعو َرارييُّ َما َأَرى َيدأ يعي فَ ُرفيَع بَ عأَد َوالسَّ َمي ْلأ ََ يفي َأَجليي ْلَأَظًة، َوَأَمَر ِبي يُدو
ًئا َكثيريًا. نأُه َشي أ َأ فَ رََّق مي  َأ

قَ  ََ َلُه َوَلٌد َصغيرٌي، َفَسلََّمُه إيََل آقَ َنسأ ََ َحلييًما َكريَيًا َعاقيًَل َكثيرَي التََّأِّني يفي أُُموريهي، وََكا ، وََكا يلييِي َدي َْحأ َر اْلأ
نأَدَك، فَارأَحلأ بيهي إيََل َوقَ  يَعٌة عي ، َوُهَو َودي لي َأ ثأَل َهَذا الطِي يُع مي ََّ الأَعَساكيَر ََل ُتطي ُِ َأ َل َك. اَل َلُه: َأََن َأعأ  بيََلدي



َشاهأ َأَخاُه، َوطَائي  ٌة َطَلُبوا َمليكأ َُمَراُء، َفطَائيََ تي اْلأ ََ تَ َل ا َماَت اخأ ََ فَ َرَحَل إيََل َمَراَغَة، فَ َلمَّ ٌة طََلُبوا ُسَليأَما ََ
نأ  نَُّه َساَر مي َشاهأ فَإي َز، فَأَمَّا َمليكأ ي َمَع إييلأديكأ ََلَ الَّذي ٌة طََلُبوا َأرأسي ثَ ُر، َوطَائيََ َكأ ُِ اْلأ ، َشاهأ، َوُه ََ َتا  ُخوَزسأ

ُُِهَا، فَ َوَصَل إي  ُّ َوَغريأ ُب فَاريَس، َوُِشأَلُة الَتُّأُكَماّني ََل َصاحي ، َفَسلََّمَها إيلَيأهي ابأُن َوَمَعُه دَكأ ََ َها ََ ََل َأصأ
ِأ إيََل طَاَعتي  ُعوُه ََ َيدأ ََمَذا َقُه َعَليأهي، َوَأرأَسَل إيََل الأَعَساكيري ِبي ََ ، َوََجََع َلُه َماًَل أَن أ يِي َُجنأدي ِأ َيُييُبوُه اْلأ هي، فَ َل

ََ يُ  ِأ َكا ثَ َرُه ََّ َأكأ َ ، َوْلي ِأ نَ ُه اقي بَ ي أ تِيََ ََ َشاهأ.ليَعَدمي اَلي  رييُد ُسَليأَما
 

َها إيلَيأهي  دي يني َوَعوأ نأ نُوري الدِي ََ مي ذي َحرَّا ُر َأخأ  ذيكأ
تيهي،  َوأ َف ِبي يًدا َوُأرأجي ُب َحَلَب، َمَرًضا َشدي يني َُمأُموُد بأُن زَنأكيي، َصاحي َنةي َمريَض نُوُر الدِي هي السَّ يفي َهذي

ََ بيَقلأَعةي َحَلَب، َوَمَعُه َأُخوهُ  رييُكوهأ،  وََكا ََ شي ، َفَجَمَع النَّاَس، َوَحَصَر الأَقلأَعَة. وََكا ََ ريَا رُي َأمي َغُر َأمي َصأ اْلأ
َا َأخُ  َها َوِبي َق لييَ تَ َغلََّب َعَلي أ َمشأ تيهي، َفَساَر إيََل دي َص، فَ بَ َلَغُه َخََبُ َموأ ََبُ ُأَمَرائيهي، ِبييمأ يني َوُهَو َأكأ ُِ الدِي وُه َْنأ

ََ نُوُر أَيُّوُب، فَأَنأ  َأ َكا َأ تَ ُعوَد إيََل َحَلَب، فَإي َلَحُة َأ تَ َنا! َوالأَمصأ َلكأ َكَر َعَليأهي أَيُّوُب َذليَك، َوقَاَل: َأهأ
نأ مُ  َعُل َما نُرييُد مي َأ َق نَ  َمشأ َنَّ يفي دي ََ َقدأ َماَت، فَإي َأ َكا ، َوإي َتُه يفي )َهَذا( الأَوقأتي يني َحيًّا َخَدمأ لأكيَها، الدِي

 اَد إيََل َحَلبَ فَ عَ 
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ُه َحيًّ  ا رََأوأ ، فَ َلمَّ ِأ يني يفي ُشبَّاٍك يَ َراُه النَّاُس، وََكلََّمُه َلَس نُوَر الدِي ا، َوَصعيَد الأَقلأَعَة، َوَأجأ رَُّقوا َعنأ ُمُيدًّ ََ ا تَ 
ََ َفَمَلَكَها. ، َفَساَر إيََل َحرَّا ََ ريَا ريي َأمي يهي َأمي  َأخي

َ نُ  ا ُعويفي ََ يفي الأَقلأَعةي، فَ َلمَّ نأُه، َوتَ َرَك َأوأََلَدُه َِبَرَّا ََ ليُيَخلِيَصَها، فَ َهَرَب َأُخوُه مي يني َقَصَد َحرَّا وُر الدِي
لي  صي بي الأَموأ [ ، َصاحي يني يهي ُقطأبي ]الدِي يني َعلييٍِ ََنئيبي َأخي ، َوَسلََّمَها إيََل زَيأني الدِي يني ، َفَمَلَكَها نُوُر الدِي

َي اُثَّ َسا نأ َأعأَيا َانأَداري، َوُهَو مي ريََك اْلأ َا َأوأََلُد َأمي ََ إيََل الرَّقَّةي، َوِبي ذي َحرَّا يني بَ عأَد َأخأ ، َر نُوُر الدِي َُمَراءي ْلأ
نأ َذليكَ  َب مي ، فَ َغضي ِأ َُمَراءي فييهي َن اْلأ َع ََجَاَعٌة مي ََ َ َوبَقيَي َأوأََلُدُه، فَ َناَزَْلَا، َفَش ، َوقَاَل: َهَلَّ َوَقدأ تُ ُويفِي

َياءي إي  َشأ نأ َأَحبِي اْلأ ِأ مي اَعُة فييهي ََ ، وََكاَنتي الشَّ َُ ِأ َحرَّا ُه ن أ َذتأ مي ا ُأخي ي َلمَّ ِأ يفي َأوأََلدي َأخي عأُت ََ ِأ َش َِلَّ! فَ َل
. ِأ ُه ن أ ِأ َوَأَخَذَها مي َِيعأُه  ُيَش

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

َليي َنةي َمريَض اْلأ هي السَّ َ، َفُضريَبتي الأَبَشائيُر بيبَ غأَداَد، يفي َهذي َتدَّ َمَرُضُه، َوُعويفي ري اَّللَّي، َواشأ َمأ َيي ْلي َت ََُة الأُمقأ
ُبوًعا. َلةي، َوُغليَق الأبَ َلُد ُأسأ وأ نأ َأرأَِببي الدَّ ةي َومي ََ َليي َن اْلأ  َوفُ رِيَقتي الصََّدقَاُت مي

ٌن،  َوفييَها َعاَد تُ رأَشُك إيََل بَ غأَداَد، َوَلَأ  ََ َسُه ََتأَت التَّاجي َوَمَعُه َسيأٌف وََك َأ ُعرأ بيهي َأَحٌد إيَلَّ َوَقدأ أَلأَقى نَ  َيشأ



ََ َلُه يفي ُدُخولي َداري  َي َعنأُه، َوَأذي ََ فَ َرضي ، فَ َعاَد اْلأ ِي لأَعَج ةي َوالأَتَحَق ِبي ََ َليي ََ َقدأ َعَصى َعَلى اْلأ  وََكا
َي َماًَل.  اْلأيََلَفةي َوُأعأطي

يلييَّ وَ  َاعي َسأ َكًرا إيََل بَ َلدي اْلأي ََ َعسأ َتا سأ ُب ُقهي ُد )بأُن أُنُ َز( َصاحي ُوََل، َأرأَسَل ُُمَمَّ ةي فييَها، يفي َُجَاَدى اْلأ
، فَ َقتَ ُلوا َكثيريً  َن اْلأيَبالي يلييَُّة مي َاعي َسأ ُِ اْلأي ، فَ نَ َزَل َعَليأهي ِأ ي َعَليأهي ََراَج الَّذي ُِ اْلأ ُه ن أ َكري، ليَيأأُخَذ مي َن الأَعسأ ا مي

رُ  هأ َبُة، َوُهَو صي ُُه قَ ي أ ُِ اَسأ ًما َعَليأهي ََ ُمَقدَّ ي َكا رَي الَّذي َمي  َوَأَسُروا اْلأ
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يلييَّةي َعلييِي  َاعي َسأ نأ رَئييسي اْلأي نَ َتُه مي َة ُشُهوٍر، َحَّتَّ َزوََّج اب أ دَّ ريًا عي ِأ َأسي نأَدُه ،  بأني اْلأَ ابأني أُنُ َز، فَ َبقيَي عي َسني
ري. َسأ َن اْلأ  َوُخلِيَص مي

 ]الأَوفَ َياُت[
ي نَ يأَسابُورَ  يُّ قَاضي دي ِي َمنأُصوُر بأُن أَِي َسعأٍد الصَّاعي يني َعلييُّ بأُن أَِي الأَقاسي َ َشَرُف الدِي  يفي َوفييَها تُ ُويفِي

ََبَةي ُُمَمَّ  ، َوُدفيَن يفي َمقأ لرَّيِي تُُه ِبي ََ َموأ ، وََكا ََ ري رََمَضا َََة، َشهأ بي أَِي َحنيي ، َصاحي ِي َباّني ي أ ََسني الشَّ دي بأني اْلأ
َييًّا أَيأًضا. ي َحَن ََ الأَقاضي ُهَما، وََكا َي اَّللَُّ َعن أ  َرضي
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اَئٍة[ مي نَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوََخأسي
555 - 

اَئةٍ  مي نَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوََخأسي
 ََ ََ َشاهأ إيََل َِهََذا ريي ُسَليأَما ُر َمسي  ذيكأ

لأطََنَة، َوَقدأ ت َ  ََ لييَ تَ َوَلَّ السَّ لي إيََل َِهََذا صي َن الأَموأ َُ َشاهأ مي َنةي َساَر ُسَليأَما هي السَّ َم َسَبُب يفي َأَوائيلي َهذي َقدَّ
. لي صي هي إيََل الأَموأ ذي هي َوَأخأ  قَ بأضي

هَ  يهي إيلَي أ ريي ا َماَت َأرأَسَل َوَسَبُب َمسي َشاهأ َلمَّ دي بأني َمليكأ َي َُمأُمودي بأني ُُمَمَّ لأطَا َد بأَن السُّ ََّ الأَمليَك ُُمَمَّ ا َأ
 ََ ، َيطأُلُبو لي صي بي الأَموأ ُدودي بأني زَنأكيي، َصاحي يني َموأ ََ إيََل َأََتبيَك ُقطأبي الدِي نأ َِهََذا َُمَراءي مي نأُه َأَكابيَر اْلأ  مي

تَ َقرَّ إيرأَساَل ا لأطََنَة، فَاسأ ِأ ; لييُ َولُّوُه السَّ َشاهأ إيلَيأهي دي بأني َمليكأ َي ُُمَمَّ لأطَا ََ َشاهأ ابأني السُّ تي لأَمليكي ُسَليأَما
يني َوزييَر قُ  يني َأََتبيَكُه، َوََجَاُل الدِي َُ َشاهأ ُسلأطَاًَن َوُقطأُب الدِي ََ ُسَليأَما َأ َيُكو ِأ َأ نَ ُه َدُة بَ ي أ بي طأ الأَقاعي

َم َجيأ  لييَّةي ُمَقدَّ صي رَي الأَعَساكيري الأَموأ يني َعلييٌّ َأمي ََ َشاهأ، َوزَيأُن الدِي يني َوزييًرا ليلأَمليكي ُسَليأَما ََ الدِي شي ُسَليأَما
وَ  َكي َوالدَّ َوالي الأَكثيريَةي َوالأَبي َمأ ْلأ ََ َشاهأ ِبي َز ُسَليأَما َُوا َعَلى َهَذا، َوَجهَّ ََلتي َوَغريأي َشاهأ، َوََتَاَل ابِي َواْلأ



. ََ لي إيََل َِهََذا صي َكري الأَموأ يني َعلييٌّ يفي َعسأ ، َوَساَر َوَمَعُه زَيأُن الدِي نيي ََلطي ُلُح ليلسَّ َّا َيصأ  َذليَك ِمي
ٍم يَ لأَقاُه طَ  ِأ َأرأَساًَل، ُكلُّ يَ وأ بَ َلتي الأَعَساكيُر إيلَيأهي ََبلي َأق أ ا قَارَبُوا بيََلَد اْلأ َتَمَع َمَع فَ َلمَّ رٌي، فَاجأ ٌة َوَأمي ائيََ

ِأ َعَلى  هي نأ َتَسلُّطي َنَُّه رََأى مي هي ; ْلي سي َأ يني َعَلى نَ  ِأ زَيأُن الدِي ٌِ، َفَخافَ ُه ي َكٌر َعظي ََ َشاهأ َعسأ ُسَليأَما
نأُه، فَ َعاَد إيََل الأمَ  َف مي َوأ ََدبي َمَعُه َما َأوأَجَب اْلأ ِأ ليْلأ هي َراحي َي َواطِي لأطَا نَي َعاَد َعنأُه َلَأ السُّ ، َفحي لي صي وأ

ََ يفي َشوَّاٍل َسَنَة سي  َكُر َعَليأهي بيَبابي َِهََذا َِّ لَُه َما َأرَاَدُه، َوقَ َبَض الأَعسأ ُرُه، َوَلَأ يَتي ِأ َأمأ َتظي نَي يَ ن أ تٍِ َوََخأسي
ََلَ َشاهأ ابأني الأَمليكي طُغأُرَل، َوهُ  َرأسي اَئٍة[ ، َوَخطَُبوا ْلي مي هي، َوَسُيذأَكُر ]َوََخأسي ُمِي ُز ِبي ي تَ َزوََّج إييلأدَكأ َو الَّذي

َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. ُروًحا إي  َمشأ
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دي الأَعَلوييِينيي  ائيزي َوويََليَةي الأَعاضي ََ ُر َوفَاةي الأ  ذيكأ
ري اَّللَّي أَبُو الأَقا ائيُز بيَنصأ ََ َ الأ َر، تُ ُويفِي ََ َنةي، يفي َص هي السَّ ُب يفي َهذي يَل الظَّافيُر، َصاحي َاعي يَسى بأُن إيَسأ ِي عي سي

نينَي، َكَما ذََكرأََنهُ  َ ََخأُس سي ا َوِلي ََ َلُه َلمَّ ، وََكا َريأني نينَي َوَْنأَو َشهأ تَّ سي ََلفَ ُتُه سي َر، وََكاَنتأ خي صأ ا مي . َوَلمَّ
مً  َعى َخادي َتدأ َر، َواسأ ُلُح َماَت َدَخَل الصَّاليُح بأُن رُزَّيأَك الأَقصأ ا َكبيريًا، َوقَاَل َلُه: َمنأ َها ُهَنا َيصأ

، فَأَ  نِي ِأ إينأَساًَن َكبيرَي السِي ُه ن أ ، َوذََكَر َلُه مي ِأ َاَءُه ََلَفةي؟ فَ َقاَل: َها ُهَنا ََجَاَعٌة، َوذََكَر َأَسأ َضاريهي، ليلأخي َمَر ِبييحأ
َُ َعبَّاٌس  رًّا: ََل َيُكو َحابيهي سي َتاَر الصَّغيرَي َوتَ َرَك الأكيَباَر فَ َقاَل َلُه بَ عأُض َأصأ نأَك َحيأُث اخأ َزَم مي َأحأ

يني  دي ليدي َضاري الأَعاضي يَنئيٍذ ِبييحأ عيهي، َوَأَمَر حي ضي ري، فََأَعاَد الصَّاليُح الرَُّجَل إيََل َموأ َمأ ْلأ تَ َبدَّ ِبي اَّللَّي أَِي َواسأ
، َافيظي دي َعبأدي اَّللَّي بأني يُوُسَف بأني اْلأ ًقا  ُُمَمَّ ُد َذليَك الأَوقأَت ُمَراهي ََ الأَعاضي ًة، وََكا ََ َوَلَأ َيُكنأ أَبُوُه َخليي

َن اْلأيَهازي َما ََل  نَ َتُه، َونَ َقَل َمَعَها مي ْلأيََلفَةي، َوَزوََّجُه الصَّاليُح اب أ َمُع ِبييثأليهي،  قَاَرَب الأبُ ُلوَغ، فَ َباَيَع َلُه ِبي ُيسأ
تي الأعَ  .َوَعاَشتأ بَ عأَد َموأ َراكي َوتَ َزوََّجتأ َت أ َن الأَعَلوييِينَي إيََل اْلأ ري مي َمأ دي َوُخُروجي اْلأ  اضي

 
ريَتيهي  نأ سي ٍء مي ري اَّللَّي َوَشيأ َمأ َيي ْلي َت ةي الأُمقأ ََ َليي ُر َوفَاةي اْلأ  ذيكأ

تَ  نينَي الأُمقأ مي رُي الأُمؤأ َ َأمي ، تُ ُويفِي َوَّلي َنةي، ََثّني رَبييٍع اْلأ هي السَّ ُد بأُن يفي َهذي ري اَّللَّي أَبُو َعبأدي اَّللَّي ُُمَمَّ َمأ َيي ْلي
َي اَّللَُّ َعنأُه، بيعيلَّةي الَتََّ  ري اَّللَّي، َرضي مأ ي ِبَي َتدي ََد بأني الأُمقأ َّللَّي أَِي الأَعبَّاسي َأْحأ ري ِبي َتظأهي ليُدُه الأُمسأ ََ َموأ اقيي، وََكا

عٍ  ري َسَنَة تيسأ خي َ َعَشَر رَبييٍع اْلأ ََلفَ ُتُه َأرأبَ ًعا  ََثّني ي، وََكاَنتأ خي َعى ََّيعي اَئٍة، َوُأمُُّه ُأمُّ َوَلٍد ُتدأ َوََثَانينَي َوَأرأبَعيمي
لَّةي الَتََّ  َّللَّي يفي عي َر ِبي َتظأهي ًما، َوَواَفَق َأَِبُه الأُمسأ تََّة َعَشَر يَ وأ ُهٍر َوسي رييَن َسَنًة َوَثََلثََة َأشأ شأ اقيي َوَماََت َوعي

يًعا  .َجَي َوَّلي  يفي رَبييٍع اْلأ
لي الأَكثيريي، َوُهَو َأوَُّل مَ  َن الرِيَجالي َذويي الرَّأأيي َوالأَعقأ ريَةي مي ًَل َحَسَن السِي ََ َحلييًما َكريَيًا َعادي تَ َبدَّ وََكا ني اسأ

ِي إيََل  َل ي أ مي الدَّ نأ َأوَّلي َأَّيَّ َُ َمَعُه مي ٍَ َيُكو ريًدا َعنأ ُسلأطَا ََ لأعيَراقي ُمن أ ،ِبي َي   اْلأ
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ِي الأَمَمالييكي عَ  نيي ََتَكُّ نأ حي َحابيهي مي َكريهي َوَأصأ َِ َعَلى َعسأ َن اْلأيََلفَةي َوَحَك َن مي ٍة ََتَكَّ ََ َلى َوَأوَُّل َخليي
ََ ُشَجاًعا ُد، وََكا ََ الأُمعأَتضي َأ َيُكو ، إيَلَّ َأ َي ري إيََل اْلأ تَ نأصي دي الأُمسأ نأ َعهأ اءي مي ََ َُل ًرا  اْلأ َداًما ُمَباشي قأ مي

يعي الأبيََلدي َحَّتَّ َكا َباري يفي َجَي َخأ َحابي اْلأ َصأ يَمَة ْلي َواَل الأَعظي َمأ ََ يَ بأُذُل اْلأ هي، وََكا سي َأ ََ ََل ليلأُحُروبي بينَ 
ٌء. َها َشيأ ن أ َُوتُُه مي  يَ 

 
َّللَّي  دي ِبي تَ نأجي ََلَفةي الأُمسأ ُر خي  ذيكأ

َنةي بُوييَع  هي السَّ َعى طَاُوَس، َويفي َهذي ُُه يُوُسُف، َوُأمُُّه ُأمُّ َوَلٍد ُتدأ نينَي، َواَسأ مي رُي الأُمؤأ َّللَّي َأمي ُد ِبي تَ نأجي الأُمسأ
َتدَّ َمَرُض الأمُ  ا اشأ ، فَ َلمَّ هي أَِي َعلييٍِ َي ُأمُّ َوَلدي يٌَّة، َوهي َيي َحظي َت ََ ليلأُمقأ هي، وََكا تي َواليدي َيي بَ عأَد َموأ َت قأ

نأ  َزييَلَة َوأَييَستأ مي َواَل اْلأ َمأ قأطَاَعاتي الأَكثيريََة َواْلأ َُمَراءي َوَبَذَلتأ َْلُُِ اْلأي َن اْلأ ُه َأرأَسَلتأ إيََل ََجَاَعٍة مي
ًة، قَاُلوا: َكيأَف اْلأييَلُة َمَع َوِليِي الأعَ  ََ رُي أَبُو َعلييٍِ َخليي َمي ََ َوَلُدَها اْلأ َأ َيُكو ُدوَها َعَلى َأ ؟ ليُيَساعي دي هأ

ٍم، فَ َقاُلوا: ََل بُدَّ  ُخُل َعَلى أَبييهي ُكلَّ يَ وأ ََ َيدأ ُت َعَليأهي، وََكا هي قَ َبضأ : إيَذا َدَخَل َعَلى َواليدي نأ فَ َقاَلتأ لََنا مي
، َفَدعَ  يِي َرَّاسي ِأ َعَلى أَِي الأَمَعاِلي ابأني إيلأكيَيا اْلأ تيَيارُُه َلةي، فَ َوَقَع اخأ وأ نأ َأرأَِببي الدَّ ُه إيََل َذليَك، َأَحٍد مي وأ

ََ َوزييًرا، فَ َبَذُلوا َلُه َما َطَلَب. َأ َيُكو ِأ َعَلى َأ  فََأَجاَِبُ
هُ  ََواريي َوَأعأطَت أ َن اْلأ ًة مي دَّ َضَرتأ عي ِأ َوَعليَمتأ ُأمُّ أَِي َعلييٍِ َأحأ نَ ُه َدُة بَ ي أ تَ َقرَّتي الأَقاعي ا اسأ نَّ فَ َلمَّ

ُنَّ بيَقتأ  َكاكينَي، َوَأَمَرَتأ ُلُه ُكلَّ َوقأٍت السَّ يٌّ َصغيرٌي يُ رأسي ََ َلُه َخصي َّللَّي. وََكا دي ِبي تَ نأجي دي الأُمسأ لي َوِليِي الأَعهأ
هي سَ  َكاكينُي، َورََأى بيَيدي أَِي َعلييٍِ َوُأمِي نَّ السَّ يهي َيأدي ََواريَي ِبي هي، فَ َرَأى اْلأ َباَر َواليدي ، فَ َعاَد إيََل يَ تَ َعرَُّف َأخأ ي نيأ ََ ي أ

ضُ الأمُ  ُت ليَيحأ َأ َواليَدُه َقدأ َحَضَرُه الأَموأ دي تَ ُقوُل َلُه إي تَ نأجي َي إيََل الأُمسأ ََبَُه، َوَأرأَسَلتأ هي دي فََأخأ تَ نأجي َر سأ
نَي، َوَدَخَل ال رَّاشي ََ َن الأ يني َوَأَخَذُه َمَعُه َوََجَاَعًة مي اري َعُضَد الدِي َتاَذ الدَّ َعى ُأسأ َتدأ َدُه، فَاسأ اَر َوَقدأ دَّ َوُيَشاهي
ُهنَّ َفَجَرَحهَ  ن أ َدًة مي ََواريي، َفَضَرَب َواحي ا َدَخَل ََثَر بيهي اْلأ يأَف، فَ َلمَّ هي السَّ رأَع َوَأَخَذ بيَيدي ا، لَبيَس الدِي

ََواريي، َوَأَخَذ َأخَ  ، فَ َهَرَب اْلأ ََ رَّاُشو ََ اري َوَمَعُه الأ َتاُذ الدَّ َرى، َفَصاَح، َوَدَخَل ُأسأ اُه َأَِب َعلييٍِ وََكَذليَك ُأخأ
، َوَدَفَع اَّللَُّ َعنأُه. ُهنَّ ن أ ، َوَغرََّق مي ُهنَّ ن أ ََواريَي فَ َقَتَل مي  َوُأمَُّه َفَسَجنَ ُهَما، َوَأَخَذ اْلأ
ِأ َعمُّ  ُلُه َوَأقَاريبُُه، َوَأوَُّْلُ َعةي، فَ َبايَ َعُه َأهأ ري اَّللَّي َجَلَس ليلأبَ ي أ َمأ َيي ْلي َت َ الأُمقأ ا تُ ُويفِي  ُه أَبُوفَ َلمَّ
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، ُثَّ َِبيَ َعُه الأَوزييُر ابأ  دي تَ نأجي َن الأُمسأ ََبَ مي ََ َأكأ َيي، وََكا َت ري بأُن الأُمقأ ََ ََة، طَاليٍب، ُثَّ َأُخوُه أَبُو َجعأ ُن ُهَبريأ
ُُمَعةي، وَ  َم اْلأ َب َلُه يَ وأ َلةي َوالأُعَلَماُء، َوُخطي وأ ي الأُقَضاةي، َوَأرأَِبُب الدَّ ُِ.َوقَاضي رَاهي ََننيرُي َوالدَّ  نُثيَرتي الدَّ



ََة أَنَُّه قَاَل: رَأَيأُت َرُسوَل اَّللَّي، َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوسَ  يني بأُن ُهَبريأ َُ الدِي َِ، يفي الأَمَنامي َحَكى َعنأُه الأَوزييُر َعوأ لَّ
َقى أَبُوَك يفي اْلأي  : يَ ب أ َرَة َسَنًة، َوقَاَل ِلي ََ َكَما قَاَل، َصلَّى ُمنأُذ ََخأَس َعشأ َرَة َسَنًة، َفَكا ََلَفةي ََخأَس َعشأ

ُهٍر، َفَدَخَل ِي يفي  رأبَ َعةي َأشأ َيي ِبَي َت تي أَِي الأُمقأ ُتُه قَ بأَل َموأ َِ. قَاَل: ُثَّ رَأَي أ َِبٍب َكبيرٍي، ُثَّ اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ
َعتَ  : ُقلأ " ارأتَ َقى إيََل رَأأسي َجَبٍل، َوَصلَّى ِي رَكأ يًصا، ُثَّ قَاَل ِلي ، ُثَّ أَلأَبَسِني َقمي ي ّني فييَمنأ »نيأ دي َِّ اهأ اللَُّه

.« َهَديأتَ   "، َوذََكَر ُدَعاَء الأُقُنوتي
، َوَأزَ  ِأ َحاَب الأويََلََّيتي َعَلى ويََلََّيَتيي ََة َعَلى َوَزرَاتيهي َوَأصأ َ اْلأيََلَفَة َأقَ رَّ ابأَن ُهَبريأ ا َوِلي اَل الأُمُكوَس َوَلمَّ

نأُه َماًَل َكثيريً  ُِ، َوَأَخَذ مي َاكي ََ بيئأَس اْلأ ِي َوقَاَل: وََكا ي ابأني الأُمَرخَّ ا، َوالضََّرائيَب، َوقَ َبَض َعَلى الأَقاضي
َها: كي  ن أ ََ مي ةي، َفَكا ََ ََلسي ََ نأ ُعُلومي الأ ََ مي َبةي َما َكا َها يفي الرَّحأ ن أ ريَق مي َذتأ ُكتُ ُبُه فَُأحأ اءي " َوُأخي ََ َتاُب " الشِي

، وَ  يني بأَن رَئييسي الرَُّؤَساءي َم َعُضَد الدِي ا "، َوَما َشاَكَلُهَما، َوَقدَّ ََ َي الصَّ َوا يَنا، وَكيَتاُب " إيخأ بأني سي ََ َلي َكا
ي الأُقضَ  َأ يَ ُقوَم َلُه، َوَعَزَل قَاضي َم إيََل الأَوزييري َأ اري َُيَكِيُنُه، َوتَ َقدَّ َتاُذ الدَّ ََد ُأسأ َسني َعلييَّ بأَن َأْحأ اةي َأَِب اْلَأ

، َوَخَلَع َعَليأهي. َييَّ دي الث ََّق ٍََر َعبأَد الأَواحي َّ، َورَتََّب َمَكانَُه َأَِب َجعأ اَمَغاّني  الدَّ
 

َراكي الأََبَزييَّةي  َت أ َكري ُخَواَرزأَم َواْلأ َ َعسأ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ
َنةي، يفي رَبييٍع  هي السَّ َأ يفي َهذي َحهأ، َوَهَجُموا َعَلى يَ غأُمرأَخا َكري ُخَواَرزأَم إيََل َأجأ نأ َعسأ ٌة مي ، َساَر طَائيََ َوَّلي اْلأ

ََزَم يَ غأمُ  ثَ ُروا الأَقتأَل، فَاَّنأ ، َوَأكأ ِأ قَ ُعوا ِبيي َراكي الأََبَزييَّةي، فََأوأ َت أ َن اْلأ َدَك َوَمنأ َمَعُه مي ، َوَقَصَد بأني َأوأ َأ رأَخا
 ََ لأطَا لأَقَرابَةي، َوَظنَّ  السُّ ِأ ِبي َل إيلَيأهي يَن َمَعُه َوتَ َوسَّ َراَك الأُغزِييََّة الَّذي َت أ َأ ]َواْلأ َا دي اْلأ  َُمأُموَد بأَن ُُمَمَّ

َن الأُغزِي إي  يََّة َعَليأهي، َفَطَلَب مي َُواَرزأمي ي َهيََّج اْلأ يني إييثَاَق ُهَو الَّذي تيَياَر الدِي ََّ اخأ [ َأ َأ  اَدُه.ْنأَ يَ غأُمرأَخا
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َنةَ  هي السَّ ََ َهذي َُراَسا َوالي الأُمَؤيَّدي ِبي ُر َأحأ  ذيكأ
َنُه مي  َد الأُمَؤيَّدي " َأيأ أَبَهأ " إيََل نَ يأَسابُوَر، َوََتَكُّ اَئٍة[ َعوأ نَي ]َوََخأَسمي ََّ َقدأ ذََكرأََن َثََلَث َوََخأسي َها، َوَأ ن أ

ََ َسَنَة َأرأَبٍع َوََخأسي  َمُه يفي َذليَك َكا اَئٍة، َورََأى الأُمَؤيَُّد ََتَكُّ مي نَي َوََخأسي ا َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوََخأسي نَي، فَ َلمَّ
يَّمَ  يَّةي، ََل سي ريََة يفي الرَّعي َسَن السِي َكريهي، َأحأ هي َوَعسأ َرَة ُجنأدي لَتيهي، وََكث أ َنُه يفي َدوأ لي نَ يأَسابُوَر َوََتَكُّ ا َأهأ

َا، َفَسريََّ طَائيََ نَ يأَسابُوَر، فَإي  َا َوويََلََّيَتي ََلحي َأعأَماْلي ، َوَشرََع يفي إيصأ ِأ َي إيلَيأهي َسا حأ ِأ َوَِبَلَغ يفي اْلأي ًة نَُّه َجََبَُه
َساَد يفي الأبي  ََ ثَ ُروا الأَعيأَث َوالأ َا ََجأٌع َقدأ ََتَرَُّدوا َوَأكأ ََ ِبي قييَل، وََكا َيةي َأسأ َكريهي إيََل ََنحي نأ َعسأ ، َوطَاَل مي ََلدي

َسادي َوُمَعاَودَ  ََ رِي َوالأ ِأ إيََل تَ رأكي الشَّ ُعوُه ُِ الأُمَؤيَُّد َيدأ ، فََأرأَسَل إيلَيأهي ِأ ِأ يفي طُغأَياَّنيي يهي ةي الطَّاَعةي ََتَادي
ِأ َسرييَّةً  ِأ َعَليأهي، َفَسريََّ إيلَيأهي ا ُه ُعوا َعمَّ بَ ُلوا، َوَلَأ يَ رأجي ِأ يَ قأ ، فَ َل ِأ   َوالصَََّلحي ، َوَأَذاُقوُه ِأ َكثيريًَة، فَ َقاتَ ُلوُه

. ِأ نَ ُه صأ ، َوَخرَّبُوا حي ِأ ثَ ُروا الأَقتأَل فييهي  َعاقيَبَة َما َصنَ ُعوا، فََأكأ



َنةي، َوَقَصَد مي  َن السَّ ري مي خي َهَق، فَ َوَصَلَها رَابيَع َعَشَر رَبييٍع اْلأ نأ نَ يأَسابُوَر إيََل بَ ي أ َها َوَساَر الأُمَؤيَُّد مي ن أ
َياَب، َوفييهي  َراسأ نأ قَ تألي َأف أ هي مي ُرو الأَمليُك قَ بأَل فَ َراغي ٌن َمنييٌع بَ َناَه َكيأَخسأ صأ ُروَجرأَد، َوُهَو حي َن ُخسأ صأ  حي

 ، ُِ الأَمَجانييَق، َوَجدَّ يفي الأقيَتالي ِأ َوَنَصَب َعَليأهي ، َفَحَصَرُه تَ نَ ُعوا َعَلى الأُمَؤيَّدي ، فَامأ ٌَ َعا ََبَ َفصَ ريَجاٌل ُشجأ
َرَج ُكلَّ َمنأ فييَها ]َورَتََّب فييهَ  ، ُثَّ َمَلَك الأُمَؤيَُّد الأَقلأَعَة َوَأخأ ِأ ُُه َذ َصَبأ ََ ني َحَّتَّ نَ  ُل اْلأيصأ ا[ َمنأ َأهأ

َنةي. َن السَّ ُوََل مي نأ َُجَاَدى اْلأ رييَن مي سي َوالأعيشأ َامي َها إيََل نَ يأَسابُوَر يفي اْلأ ن أ ُظَها، َوَعاَد مي ََ  َُيأ
َي مي  يَنَة ُكنأُدَر، َوهي َها َغَرًضا، فَ َعاَد إيََل نَ يأَسابُوَر، َوَقَصَد َمدي ن أ ُلغأ مي ِأ يَ ب أ نأ َأعأَمالي ُثَّ َساَر إيََل َهَراَة، فَ َل

نَ  َتَمَع َمَعُه ََجَاَعٌة مي ََ ُخرأبَ نأَدَة، َواجأ َُد َكا ُُه َأْحأ َها رَُجٌل اَسأ الرِينُودي َوُقطَّاعي  ُطَريأثييَث، َوَقدأ تَ َغلََّب َعَلي أ
َمأ  َن اْلأ ، َوَغنيُموا مي َلأقي َن اْلأ ، َوقَ تَ ُلوا َكثيريًا مي َن الأبيََلدي يَن، َفَخرَّبُوا َكثيريًا مي دي سي َأ َوالي َما ََل الطَّرييقي َوالأُم

 ُُيأَصى.
ُِ ا ، َوزَاَد الأَبََلُء، فَ َقَصَدُه ََ ِأ َعَلى ُخَراَسا يَبُة ِبيي ي َوَعُظَمتي الأُمصي ني الَّذي ْلأيصأ لأُمَؤيَُّد، فَ َتَحصَُّنوا ِبي

ُرأبَ نأَدةُ  ، فََأذأَعَن َهَذا اْلأ ُِ الأَعرَّاَداتي َوالأَمنأَجنييَقاتي ، فَ ُقوتيُلوا َأَشدَّ قيَتاٍل، َوَنَصَب َعَليأهي ِأ َُد إيََل  َْلُ َأْحأ
يَ  َحابيهي َوَأشأ لأكي َأصأ ُنأيَراطي يفي سي َِ َعَليأهي.طَاَعةي الأُمَؤيَّدي َواَلي َع َسَن إيلَيأهي َوأَن أ َسَن قَ ُبوٍل، َوَأحأ هي، فَ َقبيَلُه َأحأ  اعي
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َوًة، َوقَ يََّدهُ  ًرا َوَعن أ نأُه قَ هأ نيهي، فََأَخَذُه الأُمَؤيَُّد مي ، َوََتَصََّن ِبييصأ َتاَط َعَليأهي، ُثَّ إينَُّه َعَصى َعَلى الأُمَؤيَّدي ، َواحأ
هي.ُثَّ قَ تَ َلُه َوَأرَ  نأ َشرِيهي َوَفَسادي نأُه َومي نَي مي ليمي  اَح الأُمسأ

ِأ َعنأ طَاَعتيهي، فَ َلمَّ  هي ُُروجي ِأ ْلي َهَق َعازيًما َعَلى قيَتاْليي َيَة بَ ي أ ََ ََنحي ري رََمَضا ا قَاَرَِبَا َوَقَصَد الأُمَؤيَُّد يفي َشهأ
هُ  وي َعن أ َأ ليَها َوَدَعاُه إيََل الأَع نأ َأهأ ٌد مي ُرُه، فََأَجاَب إيََل َذليَك َأََتُه زَاهي ، َوَوَعَظُه َوذَكَّ ِأ ِي َعنأ ُذنُوِبيي ، َواْلأيلأ ِأ

رييري ن َ  َأ إيََل الأُمَؤيَّدي بيتَ قأ َا دي اْلأ يني َُمأُموُد بأُن ُُمَمَّ ُن الدِي َُ رُكأ لأطَا ، فََأرأَسَل السُّ ِأ ُه يأَسابُوَر َورََحَل َعن أ
َا َعَليأهي، َورَ  َماْلي ريَح َوُطوَس َوَأعأ ََ َنةي، فَ  َن السَّ ي الأَقعأَدةي مي َِ فييَها إيلَيأهي، فَ َعاَد إيََل نَ يأَسابُوَر رَابيَع ذي ُكأ دَّ اْلأ

َقاءي نَ يأَسابُوَر َعَليأهي لييَ ُزو  نأ إيب أ َ الأُغزِي مي َ الأَمليكي َُمأُمودي َوَبنيأ َنُه َوَبنيأ َا تَ َقرََّر بَ ي أ َيََتُ النَّاُس ِبي ُلأُف َوالأ  َل اْلأ
.  َعني النَّاسي

 
َأ  َأ َويَ غأُمرأَخا َ َشاهأ َمازَنأَدرَا َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ

ي َحسَّ  ِأ لييَ نأُصُروُه َعَلى إييثَاَق ليظَنِيهي أَنَُّه ُهَو الَّذي َل إيلَيأهي َي الأُغزَّ َوتَ َوسَّ ا َقَصَد يَ غأُمرأَخا يَّةي َلمَّ َن ليلأَخَواريزأمي
َدُه، َأَجابُوُه إيََل ذَ  ِأ َيَيدأ َقصأ ريي إييثَاَق فَ َل َمي ليَك، َوَسارُوا َمَعُه َعَلى َطرييقي َنَسا َوأَبييَورأَد، َوَوَصُلوا إيََل اْلأ

رَ  َت أ ِي َواْلأ َل ي أ َرادي َوالدَّ َكأ َن اْلأ ، َفَجاَءُه َوَمَعُه مي َأ تَ نأَجَد َشاهأ َمازَنأَدرَا ًة، فَاسأ ِأ قُ وَّ هي ِبيي سي َأ َي لينَ  اكي َوالَتُّأُكَما
رَ ا َت أ ََزَم اْلأ ، َواَّنأ ِأ نَ ُه َرأُب بَ ي أ تَ تَ ُلوا َوَداَمتي اْلأ ََ ََجأٌع َكثيرٌي، فَاق أ ُكو ي أََبسأ ََ نَ َواحي ُكُنو يَن َيسأ اُك الأُغزِييَُّة لَّذي



. ََ َأ ََخأَس َمرَّاٍت َويَ ُعوُدو نأ َشاهأ َمازَنأَدرَا  َوالأََبأزييَُّة مي
ََ َعَلى َميأَمَنةي َشاهأ َمازَنأدَ  ري وََكا َن الظَََّ ا أَييُسوا مي َراُك الأُغزِييَُّة َعَليأهي َلمَّ َت أ رُي إييثَاُق، َفَحَمَلتي اْلأ َمي َأ اْلأ رَا

َأ إيََل َسارييَ  َكري، َوَوَصَل َشاهأ َمازَنأَدرَا ََزَم إييثَاُق َوتَبيَعُه َِبقيي الأَعسأ ، فَاَّنأ َأ نأ بيَقلأبي َشاهأ َمازَنأَدرَا ٍة، َوقُتيَل مي
َكري  .َعسأ ِأ ثَ ُرُه  هي َأكأ

َعَة آََلفي رَُجٍل. َلى َسب أ نأ َهُؤََلءي الأَقت أ َََّن َوَدَفَن مي اري َك ََّ بَ عأَض التُّجَّ  َوُحكيَي َأ
سأ  هي رََكةي إيََل دي َن الأَمعأ َا، َوَساَر الأُغزُّ مي نَُّه َقَصَد يفي َهَربيهي ُخَواَرزأَم َوَأقَاَم ِبي ، وََكاَوَأمَّا إييثَاُق فَإي ََ َرأُب َتا ََ اْلأ

ائَ  مي نَي َوََخأسي تٍِ َوََخأسي ِأ َأَوائيَل َسَنةي سي ليَها َوََّنَُبوُه هأ قَ ُعوا ِبَي َها، فَ نَ َقُبوا ُسورََها، َوَأوأ ن أ َأ َقرييًبا مي ٍة، َوبَ عأَد َأ
. ََ َلَها يفي الأبيََلدي َوَعاُدوا إيََل ُخَراَسا ََ َوفَ رَُّقوا َأهأ  َخرَّبُوا ُجرأَجا
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بي َغزأنََة َوُملأكي ابأنيهي بَ عأَدهُ ذيكأ  ُروَشاهأ َصاحي  ُر َوفَاةي ُخسأ
َِ بأ  ي َراهي ُعودي بأني إيب أ ُروَشاهأ بأُن َِبأَرام َشاهأ بأني َمسأ َُ ُخسأ لأطَا َ السُّ َنةي، يفي رََجَب، تُ ُويفِي هي السَّ ني يفي َهذي

ُب َغزأنَةَ  تيكينَي، َصاحي ُعودي بأني َُمأُمودي بأني ُسُبكأ يَّتيهي، ُمُيبًّا ليلأَخريأي َمسأ ريَةي يفي رَعي ًَل، َحَسَن السِي ََ َعادي ، وََكا
نينَي. َع سي ََ ُملأُكُه تيسأ ، وََكا ِأ ْليي ًعا إيََل قَ وأ ِأ رَاجي ًنا إيلَيأهي ليهي، ُمَقرًَِّب ليلأُعَلَماءي ُُمأسي  َوَأهأ

ا َمَلَك نَ َزَل  َشاهأ[ فَ َلمَّ ُنُه َمليكأ ، َمليُك الأُغوري، إيََل َغزأنََة ]َوَمَلَك بَ عأَدُه اب أ ُ َُسنيأ يني اْلأ َعََلُء الدِي
هي  َها، فَ َعاَد إيََل بيََلدي ِأ َُيأكينأُه الأَمَقاُم َعَلي أ يًدا َوالث َّلأُج َكثيريًا، فَ َل َتاُء َشدي ََ الشِي َََر َفَحَصَرَها، وََكا  يفي َص

ائٍَة[ . مي نَي ]َوََخأسي تٍِ َوََخأسي  َسَنَة سي
 

ُر اْلأَ  َ إييثَاَق َوبَ غأَراتأكينيَ ذيكأ  رأبي َبنيأ
ِي  َرأَكاّني ريي بَ غأَراتأكينَي بيَرغأَش اْلأ َمي ريي إييثَاَق َواْلأ َمي َ اْلأ ََ َبنيأ ، َكا ََ َتَصَف َشعأَبا َنةي، ُمن أ هي السَّ  َحرأٌب، يفي َهذي

ري َأعأَمالي ُجَويأَن، فَ نَ هَ  ََ إييثَاُق َقدأ َساَر بَ غأَراتأكينَي يفي آخي ََ َذا وََكا َواَلُه وَُكلَّ َما َلُه، وََكا ُبُه، َوَأَخَذ َأمأ
تَ غأََن  تَ َتَحَها إييثَاُق َواسأ َها، فَاف أ َها َوَخَلَّ ََزَم بَ غأَراتأكينُي َعن أ يَمٍة، فَاَّنأ َواٍل َجسي يَمٍة َوَأمأ َا، نيعأَمٍة َعظي  ِبي

ُسُه بيَسَببيَها، وََكثُ َرتأ َُجُوُعُه، َوَقَصَدهُ  َأ َب  َوَقويَيتأ نَ  نَُّه رَاَسَل الأُمَؤيََّد َصاحي النَّاُس، َوَأمَّا بَ غأَراتأكينُي فَإي
. لأَقُبولي َحابيهي، فَ تَ َلقَّاُه الأُمَؤيَُّد ِبي نأ َأصأ  نَ يأَسابُوَر، َوَصاَر يفي َُجأَلتيهي َوَمعأُدوًدا مي

 
َشاهأ بأني َُمأُمودٍ  ُر َوفَاةي َمليكأ  ذيكأ

 َ َنةي تُ ُويفِي هي السَّ َشاهأ بأني أَلأب يفي َهذي دي بأني َمليكأ َي َُمأُمودي بأني ُُمَمَّ لأطَا َشاهأ ابأُن السُّ  َمليكأ
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ََ َأرأَسَل إيََل بَ غأدَ  َها ََ صأ ا َكثُ َر ََجأُعُه ِبَي ََ َسَبُب َذليَك أَنَُّه َلمَّ ُموًما، وََكا ََ َمسأ َها ََ صأ ََلَ ِبَي اَد، َوطََلَب َأرأسي
َطُعوا ُخطأبَ  َأ يَ قأ لأعيَراقي إيََل َما َكاَنتأ َأوًََّل، َوإيَلَّ َأ َد ِبي ََ َشاهأ، َوََيأطُُبوا َلُه، َويُعييُدوا الأَقَواعي هي ُسَليأَما َة َعمِي

يًصا بيهي، يُ َقاُل َلُه: َأغأَلُبُك  صِي ََ خي يًّا َكا َةي َخصي يني بأُن ُهَبريأ َُ الدِي ، فَ َوَضَع الأَوزييُر َعوأ ِأ َقَصَدُه
َهَرا ُّ.الأَكوأ  يييِني

َشاهأ، وَ  نأ َمليكأ يَناٍر، َوَِبَعَها مي َلأفي دي ََ ِبي ي َِهََذا نأ قَاضي ََتَى َجارييًَة مي ، َواشأ ِي ََ َفَمَضى إيََل بيََلدي الأَعَج َكا
 ، وييٍِ َعَلتأ َذليَك، َوََسَّتأُه يفي ْلَأٍِ َمشأ ََ يَمًة، فَ  هي َوَوَعَدَها ُأُمورًا َعظي َبَح َميِيًتا، َقدأ َوَضَعَها َعَلى َسَِي فََأصأ

َارييَ  نأ فيعألي اْلأ ََّ َذليَك مي ُموٌم، فَ َعَرُفوا َأ ََل َوُِشأَلَة، فَ َعرَّفَ ُهَما أَنَُّه َمسأ ، َوَجاَء الطَّبييُب إيََل دَكأ َذتأ ةي، فَُأخي
. َوَهَرَب َأغأَلُبُك، َوَوَصَل إيََل بَ غأَداَد، َوَوَّفَّ لَُه الأَوزيي ، َوَأقَ رَّتأ َاُل َعَليأهي.َوُضريَبتأ تَ َقرَّ اْلأ يعي َما اسأ َمي  ُر ِبي

تَ َقرَّ ُملأُكُه  ََ َشاهأ َواسأ ، َوَخطَُبوا ليُسَليأَما ِأ هي نأدي نأ عي َحابَُه مي ََ َأصأ َها ََ ُل َأصأ َرَج َأهأ ا َماَت َأخأ بيتيلأَك َوَلمَّ
شَ  ََ َمليكأ ، فََأَخَذ َما َكا ََ َتا ، َوَعاَد ُِشأَلُة إيََل ُخوَزسأ َها.الأبيََلدي ن أ  اهأ تَ َغلََّب َعَليأهي مي

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

يني َُمأُمودي بأني زَنأكيي  ُم ُجُيوشي نُوري الدِي ي ُمَقدَّ رييُكوهأ بأُن َشاذي يني شي َنةي َحجَّ َأَسُد الدِي هي السَّ يفي َهذي
صأ  ََّيَر الأمي ي َمَلَك الدِي رييُكوهأ َهَذا ُهَو الَّذي ، َوشي امي بي الشَّ َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل.َصاحي ُرُه إي  رييََّة. َوَسرَييُد ذيكأ

دي يَ عأتَ  تَ نأجي ، َرُسوًَل إيََل الأُمسأ لي صي بي الأَموأ ، َصاحي يني يني َعلييٌّ ََنئيُب ُقطأبي الدِي ُر َوفييَها َأرأَسَل زَيأُن الدِي ذي
َصاري بَ غأَدادَ  د َشاهأ يفي حي نأ ُمَساَعَدةي ُُمَمَّ َّا َجَناُه مي ، فََأرأَسَل إيلَيأهي ِمي َجِي ََ َلُه يفي اْلأ َذ َأ يُ ؤأ ، َوَيطأُلُب َأ

ةي َوي ُ  ََ َليي َي قَ لأَبُه َعني اْلأ شَّ يُطَيِيَبا ََ بأَن قَ تَ َلمي يَّةي، َوُسَليأَما ، ُمَدرِيَس النِيظَامي قييَّ َمشأ ََ يُوُسَف الدِي ذأ َعرِيفَانيهي اْلأي
، َفَحجَّ َوَدَخَل إيََل اْلأَ  َجِي َرَمُه َوَخَلَع َعَليأهي.يفي اْلأ ةي، فََأكأ ََ  ليي

 ]الأَوفَ َياُت[
َرةي، ُكأ ْلأ َرسي َوُهَو يَ لأَعُب ِبي ََ ، َسَقَط َعني الأ َاجِي رُي اْلأ ُّ َأمي ُرأُجَواّني َاُز اْلأ َ قَاَيأ  َوفييَها تُ ُويفِي
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نأ َمنأَخَريأهي َوُأُذنَ يأهي َفَماَت.  َفَساَل َُمُُّه مي
نأ َأهأ  َوفييَها، يفي  ، مي يُّ ٍِ أَبُو َعبأدي اَّللَّي الزَّبييدي لي ُد بأُن َُيأََي بأني َعلييِي بأني ُمسأ َ ُُمَمَّ ، تُ ُويفِي َوَّلي لي زَبييَد رَبييٍع اْلأ

لأَمعأُروفي وَ  ََ َيَأُمُر ِبي اَئٍة، وََكا مي ٍع َوََخأسي َم بَ غأَداَد َسَنَة تيسأ ُهورٍَة، َوَقدي لأَيَمني َمشأ يَنٍة ِبي َهى َعني َمدي يَ ن أ
تُُه بيبَ غأَداَد. ََ َموأ ًة، وََكا ََة ُمدَّ َبُه الأَوزييُر ابأُن ُهَبريأ ظًا، َوَصحي ََ َْنأويَّيًّ َواعي  الأُمنأَكري، وََكا
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اَئٍة[ مي نَي َوََخأسي تٍِ َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
556 - 

مي  نَي َوََخأسي تٍِ َوََخأسي  اَئةٍ ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
َنةي بيبَ غأَدادَ  َيت أ ُر الأ  ذيكأ

، َوالأغيلأَما َي يَوا نأ َداريهي إيََل الدِي ََة مي ، َخَرَج الأَوزييُر ابأُن ُهَبريأ َوَّلي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ ََ َلُه، يفي َهذي َي َيطأُرُقو
َرَسةي الأَكَمالييَّةي بيَداري اْلأَ  َأ يَريُدوا َِبَب الأَمدأ ُجرِي، َفَشَهَر َوَأرَاُدوا َأ ْلأ ِأ ِبي ََُقَهاُء َوَضَربُوُه ُِ الأ ةي، َفَمنَ َعُه ََ ليي

ََُقهَ  ، َفَكَتَب الأ َي يَوا ُِ الأَوزييُر، َوَمَضى إيََل الدِي ، َفَمنَ َعُه ِأ َِبُ ُيوَف َوَأرَاُدوا َضرأ َحاَب الأَوزييري السُّ اُء َأصأ
َحاَب الأَوزييري، فََأَمرَ  ََ َأصأ ُكو اري، َفَمَضى  ُمطَاَلَعًة َيشأ َن الدَّ ِأ مي ييهي َأ ِأ َونَ  يبيهي ََُقَهاءي َوََتأدي ََُة بيَضرأبي الأ َليي اْلأ

ََّ الأَوزييَر َأعأَطى كُ  يأُخ أَبُو طَاليٍب، ُثَّ إي ُِ الشَّ ى ُمَدرِيُسُه ََ تَ  ِأ ُهَناَك، َواخأ اري َوَعاقَ بَ ُه َتاُذ الدَّ لَّ فَقيرٍي ُأسأ
ِأ  ُه ن أ َتَحلَّ مي يَنارًا، َواسأ .دي ِأ َرَسةي َوَظَهَر ُمَدرِيُسُه ِأ إيََل الأَمدأ  ، َوَأَعاَدُه

 
ُر قَ تألي تُ رأَشكَ   ذيكأ

َكٍر  يزي َعسأ هي ُة بيَتجأ ََ َليي نَي، فََأَمَر اْلأ َي إيََل الأبَ نأَدنييجي َن الَتُّأُكَما مي َقَصَد ََجأٌع مي ََّيَّ هي اْلأ َأ يفي َهذي ، َوَأ ِأ إيلَيأهي
ِي اْلأَ  ُمُه ََ ُمَقدِي تَ َنَع َيُكو يهي، فَامأ عي َتدأ ََُة َيسأ َليي ، فََأرأَسَل إيلَيأهي اْلأ في هي بَ َلُد اللِيحأ ََ يفي َأقأطَاعي رُي تُ رأَشُك، وََكا مي

ري، فَ  ََ َعازيًما َعَلى الأَغدأ ، وََكا ِأ َكُر، فََأََن ُأقَاتيُل ِبيي يءي إيََل بَ غأَداَد، َوقَاَل: َُيأُضُر الأَعسأ َن الأَمجي َز مي َجهَّ
َتَمُعوا بيَُتأَشَك قَ تَ ُلوُه، َوَأرأَسُلوا رَأأ الأعَ  ا اجأ ، فَ َلمَّ َُمَراءي َن اْلأ ِأ ََجَاَعٌة مي َكَر َوَساُروا إيلَيأهي، َوفييهي َسُه إيََل سأ

رَي الأ  ََّ َأمي ِأ إي ، َوقييَل َْلُ ُتولي ليَياَء الأَمقأ ََةي، َفَدَعا َأوأ ََ قَ َتَل َِمأُلوًكا ليلأَخليي َتصَّ بَ غأَداَد، وََكا نينَي َقدي اق أ مي ُمؤأ
َّنأ قَ تَ َلُه. ِأ ِمي َبييُك  ْلي

 
َأ  ََل َرأسي ُطأَبةي ْلي ََ َشاهأ َواْلأ ُر قَ تألي ُسَليأَما  ذيكأ

دي بأني  َي ُُمَمَّ لأطَا َُ َشاهي ابأُن السُّ َُ ُسَليأَما لأطَا ري، قُتيَل السُّ خي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ  يفي َهذي
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َشاهأ،  ََ َمليكأ ري َحَّتَّ إينَُّه َشريَِبَا يفي رََمَضا َمأ ََ فييهي ََتَوٌُّر َوُخَرٌق، َوبَ َلَغ بيهي ُشرأُب اْلأ  َوَسَبُب َذليَك أَنَُّه َكا
َرُه، َوَصاُروا ََل َُيأ  َكُر َأمأ ََل الأَعسأ ، فََأِهأ َُمَراءي َيُت إيََل اْلأ َر َوََل يَ لأَت ََ ََيأَمُع الأَمَساخي ََ َِببَُه، ضُ ََّنَارًا، وََكا ُرو

لأجُ  ََدمي السَّ نأ َمَشاييخي اْلأ ، َوُهَو مي مي َادي يني ُكرأَدَِبُزو اْلأ ُُموري إيََل َشَرفي الدِي يَع اْلأ ََ َقدأ رَدَّ َجَي وقييَّةي وََكا
ََ إيلَيأهي َوُهَو ُيَسكِين ُ  ُكو َُمَراُء َيشأ ََ اْلأ بيرٍي، َفَكا ني َتدأ ٍل َوُحسأ يٍن َوَعقأ ُع إيََل دي .يَ رأجي ِأ  ُه



نأَدُه ُكرأَدَِبُزو، َفََلَمُه َعَلى فيعأليهي، كي َفَحَضَر عي ََ يفي الأُكشأ ري َِهََذا ًما بيظَاهي فَأََمَر  فَاتَُّيَق أَنَُّه َشريَب يَ وأ
ِأ َكَشَف َلُه  ََّ بَ عأَضُه َرةي فَ َعبَ ُثوا بيُكرأَدَِبُزو، َحَّتَّ إي َن الأَمَساخي نأَدُه مي َُ َشاهأ َمنأ عي َءَتُه، َفَخَرَج ُسَليأَما َسوأ

ُضوَر عي  رَُه، إيَلَّ أَنَُّه ََتَنََّب اْلُأ ُر، فَ َقبيَل ُعذأ َُ َأرأَسَل إيلَيأهي يَ عأَتذي ا َصَحا ُسَليأَما نأَدُه، َفَكَتَب ُمغأَضًبا، فَ َلمَّ
َدُه َعَلى ُكرأَدِبَ  َأ يُ نأجي نأُه َأ بي الرَّيِي َيطأُلُب مي َُ إيََل إييَنانأَج َصاحي ُزو، فَ َوَصَل الرَُّسوُل َوإييَنانأُج ُسَليأَما

َكريي، فَ بَ َلَغ ُكرأَدَِبُزو،  نأَدَك بيعيسأ ي َحَضرأَت عي نأ َمَرضي ُت مي ََواَب يَ ُقوُل: إيَذا َأفَ قأ َمرييٌض، فََأَعاَد اْلأ
ًما َيطأُلُبُه، فَ َقاَل: إيَذا َجاءَ  َُ يَ وأ تييَحاًشا، فََأرأَسَل إيلَيأهي ُسَليأَما َضَر  فَازأَداَد اسأ إييَنانأُج َحَضرأُت، َوَأحأ

َأ  َل َأ َُوا َلُه، فََأوَُّل َما َعمي ، َفَحَل ََ نَي ليُسَليأَما ِأ َعَلى طَاَعتيهي، وََكانُوا َكاريهي ُه ََ َل َتحأ َُمَراَء َواسأ  قَ َتَل اْلأ
َيانًَة ليُملأ  َعُل َذليَك صي َا َأف أ ، َوقَاَل: إيََّّ ََ يَن ليُسَليأَما َرَة الَّذي َل ُكرأَدَِبُزو الأَمَساخي َطَلَحا، َوَعمي كيَك، ُثَّ اصأ

َُ َشاهأ يفي َداريهي قَ َبَض عَ  َُ ُسَليأَما لأطَا ا َصاَر السُّ َُمَراُء، فَ َلمَّ َُ َواْلأ لأطَا يَمًة َحَضَرَها السُّ َليأهي  َدعأَوًة َعظي
ِي َُمأُمودي بأني َعبأدي الأَعزي  َحابيهي، يفي َشوَّاٍل َسَنَة ُكرأَدَِبُزو َوَعَلى َوزييريهي ابأني الأَقاسي ، َوَعَلى َأصأ يِي دي َامي يزي اْلأ

ََ َشاهأ يفي قَ لأَعٍة، ُثَّ َأرأَسَل  اَئٍة، فَ َقَتَل َوزييَرُه َوَخَواصَُّه، َوَحَبَس ُسَليأَما مي نَي َوََخأسي إيلَيأهي َمنأ ََخأٍس َوََخأسي
يني  ، َوفييَها قُتيَل، َوقييَل َبلأ ُسقيَي َُسًّا  َخنَ َقُه، َوقييَل َبلأ َحَبَسُه يفي َداري َُمأدي الدِي ََ الأَعَلوييِي رَئييسي َِهََذا

.ُِ َل  َفَماَت، َواَّللَُّ َأعأ
ُطَب ليلأَمليكي  يهي إيلَيأهي ليَيخأ عي َتدأ ، َيسأ ََ َثري بيََلدي َأذأرَبييَجا ََ َوَأكأ بي َأرَّا َز، َصاحي ََلَ َوَأرأَسَل إيََل إييلأديكأ  َأرأسي

ََ َشاهأ الَّذي  َأ َوَصَل إيََل َِهََذا َهُب الأبيََلَد إيََل َأ ، َفَساَر يَ ن أ بي الرَّيِي َََبُ إيََل إييَنانأَج َصاحي ، ي َمَعُه، َوبَ َلَغ اْلأ
َيُه َمَصافًّا، فَ َقاَل: َأ يُ عأطي نأُه إييَنانأُج َأ  فَ َتَحصََّن ُكرأَدَِبُزو، َفَطَلَب مي
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ُز.َأََن ََل ُأَحاريُبَك َحَّتَّ يَ  ُِ إييلأديكأ َعأَظ َََتبيُك اْلأ َل اْلأ  صي
ََلَ َشاهأ بأُن طُغأرُ  رييَن أَلأَف فَاريٍس، َوَمَعُه َأرأسي شأ يعيَها يَزييُد َعَلى عي ُز[ يفي َعَساكيريهي َجَي َل بأني ]َوَساَر إييلأديكأ

ِأ ُكرأَدَِبزُ  ، فَ َلقييَ ُه ََ َشاهأ، فَ َوَصَل إيََل َِهََذا دي بأني َمليكأ ََلَ ُُمَمَّ َلَكةي، َوَخَطَب َْلَرأسي َزَلُه َداَر الأَممأ و، َوأَن أ
لَ  َي ُأمُّ الأبَ هأ ََلَ َشاهأ، َوهي ُمِي َأرأسي ُز َقدأ تَ َزوََّج ِبي ََ إييلأديكأ ، وََكا لأطََنةي بيتيلأَك الأبيََلدي لسَّ َز، َشاهأ ِبي َي بأني إييلأديكأ َوا

َلَوا ُز َأََتبيَكُه، َوالأبَ هأ ََ إييلأديكأ َي وََكا لأطَا ُز َهَذا َأَحَد َِمَالييكي السُّ ََ إييلأديكأ هي، وََكا ُمِي َبُه، َوُهَو َأُخوُه ْلي َُ َحاجي
ُُرو  َق اْلأ ََ ، َوات َّ ََ ََ َوبَ عأَض َأذأرَبييَجا ا َمَلَك َأقأَطَعُه َأرَّا ريهي، فَ َلمَّ ََتَاُه يفي َأوَّلي َأمأ ُعودي َواشأ ُب َمسأ

ِأ َُيأُضرأ  تيََلُف، فَ َل خأ ُمِي  َواَلي ُرُه، َوتَ َزوََّج ِبي َِ َشأأنُُه َوَقويَي َأمأ لأُجوقييَّةي، َوَعُظ ََلطينيي السَّ َن السَّ نأَدُه َأَحٌد مي عي
. َُ ََلَ ُعثأَما ٌد، َوقُ زأُل َأرأسي َُ ُُمَمَّ َلَوا ُِ الأبَ هأ ُه ن أ ََلَ َشاهأ، فَ َوَلَدتأ َلُه َأوأََلًدا مي  الأَمليكي َأرأسي

ََ َأرأَسَل  َوَقدأ ذََكرأََن َسَببَ  ََمَذا ا َخَطَب لَُه ِبي ، فَ َلمَّ َي نأَدُه إيََل اْلأ ََلَ َشاهأ إيلَيأهي، َوبَقيَي عي انأتيَقالي َأرأسي
ُد إيََل َما َكاَنتأ عَ  َأ تُ َعاَد الأَقَواعي ََلَ َشاهأ أَيأًضا، َوَأ َرأسي ُطأَبَة ْلي ُز إيََل بَ غأَداَد َيطأُلُب اْلأ َم إييلأديكأ َليأهي َأَّيَّ



ُب الرَّيِي فَ ا َبحي َحاَلٍة، َوَأمَّا إييَنانأُج َصاحي يَد إيلَيأهي َعَلى َأق أ نَي َرُسولُُه َوُأعي ُعوٍد، فَُأهي َي َمسأ لأطَا َز لسُّ ََّ إييلأديكأ إي
َز ِبي  َُ بأُن إييلأديكأ َلَوا ، َوتَ َزوََّج الأبَ هأ اقي تِيََ ََا َعَلى اَلي َطَلَحا َوََتَاَل ُه فَاصأ ََ َلتأ إيلَيأهي رَاَسَلُه َوََلَط َنةي إييَنانأَج َونُقي ب أ

. ََ ََمَذا  ِبي
 

زَ  َكري إييلأديكأ َقَر َوَعسأ َ ابأني آقَ َنسأ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ
بي َمَرا ، َصاحي يلييِي َدي َْحأ َقَر اْلأ َز َوإييَنانأَج َأرأَسَل إيََل ابأني آقَ َنسأ َ إييلأديكأ تَ َقرَّ الصُّلأُح َبنيأ ا اسأ عُ َلمَّ وُه َغَة، َيدأ

، َوإيَلَّ  ِأ َعِنِي ُت َأ ََ َأ َك نأ َذليَك َوقَاَل: إي تَ َنَع مي ََلَ َشاهأ، فَامأ َي َأرأسي لأطَا َمةي السُّ دأ ُضوري يفي خي ي إيََل اْلُأ  فَعينأدي
ََ الأَوزييُر ابأُن ُهَبريأَ  د َشاهأ بأني َُمأُموٍد، َكَما ذََكرأََنُه، وََكا نأَدُه َوَلُد ُُمَمَّ ََ عي ، وََكا ٌَ ُعُه ُسلأطَا َة َقدأ َكاتَ َبُه يُطأمي

َََبُ )إيََل  ، فَ بَ َلَغ اْلأ ُلولي هي الأبُ هأ َكًرا َمَع َوَلدي ُز َعسأ َز إييلأديكأ ُطأَبةي ليَوَلدي َُمأُمود َشاهأ، َفَجهَّ ( يفي اْلأ  ابأني
ُه، َوَصارَا َيًدا ََ ََلَط، َوَحاَل بي خي ، َصاحي َقَر، فََأرأَسَل إيََل َشاهأ َأرأَمنأ َدًة، َفَسريََّ إيلَيأهي َشاهأ َأرأَمنأ  آقَ َنسأ َواحي

ارَقَ َتُه، فَ َقويَي ِبيي  ََ َنَُّه يفي ثَ غأٍر ََل َُيأكيُنُه ُم هي ; ْلي سي َأ ريهي بينَ  َكًرا َكثيريًا، َواعأَتَذَر َعنأ َتََخُّ َقَر، َعسأ ُِ ابأُن آقَ َنسأ
 وََكثُ رَ 
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، فَ  َي َلَوا َبَح ََجأُعُه، َوَساَر َْنأَو الأبَ هأ َُ َأق أ َلَوا ََزَم الأبَ هأ ، فَاَّنأ ِأ نَ ُه َتدَّ الأقيَتاُل بَ ي أ بيريُوَد، فَاشأ الأتَ َقَيا َعَلى ََّنأري َأسأ
َحابيهي إيََل )ابأني  ثَ َر َأصأ َتأأَمَن َأكأ َبحي ُصورٍَة، َواسأ ََ َعَلى َأق أ َكُرُه إيََل َِهََذا ( َهزيَيٍَة، َوَوَصَل ُهَو َوَعسأ

َقَر، َوَعاَد  هي َمنأُصورًا.آقَ َنسأ  إيََل بَ َلدي
 

َز َوإييَنانأجَ  َ إييلأديكأ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ
َنُه َُمأُمودً  َحابيهي اب أ نأ َأصأ ٌة مي َي َُمأُموٍد، َكَما ذََكرأََنُه، َأَخَذ طَائيََ لأطَا َشاهأ ابأُن السُّ ا َماَت َمليكأ ا َلمَّ

ِأ َوتَ رََكُه َوانأَصَرُفوا بيهي َْنأَو بيََلدي فَاريَس، َفَخَرَج  ُه ن أ ، فََأَخَذُه مي لأَغرييُّ ََل السَّ بُ َها زَنأكيي بأُن دَكأ ِأ َصاحي َعَليأهي
ي َمَعُه الأبيََلَد، َوَأرأَسَل إي  ََلَ َشاهأ الَّذي َُ َأرأسي لأطَا ُز َوالسُّ ا َمَلَك إييلأديكأ َر، فَ َلمَّ َطخأ ُز إيََل يفي قَ لأَعةي إيصأ يلأديكأ

ُطأ  ََة، بَ غأَداَد َيطأُلُب اْلأ ََّري َُيأََي بأُن ُهَبريأ يني أَبُو الأُمَظ َُ الدِي ، َكَما ذََكرأََنُه، َشرََع الأَوزييُر َعوأ َي لأطَا َبَة ليلسُّ
ََ َما ذََكرأََنُه، وَ  ، وََكا يلييَّ َدي َْحأ َطأَرافي َعَليأهي، َورَاَسَل اْلأ َحابي اْلأ ةي، يفي إيََثرَةي َأصأ ََ َليي ي َكاَتَب زَنأكي َوزييُر اْلأ

َشاهأ، َوَعلَّ  نأَدُه، َوُهَو ابأُن َمليكأ ي عي َأ ََيأُطَب ليلأَمليكي الَّذي َب بيََلدي فَاريَس يَ بأُذُل َلُه َأ ََل َصاحي َق بأَن دَكأ
َن الأَقلأَعةي  َزَلُه مي نأَدُه َوأَن أ ي عي ََل ليلأَمليكي الَّذي َز، َفَخَطَب ابأُن دَكأ ريهي ِبيييلأديكأ ََ ُطأَبَة َلُه بيَظ ، َوَضَرَب الطَّبأَل اْلأ

نأُه الأُمَوافَ َقَة. َب الرَّيِي َيطأُلُب مي  َعَلى َِببيهي ََخأَس نُ َوٍب، َوََجََع َعَساكيَرُه وََكاَتَب إييَنانأَج َصاحي
ا، وَ  ًَ َكُرُه َوَُجُوُعُه َفَكاَنتأ َأرأبَعينَي أَلأ ُز اْلأَََبَ، َفَحَشَد َوََجََع، وََكثُ َر َعسأ َع إييلأديكأ ََ َوَسَي َََها َساَر إيََل َأصأ



َد ََيأُطُب  َأ يَ َعوأ نأُه الأُمَوافَ َقَة ]َعَلى[ َأ ََل َيطأُلُب مي ََلَ يُرييُد بيََلَد فَاريَس، َوَأرأَسَل إيََل زَنأكيي بأني دَكأ َرأسي ْلي
َة َقدأ َأقأَطَعِني بيََلَدُه َوَأََن َسائيرٌ  ََ َليي ََّ اْلأ ، َوقَاَل: إي َعلأ َأ ِأ يَ  ََّ  َشاهأ، فَ َل ُز، َوبَ َلَغُه َأ إيلَيأهي، فَ َرَحَل إييلأديكأ

نأُه، فَأَن أ  لأُقرأبي مي ، ِبي ََ هي َأرََّجا نأ ُأَمَراءي زَنأكيي، َويفي َأقأطَاعي رٌي مي َأ بُوقَا، َوُهَو َأمي ََل َرأسي ريًا ْلي َذ َسرييًَّة َجشي ََ
ََلَ بُوقَا َعَزَم  ََّ َأرأسي َق َأ ََ نأ ليلأَغارَةي َعَليأهي، فَات َّ َوَضَها مي َيَها، َوَأَخَذ عي َيألي الَِّتي َمَعُه ليَضعأ َعَلى تَ غأييريي اْلأ

ذي َدوَ  َخأ ُز ْلي َُه إييلأديكأ ي َسريَّ َكَر الَّذي ريي، َفَصاَدَف الأَعسأ َشي َكريهي إيََل اْلأ ريي، َفَساَر يفي َعسأ شي ابِيهي، َذليَك اْلَأ
، َوأَ  ِأ ِأ َوقَ تَ َلُه ِأ َوَأَخَذُه بيهي، َفَكَتَب بيَذليَك إيََل بَ غأَداَد، َوَطَلَب الأَمَدَد، فَ َقاتَ َلُه رأَسَل الرُُّءوَس إيََل َصاحي

َد بيَذليَك.  فَ ُوعي
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ِأ َعَلى طَاَعتيهي  ُُه َز يُ َوِبِي يَن َمَع إييلأديكأ َُمَراَء الَّذي يني أَيأًضا َقدأ َكاَتَب اْلأ َُ الدِي ََ الأَوزييُر َعوأ  ، َوُيَضعِيفُ وََكا
َن الرَّيِي  ََ إييَنانأُج َقدأ بَ َرَز مي ََل َوإييَنانأَج، وََكا هي زَنأكيي ابأني دَكأ دي ِأ َعَلى ُمَساعي ، َوُُيَرِيُضُه ِأ  يفي َعَشَرةي رَأأيَ ُه

ََديألييُّ ََخأَسَة آََلفي فَاريٍس، َوَهَرَب ابأُن ا َْحأ َقَر اْلأ لأَباَزَداري، آََلفي فَاريٍس، فََأرأَسَل إيلَيأهي ابأُن آقَ َنسأ
َراءي َساَوَة. ُقوا ِبيييَنانأَج َوُهَو يفي َصحأ ُُِهَا، فَ َلحي ََك َوَغريأ وييَن، َوابأُن طُُغريأ ُب قَ زأ  َصاحي

ُِّ، فَ َرَحَل إيلَيأهي،  َنَُّه َأَه دي إييَنانأَج ْلي َتَشاَر ُنَصَحاَءُه، فََأَشاُروا بيَقصأ نَُّه اسأ ُز فَإي نأكيي بأُن َوََّنََب زَ َوَأمَّا إييلأديكأ
. َفَسارَ  ظي الأبيََلدي ريًا يفي َعَشَرةي آََلفي فَاريٍس ْلييَأ ُز إيلَيأهي َأمي ََها، فَ َردَّ إييلأديكأ ََل ُسَهريأيَم َوَغريأ  زَنأكيي دَكأ

َز إيلَيأهي، فَ َتَجلََّد ليَذليَك َوَأرأ  َكُر إييلأديكأ ََزَم َعسأ ، فَاَّنأ ِأ ِأ َوقَاتَ َلُه ، فَ َلقييَ ُه ِأ َسَل َيطأُلُب َعَساكيَر إيلَيأهي
ََلَ. هي قُ زألي َأرأسي ، َفَجاَءتأُه َمَع َوَلدي ََ  َأذأرَبييَجا

فيهي  َوأ نأَدُه ْلي هي عي سي َأ ُُضوري بينَ  َكًرا َكثيريًا إيََل إييَنانأَج، َواعأَتَذَر َعني اْلأ ََل َعسأ هي َوَسريََّ زَنأكيي بأُن دَكأ  َعَلى بيََلدي
بي ُخوزَ  نأ ُِشأَلَة، َصاحي ََ مي َع َشعأَبا ا ََتسي ، فَالأتَ َقوأ َي َكَرا ُز إيََل إييَنانأَج َوَتَداََن الأَعسأ ، َفَساَر إييلأديكأ ََ َتا سأ

َبَح َهزيَيٍَة َوقُتيَلتأ ريَجالُُه وَ  ََزَم َأق أ َلتأ َعنأ َهزيَيَةي إييَنانأَج، فَاَّنأ يَمٌة َأجأ ِأ َحرأٌب َعظي نَ ُه َّنُيَبتأ َوَجَرى بَ ي أ
َوالُُه، َودَ  ، َواقأََتََح َأمأ ، ُثَّ َشرََع يفي الصُّلأحي ُز الرَّيَّ ََك، َوَحَصَر إييلأديكأ ، َوََتَصََّن يفي قَ لأَعةي َطَبأ َخَل الرَّيَّ

ُز إيََل  ََها، َوَعاَد إييلأديكأ ََ َوَغريأ َها، َوَأعأطَاُه َجرأَِبَذقَا ُز إيلَي أ َاَحاٍت، فََأَجابَُه إييلأديكأ ََ  َِهََذاإييَنانأُج اقأَتي ، َكا ََ
َا. َبَع َأَخَواَتي َمتأ ليتَ ت أ َا ُقدِي َلَها، َوإيََّّ ثَُة َوالَِّتي قَ ب أ َادي هي اْلأ َر َهذي َأ تَ َتَأخَّ َبغيي َأ  يَ ن أ

 
دٍ  ُر َوفَاةي َمَلكي الأُغوري َوُملأكي ابأنيهي ُُمَمَّ  ذيكأ

َ الأَمليُك َعََلُء ا ري، تُ ُويفِي خي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ ي الأُغورييُّ َمليُك الأُغوري يفي َهذي َُسنيأ ُ بأُن اْلأ َُسنيأ يني اْلأ لدِي
ا َماَت َمَلَك ب َ  يَّتيهي، َوَلمَّ ريًَة يفي رَعي َسني الأُمُلوكي سي نأ َأحأ ًَل مي ََ َعادي َرافيهي َعنأ َغزأنََة، وََكا ُنُه بَ عأَد انأصي عأَدُه اب أ



ٌد، َوَأطَاَعُه النَّاُس، وَ  يني ُُمَمَّ نأ ُدَعاةي َسيأُف الدِي ِأ ََجَاَعٌة مي هي ََ َقدأ َصاَر يفي بيََلدي َأَحبُّوُه، وََكا
ََّيري  نأ تيلأَك الدِي ريُجوا مي ، فَُأخأ ِأ َباُعُه يلييَّةي، وََكثُ َر أَت أ َاعي َسأ  اْلأي
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َتمَ  ، َواسأ ِأ ِأ َأَحٌد، َورَاَسَل الأُمُلوَك َوَهاَداُه ُه ن أ يعيَها، َوَلَأ يَ بأَق فييَها مي َب َجَي اَل الأُمَؤيََّد َأيأ أَبَهأ، َصاحي
 نَ يأَسابُوَر، َوَطَلَب ُمَوافَ َقَتُه.

 
َنةي بينَ يأَسابُوَر َوََتأرييبيَها َيت أ ُر الأ  ذيكأ

، َوفيعألي َما َوالي َوََتأرييبي الأبُ ُيوتي َمأ ُعوا يفي ََّنأبي اْلأ َسادي بينَ يأَسابُوَر َقدأ َطمي ََ ُل الأَعيأثي َوالأ ََ َأهأ اُدوا، َأرَ  َكا
َي نَ يأَسابُوَر، مي  َم الأُمَؤيَُّد َأيأ أَبَهأ بيَقبأضي َأعأَيا ََ تَ َقدَّ ََ اْلأ ا َكا تَ ُهوا، فَ َلمَّ َذا ََّنَُبوا َلَأ يَ ن أ ِأ نَقييُب فَإي ُه ن أ

ِأ يفي رَبييٍع  ُُه، َوَحَبَسُه ُّ َوَغريأ َُسيأِني ََسني اْلأ ِي زَيأُد بأُن اْلأ نَي الأَعَلوييِينَي أَبُو الأَقاسي تٍِ َوََخأسي ري َسَنَة سي خي اْلأ
َيَعاَل، وَ  هي الأ يَن َحَّتَّ فَ َعُلوا َهذي دي سي َأ ُِ الرُّنُوَد َوالأُم ُت يَن َأطأَعمأ ُِ الَّذي ُت اَئٍة[ ، َوقَاَل: أَن أ مي ُُتأ ]َوََخأسي َلوأ َأرَدأ

تَ نَ ُعوا. ِأ ََلمأ َعُه  َمن أ
َسادي ََجَاَعًة، َفُخرِيَبتأ  ََ لي الأ نأ َأهأ ََ  َوقَ َتَل مي ُد ُعَقيأٍل، َكا جي نأ َُجأَلةي َما ُخرِيَب َمسأ لأُكلِييَّةي، َومي نَ يأَسابُوُر ِبي

ِي َمَنافيعي نَ يأَسابُوَر، َوَخرَّ  نأ َأعأَظ ََ مي ُقوَفُة، وََكا ، َوفييهي َخَزائيُن الأُكُتبي الأَموأ ِي لي الأعيلأ َهأ َب أَيأًضا َُمأَمًعا ْلي
َييَّةي َثََ  ََن نأ َمَداريسي اْلأ َرَق ََخأَس َخَزائيَن مي َرَسًة، َوَأحأ َرَة َمدأ افيعييَّةي َسبأَع َعشأ نأ َمَداريسي الشَّ َ َمَداريَس، َومي اّني

َوى َما َلَأ  َصاُؤُه سي َكَن إيحأ ، َهَذا َما َأمأ َي َا ََثأ َسي اْلأ ِبأ ، َوََّنََب َسبأَع َخَزائيَن ُكُتٍب َوبييَعتأ ِبَي . ليلأُكُتبي  يُذأُكرأ
 

ُر َخلأعي  ََ  ذيكأ نأ ُخَراَسا َي َُمأُموٍد َوََّنأبي ُطوَس َوَغريأيَها مي لأطَا  السُّ
تي  ، َوُهَو ابأُن ُأخأ َأ َا دي اْلأ َُ َُمأُموُد بأُن ُُمَمَّ لأطَا َرةي، َقَصَد السُّ خي َنةي، يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ يفي َهذي

ََ ب َ  َي َسنأَجَر، َوَقدأ ذََكرأََن أَنَُّه َمَلَك ُخَراَسا لأطَا ُب السُّ َنةي َحَصَر الأُمَؤيَُّد َصاحي هي السَّ َيي َهذي عأَدُه، َف
تٍِ  ََ َسَنَة سي ري َشعأَبا َرأُب إيََل آخي َي َُمأُموٍد، َفَداَمتي اْلأ لأطَا ََ الأُغزُّ َمَع السُّ ََّيَخ، وََكا  نَ يأَسابُوَر َبَشاذي

اَئٍة. مي نَي َوََخأسي  َوََخأسي
ََّ َُمأُموًدا َأظأَهَر أَنَّهُ  َاريبي َمنَّ الأُغزِي،  ُثَّ إي ، َكاْلأ ََ َر َشعأَبا ، آخي ََ َتا َرسأ ، َفَدَخَل إيََل َشهأ امي َمَّ يُرييُد ُدُخوَل اْلأ

عينَي، فَ َعاثُوا يفي الأُقَرى َوََّنَُبوَها، َوََّنَُبو  ري َشوَّاٍل، ُثَّ َعاُدوا رَاجي ا طُوَس َوَأقَاُموا َعَلى نَ يأَسابُوَر إيََل آخي
ًشا، ي ليَعلييِي بأني  ََّنأًبا فَاحي َهَد الَّذي  َوَحَضُروا الأَمشأ
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.ُ ، َوَلَأ يَ عأريُضوا ليلأُقبَّةي الَِّتي فييَها الأَقَبأ ِأ َّنأ فييهي َوََّنَُبوُه  ُموَسى، َوقَ تَ ُلوا َكثيريًا ِمي
َهَلُه الأُمَؤيَُّد إيََل  َُ َُمأُموٌد إيََل نَ يأَسابُوَر َأمأ لأطَا ا َدَخَل السُّ نَي فَ َلمَّ نأ َسَنةي َسبأٍع َوََخأسي َُ مي َأ َدَخَل رََمَضا  َأ

َعأََلقي  ري َواْلأ ََواهي َوالي َواْلأ َمأ َن اْلأ ََ َمَعُه مي َلُه َوَأعأَماُه، َوَأَخَذ َما َكا اَئٍة َوَأَخَذُه وََكحَّ مي َييَسةي،  َوََخأسي النَّ
ا كَ  َن الأُغزِي، َلمَّ َها مي فًا َعَلي أ ََ َُيأَييَها َخوأ َّا وََكا نأ نَ يأَسابُوَر َوَغريأيَها ِمي ، َوَقَطَع الأُمَؤيَُّد ُخطأبَ َتُه مي ِأ ََ َمَعُه ا

يني ُمَُ  َنُه َجََلَل الدِي َّللَّي، َوَأَخَذ اب أ دي ِبي تَ نأجي ةي الأُمسأ ََ َليي هي، بَ عأَد اْلأ سي َأ ي  ُهَو يفي َتَصرُّفيهي، َوَخَطَب لينَ  ًدا الَّذي مَّ
ََ َملََّكُه الأُغزُّ َأمأ  َما َكا ِأ قَ بأَل أَبييهي، َوَقدأ ذََكرأََن َذليَك، َوََسََلُه أَيأًضا، َوَسَجنَ ُهَما، َوَمَعُهَما َجَوارييهي َرُه

نأ  ُنُه بَ عأَدُه مي َُ َُمأُموٌد، ُثَّ َماَت اب أ لأطَا ُمُهَما، َوَماَت السُّ لأ َأَّيَّ ِأ ُتطي ةي َوَحَشُمُهَما، َوبَقيَيا فييَها فَ َل دَّ  شي
هي ليمَ  دي ُِ.َوجأ َل تي أَبييهي، َواَّللَُّ َأعأ  وأ

 
ََّيخي نَ يأَسابُورَ  َمارَةي َشاذي ُر عي  ذيكأ

ََ ليلأَمأأ  ريًا َعَلى ُخَراَسا ََ َأمي ا َكا ، َلمَّ ي َُسنيأ ري بأني اْلأ ََّيُخ َقدأ بَ َناَها َعبأُد اَّللَّي بأُن طَاهي ، َكاَنتأ َشاذي َي ُمو
َرَأًة  َا أَنَُّه رََأى امأ َماَرَتي ََبَتأُه بيهي، َوَسَبُب عي َها، فََأخأ َيُه، َفَسَأَْلَا َعنأ َزوأجي يَلًة تَ ُقوُد فَ َرًسا ُترييُد َسقأ َجَي

َرأَتَ  لي امأ ُعدأ أَنأَت يفي َداريَك َوتُ رأسي َِ تَ قأ َبُه، َفلي لرِيَجالي َأشأ ُُيولي ِبي َمُة اْلأ دأ َضَرُه، َوقَاَل َلُه: خي َك َمَع فََأحأ
َك؟ فَ َبَكى الرَُّجَل،  َنََّك تُ نأزيُل فَ َرسي ُلَنا َعَلى َذليَك، فَ َقاَل: وََكيأَف؟ قَاَل: ْلي َوقَاَل لَُه: ظُلأُمَك َُيأمي

يُّ َما لَنَ  ُنأدي ُت َأََن َوَزوأَجِتي بَقيَي الأبَ يأُت فَاريًغا، فَ َيأأُخُذ اْلأ َأ َخَرجأ ُنأَد َمَعَنا يفي ُدوريََن، فَإي َأ اْلأ ا فييهي، َوإي
رَ  ََ ُم َزوأَجِتي َسَقيأُت َأََن الأ َِ يفي الأبَ يأتي َوََتأدي َأ ُأقيي ، فَ َرأَيأُت َأ يِي ُنأدي َن اْلأ َس َفََل آَمُن َعَلى َزوأَجِتي مي

َرَس. ََ  الأ
نأ  ُنأَد، َفَخَرُجوا مي ، َوَأَمَر اْلأ َن الأبَ َلدي ليَوقأتيهي، َونَ َزَل يفي اْلأيَيامي ُر َعَليأهي َوَخَرَج مي َمأ َِ اْلأ ، ُدوري النَّ فَ َعُظ اسي

َا ُدثيَرتأ بَ عأَد َذليَك. ِأ َمَعُه، ُثَّ إيَّنَّ هي َوَسَكنَ َها َوُه ُنأدي ََّيَخ َدارًا َلُه َوْلي  َوَبََن َشاذي
َها، ُثَّ إيَّنََّ  يدي دي هي الأقيصَُّة فََأَمَر بيَتجأ ََلَ، ذُكيَرتأ َلُه َهذي َي أَلأب َأرأسي لأطَا ُم السُّ ََ َأَّيَّ ا َكا عأَد ا َتَشعََّثتأ ب َ فَ َلمَّ

َهبُ هَ  ُظَها، َوالأُغزُّ َتطأُرُق الأبيََلَد َوتَ ن أ َأ ََ َوُخرِيَبتأ نَ يأَسابُوُر، َوَلَأ َُيأكينأ حي ََ اْلأ ا َكا ا، َأَمَر َذليَك، فَ َلمَّ
َعَل َذليَك َوَسَكنَ َها ُهَو َوالنَّاسُ  ََ َناُه، فَ  هي َوُسكأ يَنئيٍذ بيَعَملي ُسوريَها، َوَسدِي ثُ َلمي يَنئيٍذ  الأُمَؤيَُّد حي َوُخرِيَبتأ حي

َا أَنييٌس.  نَ يأَسابُوُر ُكلَّ َخَراٍب، َوَلَأ يَ بأَق ِبي
 

ُر قَ تألي الصَّاليحي بأني ُرزَّيأَك َوويزَارَةي ابأنيهي ُرزَّيأكَ   ذيكأ
، قُتيَل الأَمليُك الصَّاليُح أَبُو الأغَارَاتي َطََلئيُع بأنُ  ََ ري رََمَضا َنةي، يفي َشهأ هي السَّ  يفي َهذي
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َِ يفي الدَّ  ََ َسَبُب قَ تأليهي أَنَُّه ََتَكَّ َر، وََكا صأ بي مي ، َصاحي دي الأَعَلوييِي ُّ، َوزييُر الأَعاضي َرأَمِني َِ ُرزَّيأَك اْلأ َلةي التََّحكُّ وأ
َغري الأَعا َوالي إيلَيأهي، ليصي َمأ َبايَةي اْلأ يي َوجي هأ ري َوالن َّ َمأ ْلأ تَ َبدَّ ِبي َِ، َواسأ ي ُه، َوَوتَ َر الأَعظي ي َوَلَّ َنَُّه ُهَو الَّذي ، َوْلي دي ضي

ِأ َعَليأهي، ُثَّ  ِأ يفي الأبيََلدي ليَيأأَمَن ُوثُوَِبُ ِأ َوفَ رَّقَ ُه نأ َأعأَياَّنيي َرَج َكثيريًا مي نَُّه َأخأ َن النَّاَس، فَإي نَ َتُه مي إينَُّه َزوََّج اب أ
َن الأقَ  ُُرُم مي دي فَ َعاَداُه أَيأًضا اْلأ رييِينَي، الأَعاضي صأ َواَل إيََل ُأَمَراءي الأمي َمأ دي اْلأ ُة الأَعاضي ري، فََأرأَسَلتأ َعمَّ صأ

ِأ إيََل قَ تأليهي. ُه  َوَدَعت أ
ا َدخَ  ري، فَ َلمَّ لييزي الأَقصأ هأ َُوا َلُه يفي دي ي، فَ َوقَ  ٌَ يُ َقاُل َلُه: ابأُن الرَّاعي ِأ يفي َذليَك إينأَسا ُه ََ َأَشدَّ َل وََكا

ل َل إيََل َداريهي َوفييهي َضَربُوُه ِبي ليَكًة، إيَلَّ أَنَُّه ْحُي َراَحاٍت ُمهأ نأُه[ ، َفَجَرُحوُه جي َكاكينيي َعَلى َدَهٍش ]مي سَّ
َِ الأَعاضي  ََلفَتيهي، فَأَقأَس دي يُ َعاتيُبُه َعَلى الرِيَضى بيَقتأليهي َمَع أَثَريهي يفي خي ُِ ُد أَنَُّه ََل ي َ َحَياٌة، فََأرأَسَل إيََل الأَعاضي َل عأ
َها، فََأَمَر  ن أ َِ مي َتقي َتَك إيَِلَّ َحَّتَّ أَن أ ِأ َعمَّ َأ ُكنأَت بَرييًئا، َفَسلِي َض بيهي، فَ َقاَل: إي َها، بيَذليَك، َوَلَأ يَ رأ ذي خأ ِبَي

بأني  لأويزَارَةي َلي نأَدُه، فَ َقتَ َلَها، َوَوصَّى ِبي َرتأ عي ضي ًرا، َوُأحأ َها، فََأَخَذَها قَ هأ هي ُرزَّيأَك، َولُقِيَب فََأرأَسَل إيلَي أ
ُر إيلَيأهي بَ عأَد َوفَاةي أَبييهي. َمأ تَ َقَل اْلأ ُل، فَان أ  الأَعادي

فأتيَخاري: َها يفي اَلي ن أ ٍل َغزييٍر، َفمي َعاٌر َحَسَنٌة بَلييَغٌة َتُدلُّ َعَلى َفضأ  َوليلصَّاليحي َأشأ
مَ  ُر ... َوََيأدي هأ َأ َيُدوَم لََنا الدَّ رُ َأََب اَّللَُّ إيَلَّ َأ  َنا يفي ُملأكيَنا الأعيزُّ َوالنَّصأ

رُ  َجأ هي اْلأ نأ بَ عأدي َقى لََنا مي ََن أَُلوفُُه ... َويَ ب أ َأ ََّ الأَماَل تَ  َنا ِبَي  َعليمأ
لأَبأأسي َحَّتَّ َكأَن ََّنا ... َسَحاٌب َلَديأهي الأََبأُق َوالرَّعأدُ  ُر َخَلطأَنا النََّدى ِبي  َوالذِيكأ

رُ َوالأَقطأُر قيَراََن إي  ئأُب َوالنَّسأ َيافيَنا الذِي نأ َأضأ َرأبي َمرًَّة ... يَ َراََن َومي َنا إيََل اْلأ  َذا رُحأ
ُرُّ  َنا الأَعبأُد َواْلأ َعامي ِي نَ بأُذُل ُجوَدََن ... َويَ رأَتُع يفي إين أ لأ  َكَما أَن ََّنا يفي السِي

َي َطوييَلٌة.  َوهي
ََ الصَّاليُح َكريَيًا فييهي َأَدٌب، َوَلهُ  اٌق، وََكا ََ نأَدُه إين أ ِي عي لي الأعيلأ َهأ ََ ْلي عأٌر َجيِيٌد، وََكا  شي

(9/285) 

 

وييَّ الأبَ غأدَ  َي النَّحأ ا هَّ دي بأَن الدَّ يأَخ َأَِب ُُمَمَّ ََّ الشَّ ُِ الأَعطَاَء الأَكثيرَي، بَ َلَغُه َأ ُل إيلَيأهي َِ َويُ رأسي يَّ الأُمَقيَّ ادي
ًتا مي  لي َقدأ َشَرَح بَ ي أ صي لأَموأ عأريهي َوُهَو َهَذا:ِبي  نأ شي

لٌ  وي َشاغي َن الأَغزأ َبَح ِلي ُشغأٌل مي ُل ... َوَأصأ  ََتَنََّب ََسأعيي َما يَ ُقوُل الأَعَواذي
َا. َلَها إيلَيأهي، فَ ُقتيَل قَ بأَل إيرأَساْلي يًَّة َسنِييًَّة ليرُيأسي َز إيلَيأهي َهدي  َفَجهَّ

نأ َأعأ  ََّ إينأَساًَن مي ُكُرُه َوَمَعُه َوبَ َلَغُه أَيأًضا َأ َة، فََأرأَسَل إيلَيأهي كيَتاًِب َيشأ َكَّ لي َقدأ أَثأََن َعَليأهي ِبي صي َي الأَموأ َيا
يٌَّة.  َهدي

ُد اْلأيََل  َ الأَعاضي ا َوِلي رييِينَي، َوَلمَّ صأ َهبي الأَعَلوييِينَي الأمي يًّا َلَأ َيُكنأ َعَلى َمذأ ََ الصَّاليُح إيَمامي َع وََكا َفَة، َسَي



َُؤََلءي الصَّ  ةي، فَ َقاَل: َكَأِّني ِبي ََ َليي ْلأ ََ ِبي َرُحو َأ ِأ يَ  يَمًة، فَ َقاَل: َما اْلأَََبُ؟ َفقييَل: إيَّنَُّ ًة َعظي ََهَلةي  اليُح َضجَّ اْلأ
تَ عأري  نأ َساَعٍة َأسأ َلَف َهَذا، َوَما َعليُموا أَنَِّني ُكنأُت مي َتخأ َوَُّل َحَّتَّ اسأ ََ َما َماَت اْلأ ِأ يَ ُقوُلو ُِ َوُه ُضُه

. ِي تيعأَراَض الأَغَن  اسأ
نأ  َي مي َتا ٍم، فَ َناَوَلِني قيرأطَاًسا فييهي بَ ي أ عأريهي َوُِهَا: قَاَل ُعَمارَُة: َدَخلأُت إيََل الصَّاليحي قَ بأَل قَ تأليهي بيَثََلثَةي َأَّيَّ  شي

ظَانٌَة ََل تَ َنامُ  ٌَ يَ قأ ٍم َوليَلَموأ ... تي ُعُيو َلٍة َونَ وأ َأ  َْنأُن يفي َغ
َُ اْلأيَمامُ قَ  عأريي َمََّت َيُكو نييًنا ... لَيأَت شي  دأ رََحلأَنا إيََل اْلأيَمامي سي

ي بيهي. دي َر َعهأ ََ آخي  َفَكا
يَدًة َأُقوُل فييَها: َنُه َقصي ُت اب أ اقي أَنَِّني أَنأَشدأ تِيََ يبي اَلي نأ َعجي  َوقَاَل ُعَمارَُة أَيأًضا: َومي

ُطو اللََّياِلي ِبيَ  ي َتسأ َالُ أَبُوَك الذي َأ َسطَا َوِشي هي ... َوأَنأَت َيَينٌي إي  دِي
ٌب َوَمَنالُ  رٌي َواجي ُرُه ... إيلَيأَك َمصي َأ طَاَل ُعمأ َبتيهي الأُعظأَمى َوإي  ليُرت أ

َجالُ  َقَضا َوحي َجاٌب َشرييٌف ََل ان أ ََ َوُدوََّنَا ... حي َظ الأَمُصو  َُتَاليُسَك اللَّحأ
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ُر إي  َمأ تَ َقَل اْلأ ٍم.فَان أ  لَيأهي بَ عأَد َثََلثَةي َأَّيَّ
 

َكري بَ غأَدادَ  َ الأَعَربي َوَعسأ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ
ِأ مي  هي اَجُة إيََل اْلأيلَّةي َوالأُكوَفةي، َوطَالَُبوا بيُرُسومي ََ َتَمَعتأ َخ ، اجأ ََ ري رََمَضا َنةي، يفي َشهأ هي السَّ َن الطََّعامي يفي َهذي

ري َوَغريأي َذليكَ  رُي َوالتَّمأ َمي َطٌع الأُكوَفَة، َوَوافَ َقُه َعَلى َمنأعيهي اْلأ َاجِي َأرأَغُش، َوُهَو ُمقأ رُي اْلأ ِأ َأمي ، َفَمنَ َعُه
اَجُة، َوََّنَُبوا َسَواَد الأُكوَفةي َوا ََ ةي، فََأفأَسَدتأ َخ ََ َليي نأ َِمَالييكي اْلأ َنُة اْلأيلَّةي، َوُِهَا مي حأ ْلأيلَّةي، قَ يأَصُر شي

َرى  نَي فَاريًسا، َوَخَرَج إيلَيأهي َأرأَغُش يفي َعسأ فََأسأ ي َوََخأسي ائَ َتنيأ َنَة اْلأيلَّةي، يفي مي حأ رَي قَ يأَصَر، شي َمي ُِ اْلأ َكٍر إيلَيأهي
 ََ ، فََأرأَسَل َخ امي َبةي الشَّ َكُر إيََل رَحأ ُِ الأَعسأ ، َوتَبيَعُه ِأ يهي ي أَيأدي نأ َبنيأ اَجُة مي ََ تَ َزَحتأ َخ ََلٍح، فَان أ اَجُة َوسي

ِأ ََتأنَ ُعونَ َنا ُرُسوَمَنا، َوطَ  ُت عيريي، َوأَن أ بيلي َوُخبأزي الشَّ : َقدأ قَنيعأَنا بيَلَْبي اْلأي ََ ََ َويَ ُقوُلو ُرو ِأ يَ عأَتذي َلُبوا الصُّلأَح فَ َل
ِأ َأرَغأُش َوقَ يأَصُر. ُه  َيُيب أ

، فَ َتَصا َن الأَعَربي اَجَة َكثيرٌي مي ََ َتَمَع َمَع َخ ََ َقدي اجأ َيامي وََكا ًة إيََل خي تَ تَ ُلوا، َوَأرأَسَلتي الأَعَرُب طَائيََ فُّوا َواق أ
َكُر،  ََزَم الأَعسأ نَ َها، َوَْحََل الأَعَرُب َْحأَلًة ُمنأَكَرًة، فَاَّنأ ِأ َوبَ ي أ نَ ُه ِأ َفَحاُلوا بَ ي أ َكري َوريَحاْليي َوقُتيَل َكثيرٌي الأَعسأ

رُي قَ يأَصُر، َوُأسي  َمي ، َوقُتيَل اْلأ ِأ ُه ن أ يَدًة، َوَدَخَل مي َراَحًة َشدي َاجِي جي رُي اْلأ َرى، َوُجريَح َأمي َرتأ ََجَاَعٌة ُأخأ
َُه إيََل بَ غأَداَد، َوَمنأ َْنَا َماَت َعَطًشا يفي الأََبِي  ََ َوَسريَّ ََما َبَة، َفَحَماُه َشيأُخَها َوَأَخَذ لَُه اْلأ  يَّةي.الرَّحأ

لأ  َن ِبي ََ إيَماُء الأَعَربي ََيأُرجأ ََ َعَليأهي، وََكا َهزأ َكري َأجأ َن الأَعسأ ُهنَّ َأَحٌد مي ن أ َذا َطَلَبُه مي َرأَحى، فَإي قينَي اْلأ َماءي َيسأ



ََة َوالأَعسَ  يني بأُن ُهَبريأ َُ الدِي َز الأَوزييُر َعوأ َلى، َوََتَهَّ وأُح َوالأُبَكاُء بيبَ غأَداَد َعَلى الأَقت أ اكيُر َمَعُه، َفَخَرَج وََكثُ َر الن َّ
ا َدَخُلوا الأََبَّ َعاَد الأَوزييُر إيََل بَ غأَداَد، يفي َطلَ  َرةي، َوَلمَّ اَجَة، َفَدَخُلوا الأََبَّ َوَخَرُجوا إيََل الأَبصأ ََ َوَأرأَسَل بي َخ

ُطريرأََن إيََل  َنا الأبيََلَد، فَ َتبيُعوََن َواضأ َنا، َوفَارَق أ : بُغيَي َعَلي أ ََ ، َويَ ُقوُلو ََ ُرو اَجَة يَ عأَتذي ََ ، َوَسأَُلوا بَ ُنو َخ  الأقيَتالي
يُبوا إيََل َذليَك. ، فََأجي ِأ ُه َو َعن أ َأ  الأَع

 
 ََ ري الأُمَؤيَّدي َشاريَسَتا ُر َحصأ  ذيكأ

ََ قُ رأَب نَ يأَسابُوَر، َوقَاتَ َلهُ  يَنَة َشاريَسَتا َنةي َحَصَر الأُمَؤيَُّد َأيأ أَبَهأ َمدي هي السَّ  يفي َهذي
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ُلَها، َوَنَصَب الأمَ  ََ َمَعُه َأهأ ، وََكا َن الأُمَؤيَّدي ِأ مي هي َُسي فًا َعَلى أَن أ ُلَها َخوأ ، َفَصََبَ َأهأ َجانييَق َوالأَعرَّاَداتي
َنَما ُهَو رَاكيٌب إيذأ َوَصَل إيلَيأهي َحَجُر  ، فَ بَ ي أ افيعييُّ قييُه الشَّ ََ يني الأُمَؤيَُّد الأُمَوفَّقييُّ الأ َمنأَجنييٍق َجََلُل الدِي

َهَق، فَ َقتَ َلُه، فَ َقتَ َلُه  نأ ُشُيوخي بَ ي أ نأُه إيََل َشيأٍخ مي ََجُر مي ى اْلأ َنةي، َوتَ َعدَّ َن السَّ َرةي مي خي َس َُجَاَدى اْلأ َخامي
 ََ ََماَعةي، وََكا نَّةي َواْلأ َل السُّ ، ُخُصوًصا َأهأ ِي لي الأعيلأ يني َعَلى َأهأ يَبُة بيَقتألي َجََللي الدِي يفي فَ َعُظَمتي الأُمصي

َُوَ  ا قُتيَل.ُعن أ َُه اَّللَُّ َلمَّ َي َشَبابيهي َرْحي  ا
بُ َها بَ عأَدَما َكث ُ  كييُّ َصاحي اَئٍة، فَ نَ َزَل َخَواجي مي نَي َوََخأسي ََ َسَنَة َسبأٍع َوََخأسي َر َوَداَم اْلأيَصاُر إيََل َشعأَبا

هي الأَقلأَعةي َثََلثَُة ُرَؤَساَء هُ  َذي ََ ْلي ُر، وََكا صأ َيُظوَها الأَقتأُل، َوَداَم اْلَأ يَن َح ُِ الَّذي ري، َوُه َمأ يي َواْلأ هأ ِأ َأرأَِبُب الن َّ
، َوالثَّ  ي َحرأٍب الأَعَلوييُّ دي ابأني َأخي ي بأُن ُُمَمَّ كييُّ َهَذا، َوالثَّاّني َداعي ِأ َخَواجي َها، َأَحُدُه اليُث َوقَاتَ ُلوا َعن أ

، ف َ  يُّ اريسي ُ بأُن أَِي طَاليٍب الأَعَلوييُّ الأََ َُسنيأ نأ اْلأ ِأ مي ِأ أَيأًضا إيََل الأُمَؤيَّدي َأيأ أَبَهأ، فَييَمَن َمَعُه نَ َزُلوا ُكلُُّه
َواَنً  َبَت َعَليأهي أَنَُّه قَ َتَل َزوأَجَتُه ظُلأًما َوُعدأ نَُّه أَث أ كييُّ فَإي . فََأمَّا َخَواجي ِأ هي َباعي ِأ َوأَت أ هي َياعي  َوَأَخَذ َماَْلَا، َأشأ

َا َوَمَلَك الأ  َها.فَ ُقتيَل ِبي َرَأًة َوََل َسبَ وأ تُ ُلوا امأ ِأ َلَأ يَ قأ َكُرُه إيَلَّ َأَّنَُّ تأ َلُه، فَ نَ َهبَ َها َعسأ ََ ، َوَص َُ  ُمَؤيَُّد َشاريَسَتا
 

يَنَة آّني  ُر ُملأكي الأَكَرجي َمدي  ذيكأ
، َوَسارُوا إيََل مَ  ِأ َتَمَعتي الأَكَرُج َمَع َمليكيهي ، اجأ ََ َنةي، يفي َشعأَبا هي السَّ ، يفي َهذي ََ نأ بيََلدي َأرَّا يَنةي آّني مي دي

ُب  ََ َصاحي َما َِ بأني َسكأ ي َراهي ِأ َشاهأ َأرأَمُن بأُن إيب أ َب َْلُ ُتدي ََلَط، َوَمَلُكوَها، َوقَ تَ ُلوا فييَها َخلأًقا َكثيريًا، فَان أ خي
َن الأُمَتَطوِيَعةي َخلأٌق َكثيرٌي، َوَسا َتَمَع َمَعُه مي ََزَم َوََجََع الأَعَساكيَر، َواجأ ، فَ َلُقوُه، َوقَاتَ ُلوُه، فَاَّنأ ِأ َر إيلَيأهي

عأ َمَعُه َغريأُ  ُزوًما َلَأ يَ رأجي ، َوَعاَد َشاهأ َأرأَمُن َمهأ ِأ ُه ن أ َر َكثيرٌي مي ، َوُأسي ِأ ثَ ُرُه ، َوقُتيَل َأكأ ََ ليُمو ائَةي الأُمسأ  َأرأَبعي مي
َكريهي. نأ َعسأ  فَاريٍس مي

 



َة حَ  يَسى َمكَّ ُر ويََليَةي عي  َرَسَها اَّللَُّ تَ َعاََل ذيكأ
ُّ، ف َ  َسِني ٍِ الأَعَلوييُّ اْلَأ ِي بأني أَِي َهاشي َتَة بأني قَاسي ُِ بأُن فُ َلي أ َنَة، قَاسي هي السَّ َة، َهذي رُي َمكَّ ََ َأمي َع َكا ا َسَي َلمَّ

َة، َوأَ  لي َمكَّ ََ َأهأ َة َصاَدَر الأُمَجاويرييَن َوَأعأَيا نأ َمكَّ اجي مي ُجَّ نأ بيُقرأبي اْلأ ، َوَهَرَب مي ِأ َواْليي نأ َأمأ َخَذ َكثيريًا مي
َاجِي َأرأَغَش. ريي اْلأ نأ َأمي فًا مي َة َخوأ  َمكَّ

، لي صي ُب َجيأشي الأَموأ َتكينَي، َصاحي يني َعلييُّ بأُن َبكأ َنَة زَيأُن الدِي هي السَّ ََ َقدأ َحجَّ َهذي  وََكا
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كَ  َن الأَعسأ ٌَة مي ٌة َصاْلي ُه َوَمَعُه طَائيََ َتَة َعمَّ ِي بأني فُ َلي أ ََ قَاسي َة رَتََّب َمَكا َاجِي إيََل َمكَّ رُي اْلأ ا َوَصَل َأمي ري، فَ َلمَّ
َتَة ََجََع  َِ بأَن فُ َلي أ ََّ قَاسي ، ُثَّ إي ََ ري رََمَضا ، فَ َبقيَي َكَذليَك إيََل َشهأ ٍِ ِي بأني أَِي َهاشي يَسى بأَن قَاسي ََجأًعا  عي

َن الأَعَربي  يَسى  َكثيريًا مي ُه عي َع َعمُّ ا َسَي َها، فَ َلمَّ ِأ إيلَي أ َة، فَات َّبَ ُعوُه، َفَساَر ِبيي َكَّ ِأ يفي َماٍل َلُه ِبي َأطأَمَعُه
، ُثَّ  ُلُه إيََل الأَعَربي ًما، َوَلَأ َيُكنأ َلُه َماٌل يُوصي ريًا َأَّيَّ َا َأمي ٌِ فََأقَاَم ِبي ئيًدا  إينَُّه قَ َتَل قَا فَارَقَ َها، َوَدَخَلَها قَاسي

 ، ِأ َم َعَليأهي يَسى، فَ َقدي ُه عي َحابيهي َعَليأهي، وََكاتَ ُبوا َعمَّ ريًَة، فَ تَ َغريََّتأ نييَّاُت َأصأ َسَن سي ََ َمَعُه َأحأ فَ َهَرَب َكا
َِ َعَليأهي  يَسى، َوقَ تَ ُلوُه، فَ َعُظ َحاُب عي هي، فََأَخَذُه َأصأ ُلُه، َوَصعيَد َجَبَل أَِي قُ بَ يأَس، َفَسَقَط َعنأ فَ َرسي قَ ت أ

 ُِ َل ُر ليعييَسى، َواَّللَُّ َأعأ َمأ تَ َقرَّ اْلأ َتَة، َواسأ نأَد أَبييهي فُ َلي أ لأُمَعلَّى عي َلُه َوَدفَ َنُه ِبي  .فََأَخَذُه َوَغسَّ
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
، إيََل َجَبلي طَاريٍق، وَ  ُب الأَمغأريبي ، َصاحي ني مي َنةي َساَر َعبأُد الأُمؤأ هي السَّ َّا يفي َهذي َلييجي ِمي لي اْلأ ُهَو َعَلى َساحي

َة ُشُهوٍر، َوعَ  دَّ َا عي يَنًة، َوَأقَاَم ِبي يَنًة َحصي َنأَدُلَس، فَ َعََبَ الأَمَجاَز إيلَيأهي، َوَبََن َعَليأهي َمدي اَد إيََل يَليي اْلأ
 َمرَّاُكَش.

نأ تُ رأ  ، َورََد نَ يأَسابُوَر ََجأٌع َكثيرٌي مي ِأ َأغأَناٌم َكثيريٌَة ليلتِيَجارَةي، َوفييَها يفي الأُمَحرَّمي ََ بيََلدي فَاريَس َوَمَعُه ُكَما
ليي، َوََنُموا ُهَناَك، فَ نَ زَ  نأ طَابيَس َكنيكأ ي مي َل فَ َباُعوَها، َوَأَخُذوا الثََّمَن، َوَساُروا َونَ َزُلوا َعَلى َمرأَحَلَتنيأ

ِأ لَيأًَل، وَ  يلييَُّة، وََكَبُسوُه َاعي َسأ ُِ اْلأي ِأ إيَلَّ إيلَيأهي ُه ن أ ثَ ُروا، َوَلَأ يَ نأُج مي ، فَ َقتَ ُلوا َوَأكأ ِأ يأَف فييهي َوَضُعوا السَّ
. ِأ هي نأ َماٍل َوَعُروٍض، َوَعاُدوا إيََل قيََلعي ِأ مي يَع َما َمَعُه يلييَُّة َجَي َاعي َسأ َِ اْلأي رييُد، َوَغني  الشَّ

، وَ  َثري الأبيََلدي طَاُر يفي َأكأ َمأ رييَن َوفييَها َكثُ َرتي اْلأ َن الأعيشأ طَاَر تَ َواَلتأ فييَها مي َمأ ََّ اْلأ ، فَإي ََ يََّما ُخَراَسا ََل سي
، َوََل رََأى النَّاُس فييَها َِشأًسا. عأ َقطي َر َلَأ تَ ن أ ََ َتَصفي َص َن الأُمَحرَّمي إيََل ُمن أ  مي

، َصاحي  َ الأَمليكي َصلأَتَق بأني َعلييٍِ َ الأَكَرجي َوَبنيأ ََ َبنيأ ََزَم فييهي َوفييَها َكا ، قيَتاٌل َوَحرأٌب اَّنأ ََ الرُّومي بي َأرأَز
َُ بأُن إيب أ  َما ُتُه َشاهأ َِبنُواَر َقدأ تَ َزوََّجَها َشاهأ َأرأَمنأ َسكأ َر ُهَو، وََكاَنتأ ُأخأ َكُرُه، َوُأسي َِ بأني َصلأَتُق َوَعسأ ي َراهي

ََلَط، فََأرأَسَلتأ إيََل َمليكي الأَكَرجي  ُب خي ََ َصاحي َما يَّةً  َسكأ  َهدي
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يَها، فََأطأَلَقُه، فَ َعاَد إيََل ُملأكيهي. خي يَ َها ِبَي ادي ََ َأ يُ  نأُه َأ َداري، َوَطَلَبتأ مي قأ  َجلييَلَة الأمي
ًئا إيلَيأهي، فَأَمََّنهُ  ، ُملأَتجي امي َب الشَّ يني َُمأُموٍد، َصاحي َيرينأجي نُوَر الدِي َن الأ ُب َصيأَدا مي  َوَسريََّ َوفييَها َقَصَد َصاحي

نَ  ، فَ َقتَ ُلوا مي َيرينأجي نٌي ليلأ ِأ يفي الطَّرييقي َكمي َيرينأجي أَيأًضا، َفَظَهَر َعَليأهي َن الأ َكًرا ََيأنَ ُعُه مي نَي َمَعُه َعسأ ليمي  الأُمسأ
. ََ ََزَم الأَباُقو  ََجَاَعًة َواَّنأ

ا، قَ لأَعَة شَ  ََ ني َكي أ صأ ُب حي ََلَ، َصاحي َرادي يُ َقاُل َْلُُِ فييَها َمَلَك قُ رَّا َأرأسي َكأ َن اْلأ ٍة مي ، وََكاَنتأ ليطَائيََ ََ اََت
ني طَاليٍب. صأ ا َمَلَكَها َخرََِّبَا َوَأَضاَف ويََليَ تَ َها إيََل حي ُونييَُّة، فَ َلمَّ  اْلأ

 ]الأَوفَ َياُت[
  ، َي َز ُب الأَمخأ َ الأَكَماُل َْحأَزُة بأُن َعلييِي بأني َطلأَحَة َصاحي دي َوفييَها تُ ُويفِي ََتأشي َم الأُمسأ ري َأَّيَّ ََ َجلييَل الأَقدأ َكا

نأ َداريهي، ُثَّ َحجَّ َوَعاَد  لأُقرأبي مي افيعييِي ِبي َحابي الشَّ َصأ َرَسًة ْلي َيي، َوَبََن َمدأ َت َ الأُمقأ َّللَّي، َوَوِلي َوَقدأ لَبيَس ِبي
َعأَماَل، فَ َقاَل بَ عأضُ  ََُوَط َوزييَّ الصُّوفييَّةي َوتَ َرَك اْلأ َعَراءي فييهي: الأ  الشُّ

َرهأ  اخي ََ َُّتُه الأ ََلمي ََّي َمنأ ََسَتأ ... إيََل الأُعََل ِهي سأ  ََّي َعُضَد اْلأي
َرهأ  خي َت إيََل اْلأ َلدأ ِأ تَ رأَضَها ... ُملأًكا فََأخأ َيا، فَ َل ن أ  َكاَنتأ َلَك الدُّ

رييَن َسَنًة، َوَلَأ يَ َزلأ ُُمأ  شأ ًعا يفي بَ يأتيهي عي َقطي  ََتًَما يَ غأَشاُه النَّاُس َكافًَّة.َوبَقيَي ُمن أ
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اَئٍة[ مي نَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوََخأسي
557 - 

اَئةٍ  مي نَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوََخأسي
ََها ُر فَ تأحي الأُمَؤيَّدي ُطوَس َوَغريأ  ذيكأ

ابيعي َوا َنةي، يفي السَّ هي السَّ َكَرهأ يفي َهذي ٍر َجانأَداَر بيَقلأَعةي َوسأ َر، ََنَزَل الأُمَؤيَُّد َأيأ أَبَهأ َأَِب َبكأ ََ نأ َص رييَن مي لأعيشأ
سَ  ُل َطوأ يَنٌة َمنييَعٌة ََل تُ َراُم، فَ َقاتَ َلُه َوَأَعانَُه َأهأ َي َحصي َا، َوهي ََ َقدأ ََتَصََّن ِبي نأ ُطوَس وََكا  َعَلى ُخَويَّ مي

ٍر ليُسوءي  ٍر ُمََلزََمَة الأُمَؤيَّدي َوُمَواَصَلَة الأقيَتالي َعَليأهي َخَضَع  أَِي َبكأ ا رََأى أَبُو َبكأ هي، فَ َلمَّ ِأ َوظُلأمي ريَتيهي فييهي سي
َنةي، فَ َلمَّ  َن السَّ َوَّلي مي نأ رَبييٍع اْلأ رييَن مي َي يفي الأعيشأ ََما ْلأ َن الأَقلأَعةي ِبي ، َونَ َزَل مي ََ َتَكا َها ا نَ زَ َوَذلَّ َواسأ ن أ َل مي

هي. يييدي  َحَبَسُه الأُمَؤيَُّد َوَأَمَر بيتَ قأ
َنعي اْلأُ  نأ َأمأ َي مي نأ قَ لأَعتيهي، َوهي ٌر، فَ نَ َزَل مي ٍر فَاخي بُ َها أَبُو َبكأ ، َوَصاحي ََ َها إيََل ُكريَسَتا ن أ َي َعَلى ُثَّ َساَر مي ُصو

، َوَدا َها إيََل رَأأسي َجَبٍل َعاٍل، َوَصاَر يفي طَاَعةي الأُمَؤيَّدي ن أ َرةي مي خي ََ َلُه َوَوافَ َقُه، َوَسريََّ َجيأًشا يفي َُجَاَدى اْلأ



ََ أَبُو  لأَقلأَعةي، وََكا َاجُّ ِبي دي بأني َعلييٍِ اْلأ َني بأُن ُُمَمَّ ريايِينَي، فَ َتَحصََّن رَئييُسَها َعبأُد الرَّْحأ ََ ََ َأسأ ُه َكريمَي ُخَراَسا
، َوَلكينأ َكا طأََلقي َكُر َعَلى اْلأي ا ََتَصََّن َأَحاَط بيهي الأَعسأ ََلُف، فَ َلمَّ َني َهَذا بيئأَس اْلأ ََ َعبأُد الرَّْحأ

َا، َوقييَل يفي رَبييعٍ  ََّيَخ َوُحبيَس ِبي ، َوَْحَُلوُه ُمَقيًَّدا إيََل َشاذي ني َن اْلأيصأ َزُلوُه مي تَ ن أ ، َواسأ يُّ ري َسَنَة  الأُمَؤيَّدي خي اْلأ
نَي َوََخأ  ٍَ َوََخأسي اَئٍة.ََثَا مي  سي

َل نَ يأَسابُوَر َوَعاَدتأ إي  َتَداَرتأ َِمأَلَكُة الأُمَؤيَّدي َحوأ ََل َما َكاَنتأ َوَمَلَك الأُمَؤيَُّد أَيأًضا قُ ُهنأُدَز نَ يأَسابُوَر، َواسأ
يَنُة الأَعتي  ََّيَخ، َوُخرِيَبتي الأَمدي تَ َقُلوا إيََل َشاذي َلَها ان أ ََّ َأهأ  يَقُة.َعَليأهي قَ بأُل، إيَلَّ َأ

َن َأرَغأُش  ُُه َأرأَغُش، َفَكمَّ َُمَراءي اَسأ َكٌر َمَع بَ عأضي اْلأ َا َعسأ ََجأًعا يفي َوَسريََّ الأُمَؤيَُّد َجيأًشا إيََل َخَواَف، َوِبي
ِأ َوَطَلعَ  ، فَ َقاتَ َلُه َكري الأُمَؤيَّدي َم إيََل َعسأ ، َوتَ َقدَّ  تيلأَك الأَمَضاييقي َواْلأيَبالي
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ََ إيََل الأُمَؤيَّدي بينَ يأَسابُوَر.الأ  ِأ ََجأٌع، َوَعاَد الأَباُقو ُه ن أ َكُر الأُمَؤيَّدي َوقُتيَل مي ََزَم َعسأ نُي، فَاَّنأ  َكمي
، َفَحَصُروَها، ي الأُغورييِي َُسنيأ دي بأني اْلأ َي يفي طَاَعةي الأَمليكي ُُمَمَّ تَ  َوَسريََّ َجيأًشا إيََل بُوَشنأجي َهَراَة، َوهي دَّ َواشأ

َنعَ  َها ; ليَيمأ ُد الأُغورييُّ َجيأًشا إيلَي أ ُف، َفَسريََّ الأَمليُك ُُمَمَّ َها، َوَداَم الأقيَتاُل َوالزَّحأ ا اْلأيَصاُر َعَلي أ َها، فَ َلمَّ  َعن أ
تأ تيلأَك الأويََل  ََ َها َوَص يَن َُيأُصُرَها، َوَعاُدوا َعن أ َكُر الَّذي .قَارَبُوا َهَراَة فَارَقَ َها الأَعسأ  يَُة ليلأُغورييِي

 
َها إيلَيأهي  دي ني َوَعوأ مي نأ َعبأدي الأُمؤأ ذي ابأني َمرأَدنييَش َغرأََنَطَة مي ُر َأخأ  ذيكأ

ريي إي  َمي ، إيََل اْلأ ني مي َي ليَعبأدي الأُمؤأ ، َوهي َنأَدُلسي نأ بيََلدي اْلأ ُل َغرأََنطََة مي َنةي َأرأَسَل َأهأ هي السَّ َِ بأني يفي َهذي ي َراهي ب أ
نأ َِهَشأ  َد، َوَصاَر مي ََ َقدأ َوحَّ ِأ ; ليُيَسلِيُموا إيلَيأهي الأبَ َلَد، وََكا ُعوُه إيلَيأهي َتدأ ري ابأني َمرأَدنييَش. فَاسأ هأ  َك صي

ََاَرَق طَاَعَة َعبأدي  دي ابأني َمرأَدنييَش. فَ  ، َويفي طَاَعتيهي، َوِميَّنأ ُُيَرِيُضُه َعَلى َقصأ ني مي َحابي َعبأدي الأُمؤأ  َأصأ
ِأ إيلَي أ الأمُ  لي َغرأََنَطَة َساَر َمَعُه ا َوَصَل إيلَيأهي ُرُسُل َأهأ ، َوَعاَد إيََل ُمَوافَ َقةي ابأني َمرأَدنييَش، فَ َلمَّ ني مي َها، ؤأ

َََبُ َأَِب َسعييٍد ُعثأ  نيَها، فَ بَ َلَغ اْلأ تَ نَ ُعوا ِبييصأ ، فَامأ ني مي َحابي َعبأدي الأُمؤأ نأ َأصأ َا ََجأٌع مي ََ بأَن َفَدَخَلَها َوِبي َما
َه إيََل َغرأََنَطَة لينُ  نأَدُه َوتَ َوجَّ ََ عي ي َكا َيأَش الَّذي يَنةي َماليَقَة، َفَجَمَع اْلأ َدي ني َوُهَو ِبي مي َرةي َمنأ فييَها َعبأدي الأُمؤأ صأ

تَ نأَجَد ابأُن َمرأَدنييَش، مَ  َك، فَاسأ ُِ بأُن َِهَشأ ي َراهي َِ بيَذليَك إيب أ ، فَ َعلي ِأ َحاِبيي نأ َأصأ ليَك الأبيََلدي بيَشرأقي مي
ِأ َمَعهُ  يَن َجنََّدُه َيرينأجي الَّذي َن الأ َحابيهي َومي نأ َأْنأَادي َأصأ يأ فَاريٍس مي ََ ، فََأرأَسَل إيلَيأهي أَلأ َنأَدُلسي َتَمُعوا اْلأ ، فَاجأ

َكري َعبأدي الأمُ  نأ َعسأ ِأ َوَمنأ بيَغرأََنَطَة مي ا ُه ي َغرأََنَطَة، فَالأتَ َقوأ ، بيَضَواحي ِأ ني قَ بأَل ُوُصولي أَِي َسعييٍد إيلَيأهي مي ؤأ
تَ تَ ُلوا أَيأًضا، فَا َم أَبُو َسعييٍد، َواق أ ، َوَقدي ني مي َكُر َعبأدي الأُمؤأ ََزَم َعسأ ، فَاَّنأ ِأ نَ ُه َتدَّ الأقيَتاُل بَ ي أ نأ فَاشأ ََزَم َكثيرٌي مي َّنأ

َي َوا َعأَيا َن اْلأ ٌة مي َحابيهي، َوثَ َبَت َمَعُه طَائيََ ، َحَّتَّ قُتيُلوا َعنأ َأصأ ََلدي َجأ اَلةي اْلأ ُهورييَن، َوالرَّجَّ َي الأَمشأ َُرأَسا لأ
َاَلَقَة. يَنئيٍذ أَبُو َسعييٍد َوْلَيَق ِبي ََزَم حي ِأ َواَّنأ ريهي  آخي



ِأ يفي اْلأَ  يَنةي َسََل، َفَسريََّ إيلَيأهي ََ َقدأ َساَر إيََل َمدي ني اْلأَََبَ، وََكا مي َع َعبأُد الأُمؤأ َنُه َأَِب يَ عأُقوَب َوَسَي الي اب أ
رَي، فَ بَ َلَغ َذليكَ  وا الأَمسي يَن، َفَجدُّ دي نأ ُشُيوخي الأُمَوحِي ِأ ََجَاَعٌة مي رييَن أَلأَف ُمَقاتيٍل، فييهي شأ  يُوُسَف يفي عي

تَ  َك، فَاجأ هي إيََل َغرأََنَطَة ليُيعينَي ابأَن َِهَشأ هي َوَجيأشي سي َأ ِأ بيَغرأََنَطَة ََجأٌع  ابأَن َمرأَدنييَش، َفَساَر بينَ  ُه ن أ َمَع مي
ََ َأَمدَّ بيهي ابأَن ِهََ  ي َكا َكُر الَّذي ريَها، َونَ َزَل الأَعسأ رييَعةي بيظَاهي َك َأوًََّل، َكثيرٌي، فَ نَ َزَل ابأُن َمرأَدنييَش يفي الشَّ شأ

ري الأَقلأَعةي  ا فَاريٍس، بيظَاهي ََ ِأ أَلأ  َوُه
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، َونَ َزَل ا َراءي َمأ ني إيََل َجَبٍل اْلأ مي َكُر َعبأدي الأُمؤأ َراءي فَ يأَمنأ َمَعُه، َوَوَصَل َعسأ َمأ َك بيَباطيني الأَقلأَعةي اْلأ بأُن َِهَشأ
كَ  ُتوا الأَعسأ ُوا َأرأبَ َعَة آََلفي فَاريٍس، فَ بَ ي َّ ًما ُثَّ َسريَّ هي َأَّيَّ حي َأ نأ َغرأََنَطَة، فََأقَاُموا يفي َس ي َقرييٍب مي َر الَّذي

.بيظَ  ِأ ريهي ِأ َعنأ آخي ، فَ َقتَ ُلوُه ََ ، َفَما ْلَيُقوا يَ رأَكُبو ِأ َهاَتيي نأ جي ِأ مي ، َوقَاتَ ُلوُه َراءي َمأ ري الأَقلأَعةي اْلأ  اهي
َِ ابأُن َمرأَدنييَش َوابأُن ِهََ  ي َغرأََنَطَة، فَ َعلي َلتيهي، فَ نَ َزُلوا بيَضَواحي ُمأ ني ِبي مي َكُر َعبأدي الأُمؤأ َبَل َعسأ َك أَ َوَأق أ ِأ شأ َّنَُّ

ََ َعلَ  ُدو ََل الأُمَوحِي تَ وأ ، َواسأ ِأ هي َلةي الثَّانيَيةي، َوْلَيُقوا بيبيََلدي رُّوا يفي اللَّي أ ََ ، فَ  ِأ ِأ ِبيي ى َغرأََنَطَة يفي ََل طَاَقَة َْلُ
يَنةي َسََل إيََل َمرَّاُكَش. نأ َمدي ني مي مي َنةي الأَمذأُكورَةي، َوَعاَد َعبأُد الأُمؤأ  َِبقيي السَّ

 
يني َحاريمَ ذيكأ  ري نُوري الدِي  ُر َحصأ

ََلَب،  ، الأَعَساكيَر ِبي امي ُب الشَّ َقَر، َصاحي يني َُمأُموُد بأُن زَنأكيي بأني آقَ َنسأ َنةي ََجََع نُوُر الدِي هي السَّ يفي َهذي
َّ َحَلَب، َفَحَصَرَها َوَجدَّ يفي قيتَ  ِي َيرينأجي َغرأ َي ليلأ تَ نَ َعتأ َعَليأهي َوَساَر إيََل قَ لأَعةي َحاريَم، َوهي َا، فَامأ اْلي

َيرينأجُ  َِ الأ ا َعلي ، فَ َلمَّ ِأ َعاَّنيي ِأ َوُشجأ الَتيهي َيرينأجي َورَجَّ َي الأ نأ فُ رأَسا َا مي َرةي َمنأ ِبي ََصانَتيَها، وََكث أ  َذليَك ََجَُعوا ِبي
وا، وَ  تَ َعدُّ ، َوَحَشُدوا، َواسأ نأ َسائيري الأبيََلدي ِأ مي َلُه ِأ َورَاجي ا فَاريَسُه َها، فَ َلمَّ ُلوُه َعن أ َساُروا َْنأَوُه ; ليرُيَحِي

ا رَأَ  َاَل َمَعُه، فَ َلمَّ ِأ َيُييُبوُه إيلَيأهي، َورَاَسُلوُه، َوتَ َلطََُّوا اْلأ ، فَ َل ُِ الأُمَصافَّ ُه ن أ ى أَنَُّه ََل قَارَبُوُه َطَلَب مي
، َوََل َيُييُبونَُه إيََل الأُمَصافِي  ني َذ اْلأيصأ هي.َُيأكيُنُه َأخأ  ، َعاَد إيََل بيََلدي

ُّ، وَكَ  دي بأني ُمنأقيدي الأكيَناّني َلةي ُأَساَمُة بأُن ُمرأشي وأ َوةي ُمَؤيِيُد الدَّ هي الأَغزأ ََ َمَعُه يفي َهذي َجاَعةي َوِميَّنأ َكا َن الشَّ ََ مي ا
 ََ يَزَر، وََكا دي شي جي ا َعاَد إيََل َحَلَب َدَخَل إيََل َمسأ ي َسائيًرا إيََل يفي الأَغايَةي، فَ َلمَّ َقدأ َدَخَلُه يفي الأَعامي الأَماضي

هي: ََ َكَتَب َعَلى َحائيطي ا َدَخَلُه اْلأ ، فَ َلمَّ َجِي  اْلأ
نَّةً  ِأ َلَك مي ََلَي َك ُد ََّي َموأ َمأ  َلَك اْلأ

، 
ريي ًَل ََل ُيُييُط بيهي ُشكأ  َعَليَّ َوَفضأ
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دي الأَعاَم قَافي  جي ََذا الأَمسأ ري نَ َزلأُت ِبي َجأ َن اْلأ يبي مي ُفوَر النَّصي وي َموأ َن الأَغزأ  ًَل ... مي
ري  ني َواْلأيجأ ي ... َمَضى َْنأَو بَ يأتي اَّللَّي َوالرُّكأ َي الَّذي نأُه رََحلأُت الأعييَس يفي َعامي  َومي

بييَبةي َعنأ ظَ  نأ ويزأري الشَّ لأُت مي َل َما ... ََتَمَّ َقطأُت ثيقأ ي َوَأسأ ُروضي َأ رييفََأدَّيأُت َم  هأ
كييِي  ََةي قَ لأَعَة الأَماهي َليي ُر ُملأكي اْلأ  ذيكأ

 ََّ ، َوَسَبُب َذليَك َأ كييِي َّللَّي قَ لأَعَة الأَماهي ُد ِبي تَ نأجي ََُة الأُمسأ َليي َنةي، يفي رََجَب، َمَلَك اْلأ هي السَّ ُقَر  يفي َهذي ُسن أ
بَ َها، َسلََّمَها إيََل َأَحدي َِمَالييكيهي  َّ، َصاحي ََمَذاّني ُلوُك َعنأ ُمَقاَوَمةي  اْلأ ، َفَضُعَف َهَذا الأَممأ ََ َوَمَضى إيََل َِهََذا

ََةي، فَ َراَسَل يفي َذليَك، فَ  َليي َن اْلأ رَي َعَليأهي بيبَ يأعيَها مي ، فَُأشي َرادي َكأ َي َواْلأ َن الَتُّأُكَما َْلَا مي تَ َقرَّتأ َمنأ َحوأ اسأ
ََل  يَناٍر َوسي َِ ]َعَلى[ ََخأَسَة َعَشَر أَلأَف دي َن الأُقَرى، َفَسلََّمَها َوَتَسلَّ ةي مي دَّ تيَعةي، َوعي َمأ َن اْلأ ٍح َوَغريأي َذليَك مي

ي  َيأدي َّللَّي ِبي ري ِبي َتدي مي الأُمقأ نأ َأَّيَّ هي الأَقلأَعُة َلَأ تَ َزلأ مي تَ َقرَّ َلُه، َوَأقَاَم بيبَ غأَداَد. َوَهذي َرادي َما اسأ َكأ َي َواْلأ الَتُّأُكَما
.َوإيََل اْلأ   َي

 
نَي َوالأَكَرجي  ليمي َ الأُمسأ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ

ََ َثََلثينَي أَلأَف ُمَقاتيٍل، َوَدخَ  ُلُغو َتَمَعتي الأَكَرُج يفي َخلأٍق َكثيرٍي يَ ب أ ، اجأ ََ َنةي، يفي َشعأَبا هي السَّ ُلوا بيََلَد يفي َهذي
 ََ نأ َأذأرَبييَجا يَنَة ُدوييَن مي ، َوَقَصُدوا َمدي ََلمي سأ َها َْنأَو اْلأي ليَها َوَسَوادي ، َفَمَلُكوَها َوََّنَُبوَها، َوقَ تَ ُلوا َمنأ َأهأ

ََاًة ُعرَ  اًة، َعَشَرةي آََلفي قَتييٍل، َوَأَخُذوا النِيَساَء َسَباََّي، َوَأَسُروا َكثيريًا، َوَأعأُروا النِيَساَء َوقَاُدوُهنَّ ُح
َد، فَ َلمَّ  َع َوالأَمَساجي ََوامي َرُقوا اْلأ ِأ أَنأَكَر نيَساُء الأَكَرجي َما فَ َعُلوا بينيَساءي َوَأحأ هي ا َوَصُلوا إيََل بيََلدي

ِأ بينيَسائي  ثأَل َما فَ َعلأُت َعُلوا بيَنا مي َأ َأ يَ  نَي إيََل َأ ليمي ُِ الأُمسأ ُت َوجأ : َقدأ َأحأ ِأ نَي، َوقُ لأَن َْلُ ليمي .الأُمسأ ََّنُنَّ ، وََكَسوأ ِأ  هي
ا بَ َلَغ اْلأَََبُ إيََل  ، ََجََع َعَساكيَرُه َوَلمَّ ََ َها ََ ََبلي َوَأصأ ََ َواْلأ بي َأذأرَبييَجا َز، َصاحي يني إييلأديكأ  َِشأسي الدِي

ُب  َقَر، َصاحي ََلَط، َوابأُن آقَ َنسأ ُب خي ُّ، َصاحي ََ الأُقطأِبي َما َوَحَشَدَها، َوانأَضاَف إيلَيأهي َشاهأ َأرأَمنأ بأُن َسكأ
َتمَ  نَي أَلأفي ُمَقاتيٍل، َوَساُروا إيََل بيََلدي الأَكَرجي َمَراَغَة َوَغريأيَها، فَاجأ ََ َعَلى ََخأسي َكٍر َكثيرٍي يَزييُدو ُعوا يفي َعسأ

اَئٍة[ َوََّنَُبوَها، مي نَي ]َوََخأسي ٍَ َوََخأسي َر َسَنَة ََثَا ََ  يفي َص
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 ُِ ، َوَأَسُروا الرِيَجاَل، َوَلقييَ ُه ََ َيا ب أ ا النِيَساَء َوالصِي ،  َوَسبَ وأ َي رييَقا ََ تَ تَ ُلوا َأَشدَّ قيَتاٍل َصََبَ فييهي الأ الأَكَرُج، َواق أ
هُ  ن أ ََزَم الأَكَرُج َوقُتيَل مي نَي، فَاَّنأ ليمي ُر ليلأُمسأ ََ الظَََّ ٍر، وََكا نأ َشهأ ثَ َر مي ِأ َأكأ نَ ُه َرأُب بَ ي أ ِأ َكثيرٌي َوَداَمتي اْلأ

َر َكَذليَك.  َوُأسي
َزيَيَةي أَ  ََ َسَبُب اْلأ يِني وََكا َِ َعَلى َيَديأهي، َوقَاَل َلُه: تُ عأطي َل َز، فََأسأ نأَد إييلأديكأ ََّ بَ عأَض الأَكَرجي َحَضَر عي



! فَ  ََ ُعُرو ِأ ََل َيشأ ِأ َوُه نأ َورَائيهي يُء إيََل الأَكَرجي مي ِأ يفي َطرييٍق َأعأريفُ َها، َوَأجي رَي ِبيي َكًرا َحَّتَّ َأسي َثَق َعسأ تَ وأ اسأ
نأُه، َوَسريََّ  ََ مي ليُمو َم قَاَتَل الأُمسأ ََ َذليَك الأيَ وأ ا َكا ، فَ َلمَّ ُل فييهي إيََل الأَكَرجي ًما َيصي َكًرا، َوَواَعَدُه يَ وأ َمَعُه َعسأ

ُوا َوْحََ  َكُر، وََكَبَّ َِ َوَمَعُه الأَعسأ َل ي َأسأ ، الَّذي يُّ ِأ يفي الأقيَتالي َوَصَل َذليَك الأَكَرجي َنَما ُه َعَلى ُلوا الأَكَرَج، فَ بَ ي أ
ِأ  َواْليي نأ َأمأ ََ مي ليُمو َِ الأُمسأ ُر، َوَغني َسأ ِأ َواْلأ ََزُموا، وََكثُ َر الأَقتأُل فييهي ، فَاَّنأ ِأ نأ َورَائيهي ُخُل  الأَكَرجي مي َما ََل َيدأ

، َفَخيََّب اَّللَُّ  ِأ َرَتيي َر ليَكث أ ِأ َكانُوا ُمتَ يَ قِينينَي الظَََّ َّنَُّ َرتيهي، فَإي َصاءي ليَكث أ حأ ََ ََتأَت اْلأي ليُمو ُِ الأُمسأ ، َوتَبيَعُه ِأ ُه  ظَن َّ
رييَن. ََ َمنأُصورييَن قَاهي ليُمو ٍم بيَلَيالييَها، َوَعاَد الأُمسأ ََ َثََلثََة َأَّيَّ ُرو ََ َوَيَأسي تُ ُلو  يَ قأ

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

َجُّ  َِّ اْلأ ًَن، َوَلَأ يَتي اُج إيََل مي ُجَّ َنةي َوَصَل اْلأ هي السَّ َة يفي َهذي ِأ َعنأ ُدُخولي َمكَّ هي َثري النَّاسي ليَصدِي َكأ ْلي
َر َعنأ َذليكَ  ُه، َوَمنأ َتََخَّ َة َوطَاَف َوَسَعى َكُمَل َحجُّ ري َمكَّ َم النَّحأ ، َفَمنأ َدَخَل يَ وأ عأيي  َوالطََّوافي َوالسَّ

ريي مَ  َاجِي َوَأمي ريي اْلأ َ َأمي َنٍة َجَرتأ َبنيأ َة ليَيت أ َة ُمنيَع ُدُخوَل َمكَّ نأ َعبييدي َمكَّ ََّ ََجَاَعًة مي ََ َسبَ بُ َها َأ َة. َكا كَّ
ِأ ََجَاَعًة، َورَ  ُه ن أ ، فَ َقتَ ُلوا مي َاجِي ريي اْلأ َحابي َأمي ِأ بَ عأُض َأصأ َََر َعَليأهي َاجِي ِبييًَن، فَ نَ  َجَع َمنأ َأفأَسُدوا يفي اْلأ

َة، َوََجَُعوا ََجأًعا َوَأَغاُروا َعَلى َجيَ  َِ إيََل َمكَّ نأ أَلأفي ََجٍَل، فَ َناَدى َسلي َها َقرييًبا مي ن أ ، َوَأَخُذوا مي َاجِي الي اْلأ
، فَ ُقتيَل ََجَاَعٌة،، َوَّنُيَب ََجَا ِأ نَ ُه ، َوَوَقَع الأقيَتاُل بَ ي أ ِأ هي ََلحي هي، فَ رَكيُبوا بيسي َاجِي يفي ُجنأدي رُي اْلأ َن َأمي َعٌة مي

رُي ا َة، فَ َرَجَع َأمي لي َمكَّ َاجِي َوَأهأ َن اْلأ ٍد، َوَعاَد َكثيرٌي مي ٍم َواحي َ يَ وأ ري َغريأ لزَّاهي ِأ ِبي َة، َوَلَأ يَ ُق ُخلأ َمكَّ َاجِي َوَلَأ َيدأ ْلأ
ًة. دَّ ، َوَلُقوا شي لَّةي اْلأيَمالي اَلًة ليقي  النَّاسي رَجَّ
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اََتَا الطََّوافُ  ََ تُ َنا ُأمُّ أَبييَنا، فَ  َنَة َجدَّ هي السَّ َماُم أَبُو  َوِميَّنأ َحجَّ َهذي يأُخ اْلأي َ َْلَا الشَّ ِتي َأ تُ  عأُي، فَاسأ َوالسَّ
ي َوَتَيلُّ  دي َأ َأ َأَحبَّتأ تَ  َها، َوإي َرامي نأ إيحأ َها مي ، فَ َقاَل: َتُدوُم َعَلى َما بَقيَي َعَلي أ ِي بأُن الأََبَرييُّ نأ الأَقاسي  مي

َة، فَ َتُطوفُ  َها إيََل قَابيٍل، َوتَ ُعوُد إيََل َمكَّ َرامي َراًما ََثنيًيا،  إيحأ ُوََل، ُثَّ َُتأريُم إيحأ َة اْلأ َجَّ ُل اْلأ مي َعى، فَ ُتكأ َوَتسأ
ًة ََثنيَيًة، فَ َبقيَيتأ  رُي َْلَا َحجَّ َعى، فَ َتصي َي اْلأيَماَر، َوَتُطوُف َوَتسأ َعَلى  َوتَ ُعوُد إيََل َعَرفَاٍت، فَ َتقيُف َوتَ رأمي

تأ َوفَ عَ  َها إيََل قَابيٍل، َوَحجَّ َرامي .إيحأ َوَُّل َوالثَّاّني َها اْلأ َِّ َحجُّ  َلتأ َكَما قَاَل، فَ َت
َُويأني َونَ يأَسا ثَ ُرُه ِبي ََ َأكأ ، وََكا ََ َر نييَسا َداري، َأَواخي قأ ُِ الأمي ي ََ بَ رأٌد َكثيرٌي َعظي َُراَسا بُوَر َوَما َوفييَها نَ َزَل ِبي

، ُثَّ َجاَء بَ عأَدُه مَ  تي َلَك الأَغَلَّ ٍم.َواََلُِهَا، فََأهأ  َطٌر َكثيرٌي َداَم َعَشَرَة َأَّيَّ
وُر الَِّتي تَلييهي  ََتََق ُسوُق الطُُّيورييِينَي َوالدُّ َرييُق بيبَ غأَداَد، احأ َرةي، َوَقَع اْلأ خي ُمَقابيَلُه إيََل  َوفييَها، يفي َُجَاَدى اْلأ

َبةي، َودََكاكي  ي يفي الرَّحأ َُ الَّذي َا ، َواْلأ يدي َدي ري اْلأ َأ َُها.ُسوقي الصِي  نُي الأبُ ُزورييِينَي َوَغريأ
ُنُه َمَقاَمُه، فَأَ  يلييَّةي، َوقَاَم اب أ َاعي َسأ ُم اْلأي ُب أََلُموَت، ُمَقدَّ ، َصاحي يُّ َ الأَكَيا الصََّباحي بََة، َوفييَها تُ ُويفِي وأ ظأَهَر الت َّ



، َوَأرأسَ  ََ ري رََمَضا َياَم َشهأ ، َوَأَعاَد ُهَو َوَمنأ َمَعُه الصََّلَواتي َوصي ِأ ََ َمنأ ُيَصلِيي( ِبيي وييَن َيطأُلُبو ُلوا إيََل )قَ زأ
. ِأ ، فََأرأَسُلوا إيلَيأهي ََلمي سأ ِأ ُحُدوَد اْلأي  َويُ َعلِيُمُه

يَّةي بيبَ غأَداَد. َرَسةي النِيظَامي قييُّ يفي الأَمدأ َمشأ يني يُوُسُف الدِي  َوفييَها، يفي رََجَب، َدَرَس َشَرُف الدِي
 ]الأَوفَ َياُت[

َة،َوفيي ََ َرَسةي أَِي َحنيي َدأ ََ ُمَدرِيًسا ِبي َييُّ بيبَ غأَداَد، وََكا ََن قييُه اْلأ ََ َ ُشَجاٌع الأ  َها تُ ُويفِي
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يي الأَقعأَدةي. تُُه يفي ذي ََ َموأ  وََكا
ُظ. َ َصَدَقُة بأُن َوزييٍر الأَواعي  َوفييَها، تُ ُويفِي

يأ  َ الشَّ ، تُ ُويفِي نأ َأعأَمالي َوفييَها، يفي الأُمَحرَّمي ارييَّةي مي َكَّ ُِ بيبَ َلدي اْلأ ُد الأُمقيي يُّ بأُن ُمَسافيٍر الزَّاهي ُخ َعدي
َوادي َواْلأي  ُل السَّ ، َوتَبيَعُه َأهأ لي صي تَ َقَل إيََل الأَموأ ، فَان أ نأ بَ َلدي بَ عأَلَبكَّ ، مي امي َن الشَّ ، َوُهَو مي لي صي َبالي بيتيلأَك الأَموأ

ي َوَأطَاُعوُه، َواحي ا. الن َّ دًّ ُهوٌر جي ُنوا الظَّنَّ فييهي، َوُهَو َمشأ  َوَحسَّ
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اَئٍة[ مي نَي َوََخأسي ٍَ َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا
558 - 

اَئةٍ  مي نَي َوََخأسي ٍَ َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا
رأ  َر ُثَّ ويزَارَةي الضِي دي ِبييصأ ُر ويزَارَةي َشاُوَر ليلأَعاضي  َغامي بَ عأَدهُ ذيكأ

ََ ابأتيَداءُ  َر، وََكا صأ بي مي يني اَّللَّي الأَعَلوييِي ]َصاحي دي ليدي َر، ُوزِيَر َشاُوُر ليلأَعاضي ََ َنةي، يفي َص هي السَّ ريهي يفي َهذي  َأمأ
َبَل َعَليأهي الصَّالي  ُم الصَّاليَح[ بأَن ُرزَّيأَك َوَلزيَمُه، فََأق أ ََ ََيأدي ََبُ َوويزَارَتيهي أَنَُّه َكا ُه الصَّعييَد، َوُهَو َأكأ ُح َوَوَلَّ

تَ  ٌم زَائيٌد، َواسأ ايٌَة َعظييَمٌة َوتَ َقدُّ ََ نأُه كي َ الصَّعييَد َظَهَرتأ مي ا َوِلي َعأَمالي بَ عأَد الأويزَارَةي، فَ َلمَّ يََّة اْلأ َماَل الرَّعي
ُرُه َعَلى ، فَ َعُسَر َأمأ ِأ َن الأَعَربي َوَغريأيهي نَي مي مي تيعأَمالُُه ;  َوالأُمَقدَّ َتَداَم اسأ ، َوَلَأ َُيأكينأُه َعزألُُه، فَاسأ الصَّاليحي

: إينََّك ََل  لي هي الأَعادي يَّتيهي ليَوَلدي نأ َُجأَلةي َوصي ََ مي ا ُجريَح الصَّاليُح َكا أ َعَلى ليَئَلَّ ََيأُرَج َعنأ طَاَعتيهي، فَ َلمَّ  تُ َغريِي
نأَك  َوى مي نَِّني َأََن َأق أ ََ َشاُوَر، فَإي ُوا َما بيهي فَ َيُكو تيعأَماليهي، َوَلَأ َُيأكيِنِي َعزألُُه، َفََل تُ َغريِي ُت َعَلى اسأ مأ َوَقدأ َندي

. ََ َرُهو نأُه َما َتكأ ِأ مي  َلُك
ُلُه َعزأَل َشاوُ  َن َلُه َأهأ ُل الأويزَارََة َحسَّ ُنُه الأَعادي َ اب أ َراَحتيهي َوَوِلي نأ جي َ الصَّاليُح مي ا تُ ُويفِي تيعأَماَل فَ َلمَّ َر َواسأ

، َفَجَمَع َُجُوًعا كَ  لأَعزألي َأ َأقَ رَُّه َعَلى َعَمليهي، فََأرأَسَل إيلَيأهي ِبي نأُه إي ُفوُه مي ِأ َمَكانَُه، َوَخوَّ هي ثيريًَة َوَساَر إيََل بَ عأضي



َذ  ُل ابأُن الصَّاليحي بأني رُزَّيأَك، فَُأخي نأُه الأَعادي ، فَ َهَرَب مي ِأ َرةي ِبيي َة ويزَارَتيهي َوويزَارَةي الأَقاهي َوقُتيَل، َفَكاَنتأ ُمدَّ
، َوَأَخَذ أَ  ُُيوشي ريي اْلأ مي ًما، َوَصاَر َشاُوُر َوزييًرا، َوتُ ُلقِيَب ِبَي ًرا َوَأَّيَّ نينَي َوَشهأ َع سي َلُه تيسأ َواَل َبِني أَبييهي قَ ب أ مأ

نأُه )أَيأ  ، َوَأَخَذ مي ِأ ِأ َوَذَخائيَرُه رََّق َكثيرٌي ُرزَّيأَك َوَوَدائيَعُه ََ ًئا َكثيريًا، َوتَ  َنا َشاُوَر( َشي أ ُل اب أ ًضا َطيٌّ َوالأَكامي
رَ  َت أ رييِينَي إيََل اْلأ صأ َلةي َعنأ َشاُوَر َوالأمي وأ نأَد انأتيَقالي الدَّ ِأ عي َد َكثيرٌي، َوَظَهَرتأ َعَليأهي َها، َوُجحي ن أ .مي  اكي

رأَغاَم ََجََع َُجُوًعا َكثيريَةً  ََّ الضِي ،ُثَّ إي ََ ري رََمَضا  ، َوََنزََع َشاُوَر يفي الأويزَارَةي يفي َشهأ
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اَئٍة، مي نَي َوََخأسي ٍع َوََخأسي ، َعَلى َما َنذأُكُرُه َسَنَة تيسأ امي نأُه إيََل الشَّ ََزَم َشاُوُر مي ُرُه، َواَّنأ َوَصاَر  َوَظَهَر َأمأ
رأَغاُم َوزييًرا.  ضي

َنَة َثََلثَ  هي السَّ ََ َهذي َن الأويزَارَةي وََكا رأَغاُم مي َن ضي ا ََتَكَّ رأَغاُم، فَ َلمَّ ُل بأُن رُزَّيأَك، َوَشاُوُر، َوضي ُة ُوَزرَاَء: الأَعادي
ََذا حَ  َلُة ِبي وأ تي الدَّ ََ نأ ُمَنازيٍع، َفَضُع ُلوا َلُه الأبيََلُد مي رييِينَي ليَتخأ صأ َُمَراءي الأمي َن اْلأ َّتَّ َخَرَجتي قَ َتَل َكثيريًا مي

.الأبي  ِأ يهي  ََلُد َعنأ أَيأدي
 

ني َوويََليَةي ابأنيهي يُوُسفَ  مي ُر َوفَاةي َعبأدي الأُمؤأ  ذيكأ
ُب بيََلدي  ، َصاحي ني بأُن َعلييٍِ مي َ َعبأُد الأُمؤأ َرةي، تُ ُويفِي خي نأ َُجَاَدى اْلأ رييَن مي َنةي، يفي الأعيشأ هي السَّ يفي َهذي

َنأَدلُ  ، َوإيفأرييقييََّة، َواْلأ َا َوَماَت.الأَمغأريبي نأ َمرَّاُكَش إيََل َسََل، َفَمريَض ِبي ََ َقدأ َساَر مي ، وََكا  سي
ًدا : َقدأ َجرَّبأُت ابأِني ُُمَمَّ ِأ َحابيهي، َوقَاَل َْلُ نأ َأصأ يَن مي دي ُت ََجََع ُشُيوَخ الأُمَوحِي ا َحَضَرُه الأَموأ ِأ َأرَُه َوَلمَّ . فَ َل

َا  ري، َوإيََّّ َمأ ََذا اْلأ ُلُح ْلي ِأ بيهي، َوَِبيَ ُعوُه َيصأ ُموُه َْلَا، َوَوصَّاُه َا، فَ َقدِي ََل ِبي ُلُح لَُه ابأِني يُوُسُف، َوُهَو َأوأ َيصأ
ٍَََّة بيُصورَةي أَنَُّه  نأ َسََل يفي ُمي َل مي ، َوْحُي ني مي َت َعبأدي الأُمؤأ نينَي، وََكَتُموا َموأ مي ريي الأُمؤأ مي َي ِبَي َأ َوُدعي َمرييٌض إيََل َأ

 ََل َمرَّاُكَش.َوَصَل إي 
ثألي َحاليهي َمَع أَبييهي  يهي َعَلى مي َبييهي، فَ َبقيَي َمَع َأخي ًبا ْلي ةي َحاجي ٍص يفي تيلأَك الأُمدَّ َأ ُنُه أَبُو َح ََ اب أ  ََيأُرُج وََكا

َعَد أَبييهي  ُعدأ َمقأ نينَي َأَمَر بيَكَذا، َويُوُسُف ]َلَأ[ يَ قأ مي رُي الأُمؤأ : َأمي َأ َكُمَلتي الأُمَبايَ َعُة َلُه فَ يَ ُقوُل ليلنَّاسي إيََل َأ
، َفَكاَنتأ  ني مي َت أَبييهي َعبأدي الأُمؤأ ُُموري َلُه، ُثَّ َأظأَهَر َموأ ُد اْلأ تَ َقرَّتأ قَ َواعي ، َواسأ يعي الأبيََلدي ويََليَ ُتُه َثََلًَث  يفي َجَي

يَد ا ََ َعاقيًَل، َحازيًما، َسدي لي َوَثََلثينَي َسَنًة َوُشُهورًا، وََكا ُُموري، َكثيرَي الأَبذأ َياَسةي ليْلأ ، َحَسَن السِي لرَّأأيي
َنبي الصَّغيريي. نَي َعَلى الذَّ ليمي َماءي الأُمسأ كي ليدي َأ ََ َكثيرَي السَّ ، إيَلَّ أَنَُّه َكا َوالي َمأ  ليْلأ
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يني َويُ َقوِييهي، َويُ لأزيُم النَّاَس يفي َسائيري  َر الدِي ُِ َأمأ ََ يُ َعظِي َ  وََكا لصَََّلةي، َوَمنأ رُئيَي َوقأَت الصَََّلةي َغريأ هي ِبي بيََلدي
َسني  َهبي أَِي اْلَأ ، َوَعَلى َمذأ َُُروعي َهبي َماليٍك يفي الأ لأَغرأبي َعَلى َمذأ ُمَصلٍِ قُتيَل، َوََجََع النَّاَس ِبي

لُ  هي َأهأ ََ الأَغاليُب َعَلى َُمأليسي ، وََكا ُُصولي َعرييِي يفي اْلأ َشأ ِأ  اْلأ ، َوالأَكََلُم َمَعُه ِأ ُع إيلَيأهي ، الأَمرأجي يني ِي َوالدِي الأعيلأ
. ِأ  َوَْلُ

 
 ََ َُراَسا ََلَ ِبي َي َأرأسي لأطَا ُطأَبةي ليلسُّ ُر ُملأكي الأُمَؤيَّدي َأعأَماَل ُقوَمَس َواْلأ  ذيكأ

ُب نَ يأَسابُوَر، إيََل  َنةي َساَر الأُمَؤيَُّد َأيأ أَبَهأ، َصاحي هي السَّ ، يفي َهذي ََ َغا طَاَم َوَدامي  بيََلدي ُقوَمَس، َفَمَلَك َبسأ
َ َشاهأ  َ تينأكيَز َوَبنيأ طَاَم، َفَجَرى َبنيأ يَنةي َبسأ َدي تَ َناَب بيُقوَمَس َِمأُلوَكُه تينأكيَز، فََأقَاَم تينأكيُز ِبي َأ  َواسأ َمازَنأَدرَا

ُهَما َعسأ  ن أ ، َفَجَمَع ُكلٌّ مي َرأبي تيََلٌف َأدَّى إيََل اْلأ َنةي، اخأ هي السَّ ةي يفي َهذي ي اْلأيجَّ ا َأَوائيَل ذي َكَرُه، َوالأتَ َقوأ
ٌة َكبيريٌَة. ِأ طَائيََ ُه ن أ ، َوقُتيَل مي ِأ َذتأ َأَسََلُِبُ ، َوُأخي َأ َكُر َمازَنأَدرَا ََزَم َعسأ تَ تَ ُلوا، فَاَّنأ  َواق أ

لأ  ا َمَلَك الأُمَؤيَُّد بيََلَد ُقوَمَس َأرأَسَل إيلَيأهي السُّ َلًعا َوَلمَّ َشاهأ خي دي بأني َمليكأ ََلَ بأُن طُغأُرَل بأني ُُمَمَّ َُ َأرأسي طَا
ََ َويَ ت َ  تييَعابي بيََلدي ُخَراَسا سأ َِّ ِبي َت َأ يَ هأ يًَّة َجلييَلًة، َوَأَمَرُه َأ َييَسًة، َوأَلأوييًَة َمعأُقوَدًة، َوَهدي ََع، َن َوَلَّ َذليَك َأَجأ

َأ ََيأُطَب َلُه، فَ َلبيَس الأمُ  هي.َوَأ َي بيَيدي  َؤيَُّد اْلأيَلَع، َفَخَطَب َلُه يفي الأبيََلدي الَِّتي هي
ُِ يفي َِمأَلَكةي َأرأسي  ي َُيأُك ََ ُهَو الَّذي نَُّه َكا َز، فَإي يني إييلأديكأ َبُب يفي َهَذا َأََتبيَك َِشأَس الدِي ََ السَّ ََلَ، وََكا

 َ ََ َبنيأ ، وََكا ِي سأ ُ اَلي َأ َغريأ ََل َرأسي ا  َولَيأَس ْلي ، فَ َلمَّ نأَد قَ تألي الأُمَؤيَّدي َ الأُمَؤيَّدي َمَودٌَّة ذََكرأََنُه عي َز َوَبنيأ إييلأديكأ
َي بيََلُد ُقوَمَس، َونَ يأَسابُوَر، َوُطوَس، َوَأعأ  هي، َوهي ََلَ َخَطَب َلُه بيبيََلدي ََ َأرأسي لأطَا َماُل َأطَاَع الأُمَؤيَُّد السُّ

نأ  يُعَها، َومي ُطأَبُة يفي  نَ يأَسابُوَر َجَي ََلَ، وََكاَنتي اْلأ هي بَ عأَد َأرأسي سي َأ ََ ََيأُطُب لينَ  َنَسا إيََل طََبَس َكنأَكليي، وََكا
ُطأ  ريي إييثَاَق، وََكاَنتي اْلأ َمي َز، َوبَ عأَدُه ليْلأ ََلَ بأني أَتأسي َُواَرزأم َشاهأ أَيأل َأرأسي ََ ْلي َتا سأ هي ََ َودي َو ُجرأَجا َبُة يفي َمرأ

ريي َوبَ لأَخ وَ  َمي َا َكاَنتأ بيَيدي اْلأ َّنَّ هي الأبيََلُد بيَيدي الأُغزِي، إيَلَّ َهَراَة فَإي َس، َوَهذي  َهَراَة َوَسَرخأ

(9/300) 

 

َيرأ ليلسُّ  َِّ اغأ : اللَُّه ََ َي َسنأَجَر، فَ يَ ُقوُلو لأطَا ََ ليلسُّ ٌ ليلأُغزِي، َفَكانُوا ََيأطُُبو َي إييتيكينَي، َوُهَو ُمَساَلي لأطَا
.السَّ  ُِ يفي تيلأَك الأبيََلدي َاكي ي ُهَو اْلأ ريي الَّذي َمي  عييدي الأُمَباَركي َسنأَجَر، َوبَ عأَدُه ليْلأ

 
ُر قَ تألي الأُغزِي َمليَك الأُغوري   ذيكأ

، َمليُك الأُغوري، ق َ  ي الأُغورييُّ َُسنيأ ُد بأُن اْلأ يني ُُمَمَّ َنةي، يفي رََجَب، قُتيَل َسيأُف الدِي هي السَّ .يفي َهذي  تَ َلُه الأُغزُّ
ِأ بيبَ لأخَ  َبالي الأُغوري يُرييُد الأُغزَّ َوُه نأ جي ثَ َر، َوَساَر مي ، َوَسَبُب َذليَك أَنَُّه ََجََع َعَساكيَرُه َوَحَشَد فََأكأ

َكريهي يفي ََجَاَعةٍ  نأ ُمَعسأ ََّ َمليَك الأُغوري َخَرَج مي َََق َأ ُموا إيلَيأهي، فَات َّ َتَمُعوا، َوتَ َقدَّ نأ َخاصَّتيهي، َجرييَدًة،  َواجأ مي



قَ ُعوا بيهي  َكريهي، فََأوأ َأ يَ ُعوَد إيََل ُمَعسأ يَن قَ بأَل َأ َع بيهي ُأَمَراُء الأُغزِي، َفَساُروا يَطأُلُبونَُه ُمُيدِي ِأ َفَسمي ، فَ َقاتَ َلُه
ََ َمَعُه، َوُأسي  َّنأ َكا ٌر ِمي ََ ُقوا َأَشدَّ قيَتاٍل رَآُه النَّاُس. فَ ُقتيَل َوَمَعُه نَ  ٌة، فَ َلحي ٌة، َوَهَرَبتأ طَائيََ َر طَائيََ

يهي، َوت َ  َُخ َعَلى َأخي ََب َعَلى ابأنيهي َوََل اْلأ نَي ََل يَقيُف اْلأ َهزيمي ِأ ُمن أ هي ِأ َوَعاُدوا إيََل بيََلدي َكريهي َُعسأ رَُكوا ُكلَّ ِبي
. ِأ هي َُوسي ا بينُ  َاليهي َوَْنَوأ ِأ ِبي  َما َمَعُه

ََ ُعُمُر َمليكي ا فيهي َفَكا ليهي َوَخوأ نأ َعدأ ريَةي، َفمي ًَل َحَسَن السِي ََ َعادي رييَن َسَنًة، وََكا شأ ا قُتيَل َْنأَو عي لأُغوري َلمَّ
َهُبوَها، فَ نَ َزَل َعَلى دَ  َأ يَ ن أ َكُرُه َأ ا َمَلَكَها َأرَاَد َعسأ َل َهَراَة، فَ َلمَّ ِي أَنَُّه َحاَصَر َأهأ رأبي َعاقيَبَة الظُّلأ

يَنةي، وَ  َأ الأَمدي نأ َأ ِأ مي َها، َوقَاَل: َهَذا َخريأٌ َلُك ن أ َكريهي مي يَع َعسأ َواَل َوالثِيَياَب، فََأعأَطى َجَي َمأ َضَر اْلأ َأحأ
َقى عَ  ري َوََل يَ ب أ َأ َقى َعَلى الأُك ََّ الأُملأَك يَ ب أ ُطوا اَّللََّ تَ َعاََل، فَإي خي نَي َوُتسأ ليمي َواَل الأُمسأ َهُبوا َأمأ ، تَ ن أ ِي َلى الظُّلأ

ََّ َأهأ وَ  َ رييِي ْلي َكري الأَغوأ َن الأَعسأ ًئا َكثيريًا مي َو َوَقدأ َغنيُموا َشي أ ا قُتيَل َعاَد الأُغزُّ إيََل بَ لأَخ َوَمرأ َلُه تَ رَُكوُه َلمَّ
ا.  َوَْنَوأ

 
َيرينأجي  يني َُمأُمودي َمني الأ ُر اَّنأيَزامي نُوري الدِي  ذيكأ

ي ََزَم نُوُر الدِي َنةي اَّنأ هي السَّ َعُة يفي َهذي َي الأَوق أ ، َوهي َرادي َكأ ني اْلأ صأ ، ََتأَت حي َيرينأجي ني َُمأُموُد بأُن زَنأكيي َمَن الأ
َيرينأجي َونَ َزَل يفي  يني ََجََع َعَساكيَرُه َوَدَخَل بيََلَد الأ ََّ نُوَر الدِي َعةي، َوَسبَ بُ َها َأ لأبُ َقي أ َعةي ََتأَت  الأَمعأُروَفُة ِبي الأبُ َقي أ

َرادي  َكأ ني اْلأ صأ دي َطَرابُ ُلسَ حي ًرا َلُه َوَعازيًما َعَلى َقصأ  ، ُُمَاصي
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َي ا ِأ إيَلَّ ُظُهوُر ُصلأَبا َهاري، َلَأ يَ ُرعأُه ، َوَسَط الن َّ ِأ هي َيامي ًما يفي خي َنَما النَّاُس يَ وأ َا، فَ بَ ي أ نأ َوُُمَاَصَرَتي َيرينأجي مي لأ
رَ  َكأ ُن اْلأ صأ ي َعَليأهي حي ََبلي الَّذي ِأ َعَلى َكبأَسةي َورَاءي اْلأ َق رَأأيُ ُه ََ َتَمُعوا َوات َّ َيرينأَج اجأ ََّ الأ ، َوَذليَك َأ ادي

َُوا َحَّتَّ ََيأَمُعوا  ، َوَلَأ يَ تَ َوق َّ ِأ نأ َوقأتيهي نينَي، فَ رَكيُبوا مي ََ آمي ِأ َيُكونُو َّنَُّ نَي ََّنَارًا، فَإي ليمي ، الأُمسأ ِأ َعَساكيَرُه
عُ  ِأ َيشأ يَن، فَ َل يُقوا َوَساُروا ُمُيدِي ِأ يُطي ، فَ َل ِأ َعُه ، فََأرَاُدوا َمن أ ِأ ُه ن أ ََ إيَلَّ َوَقدأ قَ ُربُوا مي ليُمو رأ بيَذليَك الأُمسأ

ُبتي الأ  ِأ يَ ث أ َلةي، فَ َل َمأ ْلأ َيرينأُج ِبي ُِ الأ َقُه َاَل، فَ َرهي يني يُ َعرِيُفونَُه اْلأ ، َذليَك، فََأرأَسُلوا إيََل نُوري الدِي ََ ليُمو ُمسأ
ِأ َوَعاُدوا َيطألُ  ، فَ َل َكري النُّورييِي ، فَ َوَصُلوا َمًعا إيََل الأَعسأ ِأ َيرينأُج يفي ُظُهوريهي نَي، َوالأ ليمي َكَر الأُمسأ ََ ُمَعسأ ُبو

ثَ ُروا الأَقتأَل َوا ، فََأكأ ِأ ََلحي إيَلَّ َوَقدأ َخاَلُطوُه ذي السِي ، َوَأخأ َيألي نأ رُُكوبي اْلأ ََ مي ليُمو ني الأُمسأ َر.يَ َتَمكَّ َسأ  ْلأ
لي يفي وَ  احي هي إيََل السَّ نأ بيََلدي ََ َقدأ َخَرَج مي نَُّه َكا ، فَإي يَّ وُقَس الرُّومي نَي الدُّ ليمي ِأ َعَلى الأُمسأ ُه ََ َأَشدُّ  ََجأٍع  َكا

ُقوا َعَلى َأَحٍد، َوَقَصُدوا َخيأَمَة نُوري  ِأ يُ ب أ ، فَ َل ِأ هي بينَي يفي زَعأمي ، فَ َقاتَ ُلوا ُُمأَتسي َن الرُّومي يني َوَقدأ َكثيرٍي مي الدِي
ٌَ ُكرأ  ليهي، فَ نَ َزَل إينأَسا َبَحُة يفي ريجأ َرَس َوالشَّ ََ هي، َوليُسرأَعتيهي رَكيَب الأ سي َأ يٌّ رَكيَب فييَها فَ َرَسُه َوَْنَا بينَ  دي

َييهي، َووَ  يني إيََل َُمَلَّ َسَن نُوُر الدِي ، فََأحأ يُّ ، َوقُتيَل الأُكرأدي يني ُِ الأُوقُوَف.َقَطَعَها، فَ َنَجا نُوُر الدِي  َقَف َعَليأهي



َ الأَمعأرََكةي َأرأبَ َعُة فَ َراسي  َنُه َوَبنيأ أَص، َوبَ ي أ نأ ْحي لأُقرأبي مي َةي َقَدَس ِبي يني َعَلى ُِبَريأ َخ، َوَتََلَحَق بيهي َونَ َزَل نُوُر الدِي
َأ  َن الرَّأأيي َأ : لَيأَس مي ِأ َكري، َوقَاَل َلُه بَ عأُضُه َن الأَعسأ َِ مي ُِ َمنأ َسلي َا َْحََلُه َيرينأَج ُرِبَّ ََّ الأ َِ َها ُهَنا، فَإي تُقيي

 ََ َكَتُه، َوقَاَل: إيَذا َكا َُه َوَأسأ ، فَ َوِبَّ َالي َخُذ َوَْنأُن َعَلى َهَذا اْلأ َنا، فَ نُ ؤأ يءي إيلَي أ  َمعيي الطََّمُع َعَلى الأَمجي
، َوَواَّللَّي ََل  ِأ ِأ َوََل ُأَِبِلي ِبيي ، ُثَّ أَلأُف فَاريٍس َلقييتُ ُه ََلمي سأ ٍف َحَّتَّ آُخَذ بيثَأأريي َوََثأري اْلأي لُّ بيَسقأ َتظي  َأسأ

َيأَل، فََأعأَطى اللِي  ََلَح َواْلأ َواَل َوالثِيَياَب َواْلأيَياَم َوالسِي َمأ َضَر اْلأ َق، َوَأحأ َمشأ َباَس َأرأَسَل إيََل َحَلَب َودي
، ِأ ْليي يُعُه بيَقوأ ِأ َجَي ُه ن أ َذ مي َوَض َما ُأخي بأُه َهزيَيٌَة، وَُكلُّ َمنأ قُتيَل َأعأَطى َأقأطَاَعُه  عي َأ َلَأ ُتصي َكُر َكَأ فَ َعاَد الأَعسأ

هي. َوأََلدي  ْلي
َرُب الأبيََلدي إي  َا َأق أ ََّنَّ َزيَيَةي ْلي أَص بَ عأَد اْلأ دي ْحي نَي َعَلى َقصأ ِأ َكانُوا َعازيمي َّنَُّ َيرينأُج فَإي ا بَ لَ َوَأمَّا الأ ، فَ َلمَّ ِأ ِأ لَيأهي َغُه

َا. ٌة ََيأنَ ُعَنا ِبي نأَدُه قُ وَّ َعلأ َهَذا إيَلَّ َوعي َأ ِأ قَاُلوا: َلَأ يَ  نَ ُه نَ َها َوبَ ي أ يني بَ ي أ  نُ ُزوُل نُوري الدِي
كَ  ََّ َلَك يفي بيََلدي : إي ِأ هي قَاَل َلُه بَ عأُضُه َرَة َخرأجي يني َكث أ َحاُب نُوري الدِي ا رََأى َأصأ  َوَلمَّ
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رَارَاٍت  تَ َعنأَت ]ِبيَ إيدأ ، فَ َلوي اسأ ِأ ، َوَغريأيهي ََُقَراءي َوالصُّوفييَّةي َوالأُقرَّاءي ََُقَهاءي َوالأ ا[ يفي َوَصَدقَاٍت َكثيريًَة َعَلى الأ
ولَئيَك،  َر إيَلَّ ِبُي نأ َذليَك، َوقَاَل: َواَّللَّي إيِّني ََل َأرأُجو النَّصأ َب مي َلَح، فَ َغضي ََ َأصأ َا َهَذا الأَوقأتي َلَكا فَإيََّّ

ي ٌِ َعَلى فيَراشي ، َوَأََن ََنئي ََ َعِنِي ٍم يُ َقاتيُلو ََلتي قَ وأ ، َكيأَف َأقأَطُع صي ِأ ائيُك ََ ََ بيُضَع ََ َوتُ نأَصُرو زَُقو ، تُ رأ
يُب َوَقدأ  َهاٍم َقدأ ُتصي ريفُ َها إيََل َمنأ ََل يُ َقاتيُل َعِنِي إيَلَّ إيَذا رَآّني بيسي ُئ، َوَأصأ َهاٍم ََل َُتأطي ُئ،  بيسي َُتأطي

؟ ِأ َُه َيُه َغريأ َأ ُأعأطي يٌب يفي بَ يأتي الأَمالي َكيأَف ُيَيلُّ ِلي َأ ِأ َنصي ُم َْلُ  َوَهُؤََلءي الأَقوأ
ني اْلأَ  صأ نأَد حي ، َوتَ رَُكوا عي ِأ ُه ِأ َيُيب أ نأُه الصُّلأَح، فَ َل ََ مي يني َيطأُلُبو َيرينأَج رَاَسُلوا نُوَر الدِي ََّ الأ َرادي َمنأ ُثَّ إي  كأ

. ِأ هي يهي َوَعاُدوا إيََل بيََلدي  َُيأمي
 

َن الأعيَراقي  ََلءي َبِني َأَسٍد مي ُر إيجأ  ذيكأ
يَّةي، ليمَ  ََلكي َبِني َأَسٍد اْلأيلَّةي الأَمزأَيدي َّللَّي ِبييهأ ُد ِبي تَ نأجي ََُة الأُمسأ َليي َنةي َأَمَر اْلأ هي السَّ ، يفي َهذي ِأ هي نأ َفَسادي ا َظَهَر مي

ََ يفي  ََ بأَن  َوليَما َكا ا َحَصَر بَ غأَداَد، فََأَمَر يَ زأَد ًدا َلمَّ ََ ُُمَمَّ لأطَا ُِ السُّ ِأ َمنأ ُمَساَعَدَتيي ُه ن أ ةي مي ََ َليي سي اْلأ َأ نَ 
، ف َ  ِأ ُر َعَليأهي دي ، َفََل يَ قأ ني يفي الأَبطَائيحي طي َبسي ، وََكانُوا ُمن أ َن الأبيََلدي ِأ مي ََلئيهي ِأ َوإيجأ هَ َقَماَج بيقيَتاْليي َُ  تَ َوجَّ يَ زأَد

، وَ  قي ََ تَ  مي الأُمن أ ٍل، َوَأرأَسَل إيََل ابأني َمعأُروٍف ُمَقدَّ نأ فَاريٍس َورَاجي ، َوََجََع َعَساكيَر َكثيريًَة مي ِأ َرأضي إيلَيأهي ُهَو ِبي
ًة، ِأ ُمدَّ ُِ الأَماَء، َوَصابَ َرُه ُه َر َعن أ ، َوَسكَّ ِأ َرةي، َفَجاَء يفي َخلأٍق َكثيرٍي، َوَحَصَرُه ََُة  الأَبصأ َليي فََأرأَسَل اْلأ

َُ يَ َتَشيَُّع، َفجَ  ََ يَ زأَد ، وََكا ِأ يفي التََّشيُّعي ُزُه َويَ نأُسُبُه إيََل ُمَوافَ َقتيهي ََ َويُ َعجِي دَّ ُهَو َوابأُن يَ عأتيُب َعَلى يَ زأَد
 ، ِأ يفي الأَماءي ، َوَسدِي َمَساليكيهي ِأ يييقي َعَليأهي ِأ َوالتَّضأ ِأ َمعأُروٍف يفي قيَتاْليي ُه ن أ يَنئيٍذ، فَ َقَتَل مي َلُموا حي َتسأ فَاسأ



يَّةي فَ َقدأ َحلَّ َدمُ  َد بَ عأَد َهَذا يفي اْلأيلَّةي الأَمزأَيدي ََرَُّقوا َأرأبَ َعَة آََلفي قَتييٍل، َوََنَدى فييَمنأ بَقيَي: َمنأ ُوجي ُه، فَ تَ 
لأعيَراقي َمنأ يُ عأَرُف،  ِأ ِبي ُه ن أ ، َوَلَأ يَ بأَق مي .يفي الأبيََلدي ِأ ِأ إيََل ابأني َمعأُروٍف َوبيََلُدُه  َوُسلِيَمتأ َبطَائيُحُه
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ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ي  َانيَبنيأ َن اْلأ نَي مي َرَعةي الصَّبَّاغي َنةي َوَقَع يفي بَ غأَداَد َحرييٌق يفي َِببي َدرأبي فَ َراَشا إيََل َمشأ هي السَّ  .يفي َهذي

 ]الأَوفَ َياُت[
َِ بأني َعبأدي الأ َوفييَها، يفي  ي َراهي ُد بأُن َعبأدي الأَكريميي بأني إيب أ َلةي أَبُو َعبأدي اَّللَّي ُُمَمَّ وأ يُد الدَّ َ َسدي َكريميي رََجَب، تُ ُويفِي

مٍ  يًبا َذا تَ َقدُّ ًَل َأدي ََ فَاضي َي اْلأيََلَفةي، وََكا يَوا نأَشاءي بيدي ، َكاتيُب اْلأي َبارييِي َن أ بأني اْلأ نأَد   الأَمعأُروُف ِبي َكثيرٍي عي
َي اْلأيََلَفةي، َوَعاشَ  يَوا َي يفي دي اَئٍة إيََل اْلأ مي نأ َسَنةي َثََلثينَي َوََخأسي ، َوَخَدَم مي نيي ََلطي اءي َوالسَّ ََ َُل َحَّتَّ  اْلأ

عينَي َسَنًة.  قَاَرَب تيسأ
لي بأني َعبأدي الأَعزييزي بأ  ضأ َبُة اَّللَّي بأُن الأََ ََ هي َ يفي رََمَضا يَث، َوتُ ُويفِي َدي َع اْلأ ، َسَي ِي الأَمتُّوثييُّ ٍد أَبُو الأَقاسي ني ُُمَمَّ

عأريهي: نأ شي ، َومي وي َجأ ُهورييَن، إيَلَّ أَنَُّه َكثيرُي اْلأ َعَراءي الأَمشأ َن الشُّ  َوُهَو مي
َلُة الأويَصالي  ُع َدوأ  ََّي َمنأ َهَجرأتي َوََل تُ َباِلي ... َهلأ تَ رأجي

َِ يفي َهَواكي َِبِلي َهلأ َأطأَمُع ََّي َعَذاَب ق َ  َع َأ يَ ن أ  لأِبي ... َأ
ُِ َكَما تَ َريأَن َِبِلي  تي َِبٍك ... َواْلأيسأ دأ  الطَّرأُف َكَما َعهي

دي الأُمَحالي  عي َوأ لي ِبي َأ تُ َعلِيلييِني ... يفي الأَوصأ  َما َضرَّكي َأ
تيَياِلي  َواكي َوأَنأتي َحظُّ َغريأيي ... ََّي قَاتيَلِتي َفَما احأ  َأهأ

نأ َهَذا.وَ  ثَ ُر مي َي َأكأ  هي
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اَئٍة[ مي نَي َوََخأسي ٍع َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
559 - 

اَئةٍ  مي نَي َوََخأسي ٍع َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
َها ِأ َعن أ هي دي َر ُوَعوأ صأ ََّيري مي يني إيََل دي رييُكوهأ َوَعَساكيري نُوري الدِي ريي شي ُر َمسي  ذيكأ

َر، َوَجعَ  يفي  صأ َكًرا َكثيريًا إيََل مي يني َُمأُموُد بأُن زَنأكيي َعسأ ُوََل، َسريََّ نُوُر الدِي َنةي يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ َل َهذي
لَتيهي، وَ  ََبُ ُأَمَراءي َدوأ َكريهي، َوَأكأ ُم َعسأ ي، َوُهَو ُمَقدَّ رييُكوهأ بأَن َشاذي يني شي رَي َأَسَد الدِي َمي ُِ اْلأ ، َعَليأهي ِأ َجُعُه َأشأ



َأ  نأَدُه إي يني َوُعُلوِي َشأأنيهي عي اَئٍة[ َسَبَب اتِيَصاليهي بيُنوري الدِي مي تِينَي ]َوََخأسي  َشاَء اَّللَُّ َوَسَنذأُكُر َسَنَة َأرأبٍَع َوسي
 تَ َعاََل.

يني اَّللَّي ا دي ليدي ََّ َشاُوَر َوزييَر الأَعاضي َيأشي َأ ََ َسَبُب إيرأَسالي َهَذا اْلأ َر، ََنزََعُه يفي وََكا صأ َب مي ، َصاحي لأَعَلوييِي
تَ  ، َوُمسأ يني ًئا إيََل نُوري الدِي ، ُملأَتجي امي نأُه إيََل الشَّ َها، فَ َهَرَب َشاُوُر مي رأَغاَم، َوَغَلَب َعَلي أ ريًا بيهي، الأويزَارَةي ضي جي

ََ وُ  َِ َعَليأهي، وََكا َسَن إيلَيأهي، َوأَن أَع َواُه، َوَأحأ َرَم َمث أ نأُه إيرأَساَل فََأكأ َنةي، َوَطَلَب مي َن السَّ َوَّلي مي ُصولُُه يفي رَبييٍع اْلأ
لي الأبيََلدي بَ عأَد إيقأطَ  يني ثُ ُلثي َدخأ ََ ليُنوري الدِي بيهي، َوَيُكو َر لييَ ُعوَد إيََل َمنأصي صأ اَعاتي الأَعَساكيري َمَعُه إيََل مي

رييُكوهأ ُمقييًما بيَعسَ  ََ شي تيَياريهي، فَ َبقيَي الأَعَساكيري، َوَيُكو يني َواخأ ري نُوري الدِي مأ َر، َويَ َتَصرََّف ُهَو ِبَي صأ اكيريهي يفي مي
دي َشاُوَر ِبَ  ُلُه ريَعايًَة ليَقصأ َرى، فَ َتارًَة َُيأمي ُر ُأخأ ًَل َويُ َؤخِي ُم إيََل َهَذا الأَغَرضي ريجأ يني يُ َقدِي بَُه، َوطََلبي نُوُر الدِي

ََّ  الزِيََّيَدةي يفي الأُملأكي  ُف َأ َيرينأَج فييهي، َوََتَوُّ ََّ الأ ، َوَأ ، َوََترًَة ََيأنَ ُعُه َخَطُر الطَّرييقي َيرينأجي َقوِيي َعَلى الأ َوالت َّ
َيي. َا ََل َي َدتُُه ُرِبَّ تَ َقرَّتأ قَاعي َي اسأ  َشاُوَر إي

يزيَها وَ  هي َم بيَتجأ ، فَ تَ َقدَّ ُُيوشي يني يفي ُثَّ قَ وَّى َعزأَمُه َعَلى إيرأَسالي اْلأ ََ َهَوى َأَسدي الدِي َلليَها، وََكا إيزَاَحةي عي
يًعا َوَشاوُ  َز، َوَساُروا َجَي سي َما ََل يُ َباِلي ِبيََخاَفٍة، فَ َتَجهَّ َأ ةي الن َّ َجاَعةي َوقُ وَّ َن الشَّ نأَدُه مي ُر يفي َذليَك، َوعي

نَي  ٍع َوََخأسي نأ َسَنةي تيسأ ُوََل مي ، يفي َُجَاَدى اْلأ ِأ َبتيهي رييُكوهأ ُصحأ يني إيََل شي َم نُوُر الدِي ائٍَة[ ، َوتَ َقدَّ مي ]َوََخأسي
َّنأ ََنزََعُه فييهي. َِ َلُه ِمي َتقي بيهي، َويَ ن أ َأ يُعييَد َشاُوَر إيََل َمنأصي  َأ
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نَ  َق بيَعَساكيريهي ليَيمأ َمشأ َّا يَليي دي َيرينأجي ِمي يني إيََل َطَرفي بيََلدي الأ ََسدي َوَساَر نُوُر الدِي َعرُّضي ْلي َن الت َّ َيرينأَج مي َع الأ
يني َوالأعَ  ، َوَوَصَل َأَسُد الدِي يني نأ نُوري الدِي ِأ مي هي ُظ بيََلدي َأ َيرينأجي حي ََ ُقَصاَرى الأ يني َوَمنأ َمَعُه، َفَكا َساكيُر الدِي

رأ  يني َأُخو ضي ُر الدِي ِأ ََنصي يَنةي بيلأبييَس، َفَخَرَج إيلَيأهي ََزَم َمَعُه إيََل َمدي ، فَاَّنأ ِأ رييِينَي َوَلقييَ ُه صأ َكري الأمي َغاَم بيَعسأ
ُزوًما. َرةي َمهأ  َوَعاَد إيََل الأَقاهي

َرةي َسلأ  َن الأَقاهي رأَغاُم مي َرةي، َفَخَرَج ضي خي َر َُجَاَدى اْلأ َرةي َأَواخي يني فَ نَ َزَل َعَلى الأَقاهي َخ َوَوَصَل َأَسُد الدِي
نأَد َمشأ  ري، فَ ُقتيَل عي هأ َل َوُدفيَن يفي الأَقَراَفةي، َوقُتيَل َأُخوُه الشَّ ، ُثَّ ْحُي ي َمنيأ َييَسَة، َوبَقيَي يَ وأ َهدي السَّيِيَدةي َن

َها، َوَأقَا ن أ َن مي يَد إيََل الأويزَارَةي، َوََتَكَّ تَ َهلَّ رََجَب، َوُأعي نَي، َوُخليَع َعَلى َشاُوَر ُمسأ ليمي َم َأَسُد فَاريُس الأُمسأ
يني بيظَ  رييَّةي، وَ الدِي صأ َن الأبيََلدي الأمي يني مي ََ قَ رَّرَُه ليُنوري الدِي ا َكا َرةي، فَ َغَدَر بيهي َشاُوُر، َوَعاَد َعمَّ ري الأَقاهي ََسدي اهي ْلأ

، َوَطَلبَ  تيَناعي مأ َلي ََواَب ِبي ، فََأَعاَد اْلأ امي دي إيََل الشَّ لأَعوأ يني أَيأًضا، َوَأرأَسَل إيلَيأهي َيَأُمُرُه ِبي ََ َقدي  الدِي َما َكا
يَنَة بي  ا رََأى َذليَك َأرأَسَل نُ وَّابَُه، فَ َتَسلَُّموا َمدي ِأ َيُيبأُه َشاُوُر إيلَيأهي، فَ َلمَّ ، فَ َل ِأ نَ ُه تَ َقرَّ بَ ي أ َِ اسأ لأبييَس، َوَحَك

ِأ َوَُيَوِي  ُه دُّ َتمي َيرينأجي َيسأ رأقييَّةي، فََأرأَسَل َشاُوُر إيََل الأ َر.َعَلى الأبيََلدي الشَّ صأ َأ َمَلَك مي يني إي نأ نُوري الدِي ِأ مي  فُ ُه
َأ  ِأ َأ ُه ن أ ا َأرأَسَل َشاُوُر َيطأُلُب مي َأ َُتَّ ُملأُكُه َْلَا، فَ َلمَّ َََلكي إي ْلأ َقُنوا ِبي َيرينأُج َقدأ أَي أ ََ الأ ُدوُه َعَلى وََكا ُيَساعي



ِأ فَ َرٌج َلَأ َُيأ  َن الأبيََلدي َجاَءُه يني مي َراجي َأَسدي الدِي ُعوا إيخأ َرتيهي، َوَطمي ُبوُه، َوَسارَُعوا إيََل تَ لأبيَيةي َدعأَوتيهي َوُنصأ َتسي
ُزوا َوَساُروا، ف َ  ريي إيلَيأهي، َوََتَهَّ ِأ َماًَل َعَلى الأَمسي ََ َقدأ َبَذَل َْلُ رييَّةي، وََكا صأ ََّيري الأمي ا بَ َلَغ نُوَر يفي ُملأكي الدِي َلمَّ

يني َذليَك َساَر بيَعَساكي  ََّ الدِي ِأ َأ هي ِأ ; ليعيلأمي ِأ ََيأنَ عأُه ريي، فَ َل َتنيُعوا َعني الأَمسي ِأ ; ليَيمأ هي ريهي إيََل َأطأَرافي بيََلدي
ُظَها، َوَسارَ  ََ ِأ َمنأ َُيأ هي ، َفََتَُكوا يفي بيََلدي َر، َأَشدُّ صأ يني مي ، إيَذا َمَلَك َأَسُد الدِي ِأ هي ََطَر يفي َمَقامي َمليُك  اْلأ

سي يفي ا َر.الأُقدأ صأ  لأَباقينَي إيََل مي
، فَاسأ  سي ري ; ليزيََّيرَةي الأبَ يأتي الأُمَقدَّ َيرينأجي يفي الأَبحأ َن الأ لي ََجأٌع َكثيرٌي مي احي ََ َقدأ َوَصَل إيََل السَّ ُِ وََكا ََ ِبيي تَ َعا

، َوَأقَاَم بَ عأضُ  ِأ ِأ َمَعُه ، َفَساَر بَ عأُضُه ِأ لييَُّة، فََأَعانُوُه احي َيرينأُج السَّ ا قَاَرَب الأ َها، فَ َلمَّ ظي ِأ يفي الأبيََلدي ْلييَأ ُه
َكُرُه، َوَجَعَلَها لَ  َا ُهَو َوَعسأ يَنَة بيلأبييَس، فََأقَاَم ِبي ، َوَقَصَد َمدي يني َر فَارَقَ َها َأَسُد الدِي صأ َيرينأُج مي ًرا الأ ُه َظهأ

َيري  رييَُّة َوالأ صأ َتَمَعتي الأَعَساكيُر الأمي يَنةي بيلأبييَس، يَ َتَحصَُّن بيهي، فَاجأ َدي رييُكوهأ ِبي يني شي نأُج، َوََنزَُلوا َأَسَد الدِي
ا، َولَيأَس َْلَا َخنأَدٌق، وَ  دًّ رٌي جي ََّ ُسورََها َقصي َا َمَع َأ ُهٍر، َوُهَو ُِمأَتنيٌع ِبي َا َثََلثََة َأشأ يٌل َوَحَصُروُه ِبي ََل َفصي

ُِ الأقيَتاَل ُويُ َروي  يهي يَها، َوُهَو يُ َغادي ًئا.َُيأمي نأُه َشي أ نأُه َغَرًضا، َوََل ََنُلوا مي ُلُغوا مي ِأ يَ ب أ ، فَ َل ِأ  اَحُه
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يني َحاريَم، َومَ  َيرينأجي َعَلى َحاريَم َوُملأكي نُوري الدِي َزيَيَةي الأ َََبُ ِبي ُِ اْلأ ِأ َكَذليَك إيذأ َأََتُه َنَما ُه رييهي إيََل فَ بَ ي أ سي
ِأ ; َِبنيَياَس، َعَلى َما نَذأُكُرُه  هي َدَة إيََل بيََلدي ، َوَأرَاُدوا الأَعوأ ِأ يهي يَنئيٍذ َسَقَط يفي أَيأدي َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل، َفحي إي

ِي َما بي  ليي َر، َوَتسأ صأ ارََقةي مي ََ ، َوُم امي دي إيََل الشَّ يني يفي الصُّلأحي َوالأَعوأ ُظوَها، فَ َراَسُلوا َأَسَد الدِي ََ َها ليَيحأ ن أ هي مي َيدي
، وَ إيََل  َيرينأجي لأ امي ِبي لشَّ يني ِبي ِأ َما فَ َعَلُه نُوُر الدِي َنَُّه َلَأ يَ عأَل ِأ إيََل َذليَك ; ْلي رييِينَي، فََأَجاَِبُ صأ َواَت الأمي َق أ ََّ اْلأ َ ْلي

ةي. ي اْلأيجَّ نأ بيلأبييَس يفي ذي َخائيَر قَ لَّتأ َعَليأهي، َوَخَرَج مي  َوالذَّ
َثِني َمنأ رََأى َأَسَد ا َ َيَديأهي، َوبَقيَي يفي َفَحدَّ َحابَُه َبنيأ َرَج َأصأ نأ بيلأبييَس، قَاَل: َأخأ نَي َخَرَج مي يني حي لدِي

ََ إيلَيأهي، قَاَل: فَأَ  َيرينأُج يَ نأُظُرو ََ َوالأ ليُمو ، َوالأُمسأ ِأ ي َساقَ تَ ُه يٍد َُيأمي نأ َحدي هي ليتٌّ مي ِأ َوبيَيدي ريهي ََتُه فيريْنأييٌّ آخي
َن الأُغَرَِبءي  َيرينأُج، مي ََ َوالأ رييُّو صأ َر بيَك َهُؤََلءي الأمي َأ يَ غأدي ري، فَ َقاَل َلُه: َأَما ََتَاُف َأ َن الأَبحأ يَن َخَرُجوا مي الَّذي

ِأ فَ َعُلوُه َحَّتَّ كُ  تَ ُه رييُكوهأ: ََّي لَي أ ِأ بَقييٌَّة؟ فَ َقاَل شي َقى َلُك َحابيَك، َوََل يَ ب أ صأ ى نأَت تَ رَ َوَقدأ َأَحاُطوا بيَك َوِبَي
يَنئيذٍ  ِأ ريَجاًَل، َوحي ُه ن أ ُتَل مي نَّا رَُجٌل َحَّتَّ يَ قأ َتُل مي يأَف، َفََل يُ قأ َعُلُه، ُكنأُت َواَّللَّي َأَضُع السَّ ُِ َما َأف أ ُدُه صي  يَ قأ

َلُك  ، َويَ هأ ِأ ليُك بيََلَدُه ، فَ َنمأ ِأ َعاَُّنُ َ ُشجأ َُوا، َوَفِني ، َوَقدأ َضُع يني ُل نُوُر الدِي ، الأَمليُك الأَعادي ِأ ُه ن أ َمنأ بَقيَي مي
تَ نَ ُعوا. ُِ امأ ُه ٍم، َوَلكين َّ نأ َأوَّلي يَ وأ ِأ مي ُت إيلَيأُك  َواَّللَّي َلوأ َأطَاَعِني َهُؤََلءي َْلََرجأ

ِأ  فيهي ََتيَك َوَخوأ ِأ يفي صي هي الأبيََلدي َوُمَباَلَغتيهي نأ فيرينأجي َهذي هي، َوقَاَل: ُكنَّا نَ عأَجُب مي هي نأَك،  مي َفَصلََّب َعَلى َوجأ
، ُثَّ رََجَع َعنأُه. ِأ ََ فَ َقدأ َعَذرأََنُه  َواْلأ

يٍق يفي الطَّرييقي َرصأ  َيرينأُج َقدأ َوَضُعوا َلُه َعَلى َمضي ََ الأ ، فَ َوَصَل َساليًما، وََكا امي رييُكوهأ إيََل الشَّ ًدا َوَساَر شي



ِأ فَ َعادَ  َِ ِبيي ًََرا، فَ َعلي نأُه َظ ُّ[ : ليَيأأُخُذوُه َأوأ يَ َناُلوا مي َييهي يَ ُقوُل ُعَمارَُة ]الأَيَمِني ، َف  َعنأ َذليَك الطَّرييقي
َيألي ُمرِيي َعَلى ُمرِيي ي اْلأ َيأدي ِأ ْلي َرنأجي ُكلَّ ثَنييٍَّة ... َوقُ لأُت ف أ ُُتأ َعَلى اْلأي  َأَخذأ

يدٍ  نأ َحدي ٍر مي ِأ ... َعََبأُُتأ بيَبحأ نَُّك ًرا فَإي سأ ري  لَئينأ َنَصُبوا يفي الأََبِي جي  َعَلى اْلأيسأ
. َيرينأجي ُِ َمليكي الأ َوَّلي اسأ ري الأبَ يأتي اْلأ َظُة ُمرِيي يفي آخي َأ  َوَل
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َيرينأجي َوفَ تأحي َحاريمَ  ُر َهزيَيَةي الأ  ذيكأ
يني َُمأُموُد بأُن زَنأكيي قَ لأَعَة َحاريَم مي  ، فَ َتَح نُوُر الدِي ََ ري رََمَضا َنةي، يفي َشهأ هي السَّ َيرينأجي ; َوَسَبُب يفي َهذي َن الأ

، َكَما ذََكرأََنُه قَ بألُ  َرادي َكأ ني اْلأ صأ َعةي، ََتأَت حي َن الأبُ َقي أ َهزيًما مي ا َعاَد ُمن أ يني َلمَّ ََّ نُوَر الدِي ، فَ رََّق َذليَك َأ
كَ  َم، فَ َعاَد الأَعسأ ََلتي َعَلى َما تَ َقدَّ َن اْلأ َ َذليَك مي ََلَح، َوَغريأ َواَل َوالسِي َمأ ِأ َلَأ ُيَصابُوا َوَأَخُذوا اْلأ ُر َكَأَّنَُّ

ذي بيثَأأريهي. َخأ َهادي َواْلأ تيعأَدادي ليلأجي سأ  يفي اَلي
ِأ لي  َد بيََلَدُه صي َأ يَ قأ َر، َكَما ذََكرأََنُه، فََأرَاَد َأ صأ ِأ إيََل مي َيرينأجي َمَع َمليكيهي رُي بَ عأضي الأ َق َمسي ََ يَ ُعوُدوا َعنأ َوات َّ

َر، فََأرأَسلَ  صأ يني قُ َرا  مي ري الدِي َزييَرةي، َوإيََل َفخأ ََّيري اْلأ لي َودي صي بي الأَموأ ُدوٍد، َصاحي يني َموأ يهي ُقطأبي الدِي إيََل َأخي
َحابي  نأ َأصأ ِأ مي يَن، َوَغريأيهي بي َماريدي ، َصاحي يني أَلأِبي ِي الدِي ا، َوإيََل َْنأ ََ ني َكي أ صأ بي حي ََلَ، َصاحي َأرأسي

تَ نأجي  َطأَرافي َيسأ يني اْلأ َمتيهي زَيأُن الدِي ا، َويفي ُمَقدِي َكَرُه َوَساَر ُمُيدًّ نَُّه ََجََع َعسأ يني فَإي ، فََأمَّا ُقطأُب الدِي ِأ ُدُه
، فَ بَ َلَغِني َعنأُه أَنَُّه قَاَل لَُه نَُدَماُؤُه َوخَ  ني ُب اْلأيصأ ، َصاحي يني ُر الدِي هي، َوَأمَّا َفخأ رُي َجيأشي َواصُُّه: َعلييٌّ َأمي

مي َوالصَََّلةي،َعَلى  َرةي الصَّوأ نأ َكث أ َف مي يني َقدأ ََتَشَّ ََّ نُوَر الدِي ، فَإي َت؟ فَ َقاَل: َعَلى الأُقُعودي ٍء َعَزمأ  َأيِي َشيأ
ََ الأغَ  ا َكا ، فَ َلمَّ ِأ َوافَ َقُه َعَلى َهَذا الرَّأأيي ، َفُكلُُّه َسُه َوالنَّاَس َمَعُه يفي الأَمَهاليكي َأ َمَر ُد أَ َوُهَو يُ لأقيي نَ 

سي َعَلى َحاَلٍة، فَ نَ َرى الأيَ وأ  َناَك َأمأ َّا َبَدا؟ فَارَق أ زي ليلأُغَزاةي، فَ َقاَل َلُه ُأولَئيَك: َما َعَدا ِمي لتََّجهُّ َها؟ ِبي دَّ َم ضي
ي َعنأ طَاَعِتي  ُل بيََلدي ُه َخَرَج َأهأ َأ َلَأ ُأْنأيدأ يني َقدأ َسَلَك َمعيي َطرييًقا إي ََّ نُوَر الدِي َرُجوا فَ َقاَل: إي ، َوَأخأ

ِأ مَ  َيا، َيذأُكُر َْلُ ن أ عينَي َعني الدُّ َقطي اَدَها َوُعبَّاَدَها َوالأُمن أ نَُّه َقدأ َكاَتَب زُهَّ ي، فَإي ا َلقيَي الأبيََلَد َعنأ َيدي
ُِ الدُّ  ُه ن أ دُّ مي َتمي ري، َوَيسأ َسأ َن الأَقتألي َواْلأ ، َوَما ََنَْلُِأ مي َيرينأجي َن الأ ََ مي ليُمو َأ َُيُثُّوا الأُمسأ َعاَء، َوَيطأُلُب َأ

رَ  ِأ يَ قأ َباُعُه، َوُه َحابُُه َوأَت أ نأ ُأولَئيَك، َوَمَعُه َأصأ ٍد مي نَي َعَلى الأَغَزاةي، فَ َقدأ قَ َعَد ُكلُّ َواحي ليمي ََ ُكُتَب الأُمسأ ُؤَو
نَ  ، َفََل بُدَّ مي ََ َعَليَّ ُعو ، َوَيدأ ََ َويَ لأَعُنوَنِني ، َويَ بأُكو يني هي. نُوري الدِي سي َأ َز َوَساَر بينَ  ريي إيلَيأهي، ُثَّ ََتَهَّ  الأَمسي

َتَمَعتي الأَعَساكيُر َساَر َْنأَو َحاريَم، ا اجأ َكًرا، فَ َلمَّ نَُّه َسريََّ َعسأ يني فَإي ُِ الدِي  َوَأمَّا َْنأ
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َها، َف إيلَي أ َها الأَمَجانييَق، َوََتَبَع الزَّحأ ،  َفَحَصَرَها، َوَنَصَب َعَلي أ َيرينأجي َن الأ لي مي احي لسَّ َتَمَع َمنأ بَقيَي ِبي فَاجأ
بَ ُلوا إيلَيأهي  ، َوَأق أ ِأ َباَّنيي ، َورُهأ ِأ يهي يسي ، َوقيسِي ِأ ِأ َوفُ رأَساَّنيي ، َوُمُلوكيهي ِأ هي يدي ِأ َوَحدي هي نأ ُكلِي  َفَجاُءوا يفي َحدِي مي

ينأسَ  ُِ الأَبي ُم َعَليأهي ََ الأُمَقدَّ ، وََكا ََ ُلو ُب َطَرابُ ُلَس  َحَدٍب يَ نأسي ُص، َصاحي َب أَنأطَاكيَيَة، َوُقمَّ بَ يأُمنأَد، َصاحي
، وَ  َن الرُّومي ٌم َكبيرٌي مي ، َوُهَو ُمَقدَّ وكي ، َوالدُّ َيرينأجي ريي الأ نأ َمَشاهي َا، َوابأُن ُجوَسلينَي، َوُهَو مي ََجَُعوا َوَأعأَماْلي

ا قَارَبُوُه رََحَل عَ  َل، فَ َلمَّ اريَس َوالرَّاجي ََ ِأ ; الأ ُه ن أ َن مي بَ ُعوُه، فَ يَ َتَمكَّ َأ يَ ت أ نأ َحاريَم إيََل َأرأََتَح َطَمًعا َأ
ِأ َعنأ ليَقائيهي، ف َ  َزُه َر، ُثَّ َعليُموا َعجأ ِأ إيَذا َلُقوُه، َفَساُروا، فَ نَ َزُلوا َعَلى َغمَّ هي ِأ َعنأ بيََلدي هي َعاُدوا إيََل ليبُ عأدي

ِأ نُ  ا َعاُدوا تَبيَعُه .َحاريَم، فَ َلمَّ َرأبي نَي َعَلى تَ عأبيَئةي اْلأ ليمي يني يفي أَبأطَالي الأُمسأ  وُر الدِي
نَي، َوفييَها َعسأ  ليمي َلةي َعَلى َميأَمَنةي الأُمسأ َمأ ْلأ َيرينأُج ِبي ، فَ َبَدَأ الأ َُّوا ليلأقيَتالي َط ا تَ َقارَبُوا اصأ َكُر َحَلَب فَ َلمَّ

 ََ ليُمو ََزَم الأُمسأ ، فَاَّنأ ني ُب اْلأيصأ َن الأَميأَمَنةي  َوَصاحي َزيَيَُة مي َيرينأُج، فَقييَل َكاَنتأ تيلأَك اْلأ ُِ الأ فييَها، َوتَبيَعُه
ِأ  يُل َعَليأهي ، فَ َيمي ِأ ليهي ُعُدوا َعنأ رَاجي َيرينأُج فَ يَ ب أ ُِ الأ بَ َعُه َأ يَ ت أ اٍق َورَأأٍي َدب َُّروُه، َوُهَو َأ َن  َعَلى اتِيََ َمنأ بَقيَي مي

يُ  لسُّ نَي ِبي ليمي ََ إيلَيأهي، َوََل َوَزرًا الأُمسأ ًَل يَ لأَجُأو ِأ َلَأ يَ لأُقوا رَاجي َذا َعاَد فُ رأَساَُّنُ ، فَإي ِأ تُ ُلوُه ، فَ يَ قأ وفي
ِأ َومي  يهي ي أَيأدي نأ َبنيأ ََ مي ليُمو ُِ الأُمسأ ، فَ َيأأُخُذُه ِأ ََ يفي آََثريهي َهزيُمو ََ َعَليأهي، َويَ ُعوُد الأُمن أ ُدو ، يَ عأَتمي ِأ َيهي نأ َخلأ

َهزيمي  َوَعنأ  ا تَبيُعوا الأُمن أ َيرينأَج َلمَّ ََّ الأ ُر َعَلى َما َدب َُّروُه: فَإي َمأ ََ اْلأ ، َفَكا ِأ ِأ َوَعنأ َِشَائيليهي َاَّنيي نَي َعَطَف زَيأُن َأَيأ
ًرا، َوَعاَد خَ  ِأ قَ تأًَل َوَأسأ َناُه ، فََأف أ َيرينأجي لي الأ لي َعَلى رَاجي صي َكري الأَموأ يني َعلييٌّ يفي َعسأ ، َوَلَأ َُيأعيُنوا الدِي ِأ يَّالَتُ ُه

ا ريَجاْلَُ  َيرينأُج رََأوأ ا َوَصَل الأ ، فَ َلمَّ ِأ ََ يفي آََثريهي َهزيُمو ، فَ َعاَد الأُمن أ ِأ ليهي فًا َعَلى رَاجي َلى يفي الطََّلبي َخوأ ِأ قَ ت أ
ِأ َقدأ َهَلُكوا َوبَ ُقوا يفي الأ  ا َأَّنَُّ ، َورََأوأ ِأ يهي َرى، َفُسقيَط يفي أَيأدي نأ  َوَأسأ ََ مي ليُمو ُِ الأُمسأ َدَق ِبيي َوَسطي َقدأ َأحأ

ُِ اْلأَ  ، َوَتَّتأ َعَليأهي َيرينأجي َلى يفي الأ َرأُب، َوقَاَمتأ َعَلى َساٍق، وََكثُ َر الأَقت أ تي اْلأ َتدَّ زيَيَُة، ُكلِي َجانيٍب، فَاشأ
ري، فََأَسرُ  َسأ ََ َعني الأَقتألي إيََل اْلأ ليُمو يَنئيٍذ الأُمسأ ُب فَ َعَدَل حي َرى َصاحي َسأ ، َويفي َُجأَلةي اْلأ وا َما ََل ُُيَدُّ

نَي، ليمي ِأ َشكييَمًة َعَلى الأُمسأ ُه ، َوَأُشدَّ َيرينأجي ََ الأ ََ َشيأطَا ُب َطَرابُ ُلَس، وََكا ُص، َصاحي  أَنأطَاكيَيَة َوالأُقمَّ
ُة الأقَ  دَّ ، َوابأُن ُجوَسلينَي، وََكاَنتأ عي ُم الرُّومي ُك ُمَقدَّ وأ َلى َتزييُد َعَلى َعَشَرةي آََلفي قَتييٍل.َوالدَّ  ت أ

نأ َحامٍ  ُُلوِيَها مي ريي إيََل أَنأطَاكيَيَة َوََتَلُّكيَها ْلي لأَمسي يني ِبي ََ َعَلى نُوري الدِي ليُمو  َوَأَشاَر الأُمسأ
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ينَ  ، َوقَاَل: َأمَّا الأَمدي َعلأ َأ ِأ يَ  َها، فَ َل يَها َوُمَقاتيٍل َيُذبُّ َعن أ َا َُيأمي ٌل، َوَأمَّا الأَقلأَعُة َفَمنييَعٌة، َوُرِبَّ ُرَها َسهأ ُة فََأمأ
نأ ُُمَاَورَةي  يهي َوُُمَاَورَُة بَ يأُمنأَد َأَحبُّ إيَِلَّ مي بَ َها ابأُن َأخي ََّ َصاحي َ بي َسلَُّموَها إيََل َمليكي الرُّومي ; ْلي  َصاحي

َراََّي يفي تيلأَك اْلأَ  ينييََّة، َوَبثَّ السَّ طَنأطي ، ُثَّ إينَُّه فَاَدى بَ يأُمنأَد ُقسأ ِأ َلَها َوقَ تَ ُلوُه ، فَ نَ َهُبوَها، َوَأَسُروا َأهأ عأَمالي
. ِأ نَي َكثيريٍَة َأطأَلَقُه ليمي َن الأُمسأ َرى مي َاٍل َجزييٍل َوَأسأ َب أَنأطَاكيَيَة، ِبي ينأَس، َصاحي  الأَبي

 



َن ا يني قَ لأَعَة َِبنيَياَس مي ُر ُملأكي نُوري الدِي َيرينأجي أَيأًضاذيكأ  لأ
قَ  َمشأ نأ دي لأُقرأبي مي َي ِبي يني َُمأُموٌد قَ لأَعَة َِبنيَياَس، َوهي َنةي فَ َتَح نُوُر الدِي هي السَّ نأ َهذي ةي مي ي اْلأيجَّ ، يفي ذي

 ََ ا فَ َتَح َحاريَم َأذي اَئٍة، َوَلمَّ مي نأ َسَنةي َثََلٍث َوَأرأبَعينَي َوََخأسي َيرينأجي مي ََّيري  وََكاَنتأ بيَيدي الأ لي َودي صي َكري الأَموأ ليَعسأ
َّتَ هُ  َيرينأجي ِهي ، َوَأظأَهَر أَنَُّه يُرييُد َطََبييََّة، َفَجَعَل َمنأ بَقيَي َمنَّ الأ ِأ هي دي إيََل بيََلدي لأَعوأ ٍر ِبي َظَها َبكأ َأ ِأ حي

لَّةي َمنأ فييهَ  هي بيقي وييَ تَ َها، َفَساَر َُمأُمود إيََل َِبنيَياَس ليعيلأمي َها، َوََنَزَْلَا، َوَضيََّق َوتَ قأ َُماةي الأَمانيعينَي َعن أ َن اْلأ ا مي
ٌِ فَأَ  ، فََأَصابَُه َسهأ َي ريَا رُي َأمي يني َأمي َرُة الدِي َكريهي َأُخوُه ُنصأ ََ يفي َُجأَلةي َعسأ َها َوقَاتَ َلَها، وََكا َدى َعَلي أ ذأَهَب إيحأ

يني قَاَل َلهُ  ا رَآُه نُوُر الدِي نَ يأهي، فَ َلمَّ يأَت َذَهاَب َعي أ دَّ َلَك لََتَمن َّ ي ُأعي ري الَّذي َجأ َف َلَك َعني اْلأ : َلوأ ُكشي
، َحَّتَّ فَ َتَحَها، َعَلى ِأ ََتُ ِأ تَ َتَكاَملأ ُعدَّ َيرينأُج، َفَجَمُعوا، فَ َل َع الأ َصاريَها، َفَسمي َرى. َوَجدَّ يفي حي ُخأ ََّ  اْلأ َأ

َُوا بيَقتألي ريجَ  َيرينأَج َكانُوا َقدأ َضُع ًة، َوريَجاًَل، الأ ، َفَمَلَك الأَقلأَعَة، َوَمَْلََها َذَخائيَر، َوُعدَّ ِأ ريهي َاريَم َوَأسأ ِأ ِبي اْليي
َها َما ِأ َعَلي أ رأُه َعأَمالي الَِّتي َلَأ ُيَشاطي َيرينأَج يفي َأعأَمالي َطََبييََّة، َوقَ رَُّروا َلُه َعَلى اْلأ  ًَل يفي ُكلِي َسَنٍة.َوَشاَطَر الأ

ريُكوا  َوَوَصلَ  رييُكوهأ، َوَعاُدوا ليُيدأ َر، َفَصاَْلُوا شي َيرينأجي ِبييصأ ري َِبنيَياَس إيََل الأ َخََبُ ُملأكي َحاريَم َوَحصأ
هي  ََ بيَيدي َق َكا َمشأ َها إيََل دي ن أ ا َعاَد مي ُلوا إيَلَّ َوَقدأ َمَلَكَها، َوَلمَّ ِأ َيصي  َِبنيَياَس، فَ َل
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صِي ََّيُقو  هي يفي َخاُتٌَ بيََ نأ َيدي نيهي، َفَسَقَط مي ََبُل ليكيََبيهي َوُحسأ ى اْلأ ََ ُيَسمَّ َهري، وََكا َوأ َسني اْلأ نأ َأحأ ٍت مي
ي َضاَع  َي الَّذي ا أَب أَعَد َعني الأَمَكا ، فَ َلمَّ َي َغأَصا َََّة اْلأ َجاري ُملأتَ  َشأ َي َكثيريَُة اْلأ َعاريي َِبنيَياَس، َوهي َِ شي فييهي َعلي

هي بيهي فييهي، َوقَاَل: َأُظنُّ بيهي، فََأَعا دي َر َعهأ ََ آخي ي َكا َي الَّذي ِأ َعَلى الأَمَكا َحابيهي يفي طََلبيهي، َوَدْلَُّ َد بَ عأَض َأصأ
يِينَي َأظُنُُّه ابأَن ُمنيرٍي ََيأَدُحهُ  امي َعَراءي الشَّ نِيُئُه ، َويُ هَ ُهَناَك َسَقَط، فَ َعاُدوا إيلَيأهي، فَ َوَجُدوُه، فَ َقاَل بَ عأُض الشُّ

ََبَل الأَياقُوَت: هي الأَغَزاةي، َوَيذأُكُر اْلأ َذي  ِبي
الي  جَّ َيي ََجأَرَة الدَّ يُّ ُمطأ دي اُك فييَك فَإنََّك ... الأ َمهأ كَّ َأ ََيأََتي الشُّ  إي

َبالي  ٍل َوجي َ َغَياطي سي َبنيأ َمأ ْلأ ي َأظأَللأَتُه ... ِبي ََبلي الَّذي َدةي اْلأ  َفليَعوأ
عأَجالي َلَأ يُ عأَطَها إي  ُوَشكي اْلأي َُ َوَقدأ ... نَ َبَت الرَُِّب ِبي  َلَّ ُسَليأَما

َرى ليَسرييري ُملأكيَك إينَُّه ... َكَسرييريهي َعنأ ُكلِي َحدٍِ َعالي  َرحأ  رَحأ
َالي  َنُه يفي اْلأ ََتُنَّ َقَذف أ َنُه ... َوَأَمرأ َوي أ تَ هأ َعُة اسأ ب أ  فَ َلوي الأبيَحاُر السَّ

ا فَ َتَح اْلأي  ، فَ َقاَل َلُه: َوَلمَّ َيرينأجي َِ َِبنيَياَس إيََل الأ ي َسلَّ يني أُنُ َز الَّذي ََ َمَعُه َوَلُد ُمعينيي الدِي َن َكا صأ
، فَ َقاَل: َكيأَف َذاَك؟ قَاَل: َي َدٌة، َوَلَك فَ رأَحَتا تأحي فَ رأَحٌة َواحي ََ ََذا الأ نَي ِبي ليمي  ليلأُمسأ
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َم بَ رََّد اَّللَُّ  ََّ الأيَ وأ َ َِ. ْلي نأ ََنري َجَهنَّ لأَد َواليَدَك مي  جي
 

َها هي إيلَي أ دي َشاهأ َوَعوأ َراكي َغزأنََة َمنأ َمليكأ َت أ ذي اْلأ ُر َأخأ  ذيكأ
ََ بيُغزٍِ، َوََّنَُبوَها، َوَخرَّبُوَها، َوَقَصُدوا غَ  َراُك الأَمعأُروُفو َت أ َنةي َقَصَد بيََلَد َغزأنََة اْلأ هي السَّ َا يفي َهذي زأنََة َوِبي

ََارَقَ َها َوَساَر إيََل صَ  ، فَ  ِأ َِ أَنَُّه ََل طَاقََة َلُه ِبيي ، فَ َعلي يُّ ُمودي ُروَشاهي الأَمحأ َشاهأ بأُن ُخسأ بُ َها َمليكأ يَنةي احي َمدي
ُُه زَنأكيي بأُن َعلييِي بأ  رٌي اَسأ ِأ َأمي ريهي مأ ُِ ِبَي ََ الأَقيِي يَنَة َغزأنََة، وََكا ُّ، َْلَاُووَر، َوَمَلَك الأُغزُّ َمدي َباّني ي أ َة الشَّ ََ ني َخليي

َشاهأ َوَدَخلَ  ارَقَ َها زَنأكيي َوَعاَد َمليُكَها َمليكأ ََ َشاهأ ََجََع َوَعاَد إيََل َغزأنََة، فَ  بَ َها َمليكأ ََّ َصاحي َها يفي ُثَّ إي
َن يفي َداري ُملأكيهي  اَئٍة َوََتَكَّ مي نَي َوََخأسي ٍع َوََخأسي َرةي َسَنَة تيسأ خي  .َُجَاَدى اْلأ

 
ريَتيهي  نأ سي ٍء مي يني الأَوزييري َوَشيأ ُر َوفَاةي ََجَالي الدِي  ذيكأ

،ُّ َهاّني ََ َصأ ُد بأُن َعلييِي بأني أَِي َمنأُصوٍر اْلأ ٍر ُُمَمَّ ََ يني أَبُو َجعأ َ ََجَاُل الدِي َنةي تُ ُويفِي هي السَّ َوزييُر ُقطأبي  يفي َهذي
 ََ ، يفي َشعأَبا لي صي بي الأَموأ ، َصاحي يني نَي، فَ َبقيَي يفي الدِي ٍَ َوََخأسي ََ َقدأ قُبيَض َعَليأهي َسَنَة ََثَا ُبوًضا، وََكا َمقأ

َبأسي َْنأَو َسَنٍة.  اْلأ
، قَاَل: َلَأ يَ َزلأ مَ  َبأسي َمتيهي يفي اْلأ ََ َُمأَتصًّا ِبييدأ ِي َكا ٌّ يُ َقاُل لَُه أَبُو الأَقاسي ٌَ ُصويفي ُغوًَل يفي َحَكى ِلي إينأَسا شأ

هي  ا َمريَض قَاَل ِلي َُمأبيسي تي إيََل الأَقَبأي، فَ َلمَّ سأ َن الدَّ َقَل مي َأ أُن أ َشى َأ ََ يَ ُقوُل: ُكنأُت َأخأ َرتيهي، وََكا ري آخي مأ ِبَي
. قَاَل: فَ ُقلأُت يفي  اري، فَ َعرِيفأِني َيُض إيََل الدَّ ! إيَذا َجاَء طَائيٌر أَب أ ِي : ََّي َأَِب الأَقاسي مي ََّيَّ ييفي بَ عأضي اْلأ سي َأ َقدي  نَ 

َلُه َقدأ َسَقطَ  ث أ َؤاَل َعنأُه، َوإيَذا طَائيٌر أَب أَيُض َلَأ َأَر مي ثَ َر السُّ ََ الأَغُد َأكأ ا َكا ُلُه، فَ َلمَّ تَ َلَط َعقأ ، فَ ُقلأُت: اخأ
ري اَّللَّي تَ عَ  َهاَدةي َوذيكأ َبَل َعَلى الشَّ َقُّ، َوَأق أ تَ بأَشَر، ُثَّ قَاَل: َجاَء اْلأ َ، َجاَء الطَّائيُر، فَاسأ َأ تُ ُويفِي اََل، إيََل َأ

ًئا يفي َمعأَناُه. ُت أَنَُّه رََأى َشي أ َ طَاَر َذليَك الطَّائيُر، فَ َعليمأ ا تُ ُويفِي  فَ َلمَّ

(9/312) 

 

ينَ  َما، َْنأَو َسَنٍة، ُثَّ نُقيَل إيََل الأَمدي َُة اَّللَّي َعَليأهي ، َرْحأ يِي نأَد فَ تأحي الأَكَرامي لي عي صي لأَموأ ةي، َفُدفيَن َوُدفيَن ِبي
َِي  هي ُهَناَك، َوقَاَل ْلي سي َأ َِ، يفي ريَِبٍط بَ َناُه لينَ  ، َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ ِي نأ َحَرمي النَِّبي لأُقرأبي مي : بَ يأِني ِبي ِي  الأَقاسي

بيهي َْحََلُه إيََل ا نَّا قَ بأَل َصاحي ٌد، َمنأ َماَت مي رييُكوهأ َعهأ يني شي َ َأَسدي الدِي َا يفي الَتُّأبَةي َوَبنيأ يَنةي، َفَدفَ َنُه ِبي لأَمدي
رييُكو  ِي إيََل شي َ َساَر أَبُو الأَقاسي ا تُ ُويفِي ضي إيلَيأهي َوذَكِيرأُه، فَ َلمَّ َذا َأََن ُمتُّ فَامأ َلَها، فَإي هأ يفي الأَمعأََن، الَِّتي َعمي

َرَة َجََ  ِأ ُترييُد؟ فَ َقاَل: ُأرييَد ُأجأ رييُكوهأ: َك تَ َهَرُه، َوقَاَل: فَ َقاَل َلُه شي ي، فَان أ ُلِني َوزَادي ُلُه َوََجٍَل َُيأمي ٍل َُيأمي
 ََ و َل َمَعُه ََجَاَعًة َُيُجُّ مي ًا ; ليَيحأ َة، َوَأعأطَاُه َماًَل َصاْلي يني ُُيأَمُل َهَكَذا إيََل َمكَّ ثأُل ََجَالي الدِي َعنأ ََجَالي مي

 َ ََ َعَليأهي َبنيأ َرُءو ، َوََجَاَعًة يَ قأ يني يَنٍة الدِي ، َوإيَذا َوَصَل إيََل َمدي ََملي َل، َوإيَذا نَ َزَل َعني اْلأ  َيَديأ ََتبُوتيهي إيَذا ْحُي



َا، َوَأعأ  ََ ليلصَََّلةي َعَليأهي، فَ ُيَصلَّى َعَليأهي يفي ُكلِي بَ لأَدٍة ََيأَتاُز ِبي ُخُل ُأولَئيَك الأُقرَّاُء يُ َناُدو طَاُه أَيأًضا َماًَل َيدأ
ُع لَ  ليلصََّدَقةي  ََ ََيأَتمي يَنةي، وََكا َة، َوالأَمدي رييَت، َوبَ غأَداَد، َواْلأيلَّةي، َوفَ يأَد، َوَمكَّ ُه يفي  َعنأُه، َفُصلِيي َعَليأهي يفي َتكأ

ْلأيلَّةي َصعيَد َشابٌّ َعَلى َموأ  ا َأرَاُدوا الصَََّلَة َعَليأهي ِبي َلأقي َما ََل ُُيأَصى، َوَلمَّ َن اْلأ َيٍع، ُكلِي بَ َلٍد مي ٍع ُمرأَت ضي
تيهي: َلى َصوأ عأ  َوأَنأَشَد ِبَي

َق الرِيَكابي َوََنئيُلهأ  َق الرِيقَابي َوطَاَلَما ... َسَرى ُجوُدُه فَ وأ  َسَرى نَ عأُشُه فَ وأ
ُلهأ  ي فَ تُ ثأِني َأرَامي لنَّادي ي فَ تُ ثأِني ريَمالُُه ... َعَليأهي َوِبي  ََيُرُّ َعَلى الأَوادي

ِأ نَ َر َِبكيًيا أَ  َ فَ َل ، َوَبنيأ رييفي ََرمي الشَّ ْلأ َل الأَكعأَبةي، َوَصلُّوا َعَليأهي ِبي ، َفطَاُفوا بيهي َحوأ مي نأ َذليَك الأيَ وأ ثَ َر مي كأ
رَاًعا. َِ، َْنأَو ََخأَسَة َعَشَر ذي ، َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ ِي  َقَبأيهي َوَقَبأي النَِّبي

َُه اَّللَُّ  ، َرْحي ََ ريَتُُه َفَكا ، َوَأمَّا سي ِأ ا َعَليأهي ًَ ، ُمتَ َعطِي َلأقي ْلأ يًما ِبي ، رَحي ًَل ليلأَمالي ِأ َبذأ ثَ َرُه ، َوَأكأ َخى النَّاسي ، َأسأ
َيأفي  دي اْلأ جي َد بيَناَء َمسأ ََسَنةي: أَنَُّه َجدَّ نأ َأعأَماليهي اْلأ ، َفمي ِأ ًَل فييهي  َعادي
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يَمًة،  َواًَل َجسي بَ َها، َوَعَمَلَها ِبييًَن، َوَغريَم َعَليأهي َأمأ َرَف الأَكعأَبَة َوَذهَّ َانيبي الأَكعأَبةي، َوزَخأ َر ِبي َوَبََن اْلأيجأ
نأُه َذليكَ  يًَّة َجلييَلًة، َوَطَلَب مي ري اَّللَّي َهدي َمأ َيي ْلي َت ا َأرَاَد َذليَك َأرأَسَل إيََل الأُمقأ ، َوَلمَّ لرَُّخامي ، َوَأرأَسَل إيََل ِبي

يَسى َأمي  ريي عي َمي َنهُ اْلأ يَناٍر، َحَّتَّ َمكَّ ََتَاَها َثََلَثُياَئةي دي َماَمٌة ُمشأ َها عي ن أ َلًعا َسنييًَّة، مي يًَّة َكثيريًَة، َوخي َة َهدي  ريي َمكَّ
نأ َذليَك.  مي

 ََ َعُد فييَها إيلَيأهي، وََكا رَجي الَِّتي ُيصأ ي َعَلى َجَبلي َعَرفَاٍت َوالدَّ َد الَّذي جي َر أَيأًضا الأَمسأ ََ َوَعمَّ النَّاُس يَ لأُقو
ََ يفي طُ  نأ نَ عأَما َها مي َرى الأَماَء إيلَي أ ، َوَأجأ َل بيَعَرفَاٍت أَيأًضا َمَصانيَع ليلأَماءي ، َوَعمي ِأ هي ًة يفي ُصُعودي دَّ ُرٍق شي

ََ ََيأريي الأَماُء يفي الأَمَصانيعي كُ  َها َماٌل َكثيرٌي. وََكا ، َفَخَرَج َعَلي أ َرأضي َم َعَرفَاٍت، َمعأُموَلٍة ََتأَت اْلأ لَّ َسَنٍة َأَّيَّ
يًَل. َِ، َوَعَلى فَ يأَد، َوَبََن َْلَا أَيأًضا َفصي ، َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ ِي يَنةي النَِّبي  َوَبََن ُسورًا َعَلى َمدي

يَنارٍ  اَئَة دي ََُقَراءي مي ٍم، ليلصََّعالييكي َوالأ ََ َُيأريُج َعَلى َِببي َداريهي، ُكلَّ يَ وأ رَارَاتي  وََكا دأ َوى اْلأي ، َهَذا سي ريييٍِ َأمي
. ةي َوالصَّاْليينَي َوَأرأَِببي الأبُ ُيوََتتي َئيمَّ َداتي ليْلأ َعهُّ  َوالت َّ

نأَد َجزييرَ  َلَة عي جأ ي بَ َناُه َعَلى دي ُر الَّذي َلَها اْلأيسأ ث أ يَبةي الَِّتي َلَأ يَ َر النَّاُس مي نأ أَبأنيَيتيهي الأَعجي  ةي ابأني ُعَمرَ َومي
سأ  نأَدَها أَيأًضا جي رََغ، َوَبََن عي َأ َأ يَ  ، فَ ُقبيَض قَ بأَل َأ يدي َوالرََّصاصي َوالأكيلأسي َدي ََجري الأَمنأُحوتي َواْلأ ْلأ ًرا  ِبي

، َوَيكأ  َرأضي نأ َأقأطَاري اْلأ ، َوَبََن الرُُّبَط، َوَقَصَدُه النَّاُس مي رأَِبدي ْلأي ري الأَمعأُروفي ِبي هأ ََّ َي َكَذليَك َعَلى الن َّ يهي َأ
َرَج  ، فََأخأ ََ ي َِهََذا ، َقَصَدُه َوابأُن الأَكايفي قَاضي ََ َها ََ صأ افيعييِي ِبَي َحابي الشَّ ، رَئييَس َأصأ يِي َُجنأدي ابأَن اْلأ

. ََ إيََل ُحُدودي الأَيَمني ي ُخَراَسا نأ َأقَاصي ََلتُُه مي يًما، وََكاَنتأ َصَدقَاتُُه َوصي َما َماًَل َعظي  َعَليأهي
 ََ َن  وََكا ََتيي مي َوى َما َيشأ ُب، سي امي َحسأ َن الشَّ يَناٍر، َهَذا مي َرى ُكلَّ َسَنٍة بيَعَشَرةي آََلفي دي َسأ ََتيي اْلأ َيشأ



.  الأَكَرجي
نأ  َم إيلَيأهي الطََّعاُم، َيَأُخُذ مي ، إيَذا ُقدِي يني ي َعنأُه قَاَل: َكثيريًا َما ُكنأُت َأَرى ََجَاَل الدِي َن ُه وَ َحَكى ِلي َواليدي مي

ُلُه إيََل ُأمِي َولَ  َ َيَديأهي، َفُكنأُت َأََن َوَمنأ يَ َراُه َنُظنُّ أَنَُّه َُيأمي َلأَوى َوَيَتأُُكُه يفي ُخبأٍز َبنيأ َق أَنَُّه اْلأ ََ ، فَات َّ هي َعلييٍِ دي
، وَُكنأتُ  يني َزييَرةي َمَع ُقطأبي الدِي نينَي َجاَء إيََل اْلأ  يفي بَ عأضي السِي
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اري َأَّيَّ أَت َ  اَم، فَ َبقيَيتأ يفي الدَّ َمَّ ُخَل اْلأ هي إيََل َداريي ; ليَتدأ يَواََّنَا، َوَْحََل َجارييَ َتُه ُأمَّ َوَلدي َنَما َأََن َوَلَّ دي ًما، فَ بَ ي أ
رََّق النَّاُس، فَ قُ  ََ َعُل، ُثَّ تَ  َأ ََ يَ  نأَدُه يفي اْلأيَيامي َوَقدأ َأَكَل الطََّعاَم، فَ َعَل َكَما َكا ، عي ُعدأ ُت، فَ َقاَل: اق أ مأ

نَِّني يفي اْلأيَيامي َما َُيأكي  ي، فَإي سي َأ َم َعَلى نَ  : َقدأ آثَ رأُتَك الأيَ وأ َُ قَاَل ِلي ا َخََل الأَمَكا ُت، فَ َلمَّ َأ فَ َقَعدأ ُنِني َأ
َك يفي َهَذا  لأُه أَنأَت يفي ُكمِي َز، َواْحأي ُب أ َعُلُه، ُخذأ َهَذا اْلأ َعَل َما ُكنأُت َأف أ نأ َأف أ ََماَقَة مي ُركي اْلأ ، َوات أ يلي الأَمنأدي

ُعدأ أَ  قٌّ، فَاق أ َتحي َك أَنَُّه ُمسأ سي َأ َذا رَأَيأَت يفي َطرييقيَك َفقيريًا يَ َقُع يفي نَ  َك، َوُعدأ إيََل بَ يأتيَك، فَإي نأَت رَأأسي
ََ َمعيي  َعلأُت َذليَك، وََكا ََ ُه َهَذا الطََّعاَم، قَاَل: فَ  َك، َوَأطأعيمأ سي َأ ِأ يفي الطَّرييقي ; بينَ  تُ ُه ََرَّق أ ََجأٌع َكثيرٌي، فَ 

نأَدُه َأوأََلدُ  ٍع إينأَساًَن َأعأَمى، َوعي ضي ، فَ َرأَيأُت يفي َموأ لأَماّني َعُل َذليَك، َوبَقييُت يفي غي ّني َأف أ ُه َوَزوأَجُتُه، ليَئَلَّ يَ َروأ
يٍد، فَ نَ َزلأُت َعنأ َدابَِّتي  ري يفي َحاٍل َشدي قأ ََ َن الأ ِأ مي ُه، َوقُ لأُت َوُه ِأ إيَّيَّ تُ ُه ُت الطََّعاَم َوَأطأَعمأ َرجأ ، َوَأخأ ِأ  إيلَيأهي

نأ  نَِّني آُخُذ َلَك مي ي، فَإي سي َأ ، َأعأِني َداريي، َوَلَأ ُأَعرِيفأُه نَ  ٍَ َرًة إيََل َداري ُفََل : َتَييُء َغًدا ُبكأ  َصَدَقةي ليلرَُّجلي
ًئا، ُثَّ رَكيبأُت إيلَ  يني َشي أ ي قُ لأُت َلَك؟ ََجَالي الدِي ي فَ َعلأَت يفي الَّذي ا رَآّني قَاَل: َما الَّذي َر، فَ َلمَّ يأهي الأَعصأ

أَُلَك َعني ا َا َأسأ أَُلَك إيََّّ ، فَ َقاَل: لَيأَس َعنأ َهَذا َأسأ ِأ لَتيهي ًئا يَ تَ َعلَُّق بيَدوأ ُت َأذأُكُر َلُه َشي أ ي فََأَخذأ لطََّعامي الَّذي
ُتُه إيلَيأَك، َفذَكَ  ُلُه، َسلَّمأ ريَح ُثَّ قَاَل: بَقيَي أَنََّك َلوأ قُ لأَت ليلرَُّجلي َيَييُء إيلَيأَك ُهَو َوَأهأ ََ َاَل، فَ  رأُت لَُه اْلأ

يَنارًا. قَاَل: فَ ُقلأُت َلُه: َقدأ قُ لأُت ليلرَُّجلي  ٍر دي ِأ ُكلَّ َشهأ ِأ َدََننيرَي، َوَُتأريي َْلُ يهي ِأ َوتُ عأطي ُسوُه َحَّتَّ  فَ َتكأ
نأ َيَييَء إي  ُُه َحَّتَّ قُبيَض. َوَلُه مي ُل إيلَيأهي َرَسأ لرَُّجلي َما قَاَل: َوَلَأ يَ َزلأ َيصي  َهَذا  َِلَّ، فَازأَداَد فَ َرًحا، َوفَ َعلأُت ِبي

َق أ  َرتي اْلأ نينَي الَِّتي تَ َعذَّ نأ َعَلى َبَدنيهي يفي بَ عأضي السِي َق بيثيَيابيهي مي نأ َذليَك أَنَُّه َتَصدَّ  َواُت فييَها.َكثيرٌي، َفمي
 

ري  هأ نأ َورَاءي الن َّ ََلءي الأَقارأَغلِييَّةي مي ُر إيجأ  ذيكأ
َأ  َأ َجغأريي َخا َا َض ويََليََة ََسَرأقَ نأَد َوُِبَاَرى إيََل اْلأ َطَا َقدأ فَ وَّ ُّ َمليُك اْلأ يِني َي الصِي َأ َخاََن ََ َخا بأني َكا

َما، َوُهَو  تَ عأَمَلُه َعَليأهي ُُموريَها، َحَسني َتكينَي، َواسأ ةي، فَ َبقيَي فييَها ُمَدبِيًرا ْلي ُبُ وَّ ميي اْلأ ، َقدي نأ بَ يأتي الأَمليكي مي
نأ َأعأَمالي ُِبَاَرى وَ  لِييَّةي مي َراكي الأَقارأغي َت أ ََلءي اْلأ َطَا ِبييجأ ََ َأرأَسَل إيلَيأهي َمليُك اْلأ ََ اْلأ ا َكا ََسَرأقَ نأَد إيََل  فَ َلمَّ

َأ َيَتأُكُ  غيَر، َوَأ َأ َكاشأ َم َجغأريي َخا ، فَ تَ َقدَّ َعأَمالي َن اْلأ لزِيرَاَعةي َوَغريأيَها مي َتغيُلوا ِبي ، َوَيشأ ََلحي وا َْحأَل السِي
ِأ َوَأَلَّ  تَ نَ ُعوا، فَأَلأَزَمُه ِأ بيَذليَك، فَامأ  إيلَيأهي
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َدًة، ِأ َواحي َتَمُعوا َوَصاَرتأ َكليَمتُ ُه ، فَاجأ نأتيَقالي َلي ِأ ِبي قييُه  َعَليأهي ََ َفَكثُ ُروا، َوَساُروا إيََل ُِبَاَرى، فََأرأَسَل الأ
ليُمهُ  َأ يُ عأ يني َعبأدي الأَعزييزي بأني َمازََة، رَئييُس ُِبَاَرى، إيََل َجغأريي َخا َي الدِي ُد بأُن ُعَمَر بأني بُ رأَها  َذليَك ُُمَمَّ

ِأ بيَعَساكيريهي قَ بأَل  َهُبوا الأبيََلَد.َوَُيُثُُّه َعَلى الأُوُصولي إيلَيأهي ، َويَ ن أ ِأ َِ َشرُُّه َأ يَ عأُظ  َأ
تَ نَ عُ  هي الأبيََلَد امأ ا َطَرُقوا َهذي سي َلمَّ َمأ ْلأ ََّاَر ِبي ََّ الأُك : إي ِأ ُِ ابأَن َمازََة يَ ُقوُل َْلُ بي َوَأرأَسَل إيلَيأهي هأ وا َعني الن َّ

ِأ  نأُك ُبُح مي ، ُغَزاٌة، يَ قأ ََ ليُمو ِأ ُمسأ ُت ، َوأَن أ َن  َوالأَقتألي ِأ مي ، َوَأََن أَبأُذُل َلُك َماءي َوالي َوالدِي َمأ ي إيََل اْلأ َيأدي َمدُّ اْلأ
رييري الأ  ِأ يفي تَ قأ نَ ُه بي َوالأَغارَةي، َفََتَدََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ هأ َُّوا َعني الن َّ ََ بيهي ليَتُك َوالي َما تَ رأَضوأ َمأ َدةي، َوابأُن اْلأ َقاعي

ِأ َوَيَُ  َراُك الأَقارأَغلِييَُّة إيَلَّ َوَقدأ َمازََة يُطَاويُل ِبيي َت أ ُعري اْلأ ِأ َيشأ ، فَ َل َأ َأ َوَصَل َجغأريي َخا َم إيََل َأ ََّيَّ ي اْلأ ادي
رَُّقوا، وََكثُ َر الأَقتأُل  ََ ََزُموا، َوتَ  . فَاَّنأ ِأ يأَف فييهي هي بَ غأَتًة َوَوَضَع السَّ َأ يفي ُجُيوشي ِأ َجغأريي َخا ِأ َدَِهَُه فييهي

بُ  هأ ، َوالن َّ ِأ َأ فَ َقَطُعوا َدابيَرُه َحاُب َجغأريي َخا ِأ َأصأ َيَر ِبيي ، ُثَّ َظ َجامي ٌة يفي الأغيَياضي َواْلأ ى طَائيََ ََ تَ  . َواخأ
. ِأ ُه ن أ َرأُض مي ، َوَخَلتأ تيلأَك اْلأ ِأ يَها َضَررَُه  َوَدفَ ُعوا َعنأ ُِبَاَرى َونَ َواحي

 
َي وَ  ُقَر َعَلى الطَّالأَقا تييََلءي ُسن أ ُر اسأ ََ ذيكأ َتا سأ  َغرأشي

نأَجرييَّةي، َعَلى بيََلدي  نأ َِمَالييكي السَّ ُقُر، َوُهَو مي يني ُسن أ رُي َصََلُح الدِي َمي ََل اْلأ تَ وأ َنةي اسأ هي السَّ يفي َهذي
َها َحَّتَّ َمَلَكَها، َفَصاَرتي الأ  ، َوََتَبَع الأَغارَاتي َعَلي أ ََ َتا سأ ، َوَأَغاَر َعَلى ُحُدودي َغرأشي َي َي َلُه الطَّالأَقا ويََليَ َتا

َُمَراَء الأُغزِييََّة، َوَْحََل َْلُُِ ا يَنٌة، َوَصاََلَ اْلأ ٌَ َمنييَعٌة، َوقيََلٌع َحصي َما ُحُصو هي، َوَلُه فييهي مي ُكأ ََتَوَة ُكلَّ َوِبي ْلأي
 َسَنٍة.

 
بي َهَراةَ  ُر قَ تألي َصاحي  ذيكأ

َنُه وَ  رُي إييَتكينُي بَ ي أ َمي ُب َهَراَة اْلأ ََ َصاحي َع يفي َكا ٌد َطمي َ َمليُك الأُغوري ُُمَمَّ ا تُ ُويفِي َ الأُغزِي ُمَهاَدنًَة، فَ َلمَّ َبنيأ
َنةي ََجَعَ  هي السَّ نأ َهذي ََ مي ري رََمَضا ََ يفي َشهأ ا َكا َ َمرٍَّة، َوََّنََب َوَأَغاَر، فَ َلمَّ ِأ َغريأ ، فَ َغَزاُه ِأ هي إييتيكينُي  بيََلدي

بُ َها طُغأُرُل َُجُوَعُه َوَساَر إيََل بيََلدي الأ  ، فَ َقاتَ َلُه َصاحي جي َت َوالرُّخَّ ََ َوإيََل ويََليَةي ُبسأ ُغوري، َوَساُروا إيََل َِبَمَيا
َت َوالرُّخَ  ََل ]َعَلى[ ُبسأ تَ وأ ، َواسأ ََ َيا نأ قيَبلي الأُغورييَّةي، َفَظَهُروا إيََل َِبمي َلكييُّ مي ََ ُش الأ جي َتكينَي يَ رأنَ قأ

 ضي َأوأََلدي ُمُلوكي َفَسلََّمَها إيََل بَ عأ 
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وُه، َوَصدَ  ُلَها، َوقَاتَ ُلوُه، َوَصدُّ نَُّه تَ َوغََّل يفي بيََلدي الأُغوري، فََأََتُه َأهأ ُقوُه الأقيَتاَل، الأُغوري، َوَأمَّا إييتيكينُي فَإي
َكُرُه، َوقُتيَل ُهَو يفي الأَمعأرََكةي. ََزَم َعسأ  فَاَّنأ

 
ُر ُمليكي َشاهأ َما طَاًماذيكأ َأ ُقوَمَس َوَبسي  زَنأَدرَا

تَ نَ  ، َوأَنَُّه اسأ طَاَم َوتيلأَك الأبيََلدي بي نَ يأَسابُوَر َعَلى ُقوَمَس َوَبسي تييََلَء الأُمَؤيَّدي َصاحي َا َقدأ ذََكرأََن اسأ اَب ِبي
َأ َجيأشً  َز َشاهأ َمازَنأَدرَا َنَة َجهَّ هي السَّ ََ َهذي ا َكا ريًا َلُه يُ عأَرُف َِمأُلوَكُه تينأكيَز، فَ َلمَّ ِأ َأمي تَ عأَمَل َعَليأهي ا، َواسأ

َن الأَعَساكيري  نأَدُه مي ، َفَمَلَكَها، َفَجَمَع تينأكيُز َمنأ عي ََ َغا ، َفَساَر إيََل َدامي وييِنيِي يني الأَقزأ َوَساَر إيلَيأهي بيَسابيقي الدِي
ُّ، فَ َوَصَل  وييِني ، َفَخَرَج إيلَيأهي الأَقزأ ََ َغا َكُرُه إيَلَّ َوَقدأ  إيََل َدامي ُعرأ ُهَو َوَعسأ ِأ َيشأ نأُه، فَ َل رٍَّة مي إيََل تينأكيَز َعَلى غي

َكُر َشاهأ مَ  ََل َعسأ تَ وأ نَي، َواسأ َهزيمي ا ُمن أ رَُّقوا َوَولَّوأ ََ ، فَ تَ  ِأ يأَف فييهي ُّ َوَوَضَع السَّ وييِني ُِ الأَقزأ َأ َكَبَسُه ازَنأَدرَا
، َوَعاَد  طَاَم َوبيََلدي َعَلى تيلأَك الأبيََلدي لأَغارَةي َعَلى َبسأ تَ َغَل ِبي بي نَ يأَسابُوَر. َواشأ تينأكيُز إيََل الأُمَؤيَّدي َصاحي

 ُقوَمَس.
 

لأَمغأريبي  َي ُغَمارََة ِبي َيا صأ ُر عي  ذيكأ
اَئٍة[ ، ََثَرتأ  مي نَي ]َوََخأسي ٍع َوََخأسي ني َسَنَة تيسأ مي َت َعبأدي الأُمؤأ ا ََتَقََّق النَّاُس َموأ قَ َبائيُل ُغَمارََة َمَع  َلمَّ

يَ  ، َوهي ِأ َباْليي تَ نَ ُعوا يفي جي ، َوامأ ِأ َعيهي َجأ ، َوتَبيُعوُه ِبَي ِأ ًما َكبيريًا فييهي ََ ُمَقدَّ ٍرو، وََكا َتاحي بأني َعمأ َأ  َمَعاقيُل مي
ِأ أَبُو يَ عأُقوَب يُوُسُف بأُن َعبأدي  َز إيلَيأهي ٌِ ََجٌَّة، فَ َتَجهَّ ِأ ُأَم ٌرو  َمانيَعٌة، َوُه ، َوَمَعُه َأَخَواُه َعمأ ني مي الأُمؤأ

َدى َوسي  تَ تَ ُلوا َسَنَة إيحأ ، فَاق أ ِأ ُموا إيلَيأهي ، َوتَ َقدَّ يَن َوالأَعَربي دي َن الأُمَوحِي ، يفي َجيأٍش َكبيرٍي مي َُ تِينَي َوُعثأَما
ِأ َكثيرٌي، َوفييَمنأ قُتي  ُه ن أ ََزَمتأ ُغَمارَُة، َوقُتيَل مي اَئٍة، فَاَّنأ مي نأ َوََخأسي ، َوََجَاَعٌة مي ِأ ُمُه ٍرو ُمَقدَّ َتاُح بأُن َعمأ َأ َل مي

َوًة. ِأ َعن أ ، َوَمَلُكوا بيََلَدُه ِأ يهي مي ِأ َوُمَقدَّ  َأعأَياَّنيي
ا قُتيُلوا َذلَّ  نأ ُغَمارََة، فَ َلمَّ َُ مي َنَة، فَان أَتَظُروا َما َيُكو َيت أ ََ الأ ََ ُهَناَك قَ َبائيُل َكثيريٌَة يُرييُدو  تأ تيلأكَ وََكا
يعي  َاُء يفي َجَي ِهأ َيٍة، َفَسَكَنتي الدَّ َنٍة َوَمعأصي َقاُدوا ليلطَّاَعةي، َوَلَأ يَ بأَق ُمَتَحرِيٌك ليَيت أ . الأَقَبائيُل َوان أ  الأَمغأريبي
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ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ُد بأُن أُنُ َز َعَلى بَ َلدي اْلأي  رُي ُُمَمَّ َمي َنةي َأَغاَر اْلأ هي السَّ ، فَ َقَتَل يفي َهذي ََ ُلَها َغافيُلو ََ َوَأهأ َُراَسا يلييَّةي ِبي َاعي َسأ

نأ َذليَك. ِأ مي يَ ُه َحابُُه أَيأدي ثَ َر، َوَمَْلَ َأصأ ، َوَأَسَر َوَسََب َوَأكأ ِأ ُه ن أ  مي
اَئةي سَ  نأ مي ثَ ُر مي ، َوُعُمُرُه َأكأ ََ َتا سأ جي ُر بأُن َخَلٍف َمليُك سي لي َنصأ ضأ ََ َ أَبُو الأ ُة ُملأكيهي َوفييَها تُ ُويفِي َنٍة، َوُمدَّ

لي مَ  ضأ ََ ََ أَبُو الأ ٍر، وََكا َُد بأُن َنصأ تأحي َأْحأ ََ يني أَبُو الأ ُنُه َِشأُس الدِي ََ َسَنًة، َوَمَلَك بَ عأَدُه اب أ ًَل ََثَانُو ليًكا َعادي



َي َسنأَجَر يفي غَ  لأطَا َرةي السُّ يَّتيهي، َوَلُه آََثٌر َحَسَنٌة يفي ُنصأ ا َعنأ رَعي ًَ َيي قيٍف.َع  ريأي َموأ
ََلمي الَِّتي بي  سأ ينييَّةي يفي َعَساكيَر ََل َُتأَصى َوَقَصَد بيََلَد اْلأي طَنأطي َن الأُقسأ َيدي قَ لأجي َوفييَها َخَرَج َمليُك الرُّومي مي

َُ يفي تيلأَك الأبيََلدي يفي ََجأٍع َكبيرٍي،  َتَمَع الَتُّأُكَما َمنأَد، فَاجأ ََلَ َوابأني َدانيشأ ََ َعَلى َأطأَرافي َأرأسي َفَكانُوا يُغيريُو
َبَح ََل يَ َرى َأَحًدا. َذا َأصأ َكريهي لَيأًَل، فَإي  َعسأ

ينييَّةي، وَ  طَنأطي َلى َعَشَراتي أُُلوٍف، فَ َعاَد إيََل الأُقسأ ُة الأَقت أ دَّ ا َعاَد وََكثُ َر الأَقتأُل يفي الرُّومي َحَّتَّ بَ َلَغتأ عي َلمَّ
نأ  ََ مي ليُمو .َمَلَك الأُمسأ ٍَ َة ُحُصو دَّ  ُه عي

 ]الأَوفَ َياُت[
َا. تييَها ِبي َأ يُب بَ لأَخ َوُم يُّ َخطي َُواَرزأمي َماُم ُعَمُر اْلأ َ اْلأي  َوفييَها تُ ُويفِي

يَّةي َعَلى َََّ  اريسي ََ لأ َعاري، َوَلُه َمَقاَماٌت ِبي َشأ ُب التََّصانييفي َواْلأ ، َصاحي يُّ ُمودي ٍر الأَمحأ ي أَبُو َبكأ طي َوالأَقاضي
لأَعَربييَّةي.مَ  َرييرييِي ِبي  َقاَماتي اْلأ
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اَئٍة[ مي تِينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
560 - 

اَئةٍ  مي تِينَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
َأ َوُملأكي ابأنيهي بَ عأَدهُ  ُر َوفَاةي َشاهأ َمازَنأَدرَا  ذيكأ

ني رَبييٍع اْلأَ  َنةي، ََثمي هي السَّ ا يفي َهذي ، َوَلمَّ ََ َرََّيَر بأني قَاري ُِ بأُن َعلييِي بأني َشهأ ُت َأ ُرسأ َ َشاهأ َمازَنأَدرَا ، تُ ُويفِي وَّلي
َي َوالأبيََل  ُصو ََل َعَلى َسائيري اْلُأ تَ وأ ًما، َحَّتَّ اسأ َتُه َأَّيَّ ََسُن َموأ يني اْلأ َِ اب أُنُه َعََلُء الدِي َ َكَت ، ُثَّ َأظأَهَرُه، تُ ُويفِي دي

، َوَلَأ ي َ فَ َلمَّ  هي يفي الأُملأكي ََ الأُمَنازََعَة ليَوَلدي َتا سأ هي ََ َودي ُب ُجرأَجا رأَع ا َظَهَر َخََبُ َوفَاتيهي َأظأَهَر إييثَاُق َصاحي
ٌِ، َوَلَأ  يهي إيَذا الأَتَجَأ إيلَيأهي، َوَلكينَّ الأُملأَك َعقيي نَُّه َلَأ يَ َزلأ َيُذبُّ َعنأُه َوَُيأمي نأ ُمَنازََعتيهي  َحقَّ أَبييهي، فَإي َُيأُصلأ مي

ُدوثَةي. ُحأ َعةي َوقُ بأحي اْلأ مأ َ ُسوءي السُّ ٍء َغريأ  َعَلى َشيأ
 

َها ِأ َعن أ يليهي َكري الأُمَؤيَّدي َنَسا َورَحي ري َعسأ ُر َحصأ  ذيكأ
ُوََل  يَنةي َنَسا، َفَحَصُروَها إيََل َُجَاَدى اْلأ ََ الأُمَؤيَُّد َقدأ َسريََّ َجيأًشا إيََل َمدي َنةي، َفَسريََّ َكا هي السَّ  يفي َهذي

َكُر الأُمَؤيَّدي  َها َعسأ ا قَارَبُوَها رََحَل َعن أ َز َجيأًشا إيََل َنَسا، فَ َلمَّ ََلَ بأُن أَتأسي ، ُخَواَرزأم َشاهأ أَيأل َأرأسي
ُوََل. َر َُجَاَدى اْلأ  َوَعاُدوا إيََل نَ يأَسابُوَر َأَواخي

َكُر الأُمَؤيَّدي إيََل  يُّ َوَساَر َعسأ َكُر الأُمَؤيَّدي َم الأَعسأ ُهوا إيََل نَ يأَسابُوَر، فَ تَ َقدَّ ِأ تَ َوجَّ ََّنَُّ َكري ُخَواَرزأَم، ْلي  َعسأ
ُب َنَسا يفي طَاَعةي  ، َوَصاَر َصاحي ِأ ُه ِأ َعاَد َعن أ يُّ ِبيي َُواَرزأمي َكُر اْلأ َع الأَعسأ ا َسَي َها، فَ َلمَّ ِأ َعن أ ُخَواَرزأم  ليرَيُدَُّه



 طأَبُة َلُه فييَها.َشاهأ َواْلأُ 
، رُي إييثَاُق إيََل الأُمَؤيَّدي َمي بُ َها اْلأ ، فَالأَتَجَأ َصاحي ََ َتا سأ هي َكُر ُخَواَرزأَم إيََل دي  َوَساَر َعسأ
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نَ ُهَما، فَ َقبيَلُه الأُمَؤيَُّد َوَسريََّ إيلَيأهي َجيأشً  َشةي بَ ي أ ني الأَوحأ بي نَ يأَسابُوَر، بَ عأَد ََتَكُّ نأَدُه َصاحي ا، فََأقَاُموا عي ًَ ا َكثيي
. ََ َتا َهةي َطََبيسأ نأ جي هي مي هي َوبَ َلدي سي َأ  َحَّتَّ َدَفَع الضََّرَر َعنأ نَ 

َنٌة. حأ ِأ فييَها شي َها َوَصاَر َْلُ َكَر ُخَواَرزأَم َغَلُبوا َعَلي أ ََّ َعسأ َُ فَإي َتا سأ هي  َوَأمَّا دي
 

تييََلءي الأُمَؤيَّدي َعَلى َهَراةَ  ُر اسأ  ذيكأ
َُمَراُء الأ  َز اْلأ ا قُتيَل ََتَهَّ اَئٍة[ ، فَ َلمَّ مي نَي ]َوََخأسي ٍع َوََخأسي بي َهَراَة َسَنَة تيسأ ُغزِييَُّة َقدأ ذََكرأََن قَ تأَل َصاحي

ََ َلُه َميأ  ، وََكا يني ٌَ يُ َلقَُّب أَثيرَي الدِي َرَها إينأَسا ٌل إيََل الأُغزِي، َوُهَو َوَساُروا إيََل َهَراَة َوَحَصُروَها، َوَقدأ تَ َوَلَّ َأمأ
َتَمَع  لي َهَراَة، فَاجأ نأ َأهأ َببي َخلأٌق َكثيرٌي مي ََذا السَّ ِأ َِبطيًنا، فَ َهَلَك ْلي ُلُه ًرا، َويُ َراسي ِأ ظَاهي ُلَها ُُيَاريُِبُ َأهأ

، فَ  لي اَّللَّي الطُّغأَرائييُّ َُُتوحي َعلييُّ بأُن َفضأ ُلَها إيََل الأُمَؤيَّدي َأيأ أَبَهأ، فَ َقتَ ُلوُه، َوقَاَم َمَقاَمُه أَبُو الأ َأرأَسَل َأهأ
يني تينأكيَز يفي جَ  ِأ َِمأُلوَكُه َسيأَف الدِي نأقيَيادي إيلَيأهي، َفَسريََّ إيلَيأهي لطَّاَعةي َواَلي بي نَ يأَسابُوَر، ِبي يأٍش، َوَسريََّ َصاحي

َو، فََأَخُذوا دَ  َع الأُغزُّ َجيأًشا آَخَر َأَغاُروا َعَلى َسرأَخَس، َوَمرأ ا َسَي نَي، فَ َلمَّ َوابَّ الأُغزِي َوَعاُدوا َساليمي
َو.  بيَذليَك رََحُلوا َعنأ َهَراَة إيََل َمرأ

 
َمنأدَ  َ ابأني َدانيشأ ََلَ َوَبنيأ َ قَ لأجي َأرأسي َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ

ََلَ  َ الأَمليكي قَ لأجي َأرأسي َنُة َبنيأ َيت أ َنةي َكاَنتي الأ هي السَّ بي ُقونيَيَة يفي َهذي ََلَ، َصاحي ُعودي بأني قَ لأجي َأرأسي بأني َمسأ
بي َمَلطأَيَة َوَما َُيَاويرَُها َمنأَد، َصاحي ََلَ بأني َدانيشأ ي َأرأسي َ ََّيغي ، َوَبنيأ نأ بَ َلدي الرُّومي نأ بَ َلدي  َوَما َُيَاويرَُها مي مي

يَدٌة. نَ ُهَما َحرأٌب َشدي ، َوَجَرى بَ ي أ  الرُّومي
َتي الزَّوأَجُة إيََل َوَسبَ بُ َها أَ  ، َفُسريِي ِي َنَة الأَمليكي َصلييَق بأني َعلييِي بأني أَِي الأَقاسي ََلَ تَ َزوََّج اب أ َأ قَ لأَج َأرأسي

ُب َمَلطأَيَة َعَليأهي، َوَأخَ  ََلَ َصاحي ي َأرأسي رُُه، َوَأَغاَر ََّيغي ُِ َقدأ َل ََلَ َمَع َجَهاٍز َكثيرٍي ََل يُ عأ َذ قَ لأجي َأرأسي
َمنأَد، فََأَمَرَها ِبي الأعَ  دي بأني َدانيشأ َي بأني ُُمَمَّ ي النُّو يهي ذي بأني َأخي َأ يُ َزوِيَجَها ِبي لرِيدَّةي َعني ُروَس َوَما َمَعَها َوَأرَاَد َأ

، فَ زَ  ََلمي سأ ََلَ، ُثَّ َعاَدتأ إيََل اْلأي نأ قَ لأجي َأرأسي َخ النِيَكاُح مي سي ََ َعَلتأ ; لييَ ن أ ََ ، فَ  ََلمي سأ ني ابأني اْلأي وََّجَها مي
ََزَم قَ لأ  تَ َتََل، فَاَّنأ َمنأَد، فَالأتَ َقَيا َواق أ َكَرُه َوَساَر إيََل ابأني َدانيشأ ََلَ َعسأ يهي، َفَجَمَع قَ لأُج َأرأسي ََلَ، َأخي ُج َأرأسي

تَ نأَصَرُه، فََأرأَسَل إيلَيأهي َجيأًشا َكثيريًا، َفَماتَ  ، َواسأ َمنأَد يفي  َوالأَتَجَأ إيََل َمليكي الرُّومي ََلَ بأُن َدانيشأ ي َأرأسي ََّيغي
، َوَمَلَك قَ لأجُ  مي ََّيَّ  تيلأَك اْلأ
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َنَُّه َمَلَك الأ  َمنأَد، ْلي دي بأني َدانيشأ ُِ بأُن ُُمَمَّ ي َراهي َطَلَح ُهَو َوالأَمليُك إيب أ هي، َواصأ ََلَ بَ عأَض بيََلدي بيََلَد بَ عأَد َأرأسي
ََلَ، ي َأرأسي هي ََّيغي يَنةي قَ يأَسارييََّة، َوَمَلَك َشاَهاَ  َعمِي َمنأَد َعَلى َمدي دي بأني َدانيشأ َي بأُن ُُمَمَّ ََل ُذو النُّو تَ وأ َواسأ

قُ  ََ ِأ َوات َّ نَ ُه ُد بَ ي أ تَ َقرَّتي الأَقَواعي يَنةي أَنأُكورييََّة َواسأ ََلَ َعَلى َمدي ُعوٍد َأُخو قَ لأجي َأرأسي  وا.َشاهأ بأُن َمسأ
 

نَ  َيت أ ُر الأ ََلَذيكأ يني َوقَ لأجي َأرأسي َ نُوري الدِي  ةي َبنيأ
 َ ، َوَبنيأ امي بي الشَّ يني َُمأُمودي بأني زَنأكيي، َصاحي َ نُوري الدِي َدٌة َبنيأ َشٌة ُمَتَأكَّ َنةي َكاَنتأ َوحأ هي السَّ قَ لأجي يفي َهذي

، َأدَّتأ إيََل  بي الرُّومي ََلَ، َصاحي ُعودي بأني قَ لأجي َأرأسي ََلَ بأني َمسأ ا بَ َلَغ َخََبَُها َأرأسي ، فَ َلمَّ َرأبي َوالتََّضاُغني  اْلأ
َهاُه َعنأ َذليَك، َوَيَأمُ  ََلَ يَ ن أ َر، إيََل قَ لأجي َأرأسي صأ بي مي َر َكَتَب الصَّاليُح بأُن ُرزَّيأَك، َوزييُر َصاحي صأ ُرُه إيََل مي

عأًرا: َُوافَ َقتيهي، وََكَتَب فييهي شي  ِبي
ُِ نَ ُقوُل َوَلكينأ أَيأَن َمنأ  َه َه الرَّأأيي َوالرَّأأُي ُمب أ ُِ َوجأ َل ُِ ... َويَ عأ هَّ ََ  يَ تَ 

َزمُ  ي ُهَو َأحأ ري الَّذي َمأ ُُموَر َوَساَسَها ... يُ َوفَُّق ليْلأ  َوَما ُكلُّ َمنأ قَاَس اْلأ
 ُِ َل َّا َقَضى اَّللَُّ َيسأ َقى َُمَلًَّدا ... َوَما َأَحٌد ِمي  َوَما َأَحٌد يفي الأُملأكي يَ ب أ

نأ  ِأ  َأمي َِ َحرأبيُك  بَ عأدي َما َذاَق الأعيَدى َطعأ
ِأ  َنُك َناُفسي بَ ي أ ِي الت َّ ِأ إيََل ُحكأ ُِ ... رََجعأُت َي َصاٌب َوَعلأَق [ َوهي ِأ وََكاَنتأ يأهي  ]بيََ

َدهُ  ِأ َمنأ يَ تَّقيي اَّللََّ َوحأ نأدَُك َرُم ... َأَما عي َناءي ََنٌر ُتضأ حأ َن الشَّ ِأ مي  َوفييُك
يَنهُ َأَما يفي رََعاَّيَ  ا َلَعلَّ اَّللََّ يَ نأُصُر دي ُِ ... تَ َعاَلوأ لي َن النَّاسي ُمسأ ِأ مي  ُك

َهُض َْنأَو الأَكافيرييَن بيَعزأَمةٍ  ُِ ... َونَ ن أ ُت يَن َْنأُن َوأَن أ  إيَذا َما َنَصرأََن الدِي
 ُِ َس َا َُتأَوى الأبيََلُد َوتُ قأ ثَاْلي مأ  ِبَي

هي، َهَكَذا ذَكَ  نأ َهذي َي َأطأَوُل مي َأ  َوهي عأري، فَإي ََذا الشِي ََّ الصَّاليَح َأرأَسَل ِبي ثََة َوَأ َادي هي اْلأ َر بَ عأُض الأُعَلَماءي َهذي
ََّ الصَّاليَح قُتيَل َسَنَة  َ ، ْلي ثَُة قَ بأَل َهَذا التَّارييخي َادي ََ اْلأ َأ َتُكو َبغيي َأ عأُر ليلصَّاليحي فَ يَ ن أ ََ الشِي تٍِ َكا سي

اَئةٍ  مي نَي ]َوََخأسي َأ َوََخأسي ، )َوُُيأَتَمُل( َأ ثَُة يفي َهَذا التَّارييخي َادي عأُر لَُه فَاْلأ َأ َلَأ َيُكني الشِي ، َوإي ََ [ يفي رََمَضا
. َي َتدَّ إيََل اْلأ َبييَّاتي ُثَّ( امأ َم الصَّاليحي )َفَكَتَب اْلأ ََ َأَّيَّ َناُفُس َكا ََ َهَذا الت َّ  َيُكو
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ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ََجنأ يفي  يفي بأني اْلأ يني َعبأدي اللَّطي ري الدِي َ َصدأ يَمٌة َبنيأ َنٌة َعظي ََ فيت أ َها ََ صأ َر، َوَقَع ِبَي ََ َنةي، يفي َص هي السَّ يِي َهذي دي



 َ ، َفَداَم الأقيَتاُل َبنيأ بي َعصُّبي ليلأَمَذاهي ، بيَسَببي الت َّ بي َحابي الأَمَذاهي نأ َأصأ ي َوَغريأيهي مي َ الأَقاضي َوَبنيأ
وري َواْلأَ الطَّ  َن الدُّ َم َكثيرٌي مي ََتََق َوُهدي ٍم ُمتَ َتابيَعًة قُتيَل فييَها َخلأٌق َكثيرٌي، َواحأ ي ََثَانيَيَة َأَّيَّ َتنيأ ، ُثَّ ائيََ َواقي سأ

َبحي ُصورٍَة.  افأََتَُقوا َعَلى َأق أ
وييَن، َفقي  نأ قَ زأ لأُقرأبي مي يلييَُّة قَ لأَعًة ِبي َاعي َسأ ِأ َيُكنأ َلُه َوفييَها َبََن اْلأي َها، فَ َل َز َعن أ يني إييلأديكأ سي الدِي يَل ليَشمأ

وييَن، َفَحَصُروَها ُموا بَ عأَد َذليَك إيََل قَ زأ ، فَ تَ َقدَّ ِأ ِأ َوَغائيَلتيهي نأ َشرِيهي فًا مي َالي َخوأ هي اْلأ َذي ِأ إينأَكاٌر ْلي ، َوقَاتَ َلُه
ُلَها َأَشدَّ قيَتاٍل رَآُه النَّاُس.  َأهأ

، َوَحَكى ِلي  ِي لأعيلأ َتغيُل ِبي وييَن َأشأ ، قَاَل: ُكنأُت بيَقزأ ََُضََلءي ةي الأ َئيمَّ َن اْلأ قَائيَنا َبلأ َمَشاَيييَنا مي دي  بَ عأُض َأصأ
َصابٌَة َْحأَراُء، إيَذا قَاَتلَ  َجاَعةي، َوَلُه عي لشَّ ُصوفًا ِبي ََ َموأ ٌَ يَ ُقوُد ََجأًعا َكبيريًا، وََكا َا إينأَسا ََ ِبي َا   َعَصبَ وََكا ِبي
ًما إيَذا ُهَو يَ ُقو  نأَدُه يَ وأ َنَما َأََن عي ُُلوَس َمَعُه، قَاَل: فَ بَ ي أ ي اْلأ َتهي بُُّه َوَأشأ ُل: َكَأِّني رَأأَسُه، قَاَل: َفُكنأُت ُأحي

، َفُكنأُت َأوََّل ال ِأ ِأ َوقَاتَ لأَناُه َنا إيلَيأهي َدةي َوَقدأ َقَصُدوا الأبَ َلَد َغًدا، َفَخَرجأ لأَمََلحي ٌب ِبي نَّاسي َوَأََن ُمتَ َعصِي
ُل الأبَ َلدي. ُع َأهأ َدُة، َويَ رأجي ُع الأَمََلحي َتلأ َغريأيي، ُثَّ تَ رأجي ِأ يُ قأ ، فَ َل ِأ هي الأعيَصابَةي، فَ َقتَ لأَناُه َذي  ِبي

َدةي، َفَخَرَج ا ُت بيُوُصولي الأَمََلحي ََ الأَغُد إيذأ َقدأ َوَقَع الصَّوأ ا َكا لنَّاُس، قَاَل: َفذََكرأُت قَاَل: فَ َو اَّللَّي َلمَّ
حُّ َما قَاَل َأمأ ََل؟ قَاَل: ف َ  [ أَنأُظَر َهلأ َيصي َأ ٌَّة إيَلَّ ]َأ ُت َواَّللَّي َولَيأَس ِلي ِهي ، َفَخَرجأ َل الرَُّجلي ِأ َيُكنأ قَ وأ َل

ِأ قَتييًَل بيعيَصابَتي  يهي َتلأ إيَلَّ َقلييٌل َحَّتَّ َعاَد النَّاُس َوُهَو َُمأُموٌل َعَلى أَيأدي ، َوذََكُروا أَنَُّه َلَأ يُ قأ َراءي َمأ هي اْلأ
نأ أَيأَن َلُه  ٌء، َومي نأُه َشيأ ، َوَلَأ يَ تَ َغريَّأ مي ليهي َكيأَف َصحَّ نأ قَ وأ ًبا مي ُُه، فَ َبقييُت ُمتَ َعجِي ِأ َغريأ نَ ُه  َهَذا الأَيقينُي؟بَ ي أ

أَلأُه َعنأ َتَ  هي اْلأيَكايََة َلَأ َأسأ ا َحَكى ِلي َهذي ، َفليَهَذا َوَلمَّ ةي يفي تيلأَك الأبيََلدي هي الأُمدَّ ََ يفي َهذي َا َكا ريَييَها، َوإيََّّ
. نيي مي َنَة َعَلى الظَّنِي َوالتَّخأ هي السَّ  أُثأبيتُ َها َهذي

دي بأني  َياءي الأُملأكي ُُمَمَّ ُب نَ يأَسابُوَر، َعَلى َوزييريهي ضي  َوفييَها قَ َبَض الأُمَؤيَُّد َأيأ أَبَهأ، َصاحي

(9/322) 

 

يني َأَِب بَ  رَي الدِي َزَر بَ عأَدُه َنصي تَ وأ ِي َُمأُموٍد الرَّازييِي َوَحَبَسُه، َواسأ َد بأَن أَِي طَاليٍب َسعأدي بأني أَِي الأَقاسي ٍر ُُمَمَّ كأ
َراَف دي  َي َسنأَجَر يَ تَ َوَلَّ إيشأ لأطَا َم السُّ ََ َأَّيَّ ، وََكا يفيِي تَ وأ ٍد الأُمسأ ٍر ُُمَمَّ َلةي أَِي َنصأ وأ َي الدَّ نأ َأعأَيا يَوانيهي، َوُهَو مي

نأَجرييَّةي.  السَّ
َقَطَع  ًة، َوان أ دَّ نَي، َوَلُقوا شي ٍع َوََخأسي وا َسَنَة تيسأ ََّ النَّاَس َحجُّ َباُر َأ َخأ َنةي َورََدتي اْلأ هي السَّ ِأ َويفي َهذي ُه ن أ مي

َلبييَّةي، َوَواقيَصَة، ، َصلَّى  َخلأٌق َكثيرٌي يفي فَ يأَد، َوالث َّعأ ِي يَنةي النَِّبي َاجُّ إيََل َمدي َوَغريأيَها، َوَهَلَك َكثيرٌي، َوَلَأ ََيأضي اْلأ
َتاُت، َوَوَقَع الأَوَِبءُ  ةي الأَغََلءي فييَها، َوَعَدمي َما يُ قأ ، َوليَشدَّ َبابي َسأ هي اْلأ َذي َِ، ْلي يَةي  اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ يفي الأَبادي

ِأ َعاَلٌَ  ُه ن أ َة َغاليَيًة.َوَهَلَك مي َكَّ َعاُر ِبي َسأ ، وََكاَنتي اْلأ ِأ يهي ، َوَهَلَكتأ َمَواشي ََ   ََل ُُيأَصوأ
نأ  ََ َقدأ قَ ُرَب مي ، وََكا بََة بأني الأُعَقيألييِي ريي تَ وأ َمي َّللَّي َعَلى اْلأ ُد ِبي تَ نأجي َر، قَ َبَض الأُمسأ ََ ُه قُ رأًِب َوفييَها، يفي َص



َيأُث ََيأُلو َمعَ  يًما ِبي َن َعظي ََة، فَ َوَضَع ُكتُ َبا مي ُد َُمَبًَّة َكثيريًَة، َفَحَسَدُه الأَوزييُر ابأُن ُهَبريأ تَ نأجي ُه، َوَأَحبَُّه الأُمسأ
َليي نأَد اْلأ ُروا عي ضي ُذوا َوُأحأ َََعُلوا َذليَك َوُأخي َخُذوا، فَ  َأ يَ تَ َعرَُّضوا لييُ ؤأ ِأ َأ ٍم َوَأَمَرُه ِي َمَع قَ وأ ةي، الأَعَج ََ

َها َخَرَج إيََل ََّنأري الأَمليكي يَ َتَصيَّدُ فََأظأَهرُ  ُة َعَلي أ ََ َليي ا َوَقَف اْلأ ، فَ َلمَّ يدي دي تيَناعي الشَّ مأ ، وا الأُكُتَب بَ عأَد اَلي
َل بَ غأَداَد لَ  خي لأَقبأضي َعَليأهي، فَ ُقبيَض َوُأدأ نأَدُه، فََأَمَر ِبي ، َفَحَضَر عي ََُراتي بََة َعَلى الأ َلُل تَ وأ ًَل يأ وََكاَنتأ حي

ُهرٍ  ََياةي َبلأ َماَت بَ عأَد َثََلثَةي َأشأ ْلأ ِأ َُيَتَّعي الأَوزييُر بَ عأَدُه ِبي دي بيهي، فَ َل َر الأَعهأ ََ آخي بَُة َوُحبيَس، َفَكا ََ تَ وأ ، وََكا
ََللي الأَكَمالي  نأ خي َتَمَع فييهي مي ًَل َوَسَخاًء َوإيَجازًَة، َواجأ َملي الأَعَربي ُمُروَءًة َوَعقأ رََّق يفي  َمنأ َأكأ ََ َما تَ 

.  النَّاسي
 ]الأَوفَ َياُت[

ََروييُّ َوزييُر ال يُّ اْلأ دي َامي َهاُب َُمأُموُد بأُن َعبأدي الأَعزييزي اْلأ َ الشِي ، تُ ُويفِي َوَّلي َي َوفييَها، يفي رَبييٍع اْلأ لأطَا سُّ
َز. يني إييلأديكأ ََلَ، َوَوزييُر َأََتبيكيهي َِشأسي الدِي  َأرأسي

ةي،َوفييَها تُ وُ  ََ َليي ََّري، َوزييُر اْلأ دي أَبُو الأُمَظ ُُه َُيأََي بأُن ُُمَمَّ ََة، َواَسأ يني الأَوزييُر ابأُن ُهَبريأ َُ الدِي َ َعوأ ََ  يفِي وََكا
اَئٍة، َوُدفينَ  عينَي َوَأرأبَعيمي ليُدُه َسَنَة تيسأ ُوََل َوَموأ تُُه يفي َُجَاَدى اْلأ  َموأ
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َرَسةي الَِّتي  لأَمدأ َمُع ِبي ًا، َعاليًما َيسأ ، َديِيًنا، َخريِي َهبي َبلييَّ الأَمذأ ََ َحن أ َرةي، وََكا  بَ َناَها ليلأَحَنابيَلةي بيَبابي الأَبصأ
يٍد، وَ  ََ َذا رَأأٍي َسدي ََسَنُة، وََكا َِ، َوَلُه فييهي التََّصانييُف اْلأ ، َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ ِي يَث النَِّبي ى ََنَفَق َعلَ َحدي

ا مَ  ُلُه، َوَلمَّ ث أ ََ يَ ُقوُل: َلَأ يَزيرأ ليَبِني الأَعبَّاسي مي َيي َكا َت ََّ الأُمقأ يًما، َحَّتَّ إي اقًا َعظي َيي نيََ َت اَت قَ َبَض الأُمقأ
ليهي. هي َوَأهأ  َعَلى َأوأََلدي

، وَ  لي صي لأَموأ يُّ ِبي ُد بأُن َسعأٍد الأبَ غأَدادي َنةي ُُمَمَّ هي السَّ َذي ليهي:َوتُ ُويفََّ ِبي نأ قَ وأ عأٌر َحَسٌن، َفمي  َلُه شي
َراضٍ  َلِني ُحبُُّه ... بيُطولي إيعأََلٍل َوإيمأ ي وَكَّ ي الَّذي  َأفأدي

ََلَي َأمأ رَاضٍ  ٌط َموأ ريي بَ عأَد َذا ُكلِيهي ... َأَساخي ُت َأدأ  َوَلسأ
ريَمةَ  كأ ِي ُعَمُر بأُن عي َماُم أَبُو الأَقاسي يأُخ اْلأي َ الشَّ قييهي(  َوفييَها تُ ُويفِي ََ قََّه َعَلى الأ ََ ، )تَ  افيعييُّ بأني الأََبأزييِي الشَّ

ََ َوَسائيري  َن الأعيَراقي َوُخَراَسا َََتاَوى مي هي، ََتأتييهي الأ َيقأ ريهي يفي الأ َد َعصأ ََ َواحي ، وََكا يِي َرَّاسي ، َوُهَو إيلأكيَيا اْلأ  الأبيََلدي
نأ َجزييَرةي ابأني ُعَمَر.  مي
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اَئٍة[]ُثَّ دَ  مي تِينَي َوََخأسي َدى َوسي  َخَلتأ َسَنُة إيحأ
561 - 

اَئةٍ  مي تِينَي َوََخأسي َدى َوسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
َيرينأجي  نأ بَ َلدي الأ َرةي مي ُر فَ تأحي الأُمنَ يأطي  ذيكأ

َن الأُمنَ يأطيَرةي  صأ يني َُمأُموُد بأُن زَنأكيي حي َنةي فَ َتَح نُوُر الدِي هي السَّ ، َوَلَأ  يفي َهذي َيرينأجي ََ بيَيدي الأ ، وََكا امي َن الشَّ مي
َأ َجََ  َِ أَنَُّه إي ، َوَعلي ِأ ُه ن أ رٍَّة مي َا َساَر إيلَيأهي َجرييَدًة َعَلى غي َع الأَعَساكيَر َُيأُشدأ َلُه، َوََل ََجََع َعَساكيَرُه، َوإيََّّ

َُرأَصَة َوَساَر إيََل الأ  تَ َهَز الأ ُروا َوََجَُعوا، َوان أ ًرا، َحذي َوًة َوقَ هأ َرةي َوَحَصَرُه، َوَجدَّ يفي قيَتاليهي، فََأَخَذُه َعن أ ُمنَ يأطي
ِأ َخيأُل اَّللَّي  نينَي، فََأَخَذَتأُ يَن بيهي َكانُوا آمي ََّ الَّذي َِ َغنييَمًة َكثيريًَة، فَإي َا َوَسََب، َوَغني ِأ ََل َوقَ َتَل َمنأ ِبي  بَ غأَتًة َوُه

، َوَلَأ ََيأَتمي  ََ ُعُرو َن الأَعَساكيري َيشأ َيرينأُج ليَدفأعيهي إيَلَّ َوَقدأ َمَلَكُه، َوَلوأ َعليُموا أَنَُّه َجرييَدٌة يفي قيلٍَّة مي عي الأ
هي. نأ َردِي رَُّقوا َوأَييُسوا مي ََ ا َمَلَكُه تَ  َا ظَنُّوُه أَنَُّه يفي ََجأٍع َكثيرٍي. فَ َلمَّ َرُعوا إيلَيأهي، إيََّّ  َْلَسأ

ُر قَ تألي َخطَ  طٍ ذيكأ َطَع َواسي أَس ُمقأ  لأَبي
. ََ َتا ُب ُخوَزسأ ي ِشُأَلَة َصاحي ٍط، قَ تَ َلُه ابأُن َأخي َطُع َواسي أُس ُمقأ َنةي قُتيَل َخَطلأَبي هي السَّ  يفي َهذي

َطعَ  َس ُمقأ ََ َقدأ َصاَهَر ُمنأُكوبَ رأ ي ُِشأَلَة، َكا ََّ ابأَن َسنأَكا، َوُهَو ابأُن َأخي  َوَسَبُب َذليَك َأ
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اَئٍة، فَ َلمَّ  مي نَي َوََخأسي ٍع َوََخأسي َس َسَنَة تيسأ َّللَّي قَ َتَل ُمنأُكوبَ رأ َد ِبي تَ نأجي ََّ الأُمسأ َََق َأ َرةي، فَات َّ ا قُتيَل َقَصَد الأَبصأ
َرةي،  بي الأَبصأ َتكينَي، َصاحي نأ بَ غأَداَد إيََل َكُمشأ َرَة َوََّنََب قُ َراَها، فََأرأَسَل مي َُحارَبَةي ابأني ابأَن َسنأَكا الأَبصأ ِبي

َكٍر،  ُر َعَلى إيقَاَمةي َعسأ دي ٌن ََل يَ قأ بي َجيأٍش، يَ عأِني أَنَُّه َضامي ُت بيَصاحي ٌل َلسأ َسنأَكا، فَ َقاَل: َأََن َعامي
َطُعَها ََجأًعا َوخَ  أُس ُمقأ ٍط، َوََّنََب َسَواَدَها، َفَجَمَع َخَطلأَبي َعَد إيََل َواسي َع ابأُن َسنأَكا، َوَأصأ َرَج إيََل َفَطمي

 قيَتاليهي.
َكُرهُ  ََزَم َعسأ ، فَاَّنأ ِأ ، ُثَّ قَاتَ َلُه ِأ َتَماَْلُ أَس، فَاسأ يَن َمَع َخَطلأَبي َُمَراَء الَّذي ، فَ َقتَ َلُه، وََكاَتَب ابأُن َسنأَكا اْلأ

َحابُُه ظَنُّوُه ِبَ  ا رَآُه َأصأ أَس، فَ َنَصَبُه، فَ َلمَّ َِ َخطَلأَبي ََ إيلَيأهي، وَُكلُّ َوَأَخَذ ابأُن َسنأَكا َعَل قيًيا، َفَجَعُلوا يَ ُعوُدو
 َمنأ رََجَع َأَخَذُه ابأُن َسنأَكا، فَ َقتَ َلُه َأوأ َأَسَرُه.

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
، َحَّتَّ بَ َلُغوا كينأَجَة، فَ َقتَ ُلو  ٍَ َنةي َخَرَج الأَكَرُج يفي ََجأٍع َكثيرٍي َوَأَغاُروا َعَلى بُ لأَدا هي السَّ ا َوَأَسُروا  يفي َهذي

 َكثيريًا َوََّنَُبوا َما ََل ُُيأَصى.
 ]الأَوفَ َياُت[

يأُخ  ، الشَّ يُّ ُتمي ُّ الرُّسأ َهاّني ََ َصأ َِ أَبُو َعبأدي اَّللَّي اْلأ ُت َسُن بأُن الأَعبَّاسي بأني ُرسأ َ اْلَأ الصَّاليُح، َوُهَو َوفييَها تُ ُويفِي



ََد بأني َخَلٍف، وَ  ويي َعنأ َأْحأ ُهوٌر يَ رأ  َغريأيهي.َمشأ
ٍد اْلأييلييُّ الأُمقيي ري بأُن أَِي َصاليٍح أَبُو ُُمَمَّ يأُخ َعبأُد الأَقادي َ الشَّ ري، تُ ُويفِي خي ُِ بيبَ غأَداَد، َوفييَها، يفي رَبييٍع اْلأ

َن الصَََّلحي َعَلى َحاَلٍة َكبيريٍَة، َوُهَو  ََ مي اَئٍة، وََكا ليُدُه َسَنَة َسبأعينَي َوَأرأبَعيمي ، َوَموأ َهبي َبلييُّ الأَمذأ َحن أ
َي بيبَ غأَداَد. ُهورَا َرَسُتُه َوريَِبطُُه َمشأ  َوَمدأ
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اَئٍة[ مي تِينَي َوََخأسي ي َوسي نَ َتنيأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
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اَئةٍ  مي تِينَي َوََخأسي ي َوسي نَ َتنيأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
رييُكو  يني شي دي َأَسدي الدِي ُر َعوأ رَ ذيكأ صأ  هأ إيََل مي

نأُه، ََ مي َر، َوَما َكا صأ رييُكوهأ إيََل مي يني شي رَي َأَسدي الدِي اَئٍة َمسي مي نَي َوََخأسي ٍع َوََخأسي َُولُُه  َقدأ ذََكرأََن َسَنَة تيسأ َوقُ 
يني إيََل  َمةي نُوري الدِي دأ امي َأقَاَم َعَلى َحاليهي يفي خي ا َوَصَل إيََل الشَّ ، فَ َلمَّ امي . إيََل الشَّ َي  اْلأ

صي َعَلى َذليَك َكثي  َن اْلأيرأ نأَدُه مي ََ عي َها، وََكا دي َا َوبيَقصأ ُث ِبي َها ََل يَ َزاُل يَ َتَحدَّ ن أ هي مي دي ََ بَ عأَد َعوأ رٌي، وََكا
، َوَسريََّ َمَعُه نُوُر ال ري يفي َجيأٍش َقوييٍِ خي َز َوَساَر يفي رَبييٍع اْلأ َنَة ََتَهَّ هي السَّ ََ َهذي ا َكا َن فَ َلمَّ يني ََجَاَعًة مي دِي

يني  دَّ َأَسدي الدِي ا رََأى جي ََ َكاريًها ليَذليَك، َوَلكينأ َلمَّ يأ فَاريٍس، وََكا ََ ِأ أَلأ َُتُ دَّ ، فَ بَ َلَغتأ عي َُمَراءي ريي  اْلأ يفي الأَمسي
ُد َعَليأهي  ٍث يَ َتَجدَّ نأ َحادي فًا مي َ َمَعُه ََجأًعا َخوأ َأ ُيَسريِي َتَمَع َلَأ َُيأكينأُه إيَلَّ َأ ا اجأ ََلَم، فَ َلمَّ سأ ُعُف اْلأي ، فَ َيضأ ِأ

صأ  ََّيَر الأمي َيرينأجي َعَلى َيَيينيهي، فَ َوَصَل الدِي َر َعَلى الأََبِي، َوتَ َرَك بيََلَد الأ صأ َكُرُه َساَر إيََل مي رييََّة، َمَعُه َعسأ
َانيبي الأَغرأ  نأَدَها إيََل اْلأ َييَح، َوَعََبَ النِييَل عي َر، َوَتَصرََّف يفي فَ َقَصَد إيطأ صأ ْلأييَزةي ُمَقابيَل مي ، َونَ َزَل ِبي ِيِي

ًما. نَي يَ وأ ا َوََخأسي ًَ َها، َوَأقَاَم نَ يِي َِ َعَلي أ  الأبيََلدي الأَغرأبييَّةي، َوَحَك
تَ نأ  َيرينأجي َيسأ ِأ َقدأ َأرأَسَل إيََل الأ يني إيلَيأهي ا بَ َلَغُه ُمَييُء َأَسدي الدِي ََ َشاُوُر َلمَّ ُه َعَلى الصَّعأبي وََكا ، فَأَتَ وأ ِأ ُدُه جي

ِأ َمَقاٌم  هي ِأ يفي بيََلدي َقى َْلُ يني َفََل يَ ب أ َأ ََيأليَكَها َأَسُد الدِي فًا َأ ، َطَمًعا يفي ُملأكيَها، َوَخوأ ُلولي َمَعُه َوَمَع َوالذَّ
ا َوصَ  ، فَ َلمَّ ِأ ُف َيُسوقُ ُه َوأ ، َواْلأ ِأ ، فَالرََّجاُء يَ ُقوُدُه يني ، نُوري الدِي ِيِي َانيبي الأَغرأ َر َعََبُوا إيََل اْلأ صأ ُلوا إيََل مي

، َوَساَرتي الأ  ي لأَباَبنيأ ، فَ بَ َلَغ َمَكاًَن يُ عأَرُف ِبي يني َوَعَساكيُرُه َقدأ َساُروا إيََل الصَّعييدي ََ َأَسُد الدِي َعَساكيُر وََكا
َا اْلأَ  رَُكوُه ِبي َيرينأُج َورَاَءُه، فََأدأ رييَُّة َوالأ صأ ََ َأرأَسَل إيََل الأمي َرةي، وََكا خي نأ َُجَاَدى اْلأ رييَن مي َس َوالأعيشأ امي

ِأ  هي ، َوَجدِي ِأ هي ِأ َوُعَددي هي َرةي َعَددي ََبُوُه بيَكث أ نَي، فَ َعاُدوا إيلَيأهي، َوَأخأ َيرينأجي َجوَّاسي رييِينَي َوالأ صأ يفي َطَلبيهي، الأمي
، إيَلَّ أَنَُّه خَ  ِأ ََطري فَ َعَزَم َعَلى قيَتاْليي ِأ َعني الث ََّباتي يفي َهَذا الأَمَقامي اْلأ َُوُسُه ُعَف نُ  َأ َتضأ َحابيهي َأ نأ َأصأ اَف مي

، ِأ هي ِأ َوبيََلدي طَاَّنيي ِأ َعنأ َأوأ هي ِأ َوبُ عأدي هي لَّةي َعَددي ، ليقي ِأ نأ َسََلَمتيهي َرُب مي ِأ فييهي َأق أ ي َعطَبُ ُه  الَّذي
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َتشَ  ، فَاسأ دي إيََل َوَخَطري الطَّرييقي رأقييِي َوالأَعوأ َانيبي الشَّ ِأ َأَشاُروا َعَليأهي بيُعُبوري النِييلي إيََل اْلأ ، َفُكلُُّه ِأ ارَُه
ُئ، َوِبيَ  ََل أَيأَن نَ لأَتجي ، فَإي ي يَ غأليُب َعَلى الظَّنِي َنا، َوُهَو الَّذي ََزمأ َأ َْنأُن اَّنأ ، َوقَاُلوا َلُه: إي امي ي، الشَّ نأ َْنأَتمي

ٍح َعُدوٌّ لََنا؟وَُكلُّ مَ  يٍِ َوَفَلَّ يٍِ َوَعامي نأ ُجنأدي ََّيري مي هي الدِي  نأ يفي َهذي
ََ ُشَجاًعا،  ُب َشقييَف، وََكا يني بَ زأُغُش، َصاحي يني يُ َقاُل َلُه َشَرُف الدِي نأ َِمَالييكي نُوري الدِي رٌي مي فَ َقاَم َأمي

مُ  َر َفََل ََيأدي َسأ ََن إيََل  َوقَاَل: َمنأ ََيَاُف الأَقتأَل َواْلأ َرأَتيهي، َواَّللَّي لَئينأ ُعدأ َُ يفي بَ يأتيهي َمَع امأ الأُمُلوَك َبلأ َيُكو
كييٍَّة، َولَي َ  نأ َأقأطَاٍع َوَجامي ََّ َما لََنا مي نأ َغريأي َغَلَبٍة َوََل َبََلٍء نُ عأَذُر فييهي ليَيأأُخَذ يني مي َنا نُوري الدِي ََّ َعَلي أ ُعوَد

َنَ  يعي َما َأَخذأ َمي ََ َعنأ ِبي َيرُّو نَي َوَت ليمي َواَل الأُمسأ ََ َأمأ َنا َهَذا، َويَ ُقوُل: ََتأُخُذو مي َناُه إيََل يَ وأ ُه ُمنأُذ َخَدمأ
هي. َقُّ بيَيدي ََّاري! َواْلأ َر إيََل الأُك صأ ثأَل مي ََ مي ، َوُتَسلِيُمو ِأ  َعُدوِيهي

: َهَذا الرَّأأُي، َوبيهي َأعأَمُل، َوقَ  يني ََ فَ َقاَل َأَسُد الدِي َلُه، وََكثُ َر الأُمَوافيُقو ث أ يني مي يهي َصََلُح الدِي اَل ابأُن َأخي
رينأُج َوهُ  َي ََ َوالأ رييُّو صأ رََكُه الأمي ََكانيهي َحَّتَّ َأدأ ، فََأقَاَم ِبي َتَمَعتي الأَكليَمُة َعَلى الأقيَتالي ، َواجأ ِأ َو َعَلى تَ عأبيَئٍة، َْلُ

َقاَل يفي الأَقلأبي يَ تَ  َث أ ، َوَجَعَل اْلأ ُل الأبيََلدي َهبُ َها َأهأ ٍَ آَخَر فَ يَ ن أ ََكا َأ َيَتأَُكَها ِبي َنَُّه َلَأ َُيأكينأُه َأ َا، َوْلي َكث َُّر ِبي
ِأ  ََ َْحأَلتَ ُه َيرينأَج ََيأَعُلو رييِينَي َوالأ صأ ََّ الأمي ، َوقَاَل َوليَمنأ َمَعُه: إي يني يفي الأَقلأبي  َعَلى َوَجَعَل َصََلُح الدِي

، َوانأَدفيعُ الأَقلأبي ظَنًّ  ِأ َُوَسُك ُِ الأقيَتاَل، َوََل َُتأليُكوا نُ  ُدُقوُه ِأ َفََل َتصأ َذا َْحَُلوا َعَليأُك ِأ َأِّني فييهي، فَإي ُه ن أ وا ا مي
. ِأ ُعوا يفي َأعأَقاِبيي ، فَارأجي ِأ َذا َعاُدوا َعنأُك ِأ فَإي يهي َ أَيأدي  َبنيأ

َكريهي ََجأًعا َي َعسأ َعا نأ ُشجأ َتاَر ُهَو مي ِأ يفي الأَميأَمَنةي،  َواخأ ، َوَوَقَف ِبيي َرأبي ِأ يفي اْلأ َُه ِأ َويَ عأريُف َصَبأ يَثيُق ِبيي
ِأ َمنأ بيهي قيَتا ، فَ َقاتَ َلُه َيرينأُج َما ذََكَرُه، َوَْحَُلوا َعَلى الأَقلأبي َي فَ َعَل الأ َتا ا تَ َقاَتَل الطَّائيََ ريًا، فَ َلمَّ ًَل َيسي

يهي  َ أَيأدي ََزُموا َبنيأ يني فييَمنأ َمَعُه َعَلى َمنأ َواَّنأ يَنئيٍذ َأَسُد الدِي َيرينأُج، َفَحَمَل حي ُِ الأ رِيقينَي َوتَبيَعُه ََ َ ُمتَ  ِأ َغريأ
يأفَ  ، َوَوَضَع السَّ ِأ ، فَ َهَزَمُه لي اريسي َوالرَّاجي ََ َيرينأجي الأ نَي َوالأ ليمي َن الأُمسأ يَن َْحَُلوا مي ،  ََتَلََّف َعني الَّذي ِأ فييهي

َرأ  فَأَثأَخنَ  ُزوًما، َواْلأ ِأ َمهأ َكَرُه ا َعسأ نَي رََأوأ َهزيمي َن الأُمن أ َيرينأُج مي ا َعاَد الأ َر، فَ َلمَّ َسأ ثَ َر الأَقتأَل َواْلأ َض َوَأكأ
َر وَ  صأ يأ فَاريٍس ََتأزيُم َعَساكيَر مي ََ ََّ أَلأ نأ َأعأَجبي َما يُ َؤرَُّخ َأ ََ َهَذا مي ََزُموا أَيأًضا، وََكا ًرا، فَاَّنأ َأ ريَنَج في قَ 

. لي احي  السَّ
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امي  هي إيََل الشَّ دي َكنأَدرييََّة َوَعوأ سأ يني اْلأي ُر ُملأكي َأَسدي الدِي  ذيكأ
َكنأَدرييَّةي، وَ  سأ ي َساَر إيََل ثَ غأري اْلأي لأَباَبنيأ يني ِبي نأ َأَسدي الدِي َيرينأُج مي ََ َوالأ رييُّو صأ ََزَم الأمي ا اَّنأ َجََب َما يفي الأُقَرى َلمَّ

ليَها َسلَُّموهَ  نأ َأهأ َُساَعَدٍة مي َكنأَدرييَّةي، فَ َتَسلََّمَها ِبي سأ ، َوَوَصَل إيََل اْلأي َوالي َمأ َن اْلأ ا إيلَيأهي، َعَلى َطرييقيهي مي
َواَلُه، َوَأقَامَ  ، َفَمَلَكُه، َوَجََب َأمأ يهي َوَعاَد إيََل الصَّعييدي يني ابأَن َأخي َا َصََلَح الدِي تَ َناَب ِبي بيهي َحَّتَّ َصاَم  فَاسأ



. ََ  رََمَضا
ِأ  َلُحوا َحاَل َعَساكيريهي َرةي، َوَأصأ َتَمُعوا َعَلى الأَقاهي ِأ َعاُدوا َواجأ َّنَُّ َيرينأُج فَإي ََ َوالأ رييُّو صأ ، َوََجَُعوا َوَأمَّا الأمي

َتدَّ اْلأي  َا، َواشأ يني ِبي َكنأَدرييَّةي، َفَحَصُروا َصََلَح الدِي سأ َا، َوَساُروا إيََل اْلأي َصاُر، َوَقلَّ الطََّعاُم َعَلى َمنأ ِبي
ََ َشاُوُر َقدأ َأفأَسَد بَ عأَض َمنأ  ، وََكا ِأ َن الصَّعييدي إيلَيأهي يني مي ُلَها َعَلى َذليَك، َوَساَر َأَسُد الدِي  َمَعُه َفَصََبَ َأهأ

 ََ رييِينَي َيطأُلُبو صأ َيرينأجي َوالأمي ، فَ َوَصَل ُرُسُل الأ َي َن الَتُّأُكَما َوى  مي يَناٍر سي نَي أَلأَف دي الصُّلأَح، َوَبَذُلوا َلُه ََخأسي
، َوََل  لأبيََلدي َأ ََل يُقييُموا ِبي َيرينأجي َأ ِأ إيََل َذليَك، َوَشَرَط ]َعَلى[ الأ ، فََأَجاَِبُ َن الأبيََلدي يَ َتَملَُّكوا  َما َأَخَذُه مي

َدًة، فََأَجابُوا إيََل َذليَك، وَ  َها قَ رأيًَة َواحي ن أ َكنأَدرييََّة مي سأ ََ اْلأي رييُّو صأ َِ الأمي ، َوَتَسلَّ امي َطَلُحوا َوَعاَد إيََل الشَّ اصأ
ي الأَقعأَدةي. َن َعَشَر ذي َق ََثمي َمشأ رييُكوهأ إيََل دي في َشوَّاٍل، َوَوَصَل شي  يفي نيصأ

رييِينَي أَ  صأ َ الأمي ِأ َوَبنيأ نَ ُه تَ َقرَّ بَ ي أ ُِ اسأ َّنَُّ َيرينأُج فَإي َواُِبَا بيَيدي َوَأمَّا الأ ََ أَب أ َنٌة، َوَتُكو حأ َرةي شي لأَقاهي ِأ ِبي ََ َْلُ َأ َيُكو
َر ُكلَّ َسَنةٍ  صأ لي مي نأ َدخأ ِأ مي ََ َْلُ ، َوَيُكو ِأ َكٍر إيلَيأهي اذي َعسأ ََ نأ إين أ يني مي َتنيَع نُوُر الدِي ِأ ليَيمأ اَئُة أَلأفي فُ رأَساَّنيي  مي

تَ َقرَّ َمَع شَ  يَناٍر. َهَذا ُكلُُّه اسأ َنَُّه َقدأ َحَجَر َعَليأهي َوَحَجَبُه َعني دي ٌِ ; ْلي َد َلَأ َيُكنأ َمَعُه ُحكأ ََّ الأَعاضي اُوَر، فَإي
نأ َمَشا َر ََجَاَعًة مي ، َوتَ رَُكوا ِبييصأ يِي امي لي الشَّ احي لسَّ ِأ ِبي هي َيرينأُج إيََل بيََلدي ُُموري ُكلِيَها، َوَعاَد الأ ريي اْلأ هي

. ِأ  فُ رأَساَّنيي
 ََ يوََكا َُمَراءي يُ نأهي يني َمَع بَ عأضي اْلأ ُل ُشَجاُع بأُن َشاُوَر َقدأ َأرأَسَل إيََل نُوري الدِي  الأَكامي
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َعَل َهَذا َوََيأَمَع الأَكلي  َأ َأ يَ  هي َأ سي َأ َن َعَلى نَ  ُخوَل يفي طَاَعتيهي، َوَضمي أَلُُه الدُّ َتُه َوَوََلَءُه، َوَيسأ َر َُمَب َّ َمَة ِبييصأ
ُلُه ُكلَّ َسَنٍة، فََأَجابَُه إيََل َذليَك، َوَْحََل إيلَيأهي َماًَل َجزييًَل، فَ َبقيَي اْلأَ َعَلى  ُر َعَلى طَاَعتيهي، َوَبَذَل َماًَل َُيأمي مأ

ََ َما َنذأُكُرُه ُهَناكَ  اَئٍة، َفَكا مي تِينَي َوََخأسي َر َسَنَة َأرأبٍَع َوسي صأ َيرينأُج مي َأ َقَصَد الأ َأ َشاَء اَّللَُّ  َذليَك إيََل َأ إي
 تَ َعاََل.

 
َةَ  ثَا َوُعَرَيأ يني َصافَ ي أ ُر ُملأكي نُوري الدِي  ذيكأ

لي َوَغريأيهي  صي َن الأَموأ يني مي يني الأَعَساكيَر، َفَساَر إيلَيأهي َأُخوُه ُقطأُب الدِي َنةي ََجََع نُوُر الدِي هي السَّ ، يفي َهذي
أَص، َفَدَخَل نُوُر ال َتَمُعوا َعَلى ْحي ، فَاجأ َرادي َكأ ني اْلأ صأ َتاُزوا َعَلى حي ، فَاجأ َيرينأجي لأَعَساكيري بيََلَد الأ يني ِبي دِي

رأَقَة، فَ َنازَُلوَها، َوَحَصُروَها، َوَحَصُروا َحلأَبَة َوَأَخُذوَها َوَخرَّبُوَها، َوسَ  اَرتأ فََأَغاُروا َوََّنَُبوا، َوَقَصُدوا عي
ِأ  هي نَي يفي بيََلدي ليمي ثَا، َوَعاُدوا إيََل َعَساكيُر الأُمسأ ََة َوَصافَ ي أ َاًَل تُغيرُي َوَُتَرِيُب الأبيََلَد، َوفَ َتُحوا الأُعَرَيأ َيَييًنا َوِشي

. ََ َا رََمَضا أَص َفَصاُموا ِبي  ْحي
ِأ  َنعي ُحُصوَّنيي نأ َأمأ َيرينأجي أَيأًضا، مي َن ُهونينَي، َوُهَو ليلأ صأ ، ُثَّ َساُروا إيََل َِبنيَياَس، َوَقَصُدوا حي ِأ َوَمَعاقيليهي



يَعُه، َوَأرَاَد الدُّ  َن الأَغدي فَ َهَدَم ُسورَُه َجَي يني مي َرُقوُه، فَ َوَصَل نُوُر الدِي َيرينأُج َعنأُه َوَأحأ ََزَم الأ ُخوَل إيََل فَاَّنأ
يني إيََل الأ  رَُّق، فَ َعاَد ُقطأُب الدِي ََ َكري ُخلأٌف َأوأَجَب الت َّ َد يفي الأَعسأ ُوَت، فَ َتَجدَّ ، َوَأعأطَاُه نُوُر َبريأ لي صي َموأ

. لي صي ، وََكاَنتأ َلُه، فََأَخَذَها يفي َطرييقيهي َوَعاَد إيََل الأَموأ ََُراتي يَنَة الرَّقَّةي َعَلى الأ يني َمدي  الدِي
 

َرةَ  دي ابأني َسنأَكا الأَبصأ ُر َقصأ  ذيكأ
َرَة، َوَّنََ  َنةي َعاَد ابأُن َسنأَكا فَ َقَصَد الأَبصأ هي السَّ رأقييَّةي، َوَساَر إيََل يفي َهذي َن اْلأيَهةي الشَّ َب بَ َلَدَها َوَخرَّبَُه مي

َي  رييَقا ََ تَ تَ ُلوا قيَتاًَل َصََبَ فييهي الأ َرةي، َوَواقَ َعُه َواق أ ُب الأَبصأ َتكينُي، َصاحي ََزَم  َمطَارَا، َفَخَرَج إيلَيأهي َكُمشأ ، ُثَّ اَّنأ
َتَمَع بي  ٍط، فَاجأ َتكينُي إيََل َواسي ُعُهَما َكُمشأ طي ري فييَها، َوَمَعُهَما ُمقأ يِي النَّاظي ري بأني الأبَ َلدي ََ يني أَِي َجعأ َشَرفي الدِي

يًدا، ف َ  فًا َشدي نأُه َخوأ ٍط، َفَخاَف النَّاُس مي ٌل إيََل َواسي ََّ ابأَن َسنأَكا َواصي َباُر ِبَي َخأ ِأ َأرأَغُش، َواتََّصَلتي اْلأ َل
َها. لأ إيلَي أ  َيصي
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دي ُِشأَلَة الأعيَراقَ ذيكأ   ُر َقصأ
نأ َأعأَمالي بَ غأَداَد، َوَأرأَسَل  ، مي كييِي ََ إيََل قَ لأَعةي الأَماهي َتا ُب ُخوَزسأ َنةي َوَصَل ُِشأَلُة َصاحي هي السَّ إيََل يفي َهذي

َتطُّ يفي الطَّلَ  ، َوَيشأ َن الأبيََلدي ًئا مي َّللَّي َيطأُلُب َشي أ دي ِبي تَ نأجي ةي الأُمسأ ََ َليي ثَ َر َعَساكيريهي اْلأ ََُة َأكأ َليي ، َفَسريََّ اْلأ بي
ليهي، فَاعأَتَذرَ  رُُه َعاقيَبَة فيعأ قييَّ يَ ُلوُمُه، َوُُيَذِي َمشأ نَ ُعوُه، َوَأرأَسَل إيلَيأهي يُوُسَف الدِي َز  إيلَيأهي ; ليَيمأ ََّ إييلأديكأ ِبَي

ي عي  ََلَ َشاهأ َأقأَطَعا الأَمليَك الَّذي ََ َأرأسي لأطَا طًا َواْلأيلََّة، َوالسُّ َرَة َوَواسي َشاهأ، الأَبصأ نأَدُه، َوُهَو َوَلُد َمليكأ
 ََ َليي قييُّ بيَذليَك، فََأَمَر اْلأ َمشأ َنُع بيثُ ُلثي َذليَك، فَ َعاَد الدِي قييَع بيَذليَك، َوقَاَل: َأََن َأق أ وأ ُة بَ َلعأنيهي، َوَعَرَض الت َّ

َعتي الأ  ، َوَجُي ََواريجي َن اْلأ عأَمانييَّةي ُهَو َوَشَرُف َوأَنَُّه مي لن ُّ ََ ِبي ، وََكا يِي دي ََتأشي َعَساكيُر َوُسريََّتي إيََل َأرَغأَش الأُمسأ
ٍط، ُمَقابيَل ُِشأَلَة. ُر َواسي ، ََنظي يِي ري بأُن الأبَ َلدي ََ يني أَبُو َجعأ  الدِي

َن الأَعسأ  ٍة مي يهي يفي طَائيََ ََّ ُِشأَلَة َأرأَسَل قَ لأَج ابأَن َأخي ، فَ رَكيَب َأرأَغُش ُثَّ إي َرادي َكأ َن اْلأ ٍة مي َكري ; ليقيَتالي طَائيََ
ِأ  َُه َحابيهي َوَسريَّ نأَدُه، َوَساَر إيََل قَ لأَج، َفَحارَبَُه، فََأَسَر قَ لأَج َوبَ عأَض َأصأ ي عي َكري الَّذي  إيََل يفي بَ عأضي الأَعسأ

ِأ ت َ  هي بَ عأَد بَ غأَداَد، َوبَ َلَغ ُِشأَلَة، َوَطَلَب الصُّلأَح، فَ َل ََّ َأرأَغَش َسَقَط َعنأ فَ َرسي َجابَُة إيلَيأهي، ُثَّ إي َقعي اْلأي
رََة َلُه عَ  َِ أَنَُّه ََل ُقدأ ا َعلي ةي، فَ َلمَّ ََ َليي َكري اْلأ َعةي، َفَماَت َوبَقيَي ُِشأَلُة ُمقييًما ُمَقابيَل َعسأ ِأ رََحَل الأَوق أ َليأهي

هي، وََكاَنتأ ُمدَّ  ُهٍر.َوَعاَد إيََل بيََلدي ريهي َأرأبَ َعَة َأشأ ََ  ُة َس
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
 ، امي بي الشَّ يني َُمأُمودي بأني زَنأكيي َصاحي يُّ َعَلى نُوري الدِي ٍَ الأَمنأبيجي ا َنةي َعَصى َغازيي بأُن َحسَّ هي السَّ يفي َهذي



تَ َنعَ  يَنَة َمنأبيٍج، فَامأ يني َقدأ َأقأَطَعُه َمدي ََ نُوُر الدِي َكًرا، َفَحَصُروُه،  وََكا ِأ َعسأ َعَليأهي فييَها، َفَسريََّ إيلَيأهي
ًا،  ًَل، َخريِي ََ َعادي ، وََكا ٍَ ا يني يَ َناَل بأَن َحسَّ يني َأَخاُه ُقطأَب الدِي نأُه، َوَأقأَطَعَها نُوُر الدِي ًنا َوَأَخُذوَها مي ُُمأسي

ريَةي، فَ َبقيَي فييَها إي  يَل السِي يَّةي، َجَي ي إيََل الرَّعي يني يُوُسُف بأُن أَيُّوَب َسَنَة اث أنَ َتنيأ نأُه َصََلُح الدِي َأ َأَخَذَها مي ََل َأ
اَئٍة. مي  َوَسبأعينَي َوََخأسي

 ]الأَوفَ َياُت[
ني  صأ ُب حي ََ بأني َأرأَتَق َصاحي َما ََلَ بأُن َداُوَد بأني َسقأ يني قُ َرا َأرأسي ُر الدِي َ َفخأ  َوفييَها تُ ُويفِي
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ا وَ  ََ ، يَ ُقوُل لَُه: َكي أ امي بي الشَّ يني َُمأُموٍد، َصاحي َتدَّ َمَرُضُه َأرأَسَل إيََل نُوري الدِي ا اشأ ٍر، َوَلمَّ ََّيري َبكأ َثري دي َأكأ
َ، َوَمَلَك بَ عأَدُه َوَلُدُه نُ  ي، ُثَّ تُ ُويفِي َا َوَلدي َأ تَ رأَعى ِبي ََّاري ُأرييُد َأ َهادي الأُك َبٌة يفي جي نَ َنا ُصحأ يني وُر ابَ ي أ لدِي

ُدودً  يني َموأ ََّ َأَخاُه ُقطأَب الدِي َيأُث َأ بِي َعنأُه، ِبي َرتيهي َوالذَّ يُّ بيُنصأ امي يني الشَّ ٌد، فَ َقاَم نُوُر الدِي َب ُُمَمَّ ا، َصاحي
يني ََيأنَ ُعُه، َويَ ُقوُل َلُه: إي  هي، فََأرأَسَل إيلَيأهي َأُخوُه نُوُر الدِي َد بيََلدي ، َأرَاَد َقصأ لي صي َت الأَموأ َتُه َأوأ تَ َعرَّضأ َأ َقَصدأ

هي. دي نأ َقصأ تَ َنَع مي ًرا، فَامأ هي َمنَ عأُتَك قَ هأ  إيََل بيََلدي
َي  يَوا ََ َعَلى دي ََ الأَكاتيُب بيبَ غأَداَد، وََكا ي بأني َْحأُدو َُسنيأ ُد بأُن اْلأ َ أَبُو الأَمَعاِلي ُُمَمَّ ،  َوفييَها تُ ُويفِي الزِيَمامي

 َت َُمأُبوًسا.فَ ُقبيَض َعَليأهي َفَما
َُمَراءي بيبَ غأَداَد. نأ َأَكابيري اْلأ َأ َوُهَو مي ريي، يَ زأدي َمي يُّ َوَلُد اْلأ ََتأَشدي َ َقَماُج الأُمسأ  َوفييَها تُ ُويفِي
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اَئٍة[ مي تِينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوسي
563 - 

تِينَي َوََخأ  اَئةٍ ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوسي مي  سي
يني يفي الأبيََلدي  ِي ُقطأبي الدِي َل َوََتَكُّ صي يني الأَموأ ُر فيَراقي زَيأني الدِي  ذيكأ

ُدودي بأني زَنأكي  يني َموأ َتكينَي، َوالنَّائيُب َعنأ ُقطأبي الدِي يني َعلييُّ بأُن َبكأ َنةي فَاَرَق زَيأُن الدِي هي السَّ ي، يفي َهذي
َمةَ  دأ ، خي لي صي بي الأَموأ ثَ ُر  َصاحي َلةي، َوَأكأ وأ َِ يفي الدَّ َاكي ََ ُهَو اْلأ ، َوَساَر إيََل إيرأَبَل، وََكا لي صي لأَموأ بيهي ِبي َصاحي

يُع الأقيََل  َرُزوُر َوَجَي َها َشهأ ن أ َزانَ ُتُه، َومي ُتُه َوَأوأََلُدُه َوخي َها إيرأَبُل، َوفييَها بَ ي أ ن أ هي، مي عي الَِّتي َمَعَها، الأبيََلدي بيَيدي
ي رييُت َوَسَنَجارُ َوَجَي يَّةي، َوَتكأ يدي َمي َُها، َوبَ َلُد اْلأ يَُّة َوَغريأ َها الأعيَمادي ن أ هي، مي ارييِيةي َوقيََلعي َكَّ َُ، ُع بَ َلدي اْلأ  َوَحرَّا

ارََقةي ا ََ ا َعَزَم َعَلى ُم ََ َقدأ َأَصابَُه َطَرٌش َوَعًمى أَيأًضا، فَ َلمَّ َا، وََكا لي ُهَو ِبي صي لي إيََل َوقَ لأَعُة الأَموأ صي لأَموأ



ُدوٍد، َوبَقيَي َمَعُه إيرأبَ  يني َموأ َن الأبيََلدي إيََل ُقطأبي الدِي هي مي ََ بيَيدي يَع َما َكا َِ َجَي ُب.بَ يأتيهي ِبييرأَبَل َسلَّ  ُل َحسأ
ََ النَّقييَبةي، َلَأ  ، َميأُمو َِ الأَقلأبي ريَةي، َسليي ًَل، َحَسَن السِي ََ ُشَجاًعا، َعاقيًَل، َعادي نأ َحرأٍب وََكا َهزيمأ مي  يَ ن أ

ا َأرَاَد أَ  يَدٍة، فَ َلمَّ َيأُص بَ يأُص بيَقصي ، َمَدَحُه اْلأ ِأ ََ َكريَيًا َكثيرَي الأَعطَاءي ليلأُجنأدي َوَغريأيهي ، وََكا َأ يَ نأُشَدُه َقطُّ
ًئا، فََأمَ  ُِ أَنَُّه يُرييُد َشي أ َل لأَعٍة قَاَل: َأََن ََل َأعأريُف َما يَ ُقوُل، َوَلكيِنِي َأعأ يَناٍر َوفَ َرٍس َوخي اَئةي دي مي سي َمأ َر َلُه ِبي

َنةي. هي السَّ َذي َا ِبي َأ َماَت ِبي يَناٍر، َوَلَأ يَ َزلأ ِبييرأَبَل إيََل َأ  َوثيَياٍب َُمأُموُع َذليَك أَلأُف دي
يني إيََل َفخأ  لي َسلََّمَها ُقطأُب الدِي صي يني قَ لأَعَة الأَموأ ا فَاَرَق زَيأُن الدِي َمُه يفي َوَلمَّ يحي َوَحكَّ يني َعبأدي الأَمسي ري الدِي

اَت إيََل الأعيَمارَةي، ََ لأتي ََ قَلييَل اَلي يني َكا ََّ زَيأَن الدِي َ َر الأَقلأَعَة، وََكاَنتأ َخَراًِب ْلي ، فَ َعمَّ َوَساَر َعبأُد  الأبيََلدي
يٌّ أَ  يَمًة، َوُهَو َخصي َياَسًة َعظي يَدًة َوسي ريًَة َسدي يحي سي .الأَمسي يني َمادي الدِي نأ َِمَالييكي زَنأكيي َأََتبيَك عي َيُض مي  ب أ
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بي َمَراَغةَ  َي َوَصاحي َلَوا َ الأبَ هأ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ
َأ ََيأُطَب ليلأمَ  َأُل َأ ُب َمَراَغَة، إيََل بَ غأَداَد َيسأ ، َصاحي ََديألييُّ َْحأ َقُر اْلأ َنةي َأرأَسَل آقَ َنسأ هي السَّ كي لي يفي َهذي

، َوََل َيطأ  د َشاهأ، َويَ بأُذُل أَنَُّه ََل يَطَأُ َأرأَض الأعيَراقي َي ُُمَمَّ لأطَا نأَدُه، َوُهَو َوَلُد السُّ ي ُهَو عي ًئا الَّذي ُلُب َشي أ
يُب بيَتطأيييبي قَ لأبيهي. يَب إيََل َما الأَتَمَسُه، فَُأجي ُلُه إيَذا ُأجي َ َذليَك، َوَبَذَل َماًَل َُيأمي  َغريأ

َم َعَليأهي َوب َ  ًَا، َوَجَعَل الأُمَقدَّ َكًرا َكثيي َز َعسأ ، َفَساَءُه َذليَك، َوَجهَّ َب الأبيََلدي َز َصاحي َنُه َلَغ اْلأَََبُ إييلأديكأ ُِ اب أ
َقَر َوَتََ  َلتأ َعنأ َهزيَيََة آقَ َنسأ ِأ َحرأٌب َأجأ نَ ُه َقَر، فَ َوقَ َعتأ بَ ي أ ِأ إيََل آقَ َنسأ َُه ، َوَسريَّ ََ َلَوا ََراَغَة. الأبَ هأ صُّنيهي ِبي

َطَلُحوا، َوَعادَ  ، فَاصأ ِأ نَ ُه َا َوَحَصَرُه َوَضيََّق َعَليأهي. ُثَّ تَ َردََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ َُ ِبي َلَوا َُ إيََل َوََنزََلُه الأبَ هأ َلَوا  الأبَ هأ
. ََ ََمَذا  أَبييهي ِبي

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
َليي َزَر اْلأ تَ وأ َنةي اسأ هي السَّ دي بأني َسعييٍد يفي َهذي ََد بأَن ُُمَمَّ ٍر َأْحأ ََ يني َأَِب َجعأ َّللَّي َشَرَف الدِي ُد ِبي تَ نأجي ُة الأُمسأ ََ

َضَرهُ  يَمٍة، فََأحأ ايٍَة َعظي ََ ََ يفي ويََليَتيَها َعنأ كي ٍط َأَِب ًرا بيَواسي ََ ََنظي ، وََكا يِي بأني الأبَ َلدي ََُة  الأَمعأُروَف ِبي َليي اْلأ
َزرَُه، وَ  تَ وأ ةُ َواسأ ََ َليي َم اْلأ يًما، فَ تَ َقدَّ ًما َعظي َِ ََتَكُّ َرجي ابأُن رَئييسي الرَُّؤَساءي َقدأ ََتَكَّ ََ يني أَبُو الأ ََ َعُضُد الدِي  َكا

ي أُ  يني َأخي َل بيَتاجي الدِي َعَل َذليَك، َووَكَّ ََ َحابيهي، فَ  ليهي َوَأصأ ي َأهأ هي َوأَيأدي يِي بيَكفِي َيدي تَ إيََل ابأني الأبَ َلدي اذي سأ
َيي، وََكَذليَك فَ َعَل  َت مي الأُمقأ نأ َأَّيَّ ُه مي ََ يَ تَ َوَلَّ َنَُّه َكا ، ْلي اري، َوطَالََبُه ِبييَسابي ََّنأري الأَمليكي بيَغريأيهي، َفَحصََّل الدَّ

هي، َفَحَمَل َماًَل َكثيريًا. سي َأ اري َعَلى نَ  َتاُذ الدَّ َواًَل ََجًَّة، َوَخافَُه ُأسأ  بيَذليَك َأمأ
 َوفَ َياُت[]الأ 

ري بأني أَِي الأ  دي بأني َمنأُصوٍر أَبُو َسعأدي بأُن أَِي َبكأ َ َعبأُد الأَكريميي بأُن ُُمَمَّ َنةي تُ ُويفِي هي السَّ ََّري َويفي َهذي ُمَظ
، َسافَ َر  يثي َدي نأ ََسَاعي اْلأ ثيًرا مي ََ ُمكأ ، وََكا افيعييُّ قييُه الشَّ ََ ، الأ َوزييُّ ُّ الأَمرأ َعاّني مأ َع َما َلَأ السَّ يفي َطَلبيهي، َوَسَي



هَ  ََ ، َوَأصأ ََبلي ََ ُدفُ َعاٍت، َوَدَخَل إيََل بَ َلدي اْلأ ري َوُخَراَسا هأ ُُه، َورََحَل إيََل َما َورَاَء الن َّ َمعأُه َغريأ ، َيسأ ََ ا
، َوَغريأي  امي َزييَرةي، َوالشَّ ، َواْلأ لي صي ، َوالأَموأ  َوالأعيَراقي
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َن الأبيََل  َو "، َذليَك مي يَنةي َمرأ َها: " َذيأُل ََترييخي بَ غأَداَد " َو " ََترييُخ َمدي ن أ ُهورَُة مي ، َوَلُه التََّصانييُف الأَمشأ دي
ِأ َعَلى  َُتُ دَّ َيَخَتُه فَ َزاَدتأ عي َسَن فييَها َما َشاَء، َوَقدأ ََجََع َمشأ ُ َذليَك، َأحأ وَكيَتاُب " النََّسبي "، َوَغريأ

زييِي فَ َقَطَعُه. َأرأبَ َعةي آََلفي  َوأ َرجي بأُن اْلأ ََ  َشيأٍخ، َوَقدأ ذََكَرُه أَبُو الأ
يَسى، فَ يَ قُ  قي ََّنأري عي يأَخ بيبَ غأَداَد َويَ عأَُبُ بيهي إيََل فَ وأ ََ َيَأُخُذ الشَّ ليهي فييهي أَنَُّه َكا نأ َُجأَلةي قَ وأ َثِني َفمي وُل: َحدَّ

ري، َوَهَذا ِبَ  هأ َا َورَاَء الن َّ ٌَ ِبي َع يفي َعامَّةي ُفََل ري َحقًّا، َوَسَي هأ ََّ الرَُّجَل َسافَ َر إيََل َما َورَاَء الن َّ ا، فَإي دًّ ريٌد جي
نأَد ابأني  َا َذن أُبُه عي ؟ َوإيََّّ لأبييسي الأَباريدي هي، فََأيُّ َحاَجٍة بيهي إيََل َهَذا الت َّ نأ َعامَّةي ُشُيوخي هي مي زييِي أَنَُّه  بيََلدي َوأ اْلأ

، ََنابيَلةي. َشافيعييٌّ ريي اْلأ زييِي َلَأ يُ بأقي َعَلى َأَحٍد إيَلَّ ُمَكسِي َوأ ََّ ابأَن اْلأ َوٌة بيَغريأيهي، فَإي  َوَلُه ُأسأ
َرةي. خي َييُّ يفي َُجَاَدى اْلأ دي الث ََّق ُر بأُن َعبأدي الأَواحي ََ ي الأُقَضاةي أَبُو الأََبََكاتي َجعأ َ قَاضي  َوفييَها تُ ُويفِي

 َ ََ َقدأ َساَر َرُسوًَل إيََل ِشُأَلة.َوفييَها تُ ُويفِي ، وََكا ََ َتا ُوَزسأ يَّةي ِبي قييُّ ُمَدرِيُس النِيظَامي َمشأ   يُوُسُف الدِي
ُهو  َن الصَّاْليينَي الأَمشأ ََ مي قييُه، وََكا ََ ُّ الأ َرُزورييُّ الصُّويفي هأ يُب الشَّ يأُخ أَبُو النَّجي َ الشَّ رييَن، َوُدفيَن َوفييَها تُ ُويفِي

 غأَداَد.بيب َ 
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اَئٍة[ مي تِينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبٍع َوسي
564 - 

اَئةٍ  مي تِينَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبٍع َوسي
يني قَ لأَعَة َجعأََبَ  ُر ُملأكي نُوري الدِي  ذيكأ

يني َُمأُموُد بأُن زَنأكيي َنةي َمَلَك نُوُر الدِي هي السَّ يني  يفي َهذي َهابي الدِي بيَها شي نأ َصاحي قَ لأَعَة َجعأََبَ، َأَخَذَها مي
َي  لأطَا مي السُّ نأ َأَّيَّ نأ قَ بأليهي مي هي َوَيدي آَِبئيهي مي ، وََكاَنتأ بيَيدي َشاهأ، َوَقدأ  َماليكي بأني َعلييِي بأني َماليكي الأُعَقيألييِي َمليكأ

َنعي ا نأ َأمأ َي مي ُر َذليَك، َوهي َم ذيكأ .تَ َقدَّ رأقييِي َانيبي الشَّ َن اْلأ ََُراتي مي لٌَّة َعَلى الأ َصنيَها ُمطي  لأقيََلعي َوَأحأ
َها يَ َتَصيَُّد، فََأَخَذُه بَ ُنو كيََلٍب، َوَْحَُلوُه إيََل نُوري ا ن أ بَ َها نَ َزَل مي ََّ َصاحي يني يفي َوَأمَّا َسَبُب ُملأكيَها، فَإي لدِي

تِينَي، فَاعأ  ِأ رََجَب َسَنَة َثََلٍث َوسي َِ إيلَيأهي الأَقلأَعَة، فَ َل قأطَاعي َوالأَمالي ليُيَسلِي َسَن إيلَيأهي، َورَغََّبُه يفي اْلأي تَ َقَلُه َوَأحأ
َكًرا يني َعسأ َها نُوُر الدِي ، َفَسريََّ إيلَي أ َعلأ َأ ِأ يَ  َدُه، فَ َل ، َوََتَدَّ ةي َوالأُعنأفي دَّ ، فَ َعَدَل إيََل الشِي َعلأ َأ َمُه  يَ  ُمَقدَّ



َمي  ٍء، فَ اْلأ َها بيَشيأ ن أ رأ مي ََ ِأ َيظأ ًة، فَ َل ُّ، َفَحَصَرَها ُمدَّ َراّني ََ ُعوُد بأُن أَِي َعلييٍِ الزَّعأ يني َمسأ ِأ رُي َفَخرُّ الدِي ُه َأَمدَّ
ايَةي،  بأني الدَّ ٍر الأَمعأُروَف ِبي يني َأَِب َبكأ رَي َُمأَد الدِي َمي يعي اْلأ َمي َكٍر آَخَر، َوَجَعَل َعَلى اْلأ يُع نُوري بيَعسأ َوُهَو َرضي

بيَها َطرييَق اللِي  ِأ يَ َر لَُه فييَها َمطأَمًعا، َفَسَلَك َمَع َصاحي ََبُ ُأَمَرائيهي، َفَحَصَرَها أَيأًضا فَ َل ، َوَأكأ يني ، الدِي نيي
هي  سي َأ ظيَها بينَ  َأ ُر يفي حي يني الأعيَوَض َوََل َُيَاطي نأ نُوري الدِي َأ َيَأُخَذ مي َلُه َوَسلََّمَها، َوَأَشاَر َعَليأهي َأ ، فَ َقبيَل قَ وأ

رييَن أَ  شأ َ بَ َلدي َحَلَب َوَِببي بُ َزاَعَة، َوعي َحَة الَِّتي َبنيأ َها َسُروَج َوَأعأَماَْلَا َوالأَمَلَّ َوًضا َعن أ يَناٍر فََأَخَذ عي لأفي دي
َن فييهي. صأ ا، إيَلَّ أَنَُّه ََل حي دًّ ٌِ جي ي َلًة، َوَهَذا إيقأطَاٌع َعظي  ُمَعجَّ

َايٌَة، بَ َلَغِني أَنَُّه قييلَ وَ  ٍر َأَمٌد َوليُكلِي ويََليٍَة َّني لأَقلأَعةي َوليُكلِي َأمأ ري َبِني َماليٍك ِبي ُر َأمأ  َهَذا آخي
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ث َ  هي َأكأ اُم َأمي الأَقلأَعُة؟ فَ َقاَل: َهذي َسُن َمَقاًما، َسُروُج َوالشَّ َا َأَحبُّ إيلَيأَك َوَأحأ بيَها: َأَيُّ ُر َماًَل، َوَأمَّا ليَصاحي
لأَقلأَعةي. َناُه ِبي ارَق أ ََ  الأعيزُّ فَ 

 
َر َوقَ تألي َشاُورَ  صأ يني مي ُر ُملأكي َأَسدي الدِي  ذيكأ

َر، َفَمَلَكَها، صأ ََّيري مي ي إيََل دي رييُكوهأ بأُن َشاذي يني شي ، َساَر َأَسُد الدِي َوَّلي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ َوَمَعُه  يفي َهذي
 اكيُر النُّورييَُّة.الأَعسَ 

ِأ يفي الأ  ِأ َجَعُلوا َْلُ رييَّةي، َوَأَّنَُّ صأ َن الأبيََلدي الأمي َيرينأجي مي ني الأ نأ ََتَكُّ َنًة، َوَسَبُب َذليَك َما ذََكرأََنُه مي حأ َرةي شي َقاهي
ِأ َوَأعأيَ  َعاَّنيي نأ ُشجأ ِأ فييَها ََجَاَعًة مي َواَِبَا، َوَجَعُلوا َْلُ نَي َوَتَسلَُّموا أَب أ ليمي ، َوَحَكُموا َعَلى الأُمسأ ِأ َي فُ رأَساَّنيي ا

ََّ الأبيََلَد لَيأَس فييَها َمنأ يَ ُردُّ  ا َذليَك، َوَأ ا رََأوأ ، فَ َلمَّ ِي ي ََذى الأَعظي ْلأ ِأ ِبي ًما َجائيًرا، َورََكُبوُه ، َوَأرأَسُلوا ُحكأ ِأ ُه
، َوُهَو ُمرِيي َوَلَأ يَ  امي لشَّ َيرينأجي ِبي ُلُه َشَجاَعًة َوَمَكًرا َوَدَهاًء، إيََل َمليكي الأ ث أ امي مي لشَّ َيرينأجي ُمذأ َظَهَر ِبي ُكنأ ليلأ

ِأ إيََل  ُه ِأ َيُيب أ َرَها َعَليأهي، فَ َل نُوا َأمأ نأ ُِمَانيٍع، َوَهوَّ َها مي َلُموُه ُخُلوَّ ليَكَها، َوَأعأ ُعونَُه ليَيمأ َتدأ َتَمَع َيسأ  َذليَك، فَاجأ
َيرينأ  َُ الأ ي إيلَيأهي فُ رأَسا نأدي : الرَّأأُي عي ِأ َها َوََتَلُّكيَها، فَ َقاَل َْلُ دي ، َوَأَشاُروا َعَليأهي بيَقصأ ِأ ُه ن أ جي َوَذُوو الرَّأأيي مي

 ، يني َا َعَلى نُوري الدِي َنا، نَ تَ َقوَّى ِبي َواُْلَا ُتَساُق إيلَي أ َا طُعأَمٌة لََنا َوَأمأ َّنَّ ُدَها، فَإي صي َأ َْنأُن أَن ََّنا ََل نَ قأ َوإي
نَ قَ  يَها، ََل ُيَسلِيُموََّنَا إيلَي أ حي هي َوَفَلَّ بَ َها َوَعَساكيَرُه، َوَعامََّة بيََلدي ََّ َصاحي ليَكَها فَإي ََنَها ; ليَنمأ ا، َصدأ

، َولَئينأ َأَخَذَها نُورُ  يني َها إيََل نُوري الدِي لييمي نَّا َعَلى َتسأ ُف مي َوأ ُِ اْلأ ُلُه يني َوَصاَر ا َويُ َقاتيُلونَ َنا ُدوََّنَا، َوَُيأمي لدِي
لَ  بَ ُلوا قَ وأ ِأ يَ قأ ، فَ َل امي نأ َأرأضي الشَّ ِأ مي ََلُؤُه َيرينأجي َوإيجأ ، فَ ُهَو َهََلُك الأ يني ثأُل َأَسدي الدِي ُه، َوقَاُلوا َلُه فييَها مي

يني َويَ  َكُر نُوري الدِي َز َعسأ َأ يَ َتَجهَّ َي، َوإيََل َأ َا ََل َمانيَع فييَها َوََل َحامي َُ َْنأُن َقدأ َلُه: إيَّنَّ َها، َنُكو رَي إيلَي أ سي
ََلَمَة. نَّا السَّ يني مي يَنئيٍذ يَ َتَمَنَّ نُوُر الدِي ريَها، َوحي نأ َأمأ َناَها، َوفَ َرغأَنا مي  َمَلكأ



أَص، ف َ  يَنةي ْحي َد َمدي ََ َقصأ ِأ يُرييُدو ََ َأَّنَُّ ُرو ََ َويُظأهي ُزو ِأ َعَلى ُكرأٍه َوَشَرُعوا يَ َتَجهَّ َع نُوُر َفَساَر َمَعُه ا َسَي َلمَّ
لأُقُدومي َعَليأهي، َوَجدَّ  ِأ ِبي عي َعَساكيريهي، َوَأَمَرُه َمأ يني َشرََع أَيأًضا ِبي  الدِي
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رَ  ََ تَ َهلَّ َص ًرا ُمسأ يَنَة بيلأبييَس، َوَمَلُكوَها قَ هأ ُموَها، َوََنزَُلوا َمدي َر، فَ َقدي صأ ريأي إيََل مي َيرينأُج يفي السَّ وَها ، َوََّنَبُ الأ
ا.  َوقَ تَ ُلوا فييَها َوَأَسُروا َوَسبَ وأ

ِأ ليشَ  ُه ن أ َرَة َعَداَوًة مي ُِ النُّصأ َيرينأَج، َوَوَعُدوُه رييِينَي َقدأ َكاتَ ُبوا الأ صأ َي الأمي نأ َأعأَيا ََ ََجَاَعٌة مي ُِ وََكا ُه ن أ اُوَر، مي
، َيرينأجي ََ الأ ، َوابأُن فَ رأَجَلَة، فَ َقويَي َجَنا َيَّاطي َرةي  ابأُن اْلأ َر، فَ نَ َزُلوا إيََل الأَقاهي صأ نأ بيلأبييَس إيََل مي َوَساُروا مي

 ُِ لي بيلأبييَس، َفَحَمَلُه هأ ِأ َكَما فَ َعُلوا ِبَي َعُلوا ِبيي َأ َأ يَ  ِأ َأ ُه ن أ َر، َوَحَصُروَها، َفَخاَف النَّاُس مي ََ َر َص  َعاشي
ُظوا الأبَ َلدَ  ََ ، َفَح تيَناعي مأ ِأ َعَلى اَلي ُه ن أ ُف مي َوأ ََّ اْلأ هي، فَ َلوأ َأ ظي َأ ِأ يفي حي َدُه ، َوقَاتَ ُلوا ُدونَُه َوَبَذُلوا ُجهأ

ِأ  َن َْلُ َرَة، َوَلكينَّ اَّللََّ تَ َعاََل َحسَّ َر َوالأَقاهي صأ ريََة يفي بيلأبييَس ; َلَمَلُكوا مي َسُنوا السِي َيرينأَج َأحأ َما فَ َعُلوا ;  الأ
ُعوًَل  َأ ََ َم ًرا َكا َي اَّللَُّ َأمأ ضي  .لييَ قأ

َرةي،  َها إيََل الأَقاهي ن أ نأتيَقالي مي َلي َلَها ِبي َر، َوَأَمَر َأهأ ََ َع َص َر ََتسي صأ يَنةي مي َراقي َمدي َهَب َوَأَمَر َشاُوُر ِبييحأ َأ يُ ن أ َوَأ
ُلَها، َوَذَهَبتأ أَ  تَ َقَر َأهأ يَنُة، َواف أ ، َوَّنُيَبتي الأَمدي تَ َقُلوا، َوبَ ُقوا َعَلى الطُُّرقي ِأ قَ بأَل الأبَ َلُد، فَان أ ِأ َونيعأَمتُ ُه َواُْلُ مأ

َيرينأُج، فَ َبقيَيتي النَّاُر ََتأريقُ َها َأرأبَ َعًة َوََخأ  َأ ََيأليَكَها الأ فًا َأ ٍم، َخوأ ِأ بييَ وأ َيرينأجي َعَليأهي ًما.نُ ُزولي الأ نَي يَ وأ  سي
َتغييُث بيهي، َويُ عَ  يني َيسأ ُد إيََل نُوري الدِي ُة الأَعاضي ََ َليي ، َوَأرأَسَل اْلأ َيرينأجي نَي َعنأ َدفأعي الأ ليمي رِيَفُه َضعأَف الأُمسأ

َتغيثأَن بيَك ; ليتُ نأقيَذُهنَّ  ريي َيسأ نأ َقصأ هي ُشُعوُر نيَسائيي مي َن  َوَأرأَسَل يفي الأُكُتبي ُشُعوَر النِيَساءي َوقَاَل: َهذي مي
. ُُيوشي ييريي اْلأ ، َفَشرََع يفي َتسأ َيرينأجي  الأ

َيرينأُج  ري َوَأمَّا الأ َمأ ليَها، َوَشاُوُر ُهَو الأُمتَ َوِلِي ليْلأ ُقوا َعَلى َأهأ َرةي َوَضي َّ َصاري الأَقاهي وا يفي حي َتدُّ ُِ اشأ َّنَُّ فَإي
، فََأَخَذ إيََل إيعأَمالي اْلأييَلةي، فََأرأَسلَ  ِأ هي ُر، َوَضُعَف َعنأ َردِي َمأ ، َفَضاَق بيهي اْلأ   إيََل َمليكي َوالأَعَساكيري َوالأَقتَّالي

يني  نأ نُوري الدِي فيهي مي َوأ ََّ َهَواُه َمَعُه ; ْلي َيََة َلُه، َوَأ َتُه الأَقدي َيرينأجي َيذأُكُر َلُه َمَودََّتُه َوَُمَب َّ َا الأ ، َوإيََّّ دي  َوالأَعاضي
ذي َماٍل لي  ، َوَأخأ لصُّلأحي رُي ِبي ِي إيلَيأهي، َوُيشي ليي ََ ََل يُ َوافيُقونَُه َعَلى التَّسأ ليُمو َِ الأبيََلَد نُوُر الأُمسأ َئَلَّ يَ َتَسلَّ

ُل ِبي  ُل الأبَ عأَض، َوَُيأهي رييٍَّة، يُ َعجِي صأ يَناٍر مي َأ يُ عأُطوُه أَلأَف أَلأفي دي ، فََأَجابَُه إيََل َذليَك َعَلى َأ يني ، الدِي لأبَ عأضي
َدُة َعَلى َذليَك. تَ َقرَّتي الأَقاعي  فَاسأ
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ََّ الأبي  َيرينأَج َأ نَي، َوقَاُلوا: َورََأى الأ ، فََأَجابُوا َكاريهي يني َا ُسلِيَمتأ إيََل نُوري الدِي ، َوُرِبَّ ِأ تَ نَ َعتأ َعَليأهي ََلَد َقدي امأ
يني }َوَمَكُروا َومَ  ٍة ََل نُ َباِلي َمَعَها بيُنوري الدِي  َكَر اَّللَُّ َواَّللَُّ ََنأُخُذ الأَماَل، فَ نَ تَ َقوَّى بيهي، َونُ َعاويُد الأبيََلَد بيُقوَّ

ُ الأَماكيرييَن{ ]آل عمراَ:  َمَع 54َخريأ يَل َعنأُه ليَيجأ يَناٍر، َوَسَأَْلُُِ الرَّحي اَئَة أَلأفي دي ِأ َشاُوُر مي َل َْلُ [ فَ َعجَّ
ِأ  َر، فَ َل صأ َرةي َومي لي الأَقاهي نأ َأهأ يَ َتَحصَّلأ لَُه َْلُُِ الأَماَل، فَ َرَحُلوا َقرييًبا، َوَجَعَل َشاُوُر ََيأَمُع َْلُُِ الأَماَل مي

ِأ َوَما  ََتََقتأ ُدورُُه َر َكانُوا َقدي احأ صأ َل مي ََّ َأهأ يَناٍر، َوَسبَ ُبُه َأ ُلُغ ََخأَسَة آََلفي دي ٌر ََل يَ ب أ فييَها، َوَما إيَلَّ َقدأ
. َقأَساطي ًَل َعني اْلأ َواتي َفضأ َق أ ََ َعَلى اْلأ ُرو دي ِأ ََل يَ قأ َِ َّنُيَب، َوُه  َسلي

ََلَل هَ َوَأمَّا الأَقاهي  ِأ خي َواُل، َوُه َمأ ُِ اْلأ َرتأ َعَليأهي ، َفليَهَذا تَ َعذَّ ِأ لأَماَُّنُ ُنأُد َوغي ليَها اْلأ َغأَلُب َعَلى َأهأ َذا َرُة فَاْلأ
يني ُمقيي ََ َأَسُد الدِي َأ َيُكو َر، َوَأ صأ َا النَّاُس فييهي، َوَبَذُلوا َلُه ثُ لأَث بيََلدي مي يني ِبي ََ نُوَر الدِي ُلو ِأ يُ َراسي نأَدُه ًما عي

. ِأ ي َْلُ رييَّةي أَيأًضا َخاريًجا َعني الث ُُّلثي الَّذي صأ َن الأبيََلدي الأمي ِأ مي َكٍر، َوَأقأطَاُعُه  يفي َعسأ
يهي إيلَيأهي، َفخَ  عي َتدأ يني َيسأ ََلَب َأرأَسَل إيََل َأَسدي الدِي دي ِبي ا َوَصَلُه ُكُتُب الأَعاضي يني َلمَّ ََ نُوُر الدِي َرَج وََكا

ََ َسَبُب الأ  أَص وََكاَنتأ إيقأطَاَعُه، وََكا نأ ْحي َمَها مي ُد يفي َطَلبيهي، فَ َلقيَيُه َعَلى َِببي َحَلَب، َوَقدأ َقدي َقاصي
َتَمَع بي  ، َواجأ يني رييِينَي َوَصَلتأُه أَيأًضا يفي الأَمعأََن، َفَساَر أَيأًضا إيََل نُوري الدِي صأ َأ ُكُتَب الأمي هي، ُوُصوليهي َأ

َر، َوَعجي  صأ يزي إيََل مي هي لتَّجأ اَءَل بيهي، َوَأَمَر ِبي ََ ، َوَسرَُّه َذليَك، َوتَ  َالي نأ ُحُضوريهي يفي اْلأ يني مي َب نُوُر الدِي
َمُه يفي الأَعسأ  ليَحةي َوَغريأي َذليَك، َوَحكَّ َسأ َوابِي َواْلأ َوى الثِيَيابي َوالدَّ يَناٍر سي اَئَِتأ أَلأفي دي َكري َوَأعأطَاُه مي

تََّة آََلفي فَاريٍس، َوَساَر ُهَو َونُ َواْلأَ  يأ فَاريٍس، َوَأَخَذ الأَماَل، َوََجََع سي ََ َكري أَلأ َن الأَعسأ َتاَر مي ، َواخأ وُر َزائيني
 َّ يني ُكلَّ فَاريٍس ِمي ، َوَأعأَطى نُوُر الدِي َر، َورََحَل إيََل رَأأسي الأَماءي ََ َق فَ َوَصَلَها َسلأَخ َص َمشأ يني إيََل دي نأ َمَع الدِي

يني ََجَاعَ  كييَّتيهي، َوَأَضاَف إيََل َأَسدي الدِي نأ َجامي َ َُمأُسوبٍَة مي يَنارًا َمُعونًَة َغريأ رييَن دي شأ يني عي َرى َأَسدي الدِي ًة ُأخأ
يني ب َ  يني قَ لأُج، َوَشَرُف الدِي زُّ الدِي يُك، َوعي يني ُجورأدي زُّ الدِي : َِمأُلوُكُه عي ِأ ُه ن أ َُمَراءي مي َن اْلأ  زأَغُش،مي
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يني يُوُسُف بأُن  ، َوَصََلُح الدِي يُّ ٍَ الأَمنأبيجي ا يني يَ َناُل بأُن َحسَّ ، َوُقطأُب الدِي َلةي الأَياُروقييُّ وأ ُ الدَّ أَيُّوَب، َوَعنيأ
ِأ َوَعَسى أَ  ًئا َوُهَو َخريأٌ َلُك َرُهوا َشي أ َأ َتكأ نأُه، }َوَعَسى َأ رييُكوهأ، َعَلى ُكرأٍه مي ي شي ًئا َوُهَو َأخي َأ َتُيبُّوا َشي أ

{ ]البقرة:  ِأ ، َوفييهي َذَهاُب بَ يأتيهي، وََكريَه َصََلُح 216َشرٌّ َلُك يني رَي َصََلحي الدِي يني َمسي [ َأَحبَّ نُوُر الدِي
َأ َشاءَ  رييُكوهأ، إي تي شي نأَد َموأ رَي، َوفييهي َسَعاَدتُُه َوُملأُكُه، َوَسرَييُد َذليَك عي يني الأَمسي  اَّللَُّ تَ َعاََل. الدِي

َر رََحلَ  صأ ا قَاَرَب مي ، فَ َلمَّ َوَّلي َتَصَف رَبييٍع اْلأ ا ُمن أ نأ رَأأسي الأَماءي ُمُيدًّ رييُكوهأ مي يني شي َيرينأُج َوَساَر َأَسُد الدِي  الأ
َع نُورُ  َّا َأمَُّلوا، َوَسَي ٍ َخائيبينَي ِمي ََُّيأ ُحَننيأ ِأ ِبي هي يَن إيََل بيََلدي َها َعائيدي َرُه َذليَك، َوَأَمَر  َعن أ ، َفسَّ ِأ هي دي يني بيَعوأ الدِي

يدً  ََ فَ تأًحا َجدي نَُّه َكا رييَن بيَذليَك، فَإي َفَّاقي ُمَبشِي ، َوَبثَّ ُرُسَلُه يفي اْلأ َر بيَضرأبي الأَبَشائيري يفي الأبيََلدي صأ ا ليمي
امي َوَغريأيَها. ظًا ليَسائيري بيََلدي الشَّ َأ  َوحي



يني فََأمَّا َأَسُد ال دي ليدي لأَعاضي َتَمَع ِبي َها، َواجأ َرةي، َوَدَخَل إيلَي أ خي َرةي َسابيَع َُجَاَدى اْلأ نَُّه َوَصَل إيََل الأَقاهي يني فَإي دِي
ريَيَت عَ  َر، َوُأجأ صأ ُل مي يَّةي، َوَفريَح بيهي َأهأ دي ْلأيلأَعةي الأَعاضي هي ِبي َيامي َوَعَلى  َليأهي اَّللَّي، َوَخَلَع َعَليأهي َوَعاَد إيََل خي

َنَّهُ  قَاَماُت الأَوافيَرُة، َوَلَأ َُيأكينأ َشاُوُر الأَمنأَع َعنأ َذليَك ; ْلي َكريهي اْلأيَراََّيُت الأَكثيريَُة، َواْلأي  رََأى الأَعَساكيَر  َعسأ
ِأ يَ َتَجاَسرأ َعَلى إيظأَهاري َما يفي ن َ  ، فَ َل ِأ دي َمَعُه رييُكوهأ َوَهَوى الأَعاضي ُل َأَسَد َكثيريًَة َمَع شي هي، َوَشرََع َُيَاطي سي َأ

َرادي ثُ ُلثي الأبيََلدي  ، َوإيف أ ُنأدي ، َوإيقأطَاعي اْلأ َن الأَمالي يني مي ََ َبَذَل ليُنوري الدِي رييري َما َكا يني يفي تَ قأ ، الدِي يني ليُنوري الدِي
رُي َمَعُه، َويَعيُدهُ  ، َوَيسي يني ٍم إيََل َأَسدي الدِي َُ إيَلَّ ُغُرورًا{  َوُهَو يَ رأَكُب ُكلَّ يَ وأ يأطَا ُِ الشَّ َوَُيَنِييهي }َوَما يَعيُدُه

 [ .120]النساء: 
بي  يَن َمَعُه، َويَ قأ َُمَراَء الَّذي يني َواْلأ َها َأَسَد الدِي ُعو إيلَي أ َأ يَ عأَمَل َدعأَوًة َيدأ ، ُثَّ إينَُّه َعَزَم َعَلى َأ ِأ َض َعَليأهي

َن اْلأُ  ِأ مي َم َمنأ َمَعُه دي َتخأ ُل، َوقَاَل َلُه: َواَّللَّي َوَيسأ ُنُه الأَكامي ، فَ نَ َهاُه اب أ َيرينأجي َن الأ ُِ الأبيََلَد مي َنَع ِبيي ، فَ َيمأ نأدي
تَ لَ  َعلأ َهَذا لُنَ قأ َأ رييُكوهأ. فَ َقاَل َلُه أَبُوُه: َواَّللَّي لَئينأ َلَأ نَ  َت َعَلى َهَذا ; َْلُعأريَفنَّ شي يًعا، لَئينأ َعَزمأ نَّ َجَي

َتَل َوَقدأ َمَلَكَها  فَ َقاَل: َأ نُ قأ نأ َأ يٌَّة، َخريأٌ مي ََلمي ََ َوالأبيََلُد إيسأ ليُمو َتَل َوَْنأُن ُمسأ َأ نُ قأ َصَدقأَت، َوَْلَ
ي رييُكوهأ، َوحي لأَقبأضي َعَلى شي َمُعوا ِبي َأ َيسأ َيرينأجي إيَلَّ َأ دي الأ َ َعوأ َنَك َوَبنيأ نَُّه لَيأَس بَ ي أ َيرينأُج، فَإي وأ َمَشى َنئيٍذ لَ الأ

لأ َمَعهُ  يني َلَأ يُ رأسي ُد إيََل نُوري الدِي  الأَعاضي
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ََ َعَزَم َعَليأهي. ََ الأبيََلَد، َفََتََك َما َكا ًدا، َوََيأليُكو  فَاريًسا َواحي
يني يُوسُ  َََق َصََلُح الدِي َكُر النُّورييُّ َمَطَل َشاُوَر َخاُفوا َشرَُّه، فَات َّ ا رََأى الأَعسأ زُّ َوَلمَّ ُف بأُن أَيُّوَب َوعي

ِأ عَ  ِأ َعنأُه، َفَسَكُتوا َوُه ، فَ نَ َهاُه يني َلُموا َأَسَد الدِي ُُِهَا َعَلى قَ تألي َشاُوَر، فََأعأ يُك َوَغريأ يني ُجورأدي َلى الدِي
يني َعَلى َعادَ  َكَر َأَسدي الدِي ََّ َشاُوَر َقَصَد َعسأ َق َأ ََ نأ قَ تأليهي، فَات َّ ،  َذليَك الأَعزأمي مي ُه يفي اْلأيَيامي ِأ َيَيدأ تيهي، فَ َل

يُك يفي ََجأ  يني يُوُسُف َوُجورأدي َي اَّللَُّ َعنأُه، فَ َلقيَيُه َصََلُح الدِي ، َرضي افيعييِي َ الشَّ ََ َقدأ َمَضى يَ ُزوُر َقَبأ ٍع َكا
رييُكوهأ يفي زيََّيرَةي َقَبأي اْلأي  َأ شي َلُموُه ِبَي َكري، َوَخَدُموُه، َوَأعأ َن الأَعسأ ي إيلَيأهي، مي ، فَ َقاَل: ََّأضي افيعييِي َمامي الشَّ

َحابُ  هي، فَ َهَرَب َأصأ َرأضي َعنأ فَ َرسي يُك َوأَلأَقَياُه إيََل اْلأ يني ُوُجوَردي يًعا، َفَسايَ َرُه َصََلُح الدِي ُه َفَساُروا َجَي
ري َأَسدي  ُلُه بيَغريأي َأمأ ِأ قَ ت أ ُه ِأ َُيأكين أ ريًا، فَ َل َذ َأسي َلُموا َأَسَد َعنأُه، فَُأخي ُوا فََأعأ هي، َوَسريَّ ظي َأ ُلوا ِبيي ، فَ تَ وَكَّ يني الدِي

رَ  صأ ُب مي ُد َصاحي ُة الأَعاضي ََ َليي َع اْلأ ُلوُه، َوَسَي َاُم َما َعمي َاَل، َفَحَضَر، َوَلَأ َُيأكينأُه إيَلَّ إيَتأ يني اْلأ َََبَ، الدِي  اْلأ
نأُه إي  يني َيطأُلُب مي َل رَأأُسُه إيََل فََأرأَسَل إيََل َأَسدي الدِي اَذ رَأأسي َشاُوَر، َوََتَبَع الرُُّسَل بيَذليَك، فَ ُقتيَل، َوُأرأسي ََ ن أ

ري. خي نأ رَبييٍع اْلأ ابيَع َعَشَر مي دي يفي السَّ  الأَعاضي
هي، فَ َقالَ  سي َأ ِأ َعَلى نَ  َلأقي َما َخافَ ُه تيَماعي اْلأ ني اجأ َرَة، فَ َرَأى مي يني الأَقاهي رُي  َوَدَخَل َأَسُد الدِي : َأمي ِأ َْلُ

َها، فَ نَ َهُبوَها، رََّق النَّاُس َعنأُه إيلَي أ ََ بي َداري َشاُوَر، فَ تَ  ِأ بينَ هأ َد، َيَأُمرُُك نينَي، يَ عأِني الأَعاضي مي َوَقَصَد ُهَو  الأُمؤأ



ريُ  لأَعَة الأوياَزرَةي، َولُقِيَب الأَمليُك الأَمنأُصوُر َأمي ، َفَخَلَع َعَليأهي خي دي َر الأَعاضي ْلأيَلعي إيََل َقصأ ، َوَساَر ِبي ُُيوشي  اْلأ
ري  َمأ تَ َقرَّ يفي اْلأ ُعُد َعَليأهي، َواسأ ِأ يَ َر فييَها َما يَ قأ ََ فييَها َشاويُر، فَ َل َي الَِّتي َكا ، َوَغَلَب َداري الأويزَارَةي، َوهي

تَ عأَمَل َعَلى اْلأَ  َحابيهي َوَأقأَطَع الأبيََلَد َعَليأهي، َوَلَأ يَ بأَق َلُه َمانيٌع َوََل ُمَنازيٌع، َواسأ نأ َأصأ عأَمالي َمنأ يَثيُق بيهي مي
 ليَعَساكيريهي.

نَي بيهي، َفَكا مي َوتُُه ُمعأَتصي َر ُهَو َوإيخأ ا قُتيَل أَبُوُه َدَخَل الأَقصأ نَُّه َلمَّ ُل بأُن َشاُوَر فَإي دي َوَأمَّا الأَكامي َر الأَعهأ ََ آخي
رييُكوهأ يَ َتأَ  ََ شي ، َفَكا ِأ نأ قَ تألي ِبيي نأُه َمَع أَبييهي يفي َمنأعيهي مي ََ مي َنَُّه بَ َلَغُه َما َكا َم ْلي ُف َعَليأهي َكيأَف ُعدي سَّ

َن إيلَيأهي َجَزاَء الصَّنييَعةي. سي ُحأ ُت أَنَُّه بَقيَي ; ْلي دأ ََ يَ ُقوُل: َودي رييُكوهأ، وََكا  شي
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رييُكوهأ  يني شي ُر َوفَاةي َأَسدي الدِي  ذيكأ
َا أُ َلمَّ  ُلُه }َحَّتَّ إيَذا َفريُحوا ِبي ، َوَظنَّ أَنَُّه َلَأ يَ بأَق َلُه ُمَنازيٌع، َأََتُه َأجأ يني ِأ ا ثَ َبَت َقَدُم َأَسدي الدِي ََنُه وُتوا َأَخذأ

َرةي َسَنةَ 44بَ غأَتًة{ ]اْلنعام:  خي نأ َُجَاَدى اْلأ رييَن مي َ َوالأعيشأ بأتي الثَّاّني َم السَّ َ يَ وأ تِينَي  [ فَ تُ ُويفِي َأرأَبٍع َوسي
ٍم. َريأني َوََخأَسَة َأَّيَّ اَئٍة، وََكاَنتأ ويََليَ ُتُه َشهأ مي  َوََخأسي

يني أَيُّوُب ا ُِ الدِي ََ ُهَو َوَأُخوُه َْنأ نَُّه َكا ، فَإي يني ريهي َوَسَبُب اتِيَصاليهي بيُنوري الدِي نأ َوَأمَّا ابأتيَداُء َأمأ ي مي ب أَنا َشاذي
َما الأعيَراَق، بَ َلدي ُدَويأَن، َوأَ  ، فَ َقدي َرادي َكأ َراُف اْلأ ِأ َأشأ ُل ُه يَّةي، َوَهَذا النَّسأ َرادي الرََّوادي َكأ َن اْلأ ُلُهَما مي صأ

ني سي  ًَل َورََأًَّي َوافيًرا َوُحسأ يني َعقأ ِي الدِي نأ َْنأ َنَة بَ غأَداَد، فَ َرَأى مي حأ يني َِبأُروَز شي َد الدِي ََ َوَخَدَما ُُمَاهي ريٍَة، وََكا
رييكُ أَ  َها َوَمَعُه َأُخوُه شي َي َلُه، َفَساَر إيلَي أ رييَت، َوهي َيظًا ليَقلأَعةي َتكأ َتحأ رييُكوهأ، َفَجَعَلُه ُمسأ نأ شي ََبَ مي ا كأ وهأ فَ َلمَّ

اقيي َعَلى َما ذََكرأََنُه  نأ قَ َراَجَة السَّ لأعيَراقي مي َقَر ِبي يَد زَنأكيي بأَن آقأَسن أ هي ََزَم َأََتبيَك الشَّ تٍِ اَّنأ َسَنَة سي
ََُن فَ َعََبَ  ، َوَأقَاَم َلُه السُّ يني ُِ الدِي رييَت، َفَخَدَمُه َْنأ َهزيًما إيََل َتكأ اَئٍة، َوَصَل ُمن أ مي رييَن َوََخأسي شأ َلَة َوعي جأ  دي

. ِأ َُه ِأ َوَسريَّ بَ تَ ُه َسَن أَيُّوُب ُصحأ َحابُُه، فََأحأ  ُهَناَك، َوتَبيَعُه َأصأ
رييُكوهأ قَ تَ  ََّ شي َن الأَقلأَعةي، َفَسارَا إيََل ُثَّ إي َرَجُهَما َِبأُروُز مي نَ ُهَما، فََأخأ رييَت ليُمََلَحاٍة َجَرتأ بَ ي أ َل إينأَساًَن بيَتكأ

ا َملَ  َمتَ ُهَما، َوَأقأَطَعُهَما إيقأطَاًعا َحَسًنا، فَ َلمَّ دأ َما، َوَعَرَف َْلَُما خي َسَن إيلَيأهي يدي زَنأكيي، فََأحأ هي َك قَ لأَعَة الشَّ
َا َق بَ عأَلبيكَّ َوُهَو ِبي َمشأ َكُر دي يُد َحَصَر َعسأ هي ا قُتيَل الشَّ َا، فَ َلمَّ َيظًا ِبي َتحأ َلَبكَّ َجَعَل أَيُّوَب ُمسأ ، بَ عأ

َطرَّ  ، فَاضأ ََلحي الأبيََلدي ُغوًَل َعنأُه ِبييصأ يني َغازيي بأُن زَنأكيي َمشأ ََ َسيأُف الدِي ُر، وََكا َمأ  إيََل َفَضاَق َعَليأهي اْلأ
َُمَراءي بي  ََبي اْلأ نأ َأكأ يَب إيََل َذليَك، َوَصاَر مي ، َفَسلََّمَها َعَلى إيقأطَاٍع ذََكَرُه، فَُأجي ِأ َها إيلَيأهي لييمي َق.َتسأ َمشأ  دي

ُمُه يفي  ََ ََيأدي يني َُمأُمودي بَ عأَد قَ تألي زَنأكيي، وََكا رييُكوهأ بيُنوري الدِي يني شي هي، َواتََّصَل َأُخوُه َأَسُد الدِي مي َواليدي َأَّيَّ
َها، فَ َزاَدُه َحَّتَّ َصاَر لَهُ  ُُه َعن أ ُز َغريأ نأُه َشَجاَعًة يَ عأجي َمُه، َورََأى مي  فَ َقرَّبَُه َوَقدَّ
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َق َأمَ  َمشأ يني ُملأَك دي ا َأرَاَد نُوُر الدِي َكريهي، فَ َلمَّ َم َعسأ ُُِهَا، َوَجَعَلُه ُمَقدَّ َبُة َوَغريأ أُص َوالرَّحأ َرُه فَ َراَسَل َأَخاُه ْحي
نأُه َعَلى إيقأطَاٍع ذَكَ  َها، فََأَجاَب إيََل َما يُرييُد مي نأُه الأُمَساَعَدَة َعَلى فَ تأحي َا، َوَطَلَب مي َرُه َلُه أَيُّوَب َوُهَو ِبي

َق َعَلى َما ذَ  َمشأ َا، فََأعأطَاُِهَا َما طََلَبا، َوفَ َتَح دي يهي، َوقُ ًرى يَ َتَملََّكاَّني َخي َكرأََنُه، َوَوَّفَّ َْلَُما، َوَصارَا َوْلي
ري الأَعظي  َمأ ََذا اْلأ َر، َلَأ يُريدأ ْلي صأ َل الأَعَساكيَر إيََل مي َأ يُ رأسي ا َأرَاَد َأ لَتيهي. فَ َلمَّ َِ ُأَمَراءي َدوأ ِي َوالأَمَقامي َأعأَظ ي

َعَل َما ذََكرأََنُه. ََ َُه، فََأرأَسَلُه، فَ  ريي َغريأ َطي  اْلأ
 

ُر ُملأكي  رَ  ذيكأ صأ يني مي  َصََلحي الدِي
ي َقدأ َسا يهي أَيُّوَب بأني َشاذي يني يُوُسُف ابأُن َأخي ََ َمَعُه َصََلُح الدِي رييُكوهأ َكا يني شي َ َأَسُد الدِي ا تُ ُويفِي َر َمَعُه َلمَّ

ريي. نأُه ليلأَمسي  َعَلى ُكرأٍه مي
ََ َقرييًبا  َّنأ َكا قَائيَنا ِمي دي دي َعَلى َحَكى ِلي َعنأُه بَ عأُض َأصأ ا َوَرَدتأ ُكُتُب الأَعاضي يًصا بيهي، قَاَل: َلمَّ صِي إيلَيأهي خي

َاَل، َوقَ  َلَمِني اْلأ َضَرّني َوَأعأ ، َوَيطأُلُب إيرأَساَل الأَعَساكيري، َأحأ َيرينأجي َن الأ َتغييُث بيهي مي يني َيسأ اَل: نُوري الدِي
َص َمَع رَ  يني ِبييمأ كي َأَسدي الدِي ي إيََل َعمِي ُل ََتأضي ، َفَما َُيأَتمي َراعي سأ ُضَر، َوََتُثَُّه أَنأَت َعَلى اْلأي ُسوِلي إيلَيأهي ليَيحأ

ًما  نأ َحَلَب َحَّتَّ َلقييَناُه قَادي يٍل مي نأ َحَلَب، َفَما ُكنَّا َعَلى مي َنا مي َََعلأُت، َوَخَرجأ رَي، فَ  ُر التَّأأخي َمأ يفي َهَذا اْلأ
يني  زأ  الأَمعأََن، فََأَمَرُه نُوُر الدِي : ََتَهَّ ي إيَِلَّ فَ َقاَل ِلي َت َعمِي ََ يني َذليَك الأتَ  ا قَاَل لَُه نُوُر الدِي ريي، فَ َلمَّ لأَمسي ِبي

َكنأَدرييَّةي  سأ ْلأي َها: فَ َلَقدأ قَاَسيأُت ِبي رأُت إيلَي أ َر َما سي صأ يُت ُملأَك مي َوَغريأيَها  ََّي يُوُسُف! فَ ُقلأُت: َواَّللَّي َلوأ ُأعأطي
، َوَأََن َما ََل أَنأسَ  يني يهي َمعيي فَ َتأأُمرأ بيهي، فََأَمَرّني نُوُر الدِي ريي نأ َمسي : ََل بُدَّ مي يني اُه أََبًدا، فَ َقاَل ليُنوري الدِي

ليُس. َقَضى الأَمجأ َتقييُل، َوان أ  َأسأ
: ََل بُ  يني ريي، قَاَل ِلي نُوُر الدِي ُ الأَمسي ، َوَلَأ يَ بأَق َغريأ يني َز َأَسُد الدِي َك، َوََتَهَّ رييَك َمَع َعمِي نأ َمسي دَّ مي

، تي َا ُأَساُق إيََل الأَموأ زأُت بيهي، َفَكَأََّّ ََك، فََأعأطَاّني َما ََتَهَّ ُت إيلَيأهي الضَّائيَقَة َوَعَدَم الأَبي رأُت َمَعُه  َفَشَكوأ َفسي
َ اَّللَُّ تَ َعاََل َما َلَأ َأُكنأ َأطأمَ  َ َفَملََّكِني هي.َوَمَلَكَها، ُثَّ تُ ُويفِي  ُع يفي بَ عأضي

َر َطَلُبوا الت َّ  يَن َكانُوا ِبييصأ َُمَراءي النُّورييَّةي الَّذي َن اْلأ ََّ ََجَاَعًة مي َييَُّة ويََليَتيهي، فَإي َم َعَلى الأَعَساكيري، َوَأمَّا َكيأ َقدُّ
َلةي الأيَ  وأ ُ الدَّ : َعنيأ ِأ ُه ن أ يَّةي بَ عأَدُه، مي دي يني َوويََليَةي الأويزَارَةي الأَعاضي ، َوَسيأُف الدِي يني ، َوُقطأُب الدِي اُروقييُّ

نأ  ٍد مي ، وَُكلُّ َواحي يني ، َوُهَو َخاُل َصََلحي الدِي يُّ َاريمي يني َُمأُموٌد اْلأ َهاُب الدِي ، َوشي ارييُّ َكَّ ُطوُب اْلأ الأَمشأ
َها، َحابَُه لييُ َغاليَب َعَلي أ  َهُؤََلءي ََيأطُبُ َها، َوَقدأ ََجََع َأصأ
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هي.فَ  ُه الأويزَارََة بَ عأَد َعمِي نأَدُه، َوَخَلَع َعَليأهي، َوَوَلَّ َضَرُه عي ، فََأحأ يني ُد إيََل َصََلحي الدِي  َأرأَسَل الأَعاضي
نًّا  َغُر سي َعُف َوََل َأصأ ََماَعةي َأضأ َحابَُه قَاُلوا َلُه: لَيأَس يفي اْلأ ََّ َأصأ ي َْحََلُه َعَلى َذليَك َأ ََ الَّذي نأ وََكا  مي

تَ  َنا، ُثَّ َنَضُع َعَلى الأَعَساكيري َمنأ َيسأ مي نأ ََتأتي ُحكأ نَُّه ََل ََيأُرُج مي ؛ فَإي َأ يُ َوَلَّ ِأ يُوُسَف، َوالرَّأأُي َأ يُلُه مي
ُِ الأبيََلَد، ُثَّ ََنأُخُذ يُوُسَف َأوأ ُُنأريُجُه. ُُنودي َمنأ ََّأَنُع ِبيي َن اْلأ نأَدََن مي رُي عي َنا، فَ َيصي  إيلَي أ

ََ اْلأَ  يَن يُرييُدو َُمَراءي الَّذي نأ ُأولَئيَك اْلأ عأُه َأَحٌد مي ري َلَأ يُطي ا َخَلَع َعَليأهي َلَقَب الأَمليكي النَّاصي َر فَ َلمَّ مأ
ُطوبي َحَّتَّ َأَماَلهُ  ارييُّ َمَعُه، َفَسَعى َمَع الأَمشأ َكَّ يَسى اْلأ قييُه عي ََ ََ الأ ، َوََل َخَدُموُه، وََكا ِأ هي َُسي َن أ إيلَيأهي،  ْلي

َا، ُثَّ َقَصَد ا يِي َوَغريأيِهي َاريمي َلةي َواْلأ وأ ي الدَّ ُل إيلَيأَك َمَع َعنيأ َر ََل َيصي َمأ ََّ َهَذا اْلأ ، َوقَاَل: َوقَاَل َلُه: إي يَّ َاريمي ْلأ
تَ َقاَم َلُه اْلأَ  زُُّه َوُملأُكُه َلَك، َوَقدي اسأ تيَك َوعي يني ُهَو ابأُن ُأخأ ُر، َفََل َتُكنأ َأوََّل َمنأ َهَذا َصََلُح الدِي مأ

لأَباقينَي، وَكُ  ثأَل َهَذا ِبي ُل إيلَيأَك، َفَماَل إيلَيأهي أَيأًضا، ُثَّ فَ َعَل مي هي َعنأُه، َوََل َيصي َرجي َعى يفي إيخأ ِأ َأطَاَع َيسأ لُُّه
ُم يُو  دي نَُّه قَاَل: َأََن ََل َأخأ ، فَإي َلةي الأَياُروقييِي وأ ي الدَّ َ َعنيأ ُُه َغريأ امي َوَمَعُه َغريأ لشَّ يني ِبي ُسَف، َوَعاَد إيََل نُوري الدِي

. يني ، َوَمَع َهَذا فَ ُهَو ََنئيٌب َعنأ نُوري الدِي يني ، َوثَ َبَت َقَدُم َصََلحي الدِي َُمَراءي َن اْلأ  مي
ُتُب َعََلَمَتهُ  ََلري، َوَيكأ َهسأ ََ َسأ ريي اْلأ َمي ْلأ يني ُيَكاتيُبُه ِبي ََ نُوُر الدِي َأ  وََكا يًما َعنأ َأ َعَلى رَأأسي الأكيَتابي تَ عأظي

يُع ا [ َوَجَي يني ََلُر َصََلُح ]الدِي َهسأ ََ َسأ رُي اْلأ َمي ُتُب اْلأ ريُدُه بيكيَتاٍب َبلأ َيكأ َأ ََ ََل يُ  ُتَب اَسأَُه، وََكا َُمَراءي َيكأ ْلأ
ََ َكَذا. َعُلو َأ رييَّةي يَ  صأ ََّيري الأمي لدِي  ِبي

َتَماَل َصََلُح الدِي  ، َواسأ دي ُر الأَعاضي َواَل، َفَماُلوا إيلَيأهي، َوَأَحبُّوُه، َوَضُعَف َأمأ َمأ ، َوَبَذَل اْلأ يني قُ ُلوَب النَّاسي
ِأ إيلَ  َلُه، فََأرأَسَلُه َوَتُه َوَأهأ َل إيلَيأهي إيخأ َأ يُ رأسي يني َأ نأ نُوري الدِي يني َيطأُلُب مي يأهي، َوَشَرَط ُثَّ َأرأَسَل َصََلُح الدِي

ري َعَليأهي  صأ َُمَراءي الأمي ِأ فَ َعَل َذليَك، َوَأَخَذ إيقأطَاَعاتي اْلأ ريهي، َوُمَساَعَدَتُه، وَُكلُُّه مأ يِينَي، ِأ طَاَعَتُه َوالأقيَياَم ِبَي
، فَازأَداُدوا لَُه ُحبًّا َوطَاَعًة. ِأ يَن َمَعُه، َوزَاَدُه َُمَراءي الَّذي َلُه َواْلأ  فََأعأطَاَها َأهأ

َّنأ َقدي اعأَتََبأُت ا يَّةي الَِّتي َُيأكيُن َضبأُطَها، َورَأَيأُت َكثيريًا ِمي ََلمي سأ َوارييخي اْلأي َن الت َّ َوارييَخ، فَ َرأَيأُت َكثيريًا مي  لت َّ
: ََلمي سأ ِأ َأوََّل اْلأي ُه ن أ ليهي َوَأقَاريبيهي، مي َلُة َعنأ ُصلأبيهي إيََل بَ عأضي َأهأ وأ َتقيُل الدَّ ُئ الأُملأَك تَ ن أ َتدي اوييَُة بأُن أَِي ُمعَ  يَ ب أ

لي بَ يأتيهي، فَ ُنقيَل الأُملأُك َعنأ  نأ َأهأ ، َأوَُّل َمنأ َمَلَك مي ََ َيا َأ  ُس
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نأ َبِني الأَعبَّ  ََّاُح َأوَُّل َمنأ َمَلَك مي هي السَّ نأ بَ عأدي هي، ُثَّ مي نأ َبِني َعمِي ََ مي َوا تَ َقَل َأعأَقابيهي إيََل َبِني َمرأ ، ان أ اسي
ََد، فَ  الأُملأكُ  ُر بأُن َأْحأ ِأ َنصأ ُه ن أ تَ َبدَّ مي اَمانييَُّة َأوَُّل َمني اسأ يهي الأَمنأُصوري، ُثَّ السَّ نأ َأعأَقابيهي إيََل َأخي تَ َقَل مي ان أ

ََّاُر، َوُهَو َأوَُّل َمنأ  ََد َوَأعأَقابيهي، ُثَّ يَ عأُقوُب الصَّ يَل بأني َأْحأ َاعي يهي إيَسأ لي  الأُملأُك َعنأُه إيََل َأخي نأ َأهأ َمَلَك مي
َلةي بأُن بُ َويأهي َأوَُّل َمنأ َملَ  وأ َماُد الدَّ ٍرو َوَأعأَقابيهي، ُثَّ عي يهي َعمأ ليهي بَ يأتيهي، فَان أتَ َقَل الأُملأُك إيََل َأخي نأ َأهأ َك مي

َلةي، ُثَّ خَ  وأ زِي الدَّ َلةي َوعي وأ ني الدَّ تَ َقَل الأُملأُك َعنأُه إيََل َأَخَويأهي رُكأ َلةي، )َوُمعيزِي ان أ وأ ني الدَّ َلَص يفي َأعأَقابي رُكأ



ِأ  ُه ن أ لأُجوقييَّةي َأوَُّل َمنأ َمَلَك مي َلةي السَّ وأ َلةي، ُثَّ الدَّ وأ ني الدَّ َلةي( ، ُثَّ َخَلَص يفي َأعأَقابي رُكأ وأ  طُغأُرلأَبُك الدَّ
رييكُ  يهي َداُوَد، ُثَّ شي تَ َقَل الأُملأُك إيََل َأوأََلدي َأخي يهي ان أ تَ َقَل الأُملأُك إيََل َأعأَقابي َأخي وهأ َهَذا َكَما ذََكرأََنُه )ان أ

َلَة َوَعظََّمَها، َوَصاَر َكأَنَُّه َأوٌَّل َْلَا، نُقيَل الأمُ  وأ ا أَنأَشَأ الدَّ يني َلمَّ ََّ َصََلَح الدِي لأُك إيََل َأعأَقابي أَيُّوَب، ُثَّ إي
، َوَلَأ يَ بأَق بي  لي يهي الأَعادي ُ َحَلَب( .َأخي  َيدي َأعأَقابيهي َغريأ

ي َأظُنُّ  نأ َهَذا، َوالَّذي ثَ َر مي ُف التَّطأوييلي َلذََكرأََن َأكأ ََل َخوأ يَّةي، َوَلوأ ََلمي سأ َولي اْلأي ُِ الدُّ هي َأعأَظ َبُب يفي َوَهذي ُه السَّ
ثيُر، َوَيَأُخُذ الأُملأَك وَ  لٍَة ُيكأ َُ َأوََّل َدوأ ي َيُكو ََّ الَّذي ََ فييهي ُمتَ َعلِيَقٌة بيهي فَليَهَذا َُيأُرُمُه َذليَك َأ قُ ُلوُب َمنأ َكا

ِأ ُعُقوبًَة َلُه. ليهي نأ َأجأ َعُل َذليَك مي َأ  اَّللَُّ َأعأَقابَُه َوَمنأ يَ 
 

رَ  َي ِبييصأ وَدا َعةي السُّ ُر َوق أ  ذيكأ
ََتَُن اْلأيََل  ي الأَقعأَدةي قُتيَل ُمؤأ َنةي يفي َأَوائيلي ذي هي السَّ ، إيلَيأهي يفي َهذي دي ري الأَعاضي ََ بيَقصأ يٌّ َكا َفةي، َوُهَو َخصي

رييِينَي َعَلى ُمَكاتَ بَ  صأ َن الأمي َََق ُهَو َوََجَاَعٌة مي يعي َمنأ َُيأوييهي، فَات َّ ُم َعَلى َجَي َقدُّ ُِ فييهي، َوالت َّ ُكأ َيرينأجي اْلأ ةي الأ
ِأ  َقوِيي ِبيي ، َوالت َّ ِأ إيََل الأبيََلدي َعائيهي تيدأ ٍَ َواسأ ُوا الأُكُتَب َمَع إينأَسا يني َوَمنأ َمَعُه، َوَسريَّ َعَلى َصََلحي الدِي

، فَ َلقيَيُه إينأسَ  ُد إيََل الأبيئأري الأبَ يأَضاءي ََ َجَوابَُه، َوَساَر َذليَك الأَقاصي ُرو َتظي ََ بيهي، َوَأقَاُموا يَ ن أ ٌّ، يَثيُقو ٌَ تُ رأُكَماّني ا
يدَ  ي َجدي َّا يَ لأَبُسُه َهَذا الرَُّجُل )َلَكاََن فَ َرَأى )َمَعُه( نَ عأَلنيأ هي: َلوأ َكاََن ِمي سي َأ نأُه، َوقَاَل يفي نَ  ، فََأَخَذُِهَا مي يأني

، ي  َخليَقنيأ
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ََتَ َقُهَما، فَ َرَأى الأكيَتاَب في  يني فَ  َئةي، َوارأََتَب بيهي َوِبييَما، فَأََتى ِبييَما َصََلَح الدِي َي أ نَُّه( َرثُّ اْلأ َما، فَ َقَرَأُه يهي فَإي
 َوَسَكَت َعَليأهي.

َذا َوَصُلوا إيلَ  رييَّةي، فَإي صأ ََّيري الأمي َيرينأُج إيََل الدِي َأ يَ َتَحرََّك الأ ََتَني اْلأيََلَفةي َأ ُصوُد ُمؤأ ََ َمقأ َها َخَرَج َصََلُح وََكا ي أ
ََتَُن اْلأيََل  ، فَ يَ ُثوُر ُمؤأ ِأ يني يفي الأَعَساكيري إيََل قيَتاْليي ِأ الدِي َييهي رييِينَي َعَلى َُمَلَّ صأ َن الأمي َنأ َمَعُه مي فَةي ِبي

ريهي، َوالأ  نأ َورَاءي َظهأ ، فَ َيأأُتونَُه مي يني ََ َصََلَح الدِي ِأ يَ تَّبيُعو َعيهي َجأ ََ ِبَي ، ُثَّ ََيأُرُجو ِأ تُ ُلوََّنُ ي فَ يَ قأ نأ َبنيأ َيرينأُج مي
ِأ َِبقيَيٌة، فَ َلمَّ  َقى َْلُ َر، فََأَمَر َيَديأهي، َفََل يَ ب أ ضي يٌّ، فَُأحأ ا قَ َرَأ الأكيَتاَب َسَأَل َعنأ َكاتيبيهي، فَقييَل: رَُجٌل يَ ُهودي

َاَل. يني اْلأ ى َصََلُح الدِي ََ ََبَُه اْلأَََبَ، َوَأخأ َِ، َوَأخأ َل َتَدَأ َوَأسأ رييريهي، فَاب أ  بيَضرأبيهي َوتَ قأ
ََتَُن اْلأيََلفَةي َفََلزََم الأقَ  َعَر ُمؤأ َتشأ [ ََل َواسأ يني ُعدأ ]َوَصََلُح الدِي فًا، َوإيَذا َخَرَج َلَأ يَ ب أ نأُه َخوأ َر َوَلَأ ََيأُرجأ مي صأ

ري إيََل قَ رأيَةٍ  َن الأَقصأ ُر َخَرَج مي َمأ ا طَاَل اْلأ َن الطََّلبي ; ليَئَلَّ يُ نأكيَر َذليَك، فَ َلمَّ ًئا مي ُر َلُه َشي أ  لَُه تُ عأَرُف يُظأهي
ْلأيرأقَانييَّةي ليلت َّ  هي، ِبي ُه بيَرأأسي يني َأرأَسَل إيلَيأهي ََجَاَعًة، فََأَخُذوُه، َوقَ تَ ُلوُه، َوأَتَ وأ َِ بيهي َصََلُح الدِي ا َعلي نَ زُّهي، فَ َلمَّ

يني  يعي َِبَاَء الدِي َمي تَ عأَمَل َعَلى اْلأ ري اْلأيََلَفةي، َواسأ َر َقصأ ََ َأمأ يَن يَ تَ َولَّوأ ََدمي الَّذي يَع اْلأ َراُقوَش،  ق َ َوَعَزَل َجَي



َب السُّ  هي، فَ َغضي مي ريهي َوُحكأ مأ ري َصغيرٌي َوََل َكبيرٌي إيَلَّ ِبَي ََ ََل ََيأريي يفي الأَقصأ َيُض، وََكا يٌّ أَب أ َُ َوُهَو َخصي وَدا
، َفَحَشُدوا وَ  ِأ ََ يَ تَ َعصَُّب َْلُ َنَُّه َكا يًَّة، َوْلي ََتَني اْلأيََلفَةي ْحَي َر ليَقتألي ُمؤأ يَن ِبييصأ ِأ الَّذي َُتُ ََجَُعوا، فَ َزاَدتأ ُعدَّ

 َ ِأ َبنيأ َكُر أَيأًضا، َوقَاتَ ُلوُه َتَمَع الأَعسأ يَّةي، فَاجأ َنادي الصَََّلحي َجأ ا، َوَقَصُدوا َحرأَب اْلأ ًَ نَي أَلأ  َعَلى ََخأسي
. َريأني  الأَقصأ

يني إيََل َُمَلَّتي  ، فََأرأَسَل َصََلُح الدِي ي رييَقنيأ ََ َرقَ َها َعَلى وََكثُ َر الأَقتأُل يفي الأ لأَمنأُصورَةي، فََأحأ ُِ الأَمعأُروَفةي ِبي هي
يأ  ُِ السَّ نَي، فَ رَكيبَ ُه َهزيمي ا ُمن أ ُِ اْلأَََبُ بيَذليَك َولَّوأ ا َأََتُه ، فَ َلمَّ ِأ هي ِأ َوَحَرمي هي ِأ َوَأوأََلدي َواْليي َذتأ َأمأ ُف، َوُأخي

ََ ب َ  ََما ، َفَطَلُبوا اْلأ َككي َواُه السِي ِأ َأف أ نأ َعَليأهي ريُجوا مي يُبوا إيََل َذليَك، فَُأخأ ُِ الأَقتأُل، فَُأجي َأ َكثُ َر فييهي عأَد َأ
ََبُ يفي طَائيََةٍ  َكأ يني اْلأ َلةي ُتورَانأَشاهأ َأُخو َصََلحي الدِي وأ ِأ َِشأُس الدَّ َر إيََل اْلأييَزةي، فَ َعََبَ إيلَيأهي صأ َن مي  مي

، َوَلَأ  يأفي لسَّ ِأ ِبي َكري، فََأَِبَدُه ُِ.الأَعسأ َل ، َواَّللَُّ َأعأ ِأ ى اَّللَُّ تَ َعاََل َشرَُّه ََ رييُد، وََك ِأ إيَلَّ الأَقلييُل الشَّ ُه ن أ   يَ بأَق مي

(9/346) 

 

َها هي َعن أ َراجي ُر ُملأكي ُِشأَلَة فَاريَس َوإيخأ  ذيكأ
ريَج عَ  ََ بيََلَد فَاريَس، َوُأخأ َتا ُب ُخوَزسأ َنةي َمَلَك ُِشأَلُة َصاحي هي السَّ ََّ زَنأكيي بأَن يفي َهذي َها، َوَسَبُب َذليَك َأ ن أ

َد فَا ُنوا َلُه َقصأ ََ َوَحسَّ َتا ُوَزسأ َكريهي، فََأرأَسُلوا إيََل ِشُأَلَة ِبي ريََة َمَع َعسأ بَ َها َأَساَء السِي ََل َصاحي ريَس، دَكأ
َها، َفَخَرَج إيلَيأهي زَنأكيي بأنُ  َز، َوَساَر إيلَي أ ِأ َحرأٌب َخاَمَر فييَها  َفَجَمَع َعَساكيَرُه َوََتَهَّ نَ ُه ََل، َوَوقَ َعتأ بَ ي أ دَكأ

َوانأكَ  َراَد الشُّ َكأ هي، َوَقَصَد اْلأ سي َأ َكريهي، َوَْنَا بينَ  نأ َعسأ َمٍة مي رأذي ََزَم يفي شي َحاُب زَنأكيي َعَليأهي، فَاَّنأ اَر َأصأ
َيافَ َتُه. َسَن ضي بُ َها، َوَأحأ ، فََأَجارَُه َصاحي ِأ  َوالأَتَجَأ إيلَيأهي

يهي ابأُن َسنأَكا ا ليَها، َوََّنََب ابأُن َأخي ريََة إيََل َأهأ لأبيََلَد َونَ َزَل ُِشأَلُة بيبيََلدي فَاريَس َفَمَلَكَها، فََأَساَء السِي
يَن َخاَمُروا َعَليأهي، لَ  َكري الَّذي َتَمَع إيََل زَنأكيي بَ عأُض الأَعسأ ليَها َعَليأهي، َواجأ ني َأهأ نأ فَ تَ َغريََّتأ بَ َواطي ا مي ا رََأوأ مَّ
، وََكاتَ  ِأ إيََل الأبيََلدي َوانأَكاري، َونَ َزَل ِبيي َرادي الشُّ َكأ ، َفَكثُ َر ََجأُعُه َمَع اْلأ ِأ ريَةي ُِشأَلَة فييهي َكَرُه، ُسوءي سي َب َعسأ

ََزَم ِشُأ  بَ ُلوا إيلَيأهي، فَ َقَصَد ُِشأَلَة، َوَواقَ َعُه، فَاَّنأ ، فََأق أ ََ َسا حأ ِي اْلأي تَ َعاَد زَنأكيي بيََلَدُه، َورََجَع َوَوَعَدُه َلُة، َواسأ
. ََ َتا هي ُخوَزسأ  إيََل ُملأكيهي، َوَعاَد ُِشأَلُة إيََل بيََلدي

 
َز الرَّيَّ  ُر ُملأكي إييلأديكأ  ذيكأ

يَنَة الرَّيِي َوالأبيََلَد الَِّتي َكاَنتأ بيَيدي إييَنانأَج. ُز َمدي َنةي َمَلَك إييلأديكأ هي السَّ  يفي َهذي
يهي إيََل إييوَ  َ إييَنانأَج َعَلى َماٍل يُ َؤدِي َنُه َوَبنيأ ُر بَ ي أ َمأ تَ َقرَّ اْلأ ََ َقدي اسأ َز َكا ََّ إييلأديكأ َز، َفَمنَ َعُه َسَبُب َذليَك َأ لأديكأ

َيتيهي، فَ َتجَ  لأَمانيهي َوَحاشي َرةي غي ُز َيطأُلُب الأَماَل، فَاعأَتَذَر بيَكث أ ، فََأرأَسَل إييلأديكأ ي ُز َوَقَصَد َسنَ َتنيأ َز إييلأديكأ هَّ
َهزيًما، فَ َتَحصََّن بي  ََزَم إييَنانأُج، َوَمَضى ُمن أ يَمًة، فَاَّنأ ، فَالأتَ َقاُه إييَنانأُج، َوَحارَبَُه َحرأًِب َعظي ََك، الرَّيَّ َقلأَعةي َطَبأ



نأ َِمَالييكيهي، فََأطأَمعَ  رًّا ََجَاَعًة مي ُز فييَها َورَاَسَل سي َي َفَحَصَرُه إييلأديكأ َسا حأ َوالي َواْلأي َمأ قأطَاَعاتي َواْلأ ِأ يفي اْلأي ُه
َز، فَ رَ  تُ ُلوا إييَنانأَج، فَ َقتَ ُلوُه، وََكانُوا ََجَاَعًة َكثيريًَة، َوَسلَُّموا الأبَ َلَد إيََل إييلأديكأ ِي لييَ قأ ي تََّب فييهي ُعَمَر بأَن الأَعظي

، َوَلَأ َيفي  ََ ،  َعلييٍِ ََّيَغ، َوَعاَد إيََل َِهََذا ِأ َا َوَعَدُه يَن قَ تَ ُلوا إييَنانأَج َوَسلَُّموا الأبَ َلَد إيلَيأهي ِبي َي الَّذي ليلأغيلأَما
، َفَساَر بَ عأضُ  رَُّقوا يفي الأبيََلدي ََ ِأ َعنأُه، فَ تَ  َعَدُه َدَم، َوأَب أ َتخأ َأ ََل ُيسأ َبغيي َأ ثأَل َهُؤََلءي يَ ن أ ، َوُهَو َوقَاَل: مي ِأ ُه

ي  الَّذي
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بيهي.تَ َوَلَّ  َا فَ َعَل بيَصاحي َلُه، إيََل ُخَواَرزأم َشاهأ، َفَصَلَبُه ُخَواَرزأم َشاهأ ; َنَكاًَل ِبي   قَ ت أ
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ي يَ رأَكُب في  َّللَّي رَُجٌل َغرييٌب يفي الطَّرييقي الَّذي دي ِبي تَ نأجي ةي الأُمسأ ََ َليي َنةي رُئيَي يفي َداري اْلأ هي السَّ هي، َويفي ييفي َهذي

نأ َحَلَب، فَ  َرى َكبيريٌَة، فََأَخُذوُه َوقَ رَّرُوُه، فَ َقاَل: َأََن مي كِينٌي ُأخأ هي سي كِينٌي َصغيريٌَة، َويفي يَدي هي سي ُحبيَس زَنأدي
نأ أَيأَن َدَخَل. ِأ مي َل  َوُعوقيَب الأبَ وَّاُب، َوَلَأ يَ عأ

ةي  ََ َليي يِي َوزييُر اْلأ يهي  َوفييَها قَ َبَض ابأُن الأبَ َلدي ، َوَعَلى َأخي ِي يأِبي بأني السَّ ٍد الأَمعأُروفي ِبي ي بأني ُُمَمَّ َُسنيأ َعَلى اْلأ
، ف َ  َي َتا َل الأبَ يأَماَرسأ َغُر َعامي َصأ ََ اْلأ اري، وََكا َتاذي الدَّ يني ُأسأ ةي َعُضدي الدِي َغري، وََكاََن ابأَِنأ َعمَّ َصأ َعتأ َيُدُه اْلأ ُقطي

نأدَ  ََ عي ُلُه، قييَل َكا ُ َوريجأ يَحةي، َوقييَل َغريأ لُصُنجي الصَّحي َي ِبي يَوا ُل إيََل الدِي َا َوََتأمي بيُض ِبي ُه ُصُنٌج زَائيَدٌة يَ قأ
َيا َب أ هي اْلأ عأريهي َوُهَو َُمأُبوٌس َهذي نأ شي ًرا، َفمي ََ َشاعي ، َفَماَت بيهي، وََكا َي َتا َل إيََل الأبييَماَرسأ  ُت:َذليَك، َوْحُي

ليي  يَسََلٌم َعَلى َأهأ ٌب رَاسي ِأ رَاسي ُرُه ي ذيكأ ي ... َوَمنأ يفي فُ َؤادي سي ِبي َوُجَلَّ  َوَصحأ
ي ِأ آسي يَتيُك َ ُرؤأ ي َغريأ ٍِِ َوََل َأَرى ... ليَداءي ُِهُومي ِأ ُكلَّ َه  ُأَعاليُج فييُك

ًَل َعني الرَّا َباُد َفضأ َكأ يُب َْلَا اْلأ ٍة ... َتشي دَّ ُم ِلي ُكلَّ شي ََّيَّ  سي َلَقدأ أَبأَدتي اْلأ
نأ َماليكي النَّاسي  ُِ مي ُكأ ي ... َلقييُت فَ َهَذا اْلأ ًا َعَلى الَّذي َنَة َعبأدي اَّللَّي َصَبأ  فَ َيا اب أ

اسي  عي رَجَّ لأَمَدامي ٍع َسوييٍِ ِبي َناكي ُذِلِي َبَكيأتي ِلي ... بيَدمأ  فَ َلوأ أَبأَصَرتأ َعي أ
ُُموُم تَ ُنوُشُه ... َوَقدأ َحدَّ  لضُّرِي َوالأَياسي َأُقوُل ليَقلأِبي َواْلأ ُس ِبي َأ  ثَ تأُه الن َّ

ي ََ الأُمَغاليقي ُحرَّاسي ِأ ... َلَمانَ َعُه ُدو نأ َخَياِلي يَ ُزورُُك َِّ طَيأٌف مي  فَ َلوأ َه
ٍر َوإيفأََلسي  لأُف فَ قأ َِّني حي َواَها ... ْلي سي ََل َعَلى سي َأ  َوَما َحَذريي إيَلَّ َعَلى الن َّ

 ]الأَوفَ َياُت[
 َ َحابي أَِي َوفييَها تُ ُويفِي ويي َعنأ َأصأ َافيُظ، يَ رأ ُّ اْلأ َهاّني ََ َصأ َُد اْلأ دي بأني رََجاٍء أَبُو َأْحأ ُر بأُن َعبأدي الأَواحي   الأُمَعمَّ



ي الأَقعأَدةي. َجِي يفي ذي ًبا إيََل اْلأ يَةي َذاهي لأَبادي تُُه ِبي ََ َموأ ، وََكا ٍِ  نُ َعيأ
يأُخ أَ  َ الشَّ َها تُ ُويفِي ن أ ََ َأَحدَ َويفي رََجَب مي ، وََكا ُِ َعَلى النَّاسي اريقييُّ الأُمَتَكلِي ََ ٍد الأ  بُو ُُمَمَّ
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ُهوٌر. ري، وََكََلُمُه َُمأُموٌع َمشأ َاطي ُِ َعَلى اْلأ ََ يَ َتَكلَّ ، َلُه َكَراَماٌت َكثيريٌَة، وََكا ادي  الزُّهَّ
نأ نَُدَماءي َداري اْلأي  ٌر الرَّقَّاُص مي ََ  ََلَفةي.َوفييَها َماَت ُجَعي أ

. قييُّ َمشأ يُّ الدِي ََسني َعلييُّ بأُن َُيأََي الأُقَرشي ي أَبُو اْلأ َ الأَقاضي َها تُ ُويفِي ن أ  َويفي َشوَّاٍل مي
صي  ي الأَموأ َرُزورييُّ قَاضي هأ ِي الشَّ دي بأني َعلييِي بأني الأَقاسي يني بأُن ُُمَمَّ ُِ الدِي َ َْنأ ةي تُ ُويفِي ي اْلأيجَّ ، َوَوَلَّ َويفي ذي  لي

ري الأَقَضاَء. يني َعبأَد الأَقاهي َة الدِي َنُه ُحجَّ  اب أ
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اَئٍة[ مي تِينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوسي
565 - 

اَئةٍ  مي تِينَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوسي
َياطَ  مأ َيرينأجي دي ري الأ ُر َحصأ  ذيكأ

رَ  ََ َنةي، يفي َص هي السَّ ََ يفي َهذي رييَّةي، َوَحَصُروَها، وََكا صأ ََّيري الأمي َن الدِي َياَط مي مأ يَنةي دي َيرينأُج َعَلى َمدي ، نَ َزَل الأ
، وََكاتَ ُبو  َََلكي ْلأ َقُنوا ِبي َر، َقدأ َخاُفوُه، َوأَي أ صأ رييُكوهأ مي يني شي ا َمَلَك َأَسُد الدِي ، َلمَّ امي لشَّ َيرينأُج ِبي َيرينأَج الأ ا الأ

قي  يَن بيصي َر، وَ الَّذي صأ َراكي مي َت أ َد َمنأ ُملأكي اْلأ ِأ َما َتُيدِي ِأ َويُ َعرِيُفوََّنُ وََّنُ دُّ َتمي َا َيسأ َنأَدُلسي َوَغريأيِهي ِأ لِيَيَة َواْلأ َأَّنَُّ
ِأ  َي ُُيَرِيُضوََّنُ َبا َن الأُقُسوسي َوالرُّهأ ، فََأرأَسُلوا ََجَاَعًة مي ِأ ُه ن أ سي مي ََ َعَلى الأبَ يأتي الأُمَقدَّ َرََكةي، َخائيَُو َعَلى اْلأ

ِأ ََيأ  ِأ َأَّنَُّ ُه ن أ َياَط ظَنًّا مي مأ ُزولي َعَلى دي ، َوات ََّعُدوا ليلن ُّ ََلحي َوالي َوالرِيَجالي َوالسِي َمأ ْلأ ِأ ِبي وُه ليُكوََّنَا، فََأَمدُّ
يَن كَ  رييََّة }َوَردَّ اَّللَُّ الَّذي صأ ََّيَر الأمي ََ بيهي الدِي ًرا ََيأليُكو ُذوََّنَا َظهأ ًا{ َويَ تَّخي ِأ َلَأ يَ َناُلوا َخريأ هي ََُروا بيَغيأظي

َها، 25]اْلحزاب:  َتَمُعوا َعَلي أ ، فَاجأ يني يني َقدأ َماَت َوَمَلَك َصََلُح الدِي ََ َأَسُد الدِي َأ َدَخُلوا َكا ََل َأ [ فَإي
َا. ُقوا َعَلى َمنأ ِبي  َوَحَصُروَها، َوَضي َّ

يني الأَعَسا  َها َصََلُح الدِي َوالي فََأرأَسَل إيلَي أ َمأ ْلأ ِأ ِبي ُه نأَدُه، َوَأَمدَّ كيَر يفي النِييلي َوَحَشَر فييَها ُكلَّ َمنأ عي
َأ  َن الأَمَخاَفةي، َويَ ُقوُل: إيِّني إي ِأ فييهي مي ُكو َما ُه يني َيشأ َخائيري، َوَأرأَسَل إيََل نُوري الدِي ََلحي َوالذَّ رأُت  َوالسِي َتََخَّ

َيرينأ  َياَط َمَلَكَها الأ مأ رِي، َوَخَرُجوا َعنأ دي لشَّ َا ِبي َواْلي ليَها َوَأمأ ََ يفي َأهأ رييُّو صأ ِني الأمي َها َخلَََّ رأُت إيلَي أ َأ سي ُج، َوإي
َقى لََنا َِبقيَيٌة. ي، َفََل يَ ب أ نأ َأَمامي َيرينأُج مي ، َوَساُروا يفي أَثَريي، َوالأ  َعنأ طَاَعِتي



يني الأَعَساكيَر إيلَيأهي َأرأ  َيرينأجي َفَسريََّ نُوُر الدِي هي إيََل بيََلدي الأ سي َأ ُلو بَ عأُضَها بَ عأًضا، ُثَّ َساَر ُهَو بينَ  َساًَل يَ ت أ
ُلُغُه قَ بأ  تَ َباَحَها، فَ َوَصَلتي الأغَارَاُت إيََل َما َلَأ َتُكنأ تَ ب أ َها َواسأ يَّةي، فَ نَ َهبَ َها، َوَأَغاَر َعَلي أ امي ُُلوِي الشَّ ُل ْلي

نأ َماَنٍع.  الأبيََلدي مي
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ِأ َوََّنأبيَها َوََتأ  هي يني إيََل بيََلدي َر، َوُدُخولي نُوري الدِي صأ َيرينأُج تَ َتاَبُع الأَعَساكيُر إيََل مي ا رََأى الأ رييبيَها، رََجُعوا فَ َلمَّ
رٍي، َ قَتييٍل َوَأسي َلَها َبنيأ ِأ َخَراًِب، َوَأهأ ٍء، َوَوَجُدوا بيََلَدُه ُروا بيَشيأ ََ :  َخائيبينَي َلَأ َيظأ َع الأَمَثلي ضي َفَكانُوا َموأ

. ي ي رََجَعتأ بيََل ُأُذَننيأ َعاَمُة َتطأُلُب قَ رأَننيأ  َخَرَجتي الن َّ
َواًَل ََل َُتأَصى، ُحكي  يني َأمأ َرَج فييَها َصََلُح الدِي ًما َأخأ نَي يَ وأ َياَط ََخأسي مأ ِأ َعَلى دي هي ُة َمَقامي َي ِلي وََكاَنتأ ُمدَّ

يَناٍر أَنَُّه قَاَل: َما رَأَيأ  َياَط أَلأَف أَلأفي دي مأ َيرينأجي َعَلى دي ًة ليَمَقامي الأ ، َأرأَسَل إيَِلَّ ُمدَّ دي َن الأَعاضي َرَم مي ُت َأكأ
َوى الثِيَيابي َوَغريأيَها. رييٍَّة سي صأ  مي

 
يني الأَكَركَ  ري نُوري الدِي ُر َحصأ  ذيكأ

َرةي، َساَر نُورُ  خي َنةي، يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ َنعي  يفي َهذي نأ َأمأ ، َفَحَصَر الأَكَرَك، َوُهَو مي َيرينأجي يني إيََل بَ َلَد الأ الدِي
 الأَمَعاقيلي َعَلى َطَرفي الأََبِي.

َِ ا َل إيلَيأهي َواليَدُه َْنأ َأ يُ رأسي يني َيطأُلُب َأ يني َأرأَسَل إيََل نُوري الدِي ََّ َصََلَح الدِي ََ َسَبُب َذليَك َأ يني وََكا لدِي
اري َخلأٌق َكثيرٌي، أَيُّوَب،  َن التُّجَّ َتَمَع َمَعُه مي َكًرا، َواجأ َُه، َوَسريََّ َمَعُه َعسأ ، َوَسريَّ يني َزُه نُوُر الدِي َفَجهَّ

َيري  َن الأ ِأ مي يني َعَليأهي َبٌة، َفَخاَف نُوُر الدِي يني أُنأٌس َوُصحأ ََ َلُه َمَع َصََلحي الدِي ِأ َمنأ َكا ، َوانأَضاَف إيلَيأهي نأجي
ََّ َفسَ  ، َفَحَصَرُه، َوَضيََّق َعَليأهي، َوَنَصَب َعَليأهي الأَمَجانييَق، فََأََتُه اْلأَََبُ َأ  اَر يفي َعَساكيريهي إيََل الأَكَركي

رييِي َوَقرييَب  ََ ِأ إيلَيأهي ابأَن َهن أ َمتيهي َيرينأَج َقدأ ََجَُعوا َلُه، َوَساُروا إيلَيأهي، َوَقدأ َجَعُلوا يفي ُمَقدِي ،  بأنَ الأ الرَّقييقي
ي  َمنيأ يني َْنأَو َهَذيأني الأُمَقدَّ َما، فَ َرَحَل نُوُر الدِي َيرينأجي يفي َوقأتيهي َأ َوُِهَا فَاريَسا الأ لييَ لأَقاُِهَا َوَمنأ َمَعُهَما قَ بأَل َأ

. َيرينأجي َتَمَعا بيَباقيي الأ َقَرى، َواجأ ا قَاَرَِبَُما رََجَعا الأَقهأ َيرينأُج، فَ َلمَّ َا َِبقيي الأ َق ِبي  يَ لأَتحي
َن الأُقَرى َهُب َوَُيأريُق َما َعَلى َطرييقيهي مي ِأ يَ ن أ هي يني َوَسَط بيََلدي َأ َوَصَل إيََل بيََلدي  َوَسَلَك نُوُر الدِي إيََل َأ

ِأ  ، فَ َل ِأ َيرينأجي لييَ لأَقاُه ُر َحرََكَة الأ َتظي ََتَا، َوَأقَاَم يَ ن أ ، فَ نَ َزَل َعَلى َعشأ ََلمي سأ  اْلأي
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ثَةي فَ َرَحَل. َادي ، فََأقَاَم ُهَو َحَّتَّ َأََتُه َخََبُ الزَّلأَزَلةي اْلأ ِأ نأ َمَكاَّنيي َُحوا مي  َيَبأ
ََُة فَالأت َ َوَأمَّ  َليي ُد اْلأ َر َساليًما ُهَو َوَمنأ َمَعُه، َوَخَرَج الأَعاضي صأ نَُّه َوَصَل إيََل مي يني أَيُّوُب فَإي ُِ الدِي َقاُه ا َْنأ

َراًما َلُه.  إيكأ
 

َوٍة ليَسرييٍَّة نُورييَّةٍ  ُر َغزأ  ذيكأ
يني إيلأَياُس بأُن إييلأَغازيي بأني َأرأتيَق، صَ  َهاُب الدِي ََ شي َكريهي، َوُهَو يفي َكا ُب قَ لأَعةي الأبيريَةي، َقدأ َساَر يفي َعسأ احي

نأ َعَملي ب َ  َي مي َوةي، َوهي ا َوَصَل إيََل قَ رأيَةي اللَّب أ ََتَا، فَ َلمَّ يني َوُهَو بيَعشأ اَئَِتأ فَاريٍس، إيََل نُوري الدِي ، مي َلَبكَّ عأ
ََلمي َسابيَع رَكيَب ُمَتَصيِيًدا، َفَصاَدَف َثََلَثَيائَةي فَاريٍس  سأ َغارَةي َعَلى بيََلدي اْلأي َيرينأجي َقدأ َساُروا ليْلأي َمنَّ الأ

يََّما َي ََل سي رييَقا ََ َتدَّ الأقيَتاُل، َوَصََبَ الأ تَ تَ ُلوا، َواشأ ِأ َعَلى بَ عأٍض، َواق أ  َعَشَر َشوَّاًَل، فَ َوَقَع بَ عأُضُه
َبيُ  ََّ أَلأَف فَاريٍس ََل َيصأ ، فَإي ََ ليُمو َ الطَّائيَينَي، الأُمسأ َلى َبنيأ َلةي َثََلَثيياَئةي فَاريٍس إيفأريْنأييٍَّة، وََكثُ َر الأَقت أ َمأ ََ ْلي و

ِأ إيَلَّ َمنأ ََل يُ عأَتدُّ بيهي. ُه ن أ ليتأ مي َأ ِأ يُ  ُر، فَ َل َسأ ُِ الأَقتأُل َواْلأ ُه َيرينأُج، َوَعمَّ ََزَم الأ  فَاَّنأ
يني بيُرُءوسي الأَقت أ  َهاُب الدِي َكري، َوَساَر شي يني َوالأَعسأ ، فَ رَكيَب نُوُر الدِي يني َرى إيََل نُوري الدِي َسأ ْلأ َلى َوِبي

نَ  ََ مي ، وََكا َرادي َكأ ني اْلأ صأ بي حي بيَتاري، َصاحي سأ مي اْلأي يني يفي الرُُّءوسي رَأأَس ُمَقدَّ ، فَ َرَأى نُوُر الدِي ِأ  فَ َلُقوُه
ا يفي  ََ َشجًّ َجاَعةي ِبيََحلٍِ َكبيرٍي، وََكا نَي.الشَّ ليمي   ُحُلوقي الأُمسأ

 
امي  لشَّ ُر الزَّلأَزَلةي َوَما فَ َعَلتأُه ِبي  ذيكأ

يَمٌة ُمتَ َتابيَعٌة َهائيَلٌة َلَأ يَ َر النَّاسُ  َ َعَشَر َشوَّاًَل، َكاَنتأ زَََلزيُل َعظي َنةي أَيأًضا، ََثّني هي السَّ َلَها، يفي َهذي ث أ  مي
امي  َن الشَّ ثَ َر الأبيََلدي مي تأ َأكأ ، َوَغريأيَهاَوَعمَّ ، َوالأعيَراقي لي صي َزييَرةي، َوالأَموأ  ، َواْلأ
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أَص، َوَْحَاَة، َوَشي أ  ، َوْحي َق، َوبَ عأَلَبكَّ َمشأ نأ دي ، َفَخرََّبتأ َكثيريًا مي امي لشَّ ََ ِبي َها َكا ، َوَأَشدُّ َن الأبيََلدي َزَر، مي
َمتأ َأسأ  ََها، َوََتَدَّ ِأ َما َوبُ عأَريأَن، َوَحَلَب، َوَغريأ ُه ن أ ليَها، َوَهَلَك مي ُوُر َعَلى َأهأ َوارَُها َوقيََلُعَها، َوَسَقَطتي الدُّ

. َدِي  ََيأُرُج َعني اْلأ
ا َوَصَلَها  نأ ُسوريَها َوقَ لأَعتيَها، فَ َلمَّ ََدَم مي َر َما اَّنأ َلَبكَّ لييُ َعمِي َََبُ َساَر إيََل بَ عأ ا َأََتُه اْلأ َأََتُه َخََبُ َِبقيي فَ َلمَّ

ُرَها َوَُيأمي ا َلَبكَّ َمنأ يُ َعمِي ليَها، َفَجَعَل بيبَ عأ نأ َأهأ َها، َوُخُلوِيَها مي َواريَها َوقيََلعي ، َوَخَراُب َأسأ يَها لأبيََلدي
يَد ا ََ َشدي ثأَل َذليَك، ُثَّ إيََل َْحَاَة، )ُثَّ إيََل بَ عأرييَن( ، وََكا َََعَل مي أَص، فَ  ُظَها، َوَساَر إيََل ْحي ََ ََذري َوَُيأ ْلأ

نأ آََثري الزَّلأَزَلةي َما لَيأَس  يَنَة َحَلَب، فَ َرَأى فييَها مي ، ُثَّ أََتى َمدي َيرينأجي َن الأ َن َعَلى َسائيري الأبيََلدي مي بيَغريأيَها مي
َلٍغ، وَ  َّنأ َْنَا ُكلَّ َمب أ َها، َوبَ َلَغ الرُّعأُب ِمي َا َكاَنتأ َقدأ أََتتأ َعَلي أ َّنَّ ، فَإي [ َيَأُووا الأبيََلدي َأ ََ ]َأ ُرو دي َكانُوا ََل يَ قأ



ِأ يَ َزلأ كَ  هي، فَ َل سي َأ َماَرََتَا بينَ  ريَها، َوَِبَشَر عي َن الزَّلأَزلَةي، فََأقَاَم بيظَاهي فًا مي ِأ َخوأ َذليَك َحَّتَّ ]إيََل[ َمَساكينيهي
َعَها. َواَر الأبيََلدي َوَجَوامي َِ َأسأ َك  َأحأ

َيرينأجي فَ  نأ نُوري َوَأمَّا بيََلُد الأ فًا مي ِأ َخوأ هي تَ َغُلوا بيعيَمارَةي بيََلدي َا َكَذليَك، فَاشأ َلتأ ِبي ََّ الزَََّلزيَل أَيأًضا َعمي إي
َخري. َن اْلأ فًا مي هي َخوأ ِأ بيعيَمارَةي بيََلدي ُه ن أ تَ َغَل ُكلٌّ مي َها، فَاشأ يني َعَلي أ  الدِي

 
ُدودي بأني زَنأكيي  يني َموأ ُر َوفَاةي ُقطأبي الدِي يني َغازييذيكأ  َوُملأكي ابأنيهي َسيأفي الدِي

ُب  َقَر، َصاحي ُدوُد بأُن زَنأكيي، ابأُن آقَ َنسأ يني َموأ ةي، َماَت ُقطأُب الدِي ي اْلأيجَّ َنةي، يفي ذي هي السَّ يفي َهذي
َتدَّ َمَرُضهُ  ا اشأ ََ َمَرُضُه ُْحَّى َحادًَّة، َوَلمَّ ، وََكا لي صي لأَموأ ، ِبي لي صي  الأَموأ
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َخري َسيأفي أَ  يني زَنأكيي، ُثَّ َعَدَل َعنأُه إيََل ابأنيهي اْلأ َمادي الدِي ََبي عي َكأ بأنيهي اْلأ لأُملأكي بَ عأَدُه َلي َصى ِبي يني وأ الدِي
 َِ ََّ الأَقيِي َ ُدوٍد ; ْلي يني زَنأكيي بأني َموأ َمادي الدِي ََبي عي َكأ َا َصَرَف الأُملأَك َعني ابأنيهي اْلأ لَتيهي، َغازيي، َوإيََّّ ُُموري َدوأ ِبي

يني  َماَد الدِي َرُه عي ََ َيكأ ، وََكا يحي يني َعبأُد الأَمسي ُر الدِي ًما َلُه يُ َقاُل َلُه َفخأ ََ َخادي َم فييَها، َكا َنَُّه  َوالأُمَقدَّ ; ْلي
َنتيهي، َنَُّه َزوأُج اب أ نأَدُه، َوْلي هي عي َرةي َمَقامي ، ليَكث أ يني هي نُوري الدِي ََ َطوأَع َعمِي َغُض َعبأَد  َكا يني يَ ب أ ََ نُوُر الدِي وََكا

َي َواليَدُة َسيأ  يني ََتَرأََتَش بأني إييلأغَازيي، َوهي َنةي ُحَسامي الدِي َُ اب أ يني َوَخاُتو ُر الدِي َق َفخأ ََ ، فَات َّ يحي في الأَمسي
، فَ َرَحَل  يني يني إيََل َسيأفي الدِي َمادي الدِي ، َعَلى َصرأفي الأُملأكي َعنأ عي يني هي نُوري الدِي يني إيََل َعمِي َماُد الدِي عي

هي. سي َأ ذي الأُملأكي لينَ  ًرا بيهي ; ليُيعييَنُه َعَلى َأخأ تَ نأصي يني ُمسأ  الدِي
رييَن َسَنًة َوََخأَسَة َأشأ  شأ َدى َوعي ََ ُملأُكُه إيحأ يني َوُعُمُرُه َْنأَو َأرأبَعينَي َسَنًة، وََكا َ ُقطأُب الدِي ا، َوتُ ُويفِي ًَ ُهٍر َونيصأ

َسني الأمُ وَ  نأ َأحأ يني مي ََ ُقطأُب الدِي َلةي، وََكا وأ ُِ يفي الدَّ َاكي ُُموري َواْلأ يني ُهَو الأُمَدبِيُر ليْلأ ُر الدِي ََ َفخأ ُلوكي َكا
، َُمأُبوًِب إيََل كَ  ِأ َعامي َعَليأهي ن أ ، َكثيرَي اْلأي ِأ ًنا إيلَيأهي يَّتيهي، ُُمأسي َوالي رَعي ِأ َعنأ َأمأ َِيهي ريًَة، َوَأَع ، سي ِأ ِأ َوَصغيرييهي بيرييهي

ََّ الأَقائيَل َأرَاَدُه بيقَ  ، َفَكَأ ِأ َبةي َْلُ ، َحَسَن الصُّحأ ََلقي َخأ ، َكريمَي اْلأ ِأ يعيهي ِأ َوَوضي َيهي ليهي:َعُطوفًا َعَلى َشريي  وأ
ِي  ي يَب َنسي َضةي الأَغنَّاءي طي يَب َمَذاَقٍة ... َوالرَّوأ َي طي  ُخُلٌق َكَماءي الأُمزأ

يأفي  ِي  َكالسَّ ُ َحليي يأُف َغريأ نأ َجََن َوالسَّ ٌع ... َعمَّ ٌِ َواسي لأ  َلكينأ فييهي حي
ِي  ُ ُمقيي هي ... أََبًدا ُوُجوُد الأَغيأثي َغريأ ََّ َوابيَل ُجودي  َكالأَغيأثي إيَلَّ َأ

ِي  ي ُ رَحي ي الأَقلأبي َغريأ ُر قَاسي هأ ٍَة ... َوالدَّ ري إيَلَّ أَنَُّه ُذو َرْحأ هأ  َكالدَّ
 ََ يَ وََكا َُه اَّللَُّ َوَرضي ، َرْحي ، قَلييَل الأَمَعاييبي َِّ الأَمَناقيبي رِي، َج نأَيَعالي ليلأَخريأي، بَطييًئا َعني الشَّ َعنأُه  َسرييَع اَلي

هي، إينَُّه َجَواٌد َكريمٌي. َنِيهي وََكَرمي نَي ِبي ليمي يعي الأُمسأ  َوَعنأ َجَي
 



َأ َُيأ  َبغيي ليلأُمُلوكي َأ ُر َحاَلٍة يَ ن أ ثأليَهاذيكأ نأ مي  ََتيُزوا مي
، ف َ  ِأ ُت ، َكَما َعليمأ يني َُه اَّللَُّ، قَاَل: ُكنأُت أَتَ َوَلَّ َجزييَرَة ابأني ُعَمَر ليُقطأبي الدِي ي، َرْحي َثِني َواليدي ََ َحدَّ ا َكا َلمَّ

ََ ِبييسَ  لي َيَأُمُرو صي لأَموأ َي ِبي يَوا َن الدِي رٍي َأََتََن كيَتاٌب مي تيهي بيَيسي هي قَ بأَل َموأ يعي َبَساتينيي الأَعقييَمةي، َوَهذي اَحةي َجَي
َلُة، َوَْلَا جأ نَ ُهَما دي َزييَرَة بَ ي أ ي اْلأ َي قَ رأيٌَة َُتَاذي  الأَعقييَمُة هي
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ُلوٌم، َوبَ عأُضَها َعَليأهي خَ  ٌء َمعأ نأُه َعَلى ُكلِي َجرييٍب َشيأ َخُذ مي َراٌج، َبَساتينُي َكثيريٌَة بَ عأُضَها َُيأَسُح فَ يُ ؤأ
. يعي َمي َن اْلأ  َوبَ عأُضَها ُمطأَلٌق مي

ٌء، َومَ  َأ ََل يُ َغريََّ َعَلى النَّاسي َشيأ َلَحَة َأ ََّ الأَمصأ لأٌك َكثيرٌي، َفُكنأُت َأُقوُل: إي ََ ِلي فييَها مي ا قَاَل: وََكا
َا ُأريي لأكيي، َوإيََّّ َسُح مي نَِّني َأََن َأمأ لأكيي، فَإي لي مي َجأ َلةي، َأُقوُل َهَذا ْلي وأ َن النَّاسي ليلدَّ َعاُء مي َأ يَُدوَم الدُّ ُد َأ

ٌم َصاْليُ  َا قَ وأ ََ ِبي َر، وََكا َمأ َساَحةي، قَاَل: فََأظأَهرأُت اْلأ َن الأمي ، َفَجاَءّني كيَتاُب النَّائيبي يَ ُقوُل: ََل بُدَّ مي ََ و
نَ َنا َمَودٌَّة، َفَجاَءّني النَّاُس ُكلُّهُ  ِأ أُنأٌس، َوبَ ي أ ِأ أَنَِّني ِلي ِبيي تُ ُه َلمأ ََ الأُمَراَجَعَة، فََأعأ ، َيطأُلُبو ِأ ، َوُأولَئيَك َمَعُه ِأ

ِنِي الأُمَعاَوَدَة وَ  َي َأعأريُف َصََلَحُهَما، َوَطَلَبا مي ِأ رَُجََل ُه ن أ بأُت إيََل َذليَك، َفَجاَءّني مي َُمَاطََبًة رََجعأُت َوَما ُأجي
َعلأُت، فََأَصرُّوا َعلَ  ََ َاَل.ََثنيَيًة، فَ  تُ ُهَما اْلأ ، فَ َعرَّف أ حي  ى الأَمسأ

َُما َجا تُ ُهَما ظَنَ نأُت َأَّنَّ ا رَأَي أ ، فَ َلمَّ َي ٍم، َوإيذأ َقدأ َجاَءّني الرَُّجََل ُة َأَّيَّ دَّ َي قَاَل: َفَما َمَضى إيَلَّ عي َءا َيطأُلَبا
َما، ف َ  ُر إيلَيأهي ُت َأعأَتذي ُهَما، َوَأَخذأ ن أ بأُت مي َنا الأُمَعاَوَدَة، فَ َعجي ئ أ َا جي َنا إيلَيأَك يفي َهَذا، َوإيََّّ ئ أ َقاََل: َما جي

ُع ْلَُ  ََ لي إيََل َمنأ َيشأ صي َُما َقدأ َأرأَسََل إيََل الأَموأ ، قَاَل: َفظَنَ نأُت َأَّنَّ َيتأ ََّ َحاَجتَ َنا ُقضي َما، نُ َعرِيَفَك َأ
؟ فَ َقاََل: إي  لي صي لأَموأ ي َخاَطَب يفي َهَذا ِبي ، َوليَكافَّةي فَ ُقلأُت: َمني الَّذي َماءي َن السَّ َيتأ مي ََّ َحاَجتَ َنا َقدأ ُقضي

لي الأَعقييَمةي.  َأهأ
ُ َعَشَرةي َأَّيَّ  ، َلَأ ََيأضي َغريأ َُوَسُهَما، ُثَّ قَاَما َعِنِي ََث بيهي نُ  َّا َقدأ َحدَّ ََّ َهَذا ِمي ٍم َوإيذأ َقدأ قَاَل: َفظَنَ نأُت َأ

لي َيَأ  صي َن الأَموأ لصََّدَقةي، َجاَءََن كيَتاٌب مي ََ ِبي نَي َوالأُمُكوَس، َوَيَأُمُرو َبسي َساَحةي َوالأُمحأ ََ ِبييطأََلقي الأمي ُمُرو
ي َأوأ  َمنيأ يَدٍة، ُثَّ بَ عأَد يَ وأ ، َمرييٌض، يَ عأِني َعَلى َحاَلٍة َشدي يني ، يَ عأِني ُقطأَب الدِي ََ لأطَا ََّ السُّ  َثََلثٍَة َويُ َقاُل: إي

ثيُر َجاَءََن الأكيَتاُب بيوَ  ي بَ عأَد َذليَك ُيكأ تُُه َكَراَمًة َْلَُما، َفَصاَر َواليدي ْلييَما، َواعأتَ َقدأ نأ قَ وأ بأُت مي فَاتيهي، فَ َعجي
َاَمُهَما َويَ ُزوُرُِهَا. َتي َراَمُهَما َواحأ  إيكأ

 
ني َوابأني َمرأَدنييشَ  مي َ َعَساكيري ابأني َعبأدي الأُمؤأ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ

ََ ُُمَمَّ  تَ َنَع َعَلى َعبأدي َكا َيرينأُج، َوامأ َق ُهَو َوالأ ََ ، َقدي ات َّ َنأَدُلسي ُد بأُن َسعأدي بأني َمرأَدنييَش، َمَلَك َشرأَق اْلأ
، ني مي يََّما بَ عأَد َوفَاةي َعبأدي الأُمؤأ ُرُه، ََل سي َحَل َأمأ َأ تَ  ني َوابأنيهي بَ عأَدُه، فَاسأ مي  الأُمؤأ
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هي  ََ َهذي ا َكا يهي ُعَمَر بأني َعبأدي  فَ َلمَّ ني الأَعَساكيَر الأَكثيريََة َمَع َأخي مي َز إيلَيأهي يُوُسُف بأُن َعبأدي الأُمؤأ َنَة َجهَّ السَّ
هي، َوَأَخاُفوا َعَساكيَرُه َوُجُنوَدُه، نأ بيََلدي ي مي ينَ َتنيأ ، َفَجاُسوا بيََلَدُه َوَخرَّبُوَها، َوَأَخُذوا َمدي ني مي َوَأقَاُموا  الأُمؤأ

َواَْلَا. ََ َأمأ ََ فييَها َوََيأُبو َتقيُلو ًة يَ ن أ هي ُمدَّ  بيبيََلدي
 

هي  َ َأوأََلدي ُلأفي َبنيأ ََ َواْلأ بي َكرأَما ُر َوفَاةي َصاحي  ذيكأ
تَ َلَف َأوأََلُدُه َِبأَرام َشاهأ وَ  ، َواخأ ََ ُب َكرأَما َ الأَمليُك طُغأُرُل بأُن قَاَورأَت َصاحي َنةي تُ ُويفِي هي السَّ ََلَ يفي َهذي َأرأسي

ُُه تُ رأَكاَ َشا ََزَم فييهي َِبأَرام َشاهأ َوَمَعُه َأٌخ َلُه اَسأ نَ ُهَما قيَتاٌل اَّنأ ََبُ، َوَجَرى بَ ي أ َكأ هأ، َفَمَلَك َشاهأ، َوُهَو اْلأ
بي  ، َفَدَخَل َعَلى الأُمَؤيَّدي َصاحي ََ ََلَ َشاهأ، َوَمَضى َِبأَرام َشاهأ إيََل ُخَراَسا نَ يأَسابُوَر الأبيََلَد َأرأسي

َيَر فييَها َِبأ  ََخَويأني َحرأٌب َظ َ اْلأ ، َفَجَرى َبنيأ ََ َا إيََل َكرأَما تَ نأَجَدُه، فََأْنأََدُه بيَعَساكيَر َساَر ِبي َرام َشاهأ، َواسأ
َكًرا،  َََذ َمَعُه َعسأ َز، فَأَن أ ريًا ِبيييلأديكأ َتجي ََ ُمسأ َها ََ ََلَ َشاهأ، فَ َقَصَد َأصأ َقُذوا الأبيََلَد ]َوَهَرَب َأرأسي تَ ن أ َواسأ

لأ  ريًا ِبي َتجي ََلَ َشاهأ فَ َعاَد[ َِبأَرام َشاهأ إيََل نَ يأَسابُوَر ُمسأ يهي َأرأسي نأ َِبأَرام َشاهأ َوَسلَُّموَها إيََل َأخي ُمَؤيَّدي مي
ََلَ َشاهأ َماَت، َفَساَر إيََل  ََّ َأَخاُه َأرأسي َََق َأ نأَدُه، فَات َّ بيَها، فََأقَاَم عي َا َصاحي ، َفَمَلَكَها، َوَأقَاَم ِبي ََ  َكرأَما

 بيَغريأي ُمَنازيٍع.
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
 ، ََ دي بأني َعطَاٍء، َوَتَطرََّق بيََلَد ُحلأَوا نأ َعبأدي الأَمليكي بأني ُُمَمَّ يَُّة مي َذي َنةي َكثُ َرتي اْلأ هي السَّ َوََّنََب يفي َهذي

اجُ  ُجَّ َواَلُه َوَأفأَسَد، َوَتَطرََّق اْلأ هي، َوَضايَ ُقوُه، َوََّنَُبوا َأمأ َكٌر، فَ َنازَُلوُه يفي قيََلعي نأ بَ غأَداَد َعسأ ، فَأُنأَيَذ إيلَيأهي مي
َكُر عَ  ، فَ َعاَد الأَعسأ ِأ اجي َوََل َغريأيهي ُجَّ لطَّاَعةي، َوََل يُ َعاويُد َأَذى اْلأ ليهي، َحَّتَّ َأذأَعَن ِبي َواَل َأهأ  نأُه.َوَأمأ

 ُت[]الأَوفَ َيا
َُمَراءي  َِ اْلأ ََ َأعأَظ ، وََكا يني يُع نُوري الدِي ايَةي، َوُهَو َرضي ري بأُن الدَّ يني أَبُو َبكأ َ َُمأُد الدِي نأَدُه،  َوفييَها تُ ُويفِي َمنأزيَلًة عي

يني َما   َ َردَّ نُوُر الدِي ا تُ ُويفِي هي َحَلُب َوَحاريُم َوقَ لأَعُة َجعأََبَ، فَ َلمَّ يني َوَلُه يفي َأقأطَاعي يهي َِشأسي الدِي ََ َلُه إيََل َأخي َكا
ايَةي.  َعلييِي بأني الدَّ

نأ مَ  لي اْلأييلييُّ بيبَ غأَداَد، َوُهَو مي ضأ ََ َُد بأُن َصاليحي بأني َشافيٍع أَبُو الأ َ َأْحأ ، تُ ُويفِي ََ ُهوريي َوفييَها، يفي َشعأَبا شأ
ِي َوالأَياُء ََتأ  ْلأيي : ِبي ثينَي. اْلأييلييُّ .الأُمَحدِي َي طََتا  تَ َها نُ قأ
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اَئٍة[ مي تِينَي َوََخأسي تٍِ َوسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
566 - 

اَئةٍ  مي تِينَي َوََخأسي تٍِ َوسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
َّللَّي  دي ِبي تَ نأجي ُر َوفَاةي الأُمسأ  ذيكأ

تَ نأ  َ الأُمسأ ري، تُ ُويفِي خي َع رَبييٍع اْلأ َنةي، ََتسي هي السَّ ري اَّللَّي يفي َهذي َمأ َيي ْلي َت ََّري يُوُسُف بأُن الأُمقأ َّللَّي أَبُو الأُمَظ ُد ِبي جي
ٍع، َوُأمُّ  ضي َم َِبقيي النََّسبي يفي َغريأي َموأ َّللَّي، َوَقدأ تَ َقدَّ ري ِبي َتظأهي دي بأني الأُمسأ ُه ُأمُّ َوَلٍد، اَسأَُها أَِي َعبأدي اَّللَّي ُُمَمَّ

ُس،  ََلفَ ُتُه طَاُوُس، َوقييَل نَ رأجي اَئٍة، وََكاَنتأ خي مي ٍر َوََخأسي ري َسَنَة َعشأ خي تَ َهلُّ رَبييٍع اْلأ ليُدُه ُمسأ يٌَّة، َوَموأ ُرومي
َيةي. ََ َأَسأََر، ََتمَّ الأَقاَمةي، َطوييَل اللِيحأ ٍم، وََكا تََّة َأَّيَّ ًرا َوسي َرَة َسَنًة َوَشهأ َدى َعشأ  إيحأ

تيهي أَنَُّه َمريضَ  ََ َسَبُب َموأ َرجي بأُن  وََكا ََ يني أَبُو الأ اري َعُضُد الدِي َتاُذ الدَّ ََ َقدأ َخاَفُه ُأسأ َتدَّ َمَرُضُه، وََكا َواشأ
ا  رٍي بيبَ غأَداَد، فَ َلمَّ ََبُ َأمي يَنئيٍذ َأكأ ، َوُهَو حي ََوييُّ تَ  َاُز الأَمقأ يني قَاَيأ ، َوُقطأُب الدِي َتدَّ َمَرُض رَئييسي الرَُّؤَساءي اشأ

ةي ات َّ  ََ َليي تَ َنَع اْلأ ، فَامأ امي َمَّ يهي، فَ َوَصَف َلُه ُدُخوَل اْلأ ذي َف َلُه َما يُ ؤأ َأ َيصي َقا، َوَوَضَعا الطَّبييَب َعَلى َأ ََ
َيهي، ُثَّ إينَُّه َدَخَل َوَأغأَلَق َعَليأهي َِببَُه َفَماَت.  ليَضعأ

َاَل، َوقي  ُِ اْلأ َل َّنأ يَ عأ ٍد ِمي نأ َغريأي َواحي عأُتُه مي َييََّة َوَهَكَذا َسَي َََة َكَتَب إيََل َوزييريهي َمَع طَبييبيهي ابأني َص َليي ََّ اْلأ يَل إي
َتاذي الدَّ  سأ َييََّة ِبُي َتَمَع ابأُن َص َما، فَاجأ يني َوَصلأبيهي اري َوُقطأبي الدِي َتاذي الدَّ لأَقبأضي َعَلى ُأسأ اري، َوَأعأطَاُه َيَأُمُرُه ِبي

ةي، فَ َقاَل َلُه: ت َ  ََ َليي َتاَذ َخطَّ اْلأ َضَر ُأسأ َعَل َذليَك، َوَأحأ ََ َصلأُت اْلأَطَّ إيََل الأَوزييري، فَ  ُعوُد َوتَ ُقوُل إينَِّني َأوأ
ةي  ََ َليي ُقوا َعَلى قَ تألي اْلأ ََ ، فَات َّ ِأ َش، َوَعَرَض اْلأَطَّ َعَليأهي ََ َوَأَخاُه تَ َنامي يني َويَ زأدي اري ُقطأَب الدِي ، َفَدَخَل الدَّ

 َُ َتغييُث َوأَلأَقَياُه، َوَأغأَلَقا الأَباَب َعَليأهي وَ إيلَيأهي يَ زأدي امي َوُهَو َيسأ َمَّ ، َفَحَمََلُه إيََل اْلأ يُّ َُميأدي َاُز اْلأ ُهَو َوقَاَيأ
.ُ َُه اَّللَّ َأ َماَت، َرْحي يُح إيََل َأ  َيصي

 َ َنُه َوَبنيأ ، َوبَ ي أ يِي ََري بأَن الأبَ َلدي يَنئيٍذ َأَِب َجعأ ََ َوزييُرُه حي يني وََكا اري َعُضدي الدِي َتاذي الدَّ  ُأسأ

(9/357) 

 

َعُلَها، فَ  َأ َياَء تَ تَ َعلَُّق ِبييَما فَ يَ  شأ ََ َيَأُمُرُه ِبَي َّللَّي َكا َد ِبي تَ نأجي ََّ الأُمسأ َ كيَمٌة، ْلي َتحأ َي أَنَُّه َعَداَوٌة ُمسأ َكاََن َيظُنَّا
تَ نأجي  ا َمريَض الأُمسأ َعى ِبييَما، فَ َلمَّ ي َيسأ َناُد ُهَو الَّذي َجأ َُمَراُء َواْلأ تيهي، رَكيَب الأَوزييُر َوَمَعُه اْلأ َوأ َف ِبي ُد َوُأرأجي

َأ َأمي  يني يَ ُقوُل: إي تيهي، فََأرأَسَل إيلَيأهي َعُضُد الدِي نأَدُه َخََبُ َموأ ِأ يَ َتَحقَّقأ عي ةي، فَ َل لأُعدَّ ِأ ِبي ُُه نينَي َقدأ َوَغريأ مي رَي الأُمؤأ
َن الأمَ  َا أَنأَكَر َخفَّ َما بيهي مي ، فَ ُرِبَّ ُنأدي ْلأ ُخَل َداَر اْلأيََلفَةي ِبي َأ يَدأ بَ َلتي الأَعافيَيُة، َفَخاَف الأَوزييُر َأ ، َوَأق أ َرضي

تَ َعدَّ  يني َقدي اسأ يني َوُقطأُب الدِي ََ َعُضُد الدِي ََرََّق النَّاُس َعنأُه، وََكا ا َعَليأهي َذليَك، فَ َعاَد إيََل َداريهي، َوتَ 
اري أَ  ليلأَهَربي  َتاُذ الدَّ ا َعاَد َأغأَلَق ُأسأ َأ َيَأُخَذُِهَا، فَ َلمَّ اَر َأ َأ َدَخَل الدَّ نأُه إي فًا مي ا رَكيَب الأَوزييُر َخوأ ب أَواَب َلمَّ

ََسَن، َوِبَ  ٍد اْلأ يني اب أَنُه َأَِب ُُمَمَّ َضَر ُهَو َوُقطأُب الدِي ، َوَأحأ دي تَ نأجي اري، َوَأظأَهُروا َوفَاَة الأُمسأ يَ َعاُه الدَّ



يني َوزييرً  ََ َعُضُد الدِي َأ َيُكو ري اَّللَّي، َوَشَرَط َعَليأهي ُشُروطًا َأ مأ يَء ِبَي َتضي ْلأيََلَفةي، َوَلقََّباُه الأُمسأ ُنُه  ِبي ا، َواب أ
ِأ إيََل َذليَك. َكري، فََأَجاَِبُ رَي الأَعسأ يني َأمي اري، َوُقطأُب الدِي َتاَذ الدَّ يني ُأسأ  َكَماُل الدِي

ري اَّللَّي  َوَلَأ  مأ يُء ِبَي َتضي ََسُن بأُن َعلييِي بأني أَِي طَاليٍب، َوالأُمسأ ََسُن إيَلَّ اْلأ ُُه اْلأ َقا يَ تَ َولَّ اْلأيََلفََة َمني اَسأ ََ ، َوات َّ
َ أَبُوُه، َوَِبيَ َعُه النَّ  َم تُ ُويفِي َاصَُّة يَ وأ ُل بَ يأتيهي اْلأ ، فَ َبايَ َعُه َأهأ َيةي َوالأَكَرمي َعًة يفي الأُكن أ َن الأَغدي يفي التَّاجي بَ ي أ اُس مي

َداري. قأ َواًَل َجلييَلَة الأمي َل أَبُوُه، َوفَ رََّق َأمأ َعاَف َما َعمي لي َأضأ َن الأَعدأ  َعامًَّة، َوَأظأَهَر مي
نَُّه ; َنَدًما َعَلى َما فَ رََّط  هي َوقَ رََع سي ، َفُسقيَط يفي َيدي يِي َِ الأَوزييُر ابأُن الأبَ َلدي ُعُه، َوَعلي ََ هي َحيأُث ََل يَ ن أ دي يفي َعوأ

، َفَمَضى إيََل َداري اْلأيََلَفةي، فَ َلمَّ  يءي َتضي َعةي ليلأُمسأ يهي ليلأُجُلوسي ليلأَعَزاءي َوالأبَ ي أ عي َتدأ ا َدَخَلَها َوَأََتُه َمنأ َيسأ
َُه  َلَة، َرْحي جأ َع قيَطًعا، َوأُلأقيي يفي دي ٍع َوقُتيَل َوُقطِي ضي يُع َما يفي َداريهي، فَ َرَأََّي فييَها ُصريَف إيََل َموأ َذ َجَي ُ، َوُأخي اَّللَّ

َما، َوَخطَّ الأَوزييري َقدأ رَاَجَعُه يفي َذليَك، وَ  لأَقبأضي َعَليأهي َّللَّي َيَأُمُرُه فييَها ِبي دي ِبي تَ نأجي َصَرَفُه َعنأُه، ُخُطوَط الأُمسأ
 َّ َما َعَرفَا بَ َراَءَتُه ِمي ا َعَليأهي ََ ا َوقَ  َما َحيأُث فَ رَّطَا يفي قَ تأليهي.فَ َلمَّ َي فييهي، فَ َندي  ا َكاََن َيظُنَّا

، َكثيرَي الرِيفأقي ِبيي  ِأ ًَل فييهي يَّةي، َعادي ريًَة َمَع الرَّعي اءي سي ََ َُل َسني اْلأ نأ َأحأ َّللَّي مي ُد ِبي تَ نأجي ََ الأُمسأ ، َوَأطأَلَق  وََكا ِأ
لأ  ُكأ ِبي ، َوَلَأ َيَتأ َن الأُمُكوسي َعايَةي َكثيريًا مي َسادي َوالسِي ََ لي الأَعيأثي َوالأ يًدا َعَلى َأهأ ََ َشدي ًئا، وََكا َها َشي أ ن أ عيَراقي مي

. لنَّاسي  ِبي
َع فييهي بَ عأضُ  ََ ، فََأطَاَل َحبأَسُه، َفَش لنَّاسي َعى ِبي ََ َيسأ ٍَ َكا  بَ َلَغِني أَنَُّه قَ َبَض َعَلى إينأَسا
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نَي ِبيي  َتصِي َحابيهي الأُمخأ يَناٍر َأصأ يَك َعَشَرَة آََلفي دي يَناٍر، فَ َقاَل: َأََن ُأعأطي َمتيهي، َوَبَذَل َعنأُه َعَشَرَة آََلفي دي دأ
َوا َمأ َن اْلأ ُه، َورَدَّ َكثيريًا مي ، َوَلَأ يُطأليقأ َُكفَّ َشرَُّه َعني النَّاسي َلُه ْلي ث أ ُر ِلي إينأَساًَن آَخَر مي لي َعَلى َوَُتأضي

َا، َوقَ بَ  َحاِبي َحابيهي أَيأًضا، َأصأ نأُه َماًَل َكثيريًا، فََأَعاَدُه َعَلى َأصأ ، َوَأَخَذ مي ِي ي ابأني الأُمَرخَّ َض َعَلى الأَقاضي
هي. َكامي ِي ظَاليًما َجائيًرا يفي َأحأ ََ ابأُن الأُمَرخَّ  وََكا

 
َها يني َعَلي أ َراري َسيأفي الدِي َل َوإيق أ صي يني الأَموأ ُر ُملأكي نُوري الدِي  ذيكأ

هي َسيأفي لَ  ، َوُملأُك َوَلدي لي صي بي الأَموأ ُدوٍد، َصاحي يني َموأ يهي ُقطأبي الدِي يني َُمأُموًدا َوفَاُة َأخي ا بَ َلَغ نُوَر الدِي  مَّ
يني َعبأدي الأَمسي  ري الدِي َبييهي، بَ عأَد َوفَاتيهي، َوقيَياُم َفخأ َل َوالأبيََلَد الَِّتي َكاَنتأ ْلي صي يني َغازيي الأَموأ ري  يحي الدِي َمأ ْلأ ِبي

يني ليَما َر الدِي ََ يُ بأغيُض َفخأ َِ َعَليأهي، وََكا ُمُه َعَليأهي، أَنيَف ليَذليَك، وََكَُبَ َلَديأهي، َوَعُظ ُلُغُه َعنأُه  َمَعُه، َوََتَكُّ يَ ب أ
، َوَسارَ  ِأ ي َوُملأكيهي بيريي َأوأََلدي َأخي ََل بيَتدأ َياَستيهي، فَ َقاَل: َأََن َأوأ نأ ُخُشونَةي سي نأَد انأقيَضاءي الأَعَزاءي َجرييَدًة  مي عي

َنةي،  هي السَّ نأ َهذي تَ َهلَّ الأُمَحرَّمي مي نأَد قَ لأَعةي َجعأََبَ، ُمسأ ََُراَت، عي َكري، َوَعََبَ الأ َن الأَعسأ َوَقَصَد يفي قيلٍَّة مي
 الرَّقََّة َفَحَصَرَها َوَأَخَذَها.



َابُوري َفَمَلَكُه َجَي  يني ُثَّ َساَر إيََل اْلأ َا نُوُر الدِي َا ََيأَمُع الأَعَساكيَر، فََأََتُه ِبي يبينَي، َوَأقَاَم ِبي يَعُه، َوَمَلَك َنصي
ثَ َر َعَساكي  ََ َقدأ تَ َرَك َأكأ ا، وََكثُ َر ََجأُعُه، وََكا ََ ني َكي أ صأ ُب حي ََلَ بأني َداُوَد، َصاحي ُد بأُن قَ َرا َأرأسي ريهي ُُمَمَّ

ظي ثُ ُغوري  امي ; ْلييَأ لشَّ َها ِبي َتَمَعتي الأَعَساكيُر َساَر إيََل َسنأَجاَر، َفَحَصَرَها، َوَنَصَب َعَلي أ ا اجأ هي، فَ َلمَّ
. يني يهي ُقطأبي الدِي يني ابأني َأخي َمادي الدِي  الأَمَجانييَق، َوَمَلَكَها، َوَسلََّمَها إيََل عي

لي  صي لأَموأ يَن ِبي َُمَراءي الَّذي ََ َقدأ َجاَءتأُه ُكُتُب اْلأ ََ َلُه الطَّاَعَة، َوَُيُثُّونَُه َعَلى الأُوُصولي وََكا رًّا، يَ بأُذُلو سي
رأ  َانيبي الشَّ نأَدَها ََمَاَضًة إيََل اْلأ َلَة عي جأ يَنَة بَ َلٍد، َوَعََبَ دي لي فَأََتى َمدي صي ، َفَساَر إيََل الأَموأ ِأ ، َوَساَر إيلَيأهي قييِي

ني نيين َ  صأ لي َعَلى حي صي َم نُ ُزوليهي فَ نَ َزَل َشرأَق الأَموأ ََّ يَ وأ َن الأَعَجبي َأ ، َومي لي صي َ الأَموأ َنُه َوَبنيأ َلُة بَ ي أ جأ َوى، َودي
لي َبَدنٌَة َكبيريٌَة. صي نأ ُسوري الأَموأ  َسَقَط مي

يني إيََل َأَتَ  ُعوَد بأَن ُقطأبي الدِي يني َمسأ زَّ الدِي َا عي يني َقدأ َسريَّ ُر الدِي يني َغازيي َوَفخأ ََ َسيأُف الدِي بيكي َِشأسي وََكا
َعأَمالي  ، َوالرَّيِي َوتيلأَك اْلأ ََ َها ََ ، َوَأصأ ََ ، َوَأذأرَبييَجا ََبلي ََ َوبَ َلدي اْلأ بي َِهََذا َز، َصاحي يني إييلأديكأ  الدِي

ُز َرُسوًَل إيََل نُوري  ، فََأرأَسَل إييلأديكأ يني هي نُوري الدِي ُدُه َعَلى َعمِي تَ نأجي  َيسأ
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َهاهُ  يني يَ ن أ ِأ  الدِي َها، فَ َل دأ صي ، َفََل تَ قأ َي لأطَا هي الأبيََلَد ليلسُّ ََّ َهذي ، َويَ ُقوُل َلُه: إي لي صي َعرُّضي إيََل الأَموأ َعني الت َّ
َسَك  َأ لأ نَ  خي َِ ُتدأ نأَك، َفلي ي مي َوأََلدي َأخي َلُح ْلي بيَك َأََن َأصأ : ُقلأ ليَصاحي َيتأ إيلَيأهي، َوقَاَل ليلرَُّسولي نَ َنا؟ يَ لأَت بَ ي أ

هي وَ  َت َهذي نََّك َقدأ َمَلكأ ، فَإي ََ يُث َمَعَك َعَلى َِببي َِهََذا َدي َُ اْلأ ِأ َيُكو هي ََلحي بيََلدي نأ إيصأ َراغي مي ََ نأَد الأ عي
ثأُل رُبُ  َها، َوَقدأ بُلييُت َأََن، َوِلي مي َلأَت الث ُُّغوَر َحَّتَّ َغَلَب الأَكَرُج َعَلي أ يَمَة، َوَأِهأ َلَكَة الأَعظي َك، عي بي الأَممأ ََلدي
كُ  َ السُّ ، َوََل ُيَيلُّ ِلي ِأ ، َوَأَسرأُت ُمُلوَكُه ِأ هي َِ بيََلدي ُت ُمعأَظ ، فََأَخذأ َجُع الأَعاَلَي ِأ َأشأ ، َوُه َيرينأجي لأ وُت ِبي

نَي. ليمي ِي َعني الأُمسأ َلأَت َوإيزَاَلُة الظُّلأ ظي َما َأِهأ َأ َنا الأقيَياُم ِبيي نَُّه َيَيُب َعَلي أ  َعنأَك، فَإي
يني َعبأدي الأَمسي فَأَ  ري الدِي َُمَراءي َعَلى ُُمَاَهَرةي َفخأ َن اْلأ َا مي ، فَ َعَزَم َمنأ ِبي لي صي يني َعَلى الأَموأ يحي قَاَم نُوُر الدِي

ِي الأ  ليي يني يفي َتسأ َِ َذليَك، فََأرأَسَل إيََل نُوري الدِي ، فَ َعلي يني ِي الأبَ َلدي إيََل نُوري الدِي ليي ، َوَتسأ َي َيا لأعيصأ بَ َلدي إيلَيأهي ِبي
ََ َوليَماليهي، فََأَجابَُه إيََل َذليَك، َوَشَرطَ  ََما هي اْلأ سي َأ ، َوَيطأُلَب لينَ  يني َأ يُقيرَُّه بيَيدي َسيأفي الدِي َر  َعَلى َأ ََّ َفخأ َأ

َِ الأ  يهي، فَ َتَسلَّ نأَدُه إيقأطَاًعا يُ رأضي يهي عي ، َويُ عأطي امي يني َيَأُخُذُه َمَعُه إيََل الشَّ ُوََل الدِي بَ َلَد ََثليَث َعَشَر َُجَاَدى اْلأ
يحي َعَليأ  َُ َعبأدي الأَمسي َيا صأ ا بَ َلَغُه عي َنَُّه َلمَّ رِي ; ْلي نأ َِببي السِي َنةي َوَدَخَل الأَقلأَعَة مي هي السَّ نأ َهذي َأ مي هي َحَلَف َأ

ا َمَلَكَها أَ  ٍع فييَها، َوَلمَّ ضي َصني َموأ نأ َأحأ ُخَلَها إيَلَّ مي َوابي ََل َيدأ نأ أَب أ َن الأُمُكوسي َوَغريأيَها مي َا مي طأَلَق َما ِبي
صأ  امي َومي َن الشَّ هي مي يُع بيََلدي ََ َجَي َابُوري، َوَهَكَذا َكا يبينَي َوَسَنَجاَر َواْلأ ، وََكَذليَك فَ َعَل بيَنصي  َر.الأَمظَاَليي

َن  لأَعٌة مي ُرَها، خي لي ُُيَاصي صي ا َمَلَك َوَوَصَلُه، َوُهَو َعَلى الأَموأ ري اَّللَّي، فَ َلبيَسَها، َوَلمَّ مأ يءي ِبَي َتضي ةي الأُمسأ ََ َليي اْلأ
عي النُّورييِي  َامي لي بيعيَمارَةي اْلأ صي لأَموأ يهي، َوَأَمَرُه َوُهَو ِبي يني ابأني َأخي َل َخَلَعَها َعَلى َسيأفي الدِي صي ، َورَكيَب الأَموأ



عيهي، فَ َرآُه، وَ  ضي هي إيََل َموأ سي َأ ، ُهَو بينَ  عي َامي عي اْلأ ضي َها َعَلى َموأ ن أ َرَف مي ٍر فََأشأ دي أَِي َحاضي جي َصعيَد َمَنارََة َمسأ
َخَذ  َأ ََل يُ ؤأ ، َوَأ ََوانييتي وري َواْلأ َن الدُّ َرأضي الَِّتي َشاَهَدَها َما َُيَاويرَُها مي َأ ُيَضاَف إيََل اْلأ َها فََأَمَر َأ ن أ مي

َحابيهي  تيَياري َأصأ ٌء بيَغريأي اخأ ََتَى َشيأ َياري، فَاشأ َخأ َن الصَّاْليينَي اْلأ ََ مي َمارََتُه، وََكا يأَخ ُعَمَر الأُمَلَّ عي . َوَوَلَّ الشَّ
مَ  نأ عي َواٌل َكثيريٌَة، َوفَ رََغ مي َرُه، َفَخَرَج َعَليأهي َأمأ ، َوَعمَّ َي َا ََثأ َفري اْلأ وأ َا ِبَي َحاِبي نأ َأصأ ََلَك مي َمأ ٍَ اْلأ ارَتيهي َسَنَة ََثَا

اَئٍة.َوسي  مي  تِينَي َوََخأسي
َتكينُي، َوَلَقُبُه َسعأُد ال ُُه َكُمشأ ََ َلُه اَسأ يًّا َكا لي َخصي صي تَ َناَب يفي قَ لأَعةي الأَموأ ، َواسأ امي ، َوَعاَد إيََل الشَّ يني دِي

ُُموري َوََل بيَكثيرٍي، َن اْلأ ريَد َعنأُه بيَقلييٍل مي ََ َأ ََل يَ ن أ يني َأ  َوَأَمَر َسيأَف الدِي

(9/360) 

 

ا فَ َعلَ  ، فَ َلمَّ يني يهي ُقطأبي الدِي يني ابأني َأخي يَنَة َسَنَجاَر ليعيَمادي الدِي [ َوَأقأَطَع َمدي َمُه ]يفي الأبيََلدي َذليَك  َوَحكَّ
َما ََّ عي َ : َهَذا َطرييٌق إيََل َأًذى َُيأُصُل ليبَ يأتي َأََتبيكي ; ْلي َرُزورييِي هأ يني بأُن الشَّ يني َكبيرٌي قَاَل َكَماُل الدِي َد الدِي

ُصُل  يني فَ َيحأ غأَضاَء ليعيَمادي الدِي [ ُهَو الأَمليُك ََل يَ َرى اْلأي يني ، ]َوَسيأَف الدِي يني ََل يَ َرى طَاَعَة َسيأفي الدِي
اَئٍة، وََكا مي ََ َكَذليَك َعَلى َما َنذأُكُرُه َسَنَة َسبأعينَي َوََخأسي َعأَداُء، َفَكا ُلأُف، َوَيطأَمُع اْلأ ََ َمَقاُم نُوري اْلأ

، َوَغريََّ اَسأَ  يحي يني َعبأَد الأَمسي َر الدِي َحَب َمَعُه َفخأ َتصأ ًما، َواسأ رييَن يَ وأ شأ لي َأرأبَ َعًة َوعي صي لأَموأ يني ِبي ُه الدِي
اُه َعبأَد اَّللَّي، َوَأقأَطَعُه إيقأطَاًعا َكبيريًا.  َفَسمَّ

 
َيري  يني بيََلَد الأ َوةي َصََلحي الدِي ُر َغزأ َلةَ ذيكأ  نأجي َوفَ تأحي أَي أ

قَ  ، فََأَغاَر َعَلى َأعأَمالي َعسأ َيرينأجي َر إيََل بيََلدي الأ صأ يني أَيأًضا َعنأ مي َنةي َساَر َصََلُح الدِي هي السَّ ََ َويفي َهذي ََل
نَ  َيرينأجي يفي قيلٍَّة مي َِ َعَلى رََبضي َغزََّة فَ نَ َهَبُه، َوَأََتُه َمليُك الأ َلةي، َوَهَج هي َعني  َوالرَّمأ نَي ليَردِي ريعي َكري ُمسأ الأَعسأ

ريًا، َوَعاَد إي  َخَذ َأسي َأ يُ ؤأ َرَف َأ َأ َأشأ َيرينأجي بَ عأَد َأ َلَت َمليُك الأ ، َوَأف أ ِأ ِأ َوَهَزَمُه ، فَ َقاتَ َلُه َر، الأبيََلدي صأ ََل مي
صََّلًة، َوَْحََلَها قيَطًعا َعَلى اْلأيَمالي يفي الأََبِي  ََ َل َمَراكيَب ُم َلَة، َفَجَمَع قيَطَع الأَمَراكيبي َوَعمي ، َوَقَصَد أَي أ

ري، وَ  خي نأ رَبييٍع اْلأ َوَّلي مي ري اْلأ َلَة بَ رًّا َوَِبأًرا َوفَ َتَحَها يفي الأَعشأ ري، َوَحَصَر أَي أ َلَها َوأَلأَقاَها يفي الأَبحأ تَ َباَح َأهأ اسأ
َر. صأ  َوَما فييَها َوَعاَد إيََل مي

 
ُر َما اعأَتَمَدهُ  َنةَ  ذيكأ هي السَّ َر َهذي يني ِبييصأ  َصََلُح الدِي

ى َداُر الأَمُعونَةي َُيأبيُس فييَها َمنأ يُرييُد َحبأَسُه، فَ َهَدَمَها َصََلُح الدِي  َنةي ُتَسمَّ حأ َر َداٌر ليلشِي ََ ِبييصأ ، َكا يني
ِي  َن الظُّلأ ََ فييَها مي افيعييَّةي، َوَأزَاَل َما َكا َرَسًة ليلشَّ  ، َوَبََن َدارَ َوبَ َناَها َمدأ
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ًيا َشافيعي  يَعًة، َوَأقَاَم قَاضي رييِينَي، وََكانُوا شي صأ افيعييَّةي أَيأًضا، َوَعَزَل ُقَضاَة الأمي َرَسًة ليلشَّ لي َمدأ َر، الأَعدأ صأ يًّا يفي مي
نأ َجَُ  رييَن مي يعي الأبيََلدي يفي الأعيشأ افيعييَّةي يفي َجَي تَ َناَب الأُقَضاَة الشَّ َرةي.فَاسأ خي  اَدى اْلأ

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

َر، َوبَ َناَها مَ  يني َمَنازيَل الأعيزِي ِبييصأ ي َصََلحي الدِي يني ُعَمُر ابأُن َأخي ََتَى َتقييُّ الدِي َنةي اشأ هي السَّ َرَسًة يفي َهذي دأ
افيعييَّةي.  ليلشَّ

َلةي ُتورَانأَشاهأ َأُخو َصََل  وأ ، وََكاُنوا َوفييَها َأَغاَر َِشأُس الدَّ لصَّعييدي يَن ِبي َعأَرابي الَّذي يني أَيأًضا َعَلى اْلأ حي الدِي
َعُلونَُه. َأ ا َكانُوا يَ  َُّوا َعمَّ ، َفُك ِأ يَ ُه وا أَيأدي ، َوَمدُّ  َقدأ َأفأَسُدوا يفي الأبيََلدي

رييِينَي  صأ َي الأُكتَّابي الأمي نأ َأعأَيا ل مي ي ابأُن اْلأََلَّ َي َوفييَها َماَت الأَقاضي يَوا َب دي ََ َصاحي ، وََكا ِأ َوُفَضََلئيهي
َا. نأَشاءي ِبي  اْلأي

، َويفي َخَرابَةي ابأني َجرأَدَة.  َوفييَها َوَقَع َحرييٌق بيبَ غأَداَد يفي َدرأبي الأَمطأَبخي
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 ]الأَوفَ َياُت[
ُِّ الأ  َّللَّي، َع ري ِبي َتظأهي ُر بأُن الأُمسأ رُي َنصأ َمي َ اْلأ نأ َوفييَها تُ ُويفِي ُر َمنأ َماَت مي َّللَّي َوُْحُوُه، َوُهَو آخي دي ِبي تَ نأجي ُمسأ

لرََّصاَفةي. ي الأَقعأَدةي، َوُدفيَن يفي الَتَُّبي ِبي تُُه يفي ذي ََ َموأ َّللَّي، وََكا ري ِبي َتظأهي  َأوأََلدي الأُمسأ
َب  ُر بأُن الأَعطَّاري َصاحي ٍر َنصأ يني أَبُو َبكأ رُي الدِي .َوفييَها ُجعيَل َظهي يني رَي الدِي َي بيبَ غأَداَد، َولُقِيَب َظهي َز  الأَمخأ

َُه اَّللَُّ. رُي، َرْحي َمي َِ اْلأ ََ نيعأ ، وََكا يُّ تَ نأَجدي رُي طَاَشتيكينُي الأُمسأ َمي لنَّاسي اْلأ  َوفييَها َحجَّ ِبي
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اَئٍة[ مي تِينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوسي
567 - 

اَئةٍ  ُثَّ َدَخَلتأ  مي تِينَي َوََخأسي  َسَنُة َسبأٍع َوسي
َلةي الأَعَلوييَّةي  وأ َر َوانأقيَراضي الدَّ يَّةي ِبييصأ ُطأَبةي الأَعبَّاسي ُر إيقَاَمةي اْلأ  ذيكأ

يني اَّللَّي أَِي ُُمَمَّ  دي ليدي َعتأ ُخطأَبُة الأَعاضي ، ُقطي َن الأُمَحرَّمي َنةي، يفي ََثّني َُجَُعٍة مي هي السَّ َمامي َعبأدي اَّللَّي يفي َهذي ٍد اْلأي
دي بأني الأُمسأ  ِي ُُمَمَّ يدي بأني أَِي الأَقاسي َي َعبأدي الأَمجي يني اَّللَّي أَِي الأَميأُمو َافيظي ليدي َّللَّي بأني يُوُسَف بأني اْلأ ري ِبي تَ نأصي



ََسني َعلي  يني اَّللَّي أَِي اْلأ عأَزازي دي ري ْليي ٍِ َمعأدي بأني الظَّاهي ري اَّللَّي أَِي َعلييٍِ الأَمنأُصوري بأني أَِي َتَيي مأ ِي ِبَي َاكي يِي بأني اْلأ
َّللَّي  ٍِ َمعأدي بأني الأَمنأُصوري ِبي يني اَّللَّي أَِي َتَيي َّللَّي أَِي َمنأُصوري بأني نيَزاري بأني الأُمعيزِي ليدي ري الأَعزييزي ِبي  أَِي الظَّاهي

ري  مأ يَل بأني الأَقائيِي ِبَي َاعي ٍد ُعبَ يأدي اَّللَّي، َوُهَو َأوَُّل إيَسأ َّللَّي أَِي ُُمَمَّ يِي ِبي دي دي بأني الأَمهأ ِي ُُمَمَّ اَّللَّي أَِي الأَقاسي
نينَي. مي َرةي الأُمؤأ ْلأيََلَفةي، َوُخوطيُبوا ِبييمأ ِأ ِبي َب َْلُ يَن ُخطي نأ َهَذا الأبَ يأتي الَّذي  الأَعَلوييِينَي مي

ُطأَبةي ا ََ َسَبُب اْلأ َر َوزَاَل وََكا ا ثَ َبَت َقَدُمُه ِبييصأ يني يُوُسَف بأَن أَيُّوَب َلمَّ ََّ َصََلَح الدِي َر َأ يَّةي ِبييصأ لأَعبَّاسي
يني َوََنئي  ُِ فييهي َصََلُح الدِي ُرُه َُيأُك ، َوَصاَر َقصأ دي َا الأَعاضي ةي ِبي ََ َليي ُر اْلأ ََ َلُه، َوَضُعَف َأمأ ُبُه الأُمَخاليَُو

يني قَ َراُقوُش، َوهُ  ََ إيلَيأهي، َفَكَتَب إيلَيأهي نُوُر الدِي ُعو ِأ يَ رأجي يَةي، ُكلُُّه دي َسأ َُمَراءي اْلأ َي اْلأ نأ َأعأَيا ََ مي ، َكا يٌّ  َو َخصي
تَ نَ  يئييَّةي، فَامأ َتضي ُطأَبةي الأُمسأ يَّةي َوإيقَاَمةي اْلأ دي ُطأَبةي الأَعاضي ، َع صَ َُمأُموُد بأُن زَنأكيي َيَأُمُرُه بيَقطأعي اْلأ يني ََلُح الدِي

ِأ إيََل الأَعَلوييِينَي. رييَّةي َعَليأهي ليَميأليهي صأ ََّيري الأمي لي الدِي نأ قيَيامي َأهأ في مي َوأ ْلأ  َواعأَتَذَر ِبي
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، فَإي  يني نأ نُوري الدِي فًا مي ِأ َخوأ ، َويُرييُد بَ َقاَءُه ِأ ُطأَبةي َْلُ َرُه َقطأَع اْلأ يني َيكأ ََ َصََلُح الدِي َأ وََكا ََ ََيَافُُه َأ نَُّه َكا
ُد َمَعُه، َحَّتَّ إيَذا قَ  ََ الأَعاضي [ َيُكو َأ ََ يُرييُد ]َأ نأُه، َفَكا رييَّةي َيَأُخُذَها مي صأ ََّيري الأمي ُخَل إيََل الدِي َصَدُه نُوُر َيدأ

ي ا اعأَتَذَر إيََل نُوري الدِي َر َعَليأهي، فَ َلمَّ صأ لي مي هأ تَ َنَع بيهي َوِبَي يني امأ رَُه، َوَأَلَّ َعَليأهي الدِي َبلأ ُعذأ ني بيَذليَك َلَأ يَ قأ
َقييَقةي ََنئيُب نُوري ال ََ َعَلى اْلأ تيهي، وََكا ََ َحَة َلُه يفي َُمَاَل ََّ بيَقطأعي ُخطأَبتيهي، َوأَلأَزَمُه إيلأَزاًما ََل ُفسأ َََق َأ ، َوات َّ يني دِي

يًدا، َد َمريَض َهَذا الأَوقأَت َمَرًضا َشدي َتَشاَر  الأَعاضي يني َعَلى َقطأعي ُخطأَبتيهي اسأ ا َعَزَم َصََلُح الدِي فَ َلمَّ
ِأ إيَلَّ أَنَُّه َما  ِأ َمنأ َخافَ ُه ُه ن أ رييِينَي، َومي صأ كِيرأ يفي الأمي ََ ِأ َمنأ َأَشاَر بيهي َوَلَأ يُ  ُه ن أ تيثَاُل ُأَمَراَءُه، َفمي َُيأكيُنُه إيَلَّ امأ

. يني ري نُوري الدِي  َأمأ
ََ قَ  ا رََأىوََكا ، فَ َلمَّ لي صي لأَموأ ُتُه َأََن ِبي ، رَأَي أ ريي الأَعاَليي َمي ْلأ يٌّ يُ عأَرُف ِبي ٌَ َأعأَجمي َر إينأَسا صأ ِأ  دأ َدَخَل إيََل مي َما ُه

ْلأُ  ُئ ِبي يِينَي قَاَل: َأََن أَب أَتدي [ ََيأُطَب ليلأَعبَّاسي َأ ََّ َأَحًدا ََل يَ َتَجاَسُر ]َأ ، َوَأ َجامي حأ َن اْلأي ا  فييهي مي ، فَ َلمَّ ِأ طأَبةي َْلُ
ري اَّللَّي، فَ لَ  مأ يءي ِبَي َتضي ، َوَدَعا ليلأُمسأ يبي َطي نأََبَ قَ بأَل اْلأ َن الأُمَحرَّمي َصعيَد الأمي ََ َأوََّل َُجَُعٍة مي ِأ يُ نأكيرأ َكا

ُطََباَء ِبيي  يني اْلأ ُُمَعُة الثَّانيَيُة َأَمَر َصََلُح الدِي ََ اْلأ ا َكا َطُعوا ُخطأَبَة َأَحٌد َذليَك، فَ َلمَّ َأ يَ قأ َرةي َأ َر َوالأَقاهي صأ
، وَُكتيَب بيَذليَك إيََل َسائيري  َي َزا حأ فييَها َعن أ َتطي ِأ يَ ن أ َعُلوا َذليَك فَ َل ََ ، فَ  يءي َتضي دي َوََيأطُُبوا ليلأُمسأ  بيََلدي الأَعاضي

ِأ يُ عألي  َتدَّ َمَرُضُه فَ َل ُد َقدي اشأ ََ الأَعاضي َعَل، وََكا ََ َر، فَ  صأ ُطأَبةي، مي َحابيهي بيَقطأعي اْلأ ليهي َوَأصأ نأ َأهأ ُه َأَحٌد مي مأ
ثَةي قَ بألَ  َادي هي اْلأ َجَعُه ِبييثألي َهذي َأ َأ نَ  َبغيي َأ َ َفََل يَ ن أ َأ تُ ُويفِي ُِ، َوإي َل َ فَ ُهَو يَ عأ َأ ُعويفي َ  َوقَاُلوا: إي تيهي، فَ تُ ُويفِي َموأ

ِأ بيَقطأعي اْلأُ  َل َم َعاُشورَاَء َوَلَأ يَ عأ  طأَبةي.يَ وأ
يعي َما فييهي، فَ  ري اْلأيََلَفةي، َوَعَلى َجَي ََل َعَلى َقصأ تَ وأ ، َواسأ يني ليلأَعَزاءي َ َجَلَس َصََلُح الدِي ا تُ ُويفِي َيَظُه َوَلمَّ َح

يُع إيََل صَ  َمي َل اْلأ ، َفُحمي دي تي الأَعاضي ََ َقدأ رَت ََّبُه قَ بأَل َموأ ي َكا يني قَ َراُقوُش الَّذي ََ َِبَاُء الدِي ، وََكا يني ََلحي الدِي



َياءي الأَغرييَبةي َما ََتأُلو ال َشأ َييَسةي َواْلأ َعأََلقي النَّ َن اْلأ ، َوفييهي مي َصاءي حأ َرتيهي ََيأُرُج َعني اْلأي نأ َكث أ ثأليهي، مي َيا َعنأ مي ن أ دُّ
َبَ  نأُه اْلأ ، َفمي ِأ َُه نأَد َأَحٍد َغريأ ري الَِّتي َلَأ ُتوَجُد عي ََواهي َن اْلأ رأَِهًا، َأوأ َومي َعَة َعَشَر دي ُل الأَياُقوُت، َوزأنُُه َسب أ

ُلهُ  ث أ ي َلَأ يُوَجدأ مي ُلُؤ الَّذي ُتُه، َواللُّؤأ ُتُه َوَوزَن أ َنَِّني رَأَي أ ، ْلي َقاًَل، َأََن ََل َأُشكُّ ث أ َعَة َعَشَر مي نأُه النِيَصاُب َسب أ ، َومي
ي ُطولُُه َأرأَبُع َأَصابيَع يفي  عي  الزُُّمرُُّد الَّذي ضي نأ َموأ لأُقرأبي مي ََ ِبي َد فييهي طَبأٌل َكا ٍد َكبيرٍي، َوُوجي قأ ضي عي َعرأ

ُروا لي اللَّعيبي بيهي، َفَسخي َجأ َل ْلي ُه ظَنُّوُه ُعمي ا رََأوأ ، فَ َلمَّ ظي ْلأيَأ َتاُطوا َعَليأهي ِبي ، َوَقدي احأ دي  الأَعاضي
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، َفَضَربَ  ٌَ ، فََأَخَذُه إينأَسا دي َن الأَعاضي ََ ُكلُّ َمنأ  مي نأُه، ُثَّ آَخُر َكَذليَك، وََكا بيهي، َفَضرََّط، فَ َتَضاَحُكوا مي
ريهي َلمَّ  ُموا َعَلى َكسأ لي ُقولَنأَج، فَ َندي َجأ َذا الطَّبأُل ْلي ، َفَكَسَرُه، فَإي ِأ ا قييَل َضَرَب بيهي َضرََّط، فَأَلأَقاُه َأَحُدُه

ِأ َذليَك.  َْلُ
َن الأُكتُ  ََ فييهي مي دي وََكا ُل الأَعاضي يَع َما فييهي، َونُقيَل َأهأ ، فَ َباَع َجَي ثألي َما ََل يُ َعدُّ َييَسةي الأَمعأُدوَمةي الأمي بي النَّ

نأ َأَمٍة َوَعبأٍد، فَ َباعَ  يَع َمنأ فييهي مي َرَج َجَي ، َوَأخأ ِأ ُظُه ََ ِأ َمنأ َُيأ َل ِبيي ري، َووَكَّ َن الأَقصأ ٍع مي ضي  الأبَ عأَض، إيََل َموأ
َيِي َوَأعأ  ََ اْلأ ، َفُسبأَحا سي َمأ ْلأ َأ َلَأ يَ غأَن ِبي انيهي َكَأ نأ ُسكَّ ُر مي َتَق الأبَ عأَض، َوَوَهَب الأبَ عأَض، َوَخَلى الأَقصأ

َاُه. ُص ْحي قأ ُرُب الن َّ ُهوُر َوََل يَ قأ ُُه الدُّ ي ََل يَ ُزوُل ُملأُكُه، َوََل تُ َغريِي ائيِي الَّذي  الدَّ
َتدَّ َمَرُض الأ  ا اشأ ِأ ََيأضي إيلَيأهي، َوَلمَّ يَعًة، فَ َل يهي، َفَظنَّ َذليَك َخدي عي َتدأ يني َيسأ دي َأرأَسَل إيََل َصََلحي الدِي َعاضي

َاني  ، َولينيي اْلأ لأَكَرمي َُُه َكثيريًا ِبي ََ َيصي َيهي َعنأُه، وََكا َم َعَلى ََتَلُّ َقُه، فَ َندي دأ َِ صي َ َعلي ا تُ ُويفِي ، َوَغَلَبةي اْلأَريأي فَ َلمَّ بي
تَ نأصي  َافيُظ، َوالأُمسأ : اْلأ ِأ ْلأيََلفَةي َوُه ِأ ِبي َب َْلُ َعُة ُخطي ََ يفي َنَسبيهي تيسأ هي، وََكا ُر، َعَلى طَبأعيهي، َوانأقيَيادي

ِأ َمنأ َلَأ َُيأ  ُه ن أ ، َومي يُّ دي ُِ، َوالأَمهأ ، َوالأَمنأُصوُر، َوالأَقائي ُِ، َوالأَعزييُز، َوالأُمعيزُّ َاكي ُر، َواْلأ َطبأ َلُه َوالظَّاهي
ت َ  ُد بأُن الأُمسأ ِي ُُمَمَّ رُي أَبُو الأَقاسي َمي ، َوَجدُّ أَبييهي، َوُهَو اْلأ َافيظي ْلأيََلَفةي: أَبُوُه يُوُسُف بأُن اْلأ ري.ِبي  نأصي

ُر، َوالظَّافيُر، َوالأ  مي تَ عأليي، َواْلأ نأ آَِبئيهي: الأُمسأ ْلأيََلَفةي َولَيأَس مي َب َلُه ِبي نأ ُخطي ائيُز.َوبَقيَي مي ََ 
، َوالأ  يُّ دي ِأ ِبييفأرييقييََّة: الأَمهأ ُه ن أ ًََة مي ْلأيََلَفةي َأرأبَ َعَة َعَشَر َخليي ِأ ِبي ُه ن أ َب َلُه مي يُع َمنأ ُخطي ُِ، َوَجَي َقائي

َر: الأُمعيزُّ الأَمذأُكوُر، َوُهوَ  ِأ ِبييصأ ُه ن أ َر، َومي صأ َأ َساَر إيََل مي ، إيََل َأ َأوَُّل َمنأ َخَرَج  َوالأَمنأُصوُر، َوالأُمعيزُّ
ُر، َوا مي ليي، َواْلأ تَ عأ ُر، َوالأُمسأ تَ نأصي ُر، َوالأُمسأ ُِ، َوالظَّاهي َاكي نأ إيفأرييقييََّة، َوالأَعزييُز، َواْلأ َها مي َافيُظ، إيلَي أ ْلأ

يُّ  دي نيي َظَهَر الأَمهأ نأ حي ِأ مي ةي ُملأكيهي يُع ُمدَّ ُد، َوَجَي ائيُز، َوالأَعاضي ََ ةي  َوالظَّافيُر، َوالأ ي اْلأيجَّ َلَماَسَة يفي ذي جأ بيسي
ََ َسَنًة َوَشهأ  ُعو َي َوَسب أ نَ َتا َي َواث أ ائَ َتا ُد مي َ الأَعاضي َأ تُ ُويفِي ي إيََل َأ ائَ َتنيأ عينَي َومي ٍع َوتيسأ نأ َسَنةي تيسأ رييًبا.مي  ًرا تَ قأ

، َوَلَأ ََتأُل إي  ََتَدَّتأ َيا َلَأ تُ عأطي إيَلَّ َواسأ ن أ ُوَها َوَهَذا َدأأُب الدُّ َأ ، َبلأ َص َرتأ ُف إيَلَّ َوَتَكدَّ ، َوَلَأ َتصأ َلَّ َوََتَرََّرتأ
َأُل اَّللََّ تَ َعاََل  ، َنسأ وي َأ َن الصَّ َن الأَكَدري، وََكَدرَُها َقدأ ََيأُلو مي  ََل ََيأُلو مي
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َيا َحقييَقًة، َويُ َزهِي  ن أ بيَل بيُقُلوبيَنا إيلَيأهي، َويُرييَ َنا الدُّ َأ يُ قأ َعاءي َأ َرةي، إينَُّه َُسَيأُع الدُّ خي بَ َنا يفي اْلأ َدََن فييَها، َويُ َرغِي
َجابَةي. َن اْلأي  َقرييٌب مي

ٍم، َوزُي ََّنتأ بَ غأَداُد وَ  َة َأَّيَّ دَّ َا عي ا َوَصَلتي الأبيَشارَُة إيََل بَ غأَداَد بيَذليَك ُضريَبتي الأَبَشائيُر ِبي َن َوَلمَّ َظَهَر مي
َرحي َواْلأَ  ََ ََدمي الأ نأ َخَواصِي اْلأ يني َصنأَدٍل، َوُهَو مي َمادي الدِي َتي اْلأيَلُع َمَع عي َذلي َما ََل َحدَّ َعَليأهي، َوُسريِي

ي ، َفَساَر َصنأَدٌل إيََل نُوري الدِي يني يني َوَصََلحي الدِي َلةي ليُنوري الدِي وأ نَي يفي الدَّ مي وييَّةي َوالأُمَقدَّ ََ تُ  ني َوأَلأَبُسُه الأَمقأ
َعأََلمي السُّ ا رييَّةي، َواْلأ صأ ََّيري الأمي لدِي يني َوليلأُخطََباءي ِبي ََّ ْلأيلأَعَة، َوَسريََّ اْلأيلأَعَة الَِّتي ليَصََلحي الدِي ، ُثَّ إي ودي

ريي ا ََ َيدأ ري اَّللَّي بيبَ غأَداَد، وََكا مأ يءي ِبَي َتضي ةي الأُمسأ ََ َليي َتاَذ َداري اْلأ َهبي َصنأَدًَل َهَذا َصاَر ُأسأ َه َعَلى َمذأ َيقأ لأ
يٌن، َوَلُه َمعأُروٌف َكثيرٌي، َوُهَو  َياَء َحَسَنًة، َوفييهي دي يَث َوَرَواُه، َويَ عأريُف َأشأ َدي َع اْلأ ، َوَسَي افيعييِي نأ الشَّ مي

ني بَ غأَداَد.  َُمَاسي
 

ًنا يني َِبطي يني َوَصََلحي الدِي َ نُوري الدِي َشةي َبنيأ ُر الأَوحأ  ذيكأ
هي  ََ يفي َهذي رأ َذليَك، وََكا ، َوَلَأ يُظأهي يني نأ َصََلحي الدِي يني مي َأ ََتَث ََّر نُوُر الدِي َنةي َجَرتأ ُأُموٌر َأوأَجَبتأ َأ السَّ

َيري  َنةي إيََل بيََلدي الأ هي السَّ نأ َهذي َََر مي َر يفي َص صأ يني يُوُسَف بأَن أَيُّوَب َساَر َعنأ مي ََّ َصََلَح الدِي نأجي َسبَ ُبُه َأ
َيرينأ َغازي  َن الأ ٌم، َوَحَصَرُه، َوَضيََّق َعَلى َمنأ بيهي مي َ الأَكَركي يَ وأ َنُه َوَبنيأ ، َوبَ ي أ َبكي وأ َن الشَّ صأ ، ًَّي، َوََنَزَل حي جي

ِأ إيََل َذليَك. ٍم، فََأَجاَِبُ َهُلوُه َعَشَرَة َأَّيَّ َتمأ ََ َواسأ ََما  َوَأَداَم الأقيَتاَل، َوَطَلُبوا اْلأ
َع نُ  ا َسَي َها فَ َلمَّ ُخَل إيلَي أ َيرينأجي أَيأًضا ليَيدأ ًدا بيََلَد الأ َق قَاصي َمشأ يني َساَر َعنأ دي َا فَ َعَلُه َصََلُح الدِي يني ِبي وُر الدِي

َالي  هي اْلأ ِأ َعَلى َهذي ، َوُه َيرينأجي يني بيََلَد الأ َأ َدَخَل نُوُر الدِي : إي يني َرى، فَقييَل ليَصََلحي الدِي َهٍة ُأخأ نأ جي : مي
ِأ َلَأ يَ بأ  أَنأتَ  َيرينأُج َعني الطَّرييقي َوَأَخَذ ُملأَكُه نأ َجانيٍب، َمَلَكَها، َوَمََّت زَاَل الأ يني مي نأ َجانيٍب َونُوُر الدِي َق مي

َن  يني إيلَيأَك َوأَنأَت َها ُهَنا، َفََل بُدَّ َلَك مي َأ َجاَء نُوُر الدِي ، َوإي يني َر ُمَقاٌم َمَع نُوري الدِي صأ ََّيري مي تيَماعي ابيدي جأ َلي
دي  َأ َشاَء َعَزَلَك، فَ َقدأ ََل تَ قأ َأ َشاَء تَ رََكَك، َوإي َا َشاَء، إي ُِ فييَك ِبي َُ ُهَو الأُمَتَحكِي يَنئيٍذ َيُكو ُر بيهي، َوحي

َر. صأ َلَحُة الرُُّجوُع إيََل مي تيَناعي َعَليأهي، َوالأَمصأ مأ  َعَلى اَلي
َبكي َعائيًدا إيََل مي  وأ تيََللي فَ َرَحَل َعني الشَّ خأ ُر ِبي يني يَ عأَتذي ، وََكَتَب إيََل نُوري الدِي َيرينأجي َن الأ ُه مي َر، َوَلَأ َيَأُخذأ صأ

ِأ  يَعتيهي الأَعَلوييِينَي، َوَأَّنَُّ ُُموٍر بَ َلَغتأُه َعنأ بَ عأضي شي رييَّةي ْلي صأ  الأبيََلدي الأمي
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نَُّه ََيَافُ  َا، فَإي ََ َعَلى الأُوثُوبي ِبي َا،  َعازيُمو ُلَها َعَلى َمنأ ََتَلََّف ِبي َأ يَ ُقوَم َأهأ َها َأ َن الأبُ عأدي َعن أ َها مي َعَلي أ
نأُه، َوتَ َغريََّ َعَليأ  يني مي بَ لأَها نُوُر الدِي ِأ يَ قأ عأتيَذاَر، فَ َل ِأ َوتَ ُعوُد ُِمأَتنيَعًة، َوَأطَاَل اَلي ريُجوُه هي َوَعَزَم َعَلى فَ ُيخأ



َر َوإي  صأ ُخولي إيََل مي َها.الدُّ هي َعن أ َراجي  خأ
يني أَيُّوُب، َوَخالُهُ  ُِ الدِي ِأ أَبُوُه َْنأ َلُه، َوفييهي يني اْلأَََبَ، َفَجَمَع َأهأ َع َصََلُح الدِي َهاُب  َوَظَهَر َذليَك َفَسمي شي

نأ َعزأمي نُوري  ِأ َما بَ َلَغُه مي َلَمُه ، َوَأعأ َُمَراءي ِأ َسائيُر اْلأ ، َوَمَعُه يُّ َاريمي يني اْلأ يني َوَحرََكتيهي إيلَيأهي، الدِي الدِي
 ، يني ي َصََلحي الدِي يني ُعَمُر ابأُن َأخي َدٍة، فَ َقاَم َتقييُّ الدِي ِأ َيُيبأُه َأَحٌد بيَكليَمٍة َواحي ، فَ َل ِأ َتَشارَُه فَ َقاَل: َواسأ

نأ َأهأ  ُُه مي ، َوَوافَ َقُه َغريأ يني أَيُّوُب، َوأَنأَكَر إيَذا َجاَءََن قَاتَ لأَناُه، َوَمنَ عأَناُه َعني الأبيََلدي ُِ الدِي ِأ َْنأ ، َفَشَتَمُه ِأ ليهي
: َأََن أَبُوَك َوَهَذا َخاُلَك شي  يني َعَدُه، َوقَاَل ليَصََلحي الدِي ، َوَأق أ يني َِ َتقييَّ الدِي تَ عأَظَمُه، َوَشَت َهاُب َذليَك، َواسأ

يعي َمنأ تَ َرى نأ َجَي ثَ ُر َُمَبًَّة َلَك مي ، َوَْنأُن َأكأ يني ، َلَأ َُيَكِيَنا الدِي يني ، َوَواَّللَّي َلوأ رَأَيأُت َأََن َوَخاُلَك َهَذا نُوَر الدِي
َذا ُكنَّ  َعلأَنا، فَإي ََ يأفي َل لسَّ ريَب ُعنُ َقَك ِبي َأ َنضأ َ َيَديأهي، َوَلوأ َأَمَرََن َأ َرأَض َبنيأ َأ نُ َقبََّل اْلأ ا َْنأُن َهَكَذا، إيَلَّ َأ

َدُه َلَأ يَ َتَجاَسُروا َعَلى َفَما ظَنَُّك بيَغريأيََن؟ وَ  يني َوحأ ا نُوَر الدِي َُمَراءي َلوأ رََأوأ َن اْلأ نأَدَك مي ُكلُّ َمنأ تَ َراُه عي
َأ َأرَاَد َعزأَلَك َسَي  هي الأبيََلُد َلُه، َوَْنأُن َِمَالييُكُه َونُ وَّابُُه فييَها، فَإي ، َوَهذي ِأ هي عأَنا َوَأَطعأَنا، الث ََّباتي َعَلى َسُروجي

، فَأَ وَ  لي الأبيََلدي َجأ َرََكَة ْلي ُتَب كيَتاًِب َمَع َْنَّاٍب تَ ُقوُل فييهي: بَ َلَغِني أَنََّك ُترييُد اْلأ َأ َتكأ يُّ َحاَجٍة إيََل الرَّأأُي َأ
يًَل َوَيَأُخُذّني إيلَيأَك، َوَما َها ُهَنا َمنأ  نأدي ََل َْنَّاًِب َيَضُع يفي رَقَ َبِتي مي ُل الأَموأ  ََيأَتنيُع َعَليأَك. َهَذا؟ يُ رأسي

ٍل فَ َعلأ  يِي َعقأ ا َخََل بيهي أَيُّوُب قَاَل َلُه: ِبَي رَُّقوا َعَلى َهَذا، فَ َلمَّ ََ ، َوتَ  ِأ ُُه َُمَراُء َوَغريأ َت َهَذا؟ َأَما َوَأقَاَم اْلأ
َنا َعَلى َمنأعيهي َوُُمَارَبَتيهي َجَعَلنَ  َع َعَزمأ يني إيَذا َسَي ََّ نُوَر الدِي ُِ َأ َل َوى بيهي، تَ عأ يَنئيٍذ ََل تَ قأ َِّ الأُوُجوهي إيلَيأهي، َوحي ا َأَه

َقأَداُر تَ عأَمُل َعَملَ  تَ َغَل بيَغريأيََن، َواْلأ ، إيَذا بَ َلَغُه َما َجَرى َوطَاَعتُ َنا َلُه تَ رََكَنا َواشأ ََ َها، َوَواَّللَّي َلوأ َوَأمَّا اْلأ
نأ َقَصبي السُّ  يني َقَصَبًة مي َتَل.َأرَاَد نُوُر الدِي نَ َعُه َأوأ ُأق أ َها َحَّتَّ َأمأ ري َلَقاتَ لأُتُه َأََن َعَلي أ  كَّ

ُر َكَما  َمأ ََ اْلأ تَ َغَل بيَغريأيهي، َفَكا َدُه َواشأ يني َقصأ يني َما َأَشاَر بيهي، َفََتََك نُوُر الدِي َعَل َصََلُح الدِي ََ ظَنَُّه فَ 
هُ  دأ صي يني َوَلَأ يَ قأ َ نُوُر الدِي رَاءي أَيُّوُب، فَ تُ ُويفِي َسني اْلأ نأ َأحأ ََ َهَذا مي يني الأبيََلَد، وََكا ، َوَمَلَك َصََلُح الدِي

َها. َودي  َوَأجأ
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امي  لشَّ َيرينأجي ِبي َوٍة إيََل الأ ُر َغزأ  ذيكأ
قييََّة،  يَنةي ََلذي َدي امي فََأرأَسَيا ِبي َر إيََل الشَّ صأ نأ مي َي مي َنةي َخَرَج َمرأَكَبا هي السَّ َيرينأُج، َوُِهَا َويفي َهذي فََأَخَذُِهَا الأ

نٌَة، فَ َنَكُثوا َوَغَدُروا، فَ  يني ُهدأ َ نُوري الدِي ِأ َوَبنيأ نَ ُه ََ بَ ي أ اري، وََكا تيَعةي َوالتُّجَّ َمأ َن اْلأ َي مي َأرأَسَل نُوُر َِمأُلوَءا
َوالي التُّ  نأ َأمأ ِأ يفي الأَمعأََن َوإيَعاَدةي َما َأَخُذوُه مي يني إيلَيأهي ََّ الدِي َها َأ ن أ ُُموٍر مي وا ِبي َتجُّ اري، فَ غَاَلُطوُه، َواحأ جَّ

ي َكاََن َقدي انأَكَسَرا َوَدَخَلُهَما الأَماُء.  الأَمرأَكَبنيأ
، َوَجََ  ِأ َبلأ ُمَغاَلطَتَ ُه ِأ يَ قأ ُخُلُه الأَماُء َيَأُخُذونَُه، فَ َل ُر َوَيدأ ََّ ُكلَّ َمرأَكٍب يَ نأَكسي رأُط َأ ََ الشَّ َساكيَر، َع الأعَ وََكا

رأ  َن عي صأ ِأ بَ عأَضَها َْنأَو أَنأطَاكيَيَة، َوبَ عأَضَها َْنأَو َطَرابُ ُلَس، َوَحَصَر ُهَو حي هي َراََّي يفي بيََلدي َقَة، َوَبثَّ السَّ



َوةً  ََة، فََأَخَذُِهَا َعن أ ني َصافييثَا َوُعَرَيأ صأ َكري إيََل حي َن الأَعسأ ًة مي ، َوََّنََب َوَخرََّب رََبَضُه، َوَأرأَسَل طَائيََ
يعي  َِ َكثيريًَة، َوَعاُدوا إيلَيأهي َوُهَو بيعيرأَقَة، َفَساَر يفي الأَعَساكيري َجَي ََ َغَنائي ليُمو َِ الأُمسأ َأ َوَخرََّب، َوَغني َها إيََل َأ

ُتُل. َهُب َوَُيَرِيُب َوَُيأريُق َويَ قأ  قَاَرَب َطَرابُ ُلَس يَ ن أ
يَن َساُروا إيََل أَنأطَ  َيرينأُج، َوَأمَّا الَّذي ثأَل َما فَ َعَل يفي ويََليَةي َطَرابُ ُلَس، فَ َراَسَلُه الأ َعُلوا يفي ويََليَتيَها مي ََ اكيَيَة، فَ 

ِأ إيََل َذليَك، َوَأعَ  ، فََأَجاَِبُ ِأ نَةي َمَعُه ُدأ يدي اْلأ ، َوََتأدي ي َن الأَمرأَكَبنيأ اُدوا َما َأَخُذوا َوَبَذُلوا إيَعاَدَة َما َأَخُذوُه مي
ِأ  . َوُه ِأ َواُْلُ ِأ َوُغنيَمتأ َأمأ ، َوَقدأ ُخرِيَبتأ بيََلُدُه ََ ُرو  َصاغي

 
ني بيََلَدهُ  مي ُر َوفَاةي ابأني َمرأَدنييَش َوُملأكي يَ عأُقوَب بأني َعبأدي الأُمؤأ  ذيكأ

ُب الأبيََلدي  ُد بأُن َسعأدي بأني َمرأَدنييَش، َصاحي رُي ُُمَمَّ َمي َ اْلأ َنةي تُ ُويفِي هي السَّ َي:  يفي َهذي ، َوهي َنأَدُلسي بيَشرأقي اْلأ
رَي َأَِب يُوُسَف يَ عأقُ  َمي تيهي اْلأ ُدوا بَ عأَد َموأ صي َأ يَ قأ ُُِهَا، َوَوصَّى َأوأََلَدُه َأ َيُة َوَغريأ َيُة َوبَ َلنأسي وَب بأَن َعبأدي ُمرأسي

ُخلُ  ، َوُتَسلِيُموا الأبيََلَد َوَتدأ َنأَدُلسي َب الأَغرأبي َواْلأ ، َصاحي ني مي ا َماَت َقَصُدوا الأُمؤأ وا يفي طَاَعتيهي، فَ َلمَّ
نَي رَ  تي ابأني َمرأَدنييَش، َفحي اَئةي أَلأفي ُمَقاتيٍل قَ بأَل َموأ َنأَدُلسي يفي مي َتاَز إيََل اْلأ ََ َقدي اجأ ِأ يَ عأُقوَب، وََكا آُه

، وَ  ِأ َِ بيََلَدُه ِأ َعَليأهي، َوَتَسلَّ ، َوَسرَُّه ُقُدوَمُه ِأ ، يُوُسُف َفريَح ِبيي ِأ َرُه َِ َأمأ ، َوَعظَّ ِأ َرَمُه ، َوَأكأ ِأ تَ ُه تَ َزوََّج ُأخأ
َزييَلةي، َوَأقَاُموا َمَعُه. َوالي اْلأ َمأ ْلأ ِأ ِبي  َوَوَصَلُه
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َ ُخَواَرزأم َشاهأ  ِأ َوَبنيأ نَ ُه َرأبي بَ ي أ ََ َواْلأ َطَا َجيأُحو ُر ُعُبوري اْلأ  ذيكأ
َطَا ََّنأ  َنةي َعََبَ اْلأ هي السَّ ََلَ بأُن يفي َهذي بُ َها ُخَواَرزأم َشاهأ َأرأسي َع َصاحي ََ ُخَواَرزأَم، َفَسمي ََ يُرييُدو َر َجيأُحو

َا، َوَسريََّ  ، َفَمريَض، َوَأقَاَم ِبي ِأ ُه ِأ َوَيُصدَّ وييََّة ; لييُ َقاتيَلُه َز، َفَجَمَع َعَساكيَرُه َوَساَر إيََل آمي بَ عأَض  أَتأسي
رٍي َكبيرٍي إيلَ  هي َمَع َأمي ، َجيأشي ِأ ُمُه َر ُمَقدَّ ، َوُأسي ََ يُّو َُواَرزأمي ََزَم اْلأ يًدا، فَاَّنأ تَ تَ ُلوا قيَتاًَل َشدي ، فَاق أ ِأ ، فَ َلقييَ ُه ِأ يأهي

ري، َوَعاَد ُخَواَرزأم َشاهأ إيََل ُخَواَرزأَم َمرييًضا. هأ َطَا إيََل َما َورَاَء الن َّ  َورََجَع بيهي اْلأ
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
هي  َي َتطي يفي َهذي يُب، َوهي َي الَِّتي يُ َقاُل َْلَا الأَمَناسي ، َوهي يَّ ََوادي ََماَم اْلأ امي اْلأ لشَّ يني ِبي َنةي اَتَََّذ نُوُر الدِي رُي السَّ

هي. يعي بيََلدي َن الأبيََلدي الأَبعييَدةي إيََل َأوأَكاريَها، َوَجَعَلَها يفي َجَي  مي
ا اتََّسَعتأ  َنافُ َها، َوتَ َباَعَدتأ َأَوائيُلَها َعنأ َوَسَبُب َذليَك أَنَُّه َلمَّ بيََلُدُه، َوطَاَلتأ َِمأَلَكُتُه، َوَعُرَضتأ َأكأ

َأ  ََل َأ نأ ثُ ُغوريهي، فَإي ًنا مي صأ َا ََنزَُلوا حي ، وََكانُوا ُرِبَّ َيرينأجي َا َجاَوَرتأ بيََلَد الأ ريَها، ُثَّ إيَّنَّ َل اْلأَََبُ،  َأَواخي َيصي
ِأ  رَي إيلَيأهي َرى  َوَيسي هي، َوَأجأ مي َل اْلأَََبُ إيلَيأهي يفي يَ وأ ََمامي ; ليَيصي ْلأ نأُه، فََأَمَر ِبي ِأ مي [ َقدأ بَ َلُغوا َغَرَضُه ََ ]َيُكونُو



ُع الأَكبي  َأ يَمُة، َوالن َّ َها الرَّاَحُة الأَعظي ن أ َها َوإيقَاَمتيَها، َفَحَصَل مي ظي نَي.رُي ليلأ اْلأيَراََّيتي َعَلى الأُمَرتَّبينَي ْلييَأ ليمي  ُمسأ
َرجي بأَن رَئييسي الرَُّؤسَ  ََ يني َأَِب الأ ري اَّللَّي َوزييَرُه َعُضَد الدِي مأ يُء ِبَي َتضي ُة الأُمسأ ََ َليي ََّ َوفييَها َعَزَل اْلأ َ َرًها ْلي اءي ُمكأ

ُتُه. ََ ِأ َُيأكينأُه َُمَاَل َاَز أَلأَزَمُه بيَعزأليهي، فَ َل يني قَاَيأ  ُقطأَب الدِي
 []الأَوفَ َياتُ 

لأَعَربييَّةي، َوَسَي  ََ قَ يِيًما ِبي ، وََكا اُب اللَُّغوييُّ ََد اْلأَشَّ ٍد َعبأُد اَّللَّي بأُن َأْحأ يَث َوفييَها َماَت أَبُو ُُمَمَّ َدي َع اْلأ
َأ َماَت.  الأَكثيرَي إيََل َأ

دي بأني  قََّه َعَلى ُُمَمَّ ََ ، تَ  افيعييُّ قييُه الشَّ ََ ََ َيُذمُّ َوفييَها َماَت الأُبورييُّ الأ َم بَ غأَداَد َوَوَعَظ، وََكا َُيأََي، َوَقدي
نأ  َهاٌل، َفَماَت ُهَو َوََجَاَعٌة مي َباُعُه، فََأَصابَُه إيسأ ََنابيَلَة، وََكثُ َرتأ أَت أ  اْلأ
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ا َلُه َحلأَواَء َفَماَت ُهَو وَُكلُّ َمنأ َأَكلَ  َدوأ ََنابيَلَة َأهأ ََّ اْلأ َحابيهي، َفقييَل: إي َها. َأصأ ن أ  مي
ََ إيَماًما يفي الأقيَراَءةي  ، وََكا يُّ َزأدي ََ بأني ََتَاٍم اْلأ ٍر َُيأََي بأُن َسعأُدو ُّ أَبُو َبكأ وي َوَغريأيهي َوفييَها َماَت الأُقرأُطِبي  َوالنَّحأ

، َوفييَها َكاَنتأ وَ  لي صي َََع بيهي النَّاُس يفي الأَموأ تَ  ًدا َعابيًدا، ان أ ، زَاهي َن الأُعُلومي  فَاتُُه.مي
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اَئٍة[ مي تِينَي َوََخأسي ٍَ َوسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا
568 - 

اَئةٍ  مي تِينَي َوََخأسي ٍَ َوسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا
َخُر ُتَكُش وَ  هي ُسلأطَاَ َشاهأ َوبَ عأَدُه َوَلُدُه اْلأ ََلَ َوُملأكي َوَلدي ُر َوفَاةي ُخَواَرزأم َشاهأ َأرأسي قَ تألي الأُمَؤيَّدي ذيكأ

 َوُملأكي ابأنيهي 
نأ  َتكينَي، َقدأ َعاَد مي دي بأني أَنُوشأ َز بأني ُُمَمَّ ََلَ بأُن أَتأسي َ ُخَواَرزأم َشاهأ َأرأسي َنةي تُ ُويفِي هي السَّ َطَا يفي َهذي قيَتالي اْلأ

َ، َوَمَلَك بَ عأَدُه ُسلأطَاَ َشاهأ َُمأُموٌد، َوَدب ََّرتأ  َلَكَة َوالأَعَساكيَر. َمرييًضا، فَ تُ ُويفِي  َواليَدتُُه الأَممأ
ا بَ َلغَ  َها، فَ َلمَّ ُنأدي َقدأ َأقأَطُعُه أَبُوُه إيَّيَّ يني ُتَكُش ُمقييًما يفي اْلأ ََبُ َعََلُء الدِي َكأ ُنُه اْلأ ََ اب أ ُت أَبييهي وََكا ُه َموأ

نأ َذليَك، َوَقَصَد َمليَك ا يهي الصَّغيريي أَنيَف مي ليَيُة َأخي َوالي َوتَ وأ َمأ يهي، َوَأطأَمَعُه يفي اْلأ ُه َعَلى َأخي َتَمدَّ َطَا، َواسأ ْلأ
ِأ ُقوَما، َفَساُروا َحَّتَّ قَارَبُوا ُخَواَرزأَم، َفخَ  ُمُه ا ُمَقدَّ ًَ َرَج ُسلأطَاَ َوَذَخائيري ُخَواَرزأَم، َفَسريََّ َمَعُه َجيأًشا َكثيي

َدى لَ  ، فََأهأ َواَل ُخَواَرزأَم َوَذَخائيَرَها، فَاغأََتَّ َشاهأ َوُأمُُّه إيََل الأُمَؤيَّدي َداري، َوَوَعَدُه َأمأ قأ يًَّة َجلييَلَة الأمي ُه َهدي
نأ ُخَواَرزأمَ  رييَن فَ رأَسًخا مي شأ ليهي، َوََجََع ُجُيوَشُه َوَساَر َمَعُه َحَّتَّ بَ َلَغ ُسوبَ رأََن، بُ َليأَدٌة َعَلى عي ََ بيَقوأ ، وََكا



َكَر ِبي  َر ُتَكُش َقدأ َعسأ ، وَُكسي َكُر الأُمَؤيَّدي ََزَم َعسأ َي اَّنأ َعا َمأ ا تَ َراَءى اْلأ ، فَ َلمَّ ِأ َم إيلَيأهي َها، فَ تَ َقدَّ ن أ لأُقرأبي مي
َ َيَديأهي َصَبأً  يَء بيهي إيََل ُخَواَرزأم َشاهأ ُتَكَش، فََأَمَر بيَقتأليهي، فَ ُقتيَل َبنيأ ريًا، َوجي َذ َأسي  ا.الأُمَؤيَُّد َوُأخي

َوًة، َوَهَرَب سُ  يَنَة َعن أ تَ َتَح الأَمدي ، فَ َقَصَدُه ُخَواَرزأم َشاهأ ُتَكُش، فَاف أ ََ َتا سأ هي لأطَاَ َشاهأ، َوَأَخَذ إيََل دي
َذتأ أُمُُّه فَ َقتَ َلَها ُتَكُش، َوَعاَد إيََل ُخَواَرزأَم.  فَ َهَرَب ُسلأطَاَ َشاهأ َوُأخي
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كَ  ََ َمنأ َعسأ َهزيُمو ا َعاَد الأُمن أ ، َوَلمَّ ري بأَن الأُمَؤيَّدي ري الأُمَؤيَّدي إيََل نَ يأَسابُوَر َملَُّكوا اب أَنُه طَُغاَ َشاهأ َأَِب َبكأ
َرَمُه َوَعظََّمهُ  يني َمليكي الأُغورييَّةي، فََأكأ َياثي الدِي نأ ُهَناَك إيََل غي َسَن َواتََّصَل بيهي ُسلأطَاَ َشاهأ، ُثَّ َساَر مي  َوَأحأ

َيافَ َتُه.  ضي
َاَحاتي َوَأمَّ  قأَتي َلي َطَا ِبي َُواَرزأَم اتََّصَلتأ بيهي ُرُسُل اْلأ ا ثَ َبَت َقَدُمُه ِبي نَُّه َلمَّ يني ُتَكُش، فَإي ِي  ا َعََلُء الدِي َوالتََّحكُّ

ََ َقدأ َورَدَ  ، وََكا ، َوقَ َتَل َأَحَد َأقَاريبي الأَمليكي يني يَُّة الأُملأكي َوالدِي ، فََأَخَذتأُه ْحَي ِأ إيلَيأهي َوَمَعُه ََجَاَعٌة  َكَعاَدَتيي
ََ ُخَواَرزأَم، فَ َقَتلَ  ، فََأَمَر ُخَواَرزأم َشاهأ َأعأَيا لأَمالي ِأ يفي ُمطَالََبةي ُخَواَرزأم َشاهأ ِبي ِأ َمليُكُه ٍد َأرأَسَلُه  ُكلُّ َواحي

ِأ َأَحٌد، َونَ َبُذوا إيََل َملي  ُه ن أ ِأ مي َل ِأ َيسأ َطَا، فَ َل َن اْلأ ِأ رَُجًَل مي ُه ن أ َدُه.مي َطَا َعهأ  كي اْلأ
تَ نأَجَدُه َعَلى َالي َواسأ هي اْلأ َذي َُرأَصَة ِبي َِ الأ َطَا َواغأتَ َن يهي  َوبَ َلَغ َذليَك ُسلأطَاَ َشاهأ، َفَساَر إيََل َمليكي اْلأ َأخي

 ََ َل ُخَواَرزأَم َمَعُه يُرييُدونَُه، َوََيأَتاُرو ََّ َأهأ َِ َلُه َأ يني ُتَكَش، َوزََع ُه  َعََلءي الدِي ، َوَلوأ رََأوأ ِأ ُملأَكُه َعَليأهي
َطَا َمَع ُقوَما أَيأًضا، فَ َوَصُلوا إيََل ُخَوارَ  َن اْلأ زأَم، َلَسلَُّموا الأبَ َلَد إيلَيأهي، َفَسريََّ َمَعُه َجيأًشا َكثيريًا مي

ََ عَ  َراءي َماءي َجيأُحو يني ِبييجأ ، فَ َرَحُلوا َوَلَأ َفَحَصُروَها، فََأَمَر ُخَواَرزأم َشاهأ َعََلُء الدِي ََ ِأ َفَكاُدوا يَ غأَرُقو َليأهي
َُوُه، فَ َقاَل لي  ، َوََلُموا ُسلأطَاَ َشاهأ َوَعن َّ ِأ عأُه ََ ُِ النََّدُم َحيأُث َلَأ يَ ن أ َها َغَرًضا، َوْلَيَقُه ن أ ُلُغوا مي ُقوَما: َلوأ يَ ب أ

نأ َيدي  تُ َها مي َلصأ َتخأ َو ََلسأ نيي  َأرأَسلأَت َمعيي َجيأًشا إيََل َمرأ نأ حي َها مي ََل َعَلي أ تَ وأ ََ َقدي اسأ ، وََكا يَناٍر الأُغزِييِي دي
ليَها، َوَهجَ  نأ َأهأ رٍَّة مي ، َفَسريََّ َمَعُه َجيأًشا، فَ نَ َزَل َعَلى َسرأَخَس َعَلى غي َي َنُة الأُغزِي إيََل اْلأ ُموا َكاَنتأ فيت أ

يَمًة،  تَ َلًة َعظي ِأ َمقأ ُه ن أ َسُه يفي َعَلى الأُغزِي، فَ َقتَ ُلوا مي َأ ِأ نَ  يَناٌر َمليُكُه ، َوأَلأَقى دي ِأ ُه ن أ َا َأَحًدا مي ِأ َيَتأُُكوا ِبي فَ َل
َا. نأُه، َوَدَخَل الأَقلأَعَة َوََتَصََّن ِبي ريَج مي  َخنأَدقي الأَقلأَعةي، فَُأخأ

َطَا إيََل َما َورَاَء الن َّ  َو، َفَمَلَكَها، َوَعاَد اْلأ ري، َوَجَعَل ُسلأطَاَ َشاهأ َدأأبَُه قيَتاَل َوَساَر ُسلأطَاَ َشاهأ إيََل َمرأ هأ
يَناٌر َعنأ ُمَقاَوَمتيهي َأرأَسَل إيََل  ا َعَجَز دي ، فَ َلمَّ ِأ ُه ن أ َب مي هأ ، َوالن َّ ِأ ، َوالأَقتأَل فييهي ِأ َدُه نَ يأَسابُوَر إيََل الأُغزِي َوَقصأ

َل إيلَيأهي مَ  رٍي طَُغاَ َشاهأ بأني الأُمَؤيَّدي يَ ُقوُل َلُه ليرُيأسي ُِ إيلَيأهي قَ لأَعَة َسرأَخَس، فََأرأَسَل إيلَيأهي َجيأًشا َمَع َأمي نأ ُيَسلِي
يَناٌر الأَقلأَعَة َوْلَيَق بيطَُغاَ َشاهأ، فَ َقَصَد ُسلأطَاَ َشاهأ َسرأَخَس، َوَحصَ  َِ إيلَيأهي دي ُُه قَ َراُقوُش، َفَسلَّ َر اَسأ

ا الأتَ َقى ُهَو َوُسلأطَاَ َشاهأ فَ رَّ قَ لأَعتَ َها، َوبَ َلَغ َذليَك طَُغاَ َشاهأ، فَ  َجَمَع ُجُيوَشُه َوَقَصَد َسرأَخَس، فَ َلمَّ



َلى قَ َراُقوُش قَ لأَعَة َسرأَخَس وَ  اَئٍة، فََأخأ مي تٍِ َوَسبأعينَي َوََخأسي ْلَيَق طَُغاَ َشاهأ إيََل نَ يأَسابُوَر، َوَذليَك َسَنَة سي
بيهي، َوَمَلَكَها  بيَصاحي
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َّتيهي، َوقيلَّةي قَ َراريهي، َوحي ُسلأطَا َر َعَلى طَُغاَ َشاهأ بيُعُلوِي ِهي َمأ هي َ َشاهأ، ُثَّ َأَخَذ ُطوَس، َوالزَّاَم، َوَضيََّق اْلأ رأصي
.  َعَلى َطَلبي الأُملأكي

َاُل َكَذليَك إيََل  ِأ يَ َزلي اْلأ ري، فَ َل َمأ َعَة َوُمَعاقَ َرَة اْلأ ََ طَُغاَ َشاهأ ُيُيبُّ الدَّ َُ َشاهأ َسَنَة وََكا َأ َماَت طَُغا  َأ
هي  ُنُه َسنأَجر َشاهأ، فَ َغَلَب َعَليأهي َِمأُلوُك َجدِي ، َوَمَلَك اب أ اَئٍة يفي الأُمَحرَّمي مي ي َوََثَانينَي َوََخأسي نَ َتنيأ ، اث أ  الأُمَؤيَّدي

هي، وَ  مي نأ ََتَكُّ ًة مي ََ َُمَراُء أَنَ  رََّق اْلأ ََ ُُه َمنأَكليي َتكينَي، فَ تَ  ِأ بيُسلأطَاَ َشاهأ، َوَساَر الأَمليُك اَسأ ثَ ُرُه اتََّصَل َأكأ
، َفَمَلَكَها. ، َوَمَعُه الأُغزُّ ََ يَناٌر إيََل َكرأَما  دي

َُمَراءي  ، َوقَ َتَل بَ عأَض اْلأ ِأ َواَْلُ يَّةي، َوَأَخَذ َأمأ ريََة يفي الرَّعي نَُّه َأَساَء السِي َع خُ َوَأمَّا َمنأَكليي َتكينَي فَإي َواَرزأم ، َفَسمي
مي  ي َوََثَانينَي َوََخأسي َوَّلي َسَنَة اث أنَ َتنيأ اَئٍة، َفَحَصَرَها َشاهأ بيَذليَك، َفَساَر إيلَيأهي، َفَحَصَرُه بينَ يأَسابُوَر يفي رَبييٍع اْلأ

َا َوَعاَد إيََل ُخَواَرزأَم، ُثَّ رََجَع َسَنَة َثََلٍث َوََثَانينَي إي  رأ ِبي ََ ِأ َيظأ ، فَ َل َريأني ََل نَ يأَسابُوَر، َفَحَصَرَها، َشهأ
، َفَسلَُّموا الأبَ َلَد إيلَيأهي، فَ ُقتيَل َمنأَكليي َتكينَي َوَأَخَذ َسنأَجر َشاهأ  ِأ ، فََأمَّنَ ُه ََ ََما نأُه اْلأ َرَمُه، َوَطَلُبوا مي  َوَأكأ

َسَن إيلَيأهي، فََأرأَسَل إيََل نَ يأَسابُوَر َيسأ  َُواَرزأَم، َوَأحأ َزَلُه ِبي َع بيهي ُخَواَرزأم َوأَن أ ، َفَسمي ِأ َلَها لييَ ُعوَد إيلَيأهي يُل َأهأ َتمي
، فَ َزوََّجُه ِبيُ  ب أَنتيهي، َفَماَتتأ هي َوَزوََّجُه ِبي ُمِي ََ َقدأ تَ َزوََّج ِبي تيهي، َوبَقيَي َشاهأ، فََأَخَذ َسنأَجر َشاهأ َفَسَمَلُه، وََكا خأ

عي  َأ َماَت َسَنَة ََخأٍس َوتيسأ نأَدُه إيََل َأ اَئٍة.عي مي  نَي َوََخأسي
َهقييُّ يفي كيَتابي " َمَشاريبي التََّجاريبي "، َوَقدأ ذََكَر َغريأُ  ِي الأبَ ي أ ََسني بأُن أَِي الأَقاسي َن ذََكَر َهَذا أَبُو اْلأ ُه مي

ُُموري َمَع تَ قأ  ََذا يفي بَ عأضي اْلأ ًة ْلي َث َُمَاليََ ََوادي هي اْلأ َوارييخي َهذي لت َّ رٍي، َوَْنأُن نُوريُدَها، الأُعَلَماءي ِبي مٍي َوََتأخي دي
ََ َقدأ َمَلَكهَ  نأ ُخَواَرزأَم، وََكا َرَج َأَخاُه ُسلأطَاَ َشاهأ مي ََلَ َأخأ ََّ ُتَكَش ُخَواَرزأم َشاهأ إييلأ َأرأسي ا فَ َقاَل إي

َها، َفخَ  َو، َفَمَلَكَها َوَأزَاَح الأُغزَّ َعن أ تي أَبييهي، َفَجاَء إيََل َمرأ َرُجوُه بَ عأَد َموأ ًما، ُثَّ َعاُدوا َعَليأهي، فََأخأ َرُجوا َأَّيَّ
ِأ  َن َْلُ ، َوَضمي ِأ تَ نأَجَدُه َطَا، فَاسأ ثَ َر ريَجاليهي، فَ َعََبَ إيََل اْلأ َزانَ َتُه، َوقَ تَ ُلوا َأكأ تَ َهُبوا خي َها، َوان أ ن أ  َماًَل، َوَجاَء مي

َو، َوَسرأ  َرَج الأُغزَّ َعنأ َمرأ ، فََأخأ ٍِ ي َيأٍش َعظي َطَا.ِبي يُ َورأَد، َوَمَلَكَها َوَردَّ اْلأ  َخَس، َوَنَسا، َوأَب أ
يَس  َأ يَ نأزيَل َعنأ َهَراَة َوبُوَشنأَج َوَِبذأغي نأُه َأ يني الأُغورييَّ َيطأُلُب مي َياَث الدِي ا أُبأعيُدوا َكاَتَب غي َوَما فَ َلمَّ

َأ ُهَو َلَأ يَ نأزيلأ َعنأ َذليَك، َو  َواََلَها، َويَ تَ َوعَُّدُه إي َرأ ُطأَبةي لَُه ِبي نأُه إيقَاَمَة اْلأ يني َيطأُلُب مي َياُث الدِي فََأَجابَُه غي
َو َوَشنَّ الأَغارَاتي َعَلى  َع الرِيَساَلَة َساَر َعنأ َمرأ ا َسَي ، فَ َلمَّ ََ نأ بيََلدي ُخَراَسا َوَسرأَخَس َوَما َمَلَكُه مي

َواَر َوَما َواََلَها، َوَحَصَر بُ  يَس َوبَ ي أ  وَشنأَج َوََّنَبَ َِبذأغي
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رَي ُهَو َبلأ سَ  َأ َيسي هي َأ ََسي َض لينَ  يني َذليَك َلَأ يَ رأ َياُث الدِي َع غي ا َسَي ريََّ َمليَك الرََّساتييَق، َوَصاَدَر الرََّعاََّي، فَ َلمَّ
للَّ  ، ِبي ََ َيا َب َِبمي يني َساَم، َصاحي تيهي َِبَاَء الدِي ، وََكاَتَب ابأَن ُأخأ ََ َتا سأ جي َهاَب سي ََّ َأَخاُه شي َ َحاقي بيهي، ْلي

 ََ َتا سأ جي يني َوَمليُك سي َياثي الدِي تي غي يني ابأُن ُأخأ َتاٌء، َفَجاَء َِبَاُء الدِي َُ شي ، َوالزََّما ْلأينأدي ََ ِبي يني َكا َوَمنأ  الدِي
َن الأَعَساكيري، َوَواَفَق َذليَك ُوُصوَل ُسلأطَاَ َشاهأ إيََل َهَراَة، فَ لَ  َو َمَعُهَما مي ِأ َعاَد إيََل َمرأ َِ بيُوُصوْليي ا َعلي مَّ

َو إيََل الرَّبيي َرأ َن الأبيََلدي َوََّنََبُه، َوَأقَاَم ِبي َرَق ُكلَّ َما َمرَّ بيهي مي ، َوَأحأ ِأ َأ يُ َقاتيَلُه نأ َغريأي َأ ، َوَأَعاَد ُمَراَسَلَة مي عي
يهي شي  يني يفي الأَمعأََن، فََأرأَسَل إيََل َأخي َياثي الدِي يَل غي َاَل، فَ َناَدى يفي َعَساكيريهي الرَّحي يني يُ َعرِيَفُه اْلأ َهابي الدِي

َن  ِأ مي ُُه ََ َوَغريأ َتا سأ جي يني َوَمليُك سي َياُث الدِي َتَمَع ُهَو َوَأُخوُه غي ، َواجأ ََ ليَساَعتيهي، َوَعاَد إيََل ُخَراَسا
َِ َذلي  ا َعلي َتَمَع َعَليأهي، َمني الأُغزِي الأَعَساكيري، َوَقَصُدوا ُسلأطَاَ َشاهأ، فَ َلمَّ َك ََجََع َعَساكيَرُه َواجأ

يني َوَمنأ َمَعُه يفي  َياُث الدِي نأَدُه َطَمٌع، َخلأٌق َكثيرٌي، فَ نَ َزَل غي ، َوَمنأ عي يَن، َوَقطَّاعي الطَّرييقي دي سي َأ َوالأُم
َم عَ  ، َوتَ َقدَّ وي الرُّوذي َرأ ، َونَ َزَل ُسلأطَاَ َشاهأ ِبي َي .الطَّالأَقا َكُر الأُغورييَّةي إيلَيأهي، َوتَ َواَعُدوا ليلأَمَصافِي  سأ

يني َيطأ  َهاُب الدِي َ ُسلأطَاَ َشاهأ، َوشي يني َوَبنيأ َياثي الدِي َ غي َريأني َوالرُُّسُل َتََتَدَُّد َبنيأ نأ َوبَ ُقوا َكَذليَك َشهأ ُلُب مي
 ُ ، َفََل َيَتأ َرأبي ََ يفي اْلأ ذأ يني اْلأي َياثي الدِي يهي غي يني إيََل َأخي َياُث الدِي َِ غي َأ ُيَسلِي ُر َعَلى َأ َمأ ُكُه، َوتَ َقرََّر اْلأ

بُ  يني َساُم، َصاحي يني َوَِبَاُء الدِي َهاُب الدِي يَس َوقيََلَع بييُ َواَر، وََكريَه َذليَك شي  ُسلأطَاَ َشاهأ بُوَشنأَج َوَِبذأغي
َياَث الدِي  ا غي َُما َلَأ َُيَاليََ ، إيَلَّ َأَّنَّ ََ َيا َياثي َِبمي نأَد غي ري َحَضَر َرُسوُل ُسلأطَاَ َشاهأ عي َمأ ري اْلأ ، َويفي آخي يني

َها َأ َُيأُضَر شي ََ َشاهأ َيطأُلُب َأ ََّ ُسلأطَا ُد، فَ َقاَل الرَُّسوُل: إي َتب الأَعهأ َُمَراُء ; ليُيكأ ، َوَحَضَر اْلأ يني ُب الدِي
َر، فََأرأَسلَ  َمأ يني َهَذا اْلأ يني َوَِبَاُء الدِي َما  الدِي ََواَب: إين ََّنا َِمَالييُكَك، َوَمهأ َما، فََأَعاَدا اْلأ يني إيلَيأهي َياُث الدِي غي

ُتَك. ََ َنا َُمَاَل َعلأ ََل َُيأكين أ َأ  تَ 
، وَ  ََروييُّ يني الأَعَلوييُّ اْلأ َبَل َُمأُد الدِي ري َوإيذأ َقدأ َأق أ َمأ ََ يفي ََتأرييري اْلأ ُعو َنَما النَّاُس ُُمأَتمي ََ فَ بَ ي أ يًصا  َكا صِي خي

َعُل يفي ُملأكيهي َما ََيأَتاُر َفََل َُيَاَلُف، َفَجاَء الأَعَلوييُّ َوَيُدُه يفي يَدي أَلأب َأ َيأُث يَ  يني ِبي َغازيي ابأني  بيغيَياثي الدِي
َهاَب الدِي  يني َأَخاُه شي َياُث الدِي َضَر غي ، َوَقدأ َكتَ ُبوا الأكيَتاَب، َوَقدأ َأحأ يني َياثي الدِي تي غي يني ُأخأ يني َوَِبَاَء الدِي

َلأَقةي، َوقَالَ  ، َوَوَقَف يفي َوَسطي اْلأ يني َياثي الدِي ، َفَجاَء الأَعَلوييُّ َكأَنَُّه َيَساُر غي َي َيا  َساَم َمليكي الأَبامي
َي ا لأطَا نأ َجانيبي السُّ ! تَ ُقوُل ليُسلأطَاَ َشاهأ: َقدأ َُتَّ َلَك الصُّلأُح مي َُ : ََّي ُفََل نأ ليلرَُّسولي ، َومي ِي َعأَظ ْلأ

نَ  نَ َنا َوبَ ي أ ََلََن أَلأب َغازيي بَ ي أ ُمَك: َأََن َوَموأ ، َويَ ُقوُل َلَك الأَعَلوييُّ َخصأ يني ، َوَِبَاءي الدِي يني َهابي الدِي َك شي
يَ  َبَل َعَلى غي هي َوَأق أ َاَب َعَلى رَأأسي يأُف، ُثَّ َصَرَخ َصرأَخًة َوَمزََّق ثيَيابَُه، َوَحثَا الَتُّ ، َوقَاَل َلُه: السَّ يني اثي الدِي

ٌد َطَرَدهُ   َهَذا َواحي
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َراكي السَّ  َت أ َن الأُغزِي َواْلأ َيافيَنا مي سأ َناُه ِبَي ُكأ َلُه َما َمَلكأ َ َتَتأ يًدا، َلي َرَجُه َفرييًدا َوحي َع َأُخوُه، َوَأخأ َذا َسَي نأَجرييَّةي؟ فَإي
هأ َهَذا َعنَّا َيَييُء َأُخوُه َيطأُلُب ُمنَ  وَّ ََ يني رَأأَسُه َوَلَأ يَ تَ  َياُث الدِي َك، َفَحرََّك غي يَع َما بيَيدي ازََعَتُه اْلأينأَد َوَجَي

. َر يَ نأَصليحأ َمأ ُركي اْلأ : ات أ ََ ليلأَعَلوييِي َتا سأ جي  بيَكليَمٍة، فَ َقاَل َمليُك سي
َها يني َمَع الأَعَلوييِي قَاَل شي َياُث الدِي ِأ غي ا َلَأ يَ َتَكلَّ زي فَ َلمَّ لتََّجهُّ َكري ِبي ا يفي الأَعسأ يتيَه: ََنَدوأ َاَوويشي يني ْلي ُب الدِي

يًّا َمعأَناهُ  عأري َعَجمي َن الشِي ًتا مي ، َوقَاَم، َوأَنأَشَد الأَعَلوييُّ بَ ي أ وي الرُّوذي مي إيََل َمرأ َقدُّ ، َوالت َّ َت ليلأَحرأبي َي الأَموأ : إي
َن الرِيَضى ِبي  َهُل مي ُيوفي َأسأ َاَل، فَ َرتََّب ََتأَت السُّ َلَمُه اْلأ نييَّةي، فَ َرَجَع الرَُّسوُل إيََل ُسلأطَاَ َشاهأ، َوَأعأ لدَّ

َكرُ  ََزَم ُسلأطَاَ َشاهأ َوَعسأ ، فَاَّنأ تَ تَ ُلوا، َفَصََبُوا ليلأَحرأبي َي َواق أ ََرييَقا ، َوالأتَ َقى الأ ُه، َعَساكيَرُه ليلأَمَصافِي
َرى َحابيهي َأسأ ثَ ُر َأصأ َذ َأكأ رييَن فَاريًسا، َوُأخي شأ َو يفي عي ، َوَدَخَل ُسلأطَاَ َشاهأ َمرأ يني َياُث الدِي ِأ غي ، فََأطأَلَقُه

اَئةي فَاريٍس. مي َحابيهي َْنأُو أَلأٍف َوََخأسي نأ َأصأ  َوْلَيَق بيهي مي
يأ  ََ نأ ُخَواَرزأَم يفي أَلأ يهي َساَر مي َخي َا َجَرى ْلي َع ُخَواَرزأم َشاهأ ُتَكُش ِبي ا َسَي ََ  َوَلمَّ فَاريٍس َوَأرأَسَل إيََل َجيأُحو

بيَض َعَلى أَ  ريأي لييَ قأ َطَا، َوَجدَّ يفي السَّ َأ َأرَاَد اْلأ يهي إي ََ الطَّرييَق َعَلى َأخي َطُعو يهي َثََلثََة آََلفي فَاريٍس يَ قأ خي
رأ َعلَ  دي ِأ يَ قأ َباُر ُسلأطَاَ َشاهأ بيَذليَك، فَ َل َخأ َوى، فَأََتتي اْلأ َأ يَ قأ َطَا، َفَساَر قَ بأَل َأ ََ إيََل اْلأ ى ُعُبوري َجيأُحو

هي ِبيي  نأ بيََلدي َدُه إيلَيأهي، َفَكَتَب إيََل َهَراَة َوَغريأيَها مي يني وََكَتَب إيلَيأهي يُ عأليُمُه َقصأ َياثي الدِي هي إيََل غي َامي َتي هي َواحأ َرامي كأ
َعَل بيهي َذليَك، َوَقدي  ََ قَاَماتي إيلَيأهي، فَ  َزَلُه َمَعُه يفي َوَْحألي اْلأي َرَمُه َوأَن أ ، َوالأتَ َقاُه، َوَأكأ يني َياثي الدِي َم َعَلى غي

َزَل الأَوزييَر  نأَد َمنأ ُهَو يفي طَبَ َقتيهي، فَأَن أ ِأ عي ُه ن أ ٍَ مي َحاُب ُسلأطَاَ َشاهأ ُكلَّ إينأَسا َزَل َأصأ نأَد َداريهي، َوأَن أ عي
هي، وََكذَ  نأَد َعاَرضي يني َوزييريهي َوالأَعاريَض عي َتاُء، فََأرأَسَل َعََلُء الدِي نأَدُه َحَّتَّ انأَسَلَخ الشِي ، َوَأقَاَم عي ِأ َُه ليَك َغريأ

هي، نأ ََتأرييبي بيََلدي يني يُذَكِيُرُه َما َصنَ َعُه َأُخوُه ُسلأطَاَ َشاهأ َمَعُه مي َياثي الدِي َوََجأعي  بأُن ُخَواَرزأم َشاهأ إيََل غي
ََراَة َُيأَبيُ الأَعَساكيري َعَليأهي، َويُ  َزَل الرَُّسوَل، َوإيذأ َقدأ َأََتُه كيَتاُب ََنئيبيهي ِبي هي إيلَيأهي، فَأَن أ لأَقبأضي َعَليأهي َورَدِي رُي ِبي ُه شي

َلَمُه  َُوارَزأم َشاهأ أَنَُّه َأعأ ُر ْلي ُدُه، فََأَجابَُه أَنَُّه ََل يُظأهي ََّ كيَتاَب ُخَواَرزأم َشاهأ َجاَءُه يَ تَ َهدَّ َضَر ِبي َأ ، َوَأحأ َالي ْلأ
َرَب الأبيََلَد َوَأرَاَد ُملأ  ََ َشاهأ َأخأ ََّ ُسلأطَا ُلَك إي : َأمَّا قَ وأ يني َكَها، الرَُّسوَل، َوقَاَل َلُه: تَ ُقوُل ليَعََلءي الدِي

ث أ  ٌَّة َعاليَيٌة، َوإيَذا َأرَاَد الأُملأَك، َفمي ريي إينَُّه َمليٌك َوابأُن َمليٍك، َوَلُه ِهي ُُموري ُمَدبِيٌر فَ َلَعمأ ُلُه َأرَاَدُه، َوليْلأ
يَبُه  َيُه َنصي هي، َوتُ عأطي َزاَح َعنأ بيََلدي َأ تَ ن أ َبغيي َأ قِيَها، َوَقدي الأَتَجَأ إيَِلَّ، َويَ ن أ َتحي ُلَها إيََل ُمسأ َّا َخلََّف أَبُوُه، يُوصي ِمي

، َوالي َمأ ََلكي الَِّتي َخلََّف، َواْلأ َمأ َن اْلأ  َومي
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يني َوأَ  َهاَب الدِي ي شي َُواَرزأَم، َوتُ َزوِيُج َأخي ليُف َلُكَما َيَييًنا َعَلى الأَمَودَّةي َوالأُمَصافَاةي، َوََتأُطُب ِلي ِبي حأ
تيَك. خأ  ِبُي

ُدهُ  يني كيَتاًِب يَ تَ َهدَّ َياثي الدِي تَ َعَض ليَذليَك، وََكَتَب إيََل غي َع ُخَواَرزأم َشاهي الرِيَساَلَة امأ ا َسَي هي،  فَ َلمَّ دي بيََلدي بيَقصأ



َُِهَا َمَع ُسلأطَاَ  ، َوَسريَّ ََ َتا سأ جي بي سي تي أَلأب َغازيي َوَصاحي يني الأَعَساكيَر َمَع ابأني ُأخأ َياُث الدِي َز غي َفَجهَّ
ََ َقدأ َصاَر ب َ  ُدُه، وََكا تَ نأجي بي نَ يأَسابُوَر َيسأ نَ ُهَما ُمَصاَهَرٌة: َشاهأ إيََل ُخَواَرزأَم، وََكَتَب إيََل الأُمَؤيَّدي َصاحي ي أ

ري نَ يأسَ  ، َفَجَمَع الأُمَؤيَُّد َعَساكيَرُه، َوَأقَاَم بيظَاهي يني َياثي الدِي َنةي غي ب أ ََ ِبي َنُه طَُغا ابُوَر َعَلى َزوََّج الأُمَؤيَُّد اب أ
 َطرييقي ُخَواَرزأَم.

كَ  ََ ُخَواَرزأم َشاهأ َقدأ َساَر َعنأ ُخَواَرزأَم إيََل ليَقاءي َعسأ يهي ُسلأطَاَ َشاهأ، َوَقدأ وََكا يَن َمَع َأخي ري الأُغورييَّةي الَّذي
رييهي َأََتُه َخََبُ الأُمَؤيَّدي أَنَُّه َقدأ ََجََع َعَساكيَرُه، َوأَ  َنَما ُهَو يفي َمسي ، فَ بَ ي أ لي دي نَ َزُلوا بيَطَرفي الرَّمأ نَُّه َعَلى َقصأ

َواَلُه َوَذَخائيَرُه ُخَواَرزأَم إيَذا فَارَقَ َها، َفُسقيَط يفي يََديأ  هي َوَعاَد فَ َوَقَع يفي قَ لأبيهي، َوَعاَد إيََل ُخَواَرزأَم، فََأَخَذ َأمأ
َا  نأ َأعأَياَّني ٌِ، َفَحَضَر ََجَاَعٌة مي ي َا َخبأٌط َعظي َلى ُخَواَرزأَم فَ َوَقَع ِبي َطَا، َوَأخأ ََ إيََل اْلأ نأَد أَلأب َوَعََبَ َجيأُحو عي

َعلأ.َغازيي َوَسأَُلوُه إيرأ  َأ ِأ يَ  ََ َمكييَدًة، فَ َل َأ َتُكو ُبُط الأبَ َلَد، َفَخاَف َأ ِأ َيضأ رٍي َمَعُه  َساَل َأمي
اَئٍة، َفَكَتَب أَ  مي ٍع َوََثَانينَي َوََخأسي ََ َسَنَة تيسأ َ ُسلأطَاَ َشاهأ، َسلأَخ رََمَضا ِأ يفي َذليَك تُ ُويفِي َنَما ُه لأب فَ بَ ي أ

يني يُ عأ  َياثي الدِي َحاُب ُسلأطَاَ َغازيي إيََل غي دي إيلَيأهي، فَ َرَجَع َوَمَعُه َأصأ لأَعوأ ليُمُه اْلأَََبَ، َفَكَتَب إيلَيأهي َيَأُمُرُه ِبي
ِأ قَا َيِيَدةي، وَُكلُُّه قأطَاَعاتي اْلأ َناَد اْلأي َجأ َدُموا، َوَأقأَطَع اْلأ َتخأ َأ ُيسأ يني ِبَي َياُث الدِي َسانَُه َشاهأ، فََأَمَر غي َبَل إيحأ

رَ  َأ .بيُك ِأ َباريهي ، َوَسَنذأُكُرُه َِبقيي َأخأ ٍَ  ا
َنا َو َشحأ يهي َعاَد إيََل ُخَواَرزأَم، َوَأرأَسَل إيََل َسرأَخَس َوَمرأ َع ُخَواَرزأم َشاهأ ُتَكُش بيَوفَاةي َأخي ا َسَي َز َوَلمَّ َء، َفَجهَّ

، ِأ َرُجوُه ُّ َجيأًشا، فََأخأ رُي َهَراَة ُعَمُر الأَمرأَغِني ِأ َأمي ،  إيلَيأهي يني َياَث الدِي ََ غي لأطَا ََ السُّ َتأأذي َوقَاَل: َحَّتَّ َنسأ
يني َيطأُلُب الصُّلأَح َوالأُمَصاَهَرَة، َوَسريََّ َمَع َرُسوليهي َجََ  َياثي الدِي نأ َوَأرأَسَل ُخَواَرزأم َشاهأ َرُسوًَل إيََل غي اَعًة مي

يهُ  ِأ َوجي ََ َوالأَعَلوييِينَي، َوَمَعُه يني  فُ َقَهاءي ُخَراَسا َياَث الدِي ي َجَعَل غي ُد بأُن َُمأُموٍد، َوُهَو الَّذي يني ُُمَمَّ الدِي
نأَدهُ  ََ َلُه عي  َشافيعييًّا، وََكا
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ِأ َويَ تَ هَ  ُلُه ََّ ُخَواَرزأم َشاهأ يُ َراسي َلُموُه َأ ِأ ِبيَ َمنأزيَلٌة َكبيريٌَة، فَ َوَعُظوُه، َوَخوَُّفوُه اَّللََّ تَ َعاََل، َوَأعأ ُدُه نَُّه َيَييُء دَّ
َك،  سي َأ َأ ََتأُضَر أَنأَت بينَ  ، َوقَاُلوا َلُه: إيمَّا َأ ِأ َواَْلُ ِأ َوَأمأ َتبييُح َحريَيَُه َطَا َوَيسأ َراكي َواْلأ َت أ ْلأ َو َداَر ِبي َوََتأَعَل َمرأ

ُلَها، َوإي  َع َطَمُع الأَكافيرييَن َعني الأبيََلدي َوَيَأَمَن َأهأ َقطي َأ ُتَصاليَح ُخَواَرزأم َشاهأ، ُملأكيَك، َحَّتَّ يَ ن أ مَّا َأ
.  فََأَجاَب إيََل الصُّلأحي َوتَ َرَك ُمَعاَرَضَة الأبيََلدي

َراَق َوالتَّ  حأ َب َواْلأي هأ ، فَ َعاَوُدوا الن َّ ُعوا يفي الأبيََلدي َن الأُغزِي بيَذليَك َطمي ََ مي َُراَسا َع َمنأ ِبي ا َسَي رييَب، فَ َلمَّ خأ
َع ُخَواَرزأم َشا ََها، َفَسمي يُ َورأَد َوَغريأ َو َوَسرأَخَس َوَنَسا َوأَب أ ، َوَدَخَل َمرأ ََ َُراَسا هأ َفَجَمَع َعَساكيَرُه َوَحَضَر ِبي

بي نَ يأَسابُوَر، َفَجَمَع الأُمَؤيَُّد ُجُيوَشُه َوسَ  َي ليلأُمَؤيَّدي َصاحي َلَح الأبيََلَد، َوَتَطرََّق إيََل ُطوَس َوهي اَر َوَأصأ
َع ُخَواَرزأم َشاهأ بيَذليَك َأرأَسَل إي إيلَيأهي، فَ َلمَّ  ا َسَي َع فييهي َوتَبيَعُه، فَ َلمَّ دي ُخَواَرزأم َشاهأ َطمي َع الأُمَؤيَُّد بيَعوأ ََل ا َسَي



َا. اُع ِبي ََ نأتي َيأُث َلَأ َُيأكينأ اَلي َاَب ِبي لي الَِّتي يفي الأََبِييَّةي فَأَلأَقى فييَها اْلأيَيَف َوالَتُّ  الأَمَناهي
ُه، َفَجاَء ُخَواَرزأم َشاهأ إيلَيأهي َوُهَو َعَلى تي ف َ  ِأ َيَيدأ َط الأُمَؤيَُّد الأََبِييََّة َطَلَب الأَماَء فَ َل ا تَ َوسَّ ، َلمَّ َالي لأَك اْلأ

لأ  يَء ِبي ، َوجي ِأ ريهي سأ َلُموا ِبَي َتسأ َكُرُه فَاسأ ، فََأَحاَط بيهي، فََأمَّا َعسأ ريًا إيََل َوَمَعُه الأَماُء َعَلى اْلأيَمالي ُمَؤيَّدي َأسي
َيتأ إيلَيأهي، ِأ يَ لأَت ؟ فَ َل َوقَ تَ َلُه  ُخَواَرزأم َشاهأ، فََأَمَر بيَضرأبي ُعُنقيهي، فَ َقاَل َلُه: ََّي َُمَنَُّث َهَذا فيَعاُل النَّاسي

 َوَْحََل رَأأَسُه إيََل ُخَواَرزأَم.
ََ َلهُ  ا قُتيَل َمليُك نَ يأَسابُوَر َمَلَك َما َكا نأ قَابيَل ََجََع ُخَواَرزأم َشاهأ  فَ َلمَّ ََ مي ا َكا ُنُه طَُغاَ َشاهأ. فَ َلمَّ اب أ

هي، َفَخَرَج َعَساكيَرُه َوَساَر إيََل نَ يأَسابُوَر، َفَحاَصَرَها َوقَاتَ َلَها، َفَمنَ َعُه طَُغاَ َشاهأ، فَ َعاَد َعنأُه ُثَّ رََجَع إيلَيأ 
َتُه، َوَْحََلُه َمَعُه إيََل ُخَواَرزأَم، َوَمَلَك إيلَيأهي طَُغاَ َشاهأ، فَ َقاتَ َلُه، فََأسَ  َر طَُغاَ َشاهأ، َوَأَخَذُه، َوَزوََّجُه ُأخأ

ُرُه. َِ َشأأنُُه َوَقويَي َأمأ َن الأُملأكي َوَعُظ ََ ليطَُغاَ َشاهأ مي يَع َما َكا  نَ يأَسابُوَر َوَجَي
هي الرِيَوايَةي َُمَاليٌف لي  ي ذََكَرُه يفي َهذي ََّ َهَذا الَّذي َعلأُت، فَإي ََ ي َل َ الرِيَوايَ َتنيأ ُع َبنيأ َمأ َكَن اْلأ َم، َوَلوأ َأمأ َما تَ َقدَّ

يَع َما قَاََلُه، َوليبُ عأدي الأبيََلدي َعنَّا َلَأ  ََن َجَي َردأ َخُر، َفليَهَذا َأوأ َرُه اْلأ َم َما َأخَّ ي َأَحَدُِهَا َقدأ َقدَّ َلنيأ ِأ َأيَّ الأَقوأ َل  نَ عأ
لأ َلُه َوْليَ َأَصحَّ ليَنذأكُ  َم ُسلأطَاَ َشاهأ َلَأ ُتطي ََّ َأَّيَّ َ ٍد ْلي ٍع َواحي ضي َا يفي َموأ َرَدَتأ َا َأوأ َخَر، َوإيََّّ َُك اْلأ عأَقابيهي َرُه َوَنَتأ

َُتَا ُمتَ َتابيَعًة. َردأ نينَي، فَليَهَذا َأوأ رََّق َعَلى السِي ََ  َحَّتَّ تَ تَ 
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َيرينأجي َعَلى ُر َغارَةي الأ َيرينأجي  ذيكأ نَي َعَلى بَ َلدي الأ ليمي ََ َوَغارَةي الأُمسأ رَا  بَ َلدي َحوأ
قَ  َمشأ نأ َأعأَمالي دي ََ مي رَا َيرينأُج َوَساُروا إيََل بَ َلدي َحوأ َتَمَعتي الأ ، اجأ َوَّلي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ  ليلأغَارَةي يفي َهذي

يني  ا،  َعَليأهي، َوبَ َلَغ اْلأَََبُ إيََل نُوري الدِي ِأ ُمُيدًّ َوةي، َفَساَر إيلَيأهي لأُكسأ َكُرُه ِبي ََ َقدأ بَ َرَز َونَ َزَل ُهَو َوَعسأ وََكا
َمشأ  نأ َأعأَمالي دي ، َوُهَو مي َوادي ِأ َدَخُلوا إيََل السَّ ُه ن أ ا َعليُموا بيُقرأبيهي مي ، فَ َلمَّ ِأ هي َعَليأهي ُُموعي َم ِبي َق أَيأًضا، َوَقدي

 ََ ليُمو ُِ الأُمسأ ََتَا، َوَسريََّ َوْلَيَقُه يني فَ نَ َزَل يفي َعشأ ، َوَساَر نُوُر الدِي ِأ ُه ن أ ِأ َوََنُلوا مي ، فَ َتَخطََُّوا َمنأ يفي َساقَتيهي
َرُقوا َوَخرَّبُو  ا، َوَأحأ َها، فَ نَ َهُبوا َوَسبَ وأ َها َسرييًَّة إيََل َأعأَمالي َطََبييََّة، َفَشنُّوا الأغَارَاتي َعَلي أ ن أ َع مي ا، َفَسمي

َي  نأ الأ ََ َقدأ فَ َرُغوا مي ليُمو ََ الأُمسأ ا َوَصُلوا َكا ، فَ َلمَّ ِأ هي نَ ُعوا َعنأ بَ َلدي ِأ ; ليَيمأ  رينأُج َذليَك، فَ َرَحُلوا إيلَيأهي
َر. هأ ، َوَعاُدوا، َوَعََبُوا الن َّ ِأ ِأ َوَغنييَمتيهي  ََّنأبيهي

َُ الأُمسأ  َعا ِأ ُشجأ َيرينأُج، فَ َوَقَف ُمَقابيَلُه ُِ الأ رََكُه َتدَّ الأقيَتاُل َوَصََبَ َوَأدأ ، فَاشأ ِأ ِأ يُ َقاتيُلوََّنُ نَي َوُْحَاَُتُ ليمي
َأ ََيأنَ ُعوهُ  ََ َأ ََ يُرييُدو ليُمو َأ يَ لأَحُقوا الأَغنييَمَة َفرَيُدُّوَها، َوالأُمسأ ََ َأ َيرينأُج يَ ُروُمو ، الأ َي رييَقا ََ َها الأ ِأ َعن أ

َا َمنأ َقدأ َساَر َمَعَها، فَ َلمَّ  نَي لييَ نأُجَو ِبي ليمي َعَدتي الأَغنييَمُة َوَسليَمتأ َمَع الأُمسأ ، َوأَب أ ِأ نَ ُه ا طَاَل الأقيَتاُل بَ ي أ
ًئا. َها َشي أ ن أ ََتيدُّوا مي [ َيسأ َأ ُروا ]َأ دي َيرينأُج َوَلَأ يَ قأ  َعاَد الأ

 



َلةي إيََل بَ َلدي النُّوبَةي  وأ ريي َِشأسي الدَّ ُر َمسي  ذيكأ
َنةي، يفي َُجَادَ  هي السَّ يني يفي َهذي َلةي ُتورَاَ َشاهأ بأُن أَيُّوَب َأُخو َصََلحي الدِي وأ ُوََل، َساَر َِشأُس الدَّ ى اْلأ

ِأ ; لييَ تَ َغلََّب َعَليأهي َويَ َتَملََّكُه. هي َر إيََل بَ َلدي النُّوبَةي، فَ َوَصَل إيََل َأوَّلي بيََلدي صأ نأ مي ََبي مي َكأ  اْلأ
ََّ َصََلَح الدِي  ََ َسَبُب َذليَك َأ ُخولي إيََل وََكا ََ َعَلى َعزأمي الدُّ يني َكا ََّ نُوَر الدِي ََ َأ َلُمو َلُه َكانُوا يَ عأ يني َوَأهأ

ََ إيمَّا بيََلَد النُّوبَةي َأوأ بيََلدَ  ِأ يَ َتَملَُّكو ِأ َأَّنَُّ نَ ُه تَ َقرَّ الرَّأأُي بَ ي أ ، فَاسأ ِأ ُه ن أ َها مي ذي َر َوَأخأ صأ ، َحَّتَّ إيَذا مي  الأَيَمني
َأ َعَجُزوا َعنأ َوَصَل إيلَيأ  َر، َوإي َأ قَ ُووا َعَلى َمنأعيهي َأقَاُموا ِبييصأ ، فَإي وُه َعني الأبيََلدي يني َلُقوُه َوَصدُّ ِأ نُوُر الدِي  هي

َلةي َوَساَر إيََل أَ  وأ َز َِشأُس الدَّ تَ َتُحوَها، َفَجهَّ لأبيََلدي الَِّتي َقدي اف أ َر َوْلَيُقوا ِبي َواَمنأعيهي رَكيُبوا الأَبحأ َها سأ ن أ ، َومي ََ
َُها  إيََل بَ َلدي النُّوبَةي، فَ َناَزَل قَ لأَعًة اَسأ
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ََّنَُّ  ٌة ; ْلي يِي قُ وَّ ََلمي سأ َكري اْلأي ِأ بيقيَتالي الأَعسأ ِأ َيُكنأ َْلُ ُلَها، فَ َل ِأ ُجنٌَّة أَبأريمُي، َفَحَصَرَها، َوقَاتَ َلُه َأهأ ِأ لَيأَس َْلُ
َهاَم َوَغريأَ  ُِ السِي ًَل يُ رأَغُب َتقييهي َا، َوَلَأ يَ َر ليلأبيََلدي َدخأ ، َفَسلَُّموَها، َفَمَلَكَها، َوَأقَاَم ِبي َرأبي نأ آلَةي اْلأ َها مي

، َوَقَشَف الأَعيأشي َمَع  لي َاصي ا رََأى َعَدَم اْلأ رَُة، فَ َلمَّ ُِ الذُّ ليهي، َوُقوَُتُ َجأ ُمَباَشَرةي فييهي َوَُتأَتَمُل الأَمَشقَُّة ْلي
ُرُ  ِي الأَعبي اْلأ ََ َعامَُّة َغنييَمتيهي َِ، وََكا َا َغني َر ِبي صأ َعبي َوالأَمَشقَّةي، تَ رََكَها َوَعاَد إيََل مي يَد وبي َوُمَعاََنةي الت َّ

ََواريَي.  َواْلأ
 

لرُّومي  ََ ِبي ٍر ليُمَليأحي بأني ليُيو ََ ُر َظ  ذيكأ
ُوََل، َهَزَم ُمَليأحُ  َنةي، يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ ُروبي الأُمَجاويرَةي  يفي َهذي ُب بيََلدي الدُّ ُّ، َصاحي َرأَمِني ََ اْلأ بأُن ليُيو

ينييَّةي. طَنأطي َن الأُقسأ َكَر الرُّومي مي ََلَب، َعسأ  ْلي
 ََ َدَم ُمَليأًحا الأَمذأُكوَر، َوَأقأَطَعُه إيقأطَاًعا َسنييًّا، وََكا َتخأ ََ َقدي اسأ يني َكا ََّ نُوَر الدِي ََلزيَم مُ  َوَسَبُب َذليَك َأ

نأ َجيِيدي الرَّ  ََ َهَذا مي ًرا َْلَا، وََكا ، َوُمَباشي َيرينأجي ُُروبيهي َمَع الأ ًدا ْلي ، َوُمَشاهي يني َمةي ليُنوري الدِي أأيي َوَصائيبيهي، اْلأيدأ
نأ بيََل  َقأطَاَع مي هي َوإيعأطَائيهي اْلأ َدامي تيخأ ا قييَل َلُه يفي َمعأََن اسأ يني َلمَّ ََّ نُوَر الدِي َتعينُي بيهي فَإي ََلمي قَاَل: َأسأ سأ دي اْلأي

َن الأَغارَةي َعَلى الأ  نَ َعُه مي َُ ِبييزَائيهي ليَتمأ َكريي َتُكو نأ َعسأ ًة مي لَّتيهي، َوُأرييُح طَائيََ لي مي بيََلدي َعَلى قيَتالي َأهأ
 الأُمَجاويرَةي َلُه.

يني َعَلى مَ  ََ ُمَليأٌح أَيأًضا يَ تَ َقوَّى بيُنوري الدِي نََة وََكا يَنُة َأدي ، وََكاَنتأ َمدي َرأَمني َوالرُّومي َن اْلأ نأ َُيَاويرُُه مي
َا َتَُ  ََّنَّ ِأ ْلي ُه ن أ ينييَّةي، فََأَخَذَها ُمَليأٌح مي طَنأطي بي الأُقسأ ، َصاحي يَصةي َوَطرأُسوَس بيَيدي َمليكي الرُّومي صِي اويُر َوالأمي

ِأ بيََلَدُه، َفَسريََّ إيلَيأهي َمليُك الرُّومي َجيأ  َي الأَبطَاريَقةي َمنأ َأقَاريبيهي، فَ َلقييَ ُه ِأ بَ عأَض َأعأَيا ا، َوَجَعَل َعَليأهي ًَ ًشا َكثيي



ََزَمتي  ، فَاَّنأ ِأ ُِ الأقيَتاَل، َوَصابَ َرُه ، َوَصَدقَ ُه ِأ ، فَ َقاتَ َلُه يني َكري نُوري الدِي نأ َعسأ ٌة مي  الرُّوُم، ُمَليأٌح َوَمَعُه طَائيََ
ُِ الأقَ  .وََكثُ َر فييهي نأ تيلأَك الأبيََلدي َقَطَع َأَمُل الرُّومي مي ُر، َوَقويَيتأ َشوأَكُة ُمَليأٍح، َوان أ َسأ  تأُل َواْلأ
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ِأ  ُهورييهي نأ َمشأ َرى َثََلثينَي رَُجًَل مي َسأ َن اْلأ ِأ َومي هي نأ َغَنائيمي يني َكثيريًا مي ،  َوَأرأَسَل ُمَليأٌح إيََل نُوري الدِي ِأ َوَأعأَياَّنيي
ََّ ب َ فَ  َ ََذا ْلي ري اَّللَّي، وََكَتَب يَ عأَتدُّ ِبي مأ يءي ِبَي َتضي ََةي الأُمسأ َليي يني بَ عأَض َذليَك إيََل اْلأ هي َسريََّ نُوُر الدِي عأَض ُجنأدي

 فَ َعُلوُه.
 

زَ  ُر َوفَاةي إييلأديكأ  ذيكأ
، َوَمَلَك ب َ  ََ ََمَذا ُز ِبي َ َأََتبيُك إييلأديكأ َنةي تُ ُويفِي هي السَّ ، َوَلَأ ََيأَتليفأ َعَليأهي َأَحٌد، يفي َهذي َُ َلَوا ٌد الأبَ هأ ُنُه ُُمَمَّ عأَدُه اب أ

ا قُتيَل الأَكَمالُ  َي َُمأُموٍد، فَ َلمَّ لأطَا ، َوزييري السُّ يِي َمي َمريأ ُز َهَذا َِمأُلوًكا ليلأَكَمالي السُّ ََ إييلأديكأ ، َكَما وََكا
لأطَا ُز إيََل السُّ ُه َأرَّانييََّة، َفَمَضى ذََكرأََنُه، َصاَر إييلأديكأ لأطََنَة َوَلَّ ُعوٌد السَّ َُ َمسأ لأطَا َ السُّ ا َوِلي َي َُمأُموٍد، فَ َلمَّ

ََ َوبيََلدَ  ثَ َر َأذأرَبييَجا ُعوٍد َوََل َغريأيهي، ُثَّ َمَلَك َأكأ َي َمسأ لأطَا نأَد السُّ َها، َوَلَأ يَ ُعدأ َُيأُضُر عي ََ إيلَي أ ََبلي َوَِهََذا  اْلأ
ََلَ َشاهأ َوَغريأَ  َرأَتيهي َأرأسي بأني امأ لأطََنةي َلي لسَّ ، َوَخَطَب ِبي َن الأبيََلدي ََ َوالرَّيَّ َوَما َواََلُِهَا مي َها ََ  بأني َها، َوَأصأ

لييَس إيََل َكرأ  َأ نأ َِببي تَ  ، َواتََّسَع ُملأُكُه مي َباعي َت أ َوى اْلأ نَي أَلأفي فَاريٍس سي َكُرُه ََخأسي ََ َعسأ ، طُغأُرَل، وََكا ََ َما
ُل إيلَيأهي. َرايًَة َتصي ََ َلُه جي َا َكا ٌِ إيََّّ ََلَ َشاهأ َمَعُه ُحكأ َي َأرأسي لأطَا  َوَلَأ َيُكنأ ليلسُّ

َع إي  ا َسَي ََ َكثيريًا، فَ َلمَّ َزانَتيهي، وََكا َلًة، فَ َوَهَب َما يفي خي هي َعَليأهي أَنَُّه َشريَب لَي أ مي ُز بيَذلي َوبَ َلَغ َمنأ ََتَكُّ َك يلأديكأ
هي  هي نأ َغريأي َوجأ َتُه أَيأًضا مي هي، َأَخذأ هي َت الأَماَل يفي َغريأي َوجأ َرجأ يَعَيُه، َوقَاَل َلُه: َمََّت َأخأ تَ َعاَدُه َجَي ، اسأ

يََّة. َت الرَّعي  َوَظَلمأ
َمُع َشَكا يَّةي، َوَيسأ هي ليلرَّعي سي َأ ريَةي، ََيأليُس بينَ  ُز َعاقيًَل، َحَسَن السِي ََ إييلأديكأ نأ وََكا ِأ مي ُف بَ عأَضُه ، َويُ نأصي ِأ وييهي

 بَ عأٍض.
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ََها ِأ َطَرابُ ُلَس َوَغريأ ُر َوُصولي الَتُّأكي إيََل إيفأرييقييََّة َوُملأكيهي  ذيكأ
يني ُعمَ  َر َمَع قَ َراُقوَش َِمأُلوكي َتقييِي الدِي صأ ََّيري مي نأ دي َن الَتُّأكي مي ٌة مي َنةي َساَر طَائيََ هي السَّ ي يفي َهذي َر ابأني َأخي

عُ  ُعوُد بأُن زيَماٍم الأَمعأُروُف ِبيَسأ َتَمَع بيهي َمسأ َُوَسَة، َواجأ َبالي نَ  يني يُوُسَف بأني أَيُّوَب، إيََل جي وٍد َصََلحي الدِي
ني  مي ََ َخاريًجا َعنأ طَاَعةي َعبأدي الأُمؤأ َي أَُمَراءي الأَعَربي ُهَناَك، وََكا نأ َأعأَيا ، َوُهَو مي طي َََقا،  الأَبَلَّ هي، فَات َّ َوَأوأََلدي



، فَاسأ  ليَها، ُثَّ فُتيَحتأ َقا َعَلى َأهأ ، َفَحاَصَراَها، َوَضي َّ ََل وََكثُ َر ََجأُعُهَما، َونَ َزََل َعَلى َطَرابُ ُلَس الأَغرأبي تَ وأ
نأ بيََلدي إيفأرييقي  َرَها، َوَمَلَك َكثيريًا مي َلُه َقصأ َكَن َأهأ َها قَ َراُقوُش، َوَأسأ اُقَس، َعَلي أ ََ يََّة، َوَس دي يََّة َما َخََل الأَمهأ

. عي َن الأُقَرى َوالأَمَواضي َصَة، َوُتوُنَس َوَما َواََلَها مي َأ  َوقَ 
َا ُجبيَلتأ َعَليأهي مي  َِ َعَلى تيلأَك الأبيََلدي ِبيَُساَعَدةي الأَعَربي ِبي َكٌر َكثيرٌي، َفَحَك َن َوَصاَر َمَع قَ َراُقوَش َعسأ

رييبي وَ  يَمًة، التَّخأ َواًَل َعظي َا َأمأ َجاري َوالثِيَماري، َوَغريأي َذليَك، َفَجَمَع ِبي َشأ فأَسادي بيَقطأعي اْلأ ، َواْلأي بي هأ الن َّ
يعي إيفأرييقييََّة ; ليبُ عأدي  تييََلءي َعَلى َجَي سأ َلي ثَ تأُه ِبي ُسُه، َوَحدَّ َأ يَنةي قَابيَس، َوَقويَيتأ نَ  َدي بأني  أَِي يَ عأُقوبَ َوَجَعَلَها ِبي

.ُ َأ َشاَء اَّللَّ ََ َما َسَنذأُكُرُه إي َها، وََكا بيَها َعن أ ني َصاحي مي  َعبأدي الأُمؤأ
 

َنأَدُلسي  ْلأ َيرينأَج ِبي ني الأ مي وي ابأني َعبأدي الأُمؤأ ُر َغزأ  ذيكأ
ني َعَساكيَرُه، َوَساَر مي  مي َنةي ََجََع أَبُو يَ عأُقوَب يُوُسُف بأُن َعبأدي الأُمؤأ هي السَّ ، يفي َهذي وي بييلييََّة إيََل الأَغزأ نأ إيشأ

َها، َوَحصَ  ن أ َلَة َشرأقًا مي نأ طَُليأطي لأُقرأبي مي َي ِبي يَنةي َوبأَذَة، َوهي ، َونَ َزَل َعَلى َمدي َيرينأجي َرَها، فَ َقَصَد بيََلَد الأ
َلَة يفي ََجأٍع َكثي  َذأُفونأشي َمليكي طَُليأطي َيرينأُج َعَلى ابأني اْلأ َتَمَعتي الأ ُموا َعَلى ليَقاءي َواجأ دي ِأ يُ قأ رٍي، فَ َل

نَي. ليمي  الأُمسأ
ِأ يفي ََجأٍع َكثيرٍي، فَا ، َوُه ِأ نأَدُه َواُت عي َق أ َمتي اْلأ نَي، َوُعدي ليمي َتدَّ َعَلى الأُمسأ ََّ الأَغََلَء اشأ َق َأ ََ َطرُّوا فَات َّ ضأ

بييلييَّةَ  ، فَ َعاُدوا إيََل إيشأ َيرينأجي ارََقةي بيََلدي الأ ََ  .إيََل ُم
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ُز الأَعَساكيَر وَ  اَئٍة، َوُهَو يفي َذليَك َُيَهِي مي َدى َوَسبأعينَي َوََخأسي َا إيََل َسَنةي إيحأ َُها إيََل َوَأقَاَم أَبُو يَ عأُقوَب ِبي ُيَسريِي
ُة َوقَائيَع َوَغَزَواٍت َظَهَر في  دَّ ََ فييَها عي َيرينأجي يفي ُكلِي َوقأٍت، َفَكا وي بيََلدي الأ َجاَعةي َغزأ َن الشَّ َن الأَعَربي مي يَها مي

ُهوري  ََاريسي الأَمشأ ي َوَيطأُلُب ُمَباَرزََة الأ ََّنيأ َ الصَّ ُُز َبنيأ َن الأَعَربي َيَبأ اريُس مي ََ  َمَن َما ََل يُوَصُف، َوَصاَر الأ
ُُز إيلَيأهي َأَحٌد، ُثَّ َعاَد أَبُو يَ عأُقوَب إيََل َمرَّاكُ  ، َفََل َيَبأ َيرينأجي  َش.الأ

 
ُر ََّنأبي ََّنَاَونأدَ   ذيكأ

َز ََل يَ زَ  َم إييلأديكأ ََ َأَّيَّ ََّ ِشُأَلَة َكا َكُر ُِشأَلَة ََّنَاَونأَد، َوَسَبُب َذليَك َأ َنةي ََّنََب َعسأ هي السَّ نأُه يفي َهذي اُل َيطأُلُب مي
َوالَ  َمأ َا ُُمَاويرًَة بيََلَدُه، َويَ بأُذُل فييَها اْلأ َّني ُز، َوَمَلَك ََّنَاَونأَد ; ليَكوأ ا َماَت إييلأديكأ ، َفََل َيُييُبُه إيََل َذليَك، فَ َلمَّ

يهي ابأنَ  َََذ ِشُأَلُة ابأَن َأخي َها، أَن أ ََلحي صأ ََ ْليي َُ، َوَساَر إيََل َأذأرَبييَجا َلَوا ٌد الأبَ هأ ذي بَ عأَدُه َوَلُدُه ُُمَمَّ َخأ  َسنأَكا ْلي
َل الأبَ َلدي اْلأَ  ا ََّنَاَونأَد، َوبَ َلَغ َأهأ ِأ َوقَاتَ ُلوُه، َوَأفأَحُشوا يفي َسبِيهي، فَ َلمَّ ، َوقَاتَ َلُه ِأ ََبُ، فَ َتَحصَُّنوا، َوَحَصَرُه

ُل ََّنَاَونأَد إيََل ا َها، َوَأرأَسَل َأهأ ن أ َي َقرييَبٌة مي ََتَ، َوهي ِأ رََجَع إيََل ُتسأ َِ أَنَُّه ََل طَاَقَة لَُه ِبيي ََ َعلي َي َيطأُلُبو َلَوا لأبَ هأ



نأهُ  اَئةي فَاريٍس َجرييَدةً  مي مي ََتَ يفي ََخأسي نأ ُتسأ ا اطأَمأَنُّوا َخَرَج ابأُن َسنأَكا مي ، فَ َلمَّ ِأ ُه َرتأ َعن أ ، َْنأَدًة، فَ َتَأخَّ
َلًة فَ َقَطَع َأرأبَعينَي فَ رأَسًخا َحَّتَّ َوَصَل إيََل ََّنَاَونأَد، َوَضَرَب الأُبوَق َوَأظأَهَر أَنَّ  ًما َولَي أ نأ  هُ َوَساَر يَ وأ مي

َواَب، َفَدَخَلُه، فَ لَ  َب أ ُل الأبَ َلدي لَُه اْلأ َََتَح َأهأ َيتيهي، فَ  نأ ََنحي ِأ مي َنَُّه َجاَءُه ، ْلي َي َلَوا َحابي الأبَ هأ َط َأصأ ا تَ َوسَّ مَّ
َرَقُه، َوَقَطَع أَنأَف الأَواِلي  ، َوََّنََب الأبَ َلَد َوَأحأ ِأ ي َوالرَُّؤَساءي َوَصَلبَ ُه َه  قَ َبَض َعَلى الأَقاضي َوَأطأَلَقُه، َوتَ َوجَّ

. ًدا ليلأعيَراقي ََ قَاصي  َْنأَو َماَسَبَذا
 

ََلَ يني بيََلَد قَ لأجي َأرأسي دي نُوري الدِي ُر َقصأ  ذيكأ
عُ  ََلَ بأني َمسأ يني قَ لأجي َأرأسي زِي الدِي يني َُمأُموُد بأُن زَنأكيي إيََل َِمأَلَكةي عي َنةي َساَر نُوُر الدِي هي السَّ ني ودي بأ يفي َهذي
نأُه. هي مي ذي بيََلدي يَواُس، َوَأقأَصَرا َوَغريأيَها، َعازيًما َعَلى َحرأبيهي َوَأخأ َي َمَلطأَيُة، َوسي ََلَ، َوهي  قَ لأجي َأرأسي

يَواَس َقَصَدُه قَ لأجُ  َب َمَلطأَيَة َوسي َمنأَد َصاحي َي بأَن َدانيشأ ََّ َذا النُّو ََ َسَبُب َذليَك َأ  وََكا
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ََلَ ًئا إي َأرأسي ريًا بيهي، َوُملأَتجي َتجي يني ُمسأ َها َطرييًدا َفرييًدا، َفَساَر إيََل نُوري الدِي َرَجُه َعن أ لَيأهي، ، َوَأَخَذ بيََلَدُه، َوَأخأ
َرةَ  ، َوَوَعَدُه النُّصأ َأ ُُيأَمَل إيََل الأُمُلوكي َسَن إيلَيأهي، َوَْحََل َلُه َما يَلييُق َأ َرَم نُ ُزَلُه، َوَأحأ عأَي يفي َردِي  فََأكأ َوالسَّ

 ُملأكيهي إيلَيأهي.
ِأ َيُيبأهُ  َي إيلَيأهي، فَ َل ي النُّو ُع إيلَيأهي يفي إيَعاَدةي بيََلدي ذي ََ ََلَ َيشأ إيََل َذليَك، َفَساَر  ُثَّ إينَُّه َأرأَسَل إيََل قَ لأجي َأرأسي

نا، َومَ  ، َوَِبَسأ ََ َتَدَأ بيَكيأُسو يني إيلَيأهي، فَاب أ ََ ُملأُكُه نُوُر الدِي نَ َها، وََكا ، َفَمَلَكَها َوَما بَ ي أ ََ ُزَِب رأَعَش، َوَمرأ
يوَ  َكريهي إيََل سي نأ َعسأ ًة مي ا َمَلَكَها َسريََّ طَائيََ ي الأَقعأَدةي، َوالأَباقيي بَ عأَدَها، فَ َلمَّ اَس، ليَمرأَعَش َأَوائيَل ذي

 َفَمَلُكوَها.
ا َساَر نُورُ  ََلَ َلمَّ ََ قَ لأُج َأرأسي َها،  وََكا اَم إيََل َوَسطي ي يَليَي الشَّ نأ َطَرفيَها الَّذي هي َقدأ َساَر مي يني إيََل بيََلدي الدِي

َأ يَ نأصَ  هي رََجاَء َأ دي يني َعنأ َقصأ أَلُُه الصُّلأَح، فَ تَ َوقََّف نُوُر الدِي َُُه، َوَيسأ تَ عأطي يني َيسأ ليَح َورَاَسَل نُوَر الدِي
ُر بيَغريأي َحرأٍب، فََأَتَ  َمأ َدُه بيَعَساكيَر اْلأ َأ يُ نأجي ، َوَشَرَط َعَليأهي َأ َيرينأجي َما َأزأَعَجُه، فََأَجابَُه إيََل الصُّلأحي ُه َعني الأ

نأ بيََلدي اْلأي  ، َوبيََلُدَك قيطأَعٌة َكبيريٌَة مي ِأ ، َوََل بُ إيََل الأَغَزاةي، َوقَاَل َلُه: أَنأَت ُُمَاويُر الرُّومي َوََل تَ غأُزوُه ََلمي دَّ سأ
َي ليذي  يني َوهي َا بيَيدي نُ وَّابي نُوري الدِي يَواُس َعَلى َحاْلي َقى سي َن الأَغَزاةي َمعيي، فََأَجابَُه إيََل َذليَك، َوتَ ب أ ي مي

َكرُ  ا َماَت رََحَل َعسأ ، فَ َلمَّ يني َأ َماَت نُوُر الدِي َي إيََل َأ ي النُّو َمةي ذي دأ َا يفي خي َكُر ِبي ، فَ َبقيَي الأَعسأ َي ُه النُّو
اَئٍة. تِيمي رييَن َوسي شأ َي َسَنَة عي هي إيََل اْلأ َي بيَيدي َأوأََلدي ََلَ َوَمَلَكَها، َوهي َها، َوَعاَد قَ لأج َأرأسي  َعن أ

دي بأني َعبأدي ا لي ُُمَمَّ ضأ ََ يني أَِي الأ َرةي َجاَءُه َرُسوُل َكَمالي الدِي َأ هي السَّ يني يفي َهذي ََ نُوُر الدِي ا َكا ني َّللَّي بأ َوَلمَّ



ََلطي الشَّ  َزييَرةي َوِبييرأَبَل َوخي لي َواْلأ صي لأَموأ ةي ِبي ََ َليي َن اْلأ نأ بَ غأَداَد َوَمَعُه َمنأُشوٌر مي َرُزورييِي مي هأ امي َوبيََلدي الشَّ
َر. صأ ََّيري مي ََلَ َودي  قَ لأجي َأرأسي
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َر إيََل الأَكَركي َوَعوأ  صأ نأ مي يني مي يلي َصََلحي الدِي ُر رَحي َهاذيكأ هي َعن أ  دي
يعيَها إيََل  َر بيَعَساكيريَها َجَي صأ نأ مي يني يُوُسُف بأُن أَيُّوَب مي َنةي، يفي َشوَّاٍل، رََحَل َصََلُح الدِي هي السَّ  يفي َهذي

اَق َعَلى َقصأ  تِيََ يني َعَليأهي، َواَلي تيَماَع َمَع نُوري الدِي جأ ، َواَلي َر الأَكَركي َيرينأجي يُرييُد َحصأ َيرينأجي بيََلدي الأ دي بيََلدي الأ
َكريهي. َهٍة بيَعسأ ُهَما يفي جي ن أ ٍد مي ي ُكلُّ َواحي َهَتنيأ نأ جي  مي

َيرينأجي يفي الأَعامي الأ  نأ بيََلدي الأ َدُه مي يني َعوأ ا أَنأَكَر َعَلى َصََلحي الدِي يني َلمَّ ََّ نُوَر الدِي ي، َوَسَبُب َذليَك َأ َماضي
َد مي  يني َقصأ َرََكةي َعَلى َما يُ َقرِيرُُه نُوُر َوَأرَاَد نُوُر الدِي ْلأ هي ِبي سي َأ نأ نَ  ُر، َويَعيُد مي نأُه، َأرأَسَل يَ عأَتذي َذَها مي َر َوَأخأ صأ

نأ دي  يني مي رُي نُوُر الدِي َر َوَيسي صأ نأ مي يني ََيأُرُج مي ََّ َصََلَح الدِي نَ ُهَما َأ َدُة بَ ي أ تَ َقرَّتي الأَقاعي ، فَاسأ يني َق، الدِي َمشأ
َُ ُوُصوُْلَُما فييهي فَأَي ُُّهمَ  ٍم َمعأُلوٍم َيُكو َخُر إيلَيأهي، َوتَ َواَعَدا َعَلى يَ وأ َل اْلأ َأ َيصي ُِ إيََل َأ َبُه يُقيي ، ا َسَبَق َصاحي

، َوَوَصَل إيََل الأَكَركي َوَحَصَرُه. َعُد َوَأَشقُّ َعُب َوأَب أ ََّ َطرييَقُه َأصأ َ َر ْلي صأ يني َعنأ مي  َفَساَر َصََلُح الدِي
َواَل، وَ َوأَ  َمأ َر فَ رََّق اْلأ صأ نأ مي يليهي مي يني بيَرحي ا َوَصَل إيلَيأهي كيَتاُب َصََلحي الدِي نَُّه َلمَّ يني فَإي َحصََّل مَّا نُوُر الدِي

َ الأَكَركي مَ  َنُه َوَبنيأ ، َوبَ ي أ ِي َزأَواَد َوَما َُيأَتاُج إيلَيأهي، َوَساَر إيََل الأَكَركي فَ َوَصَل إيََل الرَّقيي َع اْلأ ا َسَي . فَ َلمَّ َي رأَحَلَتا
َر، َوتَ رأكي اَلأ  صأ دي إيََل مي ِأ َعَلى الأَعوأ َق رَأأيُ ُه ََ ليهي، َوات َّ يُع َأهأ يني بيُقرأبيهي َخاَفُه ُهَو َوَجَي تيَماعي بيُنوري َصََلُح الدِي جأ

ََ َعزألُُه َعَلى نُوري ا َتَمَعا َكا َي اجأ ِأ َعليُموا أَنَُّه إي ََّنَُّ ، ْلي يني ًَل.الدِي يني َسهأ  لدِي
َلَف َأِبَ  َتخأ ََ َقدي اسأ َنَُّه َكا يليهي ِبي ُر َعنأ رَحي يني يَ عأَتذي يَسى إيََل نُوري الدِي قييَه عي ََ ا َعاَد َأرأَسَل الأ َِ فَ َلمَّ ُه َْنأ

َأ َُيأُدَث عَ  ، َوََيَاُف َأ يُد الأَمَرضي َر، َوأَنَُّه َمرييٌض َشدي صأ ََّيري مي يني أَيُّوَب َعَلى دي تي الدِي ُث الأَموأ َليأهي َحادي
، َفَجاَء  في ََداََّي َما َيَيلُّ َعني الأَوصأ َن[ التَُّحفي َواْلأ ، َوَأرأَسَل َمَعُه ]مي ِأ يهي ُرَج الأبيََلُد َعنأ أَيأدي الرَُّسوُل فَ َتخأ

، دي َن الأَعوأ َِ الأُمَراَد مي َِ َعَليأهي َوَعلي َلَمُه َذليَك فَ َعُظ يني َوَأعأ رأ ليلرَُّسولي ََتَث ًُّرا َبلأ  إيََل نُوري الدِي إيَلَّ أَنَُّه َلَأ يُظأهي
نأ َغريأيَها. نأَدََن مي ُِّ عي َر َأَه صأ ُظ مي َأ  قَاَل َلُه: حي

َر فَ َوَجَد َأَِبُه َقدأ َقَضى َْنأَبُه َوْلَيَق بيَربِيهي، َوُربَّ َكليَمٍة تَ ُقوُل ليَقا صأ يني إيََل مي . ئيليَها َدعأِني َوَساَر َصََلُح الدِي
َََر بيهي  َر، فَ نَ  ًما فَ َرًسا ِبييصأ يني أَنَُّه رَكيَب يَ وأ ِي الدِي تي َْنأ ََ َسَبُب َموأ  وََكا
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ابيعي وَ  ًما، َوَماَت يفي السَّ ريهي َوقييًذا، َوبَقيَي َأَّيَّ َل إيََل َقصأ يَدًة، َفَسَقَط َعنأُه َفُحمي َرًة َشدي َأ َرُس نَ  ََ رييَن الأ الأعيشأ
ي اْلأي  نأ ذي ََُقَراءي مي َي إيََل الأ َسا حأ ريَةي َكريَيًا َجَواًدا، َكثيرَي اْلأي ًا، َعاقيًَل، َحَسَن السِي ََ َخريِي ةي، وََكا جَّ

رييُكوهأ مَ  يهي شي ري َأخي ريهي َوَأمأ ريهي َوابأتيَداءي َأمأ نأ ذيكأ َم مي . َوَقدأ تَ َقدَّ ِأ ََل ا ََل َحاَجَة إي َوالصُّوفييَّةي، َوالأُمَجاَلَسةي َْلُ
 إيَعاَدتيهي.

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

، َوَسدُّ  ََ َا[ بَ غأَداُد َعَلى الأَغَرقي يفي َشعأَبا َرَفتأ ]ِبي َلُة زيََّيَدًة َكثيريًَة َأشأ جأ َنةي زَاَدتأ دي هي السَّ وا أَب أَواَب يفي َهذي
َبٍل َوَوَصلَ  ََد بأني َحن أ ، َوَوَصَل الأَماُء إيََل قُ بَّةي َأْحأ ُروبي تَ َغَل  الدُّ ، َواشأ ُيوخي يَّةي َوريَِبطي َشيأخي الشُّ إيََل النِيظَامي
ى النَّاَس َشرَُّه. ََ ، ُثَّ نَ َقَص وََك رَجي لأَعَملي يفي الأَقوأ  النَّاُس ِبي

خَ  َانيبي اْلأ َن اْلأ ري، َومي عي الأَقصأ نأ َدرأبي َِبأُروَز إيََل َِببي َجامي نأ َحَجري َوفييَها َوقَ َعتي النَّاُر بيبَ غأَداَد مي ري مي
ََةي. َليي  النَُّحاسي إيََل َداري ُأمِي اْلأ

ِأ ليسَ  ََّ اْلأيَمايََة َكاَنتأ َْلُ ، َوَسَبُب َذليَك َأ اَجَة َعَلى َسَوادي الأعيَراقي ََ نأ َخ ٍَ مي َوادي َوفييَها َأَغاَر بَ ُنو َحزأ
 َِ َن الأبيََلدي َوَتَسلَّ َُ مي َن يَ زأَد ا ََتَكَّ ، فَ َلمَّ اَجَة،  الأعيَراقي ََ نأ َخ ، َوَجَعَلَها ليَبِني َكعأٍب مي ِأ ُه ن أ اْلأيلََّة َأَخَذَها مي

نأ َبِني  ، َوُهَو مي يُّ اجي َُ اْلأَََ َبا َكٍر َوَمَعُه الأَغضأ َُ يفي َعسأ ، َفَساَر يَ زأَد َوادي ٍَ َعَلى السَّ َكعأٍب،   َوَأَغاَر بَ ُنو َحزأ
ِأ َسائي  َنَما ُه ، فَ بَ ي أ ٍَ ََ يفي ليقيَتالي َبِني َحزأ هي، وََكا َسادي ٍِ فَ َقتَ َلُه ليََ ََ بيَسهأ َبا ُنأدي الأَغضأ ََ لَيأًَل رََمى بَ عأُض اْلأ ُرو

. ٍَ َوادي إيََل َبِني َحزأ ََارَُة السَّ يَدتأ خي َكُر إيََل بَ غأَداَد َوُأعي ا قُتيَل َعاَد الأَعسأ ، فَ َلمَّ َوادي  السَّ
يَوائييُّ يفي ََجأ  ُِ اْلأي ، َوفييَها َخَرَج بُ رأُج ََ َز[ ، َوَتَطرََّق َأعأَماَل َِهََذا ، ]يفي َحَياةي إييلأديكأ َي َن الَتُّأُكَما ٍع مي

َريمَي. تَ َباَح اْلأ ينَ َوَر، َواسأ  َوََّنََب الدِي
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َكريهي، فَ قَ  نأ َعسأ ا فييَمنأ َخفَّ َمَعُه مي ، َفَساَر ُمُيدًّ ََ ُجَوا َََبَ َوُهَو بينَ قأ ُز اْلأ َع إييلأديكأ ٌِ َوَسَي َصَدُه، فَ َهَرَب بُ رأُج
أًَة، َل إيََل بَ غأَداَد َفجأ يَلٌة ليَيصي َا حي ََُة َأَّنَّ َليي ُز َفَظنَّ اْلأ َأ قَاَرَب بَ غأَداَد، َوتَبيَعُه إييلأديكأ َفَشرََع يفي ََجأعي  إيََل َأ

َلأَقا َز اْلأيَلَع َواْلأ وَر، فََأرأَسَل إيََل إييلأديكأ َل السُّ دأ إيَلَّ َكفَّ الأَعَساكيري َوَعمي صي َب الأَكبيريََة، فَاعأَتَذَر أَنَُّه َلَأ يَ قأ
، َوَلَأ يَ تَ َعدَّ قَ نأَطَرَة َخانيقينَي َوَعاَد.  َفَسادي َهُؤََلءي

ََ يَ َتَشيَُّع، فَ َوقَ  نأ َأَكابيري ُأَمَراءي بَ غأَداَد، وََكا ، َوُهَو مي َُ رُي يَ زأَد َمي َ اْلأ َنٌة ]الأَوفَ َياُت[ َوفييَها تُ ُويفِي َع بيَسَببيهي فيت أ
َماَتَة بيهي  نَُّة الشَّ يَعَة َجَلُسوا لَُه ليلأَعَزاءي َوَأظأَهَر السُّ ََّ الشِي َ َط ْلي يَعةي بيَواسي نَّةي َوالشِي َ السُّ ُر إيََل  َبنيأ َمأ فَآَل اْلأ

ِأ ََجَاَعٌة. نَ ُه  الأقيَتالي فَ ُقتيَل بَ ي أ
َع َأُخوُه تُ َناُمُش مَ  ا َماَت ُأقأطي .َوَلمَّ يني َط، َولُقِيَب َعََلَء الدِي يَنُة َواسي يهي َوُهَو َمدي َخي ََ ْلي  ا َكا



َي َكَماَل ال ََ الرَُّسوُل الأَقاضي ةي، وََكا ََ َليي يني َُمأُموُد بأُن زَنأكيي َرُسوًَل إيََل اْلأ يني َأَِب َوفييَها َأرأَسَل نُوُر الدِي دِي
َد بأَن َعبأدي اَّللَّي الشَّ  لي ُُمَمَّ ضأ ََ ، َوَْحََّلُه ريَساَلًة الأ َي يَوا يعيَها َمَع الأُوُقوفي َوالدِي هي َجَي َي بيََلدي ، قَاضي َرُزورييَّ هأ

ليي ، َوَيطأُلُب تَ قأ ِأ هي ََّاري، َوفَ تأحي بيََلدي َهادي الأُك نأ جي ، َوَما ُهَو َعَليأهي مي َي يَوا َمُة ليلدِي ُموَُّنَا اْلأيدأ هي َمضأ َا بيَيدي ًدا ِبي
، َن الأبيََلدي ََلَط  مي ٍر َوَما َُيَاويُر َذليَك َكخي ََّيري َبكأ َا يفي طَاَعتيهي َكدي ، َوِبي لي صي َزييَرةي َوالأَموأ امي َواْلأ َر َوالشَّ صأ مي

َبييهي زَنأكيي َوُهَو: َصريي ََ ْلي قأطَاعي بيَسَوادي الأعيَراقي َما َكا َن اْلأي َأ يُ عأَطى مي ، َوَأ ََ ََل َينُي َوبيََلدي قَ َلجي َأرأسي
َي َودَ  َها َصريي افيعييَّةي، َويُوقيُف َعَلي أ َرَسًة ليلشَّ َلَة يَ بأنييَها َمدأ جأ ئي دي ، َوالأَتَمَس َأرأًضا َعَلى َشاطي ََ نَي رأُب َهاُرو

يَب إيََل َما الأَتَمَسهُ  َلُه، َوُأجي َرمأ بيهي َرُسوٌل قَ ب أ َراًما َلَأ ُيكأ يني إيكأ ريَم َكَماُل الدِي ، فَُأكأ ََ َفَماَت  ،َوَدرأَب َهاُرو
َرَسةي  ُروعي يفي بيَناءي الأَمدأ يني قَ بأَل الشُّ ُ  -نُوُر الدِي َُه اَّللَّ  .-َرْحي
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اَئٍة[ مي تِينَي َوََخأسي ٍع َوسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
569 - 

اَئةٍ  مي تِينَي َوََخأسي ٍع َوسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
َلةي زَبي  وأ ُر ُملأكي َِشأسي الدَّ نأ بيََلدي الأَيَمني ذيكأ َُِهَا مي ََ َوَغريأ  يَد َوَعَد

نأ نُوري  ََ مي َلُه َكانُوا ََيَاُفو َر، َوَأهأ صأ َب مي يني يُوُسَف بأَن أَيُّوَب، َصاحي ََّ َصََلَح الدِي َقدأ ذََكرأََن قَ بأُل َأ
، َفَشَرُعوا ِأ ُه ن أ َر فَ َيأأُخَذَها مي صأ ُخَل إيََل مي َأ َيدأ يني َُمأُموَد َأ ُدوََّنَا َويَ َتَملَُّكوََّنَا  الدِي صي يلي َِمأَلَكٍة يَ قأ يفي ََتأصي

ُوا َِشأَس ا َا، َفَسريَّ َها َوَأقَاُموا ِبي َر َساُروا إيلَي أ صأ نأ مي يني مي ِأ نُوُر الدِي َرَجُه َأ َأخأ ِأ إي ًة َْلُ دَّ َُ عي َلةي َتُكو وأ لدَّ
يني  ََ َما ذََكرأََنُه.ُتورَانأَشاهأ بأَن أَيُّوَب، َوُهَو َأُخو َصََلحي الدِي ََبي، إيََل بَ َلدي النُّوبَةي، َفَكا َكأ  اْلأ

بي  ، َصاحي ِي دي َعبأدي النَِّبي رَي إيََل الأَيَمني ليَقصأ َأ َيسي يني يفي َأ َتأأَذنُوا نُوَر الدِي َر اسأ صأ ا َعاَد إيََل مي زَبييَد  فَ َلمَّ
ُطأَبةي الأَعبَّاسي  لي َقطأعي اْلأ َجأ هي[ ْلي ذي بَ َلدي ََ يفي َذليَك.]َوَأخأ  يَّةي، فََأذي

، وَ  َد الأَيَمني َلةي َقصأ وأ سي الدَّ ُن ليَشمأ ََ ُُيَسِي ، َفَكا لي الأَيَمني نأ َأهأ ُُه ُعَمارَُة مي ٌر اَسأ َر َشاعي ََ ِبييصأ ُف وََكا َيصي
لُُه رَغأَبًة فييَها، َفَشرََع ي َ  ُِ َذليَك يفي َعيأنيهي، فَ َزاَدُه قَ وأ َزأَواَد َوالرََّواََّي الأبيََلَد َلُه، َويُ َعظِي ُز َويُعيدُّ اْلأ َتَجهَّ

تَ َهلَّ رََجٍب،  َر ُمسأ صأ َناَد، َفَجَمَع َوَحَشَد، َوَساَر َعنأ مي َجأ ، َوَجنََّد اْلأ ََلتي َن اْلأ َُه مي ََلَح َوَغريأ َوالسِي
َها إيََل زَبييَد، َوفييهَ  ن أ َة، َأَعزََّها اَّللَُّ تَ َعاََل، َومي َها الأَمعأُروُف بيَعبأدي فَ َوَصَل إيََل َمكَّ بُ َها الأُمتَ َغلِيُب َعَلي أ ا َصاحي

ِأ  : َكأَنَُّك ِي تَ َقلُّوا َمنأ َمَعُه، فَ َقاَل َْلُِأ َعبأُد النَِّبي ُلَها، فَاسأ َها رَآُه َأهأ ن أ ا قَ ُرَب مي ، فَ َلمَّ ِي َي النَِّبي َُؤََلءي َوَقدأ ْحَي  ِبي
ِأ إي  َرُّ فَ َهَلُكوا َوَما ُه ُِ اْلأ َلةي َوَمنأ َعَليأهي وأ ِأ َِشأُس الدَّ َكريهي، فَ َقاتَ َلُه ِأ بيَعسأ َلُة رَأأٍس، َفَخَرَج إيلَيأهي َلَّ َأكأ

ِأ َيَيُدوا َعَليأهي  ََ إيََل ُسوري زَبييَد، فَ َل رييُّو صأ ََزُموا، َوَوَصَل الأمي ُل زَبييَد َواَّنأ ُبتأ َأهأ ِأ يَ ث أ ، َمَعُه، فَ َل ِأ َمنأ ََيأنَ ُعُه
َب،فَ َنَصُبوا السَّ  هأ ثَ ُروا الن َّ َوًة َوََّنَُبوُه َوَأكأ َ، َوَصَعُدوا السُّوَر، َفَمَلُكوا الأبَ َلَد َعن أ  ََلَلي
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ًَة َكثيريََة الصَّ  َرَأًة َصاْلي ُرَّةي، وََكاَنتي امأ ْلأ َة ِبي ُعوَّ ريًا َوَزوأَجَتُه الأَمدأ ِي َأسي يََّما إيذَ َوَأَخُذوا َعبأَد النَِّبي ا َدَقةي ََل سي
يًما ًا َكثيريًا، َوَمعأُروفًا َعظي نأَدَها َصَدَقًة َدارًَّة، َوَخريأ ََ عي َاجِي َكانُوا َيَيُدو ََّ فُ َقَراَء اْلأ ، فَإي تأ َِ َحجَّ ، ]َوَسلَّ

َلةي ُمَباَرُك بأُن َكامي  وأ [ إيََل بَ عأضي ُأَمَرائيهي، يُ َقاُل لَُه َسيأُف الدَّ ِي َلةي َعبأَد النَِّبي وأ نأ َبِني ُمنأقيٍذ، َِشأُس الدَّ ٍل مي
ًئا َكثيريًا، ُثَّ إينَُّه َدْلَُّ  َها َشي أ ن أ َواَل، فََأعأطَاُه مي َمأ نأُه اْلأ ريَج مي َتخأ َأ َيسأ َزَر، َوَأَمَرُه َأ َحابي َشي أ ِأ َعَلى َقَبأٍ  َأصأ

يَمًة، َوَلُه ُهَناَك دَ  َيًة َعظي هي، َوَبََن َعَليأهي بين أ ََ َقدأ َصنَ َعُه ليَواليدي ريَجتي َكا ُتخأ َا، فَاسأ ِأ ِبي َلَمُه فَائيُن َكثيريٌَة، فََأعأ
ِأ َعَلى  َا أَيأًضا َكاَنتأ َتُدْلُُّ َّنَّ ُرَُّة فَإي َداري، َوَأمَّا اْلأ قأ نأ ُهَناَك وََكاَنتأ َجلييَلَة الأمي َواُل مي َمأ َوَدائيَع َْلَا، فََأَخَذ اْلأ

َها َماًَل َكثيريًا. ن أ  مي
ا َمَلُكوا زَبيي َلُحوا َوَلمَّ يَُّة، َأصأ ُطأَبُة الأَعبَّاسي ُلَها، َوُأقييَمتأ فييَها اْلأ ََ َأهأ َا، َوَدا ِأ ِبي ُر َْلُ َمأ تَ َقرَّ اْلأ َد َواسأ

َي فُ رأَضُة اْلأينأدي َوالزِينأجي َواْلأَ  ٌِ، َوهي ي ري، َوَْلَا َمرأًسى َعظي َي َعَلى الأَبحأ ، َوهي ََ َبَشةي، َحاَْلَا، َوَساُروا إيََل َعَد
َصنيَها،وَ  َنعي الأبيََلدي َوَأحأ نأ َأمأ َهةي الأََبِي مي نأ جي َي مي ، وَكييَش، َوفَاريَس، َوَغريأي َذليَك، َوهي ََ ََ وَكيرأَما  ُعَما

َا َْحََلهُ  َها َلَعاُدوا َخائيبينَي، َوإيََّّ َا َوَلَأ ََيأُرجأ َعن أ ٌر، فَ َلوأ َأقَاَم ِبي ُُه ََّيسي ٌَ اَسأ بُ َها إينأَسا ُلُه َوانأقيَضاُء  جَ َوَصاحي هأ
ٌر َوَمنأ  ََزَم ََّيسي ِأ فَاَّنأ ِأ َوقَاتَ َلُه ، َفَساَر إيلَيأهي ِأ ِأ َوُمَباَشَرةي قيَتاْليي ُُروجي إيلَيأهي تيهي َعَلى اْلأ ِأ ُمدَّ َمَعُه، َوَسبَ َقُه

ليهي، َفَمَلُكوُه، َوأَ  َلةي، َفَدَخُلوا الأبَ َلَد قَ بأَل َأهأ وأ َكري َِشأسي الدَّ ريًا، بَ عأُض َعسأ ًرا َأسي َبُه ََّيسي َخُذوا َصاحي
نَ  ئ أ َا جي َنا ليُنَخرِيَب الأبيََلَد، َوإيََّّ ئ أ َلةي، َوقَاَل: َما جي وأ ِأ َِشأُس الدَّ ، َفَمنَ َعُه ليَكَها َوَأرَاُدوا ََّنأَب الأبَ َلدي ا ليَنمأ

ئً  َها َشي أ ن أ َهبأ َأَحٌد مي ِأ يَ ن أ ليَها، فَ َل َيَع بيَدخأ َت َرَها َونَ ن أ تَ َقرَّ َونُ َعمِي َا َوثَ َبَت ُملأُكُه َواسأ ا، فَ َبقيَيتأ َعَلى َحاْلي
ُرُه.  َأمأ

ََ قَاَل: سُ  ا َدَخَل إيََل َعَد ُب زَبييَد َمأأُسورًا، فَ َلمَّ ِي َصاحي ََ َمَعُه َعبأُد النَِّبي ََ َكا ا َمَضى إيََل َعَد ََ َوَلمَّ بأَحا
ُخُل إيََل  ُت أَنَِّني َأدأ ُر َذليَك َوُأَسرُّ بيهي، َوَلَأ َأُكنأ  اَّللَّي! ُكنأُت َقدأ َعليمأ َتظي ََ يفي َموأكيٍب َكبيرٍي( فََأََن أَن أ )َعَد

. َالي هي اْلأ ُخُلَها َعَلى َهذي ُِ أَنَِّني َأدأ َل  َأعأ
َي  ُصو َن اْلُأ ََبلي مي ََ َعاَد إيََل زَبييَد، َوَحَصَر َما يفي اْلأ ري َعَد نأ َأمأ َلةي مي وأ ا فَ رََغ َِشأُس الدَّ ، َفَمَلَك قَ لأَعَة َوَلمَّ

عأَكري وَ  بي زَبييَد، َوَمَلَك أَيأًضا قَ لأَعَة الت َّ َُ َخَزائيُن َصاحي َا َتُكو ، َوِبي َصني الأقيََلعي نأ َأحأ َي مي ، َوهي ََندي َتعيزَّ اْلأ
زَّ  ََ عي تَ َناَب بيَعَد ، َواسأ َي ُصو َن الأَمَعاقيلي َواْلُأ ََها مي  َوَغريأ
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 ََ يني ُعثأَما نأ  الدِي َلةي ُمَباَرَك بأَن ُمنأقيٍذ، َوَجَعَل يفي ُكلِي قَ لأَعٍة ََنئيًبا مي وأ ، َوبيَزبييَد َسيأَف الدَّ بأني الزَّْنأييلييِي
، َواسأ  لي الأبيََلدي َلةي إيََل َأهأ وأ َسَن َِشأُس الدَّ َرانَُه َوَداَم، َوَأحأ لأَيَمني جي ِأ ِبي َحابيهي، َوأَلأَقى ُملأَكُه ى َأصأ ََ َتصأ



.طَ  ني َمأ َن الأعيَمارَةي َواْلأ َا مي َواْلي َسني َأحأ ، َوَعاَدتأ زَبييُد إيََل َأحأ َي َسا حأ لي َواْلأي لأَعدأ ِأ ِبي  اَعتَ ُه
 

يني  رييِينَي َأرَاُدوا الأُوثُوَب بيَصََلحي الدِي صأ َن الأمي ُر قَ تألي ََجَاَعٍة مي  ذيكأ
، َصَلَب َصََلُح  ََ َنةي، ََثّني رََمَضا هي السَّ َّنأ َأرَاُدوا الأُوثُوَب بيهي يفي َهذي يني يُوُسُف بأُن أَيُّوَب ََجَاَعًة ِمي الدِي

اءي الأَعَلوييِينَي. ََ َُل َحابي اْلأ نأ َأصأ َر مي  ِبييصأ
ُر، اعي ُّ الشَّ َسني الأَيَمِني ِأ ُعَمارَُة بأَن أَِي اْلَأ ُه ن أ يَعةي الأَعَلوييِينَي مي نأ شي ََّ ََجَاَعًة مي َعبأُد وَ  َوَسَبُب َذليَك َأ

 ُِ رييِينَي َوريَجالَتيهي صأ نأ ُجنأدي الأمي ِأ مي ُُه َعاةي َوَغريأ ي الدُّ ي الأُعَويأريُس، َوَداعي  الصََّمدي الأَكاتيُب، َوالأَقاضي
َق رَأأيُ هُ  ََ هي، َوات َّ يني َوُجنأدي نأ ُأَمَراءي َصََلحي الدِي ِأ ََجَاَعٌة مي ري، َوَوافَ َقُه َيةي الأَقصأ ، َوَحاشي َي وَدا ِأ َعَلى السُّ

َن ا ِأ مي ٍء َبَذُلوُه َْلُ َر َعَلى َشيأ صأ ََّيري مي امي إيََل دي لي الشَّ نأ َساحي قيلِييََّة، َومي نأ صي َيرينأجي مي َعاءي الأ تيدأ لأَمالي اسأ
ِأ يفي  ِأ ََثُروا ُه هي إيلَيأهي سي َأ يني بينَ  َأ َخَرَج َصََلُح الدِي َذا َقَصُدوا الأبيََلَد، فَإي ، فَإي َر َوالأبيََلدي صأ َرةي َومي الأَقاهي

َقى لَهُ  ِأ َعنأُه، َفََل يَ ب أ يَن َوافَ ُقوُه َكري الَّذي َن الأَعسأ َلَة الأَعَلوييََّة، َوَعاَد َمنأ َمَعُه مي وأ  َمَقاٌم ُمَقابيَل َوَأَعاُدوا الدَّ
ِأ َثَ  ُل الأَعَساكيَر إيلَيأهي ُِ َويُ رأسي يني يُقيي ََ َصََلُح الدِي َأ َكا ، َوإي َيرينأجي لأَيدي ليَعَدمي الأ ًذا ِبي رُوا بيهي، َوَأَخُذوُه َأخأ

َأ َيُسدَّ  فًا َأ ُت َأَخاُه إيََل الأَيَمني َخوأ َعدأ ِأ ُعَمارَُة: َوَأََن َقدأ أَب أ ، َوقَاَل َْلُ دي ري َلُه َوالأُمَساعي ُه النَّاصي  َمَسدَّ
َع الأَكليَمُة َعَليأهي بَ عأَدُه.  َوََتأَتمي

َيري  ، َوَلَأ يَ بأقَ َوَأرأَسُلوا إيََل الأ ِأ نَ ُه َدُة بَ ي أ لي يفي َذليَك، َوتَ َقرََّرتي الأَقاعي احي لِييََّة َوالسَّ قي  نأجي بيصي
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َخُلوا َمَعهُ  رييِينَي َأدأ صأ ََماَعَة الأمي ََّ اْلأ نَي َأ ليمي لأُمسأ ََ َمنأ ُلطأفي اَّللَّي ِبي ، وََكا َيرينأجي يُل الأ ِأ يفي َهَذا إيَلَّ رَحي
ريَ  َمي َا اْلأ َة َوالأَوزييَر َواْلأ ََ َليي بأني ُْنَيََّة، َورَت َُّبوا اْلأ َظ، الأَمعأُروَف ِبي يني َعلييَّ بأَن َْنَا الأَواعي َب زَيأَن الدِي جي

 َُ نَّا، َوَبِني َشاويٍر قَاُلوا: َيُكو َُ الأَوزييُر مي ََّ َبِني ُرزَّيأٍك قَاُلوا: َيُكو َي، إيَلَّ َأ َي َوالأَقاضي اعي نَّا،  َوالدَّ الأَوزييُر مي
ََُلزََمتي  ري، فََأَمَر ِبي َمأ َلَمُه َحقييَقَة اْلأ ، َوَأعأ يني نأَد َصََلحي الدِي َاَل َحَضَر عي َِ ابأُن َْنَا اْلأ ا َعلي ، فَ َلمَّ ِأ هي

دُ  َيهي َما يَ َتَجدَّ َعُلوُه، َوتَ عأريي َأ َأ يَ  ََ َأ ِأ َعَلى َما يُرييُدو ، َوُمَواطََأَتيي ِأ َعَل َذليَك  َوَُمَاَلطَتيهي ََ وٍَّل، فَ  َأوًََّل ِبَي
 َوَصاَر يُطَاليُعُه بيُكلِي َما َعَزُموا َعَليأهي.

يٍَّة َوريَساَلٍة، َوُهَو  َدي يني ِبي يِي إيََل َصََلحي الدِي امي لي الشَّ احي لسَّ َيرينأجي ِبي نأ َمليكي الأ يفي ُثَّ َوَصَل َرُسوٌل مي
ني إيََل  ري إيلَيأهي، َوالأَباطي ، فَأََتى  الظَّاهي ِأ ِأ بَ عأَض النََّصاَرى َوََتأتييهي ُرُسُلُه ُل إيلَيأهي ََ يُ رأسي ََماَعةي، وََكا ُأولَئيَك اْلأ

يني َعَلى الرَُّسولي ب َ  ، فَ َوَضَع َصََلُح الدِي َالي َلييَّةي اْلأ َيرينأجي ِبي نأ بيََلدي الأ يني مي عأَض َمنأ اْلأَََبُ إيََل َصََلحي الدِي
َن  نَي يَثيُق بيهي مي مي يَنئيٍذ َعَلى الأُمَقدَّ َََبي َعَلى َحقييَقتيهي، فَ َقَبَض حي ْلأ ََبَُه الرَُّسوُل ِبي النََّصاَرى، َوَداَخَلُه، فََأخأ

. ِأ ِأ َوَصَلبَ ُه ُُه : ُعَمارَُة َوَعبأُد الصََّمدي َوالأُعَويأريُس َوَغريأ ِأ ُه ن أ ثَةي مي َادي هي اْلأ  يفي َهذي



ِأ  ريهي في َأمأ يَّ  َوقييَل يفي َكشأ َل الأَكاتيَب الصَََّلحي اضي ََ َي الأ ََ إيَذا َلقيَي الأَقاضي ََّ َعبأَد الصََّمدي الأَمذأُكوَر َكا إي
ي ا َيتأ إيلَيأهي، فَ َقاَل الأَقاضي ِأ يَ لأَت ًما، فَ َل هي َوطَاقَتيهي، فَ َلقيَيُه يَ وأ دي َهأ ُمُه َويَ تَ َقرَُّب إيلَيأهي ِبي ُل: َما َهَذا ََيأدي اضي ََ لأ

َظ  إيَلَّ  َضَر َعلييَّ بأَن َْنَا الأَواعي ، فََأحأ يني نأ َصََلحي الدِي ٌن مي ََ َقدأ َصاَر لَُه َِبطي َأ َيُكو ليَسَبٍب. َوَخاَف َأ
نأ َجانيبي َصََل  ِأ يَ َر َلُه مي َيهي فَ َل َر، َفَسَعى يفي َكشأ َمأ َف ِلي اْلأ شي َأ َتكأ َاَل، َوقَاَل: ُأرييُد َأ ََبَُه اْلأ حي َوَأخأ

يني  َلَمُه،  الدِي لي َوَأعأ اضي ََ ي الأ نأَد الأَقاضي َاَل، َوَحَضَر عي َخري، َفَكَشَف اْلأ َانيبي اْلأ ًئا، فَ َعَدَل إيََل اْلأ َشي أ
يني َوُهَو يفي  نأَد َصََلحي الدِي َاَل إيلَيأهي، َفَحَضَر عي ي اْلأ يني َوتُ نأهي نأَد َصََلحي الدِي اَعَة عي  فَ َقاَل: ََتأُضُر السَّ

، فَ  عي َامي .اْلأ ِأ ، فََأقَ رُّوا، فََأَمَر بيَصلأبيهي ِأ ََماَعَة َوقَ رَّرَُه َاَل، فَ َقاَم َوَأَخَذ اْلأ  ذََكَر َلُه اْلأ
ا َأرَاَد َصلأَبُه قَامَ  َلَها، فَ َلمَّ دي َوقَ ب أ مي الأَعاضي نأ َأَّيَّ لي َعَداَوٌة مي اضي ََ َ الأ َنُه َوَبنيأ ََ ُعَمارَُة بَ ي أ ي وََكا  الأَقاضي

ُل َوَخا اضي ََ يني يفي إيطأََلقيهي، َوَظنَّ ُعَمارَُة أَنَُّه ُُيَرِيُض َعَلى َهََلكيهي، فَ َقاَل ليَصََلحي الأ َطَب َصََلَح الدِي
يني ليُعَمارََة:  ُل َوَخَرَج، َوقَاَل َصََلُح الدِي اضي ََ َب الأ نأُه يفي َحقِيي، فَ َغضي َمُع مي ََلََن ََل َتسأ : ََّي َموأ يني إينَُّه  الدِي

عُ  ََ ََ َيشأ َأ  َكا َلَب، َفَطَلَب َأ ريَج ُعَمارَُة ليُيصأ َم، ُثَّ ُأخأ  فييَك، فَ َندي
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عأ بيهي، فَ َقاَل ُعَمارَ  َتاُزوا بيهي َعَليأهي، فََأغأَلَق َِببَُه َوَلَأ ََيأَتمي ، فَاجأ لي اضي ََ  ُة:َُيَرَّ بيهي َعَلى َُمأليسي الأ
ََّ اْلأَ  َتَجبأ ... إي ِي َقدي احأ ي  ََلَص ُهَو الأَعَجبأ َعبأُد الرَّحي

ارَقَتيَها إي  ََ َر َوُم صأ ََّيري مي نأ دي يلي مي لرَّحي رييِينَي ِبي صأ َنادي الأمي َي يفي َأجأ ََماَعُة، َونُودي ي ُثَّ ُصليَب ُهَو َواْلأ ََل َأقَاصي
لي  نأ َأهأ دي َوَغريأيهي مي نأ ُسََلَلةي الأَعاضي ري مي لأَقصأ تييَط َعَلى َمنأ ِبي ، َواحأ  هي.الصَّعييدي

َِ ِبيَ  ِأ أَنَُّه َعلي َلَمُه ، َوََل َأعأ ِأ ِأ يَ عأريضأ َْلُ هي فَ َل نأ ُجنأدي يني مي يَن ََنفَ ُقوا َعَلى َصََلحي الدِي .َوَأمَّا الَّذي ِأ  اْليي
َأ َشاَء ا َكنأَدرييََّة َعَلى َما نَذأُكُرُه إي سأ لِييََّة َقَصُدوا اْلأي قي ََّ فيرينأَج صي َيرينأُج، فَإي ِأ َلَأ َوَأمَّا الأ ََّنَُّ َّللَُّ تَ َعاََل، ْلي

. يني نأَد َصََلحي الدِي َََبي عي ِأ ُظُهوُر اْلأ لأ ِبيي  يَ تَّصي
. َالي َقييَقةي اْلأ ِأ ِبي هي ِأ َلَأ يَ َتَحرَُّكوا ليعيلأمي َّنَُّ يِي فَإي امي لي الشَّ احي  َوَأمَّا فيرينأُج السَّ

عأريهي: نأ شي ليًقا، َفمي َأ ًرا ُم ََ ُعَمارَُة َشاعي  وََكا
ُمعي  َدأ ُت فَ يأَض اْلأ ُتُه وََكَظمأ َمٍة َمعيي ... َلَمَلكأ َم َكاظي ََّ قَ لأِبي يَ وأ  َلوأ َأ

يَ  نينَي َوَما ُدعي َن الصََّبابَةي أَنَُّه ... َلَبَّ نيَداَء الظَّاعي اَك مي ََ  قَ لأٌب َك
مي ُمذأ ُخلي  ََّيَّ يَمُة اْلأ َي شي ٍر فَأَُلوَمُه ... هي  َقتأ َمعييَما الأَقلأُب َأوََّل َغادي

ُلعيي ي ... بَ عأَد الأَيقينيي بَ َقاَءُه يفي َأضأ َداتي تَ َوِهُّي اسي ََ َي الأ َن الظُُّنو  َومي
 َوَلُه أَيأًضا:

ُع إينأَكارُ  مأ رييِي إيعأَذاُر ... َلَأ يَ بأَق ِلي ُمذأ َأقَ رَّ الدَّ  ِلي يفي َهَوى الرََّشإي الأُعذأ
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ِي  طَارُ  ِلي يفي الأُقُدودي َويفي لَثأ ُهودي لَُباََنٌت َوَأوأ ِِي الن ُّ ُُدودي ... َويفي َض  اْلأ
َتارُ  َوى َوَأخأ يَت بيهي ... َأوأ ََل َفَدعأِني َوَما َأهأ َأ َرضي تيَياريي فَ َوافيقأ إي  َهَذا اخأ

ني َوالرِيقَّةي َوالأَمََلَحةي. ُسأ ُهوٌر يفي َغايَةي اْلأ عأٍر َمشأ َُ شي يَوا  َوَلُه دي
 

ُر َوفَاةي  يني َُمأُمودي بأني زَنأكيي  ذيكأ ُ  -نُوري الدِي َُه اَّللَّ  -َرْحي
َزييَرةي  ََّيري اْلأ امي َودي ُب الشَّ ُقَر، َصاحي يني َُمأُموُد بأُن زَنأكيي بأني آقأُسن أ َ نُوُر الدِي َنةي تُ ُويفِي هي السَّ َر، يفي َهذي صأ  َومي

َي َعَشَر َشوَّاٍل، بيعيلَّةي ا َرأبيَعاءي َحادي َم اْلأ َرَسةي الَِّتي يَ وأ َها إيََل الأَمدأ ن أ َق، َونُقيَل مي َمشأ ، َوُدفيَن بيَقلأَعةي دي ََوانييقي ْلأ
نَي. َوَّاصي نأَد ُسوقي اْلأ َق، عي َمشأ  أَنأَشَأَها بيدي

َياري، ف َ  َخأ َُمَراءي اْلأ َ َشوَّاٍل َوإيََل َجانيبيهي بَ عأُض اْلأ اقي أَنَُّه رَكيَب ََثّني تِيََ يبي اَلي نأ َعجي رُي: َومي َمي َقاَل َلُه اْلأ
: ََل تَ ُقلأ َهَكَذا،  يني بيلي َأمأ ََل؟ فَ َقاَل نُوُر الدِي ُع ُهَنا يفي الأَعامي الأُمقأ ُِ َهلأ َْنأَتمي َل ََ َمنأ يَ عأ َبلأ ُسبأَحا

يني  ٍر َأمأ ََل؟ َفَماَت نُوُر الدِي ُع بَ عأَد َشهأ ُِ َهلأ َْنأَتمي َل ََ َمنأ يَ عأ َُه اَّللَُّ  -ُسبأَحا بَ عأَد َأَحَد َعَشَر  - َرْحي
َا قَاَلُه. ُهَما ِبي ن أ َذ ُكلٌّ مي ، فَُأخي لي َوأ رُي قَ بأَل اْلأ َمي ًما، َوَماَت اْلأ  يَ وأ

نَُّه رَ  يني يُوُسَف بأني أَيُّوَب، فَإي نأ َصََلحي الدِي َها مي ذي َخأ َر ْلي صأ ُخولي إيََل مي ُز ليلدُّ ََ َقدأ َشرََع يَ َتَجهَّ َأى وََكا
نأهُ فُ ُتورًا يفي غَ  ُف مي َوأ وي اْلأ َن الأَغزأ يني مي َا ََيأَنُع َصََلَح الدِي ُِ أَنَُّه إيََّّ َل ََ يَ عأ َيتيهي، وََكا نأ ََنحي َيرينأجي مي وي الأ َن زأ  َومي

، فََأرأ  يني ِأ َعَلى نُوري الدِي َتنيَع ِبيي َيرينأجي يفي الطَّرييقي ليَيمأ ََ الأ ثيُر َكوأ نَُّه يُ ؤأ تيَماعي بيهي، فَإي جأ لي اَلي صي َسَل إيََل الأَموأ
ي َأ َيَتأَُكَها َمَع ابأني َأخي ََ َعزأُمُه َأ ٍر َيطأُلُب الأَعَساكيَر ليلأَغَزاةي، وََكا ََّيري َبكأ َزييَرةي َودي ََّيري اْلأ يني َودي هي َسيأفي الدِي

َر، فَ بَ ي أ  صأ رُي ُهَو بيَعَساكيريهي إيََل مي ، َوَيسي امي لشَّ لي ِبي صي بي الأَموأ ُر َغازيي، َصاحي ُز ليَذليَك َأََتُه َأمأ َنَما ُهَو يَ َتَجهَّ
ي ََل َمَردَّ َلُه.  اَّللَّي الَّذي

بَّاءي  َطي اقي اْلأ ، َوُهَو َمنأ ُحذَّ يني ََ ََيأُدُم نُوَر الدِي ِي َوُهَو َكا لطَّبييبي الرََّحِبي ، قَاَل: َحَكى ِلي طَبييٌب يُ عأَرُف ِبي
هي  يني يفي َمَرضي َعاّني نُوُر الدِي َتدأ نَ  اسأ َ فييهي َمَع َغريأيي مي ي تُ ُويفِي  الَّذي
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نأُه، وَ  ََوانييُق مي َنتي اْلأ َق، َوَقدأ ََتَكَّ َمشأ ، َفَدَخلأَنا إيلَيأهي َوُهَو يفي بَ يأٍت َصغيرٍي بيَقلأَعةي دي بَّاءي َطي َََلَك، اْلأ قَاَرَب اْلأ
ََ ََيأُلو فييهي لي  تُُه، وََكا َمُع َصوأ ا َدَخلأَنا َفََل َيَكاُد ُيسأ َتقيلأ َعنأُه، فَ َلمَّ ِأ يَ ن أ ، فَاب أَتَدَأ بيهي الأَمَرُض، فَ َل َعبُّدي لت َّ

َنا َما بيهي قُ لأُت َلُه:  َورَأَي أ
نأ  َل اَلأ َأ تُ َعجِي َبغيي َأ ، َويَ ن أ ََ َتدَّ بيَك الأَمَرُض اْلأ ََّ َيشأ َضاَرََن إيََل َأ َر إيحأ َأ ََل تُ َؤخِي َبغيي َأ ََ يَ ن أ نأ تيَقاَل مي َكا



هي، َوَأَشرأََن  ََلجي . َوَشَرعأَنا يفي عي يٍء، فَ َلُه أَثَ ٌر يفي َهَذا الأَمَرضي يٍح ُمضي ٍَ َفسي عي إيََل َمَكا ضي َهَذا الأَموأ
ِأ يَ نأَجعأ فييهي الدَّ  نأُه، فَ َعاْلَأَناُه بيَغريأيهي، فَ َل تَ َنَع مي َتَصُد، َوامأ َأ تِينَي: ََل يُ  ، فَ َقاَل ابأُن سي دي صأ ََ لأ َِ َواِبي ُء، َوَعُظ

اُء، َوَماَت  َي َعنأُه  -الدَّ َُه اَّللَُّ َوَرضي  .-َرْحي
َهةي، َحَسَن الصُّورَ  َب أ َع اْلأ ََ َواسي ََ َأَسأََر، َطوييَل الأَقاَمةي، َولَيأَس َلُه ْليأَيٌة إيَلَّ يفي َحَنكيهي، وََكا ةي، ُحلأَو وََكا

دًّ  ََ َقدي اتََّسَع ُملأُكُه جي ، وََكا ي َننيأ ا َدَخَلَها َِشأُس الأَعي أ لأَيَمني َلمَّ ي َوِبي نيأ ََ ريي ي الشَّ ََرَمنيأ ْلأ َب َلُه ِبي ا، َوُخطي
َرأ  ُرُه اْلأ َماَئٍة، َوطَبََّق ذيكأ َرَة َوََخأسي َدى َعشأ ليُدُه َسَنَة إيحأ ََ َموأ َلةي بأُن أَيُّوَب َوَمَلَكَها، وََكا وأ ني الدَّ ُسأ َض ِبي

ليهي. َوَقدأ طَا ريَتيهي َوَعدأ يَن َوُعَمَر بأني سي دي اءي الرَّاشي ََ َُل ِأ َأَر فييَها بَ عأَد اْلأ نَي، فَ َل مي رَيَ الأُمُلوكي الأُمتَ َقدِي َلعأُت سي
. لي نأُه ليلأَعدأ ثَ َر ََتَرِيًَّي مي ريَتيهي، َوََل َأكأ نأ سي َسَن مي  َعبأدي الأَعزييزي َأحأ

نأ َذليَك يفي كيَتابي "  َنا َعَلى َكثيرٍي مي ، َولأَنذأُكرأ َهُهَنا نُ بأَذًة َُمأَتَصَرًة َوَقدأ أَتَ ي أ ِأ لَتيهي َباري َدوأ نأ َأخأ ري " مي الأَباهي
 ََ نَُّه َكا لأُمُه، فَإي َباَدتُُه َوعي ُدُه َوعي نأ َذليَك زُهأ ي بيهي، َفمي َتدي ٌِ فَ يَ قأ َها َمنأ َلُه ُحكأ ََل َيَأُكُل َوََل َلَعلَّ يَقيُف َعَلي أ

َن الأَغنييَمةي يَ لأَبُس ]َوََل يَ َتَصرَّفُ  هي مي مي نأ َسهأ ََتَاُه مي ََ َلُه َقدي اشأ لأٍك َكا نأ مي [ مي ي ََيُصُُّه ]إيَلَّ [ يفي الَّذي
َن الضَّائيَقةي، فََأعأطَ  نَي، َوَلَقدأ َشَكتأ إيلَيأهي َزوأَجُتُه مي ليمي َوالي الأُمرأَصَدةي ليَمَصاليحي الأُمسأ َمأ َن اْلأ اَها َثََلَث َومي

َها قَاَل: لَيأَس  دََكاكينَي يفي  تَ َقلَّت أ ا اسأ يَنارًا، فَ َلمَّ رييَن دي شأ َنةي َْنأُو عي َها َُيأُصُل َلُه يفي السَّ ن أ أَص َكاَنتأ َلُه، مي ْحي
ِأ فييهي، َوََل َأُخوُض ََنَر َجَهنَّ  نَي ََل َأُخوَُّنُ ليمي ٌَ ليلأُمسأ ي َأََن فييهي َخازي يُع َما بيَيدي َِ ِلي إيَلَّ َهَذا، َوَجَي

.ْليَ  ليكي  جأ
ََ َكَما قييَل: رَاٌد َحَسَنٌة، وََكا ، َوَلُه فييهي َأوأ للَّيألي ََ ُيَصلِيي َكثيريًا ِبي  وََكا

َرابي  حأ َراَب يفي الأمي حأ َسَن الأمي َجاَعَة َواْلأُُشوَع ليَربِيهي ... َما َأحأ  ََجََع الشَّ
َة، لَ  ََ َهبي أَِي َحنيي هي َعَلى َمذأ َيقأ لأ ََ َعاريفًا ِبي يَث، َوَأَسأََعُه طََلًبا وََكا َدي َع اْلأ نأَدُه فييهي تَ َعصٌُّب، َوَسَي يأَس عي

ري. َجأ  ليْلأ
ًرا َبلأ َأطأَلَقَها ًسا َوََل ُعشأ َعتيَها، َمكأ هي، َعَلى سي ُكأ يفي بيََلدي نَُّه َلَأ َيَتأ لُُه، فَإي  َوَأمَّا َعدأ
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َزييَرةي  امي َواْلأ َر َوالشَّ صأ يَعَها يفي مي َضَرُه  َجَي َها، َوَأحأ َكامي نأَد َأحأ رييَعَة، َويَقيُف عي ُِ الشَّ ََ يُ َعظِي ، وََكا لي صي َوالأَموأ
َرُزورييِي  هأ يني بأني الشَّ ي َكَمالي الدِي ، َفَمَضى َمَعُه إيلَيأهي، َوَأرأَسَل إيََل الأَقاضي ِي ُكأ ٌَ إيََل َُمأليسي اْلأ  يَ ُقوُل: إينأَسا

ئأُت ُُمَاَكًما، فَاسأ  ي َقدأ جي َِ الَّذي َقُّ َلُه، فَ َوَهَبُه اْلأَصأ ، َوَظَهَر اْلأ ُلُك َمَع اْلأُُصومي ُلكأ َمعيَي َما َتسأ
ُث ِلي َعَلى َذليَك الأ  ََ الأَباعي َأ َيُكو ُت َأ َأ َا خي يهي، إيََّّ عي ُرَك َلُه َما َيدَّ َأ أَت أ ُت َأ َضَرُه، َوقَاَل: َأَردأ ُ َأحأ كيَبأ

ُضوري  َن اْلُأ ُة مي ََ َنَ  يهي. َواْلأ عي ُتُه َما َيدَّ رييَعةي، َفَحَضرأُت، ُثَّ َوَهب أ  إيََل َُمأليسي الشَّ
ُف الأَمظأُلوَم، َوَلوأ أَنَُّه يَ ُهودي  ي فييَها يُ نأصي ََ ََيأليُس ُهَو َوالأَقاضي هي، وََكا لي يفي بيََلدي َن َوَبََن َداَر الأَعدأ يٌّ، مي



ََبُ  نأَدُه.الظَّاَليي َوَلوأ أَنَُّه َوَلُدُه َأوأ َأكأ رٍي عي   َأمي
َا، ف َ  ي لييُ َقاتيَل ِبي ي َوتَ رأَكَشنيأ َسنيأ َرأبي َيَأُخُذ قَ وأ ََ يفي اْلأ َها النِيَهايَُة، وََكا لَي أ َقاَل َلُه الأُقطأُب َوَأمَّا َشَجاَعُتُه، فَإي

ََلمي  سأ ْلأي َك َوِبي سي َأ رأ بينَ  َّللَّي َعَليأَك ََل َُتَاطي قييُه: ِبي ََ بأَت يفي َمعأرََكٍة ََل النِيَشاوييُّ الأ َأ ُأصي نَي، فَإي ليمي َوالأُمسأ
: َوَمنأ َُمأُموٌد َحَّتَّ يُ َقاُل لَ  يني يأُف. فَ َقاَل َلُه نُوُر الدِي نَي َأَحٌد إيَلَّ َأَخَذُه السَّ ليمي َن الأُمسأ َقى مي ُه َهَذا؟ يَ ب أ

ََلَم؟ َذليَك اَّللَُّ ا سأ َيَظ الأبيََلَد َواْلأي نأ قَ بأليي َمنأ َح ي ََل إيَلَه إيَلَّ ُهَو.مي  لَّذي
قُ  َمشأ َها دي ن أ َها، َفمي يعيَها َوقيََلعي امي َجَي َي الشَّ َواَر ُمُد نَُّه َبََن َأسأ ، فَإي َن الأَمَصاليحي أُص َوَأمَّا َما فَ َعَلُه مي  َوْحي

َُها، َوَبََن الأَمَداريَس الأَكثيريَةَ  َلَبكُّ َوَغريأ َزُر َوبَ عأ َع  َوَْحَاُة َوَحَلُب َوَشي أ َامي افيعييَّةي، َوَبََن اْلأ َييَّةي َوالشَّ ليلأَحَن
َاَنَكاَهاتي ليلصُّوفييَّةي  ، َوَبََن اْلأ َاََنتي يفي الطُُّرقي َتاََنتي َواْلأ ، َوَبََن الأبييَماريسأ لي صي لأَموأ يعي  النُّورييَّ ِبي يفي َجَي

يعي الأُوُقوَف الأَكثيريََة. َمي ، َوَوَقَف َعَلى اْلأ يَناٍر  الأبيََلدي َعُة آََلفي دي ٍر تيسأ َيهي ُكلَّ َشهأ َل َوقأ ََّ َحاصي عأُت َأ َسَي
.  ُصورييٍِ

ِأ َمَعُه، َوي َ  ِأ َوَُيأليُسُه ِأ َويَ ُقوُم إيلَيأهي يهي ِأ َويُ عأطي ُمُه يني َويُ َعظِي َل الدِي ريُم الأُعَلَماَء َوَأهأ ََ ُيكأ ، وََكا ِأ ُط َمَعُه َبسي ن أ
ًَل،  ِأ قَ وأ َلةي َفَحَسَناتُُه َكثيريٌَة َوََل يَ ُردُّ َْلُ ُمأ ْلأ يًبا َمَع تَ َواُضعيهي، َوِبي ََ َوُقورًا َمهي هي، وََكا َطِي َيدي ِأ ِبي َوُيَكاتيبُ ُه

ُلَها َهَذا الأكيَتاُب.  َوَمَناقيُبُه َغزييَرٌة ََل َُيأَتمي
 

هي الأَمليكي الصَّاليحي  ُر ُملأكي َوَلدي  ذيكأ
يني قَا َ نُوُر الدِي ا تُ ُويفِي َرَة َلمَّ َدى َعشأ ُرُه إيحأ ََ ُعمأ لأُملأكي بَ عأَدُه. وََكا يُل ِبي َاعي ُنُه الأَمليُك الصَّاليُح إيَسأ َم اب أ

َا، َوَأطَاَعُه النَّاسُ  َق، َوَأقَاَم ِبي َمشأ ََ بيدي ُمو َُمَراُء َوالأُمَقدَّ  َسَنٍة، َوَحَلَف لَُه اْلأ

(9/395) 

 

َر، وَ  يني ِبييصأ امي َوَصََلُح الدِي لشَّ رُي َِشأُس ِبي َمي هي، َوتَ َوَلَّ تَ رأبييَ َتُه اْلأ َسأي َة ِبي كَّ َا، َوَضَرَب السَّ َخَطَب َلُه ِبي
لَتيهي. فَ َقاَل َلُه َكمَ  ، َوَصاَر ُمَدبِيَر َدوأ مي بأني الأُمَقدِي ُد بأُن َعبأدي الأَمليكي الأَمعأُروُف ِبي [ ُُمَمَّ يني يني ]الدِي اُل الدِي

َرزُورييِي َولي  هأ نأ َِمَالييكي بأُن الشَّ َر ُهَو مي صأ َب مي يني َصاحي ََّ َصََلَح الدِي ِأ َأ ُت : َقدأ َعليمأ َُمَراءي َن اْلأ َمنأ َمَعُه مي
َعُلُه، َوََل ُُنأريجُ  َأ ي نَ  َأ ُنَشاويرَُه يفي الَّذي َلَحُة َأ ، َوالأَمصأ يني َحابي نُوري الدِي يني َونُ وَّابيهي َأصأ نأ بَ يأنيَنا نُوري الدِي ُه مي

ُلأكي فَ َيخأ  َم ِبي َرَد الأيَ وأ ََ َنَُّه َقدي ان أ نَّا، ْلي َوى مي َنا، َوُهَو َأق أ ًة َعَلي أ َر،  ُرُج َعنأ طَاَعتيَنا، َوََيأَعُل َذليَك ُحجَّ صأ مي
ِأ ََيأضي َغريأُ  ، فَ َل ِأ يني َوَُيأريَجُه ُخَل َصََلُح الدِي َأ َيدأ ، َوَخاُفوا َأ ِأ ُل َأغأَراَضُه ِأ يُ َوافيقأ َهَذا الأَقوأ  قَلييٍل فَ َل

، َوَأرأَسَل َدََننيريَ  لأُملأكي يني إيََل الأَمليكي الصَّاليحي يُ َعزِييهي َويُ َهنِيُئُه ِبي رييًَّة َحَّتَّ َوَرَدتأ ُكُتُب َصََلحي الدِي صأ  مي
َبييهي. ُطأَبَة َوالطَّاَعَة َلُه َكَما َكاَنتأ ْلي ََّ اْلأ ُُه َويُ َعرِيفُُه َأ َها اَسأ  َعَلي أ

ا َسا ََزرييََّة، َعَلى َما نَذأُكُرُه، َأرأَسَل فَ َلمَّ ، َوَمَلَك الأبيََلَد اْلأ لي صي ُب الأَموأ يني َغازيي، َصاحي َر َسيأُف الدِي



يني بيََلَدُه َوَأخأ  َد َسيأفي الدِي ُه َقصأ ليمأ يني أَيأًضا إيََل الأَمليكي الصَّاليحي يَ عأتيُبُه َحيأُث َلَأ يُ عأ َذَها، َصََلُح الدِي
ُضرَ  يني  ليَيحأ ََّ نُوَر الدِي َُمَراءي يَ ُقوُل: َلوأ َأ يني َواْلأ ، وََكَتَب إيََل َكَمالي الدِي يني َمتيهي َوَيُكفَّ َسيأَف الدِي دأ يفي خي

َي َأعأ  َر الَِّتي هي صأ َِ إيلَيأهي مي ثأَل ثيَقتيهي ِي َلَسلَّ ي، َأوأ يَثيُق بيهي مي ِأ َمنأ يَ ُقوُم َمَقامي ََّ فييُك ُِ َأ َل ُِ يَ عأ َِمَاليكيهي  َظ
مَ  هي َوالأقيَيامي ِبييدأ ُت َلَأ يَ عأَهدأ إيََل َأَحٍد بيََتأبيَيةي َوَلدي ِأ َقدأ َوويََلََّيتيهي، َوَلوأ َلَأ يَ عأَجلأ َعَليأهي الأَموأ تيهي َغريأيي، َوَأرَاُك

َمتيهي، دأ ُل إيََل خي َف َأصي ، َوَسوأ ََلَي ُدوّني ََلَي َوابأني َموأ َوأ ُتُّأ ِبي رَّدأ ََ َمٍة َيظأَهُر  تَ  هي ِبييدأ َعاَم َواليدي َوُأَجازيي إين أ
هي. بِي َعنأ بيََلدي ِأ َعَلى ُسوءي َصنييعيهي يفي تَ رأكي الذَّ نأُك  أَثَ ُرَها، َوُأَجازيي ُكَلًّ مي

ُلوُه إيََل َحلَ  ، َوَلَأ يُ رأسي لأَمليكي الصَّاليحي َُمَراءي ِبي مي َوََجَاَعُة اْلأ َك ابأُن الأُمَقدَّ ِأ َوََتَسَّ َأ يَ غأليبَ ُه فًا َأ َب، َخوأ
َن اَلأ  َا َمنَ َعُه مي َُمَراءي النُّورييَّةي، َوإيََّّ ََبُ اْلأ نَُّه َأكأ ايَةي، فَإي يني َعلييُّ بأُن الدَّ تِيَصالي بيهي َوالأقيَيامي َعَليأهي َِشأُس الدِي

ََلَب، َوَأمأ  َوتُُه ِبي ََ ُهَو َوإيخأ َمتيهي َمَرٌض ْلَيَقُه، وََكا يني ِبييدأ ِأ يفي َحَياةي نُوري الدِي ، َوَعَساكيُرَها َمَعُه ِأ ُرَها إيلَيأهي
َنَع بيهي الأبي  ُعوُه إيََل َحَلَب ليَيمأ َرََكةي َأرأَسَل إيََل الأَمليكي الصَّاليحي َيدأ ا َعَجَز َعني اْلأ ََزرييََّة َوبَ عأَدُه، َوَلمَّ ََلَد اْلأ

هي ُقطأبي  يني ابأني َعمِي نأ َسيأفي الدِي نأتيَقالي إيََل َحَلَب ليَما  مي َن اَلي يَن َمَعُه مي َُمَراُء الَّذي ِأ َُيَكِينأُه اْلأ ، فَ َل يني الدِي
 ذََكرأََنُه.

 
ََزرييَّةَ  يني الأبيََلَد اْلأ ُر ُملأكي َسيأفي الدِي  ذيكأ

رأقييَّةي، َأ ََيأَرَض َقدأ َأرأَسَل إيََل الأبيََلدي الشَّ يني قَ بأَل َأ ََ نُوُر الدِي ََّيري  َكا لي َودي صي  الأَموأ
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ُرُه، فَ  َم ذيكأ َُها، َوَقدأ تَ َقدَّ َها ليلأَغَزاةي، َوالأُمَراُد َغريأ ن أ ي الأَعَساكيَر مي عي َتدأ َزييَرةي َوَغريأيَها، َيسأ َساَر َسيأُف اْلأ
، يفي  لي صي ُب الأَموأ ُدودي بأني زَنأكيي، َصاحي يني َموأ يني َغازيي بأُن ُقطأبي الدِي َمتيهي  الدِي َعَساكيريهي، َوَعَلى ُمَقدِي

ي لي َمَع َسيأفي الدِي صي يني بيَقلأَعةي الأَموأ ََ َقدأ َجَعَلُه نُوُر الدِي ي َكا َتكينُي الَّذي يني َكَمشأ ُم َسعأُد الدِي َادي ، اْلأ ني
، فَأَمَّ  يني َباُر بيَوفَاةي نُوري الدِي َخأ ا َكانُوا بيبَ عأضي الطَّرييقي َوَصَلتي اْلأ َمةي، فَ َلمَّ ََ يفي الأُمَقدِي نَُّه َكا يني فَإي ا َسعأُد الدِي

 فَ َهَرَب َجرييَدًة.
يبينَي َفَمَلَكَها، َوَأرأسَ  نأ بَ رأٍك َوَغريأيهي، َوَعاَد إيََل َنصي ََ َلُه مي يني فََأَخَذ ُكلَّ َما َكا َن َوَأمَّا َسيأُف الدِي حأ َل الشَّ

ا َعَليأهي،  َلوأ تَ وأ َابُوري فَاسأ يني إيََل اْلأ َا َِمأُلوٌك ليُنوري الدِي ٍم، َوِبي َة َأَّيَّ دَّ ََ َفَحَصَرَها عي َوَأقأَطَعُه، َوَساَر ُهَو إيََل َحرَّا
َُ َلُه، َونَ َزلَ  ََ َحرَّا َأ َتُكو َا، َوَأطَاَع بَ عأَد َذليَك َعَلى َأ تَ َنَع ِبي ُّ، فَامأ َرَّاّني َاُز اْلأ َمةي  يُ َقاُل َلُه قَاَيأ دأ إيََل خي

ٌم َسيأفي ا َا َخادي ََ ِبي نأُه، َوَساَر إيََل الرَُّها َفَحَصَرَها َوَمَلَكَها، وََكا ََ مي ، فَ َقَبَض َعَليأهي َوَأَخَذ َحرَّا يني لدِي
نأ َأعأَمالي َجزييَرةي ابأني ُعمَ  َي مي َرا ََ َوَضَها قَ لأَعَة الزَّعأ يني َفَسلََّمَها َوَطَلَب عي َوٌد ليُنوري الدِي يٌّ َأسأ َر، َخصي

َي َما يَ ُقوتُُه.فَأُ  تَ عأطي َأ َيسأ نأُه، ُثَّ َصاَر إيََل َأ َذتأ مي يَ َها، ُثَّ ُأخي  عأطي



َزييَرةي  يعي بيََلدي اْلأ َمَل ُملأَك َجَي َتكأ يني إيََل الرَّقَّةي َفَمَلَكَها، وََكَذليَك َسُروٌج، َواسأ َوى  َوَسريََّ َسيأُف الدِي سي
َا َكاَنتأ مَ  َّنَّ يَن، َوُهَو قَ لأَعةي َجعأََبَ، فَإي بي َمارأدي ، َصاحي يني َا َكاَنتأ ليُقطأبي الدِي َّنَّ ، فَإي ٍ َوى رَأأسي َعنيأ نييَعًة، َوسي

َها. ِأ يَ تَ َعرَّضأ إيلَي أ ، فَ َل يني  ابأُن َخالي َسيأفي الدِي
َلَ  َُمَراءي النُّورييَّةي، ِبي ََبُ اْلأ ايَةي، َوُهَو َأكأ يني َعلييُّ ابأُن الدَّ ََ َِشأُس الدِي ديرأ َعَلى وََكا ِأ يَ قأ َب َمَع َعَساكيريَها، فَ َل

َق َيطأُلبُ  َمشأ ََ بيهي، فََأرأَسَل إيََل دي اليٍج َكا ، ليََ ذي الأبيََلدي نأ َأخأ نَ َعُه مي يني ليَيمأ  الأَمليَك الأُعُبوري إيََل َسيأفي الدِي
ا َمَلَك سَ  ِأ يُ رأَسلأ إيلَيأهي، ليَما ذََكرأََنُه، َوَلمَّ يني الصَّاليَح، فَ َل ُر الدِي ََزرييََّة قَاَل َلُه َفخأ ََّيَر اْلأ يني الدِي يأُف الدِي

ي َأقَ رَّ َلُه الأمَ  ، َوُهَو الَّذي يني تي نُوري الدِي يَواَس بَ عأَد َموأ ََ َقدأ َوَصَل إيلَيأهي َمنأ سي ، وََكا يحي ليُك َعبأُد الأَمسي
ََّ َسيأَف الدِي  ، َفَظنَّ َأ يني نأَدُه  بَ عأَد أَبييهي ُقطأبي الدِي ََ عي ِأ ََيأني ََثََرَة َما َغَرَس، وََكا يني يَ رأَعى لَُه َذليَك، فَ َل

ََبُ ُأَمرَ  امي فَ َليأَس بيهي َمانيٌع، فَ َقاَل َلُه َأكأ َأ تَ عأَُبَ إيََل الشَّ ، قَاَل َلُه: الرَّأأُي َأ َُمَراءي رٌي َكبَ عأضي اْلأ ائيهي، َوُهَو َأمي
يني َُمأ  زُّ الدِي َأ يُ َقاُل َلُه عي َلَحُة َأ َبييَك، َوالأَمصأ ََ ْلي ثَ َر َما َكا َت َأكأ َينأَداَر: َقدأ َمَلكأ ُموٌد الأَمعأُروُف بيُزلأ

ُعوًَل. َأ ََ َم ًرا َكا َي اَّللَُّ َأمأ ضي لي لييَ قأ صي ليهي، َوَعاَد إيََل الأَموأ  تَ ُعوَد، فَ َرَجَع إيََل قَ وأ
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َيرينأجي َِبنيَياَس َوعَ  ري الأ ُر َحصأ َهاذيكأ ِأ َعن أ هي دي  وأ
نأ َأعأ  َيرينأُج َوَساُروا إيََل قَ لأَعةي َِبنيَياَس مي َتَمَعتي الأ ، اجأ امي ُب الشَّ يني َُمأُموٌد، َصاحي ا َماَت نُوُر الدِي َمالي َلمَّ

قَ  َمشأ نأَدُه بيدي َكَر عي مي الأَعسأ ٌد بأُن الأُمَقدَّ يني ُُمَمَّ َق َفَحَصُروَها، َفَجَمَع َِشأُس الدِي َمشأ َها، دي ، َفَخَرَج َعن أ
ُُتأ عَ  ِأ َصاْلَأُتُموََن َوُعدأ ُت َأ أَن أ : إي ِأ ، َوقَاَل َْلُ لي ، ُثَّ َأغأَلَظ َْلُِأ يفي الأَقوأ ِأ ُه ََ ، َوََلَط ِأ نأ َِبنيَياَس، فَ َراَسَلُه

بي الأَموأ  ، َصاحي يني ُل إيََل َسيأفي الدِي ُن َعَلى َما ُكنَّا َعَليأهي، َوإيَلَّ فَ نُ رأسي ُدُه، فَ َنحأ تَ نأجي ُُه، َوَنسأ ، َوُنَصاْلي لي صي
 ََ َا ُكلِيَها، َوََل تَ ُقوُمو َهاَتي نأ جي ِأ مي ُصُد بيََلدَُك ُدُه، َونَ قأ تَ نأجي َر فَ َنسأ يني ِبييصأ ُل إيََل َصََلحي الدِي  لََنا. َونُ رأسي

َع بيُنوري  َأ ََيأَتمي ََ ََيَاُف َأ يني َكا ََّ َصََلَح الدِي ََ َأ َلُمو ِأ تَ عأ ُت ُف،  َوأَن أ َوأ ََ فَ َقدأ زَاَل َذليَك اْلأ ، َواْلأ يني الدِي
َن الأَمالي َأَخُذوهُ  ٍء مي َقُه، َفَصاَْلُوُه َعَلى َشيأ دأ ِأ َفََل ََيأَتنيُع. فَ َعليُموا صي َناُه إيََل بيََلديُك َرى َوإيَذا َطَلب أ  َوَأسأ

ُدأ  نَي َوتَ َقرََّرتي اْلأ ليمي نأَد الأُمسأ ِأ َكانُوا عي  نَُة.ُأطأليُقوا َْلُ
َُمَراءي الَّ  تَ عأَظَمُه، وََكَتَب إيََل الأَمليكي الصَّاليحي َواْلأ يني بيَذليَك أَنأَكَرُه َواسأ َع َصََلُح الدِي ا َسَي يَن َمَعُه فَ َلمَّ ذي

ِأ َوإيزأَعاجَ  َيرينأجي َوُمَقارََعتَ ُه َد بيََلدي الأ هي َقصأ سي َأ نأ نَ  ِأ َما فَ َعُلوُه َويَ بأُذُل مي نأ يُ َقبِيُح َْلُ ٍء مي دي َشيأ ِأ َعنأ َقصأ ُه
امي لييَ َتَملََّك الأبيََلَد، َوا رَي َلُه َطرييٌق إيََل بيََلدي الشَّ َأ َيصي ُدُه َأ ََ َقصأ ، وََكا َُمَراُء بيََلدي الأَمليكي الصَّاليحي ْلأ

يني َغازي  نأ َسيأفي الدِي نأُه َومي فًا مي َيرينأَج َخوأ َا َصاَْلُوا الأ ََ إيََّّ يُّو امي ََ َقدأ الشَّ نَُّه َكا ، فَإي لي صي بي الأَموأ ي، َصاحي
نأ أَ  َلَح مي َيرينأجي َأصأ ا ُصلأَح الأ ، فَ َرَأوأ امي َأ يَ عأَُبَ إيََل الشَّ نأُه َأ ََزرييََّة، َوَخاُفوا مي َأ َيَييَء َهَذا َأَخَذ الأبيََلَد اْلأ

ََ َعنأ َردِي  ُغوُلو ِأ َمشأ ، َوُه رأقي َن الشَّ ، َوَهَذا مي َن الأَغرأبي .مي ِأ  هي



 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

َع َغريأيهَ  رييَّةي َوَمَواضي ثَ ُر الظَََّ ََتََق َأكأ َرييُق بيبَ غأَداَد فَاحأ ، َوَقَع اْلأ َنةي، يفي الأُمَحرَّمي هي السَّ َرييُق يفي َهذي ا، َوَداَم اْلأ
َيَئتي النَّاُر. َرٍة َوُط  إيََل ُبكأ

، َبََن ابأُن سَ  ََ ، قَ لأَعةً َوفييَها يفي َشعأَبا ََ َتا بي ُخوزيسأ ي ُِشأَلَة َصاحي  نأَكا، َوُهَو ابأُن َأخي
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 ََ َليي ، َفَسريََّ إيلَيأهي اْلأ َعأَمالي تييََلءي َعَلى تيلأَك اْلأ سأ َا َعَلى اَلي كيي لييَ تَ َقوَّى ِبي َن الأَماهي لأُقرأبي مي ُة الأَعَساكيَر ِبي
ا نأ بَ غأَداَد ليَمنأعيهي، فَالأتَ َقوأ َر  مي يًما، َوُأسي تَ َتَل النَّاُس قيَتاًَل َعظي هي َعَلى الأَميأَمَنةي فَ َهَزَمَها، َواق أ سي َأ َوَْحََل بينَ 

، َوُهَدَمتي الأَقلأَعُة. َل رَأأُسُه إيََل بَ غأَداَد، فَ ُعلِيَق بيَبابي النُّوِيِي ي ُِشأَلَة، َوْحُي  ابأُن َأخي
َمأ  ، تَ َواَلتي اْلأ ََ َنا َوفييَها، يفي رََمَضا ًما َما رَأَي أ ، َفَداَمتأ َأرأبَعينَي يَ وأ لي صي َزييَرةي َوالأَموأ ٍر َواْلأ ََّيري َبكأ طَاُر يفي دي

َدأ  َُها، وََكثُ َر اْلأ َداُر ْلَأَظٍة، َوُخرِيَبتي الأَمَساكيُن َوَغريأ قأ ، ُكلُّ َمرٍَّة مي ي َ َمرََّتنيأ َس فييَها َغريأ مأ ُم، َوَماَت ََتأَتُه  الشَّ
َا زَاَدتأ َعَلى ُكلِي زيََّيَدةٍ َكثيرٌي مي  َّنَّ ثَ ُرَها بيبَ غأَداَد، فَإي ََ َأكأ يَمًة، وََكا َلُة زيََّيَدًة َعظي جأ ، َوزَاَدتأ دي  َن النَّاسي

ٍر، َوَخاَف النَّاُس الأَغَرَق، َوفَارَُقوا الأبَ َلَد، َوَأقَاُموا َعلَ  رَاٍع وََكسأ َمتأ ُمنأُذ بُنيَيتأ بَ غأَداُد بيذي ئي ى شَ تَ َقدَّ اطي
هي، َونَ َبَع  ٌع َِبَدُروا بيَسدِي ضي َتَح َموأ ََ رَجي َوَغريأيهي، وََكانُوا ُكلََّما ان أ َن انأَيَتاحي الأَقوأ فًا مي َلَة َخوأ جأ الأَماُء يفي دي

، َوَدخَ  يِي ََ الأَعُضدي َتا وري، َوَدَخَل الأَماُء إيََل الأبييَماريسأ َن الدُّ ، َوَخرََّب َكثيريًا مي َن الأَبََللييعي َُُن مي َلتي السُّ
صي الأَماءي ب َ  ، َفَمنَّ اَّللَُّ تَ َعاََل َعَلى النَّاسي بينَ قأ َا َكاَنتأ َقدأ تَ َعلََّقتأ َّنَّ َبابييكي الَِّتي َلُه، فَإي َرُفوا الشَّ َأ َأشأ عأَد َأ

.  َعَلى الأَغَرقي
 َ َنُة بيبَ غأَداَد َبنيأ َيت أ ُوََل، َكاَنتي الأ َة َوفييَها، يفي َُجَاَدى اْلأ ََ َليي ََّ اْلأ ََةي، َوَسبَ بُ َها َأ َليي َاَز َواْلأ يني قَاَيأ ُقطأبي الدِي

، َوَأغأَلقَ  يني نأُه ُقطأُب الدِي يني ابأني رَئييسي الرَُّؤَساءي إيََل الأويزَارَةي، َفَمَنَع مي َِبَب النُّوِيِي  َأَمَر ِبييَعاَدةي َعُضدي الدِي
ََُة إيََل تَ رأكي َوزَارَتيهي، فَ َقاَل ُقطأُب َوَِبَب الأَعامَّةي، َوبَقيَيتأ َداُر  َليي ََةي َكالأُمَحاَصَرةي، فََأَجاَب اْلأ َليي اْلأ

َها، فَالأَتَجَأ إيََل صَ  ن أ ُُروجي مي ْلأ َر ِبي نأ بَ غأَداَد، فَأُمي يني مي َراجي َعُضدي الدِي َنُع إيَلَّ ِبييخأ : ََل َأق أ يني يني الدِي ري الدِي دأ
ُيوخي َعبأ  َتا، َشيأخي الشُّ َأ يَل، فََأَخَذُه إيََل ريَِبَطهي َوَأَجارَُه، َونَ َقَلُه إيََل َداري الأَوزييري بيَقُط َاعي ِي بأني إيَسأ ي دي الرَّحي

َرةي. خي َا، ُثَّ َعاَد إيََل بَ يأتيهي يفي َُجَاَدى اْلأ  فََأقَاَم ِبي
َلي  َُد ابأُن اْلأ رُي أَبُو الأَعبَّاسي َأْحأ َمي ةي َوفييَها َسَقَط اْلأ ََ ًة  -ي ََ ي َصاَر َخليي نأ قُ بٍَّة َعاليَيٍة إيََل  -َوُهَو الَّذي مي

ََةي  َليي َِ ابأُن اْلأ َسُه بَ عأَدُه، َوَسلي َأ ُُه َْنَاٌح، فَأَلأَقى نَ   َأرأضي التَّاجي َوَمَعُه ُغََلٌم َلُه اَسأ
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َسَك؟ فَ َقاَل: َأ َ أَلأَقيأَت نَ  رُي  َوَْنَاٌح، َفقييَل ليَنَجاٍح: َلي َمي ََلَي، فَ َرَعى َلُه اْلأ َما ُكنأُت ُأرييُد الأبَ َقاَء بَ عأَد َموأ
هي، َوَلقييَ  مي ُكأ يُعَها ِبي َلُة َجَي وأ ًة َجَعَلُه َشَرابييًّا، َوَصاَرتي الدَّ ََ ا َصاَر َخليي ُه الأَمليُك أَبُو الأَعبَّاسي َذليَك، فَ َلمَّ

، َوَِبَلَغ يفي اْلأي  يني زُّ الدِي ُِ عي ي لأعيَراقي َوالأُوَزرَاءي الرَّحي َُمَراءي ِبي يُع اْلأ ميي َلُه، َوَخَدَمُه َجَي دي قأ َي إيلَيأهي َوالت َّ َسا حأ
. ِأ ُُه  َوَغريأ

وَر، َوقَ َتَل ََجَاَعةً  َلُه، فَ َهَدَم الدُّ ث أ ، َوَقَع بيبَ غأَداَد بَ َرٌد كيَباٌر َما رََأى النَّاُس مي ََ َن النَّاسي  َوفييَها، يفي رََمَضا مي
ََ َعامَُّتُه َكالنَّارينأجي ُيَكسِي وَ  َعَة َأرأطَاٍل، وََكا َها َفَكاَنتأ َسب أ ن أ ي، فَ ُوزيَنتأ بَ َرَدٌة مي َن الأَمَواشي ُر َكثيريًا مي

َدُة َعَليأهي. زييِي يفي " ََتريَييهي "، َوالأُعهأ َوأ َََرجي بأُن اْلأ . َهَكَذا ذََكَرُه أَبُو الأ ََ َغأَصا  اْلأ
َن َوفييَها َكاَنتأ وَ  ، قُتيَل فييَها َكثيرٌي مي ََ َ َشاهأ َمازَنأَدرَا بي نَ يأَسابُوَر، َوَبنيأ ، َصاحي َ الأُمَؤيِيدي يَمٌة َبنيأ َعٌة َعظي ق أ

ليهي  هأ ِي َوَخرَّبَُه َوفَ َتَك ِبَي َل ي أ ، َوَدَخَل الأُمَؤيِيُد بَ َلَد الدَّ ََ ََزَم َشاُه َمازَنأَدرَا ، فَاَّنأ ي َتنيأ  ُه.َوَعاَد َعنأ الطَّائيََ
ََّ الأَماَء َلمَّ  ، َوَسبَ بُ َها َأ لي َِببي الأَكرأخي َرةي َوَأهأ لي َِببي الأَبصأ َ َأهأ َعٌة َكبيريٌَة َبنيأ ا زَاَد َسَكَر َوفييَها َوقَ َعتأ َوق أ

، َفَصاَح َأهأ  َقَلَعتأ ٌد فييهي َشَجَرٌة، فَان أ جي ، فَ َغريَق َمسأ ِأ ُه ًرا رَدَّ الأَماَء َعن أ ُل الأَكرأخي َسكأ : َأهأ ُل الأَكرأخي
يني ت َ  ُة إيََل َعََلءي الدِي ََ َليي َم اْلأ َنُة، فَ تَ َقدَّ َيت أ َجَرُة، َلَعَن اَّللَُّ الأَعَشَرَة! فَ َقاَمتي الأ َقَلَعتي الشَّ ، ان أ ِأ َِيهي َش بيَك َنامي

لَّ  يعييًّا، َوَأرَاَد ُدُخوَل الأَمحي ََ شي َنَُّه َكا َرةي ْلي لي َِببي الأَبصأ ُلَها، َوَأغأَلُقوا َفَماَل َعَلى َأهأ ةي، َفَمنَ َعُه َأهأ
َة فَأَنأَكَرُه َأَشدَّ إي  ََ َليي ، فَ بَ َلَغ َذليَك اْلأ َوابي َب أ َراَق اْلأ َُوا َعَلى السُّوري، َوَأرَاَد إيحأ َواَب َوَوقَ  نأَكاٍر َوَأَمَر اَْلَب أ

ُبوًعا، ُثَّ ان أ  َنُة ُأسأ َيت أ .ِبييَعاَدةي تَ َناَمَش، فَ َعاَد، َوَداَمتي الأ ٍَ طي ُسلأطَا نأ َغريأي تَ َوسُّ َاُل مي َصَل اْلأ ََ 
نَ ُهَما َحرأبٌ  ، َفَجَرى بَ ي أ ََ ََل ينييَّةي َوَقَصَد بيََلَد قَ َلجي َأَرسأ طَنأطي  َوفييَها َعََبَ َمليُك الرُّومي َخلييَج الأُقسأ

َزُه َعادَ  ا رََأى َمليُك الرُّومي َعجأ ، فَ َلمَّ ََ ليُمو َتظأَهَر فييَها الأُمسأ َر  اسأ َكريهي َوُأسي نأ َعسأ هي، َوَقدأ قُتيَل مي إيََل بَ َلدي
 ََجَاَعٌة َكثيريٌَة.
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دي بأني َعبأدي اَّللَّي  ري بأني ُُمَمَّ َُد بأُن َعلييِي بأني الأُمَعمَّ ُوََل، َماَت َأْحأ  أَبُو ]الأَوفَ َياُت[ َوفييَها، يفي َُجَاَدى اْلأ
يَث الأَكثيرَي َعبأدي اَّللَّي الأَعَلوييُّ اْلأُ  َدي َع اْلأ َر، َوَسَي ََ يُ َلقَُّب الظَّاهي ُّ نَقييُب الأَعَلوييِينَي بيبَ غأَداَد، وََكا َسيأِني

لي بَ غأَداَد. ََ َحَسَنَة َأهأ  َوَرَواُه، وََكا
ََد بأ  َسني بأني َأْحأ ََد بأني اْلَأ َسُن بأُن َأْحأ َافيُظ أَبُو الأَعََلءي اْلَأ َ اْلأ ُّ، َوفييَها تُ ُويفِي ََمَذاّني ٍد الأَعطَّاري اْلأ ني ُُمَمَّ

ثينَي يفي زََما َي الأُمَحدِي نأ َأعأَيا ََ مي َي َواللَُّغةي، وََكا يثي َوقيَراَءةي الأُقرأآ َدي ََ َلُه َسافَ َر الأَكثيرَي يفي َطَلبي اْلأ نيهي، وََكا
َاصَّةي. نأَد الأَعامَّةي َواْلأ هي عي ٌِ بيبَ َلدي ي  قَ ُبوٌل َعظي

لي َوفييَها  صي لأَموأ يُّ ِبي وييُّ الأبَ غأَدادي َي النَّحأ َها بأني الدَّ ٍد َسعييُد بأُن الأُمَباَركي الأَمعأُروُف ِبي َ أَبُو ُُمَمَّ ََ تُ ُويفِي ، وََكا
َُها. َها " الأُغرَُّة " َوَغريأ ن أ ُهورَُة مي وي، َلُه التََّصانييُف الأَمشأ  إيَماًما يفي النَّحأ
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َماَئٍة[]ُثَّ َدَخَلتأ   َسَنُة َسبأعينَي َوََخأسي
570 - 

َكنأَدرييَّةي وَ  سأ يَنةي اْلأي قيلِييََّة إيََل َمدي ُطولي صي ُر ُوُصولي ُأسأ َماَئٍة ذيكأ َهاُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأعينَي َوََخأسي هي َعن أ  اَّنأيَزامي
َكنأَدرييَّ  سأ ُل اْلأي َيَر َأهأ َنةي، يفي الأُمَحرَّمي َظ هي السَّ ََ يفي َهذي لِييََّة، وََكا قي نأ صي َيرينأجي مي ُطولي الأ سأ َر ِبُي صأ َكري مي ةي َوَعسأ

بي  ، َوإيََل َصاحي امي لي الشَّ َيرينأجي بيَساحي َر إيََل َمليكي الأ صأ لي مي [ َأهأ نأ ]إيرأَسالي َسَبُب َذليَك َما ذََكرأََنُه مي
َر لييَ ُثوُروا بيَصََل  صأ ََّيَر مي ُدوا دي صي لِييََّة، لييَ قأ قي لِييََّة صي قي ُب صي َز َصاحي َر، َفَجهَّ صأ نأ مي يني َوَُيأريُجوُه مي حي الدِي

َيأَل، وَ  ُل اْلأ ََ َطرييَدًة ََتأمي تُّ َوَثََلثُو اَلَة، َوسي ُل الرَّجَّ يِنيٍِ ََتأمي ائَ َتا شي تُُه مي ُطوًَل َكثيريًا ُعدَّ تَُّة َمَراكيَب  ُأسأ سي
، َوَأرأبَ عُ  َرأبي ُل آَلَة اْلأ َن كيَباٍر ََتأمي ا، َومي ًَ ََ أَلأ لي ََخأُسو َن الرَّاجي َزأَواَد، َوفييَها مي ُل اْلأ ََ َمرأَكًبا ََتأمي و

. َبلييٍِ اَئُة تَ رَكأ َها ََخأُسمي ن أ اَئٌة، مي َي أَلأٌف َوََخأُسمي َُرأَسا  الأ
كَ  سأ َُه إيََل اْلأي لِييََّة، َوَسريَّ قي بي صي ِِي َصاحي ُِ ابأَن َع ُم َعَليأهي ََ الأُمَقدَّ َها وََكا َر، فَ َوَصُلوا إيلَي أ صأ ََّيري مي نأ دي نأَدرييَّةي مي

ليَها َوُطَمأأنيينَ  نأ َأهأ َلٍة مي َأ نيي َغ تِينَي، َعَلى حي ٍع َوسي ةي َسَنَة تيسأ ي اْلأيجَّ نأ ذي رييَن مي سي َوالأعيشأ ادي ٍة، يفي السَّ
ن َ  ِأ ليَيمأ َتيي ِأ َوُعدَّ هي ََلحي َكنأَدرييَّةي بيسي سأ ُل اْلأي ُِ َفَخَرَج َأهأ َعُه ، َفَمن أ َعُدوا َعني الأبَ َلدي ، َوأَب أ ُزولي َن الن ُّ ِأ مي ُعوُه

َّا يَليي الأبَ  َيرينأُج إيََل الأََبِي ِمي وري، َونَ َزَل الأ ََُلزََمةي السُّ ِأ ِبي نأ َذليَك، َوَأَمَرُه ِأ مي َر َوالأَمَنارََة الأَواِلي َعَليأهي حأ
يَنةي َوَنَصُبوا  ُموا إيََل الأَمدي ، َوتَ َقدَّ ُل الأبَ َلدي ِأ َأهأ َِبتي َوالأَمَجانييَق َوقَاتَ ُلوا َأَشدَّ قيَتاٍل، َوَصََبَ َْلُ ِبَّ َها الدَّ َعَلي أ

َكنأَدرييَّةي وَ  سأ لي اْلأي نأ َشَجاَعةي َأهأ َيرينأُج مي َكري إيَلَّ الأَقلييُل، َورََأى الأ َن الأَعسأ ِأ مي نأَدُه ني َوَلَأ َيُكنأ عي ُحسأ
ِأ َما رَا هي ََلحي .سي ِأ  َعُه

، َوَداَم الأقيَتاُل َأوَّ  ِأ ُه ُعونَُه ليَدفأعي الأَعُدوِي َعن أ َتدأ يني َيسأ َالي إيََل َصََلحي الدِي ْلأ َتي الأُكُتُب ِبي ٍم إيََل َوُسريِي َل يَ وأ
وا، َوََلزَُموا الزَّحأ  َ، َوَجدُّ َم الثَّاّني َيرينأُج الأقيَتاَل الأيَ وأ َهاري، ُثَّ َعاَوَد الأ ري الن َّ َِبُت آخي ِبَّ َف، َحَّتَّ َوَصَلتي الدَّ

َن الأَعَساكيري  َم مي  إيََل قُ رأبي السُّوري، َوَوَصَل َذليَك الأيَ وأ
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لي  َُوُس َأهأ ِأ نُ  َكنأَدرييَّةي، فَ َقويَيتأ ِبيي سأ َن اْلأي هي، َوُهَو َقرييٌب مي ََ يفي َأقأطَاعي يَّةي ُكلُّ َمنأ َكا ََلمي سأ َها، اْلأي
َسُنوا نأُه َعَلى  َوَأحأ ََ َِبَب الأبَ َلدي َوَخَرُجوا مي ليُمو ُم الثَّاليُث فَ َتَح الأُمسأ ََ الأيَ وأ ا َكا َ، فَ َلمَّ الأقيَتاَل َوالصََّبأ

َتدَّ  َيرينأُج َواشأ ، فَارأََتَع الأ نأ ُكلِي اْلأيَهاتي َياُح مي ، وََكثُ َر الصِي ََ ِأ َغارُّو نأ ُكلِي َجانيٍب، َوُه َيرينأجي مي اُل،  الأقيتَ الأ
، وَ  ِأ َرُه َعَليأهي َرُقوَها، َوَصََبُوا ليلأقيَتالي فَأَن أَزَل اَّللَُّ َنصأ َِبتي فََأحأ ِبَّ ََ إيََل الدَّ ليُمو َظَهَرتأ فَ َوَصَل الأُمسأ

ُل الأبَ َلدي إيلَيأهي وَ  َهاري، َوَدَخَل َأهأ ري الن َّ رييَن الأقيَتاَل إيََل آخي ََ َأَمارَاتُُه، َوَلَأ يَ َزاُلوا ُمَباشي ُرو تَ بأشي ََ ُمسأ ِأ َفريُحو ُه



َرةي الأَقتألي َواْلأي  ، وََكث أ ِأ ِبيي َيرينأجي َوفُ ُتوري َحرأ ، َوَفَشلي الأ ِأ َتيي ري َوقُ وَّ رَي الظَََّ نأ تَ َباشي ا مي َا رََأوأ .ِبي ِأ الَتيهي  َراحي يفي رَجَّ
َََبُ َساَر بيعَ  ا َوَصَلُه اْلأ نَُّه َلمَّ يني فَإي دَّ َوَأمَّا َصََلُح الدِي َساكيريهي، َوَسريََّ َِمأُلوًكا َلُه َوَمَعُه َثََلُث َجَنائيَب ليَيجي

َياَط خَ  َكري إيََل ُدمأ َن الأَعسأ ًة مي ُر بيُوُصوليهي، َوَسريََّ طَائيََ َكنأَدرييَّةي يُ َبشِي سأ َها إيََل اْلأي َ َعَلي أ ريأ َها، السَّ فًا َعَلي أ وأ
تيَياطًا َْلَا، َفَساَر َذليَك الأمَ  ري، َوالنَّاُس َقدأ رََجُعوا َواحأ هي َوقأَت الأَعصأ مي نأ يَ وأ َكنأَدرييََّة مي سأ ُلوُك، فَ َوَصَل اْلأي مأ

َع النَّاُس َذليكَ  ا َسَي نَي، فَ َلمَّ ريعي يني َوالأَعَساكيري ُمسأ يءي َصََلحي الدِي َجي ، فَ َناَدى يفي الأبَ َلدي ِبي َن الأقيَتالي  مي
، َوَقدأ  يني َمَعُه، َعاُدوا إيََل ]الأقيَتالي ََّ َصََلَح الدِي ِأ َيُظنُّ َأ ُه ن أ ، وَُكلٌّ مي نأ تَ َعٍب َوَأَلَي اْلأيَراحي ِأ مي [ زَاَل َما ِبيي

َأ ُيَشاَهَد قيَتالُُه.  فَ ُهَو يُ َقاتيُل قيَتاَل َمنأ يُرييُد َأ
يني يفي َعَساكيريهي، َفُسقيَط يفي أَيأدي  َيرينأُج بيُقرأبي َصََلحي الدِي َع الأ ُِ َوَسَي ، َوازأَداُدوا تَ َعًبا َوفُ ُتورًا، فَ َهاََجَُه ِأ يهي

ليَحةي الأَكثي  َسأ َن اْلأ َا فييَها مي ِأ فَ َغنيُموَها ِبي هي َيامي ، َوَوَصُلوا إيََل خي تيََلطي الظَََّلمي نأَد اخأ ََ عي ليُمو ريَةي الأُمسأ
َي  الَةي الأ يَمةي، وََكثُ َر الأَقتأُل يفي رَجَّ ََلتي الأَعظي ِأ َوالتََّحمُّ ري، َوقَ رَّبُوا َشَوانييَ ُه ِأ إيََل الأَبحأ ُه ن أ ، فَ َهَرَب َكثيرٌي مي رينأجي

نَي يفي الأ  ليمي ، َوَغاَص بَ عأُض الأُمسأ ِأ ِأ َورَكيَب، َوَغريَق بَ عأُضُه َِ بَ عأُضُه لي ليرَيأَكُبوا فييَها، َفَسلي احي َماءي إيََل السَّ
َيرينأجي فَ َغريقَ  ِي الأ نأ َوَخَرَق بَ عأَض َشَواّني َتَمى َثََلَثَيائٌَة مي ا َهاريبينَي، َواحأ نأ َذليَك، فَ َولَّوأ ََ مي ، َفَخاَف الأَباُقو تأ

َحى  َأ َأضأ َرٍة، َوَداَم الأقيَتاُل إيََل َأ ََ إيََل ُبكأ ليُمو ُِ الأُمسأ ، فَ َقاتَ َلُه َيرينأجي َعَلى رَأأسي َتلٍِ َي الأ َهاُر، فُ رأَسا الن َّ
ُل الأبَ لَ  ِأ َأهأ ِأ َوَحاَق فَ َغَلبَ ُه نَي َشرَُّه ليمي ى اَّللَُّ الأُمسأ ََ رٍي، وََك َ قَتييٍل َوَأسي ِأ َفَصاُروا َبنيأ دي َوقَ َهُروُه

. ِأ ُرُه لأَكافيرييَن َمكأ  ِبي
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رَ  صأ ََلفي الأَكنأزي بيَصعييدي مي ُر خي  ذيكأ
تَ  َر، َواجأ صأ ُز بيَصعييدي مي َنةي َخاَلَف الأَكن أ هي السَّ َي َوالأَعَربي َويفي َأوَّلي َهذي وَدا يَّةي الأبيََلدي َوالسُّ نأ رَعي َمَع إيلَيأهي مي

ريي أَِي اْلأَ  َمي هي، َوُهَو َأُخو اْلأ يَّةي يفي َأقأطَاعي َن الصَََّلحي رٌي مي ََ ُهَناَك َأمي ِأ َخلأٌق َكثيرٌي، وََكا يأَجاءي َوَغريأيهي
ُلُه َعلَ  َِ قَ ت أ ُز، فَ َعُظ ، فَ َقتَ َلُه الأَكن أ نيي مي ، َفَساَر إيََل قيَتالي السَّ ِأ َجعيهي َُمَراءي َوَأشأ ََبي اْلأ نأ َأكأ يهي، َوُهَو مي ى َأخي

ي َكري، َوَوَصُلوا إيََل َمدي َن الأَعسأ ، وََكثيريًا مي َُمَراءي َن اْلأ يني ََجَاَعًة مي ٍد، الأَكنأزي، َوَسريََّ َمَعُه َصََلُح الدِي َنةي َطوأ
، فَ َقاتَ ُلوا ِأ َتَمتأ َعَليأهي ُروا  فَاحأ ِأ َكثيريًا، َوُذلُّوا بَ عأَد الأعيزِي َوُقهي ُه ن أ ، َوقَ تَ ُلوا مي ِأ َيُروا ِبيي َا، َوَظ َمنأ ِبي

َتَكانُوا.  َواسأ
ٍد إيََل الأَكنأزي، َوُهَو يفي طُغأَيانيهي يَ عأَمُه، فَ َقاتَ ُلوُه، فَ ُقتي  نأ َطوأ ِأ مي هي َكُر بَ عأَد فَ َراغي َل ُهَو َوَمنأ ُثَّ َساَر الأَعسأ

ُلَها.مَ  ََّ َأهأ َنتأ بَ عأَدُه الأبيََلُد َواطأَمَأ ، َوَأمي ِأ َعأَرابي َوَغريأيهي َن اْلأ  َعُه مي
 

قَ  َمشأ يني دي ُر ُملأكي َصََلحي الدِي  ذيكأ



َق، َوَسَببُ  َمشأ يَنَة دي يني يُوُسُف بأُن أَيُّوَب َمدي ، َمَلَك َصََلُح الدِي َوَّلي َنةي، َسلأَخ رَبييٍع اْلأ هي السَّ  يفي َهذي
ََ َسعأُد الدِي  َق، وََكا َمشأ ََ بيدي ُنُه الأَمليُك الصَّاليُح بَ عأَدُه َكا ا َماَت َوَمَلَك اب أ يني َلمَّ ََّ نُوَر الدِي يني  َذليَك َأ

يني  نأَد َِشأسي الدِي َا عي يني َغازيي إيََل َحَلَب، َكَما ذََكرأََنُه، فََأقَاَم ِبي نأ َسيأفي الدِي َتكينَي َقدأ َهَرَب مي ابأني  َكُمشأ
َأ يُغيرَي إيََل َحلَ  ايَةي َأ ََزرييَّةي َخاَف ابأُن الدَّ يني َعَلى الأبيََلدي اْلأ ََل َسيأُف الدِي تَ وأ ا اسأ ايَةي، فَ َلمَّ َب الدَّ

ُضَر الأَمليُك الصَّاليُح َوَمَعُه الأَعَساكيُر إيََل حَ  َق ليَيحأ َمشأ يني إيََل دي ليُكَها، فََأرأَسَل َسعأُد الدِي ا فَ َيمأ َلَب، فَ َلمَّ
َهزيًما إيََل  َكًرا فَ نَ َهُبوُه، َوَعاَد ُمن أ مي َعسأ ُد بأُن الأُمَقدَّ يني ُُمَمَّ َق َسريََّ إيلَيأهي َِشأُس الدِي َمشأ  َحَلَب، قَاَرَب دي

َمشأ  يَن بيدي َُمَراَء الَّذي ََّ اْلأ نأُه، ُثَّ إي َذ مي َوَض َما ُأخي ايَةي عي َلَف َعَليأهي ابأُن الدَّ َلَحةي، فََأخأ َق َنَظُروا يفي الأَمصأ
ايَةي  َق، فََأرأَسُلوا إيََل ابأني الدَّ َمشأ هي بيدي نأ َمَقامي َلةي مي وأ َلُح ليلدَّ ريَُه إيََل َحَلَب َأصأ ََّ َمسي ََ فَ َعليُموا َأ َيطأُلُبو

َُه َوَعلَ  َزُه َوَسريَّ يني ليَيأأُخَذ الأَمليَك الصَّاليَح، َفَجهَّ ، َفَساَر إيََل إيرأَساَل َسعأدي الدِي َها بيَراقيُش ََتأِني سي َأ  ى نَ 
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ا َوَصُلوا إيلَي أ  َنةي، َوَأَخَذ الأَمليَك الصَّاليَح َوَعاَد إيََل َحَلَب، فَ َلمَّ هي السَّ نأ َهذي َق يفي الأُمَحرَّمي مي َمشأ َها دي
َوتي  ايَةي َوإيخأ يني ابأني الدَّ يني َعَلى َِشأسي الدِي ابي رَئييسي َحَلَب قَ َبَض َسعيُد الدِي هي، َوَعَلى رَئييسي بأني اْلأَشَّ

نأ َذليَك. نأ مي ايَةي َلَأ يَ َتَمكَّ يني ابأني الدَّ ََل َمَرُض َِشأسي الدِي َا، َوَلوأ َداثي ِبي َحأ مي اْلأ  َوُمَقدَّ
مي  ، َفَخاَفُه ابأُن الأُمَقدَّ بيريي الأَمليكي الصَّاليحي يني بيَتدأ تَ َبدَّ َسعأُد الدِي َق  َواسأ َمشأ يَن بيدي َُمَراءي الَّذي َن اْلأ ُُه مي َوَغريأ

ثأَل َما فَ َعَل ِبيَ  َنا، َوفَ َعَل مي ُر َحَلَب َأَخَذ الأَمليَك الصَّاليَح َوَساَر بيهي إيلَي أ تَ َقرَّ َأمأ َلَب، َوقَاُلوا: إيَذا اسأ
ََُرا لي لييَ عأَُبَ الأ صي َب الأَموأ يني َغازيي َصاحي َعلأ وََكاتَ ُبوا َسيأَف الدِي َأ ِأ يَ  َق، فَ َل َمشأ ِأ ليُيَسلِيُموا إيلَيأهي دي َت إيلَيأهي

ُدُه ابأُن  صي َها َويَ قأ َنُع َعن أ َق فَ ُيمأ َمشأ رَي إيََل دي ََُراَت َوَيسي ََ َمكييَدًة َعَليأهي لييَ عأَُبَ الأ َأ َتُكو هي َوَخاَف َأ َعمِي
َلُك. َأَشاَر  ريهي فَ يَ هأ نأ َورَاءي َظهأ َكُر َحَلَب مي ُر الأَبعييَد َوَعسأ َُ يُ َقدِي ََبا ، َواْلأ يني زُّ الدِي َينأَداُر عي ََذا زَلأ َعَليأهي ِبي

َ َحزأًما، َكَما قَاَل: ْبأ رِي َقرييًبا، َويَ َرى اْلأ َن الشَّ  مي
َي  ََبا َ َحزأٌم ... َوتيلأَك طَبييَعُة الرَُّجلي اْلأ ْبأ ََّ اْلأ ُبَ َناُء َأ  يَ َرى اْلأ

ا َأَشاَر َعَليأهي  يني َوالأَمليَك  فَ َلمَّ َق، َورَاَسَل َسعأَد الدِي َمشأ دي دي نأ َقصأ تَ َنَع مي َينأَداُر قَبيَلُه َوامأ ََذا الرَّأأيي زَلأ ِبي
ف ُ  َِ َخوأ َق َعظأ َمشأ تَ َنَع َعني الأُعُبوري إيََل دي ا امأ ، فَ َلمَّ َن الأبيََلدي ، الصَّاليَح َوَصاَْلَُهَما َعَلى َما َأَخَذُه مي ِأ ُه

يَنئيٍذ َصََلَح َوقَاُلوا:  َنا، َفَكاتَ ُبوا حي ريي إيلَي أ ِأ َمانيٌع َعني الأَمسي يني َلَأ يَ بأَق َْلُ ِأ َسيأُف الدِي َحيأُث َصاَْلَُه
ِأ يفي َذليَك َِشأ  ََ َكبيريُُه ، وََكا ِأ ُعوُه ليُيَملِيُكوُه َعَليأهي َتدأ َر، َواسأ صأ َب مي يني يُوُسَف بأَن أَيُّوَب، َصاحي ُس الدِي

يني  نأَجاَر َسَنَة الدِي ِي سي ليي َِ، َوَقدأ ذََكرأََن َُمَاَمَرَة أَبييهي يفي َتسأ َبَه َأَِبُه َفَما َظَل ، َوَمنأ َأشأ مي َأرأَبٍع بأُن الأُمَقدَّ
َماَئٍة.  َوَأرأبَعينَي َوََخأسي

، َوَساَر َجرييَدةً  يني بيَذليَك َلَأ يَ لأَبثأ ا َوَصَلتي الرُُّسُل إيََل َصََلحي الدِي َيرينأُج يفي  فَ َلمَّ اَئةي فَاريٍس َوالأ يفي َسبأعيمي



بُ َها َوُهوَ  يَنئيٍذ َصاحي َا[ حي ََ ]ِبي َرى، وََكا امي َقَصَد ُبصأ ا َوطيَئ َأرأَض الشَّ ، فَ َلمَّ ِأ ِأ يُ َبالي ِبيي نأ  َطرييقيهي، فَ َل مي
ا رََأى قيلََّة َمنأ َمَعهُ  لي  َُجأَلةي َمنأ َكاتَ َبُه، َفَخَرَج َوَلقيَيُه، فَ َلمَّ ََاضي ي الأ لأَقاضي َتَمَع ِبي هي، َواجأ سي َأ َخاَف َعَلى نَ 

ِأ َمنأ  َكري، َوَلوأ َمنَ َعُك َصُد ِبييثألي َهَذا الأَعسأ ٌِ ََل يُ قأ ي َكًرا، َوَهَذا بَ َلٌد َعظي ِأ َعسأ بيهي  َوقَاَل: َما َأَرى َمَعُك
 ََ َأ َكا ، فَإي َوادي ُل السَّ ِأ َأهأ َهاري َأَخذَُك َن الن َّ ُر. فَ َقاَل: َمَعَنا: َماٌل َكثيرٌي  َساَعًة مي َمأ ِأ َماٌل َسُهَل اْلأ َمَعُك

يُع  ُتُموََن، َوَجَي َلكأ ِأ َوَأهأ ُت هي َوقَاَل: َهَلكأ َرى َعَلى رَأأسي ُب ُبصأ يَناٍر، َفَضرأَب َصاحي نَي أَلأَف دي َُ ََخأسي َما  َيُكو
يَناٍر. َرُة آََلفي دي ِأ َعشأ ََ َمَعُه  َكا

َكري إيلَيأهي، فَ َلُقوهُ ُثَّ َساَر َصََلُح  َن الأَعسأ َا مي َق َفَخَرَج ُكلُّ َمنأ ِبي َمشأ يني إيََل دي  الدِي
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، وََكاَنتي الأَقلأَعُة بييَ  هي الأَمعأُروَفةي بيَداري الأَعقييقييِي َل الأبَ َلَد، َونَ َزَل يفي َداري َواليدي ُُه َوَخَدُموُه، َوَدخأ ٍم اَسأ دي َخادي
، فَأَ  َُ يعي َرُيأَا ُِ يفي َجَي َاكي ي الأبَ َلدي َواْلأ َرزُورييَّ َوُهَو قَاضي هأ يني بأَن الشَّ يني َكَماَل الدِي َضَر َصََلُح الدِي حأ

َِ الأَقلأَعَة إيلَيأهي، َوقَالَ  ََ ليُيَسلِي َي َوالأَوقأفي َوَغريأي َذليَك، َوَأرأَسَلُه إيََل َرُيأَا يَوا َن الدِي  : َأََن َِمأُلوكُ ُأُموريهي مي
نأُه إيلَيأهي، وَ  َذتأ مي يُد الأبيََلَد الَِّتي ُأخي َمُه، َوُأعي دي َنأُصَرُه َوَأخأ ئأُت إيَلَّ ْلي ، َوَما جي ََ ََيأُطُب الأَمليكي الصَّاليحي َكا

َِ الأقَ  ، َوَلَأ يَ َزلأ َمَعُه َحَّتَّ َسلَّ ََ يأني إيََل َرُيأَا هي ُكلِيَها، َفَصعيَد َكَماُل الدَّ لأَعَة، َفَصعيَد َصََلُح َلُه يفي بيََلدي
َأ  َا َوثَ بََّت َقَدَمُه، َوَقويَيتأ نَ  َرَجَها َواتََّسَع ِبي ، َوَأخأ َوالي َمأ َن اْلأ َذ َما فييَها مي َها، َوَأخأ يني إيلَي أ ُسُه، َوُهَو َمَع الدِي

ُطأَبةُ  ، َواْلأ ُلوكي لأَممأ ُبُه ِبي ، َوَُيَاطي ُر طَاَعَة الأَمليكي الصَّاليحي هي. َهَذا يُظأهي َسأي ُة ِبي كَّ  َوالسِي
 

أَص َوَْحَاةَ  يَنَِتأ ْحي يني َمدي ُر ُملأكي َصََلحي الدِي  ذيكأ
ََلمي طُغأ  سأ َا َأَخاُه َسيأَف اْلأي َلَف ِبي َتخأ َرَها، اسأ َق، َوقَ رََّر َأمأ َمشأ يني ليدي تَ َقرَّ ُملأُك َصََلحي الدِي ا اسأ دُكينَي َلمَّ

ينَ  أُص َوَْحَاُة َوقَ لأَعُة بَ عأرييَن بأَن أَيُّوَب، َوَساَر إيََل َمدي ُوََل، وََكاَنتأ ْحي تَ َهلَّ َُجَاَدى اْلأ أَص ُمسأ ةي ْحي
 ََ ُعودي الزَّعأ يني َمسأ ري الدِي ريي َفخأ َمي َزييَرةي يفي َأَقطَاعي اْلأ نأ بَ لأدي اْلأ يََّة َوَتلُّ َخاليٍد َوالرَُّها مي ا َوَسَلمي ، فَ َلمَّ ِي َراّني

يني  ٌِ َماَت نُوُر الدِي هي الأبيََلدي ُحكأ ليَها، َوَلَأ َيُكنأ َلُه يفي قيََلعي َهذي ريَتيهي يفي َأهأ َا ليُسوءي سي َلَأ َُيأكينأُه الأَمَقاُم ِبي
يني َعَلى ا نَ َزَل َصََلُح الدِي ُظَها، فَ َلمَّ ََ أَص َواٍل َُيأ ََ بيَقلأَعةي ْحي . وََكا يني َا فييَها ُوََلٌة ليُنوري الدِي أَص،  إيََّّ ْحي

، َفَمَلكَ  َن الأَغدي ِأ مي تَ نَ ُعوا، فَ َقاتَ َلُه ، فَامأ ِي ليي لتَّسأ َر الأَمذأُكوَر، رَاَسَل َمنأ فييَها ِبي هأ ي َعَشَر الشَّ الأبَ َلَد  َحادي
نأ َحَلَب، َعَلى َما نَ  َأ َعاَد مي تَ نَ َعتأ َعَليأهي الأَقلأَعُة َوبَقيَيتأ ُِمأَتنيَعًة إيََل َأ َلُه، َوامأ َأ َشاَء َوَأمََّن َأهأ ذأُكُرُه إي

َأ َتَصَعَد إيلَيأ  ، َوَأ َن التََّصرُّفي لأَقلأَعةي مي ُظَها، َوََيأَنُع َمنأ ِبي ََ أَص َمنأ َُيأ يَنةي ْحي َدي ٌَة.اَّللَُّ، َوتَ َرَك ِبي ِأ َمريأ  هي
ُر إيَلَّ طَاَعَة الأ  َواليهي ََل يُظأهي يعي َأحأ يَنةي َْحَاَة، َوُهَو يفي َجَي ، َوأَنَُّه َوَساَر إيََل َمدي يني َمليكي الصَّاليحي بأني نُوري الدِي

تيَعاَدةي َما ، َواسأ َيرينأجي َن الأ هي َعَليأهي مي ظي بيََلدي َا َخَرَج ْلييَأ  إيََّّ
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ا َوَصَل إيََل َْحَاَة َمَلَك ا ََزرييَّةي، فَ َلمَّ َن الأبيََلدي اْلأ لي مي صي ُب الأَموأ يني َصاحي يَنَة َأَخَذُه َسيأُف الدِي لأَمدي
َن الأَمَمالييكي النُّو  يُك، َوُهَو مي يني ُجورأدي زُّ الدِي رُي عي َمي ََ بيَقلأَعتيَها اْلأ َرةي، وََكا خي تَ َهلَّ َُجَاَدى اْلأ رييَّةي، ُمسأ

يني يُ َعرِيفُُه َما ُهوَ  ، فََأرأَسَل إيلَيأهي َصََلُح الدِي يني ِي إيََل َصََلحي الدِي ليي َن التَّسأ تَ َنَع مي نأ طَاَعةي  فَامأ َعَليأهي مي
يُك َعَلى َذليَك َفَحليَف َوَسريََّ  ُه ُجورأدي ََ َل َتحأ هي َعَليأهي، فَاسأ َظ بيََلدي َأ َا يُرييُد حي ، َوإيََّّ ُه إيََل الأَمليكي الصَّاليحي

، َويفي إيطأََلقي َِشأسي الدِي  تيَماعي الأَكليَمةي َعَلى طَاَعةي الأَمليكي الصَّاليحي يني َعلييٍِ َوَحَسٍن َحَلَب يفي اجأ
َلَف بيَقلأَعةي َْحَاَة َأَخاُه  َتخأ يُك إيََل َحَلَب، َواسأ ، َفَساَر ُجورأدي ني جأ َن السِي ايَةي مي ََ َأوأََلدي الدَّ َوُعثأَما

 َِ ا َعلي َتكينَي َوَسَجَنُه، فَ َلمَّ يُك إيََل َحَلَب قَ َبَض َعَليأهي َكُمشأ ا َوَصَل ُجورأدي َظَها، فَ َلمَّ ََ َأُخوُه بيَذليَك  ليَيحأ
يني َفَمَلَكَها. َِ الأَقلأَعَة إيََل َصََلحي الدِي  َسلَّ

 
َلَبكَّ  أَص َوبَ عأ َها َوُملأكيهي قَ لأَعَة ْحي هي َعن أ دي يني َحَلَب َوَعوأ ري َصََلحي الدِي ُر َحصأ  ذيكأ

يني َْحَاَة َساَر إيََل َحَلَب َفَحَصَرَها ََثليَث َجَُ  ا َمَلَك َصََلُح الدِي ُلَها، َورَكيَب َلمَّ َرةي، فَ َقاتَ َلُه َأهأ خي اَدى اْلأ
ِأ  ُت : َقدأ َعَرف أ ِأ َل َحَلَب َوقَاَل َْلُ َرَة َسَنًة، َوََجََع َأهأ نَ َتا َعشأ ُرُه اث أ ٌّ ُعمأ ََ الأَمليُك الصَّاليُح، َوُهَو َصِبي َسا  إيحأ

، َوَأََن يَتي  ِأ ريََتُه فييُك ِأ َوسي َتُه َلُك ِأ َوَُمَب َّ ي إيلَيأهي أَِي إيلَيأُك َُ َواليدي َسا ُد إيحأ َاحي ُ اْلأ ، َوَقدأ َجاَء َهَذا الظَّاَلي ِأ يُمُك
نأ َهَذا َكثيريًا َوَبَكى فَأَبأَكى النَّاَس، ف َ  َلأَق، َوقَاَل مي ي َوََل يُ َراقيُب اَّللََّ تَ َعاََل، َوََل اْلأ َبَذُلوا َلُه َيَأُخُذ بَ َلدي

قُ  ََ ََُس، َوات َّ َن أ َواَل َواْلأ َمأ ِأ اْلأ ، َوفييهي وا يفي الأقيَتالي وا َعَلى الأقيَتالي ُدونَُه، َوالأَمنأعي َعنأ بَ َلديهي، َوَجدُّ
ََ َويُ قَ  ، َفَكانُوا ََيأُرُجو ِأ ُه ن أ لأُقرأبي مي َيرينأُج ِبي ََ الأ َرأَب َواعأَتاُدوَها، َحيأُث َكا ََ َشَجاَعٌة، َقدأ أَليَُوا اْلأ اتيُلو

نأَد َجبَ  يني عي .َصََلَح الدِي َن الأبَ َلدي ُر َعَلى الأُقرأبي مي دي َشَن، َفََل يَ قأ  لي َجوأ
َواًَل َكثيريًَة ليي َ  يلييَّةي، َوبََذَل َلُه َأمأ َاعي َسأ مي اْلأي ََ ُمَقدَّ َنا َتكينُي إيََل سي يني َكُمشأ تُ ُلوا َصََلَح َوَأرأَسَل َسعأُد الدِي قأ

كَ  ِأ إيََل َعسأ ُه ن أ ، فََأرأَسُلوا ََجَاَعًة مي يني ُهُ الدِي رٌي اَسأ ِأ َأمي ا َوَصُلوا رَآُه  ريهي، فَ َلمَّ
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ِأ  تيَماعي ِبيي جأ ، َكثيرُي اَلأ ِأ يفي الأبيََلدي َنَُّه َجارُُه ِأ ْلي ُب قَ لأَعةي أَِي قُ بَ يأٍس، فَ َعَرفَ ُه  َوالأقيَتالي َُخَارأتيكينُي، َصاحي
ي َأقأدَ  : َما الَّذي ِأ ِأ قَاَل َْلُ ا رَآُه ، فَ َلمَّ ِأ َراَحاٍت ُمثأَخَنٍة، َوَْحََل َْلُ ؟ َفَجَرُحوُه جي ِأ ُت ئ أ ٍء جي ِأ َويفي َأيِي َشيأ َمُك

يلِييَّةي، فَ َقتَ ُلو  َاعي َسأ َن اْلأي ََ مي تُ َلُه، فَ ُقتيَل ُدونَُه، َوقَاَتَل الأَباُقو يني لييَ قأ ِأ َعَلى َصََلحي الدِي ا ََجَاَعًة ُثَّ َأَحُدُه
 قُتيُلوا.

ي تَ َهلَّ رََجَب، َوَسَبُب َوبَقيَي َصََلُح الدِي َها ُمسأ َرةي، َورََحَل َعن أ خي ََلَب إيََل َسلأخي َُجَاَدى اْلأ ًرا ْلي ني ُُمَاصي



يني َعَلى َحاريٍم سَ  ََ َقدأ َأَسَرُه نُوُر الدِي ُب َطَرابُ ُلَس، َكا ، َصاحي يلييُّ َص ريَيُنأُد الصَّنأجي ََّ الأُقمَّ يليهي َأ َنةي رَحي
نَي َوََخأ  ٍع َوََخأسي نَي تيسأ يني ِبيياَئةي أَلأٍف َوََخأسي َنةي، فََأطأَلَقُه َسعأُد الدِي هي السَّ َبأسي إيََل َهذي اَئٍة، َوبَقيَي يفي اْلأ مي سي

َيرينأُج َعَليأهي يُ َهنِيُئونَُه ِبي  َتَمَع الأ هي اجأ ا َوَصَل إيََل بَ َلدي رٍي، فَ َلمَّ يَناٍر ُصورييٍَّة َوأَلأفي َأسي ََلَمةي،أَلأَف دي ََ  لسَّ وََكا
، َلَعَنُه اَّللَُّ، َماَت َأوَّلَ  َيرينأجي ََّ ُمرِييَّ َمليَك الأ َق َأ ََ ، فَات َّ ِأ َي َشَياطيينيهي نأ َأعأَيا ِأ مي يًما فييهي َنةي،  َعظي هي السَّ َهذي

 َ ا تُ ُويفِي ًرا َوَمكييَدًة، فَ َلمَّ ِأ رَأأًَّي َوَمكأ َوَدُه ِأ َشَجاَعًة َوَأجأ َِ ُمُلوكيهي ََ َأعأَظ ًزا  وََكا ًنا َُمأُذوًما َعاجي َخلََّف اب أ
بيرَي الأ  ُص ريَيُنأُد َتدأ َيرينأُج ُصورًَة ََل َمعأًَن ََتأتَ َها، َوتَ َوَلَّ الأُقمُّ ، َفَملََّكُه الأ بيريي الأُملأكي ، َوإيلَيأهي َعنأ َتدأ ُملأكي

، فََأرأَسَل إيلَيأهي َمنأ ِبيَ  ََ ُرو دي ريهي ُيصأ ُد، َعنأ َأمأ َلُّ َوالأَعقأ َد بَ عأَض الأبيََلدي الَِّتي اْلأ صي َأ يَ قأ نأُه َأ ََ مي َلَب َيطأُلُبو
َها دي َز ليَقصأ ا ََتَهَّ أَص َوََنَزَْلَا َسابيَع رََجٍب، فَ َلمَّ ، َفَساَر إيََل ْحي ِأ ُه يني ليرَيأَحَل َعن أ َع  بيَيدي َصََلحي الدِي َسَي

يني اْلأَََبَ فَ َرَحَل َعنأ َحَلَب، فَ َوَصلَ  أَص  َصََلُح الدِي َيرينأجي َعَلى ْحي َن رََجٍب، بَ عأَد نُ ُزولي الأ إيََل َْحَاَة ََثمي
أَص، َوَوَصَل َصََلُح الدِي  َيرينأُج بيُقرأبيهي رََحُلوا َعنأ ْحي َع الأ ا َسَي ، فَ َلمَّ ََتي ٍم، ُثَّ رََحَل إيََل الرَّسأ َها، بييَ وأ يني إيلَي أ

َأ َمَلَكَها يفي  هي.َفَحَصَر الأَقلأَعَة إيََل َأ امي بيَيدي ثَ ُر الشَّ َنةي، َفَصاَر َأكأ َن السَّ ََ مي نأ َشعأَبا رييَن مي ي َوالأعيشأ َادي   اْلأ
مي  نأ َأَّيَّ َها مي ُُه َُيأٌن، َوُهَو َواٍل َعَلي أ ٌم اَسأ َا َخادي ، َوِبي َلَبكَّ َها إيََل بَ عأ ن أ أَص َساَر مي ا َمَلَك ْحي ، َوَلمَّ يني نُوري الدِي

نأَدُه،َفَحَصَرَها َصََلُح ا ََ َلُه َوليَمنأ عي ََما ، فََأرأَسَل َُيأٌن َيطأُلُب اْلأ يني  لدِي
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َنةي الأَمذأُكورَةي. َن السَّ ََ مي ري رََمَضا َِ الأَقلأَعَة رَابيَع َشهأ ، َوَسلَّ يني ِأ َصََلُح الدِي  فََأمَّنَ ُه
 

نأَجا يني بيسي َماَد الدِي يني َأَخاُه عي ري َسيأفي الدِي ُر َحصأ  رَ ذيكأ
يني إيََل  يُل بأُن نُوري الدِي َاعي أَص َوَْحَاَة َكَتَب الأَمليُك الصَّاليُح إيَسأ َق َوْحي َمشأ يني دي ا َمَلَك َصََلُح الدِي ابأني  َلمَّ

َأ يَ عأ  ، َوَيطأُلَب َأ يني ُدُه َعَلى َصََلحي الدِي تَ نأجي ، َيسأ ُدودي يني َموأ يني َغازيي بأني ُقطأبي الدِي هي َسيأفي الدِي َُبَ َعمِي
يني َعَساكيَرُه، وََكاتيَب َأَخاهُ  نأُه، َفَجَمَع َسيأُف الدِي يني َوَيَأُخُذوا الأبيََلَد مي ُدوا َصََلَح الدِي صي َماَد إيلَيأهي لييَ قأ  عي

ريي  َعا َعَلى الأَمسي َتمي َأ يَ نأزيَل إيلَيأهي بيَعَساكيريهي ليَيجأ نأَجاَر، َيَأُمُرُه َأ َب سي يني زَنأكيي، َصاحي ،  الدِي امي إيََل الشَّ
نأ َذليَك. تَ َنَع مي  فَامأ

َنَُّه ُهَو الأَكبيرُي، َفَحَمَلُه الطَّ  يني َوَأطأَمَعُه يفي الأُملأكي ْلي َماَد الدِي يني َقدأ َكاَتَب عي ََ َصََلُح الدِي َمُع َعَلى وََكا
تيَناَعُه َجهَّ  يني امأ ا رََأى َسيأُف الدِي يهي، فَ َلمَّ تيَناعي َعَلى َأخي مأ َكٍر َكثيرٍي، اَلي ُعوًدا يفي َعسأ يني َمسأ زَّ الدِي َز َأَخاُه عي

يني َُمأ  زِي الدِي يهي عي َكري َمَع َأخي َم َعَلى الأَعسأ ، َوَجَعَل الأُمَقدَّ امي َُه إيََل الشَّ َكريهي، َوَسريَّ ُِ َعسأ ُموٍد، ُهَو ُمعأَظ
 َ َينأَداَر، َوَجَعَلُه الأُمَدبِيَر ليْلأ ري َويُ َلقَُّب أَيأًضا زَلأ نأَجاَر َفَحَصَرَها يفي َشهأ يني إيََل سي ري، َوَساَر َسيأُف الدِي مأ

َها،  بَّ َعن أ َظَها َوالذَّ َأ َسَن حي َا، َوَأحأ يني ِبي َماُد الدِي تَ َنَع عي ، َوامأ ََ َوقَاتَ َلَها، َوَجدَّ يفي الأقيَتالي َفَداَم رََمَضا



ُرَها أَ  َنَما ُهَو ُُيَاصي َها، فَ بَ ي أ ُعوٍد اْلأيَصاُر َعَلي أ يني َمسأ زِي الدِي يهي عي ي َمَع َأخي َكريهي الَّذي َّنأيَزامي َعسأ َََبُ ِبي ََتُه اْلأ
صي  هي، َورََحَل إيََل الأَموأ ، َوَصاَْلَُه َعَلى َما بيَيدي يني َماَد الدِي يَنئيٍذ َأَخاُه عي ، فَ َراَسَل حي يني نأ َصََلحي الدِي ، مي لي

يني بَ عأَد  يني َوثَ َبَت َقَدُم َصََلُح الدِي َ َسيأفي الدِي َنُه َوَبنيأ َزيَيَةي، َوَخاَفُه النَّاُس، َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ هي اْلأ َهذي
َتقيرَّ َحاٌل. ِأ َيسأ ( ، فَ َل  )َغازيي يفي الصُّلأحي

 
يَنَة َحَلبَ  ريهي َمدي يني َوَحصأ نأ َصََلحي الدِي يني مي َكري َسيأفي الدِي ُر اَّنأيَزامي َعسأ  ذيكأ

هي ا َينأَداَر إيََل َحَلَب، يفي َهذي يني زَلأ زِي الدِي يني َوعي زِي الدِي يهي عي يني َمَع َأخي َكُر َسيأفي الدِي َنةي َساَر َعسأ لسَّ
يني ليُيَحاريبُوُه، فََأرأَسلَ  ِأ إيََل َصََلحي الدِي َتَمَع َمَعُهَما َعَساكيُر َحَلَب، َوَساُروا ُكلُُّه  َواجأ
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يني إيََل  َق، َوُهَو فييَها َصََلُح الدِي َمشأ يَنَة دي هي َمدي َأ يُقيرَّ بيَيدي أَص َوَْحَاَة، َوَأ َِ ْحي ليي يني يَ بأُذُل َتسأ َسيأفي الدِي
نأ بيََلدي ا َذ مي يعي َما ُأخي ِي َجَي ليي نأ َتسأ ِأ َيُيبأ إيََل َذليَك، َوقَاَل: ََل بُدَّ مي ، فَ َل امي ََنئيُب الأَمليكي الصَّاليحي لشَّ

دي  َر.َوالأَعوأ صأ  إيََل مي
نأ إيَجابَتيهي إي  يني مي تَ َنَع َسيأُف الدِي ا امأ ، فَ َلمَّ ُز ليلأَحرأبي يني ََيأَمُع َعَساكيَرُه َويَ َتَجهَّ ََ َصََلُح الدِي ََل َما وََكا

َع َعَشَر رَمَ  ا ََتسي َينأَداَر، فَالأتَ َقوأ ُعوٍد َوزَلأ يني َمسأ زِي الدِي نأ َبَذَل َساَر يفي َعَساكيريهي إيََل عي لأُقرأبي مي ، ِبي ََ َضا
 ُ ، َغريأ ُُروبي َوالأقيَتالي ْلأ ًَل ِبي َينأَداُر َجاهي ََ زَلأ َُ َْحَاَة، وََكا ٍع يُ َقاُل َلُه قُ ُرو ضي َوأ يَنةي َْحَاَة، ِبي َعاَلٍي َمدي

نأ َسيأفي الدِي  ٍ فييهي، إيَلَّ أَنَُّه َقدأ ُرزيَق َسَعاَدًة َوقَ ُبوًَل مي بيرييَها، َمَع ُجْبأ َي َلَأ بيَتدأ َعا َمأ ا الأتَ َقى اْلأ ، فَ َلمَّ يني
يني  يني َأُخو َسيأفي الدِي زُّ الدِي يهي، َوثَ َبَت عي ََزُموا ََل يَ لأويي َأٌخ َعَلى َأخي ، َواَّنأ َييُّ يأ َكُر السَّ ُبتي الأَعسأ  بَ عأَد يَ ث أ

يني ثَ َباَتُه قَاَل: إيمَّا ا رََأى َصََلُح الدِي َحابيهي، فَ َلمَّ ، َأوأ أَنَُّه ََل يَ عأريُف  اَّنأيَزامي َأصأ َجُع النَّاسي ََّ َهَذا َأشأ َأ
َزيَيَُة َعَليأ  َيهي، َوَتَّتي اْلأ قي َلةي َعَليأهي، َفَحَمُلوا فََأزَاُلوُه َعنأ َموأ َمأ ْلأ َحابَُه ِبي َرأَب، َوَأَمَر َأصأ .اْلأ ِأ  هي

َكُرُه َحَّتَّ َجاَوُزوا ُمَعسأ  يني َوَعسأ ِأ َصََلُح الدِي ََلًحا َوتَبيَعُه َِ َكثيريًَة، َوآَلًة، َوسي ِأ َغَنائي ُه ن أ ، َوَغنيُموا مي ِأ َكريهي
ََ إيََل َحَلَب، َوتَ  َهزيُمو ََتيُيينَي، َوَعاَد الأُمن أ يًما، َوَدَوابَّ فَاريَهًة، َوَعاُدوا بَ عأَد ُطولي الأبييَكاَر ُمسأ ِأ َعظي بيَعُه

ًرا ْلََ  َا ُُمَاصي ِأ ِبي ، فَ َناَزَْلُ يني ، َصََلُح الدِي يني يَنئيٍذ ُخطأَبَة الأَمليكي الصَّاليحي بأني نُوري الدِي ا َوُمَقاتيًَل، َوَقَطَع حي
ِأ رَاَسُلوُه يفي  ُر َعَليأهي َمأ ا طَاَل اْلأ ، فَ َلمَّ ِأ ًرا َْلُ هي، َوَداَم ُُمَاصي ةي يفي بيََلدي كَّ  الصُّلأحي َعَلى َوَأزَاَل اَسأَُه َعني السِي

ََ َلُه َما بي  َأ َيُكو َِ الصُّلأُح َأ َتَظ ِأ إيََل َذليَك، َوان أ َها، فََأَجاَِبُ ن أ ِأ مي يهي َيأدي ِأ َما ِبي امي َوَْلُ نأ بيََلدي الشَّ هي مي َيدي
 ََ َليي َلُع اْلأ َا خي نأ َشوَّاٍل َوَوَصَل إيََل َْحَاَة، َوَوَصَلتأ إيلَيأهي ِبي َُولي مي ري اْلأ ةي َمَع َورََحَل َعنأ َحَلَب يفي الأَعشأ

 هي.َرُسولي 
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يني قَ لأَعَة بيَعريينَ  ُر ُملأكي َصََلحي الدِي  ذيكأ
 ََ ، وََكا امي َن الشَّ يني قَ لأَعَة بيَعرييَن مي نأ َشوَّاٍل، َمَلَك َصََلُح الدِي َُولي مي ري اْلأ َنةي، يفي الأَعشأ هي السَّ  يفي َهذي

، وَ  ِي َراّني ََ ُعوَد بأَن الزَّعأ يني َمسأ َر الدِي بُ َها[ َفخأ َة ]َصاحي ا رََأى قُ وَّ َُمَراءي النُّورييَّةي، فَ َلمَّ نأ َأَكابيري اْلأ ُهَو مي
ريُمُه َوُيَشاريُكُه يفي ُملأكيهي، َوََل  ، َوَظنَّ أَنَُّه ُيكأ يني َها، َواتََّصَل بيَصََلحي الدِي ن أ يني نَ َزَل مي ََريُد َعنأُه َصََلحي الدِي يَ ن أ

ََ َمَع نُوري الدِي  ثأُل َما َكا ٍر مي مأ هي ِبَي نأ إيقأطَاعي ارَقَُه، َوَلَأ َيُكنأ بَقيَي لَُه مي ََ ًئا، فَ  نأ َذليَك َشي أ ِأ يَ َر مي ، فَ َل يني
يني الأَملي  ا َصاََلَ َصََلُح الدِي َا، فَ َلمَّ ُ بيَعرييَن َوََنئيبيهي ِبي مي النُّورييَّةي َغريأ ََّيَّ ََ َلُه يفي اْلأ ي َكا َك الصَّاليَح الَّذي

ََلَب، َعاَد إيََل  َها الأَمَجانييَق، ِبي َها، َفَحَصَرَها َوَنَصَب َعَلي أ ن أ َي َقرييَبٌة مي َها إيََل بيَعرييَن، َوهي ن أ َْحَاَة َوَساَر مي
هَ  ا َمَلَكَها َعاَد إيََل َْحَاَة، فََأقأَطَعَها َخاَلُه شي ، فَ َلمَّ َي ََما ْلأ يني َوَأَداَم قيَتاَْلَا، َفَسلََّمَها َوالييَها ِبي اَب الدِي

َها إيََل َُمأمُ  ن أ ريأُكوهأ، َوَساَر مي هي شي َد ابأَن َعمِي يني ُُمَمَّ َر الدِي أَص ََنصي ، َوَأقأَطَع ْحي يَّ َاريمي وَد بأَن َتكيَش اْلأ
َنةي. َن السَّ َر َشوَّاٍل مي َق َفَدَخَلَها َأَواخي َمشأ  دي

 
يَنَة َتَبأييزَ  َي َمدي َلَوا ُر ُملأكي الأبَ هأ  ذيكأ

َنةي َملَ  هي السَّ ، يفي َهذي يلييِي َدي َْحأ ُقَر اْلأ نأ َُجأَلةي بيََلدي آقأُسن أ َي مي يَنَة َتَبأييَز، َوهي َز َمدي َُ بأُن إييلأديكأ َلَوا َك الأبَ هأ
بُ هَ  يلييُّ َصاحي َدي َْحأ ُقَر اْلأ ََ ابأُن آقأُسن أ ََ َساَر إيََل َمَراَغَة َوَحَصَرَها، وََكا َلَوا ََّ الأبَ هأ ا َقدأ َوَسَبُب َذليَك َأ

، َونَ َزَل َعَلى قَ لأَعةي ُرويينَي ُدزأ َوَحَصَرَها َماَت، وَ  َُ َلَوا ، فَ َقَصَدُه الأبَ هأ يني بأنيهي فَ َلكي الدِي لأُملأكي َلي َوصَّى ِبي
يَنةي َتَبأي  ََ يفي َجيأٍش إيََل َمدي تَ نَ َعتأ َعَليأهي، َفََتََكَها، َوَحَصَر َمَراَغَة، َوَسريََّ َأَخاُه قُ زأَل َأرأَسََل يَز فَامأ

 َحَصَرَها أَيأًضا.فَ 
يني  ُر الدِي ِأ َصدأ َكريهي، َفَخَلَع َعَليأهي نأ َعسأ ٍة مي َيُروا بيطَائيََ َل َمَراَغَة، َفَظ َُ يُ َقاتيُل َأهأ َلَوا ََ الأبَ هأ ي وََكا  قَاضي

ي يفي الصُّلأحي َعلَ  ، َوَشرََع الأَقاضي َي َلَوا نأَد الأبَ هأ ، َفَحُسَن َذليَك عي ِأ َأ ُيَسلِيُموا َتَبأييَز َمَراَغَة، َوَأطأَلَقُه ى َأ
َدُة َعَليأهي، َوَحليفَ  تَ َقرَّتي الأَقاعي يَب إيََل َذليَك، َواسأ ، فَُأجي َي َلَوا  إيََل الأبَ هأ

(9/411) 

 

، َورََحلَ  ََ َُ تيَبأييُز َوَأعأطَاَها َأَخاُه قُ زأَل َأرأَسََل َلَوا َِ الأبَ هأ بيهي، َوَتَسلَّ ُهَما ليَصاحي ن أ ٍد مي  َعنأ َمَراَغَة. ُكلُّ َواحي
 

ُر َوفَاةي ُِشأَلةَ   ذيكأ
َِ َشأأ  ََ َقدأ َكثُ َرتأ ويََليَ ُتُه، َوَعُظ ، وََكا ََ َتا ُب ُخوزيسأ ُّ، َصاحي َنةي َماَت ُِشأَلُة الَتُّأُكَماّني هي السَّ نُُه، َوَبََن يفي َهذي

رييَن َسَنٍة. شأ ، َوبَقيَي َكَذليَك زيََّيَدًة َعَلى عي ٍَ َة ُحُصو دَّ  عي



 ََ َي بأ  وََكا َلَوا يني الأبَ هأ سي الدِي تَ َعانُوا بيَشمأ ، فَ َعليُموا بيَذليَك، فَاسأ َي تيهي أَنَُّه َقَصَد بَ عأَض الَتُّأُكَما ني َسَبُب َموأ
َذ أَ  ٌِ، ُثَّ ُأخي تَ تَ ُلوا فََأَصاَب ِشُأَلَة َسهأ ِأ َجيأًشا، فَاق أ ، َفَسريََّ إيلَيأهي ِي َراقي الأَعَج بي عي َز، َصاحي ريًا إييلأديكأ سي

ا َماَت َمَلكَ  َقأَشرييَّةي، َوَلمَّ َي اْلأ َن الَتُّأُكَما ، َوُهَو مي ي َمنيأ َ بَ عأَد يَ وأ يهي، َوتُ ُويفِي ُنُه بَ عأَدُه. َوَوَلُدُه َوابأُن َأخي  اب أ
 

نأ بَ غأَدادَ  َاَز مي يني قَاَيأ ُر َهَربي ُقطأبي الدِي  ذيكأ
َنةي، يفي َشوَّاٍل، َسريََّ َعََل  هي السَّ ََد يفي َهذي َُمَراءي بيبَ غأَداَد، َوُهَو ابأُن َأْحأ نأ َأَكابيري اْلأ يني تُ َناُمَش، َوُهَو مي ُء الدِي

، َفجَ  ِأ َلُه، َوَِبَلُغوا يفي َأَذاُه ، فَ نَ َهُبوا َأهأ َكًرا إيََل الأَغرَّافي تيهي، َعسأ َاُز َزوأُج ُأخأ يني قَاَيأ ِأ ُقطأُب الدِي ُه ن أ اَء مي
َما َعَليأهي،  ََجَاَعٌة إيََل بَ غأَدادَ  هي مي َاَز َوتُ َناُمَش، َوََتَكُّ ةي َمَع قَاَيأ ََ َليي ِأ يُ َغاثُوا ليَضعأفي اْلأ تَ َغاثُوا، فَ َل َواسأ

، فَأَنأَكَر  ثَ َر النَّاسي يَب، َوفَاَتتي الصَََّلُة َأكأ َطي تَ َغاُثوا فييهي، َوَمنَ ُعوا اْلأ ري َواسأ َع الأَقصأ فَ َقَصُدوا َجامي
ُة َما جَ  ََ َليي ُِ اَّللَُّ اْلأ لأُه تَ َقُروُه، َفََل َجَرَم َلَأ َُيأهي يني َوتُ َناُمُش إيََل َما فَ َعَل، َواحأ َيتأ ُقطأُب الدِي ِأ يَ لأَت َرى، فَ َل

َلُه. ِأ َأهأ رَائيهي ِأ َوازأدي تيَقاريهي حأ  تَ َعاََل َلي
َاُز َأَذى يني قَاَيأ ي الأقيعأَدةي َقَصَد ُقطأُب الدِي ُس ذي ََ َخامي ا َكا َب  فَ َلمَّ ََ َصاحي يني بأني الأَعطَّاري، وََكا ريي الدِي َظهي

بيهي، فََأرأَسلَ  َة يفي َصاحي ََ َليي ِأ يُ َراعي اْلأ َنايٌَة ََتمٌَّة، فَ َل ةي، َوَلُه بيهي عي ََ َليي ، َوُهَو َخاصُّ اْلأ َي َز  إيلَيأهي الأَمخأ
َرَق ُقطأُب الدِي  نأَدُه، فَ َهَرَب، فََأحأ ُضَر عي يهي ليَيحأ عي َتدأ  يني َدارَُه،َيسأ
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 ََّ هي َأ ََةي ليعيلأمي َليي ، َوَقَصَد َداَر اْلأ ِأ َُمَراَء َعَلى الأُمَساَعَدةي َوالأُمظَاَهَرةي َلُه، َوََجََعُه ابأَن الأَعطَّاري  َوَحاليَف اْلأ
ََُة َذليَك َورََأى الأَغَلَبَة َصعيَد إيََل َسطأحي َداري  َليي َِ اْلأ ا َعلي ًما َفَصاَح فييَها، فَ َلمَّ هي َوَظَهَر ليلأَعامَّةي َوَأَمَر َخادي

ِأ َداَر ُقطأبي الدِي  َلأُق ُكلُُّه ، فَ َقَصَد اْلأ ِأ َوَدُمُه ِلي يني َلُك تَ َغاَث، َوقَاَل ليلأَعامَّةي: َماُل ُقطأبي الدِي يني َواسأ
َواريعي َوَغَلَبةي الأ  يقي الشَّ ِأ َُيأكينأُه الأَمَقاُم ليضي ، فَ َل بي هأ ريَها ليلن َّ ٍة يفي َظهأ نأ َِببي فَ تأحي نأ َداريهي مي َعامَّةي، فَ َهَرَب مي

َوالي َما ََل ُيَُ  َمأ َن اْلأ َها مي ن أ َذ مي نأ بَ غأَداَد َوَّنُيَبتأ َدارُُه، َوُأخي َا، َوَخَرَج مي َلأقي َعَلى َِبِبي َرةي اْلأ دُّ َوََل ليَكث أ
ِي َما لَيأ  نَ عُّ َن الت َّ ََ َلُه ُُيأَصى، فَ ُرئيَي فييَها مي ي َكا ََّ بَ يأَت الطََّهارَةي الَّذي نأ َُجأَلةي َذليَك َأ ُلُه، َفمي ث أ ََحٍد مي َس ْلي

ليَها ُكَرٌة َكبيريٌَة ذَ  ََ َََل، َويفي َأسأ دي َعَلى اْلأ هي الأَقاعي ي َوجأ في إيََل ُُمَاذي قأ َن السَّ َلُة َذَهٍب مي لأسي َهٌب، فييهي سي
كي  سأ لأمي ٌة ِبي ٌَ َوَقَطَعَها َوَأَخَذَها، َوَدَخَل  َُمأرََّمٌة، َُمأُشوَّ َا إينأَسا َها إيَذا قَ َعَد، فَ َتَشبََّث ِبي َوالأَعنأََبي ليَيُشمَّ

َياٍس َِمأُلوَءٍة َدََننيرُي. َة َأكأ دَّ  بَ عأُض الصََّعالييكي فََأَخَذ عي
ََ َما ََيأُرُج بي  َُوا َعَلى الأَبابي َيَأُخُذو َقأويََّيُء َقدأ َوقَ  ََ اْلأ ُلوُك وََكا ا َأَخَذ َذليَك الصُّعأ هي النَّاُس، فَ َلمَّ

َياَس فييَها َوَْحََلَها َعَلى َكأ رًا َِمأُلوَءًة طَبييًخا، َوأَلأَقى اْلأ نأُه قيدأ َياَس َقَصَد الأَمطأَبَخ فََأَخَذ مي َكأ هي  اْلأ رَأأسي
نأُه، فَ يَ ُقوُل: َأََن ُأرييُد  ََ مي َحُكو َا، َوالنَّاُس َيضأ َا َمَعُه، َوَخَرَج ِبي َم، فَ َنَجا ِبي َياِلي الأيَ وأ ًئا ُأَطعيُمُه عي َشي أ



َدٍة قَلييٌل َوََل  يني يفي َساَعٍة َواحي نأ نيعأَمةي ُقطأبي الدِي تَ غأََن بَ عأَد َذليَك، َفَظَهَر الأَماُل، َوَلَأ يَ بأَق مي   َكثيرٌي.فَاسأ
َن الأبَ َلدي تَبيَعُه تُ َناُمُش َوََجَاعَ  ا َخَرَج مي ِأ َوَلمَّ َواُْلُ َذتأ َأمأ ِأ أَيأًضا، َوُأخي َبتأ ُدورُُه ، فَ ُنهي َُمَراءي َن اْلأ ٌة مي

رَ  ُة إيلَيأهي َصدأ ََ َليي َُمَراُء، َفَسريََّ اْلأ يني إيََل اْلأيلَّةي َوَمَعُه اْلأ ثَ ُرَها، َوَساَر ُقطأُب الدِي ريَق َأكأ يني َشيأَخ َوُأحأ  الدِي
ِأ يَ َزلأ بيهي ََيأدَ  ، فَ َل ُيوخي َقُه َوَمنأ َمَعُه َعَطٌش الشُّ لي َعَلى الأََبِي، فَ َلحي صي ُعُه َحَّتَّ َساَر َعني اْلأيلَّةي إيََل الأَموأ

لي  صي يني قَ بأَل ُوُصوليهي إيََل الأَموأ . َوَماَت ُقطأُب الدِي َرِي َوالأَعَطشي ةي اْلأ دَّ نأ شي ِأ مي ثَ ُرُه ٌِ فَ َهَلَك َأكأ ي َعظي
ري ِبَ  َل َوُدفيَن بيظَاهي ُهوٌر ُهَناَك.َفُحمي ُُه َمشأ يِي َوَقَبأ  بي الأعيَمادي

لَ  َِ َأهأ نَُّه َظَل بيريي، فَإي ، َوُسوءي التَّدأ ِي ، َوالظُّلأ َي َسا حأ َي اْلأي َرا َأ ةي، وَُك ََ َليي َي اْلأ َيا صأ ، َوَهَذا َعاقيَبُة عي  الأعيَراقي
ََ َقدأ َغَمَرُه، َوَلوأ أَ  ي َكا ةي الَّذي ََ َليي ََ اْلأ َسا َر إيحأ َأ ََل وََك تَ وأ ْلأيلَّةي َوََجََع الأَعَساكيَر َوَعاَوَد بَ غأَداَد ََلسأ قَاَم ِبي

تييََلءي َعَلى سأ َلي ََ َقويَي ِبي ََّ َعامََّة بَ غأَداَد َكانُوا يُرييُدونَُه، وََكا ، فَإي ََ ُُموري ُكلِيَها َكَما َكا الأبيََلدي  َعَلى اْلأ
 فََأطَاُعوُه.

ي اْلأيجَّ  ا َماَت يفي ذي ُة َوَلمَّ ََ َليي يَدًة، ُثَّ َأَمَرُه اْلأ ، فََأقَاَم ُمدي لي صي يني تُ َناُمُش إيََل الأَموأ ةي َوَصَل َعََلُء الدِي
ََّ َماَت بيَغريأي إيقأطَاٍع، َا إيََل َأ َها َوبَقيَي ِبي لأُقُدومي إيََل بَ غأَداَد، فَ َعاَد إيلَي أ  ِبي
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. ِأ ريهي ََ َهَذا آَخَر َأمأ  وََكا
ا َها، َفَدَخُلوا  َوَلمَّ َأ رََحَل َعن أ ُروا إيََل َأ ري، فَ َتَأخَّ ََ َن السَّ َاجُّ مي تَ َنَع اْلأ ْلأيلَّةي امأ يني ِبي َن َأقَاَم ُقطأُب الدِي مي

ُِ اْلأَ  ُه ن أ َمعأ ِبييثأليهي، َوفَاَت َكثيريًا مي ًما، َوَهَذا َما َلَأ ُيسأ .الأُكوَفةي إيََل َعَرفَاٍت يفي ََثَانيَيَة َعَشَر يَ وأ  جُّ
يَد ]إيََل[ الأويزَارَةي. يني الأَوزييري َوُأعي ُة َعَلى َعُضدي الدِي ََ َليي يني َخَلَع اْلأ ا َهَرَب ُقطأُب الدِي  َوَلمَّ

َياَت: َب أ هي اْلأ يني َوتُ َناُمَش َهذي َعَراءي يفي ُقطأبي الدِي  قَاَل بَ عأُض الشُّ
ُلأٍك زَائيٍل ... َوَحَوا ًا ِبي َأ ُكنأَت ُمعأَتَبي ََلجي إي دأ ٍث َعَنقييَّةي اْلأي  دي

َاَز َوابأني َقَماجي  ُوََل ... َوانأُظرأ إيََل قَاَيأ َوارييَخ اْلأ  َفدَعي الأَعَجائيَب َوالت َّ
َزاجي  رأفًا بيَغريأي مي هي صي نأ َكأأسي َما َفَسَقاُِهَا ... مي َُ َعَليأهي  َعَطَف الزََّما

لِيَها ...  ُلوا بَ عأَد الأُقُصوري َوظي ٍه َوفيَجاجي فَ تَ َبدَّ ََهامي َها ِبي  َونَعييمي
زأَعاجي  ٍر َخائيٍن مي َا ... َنَكَباتي َدهأ ثَاْلي نأ َأمأ ََ مي َذري الأَباُقو  فَ لأَيحأ

. َوالَّذي  لي ليلأَمالي ، َكثيرَي الأَبذأ َي َسا حأ لي َواْلأي هي، ُمُيبًّا ليلأَعدأ يني َكريَيًا، طَلأَق الأَوجأ ََ ُقطأُب الدِي ََ وََكا ي َكا
ُلُه َعَليأهي تُ َناُمُش َوَلَأ َيُكنأ ِبييرَاَدتيهي.َجَرى  ََ َُيأمي َا َكا نأُه إيََّّ  مي

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ



دي بأني الأ  ُُه َُيأََي بأُن َعبأدي اَّللَّي بأني ُُمَمَّ ، َواَسأ َي َز ُب الأَمخأ يني َصاحي ُِ الدِي ي َنةي َماَت زَعي هي السَّ ري بأني يفي َهذي ُمَعمَّ
رَ  ََ ، َوََنَب َعني الأويزَارَةي، َوتَ نَ قَّ  َجعأ ُِ يفي الطَّرييقي ُكأ نينَي، َوإيلَيأهي اْلأ َة سي دَّ لنَّاسي عي ، َوَحجَّ ِبي لي ضأ ََ َل يفي أَبُو الأ

. ََ ُظ الأُقرأآ ََ ََ َُيأ رييَن َسَنًة، وََكا شأ نأ عي ثَ َر مي َعأَمالي َأكأ هي اْلأ  َهذي
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َدى  اَئٍة[]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ مي  َوَسبأعينَي َوََخأسي
571 - 

اَئةٍ  مي َدى َوَسبأعينَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
يني  نأ َصََلحي الدِي يني مي ُر اَّنأيَزامي َسيأفي الدِي  ذيكأ

ُدوٍد َوبَ  يني َغازيي بأُن َموأ َ َسيأفي الدِي ََ الأَمَصافُّ َبنيأ َر َشوَّاٍل، َكا َنةي، َعاشي هي السَّ يني يفي َهذي َ َصََلحي الدِي نيأ
يني  ََزَم َسيأُف الدِي نأ َحَلَب، َوَعَلى َطرييقي َْحَاَة، َواَّنأ ، َعَلى َمرأَحَلٍة مي َي لأطَا  .يُوُسَف بأني أَيُّوَب بيَتلِي السُّ

يني يفي الأَعا نأ َصََلحي الدِي ُعوٌد مي يني َمسأ زُّ الدِي ََزَم َأُخوُه عي ا اَّنأ ي َوَصاََلَ َوَسَبُب َذليَك أَنَُّه َلمَّ مي الأَماضي
 ُِ ، َوََجََع َعَساكيَرُه، َوفَ رََّق فييهي لي صي نأَجاَر، َعاَد ]إيََل[ الأَموأ َب سي يني َصاحي َماَد الدِي يني َأَخاُه عي  َسيأُف الدِي

َتَمَعتأ َمعَ  َا، فَاجأ يَن َوَغريأيِهي ُب َماريدي ا، َوَصاحي ََ ني َكي أ صأ ُب حي تَ نأَجَد َصاحي َواَل، َواسأ َمأ ُه َعَساكيُر َكثيريٌَة اْلأ
َنةي، َوَأقَامَ  هي السَّ نأ َهذي َوَّلي مي يبينَي يفي رَبييٍع اْلأ تََّة آََلفي فَاريٍس، َفَساَر إيََل َنصي ِأ سي َُتُ دَّ َا فََأطَاَل  بَ َلَغتأ عي ِبي

قَ  ََ َََذتأ نَ  َكُر َونَ  َر الأَعسأ ٌِ، َفَضجي َتاُء َوُهَو ُمقيي َقَضى الشِي ِأ الأَمَقاَم َحَّتَّ ان أ ُد إيََل بُ ُيوَتيي ، َوَصاَر الأَعوأ ِأ اَُتُ
امي ب َ  لشَّ نأ ُطولي الأَمَقامي ِبي َيُروا، مي َأ َظ ري ليَما يَ تَ َوق َُّعونَُه، إي َن الظَََّ ِأ مي َزيَيَةي َأَحبَّ إيلَيأهي هي َمَع اْلأ عأَد َهذي

ةي.  الأُمدَّ
يني   ، َوَمَعُه ُثَّ َساَر إيََل َحَلَب، فَ نَ َزَل إيلَيأهي َسعيُد الدِي َلةي الأَمليكي الصَّاليحي ُم، ُمَدبِيُر َدوأ َادي َتكينُي اْلأ ُكُمشأ

َيرينأَج يفي الأُمَحرَّمي  ََ َصاََلَ الأ َنَُّه َكا َن الأَعَساكيري ْلي يني يفي قيلٍَّة مي ََ َصََلُح الدِي هي  َعَساكيُر َحَلَب، وََكا نأ َهذي مي
َأ َشاءَ  َنةي، َعَلى َما َنذأُكُرُه إي يَها فَ َلوأ َعاَجُلوُه  السَّ عي َتدأ َر، فََأرأَسَل َيسأ صأ اَّللَُّ، َوَقدأ َسريََّ َعَساكيَرُه إيََل مي

َق إي  َمشأ نأ دي ُروا َعنأُه، َفَجاَءتأُه َعَساكيُرُه، َفَساَر مي ِأ تَ َري َُّثوا َوَتََخَّ ُه نأُه، َلكين َّ ِأ مي َيةي لَبَ َلُغوا َغَرَضُه ََل ََنحي
ا  َحَلَب لييَ لأَقى َسيأفَ  يني َقدأ َسبَ َقُه، فَ َلمَّ ََ َسيأُف الدِي ، وََكا َي لأطَا َي بيَتلِي السُّ َكَرا ، فَالأتَ َقى الأَعسأ يني الدِي

 ََ [ َكا يني  َوَصَل َصََلُح ]الدِي
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َرأضي  ِأ إيََل اْلأ َُوَسُه ا نُ  ُشوا، فَأَلأَقوأ َحابُُه َوَعطي َر، َوَقدأ َتعيَب ُهَو َوَأصأ ِأ َحرََكٌة، ُوُصولُُه الأَعصأ لَيأَس فييهي
هي  َينأَداُر: َما بيَنا َهذي ، فَ َقاَل زَلأ َالي ِأ َعَلى َهَذا اْلأ ِأ َوُه يني ََجَاَعٌة بيقيَتاْليي َاَجُة إيََل فََأَشاَر َعَلى َسيأفي الدِي اْلأ

، ِأ ِأ ُكلَُّه َرًة ََنأُخُذُه اَعةي، َغًدا ُبكأ هي السَّ يِي يفي َهذي َاريجي . قيَتالي َهَذا اْلأ  َفََتََك الأقيَتاَل إيََل الأَغدي
ِأ  ، َأعأََلُه َييِي يأ َكري السَّ َينأَداُر، َوُهَو الأُمَدبِيُر ليلأَعسأ ، َفَجَعَل زَلأ َُّوا ليلأقيَتالي َط َبُحوا اصأ ا َأصأ َدٍة فَ َلمَّ  يفي َوهأ

ا َلَأ  َها، فَ َلمَّ ن أ لأُقرأبي مي ، ََل يَ َراَها إيَلَّ َمنأ ُهَو ِبي َرأضي َن اْلأ ََزَم،  مي ََ َقدي اَّنأ لأطَا ََّ السُّ يَ َرَها النَّاُس ظَنُّوا َأ
ِأ غَ  َرَتيي ي َمَع َكث أ رييَقنيأ ََ َ الأ َتلأ َبنيأ يهي، َوَلَأ يُ قأ ََزُموا، َوَلَأ يَ لأوي َأٌخ َعَلى َأخي بُ ُتوا َواَّنأ ِأ يَ ث أ ٍد، فَ َل ُ رَُجٍل َواحي ريأ

يني إيََل َحَلَب، َوتَ َرَك ِبيَ  ِأ َوَوَصَل َسيأُف الدِي َكري، َوَلَأ يُقي َن الأَعسأ ُعوًدا يفي ََجأٍع مي يني َمسأ زَّ الدِي ا َأَخاُه عي
ُق أَنَُّه يَ نأُجو. ، َوُهَو ََل ُيَصدِي لي صي ََُراَت، َوَساَر إيََل الأَموأ  ُهَو، َوَعََبَ الأ

، فَا لي صي لأَموأ ُدُه ِبي صي ََُراَت َويَ قأ يني يَ عأَُبُ الأ ََّ َصََلَح الدِي َد َوَظنَّ َأ يني َوُُمَاهي َتَشاَر َوزييَرُه َجََلَل الدِي سأ
ُد ا يَّةي، فَ َقاَل َلُه ُُمَاهي َُميأدي َر اْلأ عأتيَصامي بيَقلأَعةي َعقأ لي َواَلي صي ََارََقةي الأَموأ َاَز، يفي ُم يني قَاَيأ : َأرَأَيأَت الدِي يني لدِي

َأ ََتأَتنيعَ  ُر َأ دي ُل َعَليأَك، أَتَ قأ صي َأ ُمليَكتي الأَموأ ؟ فَ َقاَل: ََل. فَ َقاَل: بُ رأٌج يفي  إي يلي صي ََ َراجي الأ بيبَ عأضي أَب أ
َق ُهَو َوالأَوزييرُ  ََ َرأَب، َوات َّ ََ اْلأ ََ َويُ َعاويُدو َهزيُمو ري، َوَما زَاَل الأُمُلوُك يَ ن أ َن الأَعقأ يلي َخريأٌ مي صي ََ َعَلى َشدِي  الأ

وييَةي قَ لأبيهي، فَ ثَ َبَت ُثَّ َأعأ  َد َأزأريهي، َوتَ قأ ُُيوشي ُُمَاهي تَ عأَمَل َمَكانَُه َعَلى إيَمارَةي اْلأ َينأَداَر َوَعَزَلُه َواسأ َرَض َعنأ زَلأ
َأ َشاَء اَّللَُّ. َاَز، َعَلى َما َنذأُكُرُه إي يني قَاَيأ  الدِي

َلةي  وأ يُّ " يفي ََترييخي الدَّ امي يني   َوَقدأ ذََكَر الأعيَماُد الأَكاتيُب يفي كيَتابي " الأََبأُق الشَّ ََّ َسيأَف الدِي يَّةي َأ الصَََّلحي
قييقي يَ  ََ َعَلى التَّحأ َا َكا رييَن أَلأَف فَاريٍس، َوَلَأ َيُكنأ َكَذليَك، إيََّّ شأ َعةي عي هي الأَوق أ َكُرُه يفي َهذي ََ َعسأ زييُد َكا

ُت َعَلى َأ نَِّني َوقَ  اَئٍة، فَإي مي نأ ََخأسي تَّةي آََلفي فَاريٍس َأَقلَّ مي  َعَلى سي
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يًَّة، َوَغريأي َذليَك، َكري ليلأَمَصافِي َميأَمَنًة َوَميأَسَرًة َوقَ لأًبا َوَجالييشي ، َوتَ رأتييبي الأَعسأ ضي ََ  َجرييَدةي الأَعرأ وََكا
دي بأني  َعاَداتي الأُمَباَرَك بأَن ُُمَمَّ يني َأَِب السِي ي َُمأَد الدِي  -َعبأدي الأَكريميي  الأُمتَ َوِلِي ليَذليَك َوالأَكاتيُب َلُه َأخي

 ُ َُه اَّللَّ َقُّ  -َرْحي ا، َواْلأ ًَ رييَن أَلأ شأ تَّةي آََلٍف عي َنَُّه َهَزَم بيسي بيهي ِبي َر َصاحي َِ َأمأ َأ يُ َعظِي َا َقَصَد الأعيَماُد َأ َوإيََّّ
ُل َوَأعأَماُْلُاَ إيََل  صي َي الأَموأ ِأ هي عأريي َك َبَع، ُثَّ ََّي لَيأَت شي َأ يُ ت َّ ََ َْلَا َوفييَها َأَحقُّ َأ ََُراتي َحَّتَّ َيُكو  الأ

ََ أَلأَف فَاريٍس؟ ُرو شأ  عي
 

يني  نأ بيََلدي الصَّاليحي بأني نُوري الدِي َرةي مي يني بَ عأَد الأَكسأ ُر َما َمَلَكُه َصََلُح الدِي  ذيكأ
َكُرُه َوَوَصُلوا إيََل َحَلَب َعاَد َسيأُف ال يني َوَعسأ ََزَم َسيأُف الدِي ا اَّنأ لي َكَما ذََكرأََنُه، َلمَّ صي يني إيََل الأَموأ دِي

، َوَأمَّا صَ  َكري َْنأَدًة ليلأَمليكي الصَّاليحي َن الأَعسأ ٍة مي ُعوًدا يفي طَائيََ يني َمسأ زَّ الدِي ََلَب َأَخاُه عي ََلُح َوتَ َرَك ِبي



لييِي  صي َكري الأَموأ َقالي الأَعسأ ََل َعَلى أَث أ تَ وأ ا اسأ نَُّه َلمَّ يني فَإي َا َوقَ ُووا، الدِي َكُرُه، َوَغنيُموَها َواتََّسُعوا ِبي ُهَو َوَعسأ
ُظَها، َوَسا ََ لأَقلأَعةي، ُثَّ َتَسلََّمَها َوَجَعَل فييَها َمنأ َُيأ يَنةي َساَر إيََل بُ َزاَعَة َفَحَصَرَها، َوقَاتَ َلُه َمنأ ِبي َر إيََل َمدي

ب ُ  َا َصاحي َر َشوَّاٍل، َوِبي َبَج َفَحَصَرَها آخي يَد َمن أ ََ َشدي يُّ وََكا َبجي ََ الأَمن أ ا يني يَ نَّاُل بأُن َحسَّ َها ُقطأُب الدِي
يني َحَنَق عَ  طأَماعي فييهي، َوالطَّعأني فييهي، َفَصََلُح الدِي رييضي َعَليأهي، َواْلأي يني َوالتَّحأ َليأهي الأَعَداَوةي ليَصََلحي الدِي

يَنُة َفَمَلكَ  ٌد َلُه، فََأمَّا الأَمدي َها الرِيَجاَل ُمتَ َهدِي بُ َها َقدأ ََجََع إيلَي أ َا َصاحي َها، َوَلَأ ََتأَتنيعأ َعَليأهي، َوبَقيَي الأَقلأَعُة َوِبي
 ََ قَّابُو يني َوَضيََّق َعَليأهي َوزََحَف إيََل الأَقلأَعةي فَ َوَصَل الن َّ َخائيَر، َفَحَصَرُه َصََلُح الدِي ََلَح َوالذَّ  إيََل َوالسِي

وري فَ نَ َقبُ  ريًا، السُّ بُ َها يَ نَّاُل َأسي َذ َصاحي يُّ ُكلُّ َما فييَها، َوُأخي َكُر الصَََّلحي َِ الأَعسأ َوًة، َوَغني وَها َوَمَلُكوَها َعن أ
يني َفَساَر  َبَح َفقيريًا ََل ََيأليُك نَقيريًا، ُثَّ َأطأَلَقُه َصََلُح الدِي يني ُكلَّ َماليهي َوَأصأ إيََل فََأَخَذ َصََلُح الدِي

يَنَة الرَّقَّةي.الأمَ  يني َغازيي َمدي ، فََأقأَطَعُه َسيأُف الدِي لي صي  وأ
َن السَّ  ي الأقيعأَدةي مي َبَج َساَر إيََل قَ لأَعةي إيعأَزاَز فَ َنازََْلَا ََثليَث ذي نأ َمن أ [ مي يني ا فَ رََغ َصََلُح ]الدِي َي َوَلمَّ َنةي، َوهي

َنعيَها، فَ َناَزْلََ  َصني الأقيََلعي َوَأمأ نأ َأحأ َها مي َا َوَضيََّق َعَلى َمنأ فييَها َوَنَصَب َعَلي أ ا َوَحَصَرَها، َوَأَحاَط ِبي
ًما يفي َخيأَمٍة ليبَ عأضي أَُمرَ  يني يَ وأ َنَما َصََلُح الدِي َكري، فَ بَ ي أ َن الأَعسأ َها َكثيرٌي مي ائيهي يُ َقاُل الأَمَجانييَق، َوقُتيَل َعَلي أ

ُم الطَّا ، َوُهَو ُمَقدَّ ِلي هي َفَجَرَحُه، َلُه َجاوأ كِينٍي يفي رَأأسي ٌّ َفَضَربَُه بيسي ِني يَّةي، إيذأ َوَثَب َعَليأهي َِبطي دي َسأ ةي اْلأ ئيََ
 َّ ِني يني َيَد الأَباطي َسَك َصََلُح الدِي ََ ََتأَت الأَقَلنأُسَوةي َلَقتَ َلُه، فََأمأ َر الزََّرَد َكا ََ غأ ََّ الأمي ََل َأ هي، إيَلَّ أَنَُّه  فَ َلوأ بيَيدي

َن الضَّرأبي  ََل  ُر َعَلى َمنأعيهي مي دي  يَ قأ
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 ََ ، وََكا كِينيي لسِي ريبُُه يفي رَقَ َبتيهي ِبي ُّ َيضأ ِني ا، فَ َبقيَي الأَباطي ًَ ريُب َضرأًِب َضعيي َا َيضأ لأُكلِييَّةي، إيََّّ َعَليأهي ُكَزاَغنأُد ِبي
ليهي، َفَكاَنتي الضََّرَِبُت تَ َقُع يفي زييقي الأُكَزاَغنأدي فَ تَ قأ  َن الأُوُصولي إيََل رَقَ َبتيهي ليبُ عأدي َأجأ َطُعُه، َوالزََّرُد ََيأنَ ُعَها مي

ُّ، َوَلَأ يُطألي  ِني ََّهي، َفَجَرَحُه الأَباطي كِينَي بيكي ُش، فََأَمَسَك السِي ُُه ََّيزَكأ نأ ُأَمَرائيهي اَسأ رٌي مي هي إيََل َفَجاَء َأمي نأ يَدي َها مي قأ
 َّ ِني َأ قَ َتَل الأَباطي يني إيََل َأ يلييَّةي فَ ُقتيَل أَيأًضا، َوََثليٌث فَ ُقتيَل، َورَكيَب َصََلُح الدِي َاعي َسأ َن اْلأي ، َوَجاَء آَخٌر مي

َعَدُه، َوَمنأ َعَرَفُه  ُق بيَنَجاتيهي، ُثَّ اعأَتََبَ ُجنأَدُه، َفَمنأ أَنأَكَرُه أَب أ ُعوري ََل ُيَصدِي َأقَ رَُّه َعَلى َخيأَمتيهي َكالأَمذأ
َلُه، وَكَ  َّا قَ ب أ ٍم َأَشدُّ قيَتاًَل ِمي ًما، ُكلَّ يَ وأ َصاَر إيعأَزاَز ََثَانيَيًة َوَثََلثينَي يَ وأ َمتيهي، َوََلزََم حي دأ ُقوُب خي ثُ َرتي الن ُّ

ةي. ي اْلأيجَّ ي َعَشَر ذي َا، َوَسلَُّموا الأَقلأَعَة إيلَيأهي فَ َتَسلََّمَها َحادي  فييَها، فََأذأَعَن َمنأ ِبي
 

َهاذيكأ  يَنَة َحَلَب َوالصُّلأحي َعَلي أ يني َمدي ري َصََلحي الدِي  ُر َحصأ
ةي َوَحَصَرَها، َوِبيَ  ي اْلأيجَّ َتَصَف ذي يني قَ لأَعَة إيعأَزاَز رََحَل إيََل َحَلَب فَ َنازََْلَا ُمن أ ا َمَلَك َصََلُح الدِي ا َلمَّ

َن الأَعَساكيري، َوَقدأ  ِأ  الأَمليُك الصَّاليُح َوَمنأ َمَعُه مي َيأُث إيَّنَُّ ، ِبي يَّ ظي الأبَ َلدي الأقيَياَم الأَمرأضي َأ قَاَم الأَعامَُّة يفي حي



َحابُهُ  َر ُهَو َوَأصأ َم ليلأقيَتالي َخسي ََ إيَذا تَ َقدَّ َنَُّه َكا ، ْلي َن الأبَ َلدي َن الأُقرأبي مي يني مي ، وََكثُ َر َمنَ ُعوا َصََلَح الدِي
ِأ َوالأَقتأُل، وَ  َلَد ليلأُمطَاَوَلةي.اْلأيَراُح فييهي ، َفََتََك الأقيَتاَل َوَأخأ َر الأبَ َلدي ََ َويُ َقاتيُلونَُه ظَاهي  َكانُوا ََيأُرُجو

ٌر َْلَا، ُثَّ تَ َردََّدتي ا ي َوَسبأعينَي، َوُهَو ُُمَاصي نَ َتنيأ َدى َوَسبأعينَي َوَدَخَلتأ َسَنُة اث أ َقَضتأ َسَنُة إيحأ لرُُّسُل َوان أ
ِأ يفي الصُّ  نَ ُه َل َحَلَب بَ ي أ ََّ َأهأ َ ، ْلي ي َانيَبنيأ َن اْلأ َجابَُة إيلَيأهي مي ، فَ َوقَ َعتي اْلأي َن الأُمَحرَّمي رييَن مي لأحي يفي الأعيشأ

َُوا، َوَصََلحُ  َا َضُع ِأ ُرِبَّ َّنَُّ نأ ُطولي اْلأيَصاري، فَإي  َخاُفوا مي
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نُ وِي مي  ُر َعَلى الدُّ دي يني رََأى أَنَُّه ََل يَ قأ ، َوََل َعَلى قيَتالي َمنأ بيهي، فََأَجاَب أَيأًضا، َوتَ َقرََّرتي الدِي َن الأبَ َلدي
بي  ، َوليَصاحي لي صي بي الأَموأ يني َصاحي ، َوليَسيأفي الدِي ، ليلأَمليكي الصَّاليحي يعي َدُة يفي الصُّلأحي ليلأَجمي الأَقاعي

تَ َقرَّتي  َُوا َواسأ يَن، َوََتَاَل بي َماريدي ، َوليَصاحي ني ًَن َعَلى النَّاكيثي  اْلأيصأ ِأ َعوأ َأ َيُكونُوا ُكلُُّه َدُة َأ الأَقاعي
ري.  الأَغادي

َأ َأَعاَد قَ لأَعَة إيعأَزاَز إيََل  يني َعنأ َحَلَب بَ عأَد َأ ُر َوَُتَّ الصُّلأُح رََحَل َصََلُح الدِي َمأ َصَل اْلأ ََ ا ان أ  الأَمليكي فَ َلمَّ
َرَج ]إيََل[ صَ  نَُّه َأخأ ، فَإي يني َوَْحََل َْلَا الصَّاليحي َرَمَها َصََلُح الدِي َلًة، فََأكأ َأ ًتا لَُه َصغيريًَة طي يني ُأخأ ََلحي الدِي

: ُأرييُد قَ لأَعَة إيعأَزاَز، وََكانُوا َقدأ َعلَُّموَها َذليَك، َفسَ  يَن؟ قَاَلتأ ًئا َكثيريًا، َوقَاَل َْلَا: َما ُترييدي لََّمَها َشي أ
، َورََحَل إيََل ب َ  ِأ يلييَّةي.إيلَيأهي َاعي َسأ  َلدي اْلأي

 
رييَها َوإيقَاَمةي َغريأيَها َة َوَعزألي َأمي َكَّ َنةي ِبي َيت أ ُر الأ  ذيكأ

َ اْلأَ  َتكينَي َوَبنيأ َاجِي طَاشأ ريي اْلأ َ َأمي يَدٌة َبنيأ َة َحرأٌب َشدي َكَّ ََ ِبي ةي، َكا ي اْلأيجَّ َنةي، يفي ذي هي السَّ ثيري يفي َهذي ريي ُمكأ مي
ةَ  ريي َمكَّ يهي َداُوَد َمَقاَمُه.َأمي ثيٍر َوإيقَاَمةي َأخي َاجِي بيَعزألي ُمكأ رَي اْلأ ُة َقدأ َأَمَر َأمي ََ َليي ََ اْلأ  ، وََكا

َاجُّ َعنأ َعَرفَاٍت َلَأ يَ  ا َساَر اْلأ ََ َقدأ َبََن قَ لأَعًة َعَلى َجَبلي أَِي قُ بَ يأٍس، فَ َلمَّ بييُتوا َوَسَبُب َذليَك أَنَُّه َكا
لأُمزأدَ  ِأ رََمى بَ عأَضَها َوُهَو َسائيٌر، َونَ َزلُ ِبي َا بَ عأُضُه ِأ يَ رأُموا اْلأيَماَر، إيََّّ َا، فَ َل َتاُزوا ِبي َا اجأ ةي، َوإيََّّ َبأَطَح ليََ وا اْلأ

ي ََجَاَعٌة، َوَصاَح النَّاسُ  رييَقنيأ ََ َن الأ َة َفَحارَبُوَها، َوقُتيَل مي لي َمكَّ نأ َأهأ ِأ ََنٌس مي : الأَغَزاُة إيََل َفَخَرَج إيلَيأهي
ثيٌر، َفَصعيَد إيََل الأَقلأَعةي الَِّتي بَ َناَها َعَلى َجَبلي أَ  َة ُمكأ رُي َمكَّ َها، فَ َهَرَب َأمي َة، فَ َهَجُموا َعَلي أ ِي قُ بَ يأٍس َمكَّ

َمارََة، َوَّنََ  َ َأُخوُه َداُوُد اْلأي َة، َوَوِلي ارَقَ َها َوَساَر َعنأ َمكَّ ََ َا، فَ  َة َفَحَصُروُه ِبي َاجِي َمكَّ َن اْلأ َب َكثيرٌي مي
َوالي  نأ َأمأ  َوَأَخُذوا مي

(9/419) 

 



َرُقوا ُدورًا َكثيريًَة. ًئا َكثيريًا، َوَأحأ َا َشي أ نَي ِبي اري الأُمقييمي  التُّجَّ
َرق َ  ٍط فََأحأ ََّ إينأَساًَن َزرَّاقًا َضَرَب َدارًا بيَقارُورَةي نيَأ نأ َأعأَجبي َما َجَرى فييَها َأ َتاٍم، َومي َي أ َها، وََكاَنتأ ْلي

َا َمَكاًَن آَخَر، فََأََتُه َحَجٌر فََأَصاَب الأَقارُ  ريَب ِبي َرى ليَيضأ َرَقتأ َما فييَها، ُثَّ َأَخَذ قَارُورًَة ُأخأ ورََة فََأحأ
َرييقي ُثَّ َما ْلأ ُب ِبي ٍم يُ َعذَّ َا، فَ َبقيَي َثََلثََة َأَّيَّ ََتََق ُهَو ِبي  َت.َفَكَسَرَها، فَاحأ

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

َرأُض َحَّتَّ بَقيَي الأَوقأُت   يُعَها، َوَأظأَلَمتي اْلأ ُس َجَي مأ تي الشَّ ََ ، انأَكَس ََ ري رََمَضا َنةي، يفي َشهأ هي السَّ يفي َهذي
ُمأ  َم اْلأ َهاري يَ وأ َوَة الن َّ ََ َذليَك َضحأ ٌِ، َوَظَهَرتي الأَكَواكيُب، وََكا نأُه، َكأَنَُّه لَيأٌل ُمظألي رييَن مي َع َوالأعيشأ َعةي التَّاسي

َرُأ َعَليأهي اْلأيَسابَ  َن الأُعَلَماءي َأق أ ري َجزييَرةي ابأني ُعَمَر َمَع َشيأٍخ لََنا مي يَنئيٍذ َصبييًّا بيظَاهي ا رَأَيأُت وَُكنأُت حي ، فَ َلمَّ
، وَ  ُت بيهي، فَ َقوَّى قَ لأِبي كأ يًدا، َوََتَسَّ فًا َشدي ُت َخوأ َأ ََ َذليَك خي َ: اْلأ لنُُّجومي أَيأًضا، َوقَاَل ِلي ََ َعاليًما ِبي َكا

يَعُه، فَانأَصَرَف َسرييًعا.  تَ َرى َهَذا َجَي
َر بأَن َعلييٍِ النَّاقيَد، َجابََة الأَبابي َأَِب طَاليٍب َنصأ ري اَّللَّي حي مأ يُء ِبَي َتضي ُة الأُمسأ ََ َليي ََ يُ َلقَُّب  َوفييَها َوَلَّ اْلأ وََكا

َغري  َن يفي صي َأ يَ رأَكَب َمَعُه ََجَاَعٌة مي ُة َأ ََ َليي ََ بيهي َذليَك إيَذا َخَرَج، فََأَمَر اْلأ يُحو هي قُ نأَُبًا، َفَصاُروا َيصي
ََ قَ بأَل الأعييدي َخلأَع َعَليأهي ليرَيأَكَب يفي  ا َكا تَ نَ ُعوا، فَ َلمَّ نأ َذليَك، فَامأ َراكي َوََيأنَ ُعوا النَّاَس، مي َت أ ، الأَموأكيبي  اْلأ

َا يفي الأَموأكيبي  ًئا َكثيريًا، َوَعَزُموا َعَلى إيرأَساْلي َن الأَقَنابيري َشي أ لي بَ غأَداَد مي نأ َأهأ ََتَى ََجَاَعٌة مي إيَذا رَُأُوا ابأَن فَاشأ
َكًة، فَ َعَزَلُه َووَ  حأ رُي الأَموأكيُب ضي ََةي، َوقييَل َلُه َيصي َليي ، فَُأَّنأيَي َذليَك إيََل اْلأ .النَّاقيدي  َلَّ ابأَن الأُمعأَوجِي

َراكي  َت أ َ الأَعامَّةي َوبَ عأضي اْلأ َنٌة بيبَ غأَداَد َبنيأ ، َوقَ َعتأ فيت أ َم الأعييدي ةي، يَ وأ ي اْلأيجَّ  َوفييَها، يفي ذي
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وَ  َمأ َن اْلأ ٌء َكثيرٌي مي ِأ ََجَاَعٌة َوَّنُيَب َشيأ نَ ُه ري، فَ ُقتيَل بَ ي أ ذي ََجَالي النَّحأ َواًَل بيَسَببي َأخأ ُة َأمأ ََ َليي رََّق اْلأ ََ ، فَ  الي
 َجلييَلًة فييَمنأ َّنُيَب َمالُُه.

، َوَهَلَك فييَها َخلأٌق َكثيرٌي، َوَتََ  نأ َحدِي الأعيَراقي إيََل َما َورَاَء الرَّيِي ِي مي َمتأ ُدوٌر  َوفييَها زُلأزيَلتأ بيََلُد الأَعَج دَّ
لرَّيِي  ََ ِبي ثَ ُر َذليَك َكا وييَن. َكثيريٌَة، َوَأكأ  َوقَ زأ

ََسني  يني َأَِب اْلأ ، َجََلَل الدِي لي صي ُب الأَموأ يني َغازيي، َصاحي َزَر َسيأُف الدِي تَ وأ َخري، اسأ َوفييَها، يفي رَبييٍع اْلأ
َََتبيكييِي  يني َوزييَر الأبَ يأتي اْلأ ََ أَبُوُه ََجَاُل الدِي ، وََكا دي بأني َعلييِي يني ُُمَمَّ َمتأ َعلييَّ بأَن ََجَالي الدِي ، َوَقدأ تَ َقدَّ

 ََ نأُه كي يني الأويزَارََة َظَهَرتأ مي َ َجََلُل الدِي ا َوِلي ، َوَلمَّ فأَضالي ُودي َواْلأي ْلأ ُهوُر ِبي َبارُُه، َوُهَو الأَمشأ يَمٌة، َأخأ ايٌَة َعظي
ًَل َوَمعأريَفٌة ََتمٌَّة بيَقَوانينيي الأويزَارَةي، َولَُه ُمَكاتَ َباٌت َوُعُهوٌد َحَسَنٌة مُ  ََ َجوَّاًدا فَاضي ُهورٌَة، وََكا َدوَّنٌَة َمشأ

ََ َسَنًة. ُرو شأ َ الأويزَارََة، ََخأٌس َوعي ا َوِلي ُرُه، َلمَّ ًا، ُعمأ  َخريِي



َاَز، يني قَاَيأ َد الدِي لي ُُمَاهي صي يني أَيأًضا َعنأُه بيَقلأَعةي الأَموأ تَ َناَب َسيأُف الدِي ةي، اسأ ي اْلأيجَّ َض َوفَ وَّ  َوفييَها، يفي ذي
 ََ يَنةي إيرأبيَل َوَأعأَماْليياَ، وََكا َدي َر ِبي َمأ َض[ إيلَيأهي اْلأ ََ قَ بأَل َذليَك ]فَ وَّ ُُموَر، وََكا َُه اَّللَُّ  -إيلَيأهي اْلأ نأ  -َرْحي مي

َاََنتي يفي الطُُّرقي  عي َواْلأ ََوامي َن اْلأ ، َبََن َكثيريًا مي َُمَراءي َوَأرأَِببي الأَمعأُروفي َاري َصاْلييي اْلأ ََّنأ ري َعَلى اْلأ ، َوالأَقَناطي
ريَةي  َل السِي ، َعادي َي َسا حأ َِ الصََّدَقةي، َكثيرَي اْلأي ََ َدائي ِي، وََكا َوابي الأَبي نأ أَب أ َُه اَّللَُّ  -َوالرُُّبطي َوَغريأي َذليَك مي َرْحي

-. 
ََوي  تَ  يني َصنأَدلي الأُمقأ َمادي الدِي ََُة َعَلى عي َليي لي َوفييَها قَ َبَض اْلأ ضأ ََ اري، َورَتََّب َمَكانَُه َأَِب الأ َتاذي الدَّ ، ُأسأ يِي

. بي َبَة اَّللَّي بأَن َعلييِي بأني الصَّاحي  هي
ا َق َلمَّ َمشأ ي َمَلَك الأَيَمَن إيََل دي َلةي ُتورَانأَشاُه بأُن أَيُّوَب الَّذي وأ َم َِشأُس الدَّ ، َقدي ََ ََّ  َوفييَها، يفي رََمَضا َع َأ َسَي

َن َأَخاُه َصََل  ، َوَأرأَسَل مي امي اَرَق الأَيَمَن َوَساَر إيََل الشَّ ََ َرابي فَ  َت أ يني َمَلَكَها، َحنَّ إيََل الأَوَطني َواْلأ َح الدِي
: رييِي صأ ِي الأمي لي ابأني الأُمَنجِي نأ قَ وأ عأًرا مي ليُمُه بيُوُصوليهي، وََكَتَب يفي الأكيَتابي شي يهي يُ عأ  الطَّرييقي إيََل َأخي
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ََوانيحي ُموَلعُ  ََن اْلأ هي ُمضأ نأ بَ عأدي ُكو أَنَِّني ... مي يني َأشأ  َوإيََل َصََلحي الدِي
زَعُ  ََل َهَواُه ليبُ عأدي َداٍر َأجأ نأُه َوَلَأ َأُكنأ ... َلوأ اري مي  َجزيًعا ليبُ عأدي الدَّ

ُب الأَغرَ  ي ... َوََيُبُّ ِي رَكأ َ َعَزائيمي عُ َفَْلَرأَكَْبَّ إيلَيأهي َمَتأ  امي َويُوسي
َرِيَها يَ تَ َقطَّعُ  َهاري ِبي ًرا ... قَ لأُب الن َّ َهاري َهَواجي َن الن َّ  َوَْلَقأَطَعنَّ مي

عُ  ََيالي َوََل الأََبأَوُق اللُّمَّ ريي بيهي ... طَيأُف اْلأ ريَينَّ اللَّيأَل ََل َيسأ  َوَْلُسأ
يسأ  ًا ... َأِّني ِبي َمنَّ إيلَيأهي قَ لأِبي َُمأَبي َبعُ َوُأَقدِي نأ َقرييٍب أَت أ ي مي  مي

َعاَدةي َيطأُلعُ  نأ ُأفُقيَها ُصبأُح السَّ َعَد َطلأَعٍة ... مي نأُه َأسأ َد مي  َحَّتَّ ُأَشاهي
نأ بي  َا َمَلَكُه مي َِ َشأأنُُه ِبي َق، َوَقدأ َعُظ َمشأ نأ دي يني مي ، بَ َرَز َصََلُح الدِي َنةي، يفي الأُمَحرَّمي هي السَّ ََلدي َويفي َهذي

امي  ِأ َوََّنأبيهي َواْلأي الشَّ هي ، َوَعَزَم َعَلى ُدُخولي بَ َلدي ِأ ُُه َيرينأُج َوَغريأ ، َفَخاَفُه الأ لي صي َكَر الأَموأ ريهي َعسأ َغارَةي ، َوبيَكسأ
َر الأَعَساكيرَ  ، فََأمأ ِأ َها َوَصاَْلَُه ِأ إيلَي أ نََة َمَعُه، فََأَجاَِبُ ُدأ ََ اْلأ دي إيََل  َعَليأهي، فََأرأَسُلوا إيلَيأهي َيطأُلُبو لأُعوأ رييََّة ِبي صأ الأمي

ِأ ََل يَ تَ  يهي عي َتدأ ِأ أَنَُّه َمََّت َأرأَسَل َيسأ ، َوَشرََّط َعَليأهي ِأ َأ يُ َعاويَد َطَلبَ ُه َاَحةي إيََل َأ َتي سأ َر َواَلي صأ ، مي ََ ُرو َأخَّ
ِأ ليلأَحرأبي َمَع َسيأ  َعاُه َتدأ َي اسأ َا إيََل َأ َها َوَأقَاُموا ِبي يني َعَلى َما َنذأُكُرُه.َفَساُروا إيلَي أ  في الدِي

َدي  َع اْلأ ََ َقدأ َسَي ريُئ، وََكا يُّ الأُمقأ ََسني َعلييُّ بأُن َعَساكيَر الأبيطَائيحي يَث ]الأَوفَ َياُت[ َوفييَها َماَت أَبُو اْلأ
ََ َْنأويَّيًّ َجيِيًدا.  الأَكثيرَي َوَرَواُه، وََكا

َ أَ  َها تُ ُويفِي ن أ ةي مي ي اْلأيجَّ يَث َوَرَواُه، َوَلُه َويفي ذي َدي َع اْلأ دي بأني الرَّزَّازي، َسَي ُد بأُن َسعييدي بأني ُُمَمَّ بُو َسعأٍد ُُمَمَّ
عأًرا، فََأَجابَُه: نَ َها شي قَائيهي ُمَكاتَ َبًة َوَضمَّ دي نأ َذليَك أَنَُّه َكَتَب إيلَيأهي بَ عأُض َأصأ عأٌر َجيِيٌد، َفمي  شي



يهي تُ غأِني َمنأ  فُ  ََّي َمنأ َأََّيدي ي َمَداَها َمنأ َْلَا َيصي ُدَها ... َولَيأَس ُُيأصي  يُ َعدِي
َرفُ  رأُت َعبأًدا َوِلي يفي َذليَك الشَّ نأ َكَرٍم ... َوصي لَيأَت مي ري َما َأوأ  َعَجزأُت َعنأ ُشكأ

ٍد ُدونَُه يَقيفُ  قأ ِي عي عأٍر ُكلَُّه ُدَرٌر ... َفُكلُّ ََنظي َديأَت َمنأُظوَم شي  َأهأ
َقُه ُشَرفُ إيَذا أَتَ يأ  ًرا َوُدرُّ الأَمَعاّني فَ وأ ََ لََنا ... َقصأ نأُه َكا  َت بيبَ يأٍت مي

َُُه َيكيفُّ  ًتا يُ َناقيُضُه ... أَتَ يأُت َلكينأ بيبَ يأٍت َسقأ َأ أَتَ يأُت َأََن بَ ي أ  َوإي
َتطي  نأُه َأق أ نُو مي نَي َأدأ َا حي ليهي أََبًدا ... َوإيََّّ نأ َأهأ نأُه َوََل مي  فُ َما ُكنأُت مي

يُح. اَئٍة َوُهَو الصَّحي مي ي َوَسبأعينَي َوََخأسي  َوقييَل َكاَنتأ َوفَاتُُه َسَنَة اث أنَ َتنيأ
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اَئٍة[ مي ي َوَسبأعينَي َوََخأسي نَ َتنيأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
572 - 

اَئةٍ  مي ي َوَسبأعينَي َوََخأسي نَ َتنيأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
ُر ََّنأبي َصََل  يلييَّةي ذيكأ َاعي َسأ يني بَ َلَد اْلأي  حي الدِي

يلييَّةي يفي الأُمَحرَّمي  َاعي َسأ نأ َحَلَب، َعَلى َما ذََكرأََنُه قَ بأُل، َقَصَد بيََلَد اْلأي يني مي ا رََحَل َصََلُح الدِي  َلمَّ
َن الأُوثُوبي َعَليأهي َوإيرَاَدةي قَ تأليهي، فَ ن َ  َا فَ َعُلوُه بيهي مي ِأ ِبي َرَقُه، َوَحَصَر قَ لأَعَة لييُ َقاتيَلُه ِأ َوَخرَّبَُه َوَأحأ َهَب بَ َلَدُه

َا، َها الأَمَجانييَق، َوَضيََّق َعَلى َمنأ ِبي ، فَ َنَصَب َعَلي أ ِأ هي َصُن قيََلعي ، َوَأحأ ِأ ُِ ُحُصوَّنيي َي َأعأَظ َياَف، َوهي صأ  مي
يلييَّ  َاعي َسأ ُم اْلأي ٌَ ُمَقدَّ َنا بي َْحَاَة َوُهَو َوَلَأ يَ َزلأ َكَذليَك، فََأرأَسَل سي ، َصاحي يِي َاريمي يني اْلأ َهابي الدِي ةي إيََل شي

َأ َلَأ  ، َويَ ُقوُل َلُه: إي ِأ ُع فييهي ََ َاَل َوَيشأ ليُح اْلأ ِأ َوُيصأ نَ ُه ُخَل بَ ي أ َأ يَدأ أَلُُه َأ ، َيسأ يني َعلأ  َخاُل َصََلحي الدِي َأ تَ 
يني َوُأَمَرائي  لي َصََلحي الدِي يَع َأهأ ِأ َوَسَأَل قَ تَ لأَناَك َوَجَي َع فييهي ََ يني َوَش نأَد َصََلحي الدِي َهاٌب عي هي، َفَحَضَر شي

. ِأ ُه ، َورََحَل َعن أ ِأ ، فََأَجابَُه إيََل َذليَك، َوَصاَْلَُه ِأ ُه َح َعن أ َأ  الصَّ
نأ َغَنائيِي َعسأ  ِأ مي يُه َتََلتأ أَيأدي نأ ُطولي الأبييَكاري، َوَقدي امأ َكُرُه َقدأ َملُّوا مي ََ َعسأ ، َوََّنأبي وََكا لي صي َكري الأَموأ

صأ  ، َوَساَر ُهَو إيََل مي ِأ ََ َْلُ َاَحةي، فََأذي َتي سأ ِأ ليَلي هي َد إيََل بيََلدي يلييَّةي، َفطََلُبوا الأَعوأ َاعي َسأ َر َمَع بَ َلدي اْلأي
هَ  يُّ إيلَي أ َها، َوَلَأ َُيأكينأُه الأُمضي ُدُه َعن أ ََ َقدأ طَاَل َعهأ َنَُّه َكا َكريَها، ْلي فًا َعَلى بيََلدي َعسأ َم َخوأ ا فييَما تَ َقدَّ

َن َعَلى الأبيََل  َطَلُحوا، َأمي ، َوَحَصَر ُهَو َحَلَب، َوَمَلَك بيََلَدَها، َواصأ يني ََزَم َسيأُف الدِي ا اَّنأ ، فَ َلمَّ امي ، الشَّ دي
َها َأَمرَ  ا َوَصَل إيلَي أ َر، فَ َلمَّ صأ  َفَساَر إيََل مي
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َعٌة بيبيَناءي ُسوٍر َعلَ  رُُه تيسأ ، َدوأ َرةي َوالأَقلأَعةي الَِّتي َعَلى َجَبلي الأُمَقطَِّي َعارييِي َوالأغيَياضي َوالأَقاهي َر يفي الشِي صأ ى مي
َأ َماتَ  ، َوَلَأ يَ َزلي الأَعَمُل فييهي إيََل َأ يِي َاِشيي رَاعي اْلأ لذِي رَاٍع ِبي رَاٍع َوَثََلَثُيائَةي ذي ََ َألأَف ذي ُرو شأ .  َصََلحُ َوعي يني  الدِي

 
نيَ  ليمي لأُمسأ َيرينأجي ِبي َيرينأجي َوليلأ لأ نَي ِبي ليمي ٍر ليلأُمسأ ََ ُر َظ  ذيكأ

ََّ ََجأًعا مي  ، فََأََتُه َخََبٌ َأ ُب بَ عأَلَبكَّ مي َصاحي ُد بأُن َعبأدي الأَمليكي بأني الأُمَقدَّ يني ُُمَمَّ ََ َِشأُس الدِي َيرينأجي َكا َن الأ
َعارييِي َقدأ َقَصُدوا الأبيَقاَع مي  ِأ يفي الشِي ، وََكَمَن َْلُ ِأ َها، َفَساَر إيلَيأهي ، َوَأَغاُروا َعَلي أ َلَبكَّ نأ َأعأَمالي بيعأ

ِأ إيََل صَ  َُه ِأ َوَسريَّ ُه ن أ اَئَِتأ رَُجٍل مي ثَ َر، َوَأَسَر َْنأَو مي ِأ َوَأكأ ، َوقَ َتَل فييهي ِأ َقَع ِبيي ، َوَأوأ .َوالأغيَياضي يني  ََلحي الدِي
ََ َِشأ  َق،  وََكا َمشأ ي َمَلَك الأَيَمَن، َقدأ َوَصَل إيََل دي ، َوُهَو الَّذي يني َلةي ُتورَانأَشاُه َأُخو َصََلحي الدِي وأ ُس الدَّ

ِأ إيََل َأعأَمالي دي  هي نأ بيََلدي َيرينأجي َقدأ َخَرُجوا مي َن الأ ًة مي ََّ طَائيََ َع َأ َق، َكَما ذََكرأََنُه، َوُهَو فييَها، َفَسمي َمشأ
َيُرو َفَساَر  ِأ َفَظ ُه ََزَم َعن أ ، َواَّنأ ِأ ُبتأ َْلُ ِأ يَ ث أ ، فَ َل َرِي يفي تيلأَك الأُمُروجي ي اْلأ نأَد َعنيأ ِأ ]عي ِأ َوَلقييَ ُه ٍع إيلَيأهي َمأ ا[ ِبي

ُنأدي  َي اْلأ نأ َأعأَيا ري، َوُهَو مي ٍر بأُن الَسَلَّ يني أَبُو َبكأ ِأ َسيأُف الدِي ُه ن أ ، مي ِأ َحابيهي، فََأَسُروُه نأ َأصأ قييِينَي،  مي َمشأ الدِي
ُِ ابأنُ  ُه ن أ ي ََنَلُه مي َر الَّذي َبَسُطوا يفي تيلأَك الأويََليَةي، َوَجََبُوا الأَكسأ َيرينأُج بَ عأَدَها، َوان أ ََتََأ الأ . َواجأ مي  الأُمَقدَّ

 
هي إيََل طَاَعتيهي  دي يني َوَعوأ َرُزوَر َعَلى َسيأفي الدِي بي َشهأ َي َصاحي َيا صأ ُر عي  ذيكأ

هي  يني َغازيي  يفي َهذي َرُزوَر، َعَلى َسيأفي الدِي ُب َشهأ ، َصاحي ََ ُد بأُن بيَزا يني ُُمَمَّ َهاُب الدِي َنةي َعَصى شي السَّ
هي. مي ََ يفي طَاَعتيهي َوََتأَت ُحكأ  وََكا

ََ ب َ  يَنَة إيرأبيَل، وََكا ََ ُمتَ َولِيًيا َمدي َاَز َكا يني قَاَيأ َد الدِي ََّ ُُمَاهي ََ َسَبُب َذليَك َأ َ وََكا َنُه َوَبنيأ  ي أ
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 ََ لي َخاَف ابأُن بيَزا صي لأَموأ يني ِبي َد الدِي يني ُُمَاهي تَ َناَب َسيأُف الدِي ا اسأ ََ َعَداَوٌة َُمأَكَمٌة، فَ َلمَّ َأ ابأني بيَزا َأ
َمةي فََأرأَسَل إيلَ  ُزولي إيََل اْلأيدأ َن الن ُّ تيَناَع مي مأ نأُه َأَذًى، فََأظأَهَر اَلي يني  يَ َناَلُه مي يني َوزييُر َسيأفي الدِي يأهي َجََلُل الدِي

لَ  َسني الأُكُتبي َوأَب أ نأ َأحأ ةي، َوُهَو مي ََ رُُه َعاقيَبَة الأُمَخاَل َُعاَوَدةي الطَّاَعةي، َوُُيَذِي غيَها يفي َهَذا كيَتاًِب َيَأُمُرُه ِبي
ُف التَّطأوييلي َلذََكرأتُُه، فَ لأُيطأَلُب  ََل َخوأ ا َوَصَل إيلَيأهي الأكيَتاُب َوالرَُّسوُل الأَمعأََن، َوَلوأ نأ ُمَكاتَ َباتيهي، فَ َلمَّ مي
ُلأُف. لي َوزَاَل اْلأ صي لأَموأ َمةي ِبي  َِبَدَر إيََل ُحُضوري اْلأيدأ

 
لتَّارييخي  ٍة يَ تَ َعلَُّق ِبي دَّ ُر فَ َرٍج بَ عأَد شي  ذيكأ

نأ َأمأ  ٌن َمنييٌع مي صأ نأ َجزييَرةي ابأني ُعَمَر حي لأُقرأبي مي ُُه فَ َنُك، َوُهَو َعَلى رَأأسي َجَبٍل َعاٍل، ِبي َنعي الأَمَعاقيلي اَسأ
َنَة أَ  هي السَّ َبُه َهذي ََ َصاحي ِأ َْنأُو َثََلَثييايَئةي َسَنٍة، وََكا يهي َيأدي َنوييَّةي، لَُه ِبي َرادي الأَبشأ َكأ ُُه َوُهَو ليْلأ ُِ اَسأ ُه ن أ رٌي مي مي



يسَ  ُُه عي ُِ، َوَلُه َأٌخ اَسأ ي َراهي َِ، إيب أ ي َراهي يهي إيب أ نأ َأخي هي مي ذي َعى يفي َأخأ نأُه، َوُهَو ََل يَ َزاُل َيسأ ى، َقدأ َخَرَج مي
 ًَ نأُه إيََل رَأأسي الأَقلأَعةي نَ يِي َعَد مي رِي لَيأًَل، َوَأصأ َِ، َوفَ َتَح َِبَب السِي ي َراهي رييَن فََأطَاَعُه بَ عأُض بيطَانَةي إيب أ شأ ا َوعي

َحابي عي  نأ َأصأ هي، رَُجًَل مي نأ َخَواصِي ٌر مي ََ نأَدُه إيَلَّ نَ  نأَدُه، َوَلَأ َيُكنأ عي َِ َوَمنأ عي ي َراهي يَسى، فَ َقَبُضوا َعَلى إيب أ
َمي  ُكُن اْلأ َا َيسأ اًعا َكثيريًا، َوِبي َيَعٍة َعنأ َسائيري الأَقلأَعةي ارأتيََ َرٍة َكبيريٍَة ُمرأَت هي قيلٌَّة َعَلى َصخأ ُلُه َوَهذي رُي َوَأهأ

َزانٍَة، َوَضرَ َوَخَواصُّ  َِ َجَعُلوُه يفي خي ي َراهي ا قَ َبُضوا َعَلى إيب أ ُنأدي يفي الأَقلأَعةي ََتأَت الأُقلَّةي، فَ َلمَّ بَُه ُه، َوَِبقيي اْلأ
َل بيهي رَجُ  ا ُجعيَل يفي اْلأيَزانَةي وَكَّ ًئا، فَ َلمَّ َنعأ َشي أ ِأ َيصأ هي َعَلى َعاتيقيهي، فَ َل ِأ بيَسيأٍف يفي َيدي ، َوَصعيَد بَ عأُضُه َي ََل

َها. ِأ ََل َمانيَع َعن أ ََّ الأَقلأَعَة َْلُ ََ َأ و ََ إيََل َسطأحي الأُقلَّةي، َوََل َيُشكُّ  الأَباُقو
َمي  َرَأُة اْلأ َلُة وََكاَنتي امأ جأ نَ ُهَما دي َِ الأَقلأَعَة، َوبَ ي أ يَسى لييَ َتَسلَّ رُي عي َمي َرًة اْلأ َن الأَغدي ُبكأ يَوَوَصَل مي َِ يفي ريي إيب أَراهي

َقَلَع، َوُجنأدُ  َها فَان أ ريُف َعَلى الأَقلأَعةي، َفَجَذبَ تأُه بيَيدي يٍد ثَقييٍل ُيشأ َرى، َوفييَها ُشبَّاُك َحدي َزانٍَة ُأخأ َها  خي َزوأجي
َ َحبأًَل تَ رأفَ  ِلي َأ ُتدأ بَّاَك َأرَاَدتأ َأ ا قَ َلَعتي الشُّ ٍء، فَ َلمَّ ََ َعَلى َشيأ ُرو دي َها، يفي الأَقلأَعةي ََل يَ قأ ُع بيهي الرِيَجاَل إيلَي أ

تأ َطَرفَ ي أ  َها إيََل الأَقلأَعةي، َوَشدَّ ُ ثيَياٍب َخاٍم، فَ َوَصَلتأ بَ عأَضَها بيبَ عأٍض َوَدلَّت أ نأَدَها َغريأ ِأ َيُكنأ عي َها فَ َل
يَن  ُِ الَّذي َها َعَشَرَة ريَجاٍل، َوَلَأ َيُكنأ يَ َراُه َعَدتأ إيلَي أ نأَدَها يفي ُعوٍد فََأصأ .عي طأحي  َعَلى السَّ

، َفَصاَح ُهَو َوَمنأ  ََ َعُدو َلَة، الرِيَجاَل َيصأ جأ يَسى، َوُهَو َعَلى َجانيبي دي رُي عي َمي  َورََأى اْلأ
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َتلي  ُل الأَقلأَعةي ليَتخأ َذُروا، وََكانُوا ُكلََّما َصاُحوا َصاَح َأهأ طأحي ليَيحأ يَن َعَلى السَّ  فَ َمَعُه إيََل ُأولَئيَك الَّذي
نأَدَها  َتَمَع عي ا اجأ نأ َذليَك، فَ َلمَّ ََ مي ََ َوََيأنَ ُعو ، فَ يَ نأزيُلو طأحي يَن َعَلى السَّ ُِ الَّذي َه َأ َواُت َفََل يَ  َصأ َعَشَرُة اْلأ

نأُه َكأَنَُّه َيسأ  ُرَب مي َأ يَ قأ َها َقَدَح َشَراٍب َوَأَمَرتأُه َأ نأَدَها إيََل َزوأجي ٍم عي َراَب ريَجاٍل َأرأَسَلتأ َمَع َخادي قييهي الشَّ
نَ  َاَل، فَ َقاَل: ازأَداُدوا مي قيَيُه، َوَعرََّفُه اْلأ َ َيَديأهي ليَيسأ َعَل َذليَك، َوَجَلَس َبنيأ ََ َاَل، فَ  ، َويُ َعرِيفُُه اْلأ  الرِيَجالي

ُِ َيَدُه إيََل الرَُّجلَ  ي َراهي َها، َفَمدَّ إيب أ نأدي نأ عي رييَن رَُجًَل َوَخَرُجوا مي شأ َعَدتأ عي ي بيهي، فََأَخَذ فََأصأ َلنيأ ي الأُموَكَّ نيأ
َما، َفَخَرَج َواجأ  هي ََلحي نأَدُه، فَ َقتَ َلُهَما بيسي ُِ عي ي َراهي ََ إيب أ َما، وََكا َم بيَقتأليهي َادي َتَمَع ُشُعوَرَِهُاَ، َوَأَمَر اْلأ

َن الأقَ  َحابُُه مي َعَد إيلَيأهي َأصأ َحابيهي َوَأرَاُدوا فَ تأَح الأَقلأَعةي ليَيصأ صأ اتييَح، وََكاَنتأ َمَع ِبَي ََ ِأ َيَيدي الأَم لأَعةي، فَ َل
َحاَب  َطرُّوا إيََل الصُُّعودي إيََل َسطأحي الأُقلَّةي ليَيأأُخُذوا َأصأ ، فَاضأ طأحي يَن َعَلى السَّ ُأولَئيَك الرِيَجالي الَّذي

َرقي فَ لَ  َُوا َعَلى رَأأسي الأَممأ َاَل، َفَجاُءوا َوَوقَ  يَسى، فَ َعليُموا اْلأ َعَد، فََأَخَذ عي [ َيصأ َأ رأ َأَحٌد ]َأ دي ِأ يَ قأ
َم َعَلى رََجةي، َوَصَعَد َوقَاَتَل الأَقوأ هي، َوَحَصَل يفي الدَّ َِ تُ رأًسا َوَجَعَلُه َعَلى رَأأسي ي َراهي َحابي إيب أ رَأأسي  بَ عأُض َأصأ

هُ  ن أ ََماَعَة َوبَقيَي مي َحابُُه فَ َقتَ ُلوا اْلأ ، َحَّتَّ َصعيَد َأصأ َرقي ، فَ نَ َزَل إيََل الأَممأ طأحي َن السَّ َسُه مي َأ ِأ رَُجٌل أَلأَقى نَ 
تَ َقرَّ ا َّا َأمََّلُه، َواسأ َحابيهي َعاَد َخائيًبا ِمي صأ يَسى َما َحلَّ ِبَي ا رََأى عي ََبلي فَ تَ َقطََّع. فَ َلمَّ لي اْلأ ََ ُِ َأسأ ي رُي إيب أَراهي َمي ْلأ

 يفي قَ لأَعتيهي َعَلى َحاليهي.



 
ُر ََّنأبي الأب َ  نيي ذيكأ  نأَدنييجي

َشاهأ بأني َُمأُموٍد، إيََل  نأَد ُِشأَلَة، َوُهَو ابأُن َمليكأ ََ عي َتا ُوزيسأ ي ِبي َنةي َوَصَل الأَمليُك الَّذي هي السَّ يفي َهذي
، َوفَ َعَل ُكلَّ قَبييٍح. ِأ ، َوَسََب َحريَيَُه ، َفَخرََِّبَا َوََّنَبَ َها َوفَ َتَك يفي النَّاسي نيي  الأبَ نأَدنييجي

طَ َوَوصَ  َكُر اْلأيلََّة َوَواسي َكَر، َوَوَصَل َعسأ يني َوَعَرَض الأَعسأ  َل اْلأَََبُ إيََل بَ غأَداَد َفَخَرَج الأَوزييُر َعُضُد الدِي
ِأ فَاَرَق َمَكانَهُ  َع بيُوُصوْليي ا َسَي ، فَ َلمَّ َاجِي َوَغرأَغليي، َوَساُروا َْنأَو الأَعُدوِي ريي اْلأ َتكينَي َأمي ََ َوعَ  َمَع طَاشأ اَد، وََكا

، فَأَنأ  دي لأَعوأ ٍر ِبي نأ َغريأي َأمأ َكُر بَ غأَداَد، َورََجُعوا مي ِأ َعسأ َي ََجأٌع َكثيرٌي، فَ نَ َهبَ ُه َن الَتُّأُكَما ِأ َمَعُه مي َكَر َعَليأهي
، َوَقدأ رَ  ََ ري رََمَضا ََوائيلي َشهأ ، فَ َعاُدوا ْلي ِأ َيهي دي إيََل َمَواقي لأُعوأ ُروا ِبي َن َذليَك، َوُأمي َجَع الأَمليُك فَ نَ َهَب مي

َعٌة. ُثَّ افأَتََ  َ الأَمليكي َوق أ ِأ َوَبنيأ نَ ُه ، َوَوقَ َعتأ بَ ي أ َوَّلي بي اْلأ هأ َن الن َّ َِ مي ََ َسلي نيي َما َكا ُقوا، َفَمَضى الأبَ نأَدنييجي
َكُر بَ غأَداَد.  الأَمليُك َوفَاَرَق ويََليََة الأعيَراقي َوَعاَد َعسأ
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ُر عي  ثَ ذيكأ ةي َحَوادي  دَّ
َلةي بأُن الأ  وأ ي بَ َناُه َفَخُر الدَّ عي الَّذي َامي َعُة يفي اْلأ ُمأ ُوََل، ُأقييَمتي اْلأ َنةي يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ ُمطََّلبي يفي َهذي

َّ بَ غأَداَد. ِي َي َغرأ  بيقيَصري الأَمأأُمو
َرَسةي الَّ  يني بيبيَناءي الأَمدأ افيعييِي َوفييَها َأَمَر َصََلُح الدِي َي اَّللَُّ َعنأُه  -ِتي َعَلى َقَبأي الشَّ َل  -َرضي َر، َوَعمي ِبييصأ

يَمَة الأَكبيريََة. َما الأُوُقوَف الأَعظي ، َوَوَقَف َعَليأهي ََ َتا َرةي بييَماريسأ لأَقاهي  ِبي
ي  ي َورَقَ بَ َتنيأ ٍد َورَأأَسنيأ ي بيَبطأٍن َواحي لي َخُروَفنيأ صي لأَموأ َي َوفييَها رَأَيأُت ِبي َُما َخُروفَا َِ َكَأَّنَّ َ قَ َوائي َريأني َوََثَاّني َوَظهأ

. َن الأَعَجائيبي َخري، َوَهَذا مي هي اْلأ َا إيََل َوجأ ِهي ُه َأَحدي ٍد، َوجأ  بيَبطأٍن َواحي
ٌِ َوبَقييَ  ي ٌت َعظي َع َلُه َصوأ َرأُض إيَضاَءًة َكثيريًَة، َوَسُي َقضَّ َكوأَكٌب َأَضاَءتأ لَُه اْلأ َماءي  َوفييَها ان أ أَثَ ُرُه يفي السَّ

َداَر َساَعٍة َوَذَهَب. قأ  مي
ََّري بأني رَئييسي ا َسُن بأُن َعبأدي اَّللَّي بأني الأُمَظ يني أَبُو َعلييِي اْلَأ َ ََتُج الدِي لرَُّؤَساءي َأُخو ]الأَوفَ َياُت[ َوفييَها تُ ُويفِي

ََةي. َليي يني َوزييري اْلأ  الأَوزييري َعُضدي الدِي
ِي َوفييَها، يفي  ُد بأُن َعبأدي اَّللَّي بأني الأَقاسي لي ُُمَمَّ ضأ ََ يني أَبُو الأ ي َكَماُل الدِي َ الأَقاضي ، تُ ُويفِي  الأُمَحرَّمي

ًَل  ََ َجوَّاًدا فَاضي ، وََكا َُ يَوا َا َوالدِي ، َوإيلَيأهي الأُوُقوُف ِبي امي يعي الشَّ َق َوَجَي َمشأ ي دي ، قَاضي َرُزورييُّ هأ رَئييًسا الشَّ
َولي َذا عَ  بيريي الدُّ ٍل َوَمعأريَفٍة يفي َتدأ َي َعنأُه  -قأ َُه اَّللَُّ َوَرضي  .-َرْحي
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اَئٍة[ مي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوَسبأعينَي َوََخأسي
573 - 

اَئةٍ  مي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوَسبأعينَي َوََخأسي
لرَّ  يني ِبي ُر اَّنأيَزامي َصََلحي الدِي  َمَلةي ذيكأ

امي  َر إيََل الشَّ صأ نأ مي يني يُوُسُف بأُن أَيُّوَب مي ُوََل، َساَر َصََلُح الدِي َر َُجَاَدى اْلأ َنةي، َأَواخي هي السَّ يفي َهذي
ََ ا و ِأ يَ َزاُلوا َيَيدُّ ، َوََجََع َمَعُه َعَساكيَر َكثيريًَة َوُجُنوًدا َغزييَرًة، فَ َل َيرينأجي دي َغَزاةي بيََلدي الأ َ َحَّتَّ ليَقصأ ريأ لسَّ

رَُّقوا  ََ َرُقوا َوتَ  نأُه، فَ نَ َهُبوا َوَأَسُروا َوقَ تَ ُلوا َوَأحأ رييَن مي ََ يفي الرَّابيعي َوالأعيشأ َقََل يفي تيلأَك َوَصُلوا إيََل َعسأ
َتَمعَ  َكٌر َوََل اجأ ِأ َعسأ َيرينأَج َلَأ َيظأَهرأ َْلُ ََّ الأ ا َأ ا رََأوأ َعأَمالي ُمغيريييَن. فَ َلمَّ َن  اْلأ ي الأبيََلَد مي ِأ َمنأ َُيأمي َْلُ

يني إيََل  نينَي ُمَطَمئينِينَي، َوَوَصَل َصََلُح الدِي َرأضي آمي َبَسُطوا، َوَساُروا يفي اْلأ ُعوا، َوان أ نَي، َطمي ليمي الأُمسأ
ُصَرُه، فَ َوَصَل إيََل ََّنأرٍ  ِأ ليَيحأ َد بَ عأَض ُحُصوَّنيي صي َأ يَ قأ َلةي، َعازيًما َعَلى َأ َِ النَّاُس ليلأُعُبوري، الرَّمأ ، فَازأَدَح

يني  ََ َمَع َصََلحي الدِي َا، وََكا َا َوأَبأطَاْلي طأََلِبي ِأ ِبَي َرَفتأ َعَليأهي َيرينأُج َقدأ َأشأ ِأ إيَلَّ َوالأ ِأ يَ رأَعُه  بَ عأُض فَ َل
ِأ  ا رَآُه رَُّقوا يفي َطَلبي الأَغنييَمةي، فَ َلمَّ ََ ِأ تَ  ثَ َرُه ََّ َأكأ َ َكري، ْلي َ َيَديأهي  الأَعسأ َم َبنيأ ِأ فييَمنأ َمَعُه، َوتَ َقدَّ َوَقَف َْلُ

هي، ف َ  َ َيَديأ َعمِي هي َبنيأ سي َأ ، فَ َباَشَر الأقيَتاَل بينَ  يني ي َصََلحي الدِي دي ابأُن َأخي يني ُعَمُر بأُن ُُمَمَّ نأ َتقييُّ الدِي ُقتيَل مي
 ََ ، وََكا َيرينأجي َن الأ َحابيهي ََجَاَعٌة، وََكَذليَك مي َبابي  َأصأ َسني الشَّ نأ َأحأ َُد، َوُهَو مي ُُه َأْحأ يني َوَلٌد اَسأ ليَتقييِي الدِي

ِأ َوَعاَد َسا ِأ َوقَاتَ َلُه ، َفَحَمَل َعَليأهي ِأ َلةي َعَليأهي َمأ ْلأ ِأ َأوَُّل َما َتَكاَمَلتأ ْليأيَ ُتُه فََأَمَرُه أَبُوُه ِبي ليًما َقدأ أَث ََّر فييهي
يًدا أَثَ ًرا َكثيريًا، فَأََمرَ  يًدا، َوَمَضى ْحَي ِأ فَ ُقتيَل َشهي ِأ ََثنيَيًة، َفَحَمَل َعَليأهي َدةي إيلَيأهي لأَعوأ ُ  -ُه ِبي َُه اَّللَّ َرْحي

َي َعنأُه   .-َوَرضي
يَسى  قييُه عي ََ َم الأ ََ َأَشدَّ النَّاسي قيَتاًَل َذليَك الأيَ وأ ُ  -وََكا َُه اَّللَّ َزيَيَُة َعَلى الأمُ  -َرْحي نَي، َوَتَّتي اْلأ ليمي سأ

َ يَ  َيريْنأييُّ َبنيأ ُل إيلَيأهي، فَ ُقتيَل الأ يني فَ َقارَبَُه َحَّتَّ َكاَد َيصي َيرينأجي َعَلى َصََلحي الدِي َديأهي، َوَْحََل بَ عأُض الأ
َكُر إيََل  رُي قَلييًَل َويَقيُف لييَ لأَحَقُه الأَعسأ َهزيًما، َيسي َيرينيُج َعَليأهي، َفَمَضى ُمن أ َأ َدَخَل اللَّيأُل، َوَتَكاثَ َر الأ  َأ

ا َر، َوَلَقوأ صأ رٍي إيََل مي ٍر َيسي ََ َأ َمَضى يفي نَ   َفَسَلَك الأََبييََّة إيََل َأ
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َكري ُجوًعا نأ َدَوابِي الأَعسأ ُِ الأُقوُت َوالأَماُء، َوَهَلَك َكثيرٌي مي يَدًة َوَقلَّ َعَليأهي ِأ َمَشقًَّة َشدي  يفي َطرييقيهي
 رأَعَة َسريأٍ.َوَعَطًشا َوسُ 

َ قَتي  ِأ َذَهَب َما َبنيأ ثَ َرُه ََّ َأكأ َيرينأجي يفي الأغَارَةي، فَإي ي َكانُوا َدَخُلوا بيََلَد الأ َكُر الَّذي رٍي. َوَأمَّا الأَعسأ يٍل َوَأسي
يَّ  دي َسأ َي اْلأ نأ َأعأَيا ، َوُهَو مي ارييُّ َكَّ يَسى اْلأ قييُه عي ََ َر الأ نأ َُجأَلةي َمنأ ُأسي ََ مي يَن وََكا َِ َوالدِي ََ ََجََع الأعيلأ ةي، وََكا

َذا َوَمعَ  ي َفَضَلَّ الطَّرييَق، فَُأخي َهزيَمنيأ رُي، وََكاََن َقدأ َسارَا ُمن أ َر أَيأًضا َأُخوُه الظَّهي َجاَعَة، َوُأسي ُهَما ََجَاَعٌة َوالشَّ



َتَدى َصََلُح  ري، فَاف أ َسأ نينَي يفي اْلأ َحاِبييَما، َوبَ ُقوا سي نأ َأصأ يَناٍر مي تِينَي أَلأَف دي يَسى بيسي قييَه عي يني الأََ الدِي
َرى. َسأ َن اْلأ  َوََجَاَعٍة َكثيريٍَة مي

َطِي  يني ِبي َرةي، َورَأَيأُت كيَتاًِب َكتَ َبُه َصََلُح الدِي خي َف َُجَاَدى اْلأ َرةي نيصأ يني إيََل الأَقاهي هي َوَوَصَل َصََلُح الدِي  يَدي
لَ  وأ يهي َِشأسي الدَّ َعَة َويفي َأوَّليهي:إيََل َأخي َق، َيذأُكُر الأَوق أ َمشأ  ةي ُتورَانأَشاهأ َوُهَو بيدي

رُ  مأ ُة السُّ ََ نَّا الأُمثَ قَّ نَ َنا ... َوَقدأ ََّنََلتأ مي يُّ ََيأُطُر بَ ي أ َطِي رأُتَك َواْلأ  ذَكَّ
َ َمرٍَّة، َوَما َأْنأَاَنَ  َََلكي َغريأ َنا َعَلى اْلأ َرف أ ٍر يُرييُدُه ُسبأَحانَُه:َويَ ُقوُل فييهي: َلَقدأ َأشأ َمأ نأُه إيَلَّ ْلي   اَّللَُّ ُسبأَحانَُه مي

ُر. َها َأمأ سي َأ  َوَما ثَ بَ َتتأ إيَلَّ َويفي نَ 
 

يَنَة َْحَاةَ  َيرينأجي َمدي ُر َحَصري الأ  ذيكأ
يَنَة َْحَاَة. َوَسبَ  َيرينأُج أَيأًضا َمدي ُوََل، َحَصَر الأ َنةي، يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ  بُ يفي َهذي
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ِأ  يتيهي ََبي َطَواغي نأ َأكأ َيرينأجي مي َن الأ يِي ُكنأٌد َكبيرٌي مي امي لي الشَّ احي ري إيََل السَّ َن الأَبحأ ، فَ َرَأى َذليَك أَنَُّه َوَصَل مي
لَ  وأ ََّ َِشأَس الدَّ َ ، ْلي َِ ُخُلوَّ الأبيََلدي َهزيًما، فَاغأتَ َن َر َقدأ َعاَد ُمن أ يني ِبييصأ َق َصََلَح الدِي َمشأ ََ بيدي ةي بأَن أَيُّوَب َكا

َّنأيَماكي يفي اللَّذَّ  ََ أَيأًضا َكثيرَي اَلي َكري، وََكا َن الأَعسأ نأَدُه َكثيرٌي مي ، َولَيأَس عي يني اتي يَ ُنوُب َعنأ َصََلحي الدِي
َن الأ  امي مي لشَّ َيريْنأييُّ َمنأ ِبي ، َفَجَمَع َذليَك الأُكنأُد الأ َواَل، َمائيًَل إيََل الرَّاَحاتي َمأ ُِ اْلأ ، َوفَ رََّق فييهي َيرينأجي

ي ، َخاُل َصََلحي الدِي يُّ َاريمي يني َُمأُموُد اْلأ َهاُب الدِي بُ َها شي َا َصاحي يَنةي َْحَاَة َفَحَصَرَها َوِبي ، َوَساَر إيََل َمدي ني
يِي ِبي  َكري الصَََّلحي َن الأَعسأ ٌة مي ََ طَائيََ ، وََكا يُد الأَمَرضي َها َوُهَو َمرييٌض َشدي َها، َفَدَخُلوا إيلَي أ ن أ لأُقرأبي مي

َا.  َوَأَعانُوا َمنأ ِبي
نأُه، وََكاُدوا ََيأليكُ  مي َعَلى َطَرٍف مي ََّيَّ يًدا َوَهَجُموا بَ عأَض اْلأ َيرينأُج َعَلى الأبَ َلدي قيَتاًَل َشدي ََ الأبَ َلَد َوقَاَتَل الأ و

ُل الأبَ َلدي َمَع  َتَمَع َأهأ ًرا، فَاجأ ًرا َوَقسأ َطأُب َعَلى قَ هأ َِ اْلأ َتدَّ الأقيَتاُل، َوَعُظ َيةي َواشأ َكري إيََل تيلأَك النَّاحي الأَعسأ
نَ  َيرينأَج مي َرُجوا الأ ، فََأخأ لي َوالأَمالي َهأ َُسي َواْلأ َن أ ا َعني اْلأ ََ َوَحاَموأ ليُمو تَ َقلَّ الأُمسأ ، َواسأ ي رييَقنيأ ََ الأبَ َلدي إيََل  الأ

ريهي، َوَداَم الأقيَتالُ  ،  ظَاهي َن الأبَ َلدي ِأ مي َرُجوُه نَي َأخأ نَي حي ليمي َُوُس الأُمسأ َر الأبَ َلدي لَيأًَل َوََّنَارًا، َوَقويَيتأ نُ  ظَاهي
نيَ  ليمي ى اَّللَُّ الأُمسأ ََ يَنئيٍذ َخائيبينَي، وََك َيرينأُج حي ُِ الأَقتأَل، فَ َرَحَل الأ ثَ ُروا فييهي ، َوَأكأ ِأ ُعوا فييهي ،  َوَطمي ِأ َشرَُّه

ٍم. َفَساُروا ِأ َعَلى َْحَاَة َأرأبَ َعَة َأَّيَّ ََ َمَقاُمُه  إيََل َحاريٍم َفَحَصُروَها، وََكا
َسني ال نأ َأحأ ََ َلُه ابأٌن مي ، وََكا يُّ َاريمي يني اْلأ َهاُب الدِي بُ َها شي َيرينأُج َعنأ َْحَاَة َماَت َصاحي ا رََحَل الأ َبابي َوَلمَّ شَّ

ٍم. َلُه بيَثََلثَةي َأَّيَّ  َماَت قَ ب أ
 



َيرينأجي َحاريمَ  ري الأ َتكينَي َوَحصأ ُر قَ تألي ُكُمشأ  ذيكأ
ََ الأُمتَ َوِلِي  َتكينَي، وََكا يني ُكُمشأ يني َعَلى َسعأدي الدِي َنةي قَ َبَض الأَمليُك الصَّاليُح بأُن نُوري الدِي هي السَّ  يفي َهذي

 ََ هي أَنَُّه َكا َِ فييَها، َوَسَبُب قَ بأضي َاكي لَتيهي َواْلأ ري َدوأ َمأ ليَها يُ َقاُل لَُه أَبُو َصاليحي  ْلي َي َأهأ نأ َأعأَيا ٌَ مي ََلَب إينأَسا ِبي
َم أَيأًضا يفي دَ  يني تَ َقدَّ ا َماَت نُوُر الدِي يني َُمأُموٍد، فَ َلمَّ نأَد نُوري الدِي ًما عي دَّ ََ ُمقأ ، وََكا يِي هي بأُن الأَعَجمي َلةي َوَلدي وأ

َنأزيَلةي  ، َوَصاَر ِبي ََ َُيأُسُد   الأَمليكي الصَّاليحي ََّ ُكلَّ َمنأ َكا َ ََلَب َوْلي هي ِبي َباعي َرةي أَت أ الأَوزييري الأَكبيريي الأُمَتَمكِيني ليَكث أ
َِّ إيََل َصاليٍح، َتكينَي انأَض  ُكُمشأ
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َد الدَّ  نأَدُه إيقأَداٌم َوُجرأَأٌة َفَصاَر َواحي ََ عي ُدُر َوقَ ُووا َجَنانَُه، وََكث َُّروا َسَواَدُه، وََكا ََلَب، َوَمنأ َيصأ َلةي ِبي وأ
ريهي. ََماَعُة َعنأ رَأأييهي َوَأمأ  اْلأ

َن  يًدا، َوََتَكَّ نييَُّة فَ َقتَ ُلوُه َوَمَضى َشهي عي َوَثَب بيهي الأَباطي َامي مي يفي اْلأ ََّيَّ َنَما ُهَو يفي بَ عأضي اْلأ بَ عأَدُه َسعأُد فَ بَ ي أ
ا قُتيَل  يني َوَقويَي َحالُُه، فَ َلمَّ نييََّة الدِي ، َوقَاُلوا: ُهَو َوَضَع الأَباطي يني َلُه َعَلى َسعأدي الدِي ََماَعُة قَ ت أ َأَحاَل اْلأ

 ٌِ زي، َوأَنَُّه لَيأَس َلُه ُحكأ ، َوَنَسُبوُه إيََل الأَعجأ ََّ َعَليأهي َحَّتَّ قَ تَ ُلوُه، َوذََكُروا َذليَك ليلأَمليكي الصَّاليحي ، َوَأ
 َِ يني َقدأ ََتَكَّ َغَرُه، َوقَ َتَل َوزييَرُه، َوَلَأ يَ َزاُلوا بيهي َحَّتَّ قَ َبَض َعَليأهي. َسعأَد الدِي َتصأ تَ َقَرُه َواسأ  َعَليأهي َواحأ

َا بَ عأَد ق َ  تَ َنَع َمنأ ِبي َها الأَمليُك الصَّاليُح، فَامأ يني َقدأ َأقأَطَعُه إيَّيَّ هي، وََكاَنتأ قَ لأَعُة َحاريَم ليَسعأدي الدِي بأضي
َها إيََل الأَمليكي َوََتَصَُّنوا في  لييمي َحابَُه بيَتسأ تيظأَهاري ليَيأأُمَر َأصأ سأ َها ََتأَت اَلي يني إيلَي أ َ َسعأُد الدِي يَها، َفُسريِي

نَُه َوََل يَ رأَْحُونَُه، َفَما َحابُُه يَ َروأ َتكينَي َوَأصأ َب ُكُمشأ تَ نَ ُعوا، فَ َعذَّ ِأ بيَذليَك، فَامأ َرُه ، فََأمأ َت يفي الصَّاليحي
.الأعَ  َي َيا تيَناعي َوالأعيصأ مأ َحابُُه َعَلى اَلي ، َوَأَصرَّ َأصأ  َذابي

ن أ  ُوََل، َعَلى َما نُذأُكُرُه، ظَنًّا مي نأ َْحَاَة يفي َُجَاَدى اْلأ َيرينأُج َذليَك َساُروا إيََل َحاريَم مي ا رََأى الأ ِأ فَ َلمَّ ِأ َأَّنَُّ ُه
ََّ الأَمليَك الصَّاليَح  ، َوَأ ِأ َر َْلُ هي ََل ََنصي َر، فَاغأتَ َنُموا َهذي يني ِبييصأ َكري، َوَصََلَح الدِي ٌّ قَلييُل الأَعسأ َصِبي

َها الأَمَجانييَق وَ  ُهٍر، َوَنَصُبوا َعَلي أ َة َأرأبَ َعةي َأشأ َها ُمدَّ َُرأَصَة َوََنزَُلوَها َوَأطَاُلوا الأَمَقاَم َعَلي أ ِأ الأ َ، فَ َل ََلَلي السَّ
َأ بَ  ، يَ َزاُلوا َكَذليَك إيََل َأ امي ٌل إيََل الشَّ يني َواصي ََّ َصََلَح الدِي : إي ِأ َذَل َْلُُِ الأَمليُك الصَّاليُح َماًَل، َوقَاَل َْلُ

هَ  ا رََحُلوا َعن أ َها، فَ َلمَّ يلي َعن أ يَنئيٍذ إيََل الرَّحي َا إيلَيأهي، فََأَجابُوُه حي َِ الأَقلأَعَة َمنأ ِبي َا َسلَّ َها الأَملي َوُرِبَّ ُك ا َسريََّ إيلَي أ
ِأ َطََلئيُع، وَكَ  ، َوَصاُروا َكَأَّنَُّ َيرينأجي ِأ ِبييَصاري الأ ُه ن أ ُد مي َهأ ََ َقدأ الصَّاليُح َجيأًشا َفَحَصُروَها، َوَقدأ بَ َلَغ اْلأ ا

َا َِمألُ  تَ َناَب ِبي ، فَاسأ ليَها َوُجريَح َكثيرٌي، َفَسلَُّموا الأَقلأَعَة إيََل الأَمليكي الصَّاليحي نأ َأهأ ُُه قُتيَل مي َبييهي اَسأ ََ ْلي وًكا َكا
 َسرأَخُك.

 



ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ََ بأني طُغأُرَل بأني  َي طُغأُرَل بأَن َأرأَسََل لأطَا َب ليلسُّ ، ُخطي َنةي، يفي الأُمَحرَّمي هي السَّ  يفي َهذي
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، وََكا ََ ََمَذا َز ِبي نأَد إييلأديكأ ِي عي َشاَه الأُمقيي دي بأني َمليكأ َ.ُُمَمَّ َُ َقدأ تُ ُويفِي  ََ أَبُوُه َأرأَسََل
ُر َعَلى النَّاسي  َمأ َتدَّ اْلأ َرأُض، َواشأ يَمٌة، فَ ُزلأزيَلتي اْلأ َحَّتَّ َوفييَها، َسابيَع َشوَّاٍل، َهبَّتأ بيبَ غأَداَد رييٌح َعظي

، َوقَ  ، فَ َبقيَي َذليَك َساَعًة ُثَّ اْنأََلتأ ََّ الأقيَياَمَة َقدأ قَاَمتأ وري، َوَماَت فييَها ظَنُّوا َأ َن الدُّ دأ َوَقَع َكثيرٌي مي
 ََجَاَعٌة َكثيريٌَة.

َبةي اَّللَّي بأ  ُد بأُن َعبأدي اَّللَّي بأني هي َرجي ُُمَمَّ ََ يني أَبُو الأ ي الأقيعأَدةي، قُتيَل َعُضُد الدِي ََّري بأني َوفييَها، رَابيَع ذي ني الأُمَظ
ِي بأ  رَي، رَئييسي الرَُّؤَساءي أَِي الأَقاسي َلَة ليَيسي جأ َجِي فَ َعََبَ دي ََ َقدأ َعَزَم َعَلى اْلأ ََةي، وََكا َليي ليَمةي َوزييُر اْلأ ني الأُمسأ

َأ ََل ََيأنَ ُعوا َعنأُه أَ  َحابيهي َأ َم إيََل َأصأ ، َوتَ َقدَّ ٍِ ي َب، َوُهَو يفي َموأكيٍب َعظي ا َوَعََبَ َمَعُه َأرأَِبُب َمَناصي َحًدا، فَ َلمَّ
كِينيٍ َوَصَل إيََل  َمَع الأَوزييُر َكََلَمُه، َفَضَربَُه بيسي َم ليَيسأ ٌل فَ َقاَل: َأََن َمظأُلوٌم، َوتَ َقدَّ َتا َلقيَيُه َكهأ َأ  يفي  َِببي ُقُط

هي، َماَمُتُه، فَ َغطَّى رَأأَسُه بيُكمِي ابَّةي، َوَسَقَطتأ عي َن الدَّ ! َوَوَقَع مي َرتيهي، َفَصاَح الأَوزييُر: قَ تَ لأَتِني َوَضَرَب  َخاصي
ُب الأَبابي ابأُن الأُمعأَوجِي لييَ نأُصَر الأَوزي  َبَل َحاجي َّ بيَسيأٍف، َوَعاَد إيََل الأَوزييري َفَضَربَُه، َوَأق أ ِني يَر، َفَضرأبَُه الأَباطي

 ُّ ، ُثَّ قُتيَل الأَباطيِني ِنيِي ََ ليلأَباطي كِينٍي َوقييَل َبلأ َضَربَُه رَفييٌق َكا ُّ بيسي ِني ََ َْلَُما رَفييٌق ََثليٌث، الأَباطي َورَفييُقُه، وََكا
َل الأَوزييُر إيََل َداٍر َلهُ  ِأ َوْحُي َرُقوا َثََلثَ تَ ُه ًئا. َوَأحأ كِينٌي فَ ُقتيَل َوَلَأ يَ عأَملأ َشي أ هي سي َل  َفَصاَح َوبيَيدي ُهَناَك، َوْحُي

ُب الأَبابي َُمأُروًحا إيََل بَ يأتيهي، َفَماَت ُهَو َوالأَوزي  نأَد َحاجي ََبَةي الرِيَِبطي عي َقأ نأَد أَبييهي ِبي َل الأَوزييُر َفُدفيَن عي يُر، َوْحُي
عي الأَمنأُصوري.  َجامي

[ ، َوَحَكى َعنأُه َوَلُدُه أَنَُّه اغأ  ََ ََّا ََ بأني ]َع ََ الأَوزييُر َقدأ رََأى يفي الأَمَنامي أَنَُّه ُمَعانيُق ُعثأَما َتَسَل قَ بأَل وََكا
هي، َوقَ  ُوََل َسَنَة َأرأَبَع ُخُروجي ليُدُه يفي َُجَاَدى اْلأ ََ َموأ ، وََكا ُتوٌل بيََل َشكٍِ ، َوَأََن َمقأ ََلمي سأ ُل اْلأي اَل: َهَذا ُغسأ

َ ُهَو َمَكانَهُ  ا َماَت ُوِلِي ري اَّللَّي، فَ َلمَّ َمأ َيي ْلي َت َتاَذ َداري الأُمقأ ََ أَبُوُه ُأسأ اَئٍة، وََكا مي َرَة َوََخأسي َي  ، فَ َبقي َعشأ
تَ  َ الأُمسأ ا ُوِلِي رَُه، فَ َلمَّ ُد َعَلى َذليَك َورََفَع َقدأ تَ نأجي َيي، فََأقَ رَُّه الأُمسأ َت َأ َماَت الأُمقأ يُء َكَذليَك إيََل َأ ضي

يَث، َوَلُه َمعأُروٌف َكثيرٌي، وََكاَنتأ َدارُُه َُمأَمًعا ليلأ  َدي َع اْلأ ، َسَي َي ََ َحافيظًا ليلأُقرأآ َزرَُه، وََكا تَ وأ ، اسأ ُعَلَماءي
. َجِي دي اْلأ َهاَدةي َوُهَو َعَلى َقصأ لشَّ  َوُختيَمتأ َأعأَمالُُه ِبي
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ي الأَمَدائيني إيََل بَ غأَداَد، َفَشُكو  ليمي نأ ُمسأ ٌم مي َنٌة بيبَ غأَداَد، َوَسبَ بُ َها أَنَُّه َحَضَر قَ وأ ا َمنأ َوفييَها َكاَنتأ فيت أ
جي  َها، َوقَاُلوا: لََنا َمسأ َُ فييهي َوُنَصلِيي، َوُهَو ُُمَاويُر الأَكنييَسةي، فَ َقاَل لََنا الأيَ ُهوُد: َقدأ يَ ُهودي ٌد نُ َؤذِي

َتظأهَ  َنٌة اسأ َتَصُموا، وََكاَنتأ فيت أ : َما نُ َباِلي بيَذليَك، فَاخأ َُ ، فَ َقاَل الأُمَؤذِي َي ََذا َرةي اْلأ ُتُموََن بيَكث أ َر فييَها آَذي أ
، ُثَّ الأيَ ُهوُد، َفَجاَء الأُمسأ  ِأ هي َبأسي ، ِبي َي َز ُب الأَمخأ ، فََأَمَر ابأُن الأَعطَّاري، َوُهَو َصاحي ِأ ُه ن أ ََ مي ُكو ََ َيشأ ليُمو

ُطأَبَة َوالصَّ  يُب اْلأ َطي َََّف اْلأ ُُمَعةي، َفَخ تَ َغاثُوا قَ بأَل َصََلةي اْلأ ري، َواسأ َع الأَقصأ ريُجوا، فَ َقَصُدوا َجامي ََلَة، ُأخأ
َتغييثُ  َرًة فَ َعاُدوا َيسأ ُبوا ُنصأ ِأ َغضي ا رََأى الأَعامَُّة َما فُعيَل ِبيي ، فَ َلمَّ ِأ ُنأدي َوَمنَ ُعوُه َن اْلأ ِأ ََجَاَعٌة مي ، فََأََتُه ََ و

ُنأَد فَ َهَربُ  ، َوَرََجُوا اْلأ عي َامي َياَء قَبييَحًة، َوقَ َلُعوا َطَوابييَق اْلأ تَ َغاثُوا، َوقَاُلوا َأشأ ، فَاسأ ََلمي سأ َقَصَد وا، ُثَّ ليْلأي
، ف َ  ِأ َعُه ُب الأَبابي َمن أ ِأ يَ ُهوٌد، فَ نَ َهُبوَها، َوَأرَاَد َحاجي ثَ َرُه ََّ َأكأ َ نَي، ْلي َرََجُوُه الأَعامَُّة دََكاكينَي الأُمَخلَّطي

رَ  ، َوَأحأ ريييِي نأَد َداري الأَبَساسي َقَلَب الأبَ َلُد، َوَخرَّبُوا الأَكنييَسَة الَِّتي عي ، َوان أ ِأ ُه ن أ ى فَ َهَرَب مي ََ تَ  رَاَة فَاخأ وأ ُقوا الت َّ
لرََّحبَ  َب ِبي ًدا، َوُنصي جي لأَمَدائيني َوَُتأَعَل َمسأ َقَض الأَكنييَسُة الَِّتي ِبي َأ تُ ن أ ُة َأ ََ َليي َشاٌب الأيَ ُهوُد، َوَأَمَر اْلأ ةي َأخأ

َبتأ ََتأويي َها الأَعامَُّة ُنصي يَن، َفظَن َّ دي سي َأ َن الأُم ٌم مي َها قَ وأ َلَب َعَلي أ َها ليُيصأ لي َما فَ َعُلوا، فَ َعلَُّقوا َعَلي أ َجأ ِأ ْلي ا َْلُ ًَ
َها. َبأسي ُلُصوٌص َفُصليُبوا َعَلي أ َن اْلأ ريَج ََجَاَعٌة مي َتًة، َوُأخأ رأَذاًَن َمي أ  يفي اللَّيألي جي

، َعَلى َوزييريهي َجََللي  لي صي ُب الأَموأ يني َغازيي، َصاحي ، قَ َبَض َسيأُف الدِي ََ يني َعلييِي بأني  َوفييَها، يفي َشعأَبا الدِي
يني َكا ََّ َجََلَل الدِي ، فَإي يني زي َسيأفي الدِي رٍي، َبلأ ليَعجأ صي ٍز، َوََل ليتَ قأ يني بيَغريأي ُجرأٍم َوََل َعجأ َنُه ََجَالي الدِي ََ بَ ي أ

يني  يني ليَسيأفي الدِي ُد الدِي َاَز ُمَشاَحَنٌة، فَ َقاَل ُُمَاهي يني قَاَيأ دي الدِي َ ُُمَاهي نأ قَ بأضي الأَوزييري، َوَبنيأ : ََلبُدَّ مي
ريَج، َوَساَر إيََل  نَ ُهَما، فَُأخأ ٍر بَ ي أ هأ َد ليصي ََ رَئييُس آمي َع ابأُن نييَسا ََ َد فَ َقَبَض َعَليأهي َكاريًها ليَذليَك، ُثَّ َش  آمي

َر، َفَماَت َسَنَة َأرأَبٍع َوَسبأعينَي ]َوََخأسي  َا، َوَعاَد إيََل ُدنَ يأسي ََ َسَنًة، َفَمريَض ِبي ُرو شأ ُرُه َسبأٌع َوعي اَئٍة[ َوُعمأ مي
ِي  يَنةي النَِّبي َل إيََل َمدي َِ  -َوْحُي َا. -َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ ي بَ َناُه ِبي هي يفي الرِيَِبطي الَّذي نأَد َواليدي  َفُدفيَن عي
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 ََ َُه اَّللَُّ  -وََكا َيا، ََجَعَ  -َرْحي ن أ ني الدُّ نأ َُمَاسي ُه   مي ََ َل َتحأ ريٍَة، َواسأ َن سي ًََّة، َوُحسأ يًنا، َوعي لأًما، َودي َكَرًما، َوعي
َي إيلَيأهي ليلأَمَودَّةي الَِّتي َكانَ  َأ ََيأضي َنَُّه َخاَف َأ يني ْلي ي إيََل َصََلحي الدِي يني أَنَُّه ََل ََيأضي َ ََجَالي َسيأُف الدِي تأ َبنيأ

يني أَ  ِي الدِي َ َْنأ يني َوَبنيأ ُه الدِي دأ صي ِأ يَ قأ يني َطَلَبُه فَ َل ََّ َصََلَح الدِي رييُكوهأ، فَ بَ َلَغِني َأ يني شي يُّوَب َوَأَسدي الدِي
. نيي  ليلأَيمي

ا، َفسَ  أَص فَ نَ َهُبوَها َوَغنيُموا، َوَأَسُروا َوَسبَ وأ َماَل ْحي َيرينأجي َوَقَصُدوا َأعأ َن الأ ٌة مي َتَمَع طَائيََ اَر َوفييَها اجأ
يني  ُر الدِي ا  ََنصي ، فَ َلمَّ ِأ . وََكَمَن َْلُ ِأ ِأ َوَوَقَف َعَلى َطرييقيهي أَص، َوَسبَ َقُه ُب ْحي رييُكوهأ، َصاحي ُد بأُن شي ُُمَمَّ

َر ََجَاَعةٌ  ِأ َوُأسي ثَ ُرُه ، فَ ُقتيَل َأكأ ِأ يأَف فييهي نُي، َوَوَضُعوا السَّ ِأ ُهَو َوالأَكمي نأ  َوَصُلوا إيلَيأهي َخَرَج إيلَيأهي مي
َمتيهي  يَع َما َغنيُموا فَ رَ ُمَقدَّ ِأ َجَي ُه ن أ ََتَدَّ مي ، َواسأ ْلأيَراحي ليتأ إيَلَّ َوُهَو ُمثأَخٌن ِبي َأ ِأ َلَأ يُ  ُه ن أ َِ مي ، َوَمنأ َسلي دَُّه ِأ



َحابيهي.  َعَلى َأصأ
ي َذيَّ  اُد، الَّذي َدَّ ي اْلأ َُسنيأ َ َصَدَقُة بأُن اْلأ َخري، تُ ُويفِي ِي ]الأَوفَ َياُت[ َوفييَها يفي رَبييٍع اْلأ َل " ََترييَخ ابأني الزَّاُغوّني

 " بيبَ غأَداَد.
َييُّ الأَمعأُرو  ََن قييُه اْلأ َبَّاري الأََ ََد بأني َعبأدي اْلأ ُد بأُن َأْحأ َ ُُمَمَّ ُوََل، تُ ُويفِي لأُمَشطَّبي َوفييَها يفي َُجَاَدى اْلأ ُف ِبي

 بيبَ غأَداَد.
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اَئٍة[]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبٍع َوَسبأ  مي  عينَي َوََخأسي
574 - 

اَئةٍ  مي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبٍع َوَسبأعينَي َوََخأسي
يَنَة َْحَاَة أَيأًضا َيرينأجي َمدي دي الأ ُر َقصأ  ذيكأ

يَنةي َْحَا امي إيََل َمدي لشَّ َيرينأجي ِبي َن الأ ، َساَر ََجأٌع َكثيرٌي مي َوَّلي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ َن يفي َهذي ِأ مي َة، وََكثُ َر ََجأُعُه
بي َوالأَغارَةي، َفَشنُّوا الأَغارََة، َوََّنَُبوا، َوَخرَّبُوا الأُقَرى، َوأَ  هأ اَلةي َطَمًعا يفي الن َّ َي َوالرَّجَّ َُرأَسا َرُقوا، َوَأَسُروا، الأ حأ

، ِأ ََماَة َساُروا إيلَيأهي ُِ ِبي َكُر الأُمقيي َع الأَعسأ ا َسَي ا  َوقَ تَ ُلوا، فَ َلمَّ ِأ قَلييٌل، ُمتَ وَكِيلينَي َعَلى اَّللَّي تَ َعاََل، فَالأتَ َقوأ َوُه
َيرينأُج، وََكثُ َر الأَقتألُ  ََزَم الأ ُِ اَّللَُّ تَ َعاََل، َواَّنأ ََ الأقيَتاَل، فَ َنَصَرُه ليُمو تَ تَ ُلوا، َوَصَدَق الأُمسأ ِأ  َواق أ ُر فييهي َسأ َواْلأ

نَ  ِأ َما َغنيُموُه مي ُه ن أ ََتَدُّوا مي . َواسأ َوادي  السَّ
َمةي، َوُهَو ََنزيٌل بي  َنةي الأُمتَ َقدِي َن السَّ امي يفي َشوَّاٍل مي َر إيََل الشَّ صأ نأ مي يني َقدأ َعاَد مي ََ َصََلُح الدِي ري وََكا ظَاهي

َرى فَ ُقتيُلوا. َسأ ََلُب إيلَيأهي، فََأَمَر بيَقتألي اْلأ َسأ َرى َواْلأ َسأ َلتي الرُُّءوُس َواْلأ أَص. َفُحمي  ْحي
نأهُ  ذي الأبَ َلدي مي َلَبكَّ َوَأخأ ري بَ عأ يني َوَحصأ مي َعَلى َصََلحي الدِي َي ابأني الأُمَقدَّ َيا صأ ُر عي  ذيكأ

، َلَبكَّ يني بيبَ عأ مي َعَلى َصََلحي الدِي ُد بأُن َعبأدي الأَمليكي الأُمَقدَّ يني ُُمَمَّ َنةي َعَصى َِشأُس الدِي هي السَّ  يفي َهذي
َق، وََكاَنتأ َلُه َقدأ َسلَّ  َمشأ مي دي َِ إيلَيأهي ابأُن الأُمَقدَّ ا فَ َتَحَها َجَزاًء َلُه َحيأُث َسلَّ يني َلمَّ َمَها إيلَيأهي َصََلُح الدِي

َلةي بأُن أَيُّوَب َأُخو َصََلحي الدِي  وأ ، َفَطَلَب َِشأُس الدَّ ََ هي إيََل اْلأ ِأ تَ َزلأ بيَيدي ُرُه، فَ َل نأُه َعَلى َما َسَبَق ذيكأ يني مي
َها، َوََيأَتارَُها عَ بَ عأ  ََ ُيُيب ُّ َا، وََكا ََ ِبي ََّ تَ رأبييَ َتُه َوَمنأَشأَُه َكا َ ، َوَأَلَّ َعَليأهي يفي طََلبيَها ْلي َن َلَبكَّ َلى َغريأيَها مي

يني بيتَ  ُتُه، فََأَمَر َِشأَس الدِي ََ يني َُمَاَل ِأ َُيأكينأ َصََلَح الدِي ََبَ، فَ َل َكأ ََ اْلأ ، وََكا يهي الأبيََلدي َها إيََل َأخي لييمي سأ
ِأ َيُيبأ إيََل َذليَك، َها، فَ َل  لييُ َعوِيَضُه َعن أ
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غي إيلَيأهي َوَلَّ  ِأ ُيصأ ِي الأبيََلدي إيلَيأهي، فَ َل ليي نأ َتسأ َرُه الأُعُهوَد الَِّتي َلُه، َوَما اعأَتَمَدُه َمَعُه مي َها، َوذَكَّ ذي  َعَليأهي يفي َأخأ
َها َوَساَر ابأُن الأ  ًة، ُثَّ رََحَل َعن أ َا ُمدَّ ، َوَحَصَرُه ِبي يني َه إيلَيأهي َصََلُح الدِي َا فَ تَ َوجَّ َِ ِبي َها، َواعأَتَص مي إيلَي أ ُمَقدَّ

ا طَاَل َعَليأهي اْلأيَصاُر َأرأَسَل إيََل َصََل  َكًرا َُيأُصُرُه، فَ َلمَّ َأ َيَأُخَذَها، َوتَ َرَك َعَليأهي َعسأ نأ َغريأي َأ يني حي الدِي مي
يني َأَخاُه َِشأ  َها َوَسلََّمَها، فََأقأَطَعَها َصََلُح الدِي َضُه َعن أ َها ليُيَسلِيَمَها إيلَيأهي فَ َعوَّ َس َيطأُلُب الأعيَوَض َعن أ

َلةي. وأ  الدَّ
ُر الأَغََلءي َوالأَوَِبءي الأَعامِي   ذيكأ

لأُكلِييَّةي يفي  طَاُر ِبي َمأ َقَطَعتي اْلأ َنةي ان أ هي السَّ ََّيري  يفي َهذي َزييَرةي َوالأبيََلدي الأعيَراقييَّةي، َوالدِي يَّةي َواْلأ امي َسائيري الأبيََلدي الشَّ
ََ َعامًّا يفي َسائيري  َتدَّ الأَغََلُء، وََكا ََلَط، َوَغريأي َذليَك، َواشأ ، َوخي ََبلي لي َوبيََلدي اْلأ صي رييٍَّة، َوالأَموأ ، َبكأ  الأبيََلدي

َرارَُة اْلأي  ََ فَبييَعتأ غي ًقا، وََكا ت أ يَنارًا ُصورييًَّة عي رييَن دي ، بيعيشأ لييِي صي لأَموأ وًكا ِبي َنا َعَشَر َمكُّ َي اث أ َق َوهي َمشأ نأَطةي بيدي
ُب َذليَك. ، َويفي َسائيري الأبيََلدي َما يُ َناسي ريييٍِ يَناٍر َأمي لي ُكلُّ َثََلثَةي َمَكاكييٍِ بيدي صي لأَموأ عيرُي ِبي  الشَّ

َقى النَّ  َتسأ َتَة َوَما َواسأ َواُت َوَأَكَلتي النَّاُس الأَمي أ َق أ َرتي اْلأ ا، َوتَ َعذَّ َقوأ ِأ ُيسأ ، فَ َل َرأضي اُس يفي َأقأطَاري اْلأ
ائٍَة[ ، ُثَّ تَبيَعُه بَ عأَد َذليَك َوَِبٌء شَ  مي يٌد ََنَسبَ َها، َوَداَم َكَذليَك إيََل آَخري َسَنةي ََخأٍس َوَسبأعينَي ]َوََخأسي دي

ََ النَّاُس ََل َعامٌّ أَيأ  رأَساُم، وََكا ًدا، َوُهَو السِي ًئا َواحي ََ َمَرُض النَّاسي َشي أ ُت، وََكا ًضا، َكثُ َر فييهي الأَموأ
. َن الأبَ عأضي ََ َأَشدُّ مي ََّ بَ عأَض الأبيََلدي َكا َتى، إيَلَّ َأ ََ الأَموأ فيُنو ََ َيدأ  يَ لأَحُقو

َِ الأعيَبادَ  ََّ اَّللََّ تَ َعاََل رَحي َعاَر. ُثَّ إي َسأ طَاَر، َوَأرأَخَص اْلأ َمأ َوابَّ َوَأرأَسَل اْلأ  َوالأبيََلَد َوالدَّ
ََسأََع َعَليأهي َشي أ  َزييَرةي ْلي ْلأ َن الأُعَلَماءي الصَّاْليينَي ِبي ُت رَُجًَل مي يبي َما رَأَيأُت أَنَِّني َقَصدأ نأ َعجي نأ َومي ًئا مي

ِي  يثي النَِّبي ََلُم  -َحدي ََ َسَنَة ََخأٍس َوَسبأعينيَ يفي  -َعَليأهي السَّ ري رََمَضا   َشهأ

(9/436) 

 

َط الرَّبييُع َوَلَأ  طَاري، َوَقدأ تَ َوسَّ َمأ َن اْلأ اَئٍة[ ، َوالنَّاُس يفي َأَشدِي َما َكانُوا َغََلًء َوقُ ُنوطًا مي مي  َتَيئأ ]َوََخأسي
َنا َأََن َجاليٌس َوَمعي  َن الأَمَطري، فَ بَ ي أ َدٌة مي ٌّ َقدأ َقطأَرٌة َواحي ٌَ تُ رأُكَماّني َبَل إينأَسا يأَخ، إيذأ َأق أ ُر الشَّ َتظي َي ََجَاَعٌة نَ ن أ

ََتيي َلُه  ُوَع، فََأرأَسَلُت َمنأ َيشأ ريَج َمنأ َقَبأٍ، فَ َبَكى َوَشَكا اْلأ ُوُع، وََكأَنَُّه َقدأ ُأخأ ًزا، أَث ََّر َعَليأهي اْلأ ُخب أ
هي، َوُهَو  َضارُُه ليَعَدمي َر إيحأ ِأ يَ بأَق فييَنا إيَلَّ َمنأ َبَكى فَ َتَأخَّ ُوَع، فَ َل ُكو اْلأ َرأضي َوَيشأ يَ بأكيي َويَ َتَمرَُّغ َعَلى اْلأ

رِيَقًة، َفَضجَّ النَّ  ََ َن الأَمَطري ُمتَ  َماُء َوَجاَءتأ نُ َقٌط مي َالي تَ َغيََّمتي السَّ َيي اْلأ ، َف ًَة َلُه َوليلنَّاسي اُس َرْحأ
تَ َغاثُوا، ُثَّ َجاَء اْلأُ  َتدَّ الأَمَطُر َوَداَم الأَمَطُر َواسأ ُّ بَ عأَضُه، َوَأَخَذ الأَباقيي َوَمَشى َواشأ ُز، فََأَكَل الَتُّأُكَماّني ب أ

اَعةي. نأ تيلأَك السَّ  مي
نيَ  ليمي َيرينأجي َعَلى بيََلدي الأُمسأ ُر َغارَاتي الأ  ذيكأ

َيرينأجُ  َتَمَع الأ ي الأقيعأَدةي، اجأ َنةي، يفي ذي هي السَّ ، فََأَغاُروا َعَلى  يفي َهذي ِأ َق َمَع َمليكيهي َمشأ َوَساُروا إيََل بَ َلدي دي



يهي، يفي ََجأعٍ  يني فَ رأَخَشاهأ، َوَلَد َأخي ا، فََأرأَسَل َصََلُح الدِي َا فَ نَ َهُبوَها َوَأَسُروا َوقَ تَ ُلوا َوَسبَ وأ َن َأعأَماْلي  مي
، َوَأَمَرُه أَنَُّه إيَذا قَاَرِبَُ  ِأ َكري إيلَيأهي َأ الأَعسأ َم إيلَيأهي َأ رَي إيلَيأهي، َوتَ َقدَّ ُُه َعَلى َجنَاحي طَائيٍر ليَيسي ُل إيلَيأهي َُيأَبي ِأ يُ رأسي

، ف َ  ِأ َكريهي َيطأُلبُ ُه ، َفَساَر فَ رأَخَشاهأ يفي َعسأ َيرينأجي يي الأ ي َيدي نأ َبنيأ نأتيَزاحي مي َلي َل الأبَ َلدي ِبي ُعرأ إيَلَّ َيَأُمَر َأهأ ِأ َيشأ َل
َي  َأ َوالأ تَ تَ ُلوا َأَشدَّ قيَتاٍل رَآُه النَّاُس، َوأَلأَقى فَ رأَخَشاهأ نَ  ، فَاق أ َطرَّ إيََل الأقيَتالي َسُه رينأُج َقدأ َخاَلُطوُه، فَاضأ

، وَ  ِأ ََ َعَليأهي ليُمو َر الأُمسأ َيرينأُج َوُنصي ََزَم الأ َواُه، فَاَّنأ َرأَب َوَلَأ َيكيلأَها إيََل سي َي اْلأ ، َوَغشي ِأ نأ قُ َعَليأهي تيَل مي
َجاَعةي  َرُب الأَمَثُل يفي الشَّ ََ ُيضأ ََريي؟ بيهي َكا رَاَك َما َهن أ ََريي، َوَما َأدأ ِأ َهن أ ُه ن أ ِأ ََجَاَعٌة َومي يهي مي َوالرَّأأيي ُمَقدَّ

نأ َشرِيهي. َوقُتي  نَي، فََأرَاَح اَّللَُّ مي ليمي ََ َبََلًءا َصبَُّه اَّللَُّ َعَلى الأُمسأ ، وََكا َرأبي َرابيهي، َوَلَأ يفي اْلأ نأ َأضي ُُه مي َل َغريأ
َكُر فَ رأَخَشاهأ أَلأَف فَاريٍس. ُلغأ َعسأ  يَ ب أ

َزَر َوَأَخَذُه. نَي بيَشي أ ليمي ريي الأُمسأ شي قييََّة َعَلى جي ُب أَنأطَاكيَيَة َوََلذي  َوفييَها أَيأًضا َأَغاَر الأَُبأُنُس َصاحي
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ُب َطَرابُ ُلَس َعَلى ََجأ  .َوَأَغاَر َصاحي ِأ َواَْلُ َتَجَف َأمأ ، فَاحأ َي َن الَتُّأُكَما  ٍع َكثيرٍي مي
يني  يهي َتقييَّ الدِي َأ َشاَء اَّللَُّ، َفَسريََّ َوَلَد َأخي يني َعَلى َِبنيَياَس، َعَلى َما َنذأُكُرُه إي ََ َصََلُح الدِي ُعَمَر إيََل  وََكا

َد بأنَ  يني ُُمَمَّ َر الدِي هي ََنصي َن  َْحَاَة َوابأَن َعمِي َياَطةي َأطأَرافيَها مي ، َوحي ظي الأبيََلدي َأ َرُِهَا ِبيي َر، َوَأمأ صأ رييُكوهأ إيََل مي شي
ُِ اَّللَُّ تَ َعاََل  -الأَعُدوِي   .-َدمََّرُه

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ريي  َخي َخري انأَكَسَف الأَقَمُر َْنأَو ثُ ُلثي اللَّيألي اْلأ نأ رَبييٍع اْلأ في مي َلَة النِيصأ ا. لَي أ ًَ  َوَغاَب ُمنأَكسي

ًة. ََ ري، فَ َغَرَبتأ ُمنأَكسي ُس َوقأَت الأَعصأ مأ تي الشَّ ََ رييَن، انأَكَس عي َوالأعيشأ  َوفييَها أَيأًضا، يفي التَّاسي
ُُه َسعأُد بأُن ُُمَمَّ  ُر، َواَسأ اعي َيأَص بَ يأَص الشَّ َ اْلأ ، تُ ُويفِي ََ َنةي، يفي َشعأَبا هي السَّ دي بأني َسعأٍد ]الأَوفَ َياُت[ َويفي َهذي

ُهورٌ  عأُرُه َمشأ ََكابيَر. َوشي نَي َواْلأ ََلطي اَء َوالسَّ ََ َُل يَث، َوَمَدَح اْلأ َدي َع اْلأ ََ َقدأ َسَي ، وََكا َواريسي ََ نأُه أَبُو الأ ، َفمي
لُُه:  قَ وأ

ُش الأَمَقالي  ُش َلُه ُفحأ َُحأ َسَع الأ ًَل ... َأوأ َي َجاهي لأمي َسعأُت حي  ُكلََّما َأوأ
َمالي َوإيَذا  َعاَمى َوالشَّ َا ... َسبَ َقتأ َمرَّ الن ُّ ُت ِبي  َشاريَدٌة فُ هأ

تي اْلأيَجالي  لأُعَلى ... رََغُد الأَعيأشي ليَرِبَّ ِني يفي َشَقائيي ِبي  ََل تَ ُلمأ
َقالي  ٌّ َعنأ صي لطَّبأعي َغِني نَ ُقُه ... فَ ُهَو ِبي زٍِ زَانَُه َروأ  َسيأُف عي

دَ  َراجي َويفي الأُمَحرَّمي َماَتتأ ُشهأ َن السِي يَث مي َدي َعتي اْلأ بَرييِي الأَكاتيَبُة، َوَسَي ََد بأني ُعَمَر بأني اْلأي ُة بينأُت َأْحأ
هَ  َنادي َها َخلأٌق َكثيرٌي ليُعُلوِي إيسأ َع َعَلي أ اَئَة َسَنٍة، َوَسَي َرتأ َحَّتَّ قَارََبتأ مي َا، َوُعمِي  ا.َوَطرَّاٍد َوَغريأيِهي
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اَئٍة[ ]ُثَّ َدَخَلتأ  مي  َسَنُة ََخأٍس َوَسبأعينَي َوََخأسي
575 - 

اَئةٍ  مي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوَسبأعينَي َوََخأسي
َي  َزا َحأ نأَد ََمَاَضةي اْلأ َيرينأُج عي ي بَ َناُه الأ ني الَّذي ُر ََتأرييبي اْلأيصأ  ذيكأ

ًنا َمنييًعا يُ َقاريُب َِبنييَ  صأ ا حي َيرينأُج َقدأ بَ نَ وأ ََ الأ نأَد بَ يأتي يَ عأُقوَب َكا ََلُم  -اَس، عي ٍَ  -َعَليأهي السَّ ِبيََكا
َق إيََل َِبنيَياَس، َوَأقَاَم  َمشأ نأ دي يني بيَذليَك َساَر مي َع َصََلُح الدِي ا َسَي ، فَ َلمَّ َي َزا َحأ َا، يُ عأَرُف ِبيََخاَضةي اْلأ ِبي

، ُثَّ َساَر إي  َيرينأجي تيَماعي َوَبثَّ الأَغارَاتي َعَلى بيََلدي الأ نأَد اجأ ني َوَحَصَرُه ليُيَخرِيبَُه ُثَّ يَ ُعوُد إيلَيأهي عي ََل اْلأيصأ
ا َدَخَلتأ َسَنُة ََخأ  ، ُثَّ َعاَد َعنأُه، فَ َلمَّ َيرينأجي َن الأ َن قَاَتَل َمنأ بيهي مي ا ََنَزَل اْلأيصأ ٍس َوَسبأعينَي الأَعَساكيري، فَ َلمَّ

اريقأ َِبنيَياَس َبلأ َأقَ  ََ .َلَأ يُ  ُلُه تُغيرُي َعَلى بيََلدي الأَعُدوِي َا َوَخي أ  اَم ِبي
ِأ َقدأ َخرَ  َيرينأُج َمَع َمليكيهي ُعرأ إيَلَّ َوالأ ِأ َتشأ ريَةي، فَ َل َكريهي َمَع َجاليِبي الأمي نأ َعسأ ، َوَأرأَسَل ََجَاَعًة مي ِأ ُجوا َعَليأهي

يني يُ َعرِيُفونَُه اْلأَََبَ  ، فََأرأَسُلوا إيََل َصََلحي الدِي ِأ يفي الأقيَتالي ِأ َوُه [ َوافَاُه ا ]َحَّتَّ  ]َفَساَر[ يفي الأَعَساكيري ُمُيدًّ
ِأ َعنأ َمَواقي  َة َْحَََلٍت َكاُدوا يُزييُلوََّنُ دَّ نَي عي ليمي يًدا، َوَْحَُلوا َعَلى الأُمسأ َيرينأُج قيَتاًَل َشدي ، ُثَّ فَ َقاَتَل الأ ِأ َيهي

َرُه َعَلى الأ  َزَل اَّللَُّ َنصأ ِأ َفرييًدا، أَن أ تَ َلٌة َكثيريٌَة، َوَْنَا َمليُكُه ِأ َمقأ ُه ن أ ريكينَي، َوقُتيَلتأ مي نَي، َوَهَزَم الأُمشأ ليمي ُمسأ
َيرينأجي َُمََلًّ ب َ  ُِ الأ َلةي َوََنبُ ُلَس، َوُهَو َأعأَظ ُب الرَّمأ ََ َصاحي ُزَا ُِ ابأُن َبريأ ُه ن أ ِأ َكثيرٌي مي ُه ن أ َر مي ، َوُأسي عأَد الأَمليكي

َباََترييَّةي، َوصَ َوَأسَ  سأ َم اْلأي اوييَّةي، َوُمَقدَّ َم الدَّ دَّ َب َطََبييََّة، َوُمقأ بي ُجبَ يأٍل، َوَصاحي َب ُروا َأيأًضا َأَخا َصاحي احي
نَُّه َفَدى ََ فَإي ُزَا ، فََأمَّا ابأُن َبريأ ِأ يتيهي ِأ َوَطَواغي ريي فُ رأَساَّنيي نأ َمَشاهي ِأ مي َُه ينينَي َوَغريأ  جي
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ث َ ن َ  ََ َأكأ نَي، وََكا ليمي َن الأُمسأ رٍي مي يَناٍر ُصورييٍَّة، َوإيطأََلقي أَلأفي َأسي نَي أَلأَف دي َسُه ِبيياَئةي أَلأٍف َوََخأسي ُر الأَعَملي َأ
، َوُحكيَي َعنأُه أَنَُّه قَاَل: ذََكرأ  يني ي َصََلحي الدِي يني فَ رأَخَشاَه ابأني َأخي مي ليعيزِي الدِي ُت يفي تيلأَك يفي َهَذا الأيَ وأ

َ َوُِهَا: َالي بَ يأِتَي الأُمتَ َنِبِي  اْلأ
َت الزَُّؤاَم تَ ُؤولُ  َا ... ليَمنأ يَريُد الأَموأ َّنَّ ًما فَإي وََلُت قيسأ َأ َتُكني الدُّ  فَإي

سي َساَعًة ... َوليلأبييضي يفي َهامي الأُكَماةي َصلييلُ  َأ َيا َعَلى الن َّ ن أ ََ الدُّ  َوَمنأ َهوَّ
ََ الأمَ  يني إيََل فَ َها ري، ُثَّ َعاَد َصََلُح الدِي ََ َذليَك َسَبَب الظَََّ ي إيلَيأهي، وََكا سي َأ ، فَأَلأَقيأُت نَ  ُت يفي َعيأِني وأ

ني َوُُمَاَصَرتيهي، َفَساَر إيلَيأهي يفي  ُخولي إيََل َذليَك اْلأيصأ َز ليلدُّ عي الأَمعأرََكةي، َوََتَهَّ ضي نأ َموأ َوَّ َِبنيَياَس مي ، رَبييٍع اْلأ لي
َيرينأجي ليْلأي  هي، َوَبثَّ الأَعَساكيَر يفي بَ َلدي الأ َزيَيَةي الأَمذأُكورَةي يفي فَ تأحي ْلأ َََعُلوا َوَأَحاَط بيهي، َوقَ وَّى َطَمَعُه ِبي َغارَةي، فَ 

َعَلُه َمَتاريَس ليلأَمَجاني  ًئا َكثيريًا ليَيجأ َي َشي أ َشابي َوالزَّرَُجو َخأ َن اْلأ ٌّ َذليَك، َوََجَُعوا مي ، فَ َقاَل َلُه َجاويِلي يقي



في َأوََّل  لزَّحأ ِأ ِبي : الرَّأأُي أَن ََّنا ُْنَرِيُِبُ َُمَراءي يَّةي َوَأَكابيري اْلأ ََسدي ُم اْلأ ، َوُهَو ُمَقدَّ يُّ ََسدي َمرٍَّة، َوَنُذوُق قيَتاَل اْلأ
، َوإيَلَّ  ِأ َناُه َأ َع َتضأ َي اسأ ، فَإي ِأ َاَل َمَعُه َُوُت.َمنأ بيهي، َونَ نأُظُر اْلأ   فَ َنُصبُّ الأَمَجانييَق َما يَ 

َتدَّ الأقيَتاُل َوَعظُ  َُوا َواشأ في إيلَيأهي، َواْلأيدِي يفي قيَتاليهي، فَ َزَح لزَّحأ َي ِبي ُر، َفَصعيَد فَ َقبيَل رَأأيَُه، َوَأَمَر فَ ُنودي َمأ َِ اْلأ
ني  يٍص َخليٍق يفي َِبُشورَةي اْلأيصأ َن الأَعامَّةي بيَقمي ٌَ مي نأ  إينأَسا ُُه مي ا َعََلُه َوتَبيَعُه َغريأ وري َلمَّ َوقَاَتَل َعَلى السُّ

َواري اْلأي  َها إيََل َأسأ ن أ يَنئيٍذ مي َيرينأُج حي ُنأُد َفَمَلُكوا الأَباُشورََة، َفَصعيَد الأ ُِ اْلأ َرابيهي، َوْلَيَق ِبيي ُموا َأضي ني ليَيحأ صأ
 ُِ َأ َيَأتييَ ُه ِأ إيََل َأ نَ ُه صأ ِأ َوحي َُوَسُه  الأَمَدُد.نُ 

َيري  نأ َوُصولي الأ فًا مي ، َخوأ ني ََ يفي قيَتالي اْلأيصأ ليُمو َيرينأُج َقدأ ََجَُعوا بيَطََبييََّة، فََأَلَّ الأُمسأ ََ الأ ِأ وََكا نأجي إيلَيأهي
لأَباُشورَةي  لأَمبييتي ِبي يني ِبي ُِ اللَّيأُل، فََأَمَر َصََلُح الدِي رََكُه ِأ َعنأُه، َوَأدأ ََ  َوإيزَاَحتيهي ا َكا َََعُلوا، فَ َلمَّ ، فَ  إيََل الأَغدي

َتَظُروا ُسُقوَط ال ََ فييهي، َوان أ َعُلوا النِيريَا َب، َوَأشأ قأ ُقوا الن َّ َن، َوَعمَّ َبُحوا َوَقدأ نَ َقُبوا اْلأيصأ وري، الأَغُد َأصأ سُّ
 ، ارييِي لنُّجَّ َعَة َأذأرٍُع ِبي ََ تيسأ نَُّه َكا هي، فَإي ُقطأ ليَعرأضي ِأ َيسأ ي فَ َل َمنيأ ا، فَان أَتَظُروُه يَ وأ ًَ رَاًعا َونيصأ رَاُع ذي َُ الذِي َيُكو

َها َل الأَماُء َوأُلأقيَي َعَلي أ ، َفُحمي بي قأ اءي النَّاري الَِّتي يفي الن َّ ََ يني ِبييطأ ، فََأَمَر َصََلُح الدِي ُقطأ ِأ َيسأ ،  فَ َل َيَئتأ َفُط
 َوَعادَ 
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ََ فَ نَ قَُّبوا، َوَخرَّ  قَّابُو نأ رَبييٍع الن َّ تٍِ بَقينَي مي يسي َلسأ َمي َم اْلأ ا فييهي النَّاَر، َفَسَقَط يَ وأ وَر، َوأَلأَقوأ ُقوا السُّ
ََ بيهي َمنأ َأَسارَ  َوًة َوَأَسُروا ُكلَّ َمنأ فييهي، َوَأطأَلُقوا َمنأ َكا َن َعن أ ََ اْلأيصأ ليُمو ، َوَدَخَل الأُمسأ َوَّلي ى اْلأ

نَي، َوقَ َتَل َصََل  ليمي َق، َوَأقَاَم َصََلُح الأُمسأ َمشأ َخَل الأَباقينَي إيََل دي ، َوَأدأ َيرينأجي َرى الأ نأ َأسأ يني َكثيريًا مي ُح الدِي
تِي  َيرينأُج سي ََ َقدأ َبَذَل الأ ، وََكا َرأضي ْلأ ََقُه ِبي ى أَثَ ُرُه، َوَأْلأ ََ َن، َوَع ََكانيهي َحَّتَّ َهَدَم اْلأيصأ يني ِبي نَي أَلأَف الدِي

ري  صأ يَناٍر مي نأ  دي ُنوا بيهي مي ِأ أَنَُّه إيَذا بَقيَي بيَناُؤُه ََتَكَّ ُه ن أ َعُلوا ظَنًّا مي َأ ِأ يَ  ُموُه بيَغريأي قيَتاٍل، فَ َل دي نأ يٍَّة لييَ هأ َكثيرٍي مي
ُِ اْلأَ  ا َأََتُه َن، فَ َلمَّ ُموا اْلأيصأ َتَمُعوا بيَطََبييََّة ليَيحأ َيرينأُج فَاجأ ، َوَأمَّا الأ ََلمي سأ هي ُفتَّ يفي بيََلدي اْلأي ذي خأ ََبُ ِبَي

. ِأ هي رَُّقوا إيََل بيََلدي ََ ، فَ تَ  ِأ هي  َأَعَضادي
ََّاَذَة  وي بأني نَ  يقيَنا النَّشأ ُل َصدي نأ َذليَك قَ وأ َعَراُء فييهي، َفمي ثَ َر الشُّ َُه اَّللَُّ  -َوَأكأ  :-َرْحي

رُي ُصلأَباَّنيَ  سي ََ َتكأ ًَل ... َوَقدأ آ َيرينأجي أََتى َعاجي  اَهََلُك الأ
َا َزاَّني َرتأ بَ يأَت َأحأ ََُها ... َلَما َعمَّ  َوَلوأ َلَأ َيُكنأ َقدأ َدََن َحت أ

: قييِي َمشأ ِي الدِي اَعاِتي ٍد السَّ ُل َعلييِي بأني ُُمَمَّ  َوقَ وأ
َي ََتأليفُ  َا َوهي َاَّني َبٌة ... َتَينُي َلَدى َأَيأ ََ النَّبييِينَي ُعصأ طَا ُكُن َأوأ  أََتسأ

ُِ َوالنُّ  ُتُك ٌب ... َذُروا بَ يأَت يَ عأُقوَب فَ َقدأ َجاَء يُوُسفُ َنَصحأ يني َواجي ُح ليلدِي  صأ



 ََ َكري قَ َلجي َأرأَسََل يني َوَعسأ َكري َصََلحي الدِي َ َعسأ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ
مُ  يني يُوُسَف بأني أَيُّوَب َوُمَقدَّ َكري َصََلحي الدِي َ َعسأ َرأُب َبنيأ َنةي َكاَنتي اْلأ هي السَّ ِأ يفي َهذي  ُه
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ََ بأني مَ  َكري الأَمليكي قَ َلجي َأرأَسََل َ َعسأ نأَشاهأ بأني أَيُّوَب، َوَبنيأ يني ُعَمُر بأُن َشاهي يهي َتقييُّ الدِي ُعودي ابأُن َأخي سأ
بي بيََلدي ُقونيَيَة، َوَأقأَصَرا. ، َصاحي ََ  بأني قَ َلجي َأرأَسََل

يني َُمأُمودَ  ََّ نُوَر الدِي ُقَر  َوَسبَ بُ َها َأ َُه اَّللَُّ  -بأَن زَنأكيي بأني آقأُسن أ نأ قَ َلجي   -َرْحي َيًا مي ََ َقدأ َأَخَذ َقدي َكا
 ََ َع فييهي قَ َلُج َأرأَسََل ، َفَطمي ََ مي إيََل اْلأ يني بأني الأُمَقدَّ ََ بيَيدي َِشأسي الدِي ، وََكا ََ َن رَعأَبا صأ ََ حي ََل  بيَسَببي َأَرسأ

ََّ الأَمليَك الصَّاليَح ِبيَ  َتَمَع َعَليأهي ََجأٌع  َأ ، فََأرأَسَل إيلَيأهي َمنأ َُيأُصُرُه، فَاجأ يني َ َصََلحي الدِي َنُه َوَبنيأ َلَب بَ ي أ
يني يفي أَلأفي فَاريٍس، فَ وَ  يني تَقييَّ الدِي ِأ َصََلُح الدِي ا، فََأرأَسَل إيلَيأهي ًَ رييَن أَلأ شأ ِأ َكثيرٌي، يُ َقاُل: َكانُوا عي اقَ َعُه

ِأ  ني  َوقَاتَ َلُه صأ ، َوَلَأ َُيأُضرأ َمَعُه ََتأرييُب حي يني َلَح َحاَل تيلأَك الأويََليَةي، َوَعاَد إيََل َصََلحي الدِي ، َوَأصأ ِأ َوَهَزَمُه
ا. ًَ رييَن أَلأ شأ َلأفي ُمَقاتيٍل عي ُت ِبي ُر َويَ ُقوُل: َهَزمأ َتخي َأ ََ يَ  ، َفَكا َي َزا َحأ  اْلأ

 
ري  مأ يءي ِبَي َتضي ُر َوفَاةي الأُمسأ يني اَّللَّي ذيكأ ري ليدي ََلَفةي النَّاصي  اَّللَّي َوخي

نينيَ  مي ريي الأُمؤأ ري اَّللَّي َأمي َمأ يُء ِبي َتضي َماُم الأُمسأ َ اْلأي ي الأقيعأَدةي، تُ ُويفِي َنةي، يفي ََثّني ذي هي السَّ ٍد  يفي َهذي أَبُو ُُمَمَّ
دي  تَ نأجي َسُن بأُن يُوُسَف الأُمسأ َي اَّللَُّ َعنأُه  -اْلَأ ََلفَ ُتُه وَ  -َرضي َعى َغضََّة، وََكاَنتأ خي نييٌَّة ُتدأ َأمُُّه ُأمُّ َوَلٍد َأرأمي

ًَل َحسَ  ََ َعادي اَئٍة، وََكا مي تٍِ َوَثََلثينَي َوََخأسي ليُدُه َسَنَة سي ََ َموأ ُهٍر، وََكا َعةي َأشأ نينَي َوَسب أ عي سي ريَةي َْنأَو تيسأ َن السِي
 َ لي ليْلأ يَّةي، َكثيرَي الأَبذأ ََ النَّاُس َمَعُه يفي يفي الرَّعي هي، وََكا ذي خأ ذي َما َجَرتي الأَعاَدُة ِبَي َ ُمَباَلٍغ يفي َأخأ ، َغريأ َوالي مأ

ََ َحلييًما، قَلييَل الأُمَعاقَ َبةي  َلُه، وََكا ث أ ا مي ، َلَأ يَ َروأ ٍَ ٍل، َوُطَمأأنييَنٍة َوُسُكو ٍَ َشامي َسا ٍن َعامٍِ َوإيحأ َعَلى  َأمأ
، ُمُيبًّا ليلأ  نُوبي يًدا َوَماَت َسعييًدا الذُّ نيبينَي، فَ َعاَش ْحَي حي َعني الأُمذأ َأ وي َوالصَّ َأ َي اَّللَُّ َعنأُه  -َع فَ َلَقدأ   -َرضي

ُمُه َكَما قييَل:  َكاَنتأ َأَّيَّ
َُمعُ  َعأَياُد َواْلأ َجِي َواْلأ ُِ اْلأ ريَتيهي ... َمَواسي ني سي نأ ُحسأ َمُه مي ََّ َأَّيَّ  َكَأ

ي الأقيعأَدةي َوَوزيَر لَُه َعُضُد الدِي  َأ قُتيَل يفي ذي َرجي بأني رَئييسي الرَُّؤَساءي إيََل َأ ََ  يني أَبُو الأ
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ٍر َمنأُصوُر بأ  يني أَبُو َبكأ رُي الدِي َلةي َظهي وأ َِ يفي الدَّ ا قُتيَل َحَك اَئٍة، َوَلمَّ مي ٍر َسَنَة َثََلٍث َوَسبأعينَي َوََخأسي ُن َنصأ
بأني الأعَ  ا َماَت الأَمعأُروُف ِبي ًنا َكثيريًا، فَ َلمَّ َن ََتَكُّ ، َوََتَكَّ ريَةي، َكثيرَي الأَعطَاءي ًا، َحَسَن السِي ََ َخريِي طَّاري، وََكا



ريي  يني اَّللَّي، َأمي ري ليدي هي النَّاصي َعةي ليَوَلدي ذي الأبَ ي أ يني ابأُن الأَعطَّاري يفي َأخأ رُي الدِي يُء َشرََع َظهي َتضي نينَي،الأُمسأ مي   الأُمؤأ
لي بأُن الصَّاحي  ضأ ََ يني أَبُو الأ اري َُمأُد الدِي َتاُذ الدَّ َلةي ُأسأ وأ َِ يفي الدَّ َاكي َعُة َصاَر اْلأ ا َتَّتي الأبَ ي أ .فَ َلمَّ  بي

، َووُكِيَل َعَليأهي يفي َداريهي، ُثَّ نُقيَل إي  يني ريي الدِي ي الأقيعأَدةي قُبيَض َعَلى ابأني الأَعطَّاري َظهي ، َويفي َسابيعي ذي ََل التَّاجي
ي الأقيعأَدةي  َن َعَشَر ذي َرأبيَعاءي ََثمي َلةي اْلأ َوالُُه، َويفي لَي أ ريَج َميِيًتا َعَلى َوقُ يِيَد َووُكِيَل بيهي، َوطُليَبتأ َوَدائيُعُه َوَأمأ ُأخأ

هُ  ، فَ ثَاَر بيهي الأَعامَُّة، فَأَلأَقوأ رًّا، فَ َغَمَز بيهي بَ عأُض النَّاسي َءتَُه  رَأأسي َْحَّاٍل سي َُوا َسوأ ، وََكَش الي َمَّ َعنأ رَأأسي اْلأ
ٌِ َوقَ  َا قَ َل غأَرَفًة يَ عأِني َأَّنَّ هي مي ََ بيَيدي ، وََكانُوا َيَضُعو وا يفي ذََكريهي َحبأًَل َوَسَحُبوُه يفي الأبَ َلدي دأ َغَمُسوَها َوَشدُّ

ََلََن، إيََل غَ  : َوقِيعأ لََنا ََّي َموأ ََ رَةي َويَ ُقوُلو ِأ يفي الأُعذأ يهي نأ أَيأدي نييَعةي، ُثَّ ُخلِيَص مي َعالي الشَّ َف أ َن اْلأ ريأي َهَذا مي
 َوُدفيَن.

. ِأ هي ِأ َوَأعأَراضي َواْليي َِيهي َعنأ َأمأ ِأ وََك ريَتيهي فييهي ني سي ِأ بيهي َمَع ُحسأ ُلُه  َهَذا فيعأ
َعةي، َفَسريََّ َصدَ  ذي الأبَ ي أ َخأ فَاقي ْلي َتي الرُُّسُل إيََل اْلأ بي َوُسريِي ، َصاحي َي َلَوا ُيوخي إيََل الأبَ هأ يني َشيأُخ الشُّ ُر الدِي

، َوَأغأَلَظ َلُه يفي  يني ُر الدِي َعةي، فَ َراَجَعُه َصدأ َن الأبَ ي أ تَ َنَع مي ََ َوالرَّيِي َوَغريأيَها، فَامأ َها ََ ََ َوَأصأ ، َِهََذا لي  الأَقوأ
َرتيهي: ]لَيأسَ  َكريهي يفي َحضأ نينَي، َبلأ َيَيُب َحَّتَّ أَنَُّه قَاَل ليَعسأ مي رَي الأُمؤأ ِأ طَاَعٌة َما َلَأ يُ َباييعأ َأمي ََذا َعَليأُك [ ْلي

ُطأَبةي، َوَأرأَسَل إيََل رَ  َعةي َواْلأ َطرَّ إيََل الأبَ ي أ َمارَةي، َوتُ َقاتيُلوُه، فَاضأ َن اْلأي َأ ََتأَلُعوُه مي ِأ َأ يني َعَليأُك يِي الدِي ضي
وييِنيِي ُمَدرِيَس النِي  ري الأَقزأ ََةي النَّاصي بُ َها، َوَخَطَب ليلأَخليي َعةي، فَ َباَيَع َصاحي ذي الأبَ ي أ َخأ لي ْلي صي يَّةي إيََل الأَموأ ظَامي

نينَي. مي ريي الأُمؤأ يني اَّللَّي َأمي  ليدي
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ََزرييَّةي  ََّيري اْلأ لدِي َداٌء ُمظأليَمٌة ِبي َنةي َهبَّتأ رييٌح َسوأ هي السَّ تأ  يفي َهذي  َوالأعيَراقي َوَغريأيَها، َوَعمَّ
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نأ  َيا ُمظأليَمًة َيَكاُد اْلأي ن أ ُعُه، َوبَقيَيتي الدُّ َن اللَّيألي رُب أ َأ َمَضى مي ري إيََل َأ َن الظُّهأ ثَ َر الأبيََلدي مي ُر َأكأ َُ ََل يُ بأصي َسا
َنا الأَعصأ  ، َفَصلَّي أ لي صي لأَموأ يَنئيٍذ ِبي َبُه، وَُكنأُت حي ، َصاحي نيي مي َرَة َعَلى الظَّنِي َوالتَّخأ خي َر َوالأَمغأريَب َوالأعيَشاَء اْلأ

ا مَ  ، فَ َلمَّ ََّ الأقيَياَمَة َقدأ قَاَمتأ اري، َوظَنُّوا َأ ََ تيغأ سأ بَةي َواَلي وأ َبَل النَّاُس َعَلى التََّضرُّعي َوالت َّ َداُر َوَأق أ قأ َضى مي
َداَر َما رُبأعي اللَّيألي زَاَل َذليَك الظَََّلُم َوا قأ َنا مي َنا النُُّجوَم، فَ َعليمأ َماَء، فَ َنَظرأََن فَ َرأَي أ لأَعتأَمُة الَِّتي َغطَّتي السَّ

َن اْلأيهَ  َهٍة مي نأ جي ُل مي ََ ُكلُّ َمنأ َيصي ، وََكا ََّ الظَََّلَم َلَأ يَ زأَددأ بيُدُخولي اللَّيألي َ ، ْلي َن اللَّيألي ُ َمَضى مي اتي َُيأَبي
 ِبييثألي َذليَك.

َها  َوًضا َعن أ ، َوَطَلَب عي َلَبكَّ يني َعنأ بَ عأ َلةي َأُخو َصََلحي الدِي وأ ي الأقيعأَدةي، نَ َزَل َِشأُس الدَّ َوفييَها، يفي ذي
َشاَه ابأني َأخي  يني فَ رأخأ َلَبكَّ ليعيزِي الدِي يني إيََل َذليَك َوَأقأَطَع بَ عأ َكنأَدرييََّة، فََأَجابَُه َصََلُح الدِي سأ َساَر يهي، فَ اْلأي



لٌَّة عَ  َي ُمطي َد، َوهي ََ ، َحَّتَّ َوَصَل إيََل قَ لأَعةي َص َيرينأجي َحابَُه، َوَأَغاَر َعَلى بيََلدي الأ َها، َوََجََع َأصأ َلى إيلَي أ
يَمًة. يَل َعظي َيرينأجي َأفَاعي َِ َوَخرََّب َوفَ َعَل يفي الأ  َطََبييََّة، َفَسََب َوَأَسَر َوَغني

وأ  رأٍض َوَأمَّا َِشأُس الدَّ بيَض رَُجًَل ِبَي َأ يَ قأ َكنأَدرييَّةي، َوإيَذا َأرَاَد اَّللَُّ َأ سأ ْلأي َر َوَأقَاَم ِبي صأ نَُّه َساَر إيََل مي َلةي فَإي
َا. َأ َماَت ِبي َا إيََل َأ نَُّه َأقَاَم ِبي َها َحاَجًة، فَإي  َجَعَل َلُه إيلَي أ

ُد  ي بَ َناُه ُُمَاهي ُع الَّذي َامي َراَغ، َوفييَها قَاَرَب اْلأ ََ ري الأ َهةي َِببي اْلأيسأ نأ جي لي مي صي ري الأَموأ َاُز بيظَاهي يني قَاَيأ الدِي
. عي ََوامي َسني اْلأ نأ َأحأ َعُة، َوُهَو مي ُمأ ُس َواْلأ َمأ  َوُأقييَمتأ فييهي الصََّلَواُت اْلأ

ُّ َشيأ  َني الصُّويفي َُد بأُن َعبأدي الرَّْحأ َ َأْحأ ََ ]الأَوفَ َياُت[ َوفييَها تُ ُويفِي يَث وََكا َدي َع اْلأ ، َوَسَي ِي َزّني ُخ ريَِبطي الزَّوأ
َر. هأ  َيُصوُم الدَّ

. يثي َدي نأ بَ يأتي اْلأ يَث َوَرَواُه، َوُهَو مي َدي َع اْلأ َاليقي بأني يُوُسَف، َسَي َقِي بأُن َعبأدي اْلأ  َوَعبأُد اْلأ
َسني الدِي  ري أَبُو اْلَأ ي ُعَمُر بأُن َعلييِي بأني اْلأَضي .َوالأَقاضي َريميي َ َقَضاَء اْلأ يَث َوَرَواُه، َوَوِلي َدي َع اْلأ ، َسَي قييُّ  َمشأ

يَث الأَكثيرَي، َوَلُه َوقأُف ُكُتٍب َكثيريٍَة بيبَ غأَداَد، َدي َع اْلأ ، َسَي يُّ ََد الزَّيأدي  َوَعلييُّ بأُن َأْحأ
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ًا. ًا، َصاْلي ًدا، َخريِي ََ زَاهي  وََكا
ُد بأُن َعلييِي بأ  ُد َكثيريًا:َوُُمَمَّ ََ يُ نأشي لأُكوَفةي، وََكا يُّ نَقييُب الأَعَلوييِينَي ِبي َقَاسي  ني َْحأَزَة أَبُو َعلييٍِ اْلأ

ُوا ُغَررَا ِأ ... ُعَرٌر َقدأ ُصريِي ٍم يفي َخََلئيقيهي  ُربَّ قَ وأ
َأ زَاَل َما َسََتَا ِأ ... َسََتَى إي  َسََتَ الأَماُل الأَقبييُح َْلُ

ُد بأنُ  نأَشاءي بَ عأَد أَبييهي  َوُُمَمَّ ، َكاتيُب اْلأي َبارييِي َن أ َلةي اْلأ وأ يدي الدَّ بأني َسدي دي بأني َعبأدي الأَكريميي الأَمعأُروُف ِبي  .ُُمَمَّ
َسَن الأُمَناَظَرةي، َكثي  ًرا َأحأ ََ ُمَناظي قييُه، َكا ََ ُّ الأ اَمَغاّني َني الدَّ ُر بأُن َعبأدي الرَّْحأ َُُتوحي َنصأ الأعيَباَدةي،  ريَ َوأَبُو الأ

َة. ََ نأَد َقَبأي أَِي َحنيي  َوُدفيَن عي
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اَئٍة[ مي تٍِ َوَسبأعينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
576 - 

اَئةٍ  مي تٍِ َوَسبأعينَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
يهي  لي َوويََليَةي َأخي صي بي الأَموأ يني َصاحي ُر َوفَاةي َسيأفي الدِي يني بَ عأَدهُ  ذيكأ زِي الدِي  عي

لي  صي ُب الأَموأ ُدودي بأني زَنأكيي، َصاحي يني َغازيي بأُن َموأ َ َسيأُف الدِي ٍر، تُ ُويفِي ََ َنةي، ََثليَث َص هي السَّ يفي َهذي



رأَساٌم، َوَماتَ  ريهي سي رََكُه يفي آخي لَّ، َوطَاَل بيهي ُثَّ َأدأ ََ َمَرُضُه السُّ َزييَرةي، وََكا ََّيري اْلأ  .َودي
ةي  دَّ نأقيطَاعي الأَغيأثي َوشي ََ َلي ُقو َتسأ ََّ النَّاَس َخَرُجوا َسَنَة ََخأٍس َوَسبأعينَي َيسأ يبي َما ُُيأَكى َأ نأ َعجي َومي

نأُه أَ  تيَغاثَةي، َوَطَلُبوا مي سأ َلي يني يفي َموأكيبيهي، فَ ثَاَر بيهي النَّاُس َوَقَصُدوُه ِبي ، َوَخَرَج َسيأُف الدِي ُمَر َأ َيَأ الأَغََلءي
ارييَن، َوخَ  َمَّ ِأ إيََل َذليَك، َفَدَخُلوا الأبَ َلَد َوَقَصُدوا َمَساكيَن اْلأ ري، فََأَجاَِبُ َمأ نأ بَ يأعي اْلأ لأَمنأعي مي رَّبُوا ِبي

ُلوا مَ  نأ َُخُوٍر، وََكَسُروا الظُُّروَف، َوَعمي َا مي ، َوَدَخُلوَها، َوََّنَُبوَها، َوَأرَاُقوا َما ِبي ِأ َواَِبُ ا ََل ُيَيلُّ، أَب أ
َن الصَّاْليينَي يُ َقاُل َلُه أَ  َوى رَُجًَل مي كأ لشَّ ، َوَخصُّوا ِبي َي لأطَا وري إيََل نُ وَّابي السُّ َحاُب الدُّ تَ َغاَث َأصأ بُو فَاسأ

، َوَما ََل ََيُو  بي هأ َن الن َّ ي فَ َعَلُه الأَعامَُّة مي قَّاُق، َوَلَأ َيُكنأ لَُه َيٌد يفي الَّذي َرجي الدَّ ََ َا ُهَو َأرَاَق الأ ُز فيعأُلُه، إيََّّ
نأُه أُ  ََ مي اُرو َمَّ ا َشَكا اْلأ نأُه، فَ َلمَّ َمُعوا مي ِأ َيسأ َعُلونَُه، فَ َل َأ ي يَ  ُُموَر، َوََّنَى الأَعامََّة َعني الَّذي َر اْلأ ضي حأ

ا ُأطأليَق لييَ نأزي  َماَمُتُه، فَ َلمَّ هي، َفَسَقَطتأ عي لأَقلأَعةي، َوُضريَب َعَلى رَأأسي ، ِبي ُشوَف الرَّأأسي َن الأَقلأَعةي نَ َزَل َمكأ َل مي
َِ اَّللَُّ ِلي  َتقي ي َحَّتَّ يَ ن أ ، َوقَاَل: َواَّللَّي ََل َغطَّيأُت رَأأسي َعلأ َأ ِأ يَ  يَ َتُه بيعيَماَمتيهي، فَ َل ! فََأرَاُدوا تَ غأطي َّنأ ظََلَمِني  ِمي

زأَداُر  َ الدَّ ٍم َحَّتَّ تُ ُويفِي ُ َأَّيَّ ِأ ََيأضي َغريأ َتَمرَّ إيََل فَ َل ، َواسأ يني ي تَ َوَلَّ َأَذاُه، ُثَّ بيَعقيبيهي َمريَض َسيأُف الدِي الَّذي
 ََ ُهٍر، وََكا نينَي َوَثََلثََة َأشأ َر سي يَنئيٍذ َْنأُو َثََلثينَي َسَنًة. وََكاَنتأ ويََليَ ُتُه َعشأ ُرُه حي َأ َماَت، َوَعمأ َحَسَن  َأ

، ََتمَّ  َبابي ََاتي إيَذا رَكيَب َوإيَذا  الصُّورَةي، َملييَح الشَّ لأتي ََ َعاقيًَل َوُقورًا، قَلييَل اَلي َي وََكا َيَض اللَّوأ الأَقاَمةي، أَب أ
َََّة. ا َلَأ يُذأَكرأ َعنأُه َما يُ َنايفي الأعي ًَ َيي  َجَلَس، َع
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ََدمي الصِي  ُ اْلأ ُخُل ُدورَُه َغريأ َةي ََل َيدأ يَد الأَغريأ ََ َغُيورًا َشدي ََ ََل ُيُيبُّ وََكا َعُه، وََكا ِأ َمن أ َ َأَحُدُه َذا َكَبي َغاري، فَإي
. ٍ َوالي َعَلى ُشحٍِ فييهي َوُجْبأ َمأ َذ اْلأ ، َوََل َأخأ َماءي َك الدِي َأ  َس

ُرُه  ََ ُعمأ يني َسنأَجرأَشاهأ، وََكا بأنيهي ُمعيزِي الدِي لأُملأكي َلي َأ يَ عأَهَد ِبي َتدَّ َمَرُضُه َأرَاَد َأ ا اشأ َنَِتأ َوَلمَّ يَنئيٍذ اث أ حي
َن  ََ َقدأ ََتَكَّ يني يُوُسَف بأَن أَيُّوَب َكا ََّ َصََلَح الدِي َ نأ َذليَك ْلي َلةي مي وأ َرَة َسَنًة، َفَخاَف َعَلى الدَّ َعشأ

َي ليذَ  ذأَعا َن اْلأي ُدوٍد مي ُعوُد بأُن َموأ يني َمسأ زُّ الدِي تَ َنَع َأُخوُه عي ُرُه، َوامأ ، َوَقويَي َأمأ امي لشَّ َجابَةي إيلَيأهي، ِبي ليَك َواْلأي
يني َأخي  زِي الدِي َأ ََيأَعَل الأُملأَك بَ عأَدُه يفي عي َاُز ِبَي يني قَاَيأ ُد الدِي ََكابيُر َوُُمَاهي َُمَراُء اْلأ يهي، ليَما ُهَو فََأَشاَر اْلأ

َأ  ، َوَأ سي َأ ةي الن َّ لي َوقُ وَّ َجاَعةي َوالأَعقأ نِي َوالشَّ نأ كيََبي السِي َُ  َعَليأهي مي ، َوَيُكو نَ يأهي بَ عأَض الأبيََلدي َي اب أ يُ عأطي
َعَل َذليَك، وَ  ََ َاُز، فَ  يني قَاَيأ ُد الدِي َا ُُمَاهي ريِهي َمأ َما َوالأُمتَ َوِلِي ْلي هي يني َعمِي زِي الدِي ُعُهَما إيََل عي َجَعَل الأُملأَك َمرأجي

يهي، َوَأعأَطى َجزييَرَة ابأني ُعَمَر َوقيََلَعَها ليَولَ  هي الصَّغيريي يفي َأخي يَّةي ليَوَلدي َُميأدي ري اْلأ هي َسنأَجرأَشاهأ َوقَ لأَعَة َعقأ دي
يني َكُسَك. ري الدِي  ََنصي

ََ الأُمَدبِيَر ليلدَّ  ، وََكا يني زُّ الدِي َل َوالأبيََلَد َأُخوُه عي صي يني َمَلَك بَ عأَدُه الأَموأ َ َسيأُف الدِي ا تُ ُويفِي ُد فَ َلمَّ َلةي ُُمَاهي وأ
 ، يني .الدِي َي ُُموُر َوَلَأ ََيأَتليفي اث أَنا تَ َقرَّتي اْلأ ، َواسأ يعي َمي ُِ يفي اْلأ َاكي  َوُهَو اْلأ



 
 ََ َرأبي قَ َلجي َأرأَسََل يني ْلي ريي َصََلحي الدِي ُر َمسي  ذيكأ

امي إيََل بيََلدي قَ َلجي َأرأسَ  َن الشَّ يني يُوُسُف بأُن أَيُّوَب مي َنةي َساَر َصََلُح الدِي هي السَّ ُعودي بأني يفي َهذي ََ بأني َمسأ ََل
نَ ُهَما، َوُقونيَيَة ليُيَحاريبَُه. يَواَس َوَما بَ ي أ َي َمَلطأَيَة َوسي ، َوهي ََ  قَ َلجي َأرأَسََل

نأ دي  ا َوَغريأيهي مي ََ ني َكي أ صأ َب حي ََ بأني َداُوَد، َصاحي َد بأَن قَ َرا َأرأَسََل يني ُُمَمَّ ََّ نُوَر الدِي ََّيري َوَسَبُب َذليَك َأ
ًة، ُثَّ إينَُّه َأَحبَّ ُمَغنِييَ َبكأ  نأَدُه ُمدَّ ََ الأَمذأُكوري، َوبَقيَيتأ عي ََل َنَة قَ َلجي َأَرسأ ََ َقدأ تَ َزوََّج اب أ ًة، فَ تَ َزوََّجَها، ٍر، َكا

، َوتَ رَكَ  ََ َنةي قَ َلجي َأرأَسََل هي َوَخَزائينيهي، َوَأعأَرَض َعني اب أ َها، َوَحَكَمتأ يفي بيََلدي يًّا، َوَماَل إيلَي أ ًيا َمنأسي َها َنسأ
يني إيََل َصََلحي  هي، فََأرأَسَل نُوُر الدِي ذي بيََلدي يني َوَأخأ دي نُوري الدِي يني  فَ بَ َلَغ َأَِبَها اْلأَََبُ، فَ َعَزَم َعَلى َقصأ الدِي

يني  ََ َعنأُه، فََأرأَسَل َصََلُح الدِي أَلُُه َكفَّ َيدي قَ َلجي َأرأَسََل رُي بيهي َوَيسأ َتجي ََ يفي الأَمعأََن، َيسأ إيََل قَ َلجي َأرأَسََل
ا تَ َزوَّ  ٍَ ُُمَاويرٍَة بيََلَدُه َلمَّ َة ُحُصو دَّ يني عي ُت إيََل نُوري الدِي ََواَب: إينَِّني ُكنأُت َقدأ َسلَّمأ ، فََأَعاَد اْلأ َنِتي َج اب أ

ُر إيََل َما َمأ  َفَحيأُث آَل اْلأ
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َأ  َلُمُه، فََأََن ُأرييُد َأ .تَ عأ ِنِي  يُعييَد إيَِلَّ َما َأَخَذُه مي
َيرينأَج، َوَساَر يفي َعسَ  يني الأ ََ َصََلُح الدِي َتقيرَّ َحاٌل فييَها، فَ َهاَد ِأ َيسأ نَ ُهَما، فَ َل اكيريهي، َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ

ُب َحلَ  يني َُمأُموٌد َصاحي يُل بأُن نُوري الدِي َاعي ََ الأَمليُك الصَّاليُح إيَسأ َا، َفََتََكَها َذاَت الأَيَساري، َوَساَر وََكا َب ِبي
َع قَ َلُج َأرأ  ا َسَي نأَدُه، فَ َلمَّ ٌد َوَأقَاَم عي يني ُُمَمَّ َا نُوُر الدِي ، فََأََتُه ِبي ََ َر إيََل رَعأَبا نأُه َعَلى َتلِي َِبشي ََ بيُقرأبيهي مي َسََل

نأَدُه، َويَ ُقوُل لَ  رٍي عي ََبَ َأمي هي، َأرأَسَل إيلَيأهي َأكأ دي بيََلدي نأ َقصأ َنِتي َكَذا، َوََل بُدَّ مي ََّ َهَذا الرَُّجَل فَ َعَل َمَع اب أ ُه: إي
تَ َعَض صَ  يني َوَأدَّى الرِيَساَلَة، امأ َتَمَع بيَصََلحي الدِي ا َوَصَل الرَُّسوُل، َواجأ هي، فَ َلمَّ سي َأ َيهي َُمَلَّ نَ  ََلُح َوتَ عأريي

يني ليَذليَك َواغأَتاَظ، َوقَا ََّ الدِي رَي عأ َْلَسي ي ََل إيَلَه إيَلَّ ُهَو لَئينأ َلَأ يَ رأجي بيَك َواَّللَّي الَّذي : ُقلأ ليَصاحي َل ليلرَُّسولي
يَع بي  ُد َجَي ، ُثَّ َأقأصي ي إيَلَّ يفي الأبَ َلدي ، َوََل أَنأزيُل َعنأ فَ َرسي َي َما نَ َها يَ وأ هي َوآُخُذَها إيََل َمَلطأَيَة َوبَ يأِني َوبَ ي أ ََلدي

نأ   ُه.مي
ةي  َن الأُقوَّ َكَر َوَما ُهَو َعَليأهي مي ََ َقدأ رََأى الأَعسأ هي، وََكا نأدي نأ عي يًدا، فَ َقاَم مي ًرا َشدي  فَ َرَأى الرَُّسوُل َأمأ

َأ  َِ أَنَُّه إي نأَدُه َما يُ َقاريبُُه، فَ َعلي ، َوَغريأي َذليَك، َولَيأَس عي َوابِي ََلحي َوالدَّ َرةي السِي ، وََكث أ لي ِأ َوالتََّجمُّ  َقَصَدُه
َأ أَ  َضَرُه فَ َقاَل َلُه: ُأرييُد َأ َع بيهي، فََأحأ َأ ََيأَتمي َن الأَغدي َيطأُلُب َأ ، فََأرأَسَل إيلَيأهي مي ِأ نأ َأَخَذ بيََلَدُه ًئا مي ُقوَل َشي أ

! فَ َقاَل: َّيَ  ، فَ َقاَل َلُه: ُقلأ ِني ََ َأ تُ نأصي بُّ َأ ، َوُأحي ِبي ي لَيأَس ريَساَلًة َعنأ َصاحي نأدي ََلََن َما ُهَو قَبييٌح عي  َموأ
َي  َمَع النَّاُس َعنأَك أَنََّك َصاْلَأَت الأ َأ َتسأ ِأ َشأأًَن، َأ ََبيهي ََلطينيي َوَأكأ ِي السَّ نأ َأعأَظ رينأَج، ِبييثأليَك، َوأَنأَت مي

َت َعنأ ُكلِي َما فييهي َصََلٌح لَ  َلَكةي، َوَأعأَرضأ َو َوَمَصاليَح الأَممأ َت الأَغزأ نَي َوتَ رَكأ ليمي يَّتيَك َوليلأُمسأ َك َوليَرعي



رأَت أَنأَت َوَعَساكيُرَك اْلأَ  نأ َأطأَرافي الأبيََلدي الأَبعييَدةي َوالأَقرييَبةي، َوَخسي َواَل َعامًَّة، َوََجَعأَت الأَعَساكيَر مي مأ
نأَد اَّللَّي ت َ  ُرَك عي َُ ُعذأ َبٍة ُمَغنِيَيٍة؟ َوَما َيُكو لي َقحأ َجأ يَمَة ْلي ََلمي الأَعظي سأ ةي َوُمُلوكي اْلأي ََ َليي نأَد اْلأ َعاََل، ُثَّ عي

سي  َر َهَكَذا؟ ُثَّ احأ َمأ ََّ اْلأ ََ َأ ََذا، َأَما يَ عأَلُمو ُهَك ِبي ََّ َأَحًدا َما يُ َواجي بأ َأ سي ََّ َوالأَعاَلَي َكافًَّة؟ َواحأ بأ َأ
نَ ُتُه َقدأ َأرأَسَلتأِني  هي اب أ ََ َماَت، َوَهذي َها، قَ َلَج َأرأَسََل نأ َزوأجي َها مي ََ َأ تُ نأصي أَُلَك َأ رُي بيَك، َوَتسأ َتجي إيلَيأَك َتسأ

َأ ََل تَ ُردََّها. َأ فَ َعلأَت، فَ ُهَو الظَّنُّ بيَك َأ  فَإي
كَ  َر َلَكَما تَ ُقوُل، َوَلكينَّ َهَذا الرَُّجَل َدَخَل َعَليَّ َوََتَسَّ َمأ ََّ اْلأ َك، َوإي َقُّ بيَيدي ُبُح  فَ َقاَل: َواَّللَّي اْلأ ِي َويَ قأ

ِأ َعَلى َما َنُك َاَل بَ ي أ ليحي اْلأ عأ بيهي، َوَأصأ َتمي  ِي تَ رأُكُه، َلكينََّك أَنأَت اجأ
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َتَمعَ  يٍل، فَاجأ هي بيُكلِي َجَي سي َأ نأ نَ  نأَدُه، َوَوَعَد مي َلُه عي ِأ َعَليأهي، َوُأقَ بِيُح فيعأ يُنُك  الرَُّسوُل َتُيبُّونَُه، َوَأََن ُأعي
ني َُيأريُج الأُمَغنِيَيَة َعنأُه بَ عأدَ بيصَ  َب اْلأيصأ ََّ َصاحي تَ َقرَّ َأ ، فَاسأ ِأ نَ ُه ُل بَ ي أ ، َوتَ َردََّد الأَقوأ ني بي اْلأيصأ َسَنٍة،  احي

طَ  ََ َعَليأهي، َواصأ َُ ُهَو َوقَ َلُج َأرأَسََل َرتيهي، َوَيُكو يني َعنأ ُنصأ َعُل يَ نأزيُل َصََلُح الدِي َأ ََ ََل يَ  َأ َكا َلُحوا َوإي
َقَضتي الأمُ  ا ان أ هي، فَ َلمَّ يني إيََل بيََلدي ، َوَعاَد نُوُر الدِي امي يني َعنأُه إيََل الشَّ ُة َعَلى َذليَك َوَعاَد َصََلُح الدِي دَّ

. َأ َماَتتأ َا إيََل َأ َهتأ إيََل بَ غأَداَد، َوَأقَاَمتأ ِبي يني الأُمَغنِيَيَة َعنأُه، فَ تَ َوجَّ َرَج نُوُر الدِي  َأخأ
 

َرأَمِنيِي  ََ اْلأ يني بَ َلَد ابأني ليُيو دي َصََلحي الدِي ُر َقصأ  ذيكأ
، َوَسَببُ  ََ ري قَ َلجي َأرأَسََل نأ َأمأ هي مي َرأَمِنيِي بَ عأَد فَ َراغي ََ اْلأ يني بَ َلَد ابأني ليُيو ََّ َوفييَها َقَصَد َصََلُح الدِي  َذليَك َأ

َتَمالَ  ََ َقدي اسأ َّ َكا َرأَمِني ََ اْلأ ِأ  ابأَن ليُيو يَ ُه ا َمَواشي َأ يَ رأَعوأ ِأ َأ ، فََأَمَرُه ََ ََما َي َوَبَذَل َْلُُِ اْلأ َن الَتُّأُكَما ًما مي قَ وأ
بَ  َا َمَضاييُق َوجي ََّنَّ َها َصعأٌب، ْلي ُخوُل إيلَي أ ٌَ َمنييَعٌة، َوالدُّ يَنٌة ُكلَُّها ُحُصو َي بيََلٌد َحصي هي. َوهي اٌل يفي بيََلدي

َرٌة، ُثَّ َغَدَر ِبيي  ُلُه.َوعي ََ َأجأ ِأ َمنأ َحا ُه ن أ َأ قَ َتَل مي ِأ بَ عأَد َأ ، َوَأَسَر ريَجاَْلُ ِأ َواَْلُ ، َوَأَخَذ َأمأ ِأ  ِأ َوَسََب َحريَيَُه
نٍ  صأ ََ َعَلى حي هي، َفَخاَف ابأُن ليُيو ، َوَبثَّ الأَغارَاتي َعَلى بيََلدي َودي َسأ ري اْلأ هأ يني َعَلى الن َّ  َونَ َزَل َصََلُح الدِي

َ إيلَيأهي،  َلُه َعَلى ريأ رََع السَّ يني بيَذليَك، فََأسأ َع َصََلُح الدِي َرَقُه، َفَسمي َخَذ َفَخرَّبَُه َوَأحأ َأ يُ ؤأ رَأأسي َجَبٍل َأ
َا َغنيُمو  ََ ِبي ليُمو َع الأُمسأ ََ تَ  َواٍت، فَ َغنيَمَها، َوان أ نأ َذَخائيَر َوَأق أ ُقَل َما فييهي مي َأ يَ ن أ رََكُه قَ بأَل َأ َسَل ُه، فََأرأ فََأدأ

َأ يَ ُعوُدوا َعنأ  ِأ َعَلى َأ َواْليي ِبأي َوإيَعاَدةي َأمأ َرى َوالسَّ َسأ َن اْلأ نأَدُه مي نأ عي ََ يَ بأُذُل إيطأََلَق مي هي، ابأُن ليُيو  بيََلدي
ِأ  َواُْلُ يَدتأ َأمأ َرى َوُأعي َسأ َاُل، َوُأطأليَق اْلأ تَ َقرَّ اْلأ يني إيََل َذليَك، َواسأ ، َوَعاَد َصََلُح فََأَجابَُه َصََلُح الدِي

َرةي. خي يني َعنأُه يفي َُجَاَدى اْلأ  الدِي
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بيَها َعَليأهي  ََلفي َصاحي َصَة بَ عأَد خي َأ يَنَة قَ  ني َمدي مي ُر ُملأكي يُوُسَف بأني َعبأدي الأُمؤأ  ذيكأ
ني إيََل إيفأري  مي َنةي َساَر أَبُو يَ عأُقوَب يُوُسُف بأُن َعبأدي الأُمؤأ هي السَّ َصَة.يفي َهذي َأ  يقييََّة، َوَمَلَك قَ 

ا رََأى ُدُخوَل الَتُّأكي إيََل إيفأريي بَ َها َعلييَّ بأَن الأُمعيزِي بأني الأُمعأتَ زِي َلمَّ ََّ َصاحي ََ َسَبُب َذليَك َأ قييََّة وََكا
َع أَيأًضا يفي اَلي  ، َطمي ِأ َها، َوانأقيَياَد الأَعَربي إيلَيأهي ِأ َعَلى بَ عأضي تييََلَءُه نأَيَرادي َعنأ يُوُسَف َواسأ تيبأَدادي َواَلي سأ

َصَة، فَ َقتَ لُ  َأ ُل قَ  ، َوَوافَ َقُه َأهأ ََ َيا ُه َوَأظأَهَر الأعيصأ ََ هي َوَخاَل سي َأ ََ يفي طَاَعتيهي، فََأظأَهَر َما يفي نَ  وا ُكلَّ َمنأ  وََكا
ََ َذلي  َحابي أَِي يَ عأُقوَب، وََكا يَن َأصأ دي َن الأُمَوحِي ِأ مي نأَدُه ََ عي ي َوَسبأعينَي َكا نَ َتنيأ َك يفي َشوَّاٍل َسَنَة اث أ

َرابي ُأُموري الأبيََلدي  طي ضأ ُُه ِبي ني َُيأَبي مي َايََة إيََل يُوُسَف بأني َعبأدي الأُمؤأ اَئٍة، فََأرأَسَل َواِلي ِبي مي تيَماعي  َوََخأسي ، َواجأ
ي َدَخَل  َن الأَعَربي إيََل قَ َراُقوَش الَتُّأكييِي الَّذي ُر َذليَك َوَما َجَرى يفي َكثيرٍي مي َم ذيكأ إيََل إيفأرييقييََّة َوَقدأ تَ َقدَّ

ِأ َعَلى َذليَك، َفَشرََع يفي َسدِي الث ُُّغوري الَّ  بَ ُه َصَة َصاحي َأ لي قَ  يَن َوُمَساَعَدةي َأهأ دي نأ قَ تألي الأُمَوحِي َصَة مي َأ ِتي قَ 
يعي  نأ َجَي ا فَ رََغ مي رييهي، فَ َلمَّ َكُر َوَساَر إيََل إيفأرييقييََّة َسَنَة ََخأٍس َوَسبأعينَي،  ََيَافُ َها بَ عأَد َمسي َز الأَعسأ َذليَك ََتَهَّ

ُلَها َأْنأَاٌد، َوَقَطَع  يَنٌة، َوَأهأ َي بَ لأَدٌة َحصي ُهٍر، َوهي َصَة َوَحَصَرَها َثََلثََة َأشأ َأ يَنةي قَ   َشَجَرَها.َونَ َزَل َعَلى َمدي
ُر َعَلى  َمأ َتدَّ اْلأ ا اشأ َصَة َوََل فَ َلمَّ َأ لي قَ  نأ َأهأ َيًيا َلَأ يَ عأريفأ بيهي َأَحٌد مي َتخأ َها ُمسأ ن أ ليَها، َخَرَج مي بيَها َوَأهأ َصاحي

نينَي يُوُسفَ  مي ريي الأُمؤأ َبُه أَنَُّه َقدأ َحَضَر إيََل َأمي َكريهي، َوَساَر إيََل َخيأَمةي يُوُسَف، َوَعرََّف َحاجي نأ َعسأ ، مي
ُب َوأَ  َاجي نأُه َكيأَف َأقأَدَم َفَدَخَل اْلأ َب مي َصَة إيََل َِببي َخيأَمتيهي، فَ َعجي َأ بي قَ  َِ يُوُسَف بيُوُصولي َصاحي َل عأ

َخاليهي َعَليأهي، َفَدَخَل َوقَ بََّل َيَدُه، َوقَاَل: َقدأ َحَضَرتُ  ٍد، َوَأَمَر ِبييدأ نأَدُه بيَغريأي َعهأ ُضوري عي َأطأُلُب  َعَلى اْلُأ
ريي الأُمؤأ  َو َأمي َأ ََا َع ُلُه، َواعأَتَذَر، فَ َرقَّ َلُه يُوُسُف فَ َع َعَل َما ُهَو َأهأ َأ َأ يَ  ي، َوَأ لي بَ َلدي نينَي َعِنِي َوَعنأ َأهأ مي

تٍِ َوَسبأعينَي َوَسريََّ َعلييَّ بأَن الأُمعيزِي صَ  يَنَة َأوََّل َسَنةي سي َِ الأَمدي لي الأبَ َلدي َوَتَسلَّ بَ َها إيََل بي َعنأُه َوَعنأ َأهأ ََلدي احي
نأ  ًة مي َصَة طَائيََ َأ ََ فييَها ُمَكرًَّما َعزييًزا، َوَأقأَطَعُه ويََليًَة َكبيريًَة، َورَتََّب يُوُسُف ليَق ، َفَكا َحابيهي الأَمغأريبي  َأصأ

ا َعنأُه َوسَ  ََ نأَد يُوُسَف أَيأًضا، فَ َع رُي الأَعَربي عي ُعوُد بأُن زيَماٍم َأمي يَن، َوَحَضَر َمسأ دي َُه إيََل َمرَّاُكَش، الأُمَوحِي ريَّ
لِييََّة، قي بي صي ، َصاحي َيرينأجي َا َرُسوُل َمليكي الأ يَّةي، فََأََتُه ِبي دي  َوَساَر يُوُسُف إيََل الأَمهأ
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َر َعلَ  بًَة فَ تَ َعذَّ نينَي، وََكاَنتأ بيََلُد إيفأرييقييََّة ُُمأدي َر سي نأُه الصُّلأَح، فَ َهاَدنَُه َعشأ ُس مي َكري الأُقوُت يَ لأَتمي ى الأَعسأ
.ُِ َل ريًعا، َواَّللَُّ َأعأ ، َفَساَر إيََل الأَمغأريبي ُمسأ َوابِي  َوَعلأُف الدَّ

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

كَ  سأ ْلأي ََبُ، ِبي َكأ يني اْلأ َلةي ُتورَانأَشاهأ بأُن أَيُّوَب، َأُخو َصََلحي الدِي وأ َ َِشأُس الدَّ َنةي تُ ُويفِي هي السَّ َدرييَّةي، نأ يفي َهذي
، َونُ وَّ  ثَ ُر بيََلدي الأَيَمني ََ َلُه َأكأ َ، وََكا َا فَ تُ ُويفِي يهي إيقأطَاًعا، فََأقَاَم ِبي نأ َأخي ََ َقدأ َأَخَذَها مي ابُُه ُهَناليَك وََكا



َن الأبيََلدي َوالأَمَعاقي  نَ ُهَما مي ، َوَما بَ ي أ ََ نأ زَبييَد، َوَعَد َواَل مي َمأ ََ إيلَيأهي اْلأ ُلو َوَد النَّاسي َُيأمي ََ َأجأ ، وََكا لي
ُمهُ  َكنأَدرييََّة، َوُحكأ سأ ، َوَدَخَل اْلأي َوالي الأَيَمني نأ َأمأ ًَّا َُيأريُج ُكلَّ َما ُُيأَمُل إيلَيأهي مي ِأ َك َخاُه يهي  َوَأسأ يفي بيََلدي َأخي

ََ َعلَ  ا َماَت َكا َواليهي ََنفيٌذ، َوَمَع َهَذا، فَ َلمَّ يني َوَأمأ رييٍَّة َدي أًنا، َصََلحي الدِي صأ يَناٍر مي اَئَِتأ أَلأفي دي يأهي َْنأُو مي
ا بَ َلَغُه َخََبُ َوفَاتيهي َساَر إيََل  نَُّه َلمَّ َر، فَإي صأ ا َدَخَل إيََل مي يني َعنأُه َلمَّ َر يفي فَ َوفَّاَها َأُخوُه َصََلُح الدِي صأ  مي

زَّ ال امي عي لشَّ َلَف ِبي َتخأ َنةي، َواسأ َن السَّ ََ مي ََ َعاقيًَل َحازيًما َشعأَبا نأَشاهأ، وََكا يهي َشاهي يني فَ رأَخَشاَه ابأَن َأخي دِي
 ُشَجاًعا.

كَ  سأ ْلأي ُّ ِبي َهاّني ََ َصأ َة اْلأ ََ دي بأني ُسلأ َُد بأُن ُُمَمَّ ٍر َأْحأ َافيُظ أَبُو طَاهي َ اْلأ ََ ]الأَوفَ َياُت[ َوفييَها تُ ُويفِي نأَدرييَّةي، وََكا
يثي َوَعالي  َدي  ًما بيهي َسافَ َر يفي َطَلبي الأَكثيريي.َحافيَظ اْلأ

بأني الأَعصَّاري اللَُّغوييُّ بيبَ غأَدادَ  ِي الأَمعأُروُف ِبي ي َ أَيأًضا يفي الأُمَحرَّمي َعلييُّ بأُن َعبأدي الرَّحي يَث َوتُ ُويفِي َدي َع اْلأ ، َوَسَي
. ََوالييقييِي َحابي ابأني اْلأ نأ َأصأ ََ مي  وََكا
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اَئٍة[]ُثَّ َدَخلَ  مي  تأ َسَنُة َسبأٍع َوَسبأعينَي َوََخأسي
577 - 

اَئةٍ  مي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوَسبأعينَي َوََخأسي
امي  َن الشَّ ُر َغَزاٍة إيََل بَ َلدي الأَكَركي مي  ذيكأ

َق إيََل َأعأَمالي َكرَ  َمشأ يني بيدي َنةي َساَر فَ رأَخَشاهأ ََنئيُب َصََلحي الدِي هي السَّ  كي َوََّنَبَ َها.يفي َهذي
هي  ، َوَأَشدِي ِأ َيرينأجي َوَمَرَدَتيي نأ َشَياطينيي الأ ََ مي ، َكا َب الأَكَركي ََّ الأَُبُنأَس َأرأََنَط، َصاحي ِأ َوَسَبُب َذليَك َأ

ُع، َوَعَزَم َعَلى الأَمسي  َمأ َكَنُه اْلأ َكَرُه َوَمنأ َأمأ َز، َوََجََع َعسأ نَي، فَ َتَجهَّ ليمي ريي يفي الأََبِي إيََل َعَداَوًة ليلأُمسأ
ِي  يَنةي النَِّبي َها إيََل َمدي ن أ َِ  -تَ يأَماَء، َومي ََةي  -َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ ريي ي الشَّ َواحي تييََلءي َعَلى تيلأَك الن َّ سأ ليَلي

قييََّة َوَساَر إي  َمشأ يني فَ رأَخَشاهأ َذليَك، َفَجَمَع الأَعَساكيَر الدِي زُّ الدِي َع عي هي َوََّنََبُه َوَخرَّبَُه، َوَعاَد إيََل َفَسمي ََل بَ َلدي
هي، دي صي نأ َمقأ تَ َنَع بيَسَببيهي مي ، فَامأ ََلمي سأ نأ بيََلدي اْلأي َنَع الأَُبُنأَس مي َا ليَيمأ ، َوَأقَاَم ِبي ِأ هي ا طَاَل  َطَرفي بيََلدي فَ َلمَّ

 َِ َخري َعلي ُهَما يفي ُمَقابَ َلةي اْلأ ن أ ٍد مي رََّق ََجأُعُه، َمَقاُم ُكلِي َواحي ََ ََ َحَّتَّ يُ  نَي ََل يَ ُعوُدو ليمي ََّ الأُمسأ الأَُبُنأُس َأ
نينَي َشرَّ  مي ى اَّللَُّ الأُمؤأ ََ َق، وََك َمشأ َرََكةي، فَ َعاَد فَ رأَخَشاهأ إيََل دي َن اْلأ َقَطَع َطَمُعُه مي ِأ َوان أ رَّقَ ُه ََ ََّاري. فَ   الأُك

 
َأ ُُيأَتاطَ  َبغيي َأ ُر تَ لأبييٍس يَ ن أ نأ َمثأليهي  ذيكأ  مي

ي َصََلحي الدِي  َلةي َأخي وأ ُّ يَ ُنوُب َعنأ َِشأسي الدَّ لي بأني ُمنأقيذي الأكيَناّني َلةي ُمَباَرُك بأُن َكامي وأ ََ َسيأُف الدَّ يني َكا
َلةي، َكَما ذََكرأَنَ  وأ َأ فَارَقَ َها َِشأُس الدَّ َوالي َوالأبيََلدي بَ عأَد َأ َمأ َِ يفي اْلأ لأَيَمني َوََتَكَّ َنَُّه ِبي امي ْلي لشَّ ََ َهَواُه ِبي ، وََكا



 ، يءي ََ َلُه يفي الأَمجي يءي إيلَيأهي، فََأذي ََ َلُه يفي الأَمجي ذأ َلةي َيطأُلُب اْلأي وأ تَ َناَب َوطَُنُه، فََأرأَسَل إيََل َِشأسي الدَّ فَاسأ
َّ، َوَعاَد  لي بأني ُمنأقيذي الأكيَناّني ََ بأَن َكامي َر، َفَماَت بيَزبييَد َأَخاُه َحطَّا ََ َمَعُه ِبييصأ َلةي، وََكا وأ إيََل َِشأسي الدَّ

َلةي، َوبَقيَي َمعَ  وأ  َِشأُس الدَّ
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ِأ يُ َعاريضأ  َواَل الأَيَمني َوادََّخَرَها، َوَسَعى بيهي َأعأَداُؤُه، فَ َل يني َفقييَل َعنأُه: إينَُّه َأَخَذ َأمأ ُه َصََلُح َصََلحي الدِي
. يني  الدِي

َل َدعأَوًة َكبيريًَة. َوَدعَ فَ َلمَّ  َلةي َطَعاًما َوَعمي وأ طََنَع َسيأُف الدَّ َر اصأ يني ِبييصأ َنُة َوَصََلُح الدِي هي السَّ ََ َهذي ا ا َكا
نَ  ََ مي ُزو َحابَُه يَ َتَجهَّ ى الأَعَدوييََّة، َوَأرأَسَل َأصأ يَّةي بيَقرأيٍَة ُتَسمَّ َلةي الصَََّلحي وأ ََ الدَّ َها َأعأَيا ََ  اإيلَي أ ََتُو ، َوَيشأ لأبَ َلدي

ََرَب،  ََّ ابأَن ُمنأقيَذ يُرييُد اْلأ يني إي َطأعيَمةي َوَغريأيَها، َفقييَل ليَصََلحي الدِي َن اْلأ ََ إيلَيأهي مي َحابَُه َما َُيأَتاُجو َوَأصأ
َرَجُه َعنأ طَاَعتيَك، فََأرأَسَل َصََلُح ا ََ َلُه، َوَمََّت َدَخَل الأَيَمَن َأخأ نأَدُه يَ تَ َزوَُّدو َذُه َوالنَّاُس عي يني فََأخأ لدِي

هي، فَ  َعأَدائيهي يفي قَ بأضي ََّ اْلأييَلَة َتَّتأ ْلي َِ َأ َالي َعلي يني َجلييََّة اْلأ َع َصََلُح الدِي ا َسَي َََّف َما  َوَحَبَسُه، فَ َلمَّ َخ
َرُه َوَصانَ َعُه َعَلى ََثَانينَي أَلأفَ  َل َأمأ نأَدُه َعَليأهي، َوَسهَّ ََ عي لي  َكا َمأ َن اْلأ َوى َما ْلَيَقَها مي رييٍَّة، سي صأ يَناٍر مي دي

ًرا. يًبا َشاعي ََ َأدي َحابيهي َوَأطأَلَقُه َوَأَعاَدُه إيََل َمنأزيلَتيهي، وََكا يني َوَأصأ َوةي َصََلحي الدِي خأ  ْليي
 

يني الأَعَساكيَر إيََل الأَيَمني  ُر إيرأَسالي َصََلحي الدِي  ذيكأ
َنةي  هي السَّ َر، إيََل  يفي َهذي صأ ُلُغ أَبََه، َواِلي مي يني قُ ت أ ِأ َصاريُم الدِي ُه ن أ نأ ُأَمَرائيهي مي يني ََجَاَعًة مي َسريََّ َصََلُح الدِي

َُ بأُن ال يني ُعثأَما زُّ الدِي ِأ عي َلةي، َوُه وأ يهي َِشأسي الدَّ َ نُ وَّابي َأخي َا َبنيأ تيََلفي الأَواقيعي ِبي خأ ،الأَيَمني ليَلي َواِلي  زَّْنأييلييِي
َُو  تَ َل ُِ اخأ بيهي ِأ َوفَاُة َصاحي ا بَ َلَغُه ِأ َلمَّ َّنَُّ ُُِهَا، فَإي [ زَبييَد َوَغريأ َُ بأُن ُمنأقيَذ ]َواِلي طَّا ، َوحي ََ َ َعَد ا َوَجَرتأ َبنيأ

خَ  َأ يَ غأليَب اْلأ ُهَما يَ ُروُم َأ ن أ ٍد مي ََ َحرأٌب، وَُكلُّ َواحي طَّا َ حي ََ َوَبنيأ يني ُعثأَما زِي الدِي هي، عي َر َعَلى َما بيَيدي
َحابي  َ َأصأ تيََلفي َبنيأ خأ ُل الأبيََلدي فييَها بيَسَببي اَلي َأ َيطأَمَع َأهأ يني َأ ُر، َفَخاَف َصََلُح الدِي َمأ َتدَّ اْلأ َأ َواشأ هي َوَأ

ُلُغ أَبََه َعَلى  ََل قُ ت أ تَ وأ َها، َواسأ ، فََأرأَسَل َهُؤََلءي إيلَي أ َن الأبيََلدي ِأ مي َها.َُيأريُجوُه ََ َعن أ طَّا  زَبييَد َوَأزَاَل حي
هي َوَشَجاَعتيهي. ُودي َُ إيََل إيَمارَةي زَبييَد، َوَأطَاَعُه النَّاُس ْلي طَّا ُلُغ أَبََه، فَ َعاَد حي  ُثَّ َماَت قُ ت أ

(9/453) 

 

يَنةَ  ُعوٍد َمدي يني َمسأ زِي الدِي هي عي ُر َوفَاةي الأَمليكي الصَّاليحي َوُملأكي ابأني َعمِي  َحَلبَ  ذيكأ
ُب َحَلَب ِبيَ  يني َُمأُموٍد َصاحي يُل بأُن نُوري الدِي َاعي َ الأَمليُك الصَّاليُح إيَسأ َنةي، يفي رََجَب، تُ ُويفِي هي السَّ ا، يفي َهذي



ري ليلتَّ  َمأ َطيبَّاُء ُشرأَب اْلأ َتدَّ َمَرُضُه َوَصَف َلُه اْلأ ا اشأ َرَة َسَنًة، َوَلمَّ َع َعشأ ُرُه َْنأُو تيسأ َداويي، فَ َقاَل: ََل َوُعمأ
ََوازي َذليَك، َييَّةي ِبي ََن ي اْلأ نأ ُمَدرِيسي َتاُه فَقييٌه مي ََّت، فََأف أ َأ تَ  ََُقَهاَء، فَاسأ َ الأ ِتي َأ تَ  َعُل َحَّتَّ َأسأ فَ َقاَل َلُه:  َأف أ

ري؟ فَ قَ  َمأ ُرُه ُشرأُب اْلأ ََجلي أَيُ َؤخِي َر اَّللَُّ تَ َعاََل بيُقرأبي اْلأ َأ َقدَّ قييُه: ََل! فَ َقاَل: َواَّللَّي ََل َأرَأَيأَت إي ََ اَل ]َلُه[ الأ
َا. َرِبأ ، َوَلَأ َيشأ تَ عأَملأُت َما َحرََّمُه َعَليَّ  َلقييُت اَّللََّ ُسبأَحانَُه َوَقدي اسأ

ِي الأبَ َلدي  ليي ِأ بيَتسأ ، َوَوصَّاُه َنادي َجأ َُمَراَء، َوَسائيَر اْلأ َضَر اْلأ هي، َأحأ سي َأ نأ نَ  ا أَييَس مي زِي  فَ َلمَّ هي عي إيََل ابأني َعمِي
َماَد ]الدِي  ََّ عي : إي ِأ ِأ َعَلى َذليَك، فَ َقاَل َلُه بَ عأُضُه ُه ََ َل َتحأ ُدودي بأني زَنأكيي، َواسأ ُعودي بأني َموأ يني َمسأ [ الدِي يني

ثيُرُه، َوُهَو تَ وَ  ََ َواليُدَك ُيُيبُُّه َويُ ؤأ تيَك، وََكا َك أَيأًضا، َوُهَو َزوأُج ُأخأ ُ ابأَن َعمِي َلَّ تَ رأبييَ َتُه، َولَيأَس َلُه َغريأ
ََُراتي إيََل ِهََ  َن الأ [ مي َن الأبيََلدي يني َلُه ]مي زُّ الدِي َلَح، َوعي ََ َأصأ َتُه الأبَ َلَد َلَكا نأَجاَر، فَ َلوأ َأعأطَي أ ، َوََل سي ََ َذا

، وَ  ََّ َهَذا َلَأ يَغيبأ َعِنِي َك، فَ َقاَل َلُه: إي يني َقدأ تَ َغلََّب َحاَجَة بيهي إيََل بَ َلدي ََّ َصََلَح الدِي ِأ َأ ُت َلكينأ َقدأ َعليمأ
َها وَ  ظي َأ يني يَ عأَجُز َعنأ حي َمادي الدِي ُت َحَلَب إيََل عي ي، َوَمََّت َسلَّمأ َوى َما بيَيدي امي سي َأ َعَلى َعامَّةي بيََلدي الشَّ إي

ليَنا َمَعُه َمَقامٌ  َهأ يني َلَأ يَ بأَق ْلي َرةي َمَلَكَها َصََلُح الدِي ُظَها بيَكث أ َأ َكَنُه حي يني َأمأ زِي الدِي تُ َها إيََل عي َأ َسلَّمأ ، َوإي
هي.  َعَساكيريهي َوبيََلدي

نِيهي. َغري سي هي َوصي ةي َمَرضي دَّ َدةي فيطأَنتيهي َمَع شي نأ َجوأ ُبوا مي َلُه َوَعجي َسُنوا قَ وأ َتحأ  فَاسأ
َييَف الأَيدي  ََ َحلييًما َكريَيًا، َع ، ََل  ُثَّ َماَت، وََكا يني ، ُمََلزيًما ليلدِي َي رأجي َواللِيَسا ََ  َوالأ

(9/454) 

 

ريَةي يفي رَعي  َباُب َمنأ ُشرأبي ََخأٍر َأوأ َغريأيهي، َحَسَن السِي َّا يَ تَ َعاطَاُه الأُمُلوُك َوالشَّ ٌء ِمي يَّتيهي يُ عأَرُف َلُه َشيأ
. ِأ ًَل فييهي  َعادي

َُمرَ  ا َقَضى َْنأَبُه َأرأَسَل اْلأ يني َوَلمَّ ُد الدِي ُعونَُه إيََل َحَلَب، َفَساَر ُهَو َوُُمَاهي َتدأ يني َيسأ زِي الدِي اُء إيََل َأََتبيَك عي
يًعا إيََل حَ  نأ َحَلَب، َفَحَضُروا، َوَساُروا َجَي نأَدُه مي َُمَراَء عي َضَر اْلأ ، َوَأرأَسَل فََأحأ ََُراتي َاُز إيََل الأ َلَب، قَاَيأ

ريي َها َوَدَخَلَها يفي الأعيشأ ِأ َعَلي أ ََل َذليَك َلَزاَْحَُه َر، َوَلوأ يَنئيٍذ ِبييصأ يني حي ََ َصََلُح الدِي ، وََكا ََ نأ َشعأَبا َن مي
ي َصََلحي ال يَن ُعَمُر ابأُن َأخي ََ َتقييُّ الدِي ََُراتي َكا َن الأ َها مي َتاَز يفي َطرييقيهي إيلَي أ ا اجأ ، فَ َلمَّ ِأ يني َوقَاتَ َلُه دِي

َبجَ  يَنةي َمن أ َدي َكُر ِبي ، فََأَشاَر َعسأ يني زِي الدِي َعاري عي ُل َْحَاَة، َوََنُدوا بيشي َها َهاريًِب إيََل َْحَاَة، َوََثَر َأهأ ، َفَساَر َعن أ
َلُموُه ُمََ  ، َوَأعأ امي نأ بيََلدي الشَّ َق، َوَأطأَمُعوُه فييَها َويفي َغريأيَها مي َمشأ دي دي يني بيَقصأ زِي الدِي بََّة َحَلَب َعَلى عي

َة شُ َأهأ  دَّ ََلَب عي ُر بيهي، َوَأقَاَم ِبي نَ َنا َيَينٌي َفََل نَ غأدي ، َوقَاَل: بَ ي أ َعلأ َأ ِأ يَ  لي بَ يأتيهي، فَ َل َهأ ُهوٍر، ُثَّ َساَر ليَها َلُه َوْلي
َها إيََل الرَّقَّةي.[  َعن أ

 
َها َوًضا َعن أ نأَجاَر عي يني َوَأَخذي سي َمادي الدِي ِي َحَلَب إيََل عي ليي ُر َتسأ  ذيكأ



َأ ُيسَ  نأَجاَر، َيطأُلُب َأ بي سي ، َصاحي يني َمادي الدِي يهي عي يني إيََل الرَّقَّةي َجاَءتأُه ُرُسُل َأخي زُّ الدِي ا َوَصَل عي َِ َلمَّ لِي
، َوقَ  يني َماُد الدِي ِأ ََيُبأُه إيََل َذليَك، َوَلَّ عي نأَجاَر. فَ َل يَنَة سي َها َمدي َوًضا َعن أ َأ إيلَيأهي َحَلَب َوَيَأُخَذ عي اَل: إي

َن اْلأُ  يَنئيٍذ ََجَاَعٌة مي ، فََأَشاَر حي يني نأَجاَر إيََل َصََلحي الدِي ُت َأََن سي ِأ إيَِلَّ َحَلَب. َوإيَلَّ َسلَّمأ ُت َمَراءي َسلَّمأ
زَّ ال ِأ َُيأكينأ عي َاَز، فَ َل يني قَاَيأ َد الدِي ِأ يفي َذليَك ُُمَاهي ُه ََ َأَشدُّ َها إيلَيأهي، وََكا لييمي نيهي يفي بيَتسأ ُتُه ليَتَمكُّ ََ يني َُمَاَل دِي

ي زِي الدِي نأ عي فُُه مي يني َعَلى َذليَك َخوأ َد الدِي َا َْحََل ُُمَاهي هي، َوإيََّّ َرةي َعَساكيريهي َوبيََلدي َلةي، وََكث أ وأ َِ الدَّ َنَُّه َعُظ ، ْلي ني
َكُر. هي، وََكثُ َر َمَعُه الأَعسأ سي َأ  يفي نَ 

َلَ  َُمَراُء اْلأ ََ اْلأ َكُر وََكا َعُلُه َعسأ َأ ََدبي َما يَ  َن اْلأ ََ َمَعُه مي ُلُكو ، َوََل َيسأ يني دي الدِي ََ إيََل ُُمَاهي َُّو ََ ََل يَ لأتَ  بييُّو
َوًضا نأَجاَر عي ذي سي يني َوَأخأ َمادي الدِي ِي َحَلَب إيََل عي ليي ُر َعَلى َتسأ َمأ تَ َقرَّ اْلأ ، فَاسأ لي صي  الأَموأ
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مَ  َها، َفَساَر عي .َعن أ لي صي يهي، َوَعاَد إيََل الأَموأ نأَجاُر إيََل َأخي َِ سي يني فَ َتَسلََّمَها، َوَسلَّ  اُد الدِي
َأ  ُر َعَليأهي، َوَخاَف َأ َمأ َِ اْلأ يني َحَلَب، فَ َعُظ زِي الدِي َر َقدأ بَ َلَغُه َخََبُ ُملأكي عي يني ِبييصأ ََ َصََلُح الدِي رَي وََكا  َيسي

َق َوَغريأي  َمشأ َها إيََل دي ن أ يَن َْلَا مي َمادي الدِي ا بَ َلَغُه َخََبُ ُملأكي عي نأ َحَلَب، فَ َلمَّ يَع، َوأَييَس مي َمي َها، َوََيأُلَك اْلأ
َأ َشاَء ا يني َما َنذأُكُرُه إي زِي الدِي َلةي عي ني َعَلى َدوأ َن الأَوهأ ََ مي ، وََكا امي هي َوَساَر إيََل الشَّ مي نأ يَ وأ ُ.بَ َرَز مي  َّللَّ

 
ري صَ  ُر َحصأ يني ذيكأ بيَها َمَع َصََلحي الدِي ريي َصاحي يَن قَ لأَعةي الأبيرَيَةي َوَمصي بي َماريدي  احي

 ، َرأَتقييِي يني اْلأ َهابي الدِي َزييَرةي، ليشي نأ َأرأضي اْلأ ََُراتي مي لٌَّة َعَلى الأ َي ُمطي َوُهَو ابأُن َكاَنتأ قَ لأَعُة الأبيرَيَةي، َوهي
يني إييلأَغازيي بأني  ِِي ُقطأبي الدِي ََ يفي طَاَعةي  َع يَن، وََكا بي َماريدي ِي بأني ََتأريََتَش بأني إييلأغَازيي بأني َأرأَتَق َصاحي أَلأِبي

يني َوَمَلَك الأَقلأَعَة بَ عأَدُه َوَلُدُه َوصَ  َهاُب الدِي ، َفَماَت شي امي بي الشَّ يني َُمأُمودي بأني زَنأكيي، َصاحي اَر نُوري الدِي
يني  زِي الدِي .يفي طَاَعةي عي لي صي بي الأَموأ ُعوٍد َصاحي  َمسأ

ري  ََ لَُه يفي َحصأ َأ َيَأَذ نأُه َأ يني َيطأُلُب مي زِي الدِي يَن إيََل عي ُب َماريدي َنُة َأرأَسَل َصاحي هي السَّ ََ َهذي ا َكا  الأبيرَيَةي فَ َلمَّ
َكريهي إيََل قَ لأَعةي َُسَيأَسا ََ َلُه يفي َذليَك، َفَساَر يفي َعسأ َها، فََأذي ذي َكَر َوَأخأ َا َوَسريََّ الأَعسأ َي َلُه، َونَ َزَل ِبي َط، َوهي

بُ هَ  ِأ ََلزَُموا اْلأيَصاَر، فََأرأَسَل َصاحي َها بيطَائيٍل، إيَلَّ َأَّنَُّ ن أ رأ مي ََ ِأ َيظأ ا إيََل َصََلحي إيََل الأبيرَيَةي، َفَحَصَرَها، فَ َل
َر، َعَلى َما َنذأكُ  صأ ََّيري مي نأ دي يني َوَقدأ َخَرَج مي ُّ الدِي يِني َكُر الأَماريدي َدُه َويَ رأَحَل الأَعسأ َأ يُ نأجي نأُه َأ ُرُه، َيطأُلُب مي

، فََأَجابَُه إيََل َذليَك، َوَأرأَسَل  يني َمةي نُوري الدِي دأ ََ أَبُوُه يفي خي َمتيهي، َكَما َكا دأ َُ ُهَو يفي خي َرُسوًَل َعنأُه، َوَيُكو
ُع فييهي، َويَ  ََ يَن َيشأ بي َماريدي اَعَتُه.إيََل َصاحي ََ َبلأ َش ِأ يَ قأ َكُرُه َعنأُه، فَ َل َأ يَ رأَحَل َعسأ  طأُلُب َأ

يَن ُطوَل َمَقامي  ُب َماريدي ا رََأى َصاحي ، فَ َلمَّ َيرينأجي َن الأ َا َنذأُكُرُه مي يني ِبي تَ َغَل َصََلُح الدِي  َواشأ
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َها َغَرًضا، ن أ ُلُغوا مي َكريهي َعَلى الأبيرَيَةي، َوَلَأ يَ ب أ يَن، َفَساَر  َعسأ َها، َوَعاَد إيََل َماريدي يلي َعن أ لرَّحي ِأ ِبي َأَمَرُه
َأ َشاَء اَّللَُّ ت َ  ََُراَت، َعَلى َما نَذأُكُرُه إي ََ َمَعُه َحَّتَّ َعََبَ َمَعُه الأ ، وََكا يني بُ َها إيََل َصََلحي الدِي  َعاََل.َصاحي

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

َنةي َكثُ َرتي  هي السَّ ذي  يفي َهذي ُُموري، َوَأخأ رَاَقةي اْلأ ُب الأَبابي ََجَاَعًة ْليي الأُمنأَكَراُت بيبَ غأَداَد فََأقَاَم َحاجي
 ، طََّجَعتأ . فَاضأ بي الأَبابي َحابي َحاجي يءي َأصأ ٍع، َعليَمتأ ِبيَجي ضي ُهنَّ يفي َموأ ن أ َرَأٌة مي َنَما امأ ، فَ بَ ي أ َداتي َيسي الأُم

َا َمرييَضٌة،  تَ َهَدتأ َوَأظأَهَرتأ َأَّنَّ ، َفََتَُكوَها َوانأَصَرُفوا، فَاجأ َالي َها َعَلى تيلأَك اْلأ َع أَنيينُ َها، فَ َرَأوأ ََ َوارأتَ 
نأ َأعأَجبي  . َوَهَذا مي َأ َماَتتأ يُح: الأَكرأَب الأَكرأَب، إيََل َأ ، َوَجَعَلتأ َتصي رأ دي ِأ تَ قأ َأ تَ ُقوَم. فَ َل ِأ َأ َما بَ عأَدُه

 ُُيأَكى.
رييَت ]الأَوفَ َياُت[ وَ  ُب قَ لأَعةي َتكأ يني َتََتُ، َصاحي رُي ُِهَاُم الدِي َمي َ اْلأ ةي، تُ ُويفِي ي اْلأيجَّ ُر ذي فييَها، َعاشي

لأُمَعلَّ  َ، َوُدفيَن ِبي ، فَ تُ ُويفِي ُدوَد َوَحجَّ ي َموأ يَسى ابأَن َأخي رَي عي َمي َلَف اْلأ َتخأ ََ َقدي اسأ ةي، َكا لأُمزأَدليََ ََبَةي ِبي ى َمقأ
َة.  َمكَّ

وييُّ الأَمعأرُ َوفي  دي بأني أَِي َسعييٍد أَبُو الأََبََكاتي النَّحأ َني بأُن ُُمَمَّ َ َعبأُد الرَّْحأ ، تُ ُويفِي ََ بأني يَها، يفي َشعأَبا وُف ِبي
ًا. ََ َفقييًها َصاْلي وي، وََكا َبارييِي بيبَ غأَداَد، َوَلُه َتَصانييُف َحَسَنٌة يفي النَّحأ َن أ  اْلأ

َ إي  ًَل َكثيرَي الأَورَعي َوفييَها تُ ُويفِي ََ فَاضي َزييَرةي ابأني ُعَمَر، وََكا افيعييُّ ِبي قييُه الشَّ ََ ََ الأ َرا هأ دي بأني مي ُِ بأُن ُُمَمَّ ي  .ب أَراهي
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اَئٍة[ مي ٍَ َوَسبأعينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا
578 - 

مي  ٍَ َوَسبأعينَي َوََخأسي  اَئةٍ ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا
َيرينأجي  امي َوإيَغارَتيهي َعَلى الأ يني إيََل الشَّ ريي َصََلحي الدِي ُر َمسي  ذيكأ

يبي َما ُُيأَكى  نأ َعجي ، َومي امي َر إيََل الشَّ صأ يني َعنأ مي ، َساَر َصََلُح الدِي َس الأُمَحرَّمي َنةي، َخامي هي السَّ يفي َهذي
َن الأقَ  ا بَ َرَز مي َن التََّطريُّي أَنَُّه َلمَّ لَتيهي مي َُ َدوأ نأَدُه، َوَأعأَيا َع الأَعَساكيُر َوالنَّاُس عي َيأَمتيهي َحَّتَّ ََتأَتمي َرةي َأقَاَم ِبي اهي

ًئا يفي الأ  ِأ يَ ُقوُل َشي أ ُه ن أ ي ُمَودِيٍع َلُه َوَسائيٍر َمَعُه، وَُكلٌّ مي نأ َبنيأ ، َفمي َدابي َوَداعي َوالأُعَلَماُء َوَأرأَِبُب اْلأ
، َومَ  َيَراقي ي َوالأ نأ َبنيأ َرَج رَأأَسُه مي هي، فََأخأ ٌِ ليبَ عأضي َأوأََلدي رييَن ُمَعلِي َاضي ري، َويفي اْلأ ََ َن السَّ هي مي ِأ بيَصَددي ا ُه

رييَن َوأَنأَشَد: َاضي  اْلأ
نأ َعَراري  يَّةي مي ِي َعَراري ْنَيٍد ... َفَما بَ عأَد الأَعشي ي نأ ِشَي  ََتَتَّعأ مي



يني ب َ  َقَبَض َصََلُح الدِي َها إيََل فَان أ ِأ يَ ُعدأ إيلَي أ رييَن، فَ َل َاضي ليُس َعَلى اْلأ َد الأَمجأ هي َوَتَطريََّ، َوتَ َنكَّ عأَد انأبيَساطي
ةي. َأ َماَت َمَع ُطولي الأُمدَّ  َأ

امي بي  َن الشَّ َر مي صأ ََ َقَصَد مي ، َوَمنأ َكا لي الأبيََلدي اري َوَأهأ َن التُّجَّ َر َوتَبيَعُه مي صأ َسَببي الأَغََلءي ُثَّ َساَر َعنأ مي
َيرينأَج َقدأ ََجَعُ  ََّ الأ َع َأ َلَة َفَسمي ا َساَر َجَعَل َطرييَقُه َعَلى أَي أ امي َوَغريأيهي، َعاََلٌ َكثيرٌي، فَ َلمَّ لشَّ وا َلُه ليُيَحاريبُوُه ِبي

ِأ يفي الأَعَساكيري الأُمَقاتيَلةي  ا قَاَرَب بيََلَدُه ريي، فَ َلمَّ وُه َعني الأَمسي طأَرافي  َوَيُصدُّ َ، َفَشنَّ الأَغارَاتي ِبَي ََل َغريأ
ِأ َأَحٌد، َوََل َأقأَدَم َعلَ  ُه ن أ ِأ ََيأُرجأ إيلَيأهي مي ، فَ َل َبكي وأ ثَ َر َذليَك بيبَ َلدي الأَكَركي َوالشَّ ، َوَأكأ ِأ هي نأُه، بيََلدي نُ وِي مي ى الدُّ

ٍََر  َي َعَشَر َص َق، فَ َوَصَلَها َحادي َمشأ َنةي.ُثَّ َساَر فَأََتى دي َن السَّ  مي
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َيرينأجي  َن الأ ا مي ًَ نَي َشقيي ليمي لأكي الأُمسأ ُر مي  ذيكأ
َبأسي َجلأدي  ، يُ عأَرُف ِبي َيرينأجي َن الأ ا مي ًَ امي َشقيي لشَّ ََ ِبي ليُمو ٍر، فَ َتَح الأُمسأ ََ َنةي أَيأًضا، يفي َص هي السَّ َك، يفي َهذي

لٌّ عَ  نأ َأعأَمالي َطََبييََّة، ُمطي .َوُهَو مي َوادي  َلى السَّ
امي ََجَُعوا َلُه، َوحَ  َر إيََل الشَّ صأ نأ مي يني مي رُي َصََلحي الدِي ِأ َمسي ا بَ َلَغُه َيرينأَج َلمَّ ََّ الأ هي َأ َشُدوا َوَسَبُب فَ تأحي

ََ ف ُ  ُزو َتهي ِأ يَ ن أ ، لََعلَُّه َن الطَّرييقي لأُقرأبي مي ، ِبي لأَكَركي َتَمُعوا ِبي َل، َواجأ اريَس َوالرَّاجي ََ ََ الأ ُرو ََ رأَصًة، َأوأ َيظأ
ا فَ َعُلوا ذَ  ، فَ َلمَّ َُوا َعَلى بَ عأضي الأَمَضاييقي َأ يَقي ريي ِبَي نَي َعني الأَمسي ليمي َا َعاُقوا الأُمسأ َرٍة، َوُرِبَّ ليَك َخَلتأ بيُنصأ

نأَدُه مي  َع فَ رأَخَشاَه اْلأَََبَ، َفَجَمَع َمنأ عي ، َفَسمي امي َيةي الشَّ نأ ََنحي ِأ مي ، ُثَّ َقَصَد بيََلُدُه امي نأ َعَساكيري الشَّ
َن الأُقَرى، َوَأَسَر الرِيَجاَل َوقَ َتلَ  َها، َوََّنََب َدبُورييََّة َوَما َُيَاويرَُها مي َيرينأجي َوَأَغاَر َعَلي أ ثَ َر  بيََلَد الأ ِأ َوَأكأ فييهي

قييَف، وَ  ُِ الشَّ ُه ن أ َواَل، َوفَ َتَح مي َمأ َِ اْلأ ََريَح َوَسََب النِيَساَء، َوَغني يٌد، فَ  نأُه َأَذًى َشدي نَي مي ليمي ََ َعَلى الأُمسأ َكا
 ََ ، فَ  لأبيَشارَةي، فَ َلقيَيُه يفي الطَّرييقي يني ِبي يًما، َوَأرأَسَل إيََل َصََلحي الدِي هي فَ َرًحا َعظي تأحي ََ بيََ ليُمو تَّ َذليَك الأُمسأ

. ِأ ، َوانأَكَسَرتأ َشوأَكتُ ُه َيرينأجي  يفي َعُضدي الأ
 

ُر  ََلمي إيََل الأَيَمني َوتُ َغلُّبيهي َعَليأهي ذيكأ سأ  إيرأَسالي َسيأفي اْلأي
، َوَأَمَرُه بيتَ  ََلمي طُغأدُكينَي إيََل بيََلدي الأَيَمني سأ يني َأَخاُه َسيأَف اْلأي َنةي َسريََّ َصََلُح الدِي هي السَّ َملُّكيَها يفي َهذي

رَ  َض إيلَيأهي َأمأ َا، َوفَ وَّ َيََتي ِبي يني َوَقطأعي الأ زُّ الدِي َُ بأُن ُمنأقيَذ، َكَما ذََكرأََنُه قَ بأُل. وََكَتَب عي طَّا َا حي ََ ِبي َها، وََكا
رُي ِبييرأَسالي  ، َوُيشي تيََللي الأبيََلدي خأ يني يُ َعرِيفُُه ِبي ََ إيََل َصََلحي الدِي َُ الزَّْنأييلييُّ ُمتَ َوِلِي َعَد ليهي  ُعثأَما بَ عأضي َأهأ

 ََّ َ َها،، ْلي ََلمي إيلَي أ سأ يني َأَخاُه َسيأَف اْلأي َز َصََلُح الدِي ، َفَجهَّ َُ ََ َقويَي َعَليأهي، َفَخاَفُه ُعثأَما ََ َكا طَّا حي
، فَ َوَصَل إيََل  َُه إيََل بيََلدي الأَيَمني  َوَسريَّ
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نأُه، َوََتَصََّن يفي بَ عأضي  َعَر مي َتشأ َُ بأُن ُمنأقيٍذ َواسأ طَّا ََلمي  زَبييَد، َفَخاَفُه حي سأ ِأ يَ َزلأ بيهي َسيأُف اْلأي ، فَ َل الأقيََلعي
بَ َتُه، َواعأَتَمَد َمَعُه َما َلَأ َيكُ  َسَن ُصحأ ي إيلَيأهي َويَ تَ َلطََُُّه َحَّتَّ نَ َزَل إيلَيأهي، فََأحأ دي ُنُه َويُ هأ َن يُ َؤمِي نأ يَ تَ َوق َُّعُه مي

نأ  َُ بيهي، َوَطَلَب مي طَّا ِأ يَثيقأ حي ، فَ َل َي َسا حأ نأ إيَجابَتيهي إيظأَهارًا ليلرَّغأَبةي اْلأي تَ َنَع مي اَم، فَامأ َد الشَّ صي ُتورًا لييَ قأ ُه ُدسأ
َواَلُه، َوَدَوابَّ  َرَج أَث أَقاَلُه، َوَأمأ ََ َلُه، فََأخأ ُعُه َحَّتَّ َأذي َُ يُ َراجي طَّا ِأ يَ َزلأ حي نأَدُه، فَ َل نيهي عي َلُه، يفي َكوأ ُه، َوَأهأ

َحابَُه، وَُكلَّ مَ  َ َيَديأهي.َوَأصأ يَع َبنيأ َمي  ا َلُه، َوَسريََّ اْلأ
يَع َماَلُه فََأخَ  ََتأَجَع َجَي َعُه، فَ َقَبَض َعَليأهي َواسأ ََلمي لييُ َودِي سأ ََ الأَغُد َدَخَل َعَلى َسيأفي اْلأي ا َكا َذُه َعنأ فَ َلمَّ

نأُه قَلييٌل َوََل َكثيرٌي، ُثَّ َسَجَنُه يفي بَ عأ  ِأ مي لي ريهي َلَأ ُيسأ دي بيهي، فَقييَل إينَُّه قَ تَ َلُه، آخي َر الأَعهأ ََ آخي ، وََكا ضي الأقيََلعي
يًَّة َِمأُلوَءًة عَ  ََلفًا َزرأدي ُ يفي َسبأعينَي غي َهُب الأَعنيأ َوالي الذَّ َمأ َن اْلأ نأُه مي ََ يفي َُجأَلةي َما َأَخَذ مي ًنا.وََكا  ي أ

َُ الزَّْنأييلييُّ فَ  يني ُعثأَما زُّ الدِي امي َخائيًَا َوَأمَّا عي ََ َخاَف َفَساَر َْنأَو الشَّ طَّا َع َما َجَرى َعَلى حي ا َسَي نَُّه َلمَّ إي
، فَأَ  ََلمي سأ َحاُب َسيأفي اْلأي ِأ َمَراكيُب فييَها َأصأ ري، َفَصاَدفَ ُه َواليهي يفي الأَبحأ َِ َأمأ َخُذوا  َيََتَقَُّب، َوَسريََّ ُمعأَظ

، َوَلَأ يَ بأ  يني َن الأبيََلدي ُكلَّ َما ليعيزِي الدِي َُ َوَما َمَعُهَما مي تأ زَبييُد َوَعَد ََ ، َوَص َبُه يفي الطَّرييقي َق لَُه إيَلَّ َما َصحي
. ََلمي سأ  ليَسيأفي اْلأي

 
َيرينأجي  نأ بيََلدي الأ ري َوَغريأيهي مي يني َعَلى الأَغوأ ُر إيَغارَةي َصََلحي الدِي  ذيكأ

َمشأ  يني إيََل دي ا َوَصَل َصََلُح الدِي ََتييُح ُهَو َوَجنأُدُه، ُثَّ َساَر إيََل َلمَّ ًما يُرييُح َوَيسأ َق، َكَما ذََكرأََنُه، َأقَاَم َأَّيَّ
ُقأُحَوانَةي  َِ يفي اْلأ َها، َوَخيَّ ن أ لأُقرأبي مي ، فَ َقَصَد َطََبييََّة، فَ نَ َزَل ِبي َوَّلي َيرينأجي يفي رَبييٍع اْلأ ، بيََلدي الأ َِي ُرأُد َن اْلأ  مي

، َوَجاَءتي الأ  ََ يهي إيََل بَ يأَسا َشاَه ابأَن َأخي يني فَ رُّخأ َها فَ نَ َزَلتأ بيَطََبييََّة، َفَسريََّ َصََلُح الدِي ُُموعي َيرينأُج ِبي
َلُه قَ تأًَل وَ  َِّ َأهأ َر َغارًَة َشعأَواَء، فَ َع َِ َما فييَها، َوقَ َتَل َوَسََب، َوَجَحَف الأَغوأ ًرا، َوَغني ًرا. َفَدَخَلَها قَ هأ َأسأ

ا.وَ  َي َوتيلأَك الأويََليَةي، َحَّتَّ قَارَبُوا َمرأَج َعكَّ ينينَي َواللَُّجو  َجاَءتي الأَعَرُب فََأَغاَرتأ َعَلى جي
، ِأ يني إيلَيأهي َم َصََلُح الدِي نأ َطََبييََّة، فَ نَ َزُلوا ََتأَت َجَبلي َكوأَكَب، فَ تَ َقدَّ َيرينأُج مي  َوَساَر الأ
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يهي َتقييَّ َوَأرأَسَل الأَعَسا  َُحوا، َوَلَأ يَ َتَحرَُّكوا ليقيَتاٍل، فََأَمَر ابأَِنأ َأخي ِأ َيَبأ ، فَ َل لنِيَشابي ِأ ِبي ِأ يَ رأُموََّنُ  كيَر َعَليأهي
يًدا،  َيرينأجي فييَمنأ َمَعُهَما، فَ َقاتَ ُلوا قيَتاًَل َشدي َشاهأ، َفَحَمََل َعَلى الأ يني فَ رُّخأ زَّ الدِي يني ُعَمَر َوعي ََّ  ُثَّ الدِي إي

ِأ  يني َما َقدأ أَثأَخَن فييهي ا رََأى َصََلُح الدِي َرَبََل، فَ َلمَّ َأ ِأ فَ نَ َزُلوا َغ َيتيهي َيرينأَج اْنأَاُزوا َعَلى َحامي َويفي الأ
َق. َمشأ ِأ إيََل دي ُه ِأ َعاَد َعن أ هي  بيََلدي

 



ُوتَ  ري َبريأ ُر َحصأ  ذيكأ
ُوتَ  َق إيََل َبريأ َمشأ يءي يفي ُثَّ إينَُّه َساَر َعنأ دي لأَمجي رييَّ ِبي صأ ُطوَل الأمي ُسأ ََ َقدأ َأَمَر اْلأ ، فَ نَ َهَب بَ َلَدَها، وََكا

ِأ  يني فَ َوافَاُه َها، َوَساَر َصََلُح الدِي َها َوَعَلى بَ َلدي َها، َفَساُروا َوََنزَُلوَها، َوَأَغاُروا َعَلي أ ري إيلَي أ َوََّنََب َما الأَبحأ
ُطوُل إيلَيأهي  ُسأ لي اْلأ َتَحَها، فََأََتُه اْلأَََبُ َلَأ َيصي َأ َأ يَ  ََ َعازيًما َعَلى ُمََلزََمتيَها إيََل َأ ٍم. وََكا َة َأَّيَّ دَّ ، َوَحَصَرَها عي

َياَط، وََكانُوا ِأ إيََل ُدمأ ُه ن أ ٌِ مي ي َيرينأجي فييَها ََجأٌع َعظي َر َقدأ أَلأَقى بُطأَسَة ليلأ ََّ الأَبحأ َها َأ َقدأ َخَرُجوا  َوُهَو َعَلي أ
ًَالي  َرى أَلأ َسأ ُة اْلأ دَّ ََ عي ِأ َكثيرٌي َفَكا ُه ن أ َأ َغريَق مي َا إيََل َأ ، فََأَسُروا َمنأ ِبي سي اَئٍة  زيََّيرَةي الأبَ يأتي الأُمَقدَّ تَّمي َوسي

ريًا، َفُضريَبتأ بيَذليَك الأَبَشائيُر. تًَّة َوَسبأعينَي َأسي  َوسي
 

ََُراَت َومُ  يني الأ ُر ُعُبوري َصََلحي الدِي َزييَرةي ذيكأ ََّيَر اْلأ  لأكيهي دي
ََزرييَّةي َوَمَلَكَها. ََّيري اْلأ ََُراَت إيََل الدِي يني الأ َنةي َعََبَ َصََلُح الدِي هي السَّ  يفي َهذي
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َطعٌ  ُتكينَي َوُهَو ُمقأ يني َعلييِي بأني بُكأ يني َكوأَكََبِييَّ بأَن زَيأني الدِي َََّر الدِي ََّ ُمَظ ََ َقدأ  َوَسَبُب َذليَك َأ ََ َكا َحرَّا
يَنَة َوالأَقلأَعَة، ثيَقًة بيهي َواعأتيَماًدا َعَليأهي، َأرأَسَل إيََل  يني َأََتبيُك، الأَمدي زُّ الدِي َها عي يني  َأقأَطَعُه إيَّيَّ َصََلحي الدِي

لَتيهي، َوَوَعَدُه النُّصأ  ليُمُه أَنَُّه َمَعُه ُمُيبٌّ ليَدوأ ُوَت يُ عأ ُر َبريأ َعُه يفي َوُهَو ُُيَاصي ََُراَت، َويُطأمي َرَة َلُه إيَذا َعََبَ الأ
يني َتَتأَ  ََّري الدِي ُوَت، َوُرُسُل ُمَظ يني َعنأ َبريأ َها، َفَساَر َصََلُح الدِي ى إيلَيأهي الأبيََلدي َوَُيُثُُّه َعَلى الأُوُصولي إيلَي أ

َ ُمظأ  ريأ يني السَّ ، َفَجدَّ َصََلُح الدِي يءي .َُيُثُُّه َعَلى الأَمجي ًا ليلأَحالي َتأ َر َحَلَب سي ًرا أَنَُّه يُرييُد َحصأ  هي
َتَمَع بيهي َوَعاَد َمَعُه فَ َقَصَد الأ  ََُراَت َواجأ يني فَ َعََبَ الأ ََُّر الدِي ََُراَت َساَر إيلَيأهي ُمَظ ا قَاَرَب الأ َي فَ َلمَّ بيرَيََة، َوهي

َانيبي اْلأَ  َن اْلأ ََُراتي مي ، َويفي قَ لأَعٌة َمنييَعٌة َعَلى الأ يني بُ َها َقدأ َساَر َمَع َصََلحي الدِي ََ َصاحي ، وََكا َزرييِي
نأَد الأبيريََ  ي عي ري الَّذي ََُراَت َعَلى اْلأيسأ َكُرُه الأ  ةي.طَاَعتيهي، َوَقدأ ذََكرأََن َسَبَب َذليَك قَ بأُل، فَ َعََبَ ُهَو َوَعسأ

ُد ا لي َوُُمَاهي صي ُب الأَموأ يني َصاحي زُّ الدِي ََ عي امي َقدأ وََكا يني إيََل الشَّ ا بَ َلَغُهَما ُوُصوُل َصََلحي الدِي يني َلمَّ لدِي
يني إي  تيَماٍع ليَئَلَّ يَ تَ َعرََّض َصََلُح الدِي َبٍة َواجأ يبينَي ليَيُكوََن َعَلى ُأهأ َكَر َوَسارَا إيََل َنصي ََل َحَلَب، ََجََعا الأَعسأ

نأدَ  َما إيََل َدارَا، فَ نَ َزََل عي ا بَ َلَغُهَما ُعُبوُر َصََلحي ُثَّ تَ َقدَّ ، فَ َلمَّ ٌر َلَأ َيُكنأ يفي اْلأيَسابي َها، َفَجاَءُِهَا َأمأ
َع صَ  ا َسَي يَها َوََيأنَ ُعَها، فَ َلمَّ َكًرا َُيأمي لي َوَأرأَسََل إيََل الرَُّها َعسأ صي ََُراَت َعاَدا إيََل الأَموأ يني الأ يني الدِي ََلُح الدِي

َطأَرافي َذليَك َقويَي َطَمُعُه يفي  َحاَب اْلأ ََُراَت َكاَتَب الأُمُلوَك َأصأ يني الأ ا َعََبَ َصََلُح الدِي ، َوَلمَّ  الأبيََلدي
، َصاحي  ََ ُد بأُن قَ َرا َأرأَسََل يني ُُمَمَّ َرتيهي، فََأَجابَُه نُوُر الدِي ، َوَبَذَل َْلُُِ الأَبُذوَل َعَلى ُنصأ ِأ ُب َوَوَعَدُه

، إيََل َما َطَلَب  ني نَُّه اْلأيصأ ، فَإي امي لشَّ نأَدُه ِبي يني عي ََ نُوُر الدِي ا َكا نَ ُهَما َلمَّ تَ َقرَّتأ بَ ي أ َدٍة َكاَنتي اسأ نأُه، ليَقاعي مي
َد َوََيأليُكَها، َوُيَسلِيُمَها إيلَيأهي. يني َُيأُصُر آمي ََّ َصََلَح الدِي َاُل َأ تَ َقرَّ اْلأ  اسأ



يَنةي الرُّ  يني إيََل َمدي َثِني َوَساَر َصََلُح الدِي ُوََل، َوقَاتَ َلَها َأَشدَّ قيَتاٍل. َفَحدَّ َها، َفَحَصَرَها يفي َُجَاَدى اْلأ
َهامُ  ٍح َأرأبَ َعَة َعَشَر َخرأقًا َوَقدأ َخَرقَ تأُه السِي ََلفي رُمأ ُنأدي أَنَُّه َعدَّ يفي غي َن اْلأ َا مي ََ ِبي  .بَ عأُض َمنأ َكا

يَنئي  ََ حي َها، وََكا َف َعَلي أ ُعودُ َوَواََل الزَّحأ يني َمسأ رُي َفَخُر الدِي َمي َطُعَها، َوُهَو اْلأ  ٍذ ُمقأ
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َِ الأبَ َلدَ  ََ َوَسلَّ ََما ، َوَطَلَب اْلأ ِي ليي َة الأقيَتالي َأذأَعَن إيلَىالتَّسأ دَّ ، َفَحيأُث رََأى شي ِي َراّني ََ ، َوَصاَر يفي ابأُن الزَّعأ
ا َمَلَك الأ  ، فَ َلمَّ يني َمةي َصََلَح الدِي دأ َا َعَلى خي ي ِبي زأَداُر الَّذي يَنَة زََحَف إيََل الأَقلأَعةي، َفَسلََّمَها إيلَيأهي الدِي َمدي

، إي  ََ َها، َعَلى َحرَّا ، ُثَّ َساَر َعن أ ََ يني َمَع َحرَّا ََّري الدِي ا َمَلَكَها َسلََّمَها إيََل ُمَظ ََل الرَّقَّةي، َماٍل َأَخَذُه، فَ َلمَّ
هَ  ا َوَصَل إيلَي أ زِي فَ َلمَّ َها إيََل عي ، َفَساَر َعن أ يُّ َبجي ََ الأَمن أ ا يني يَ نَّاُل بأُن َحسَّ َطُعَها ُقطأُب الدِي َا ُمقأ ََ ِبي ا َكا

، َفَمَلكَ  ََ نَي َوُعَراََّي َيا، َوَماكيسي َابُوري، قَ رأقييسأ يني َوَساَر إيََل اْلأ يني َأََتبيَك، َوَمَلَكَها َصََلُح الدِي يَع  الدِي َجَي
 َذليَك.

يَنَة ليَوقأتيَها، َوبَقيَيتي الأَقلأَعةُ فَ لَ  يبينَي، َفَمَلَك الأَمدي يعيهي َساَر إيََل َنصي َابُوري َجَي ََل َعَلى اْلأ تَ وأ ا اسأ ، َفَحَصَرَها مَّ
ََ َمَعُه  ريًا َكا ليَح َشأأََّنَا، ُثَّ َأقأَطَعَها َأمي َا ليُيصأ ٍم، َفَمَلَكَها أَيأًضا، َوَأقَاَم ِبي َة َأَّيَّ دَّ َيأَجاءي عي يُ َقاُل َلُه أَبُو اْلأ

. ني ُب اْلأيصأ يني َصاحي َها َوَمَعُه نُوُر الدِي نُي، َوَساَر َعن أ مي  السَّ
َق، َوََّنَُبوا الأُقَرى، َوَوَصُلوا إيََل َداريََّي، َوَأرَاُدوا ََتأرييبَ  َمشأ َيرينأَج َقَصُدوا دي ََّ الأ عيَها، َوَأََتُه اْلأَََبُ َأ  َجامي

َمارََتُه، فََأرأَسَل النَّ  ََن عي َع َجَددأ َامي ُِ اْلأ ُت : إيَذا َخرَّب أ ِأ َن النََّصاَرى يَ ُقوُل َْلُ ِأ ََجَاَعًة مي َق إيلَيأهي َمشأ ائيُب بيدي
ا َوَصَل اْلأَ  َا، َفََتَُكوُه، َوَلمَّ َماَرَتي نأ عي ََن، َوََل َََّكِيُن َأَحًدا مي ِأ يفي بيََلدي َعٍة َلُك َنا ُكلَّ بَ ي أ إيََل َصََلحي  ََبُ َوَخرَّب أ

وَ  ََ قُ ًرى َوََّأليُك عي ، فَ َقاَل: َُيَرِيبُو دي لأَعوأ يني ِبي يني بيَذليَك َأَشاَر َعَليأهي َمنأ يَ تَ َعصَُّب ليعيزِي الدِي َضَها بيََلًدا، الدِي
ََ َكَما قَاَل. عأ َفَكا ، َوَلَأ يَ رأجي ِأ هي دي بيََلدي َوى َعَلى َقصأ ُرَها، َونَ قأ  َونَ ُعوُد نُ َعمِي

 
لَ ذي  صي يني الأَموأ ري َصََلحي الدِي ُر َحصأ  كأ

يِي الأبي  ِأ ِبَي َتَشارَُه نأَدُه َواسأ يبينَي، ََجََع ُأَمَراَءُه َوَأرأَِبَب الأَمُشورَةي عي يني َنصي ا َمَلَك َصََلُح الدِي ََلدي يَ بأَدُأ، َلمَّ
َزييَرةي ابأ  نأَجاَر َأمأ ِبي لي َأمأ بيسي صي لأَموأ ُد، ِبي صي يني  َوأَي َُّها يَ قأ ََُّر الدِي ، فَ َقاَل َلُه ُمَظ ِأ تأ آرَاُؤُه ََ تَ َل ني ُعَمَر، فَاخأ

يَنا ََل َمانيَع  َا يفي أَيأدي َّنَّ ، فَإي لي صي َأ يُ بأَدَأ بيَغريأي الأَموأ َبغيي َأ : ََل يَ ن أ يني يني َكوأَكََبِييُّ بأُن زَيأني الدِي زَّ الدِي ََّ عي َْلَا، فَإي
عَ  يني َمََّت َسَي َد الدِي َهاَوُُمَاهي رييََن إيلَي أ  ا ِبيَسي
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ََبلييَّةي. َها إيََل بَ عأضي الأقيََلعي اْلأ  تَ رََكاَها َوَسارَا َعن أ
يني َماًَل َكثيريًا لييُ قأ  ََ َقدأ َبَذَل ليَصََلحي الدِي رييُكوه، وََكا هي شي ُد ابأُن َعمِي يني ُُمَمَّ ُر الدِي َعُه َوَوافَ َقُه ََنصي طي

َل إيَذا مَ  صي ََواُه، َفَساَر َصََلُح الأَموأ ََذا الرَّأأيي ْلي يني إيََل َذليَك، فََأَشاَر ِبي َلَكَها. َوَقدأ َأَجابَُه َصََلُح الدِي
لي الأَعَساكيَر الأ  صي لأَموأ يني َقدأ ََجََعا ِبي ُد الدِي بُ َها َوُُمَاهي يني َصاحي زُّ الدِي ََ عي ، وََكا لي صي يني إيََل الأَموأ َكثيريََة َما الدِي

 َ َواَل َبنيأ َمأ َبأَصاُر، َوَبَذََل اْلأ ََلحي َوآََلتي اْلأيَصاري َما َحاَرتأ َلُه اْلأ َن السِي ٍل، َوَأظأَهَرا مي  فَاريٍس َورَاجي
بيريََها، َسَن َتدأ هي، فََأحأ سي َأ ُُموَر بينَ  َطَلى اْلأ نأ َماليهي َكثيريًا، َواصأ يني مي ُد الدِي َرَج ُُمَاهي ُنوا َما َوَشحَ  الأَكثيريََة، َوَأخأ

لرِيَجالي َوالسِي  ، ِبي َن الأبيََلدي نأَجاَر َوإيرأبيَل َوَغريأيَها مي َزييَرةي َوسي ، َكاْلأ َن الأبيََلدي ِأ مي يهي َيأدي .بَقيَي ِبي َوالي َمأ  ََلحي َواْلأ
ََّرُ  َرَد ُهَو َوُمَظ ََ َكَرُه، َوان أ َل َوتَ َرَك َعسأ صي يني َحَّتَّ قَاَرَب الأَموأ ُر  َوَساَر َصََلُح الدِي هي ََنصي يني َوابأُن َعمِي الدِي

ا قَ ُربُوا رَآُه َوَحقَّ  ، فَ َلمَّ َن الأبَ َلدي لَتيهي، َوقَ ُربُوا مي َي َدوأ نأ َأعأَيا ٌر مي ََ رييُكوهأ، َوَمَعُهَما نَ  يني شي َقُه، فَ َرَأى َما الدِي
ي نَُّه رََأى بَ َلًدا َعظي َحابيهي، فَإي رَُه َوُصُدوَر َأصأ َن َهاَلُه َوَمَْلَ َصدأ يَل َقدأ ُمليَئا مي صي ََ وَر َوالأ ًما َكبيريًا، َورََأى السُّ

نأ َعامَّةي الأبَ َلدي الأُمت َ  َوى َمنأ َعَليأهي مي َها رَُجٌل يُ َقاتيُل سي ، َولَيأَس فييهي ُشرَّاَفٌة إيَلَّ َوَعَلي أ ا الرِيَجالي نَي، فَ َلمَّ رِيجي ََ
ُر َعَلى أَ  دي َِ أَنَُّه ََل يَ قأ هي: إيَذا رََجعأَنا رََأى َذليَك َعلي يني ابأني َعمِي ري الدِي هي، َوأَنَُّه يَ ُعوُد َخائيًبا، فَ َقاَل ليَناصي ذي خأ

: َقدأ رَجَ  يني ُر الدِي . فَ َقاَل ََنصي لي ُن َمَعَك َعَلى الأَقوأ َن الأَمالي فَ َنحأ لأ َما َبَذلأَت مي َكري فَاْحأي عأُت إيََل الأُمَعسأ
 ، َن الأَمالي ا َبَذلأُت مي : َغرَّرأَُتَاّني َوَأطأَمعأُتَماّني يفي َعمَّ يني ري الدِي ََّ ََّ َهَذا الأبَ َلَد ََل يُ َراُم. فَ َقاَل لَُه َوليُمَظ فَإي

َبةي الَِّتي َحَصَلتأ لََنا وَ  َي أ ِي َواْلأ سأ َلي ًذا ِبي َهَل َأخأ ََ َأسأ َلُه َلَكا َُه قَ ب أ ُت َغريأ َمََّت َغريأي َمطأَمٍع، َوَلوأ َقَصدأ
ََن َوَشوأَكتُ َنا.ََنزَلأَناهُ  َُلُّ َحدُّ ُر ََنُموُسَنا َويَ  نأُه، يَ نأَكسي ََن مي  ، َوُعدأ

ََ نُ ُزولُُه َعَليأهي يفي رََجٍب، فَ َنازَلَُه َوَضايَ َقُه، َونَ َزلَ  َكريهي َوَصبََّح الأبَ َلَد، وََكا ي َِبَب   ُثَّ رََجَع إيََل ُمَعسأ ُُمَاذي
ني  َب اْلأيصأ َزَل َصاحي ،  كينأَدَة، َوأَن أ يِي نأَد الأَبابي الأعيَمادي َزَل َأَخاُه ََتَج الأُمُلوكي عي ري، َوأَن أ بيَبابي اْلأيسأ

زُّ  نأُه، َوَلَأ َُيَكِينأ عي ًما بَ عأُض الأَعامَّةي فَ َناُلوا مي ، َوَخَرَج إيلَيأهي يَ وأ رأ ََ ِأ َيظأ ُد  َوأَنأَشَب الأقيَتاَل، فَ َل يني َوُُمَاهي الدِي
نَ  يني َأَحًدا مي هي  الدِي يني َأَشاَر َعَلى َعمِي ََّ َتقييَّ الدِي َواَر، ُثَّ إي َسأ [ ََيأُرُجوا ليقيَتاٍل َبلأ أُلأزيُموا اْلأ َأ َكري ]َأ الأَعسأ

َناهُ  ثأُل َهَذا الأبَ َلدي ََل يُ نأَصُب َعَليأهي َمنأَجنييٌق، َوَمََّت َنَصب أ بي َمنأَجنييٍق، فَ َقاَل: مي يني بيَنصأ  َصََلحي الدِي
َلأُق الأَكثيرُي؟ فََأَلَّ َأَخُذوهُ  ُخولي ليلأبَ َلدي َوفييهي َهَذا اْلأ ُر َعَلى الدُّ دي َنا بُ رأًجا َوَبَدنٍَة َمنأ يَ قأ  تَقييُّ ، َوَلوأ َخرَّب أ

َعُة َُمَانييَق، َوَخرَ  َن الأبَ َلدي تيسأ َب َعَليأهي مي ِأ بيهي، فَ َنَصَب َمنأَجنييًقا، فَ ُنصي يني َوقَاَل: ُْنَرِيُِبُ َن الدِي َج ََجَاَعٌة مي
َليأهي، فييَها الأمَ  نأ ريجأ ًة مي نأَدُه قيَتاٌل َكثيرٌي، فََأَخَذ بَ عأُض الأَعامَّةي ََلُلكَّ رُي الأَعامَّةي فََأَخُذوُه َوَجَرى عي َسامي

َا  الأَكثيريَُة، َورََمى ِبي
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ََسدي  ُم اْلأ ، ُمَقدَّ يُّ ََسدي ِلي اْلأ ريًا يُ َقاُل َلُه َجاوأ يًدا، َأمي رَُه، فَ َوَجَد ليَذليَك أََلًما َشدي ، فََأَصاَب َصدأ ِأ يَّةي وََكبيريُُه
ََماقَاتٍ  لي ِبي صي َل الأَموأ يني َوقَاَل: َقدأ قَاتَ لأَنا َأهأ َة َوَعاَد َعني الأقيَتالي إيََل َصََلحي الدِي ُلكَّ َنا َوَأَخَذ الَلَّ  َما رَأَي أ

ُلكَّ  َلَها، َوأَلأَقى الأَلَّ ث أ هي.بَ عأُد مي َذي ًة َحيأُث ُضريَب ِبي ََ َها أَنَ   َة، َوَحَلَف أَنَُّه ََل يَ ُعوُد يُ َقاتيُل َعَلي أ
نَُّه ليُقرأبي  ، فَإي َن الأبَ َياتي فًا مي ًرا، َخوأ ، َونَ َزَل ُمَتَأخِي نأ قُ رأبي الأبَ َلدي يني رََحَل مي ََّ َصََلَح الدِي ََ ََل َيَأَمُن ُثَّ إي هي َكا

ََ َسبَ بُ  ي َذليَك، وََكا رِي الَّذي نأ َِببي السِي َرَج يفي بَ عأضي اللََّياِلي ََجَاَعًة مي يني َأخأ َد الدِي ََّ ُُمَاهي ُه أَيأًضا َأ
 َ َّا يَليي َعنيأ َلَة، ِمي جأ َن الأَبابي َويَ نأزيُل إيََل دي ِأ ََيأُرُج مي ََ َأَحُدُه ُل، َفَكا ُِ الأَمَشاعي ، ليلأَقلأَعةي، َوَمَعُه  الأكيَبأييتي

َي  ِأ َذليَك َعَلى َويُطأ وا يفي الأَكبأَسةي، َفَحَمَلُه ِأ َيُشكُّ ، فَ َل ََ َكُر النَّاَس ََيأُرُجو َعَل، فَ َرَأى الأَعسأ شأ ُئ الأمي
. لي صي لي الأَموأ َر الأبَ َياُت َعَلى َأهأ ري لييَ تَ َعذَّ يلي َوالتََّأخُّ  الرَّحي

ُيوخي  يني َشيأُخ الشُّ ُر الدِي ََ َصدأ َُه اَّللَُّ  -وََكا ، َوَمَعُه  - َرْحي لي صي َقدأ َوَصَل إيلَيأهي، قَ بأَل نُ ُزوليهي َعَلى الأَموأ
، فََأقَاَما َمَعُه َعَلى الأمَ  يني اَّللَّي، يفي الصُّلأحي ري ليدي ةي النَّاصي ََ َليي نأ َخَواصِي اْلأ ُم، َوُهَو مي َادي رُي اْلأ ، َبشي لي صي وأ

يني َوُُمَا زِي الدِي يني إيَعاَدَة الأبيََلدي الَِّتي َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل إيََل عي زُّ الدِي ، َفطََلَب عي يني يفي الصُّلأحي دي الدِي هي
يني  زُّ الدِي تَ َنَع عي َِ إيلَيأهي َحَلُب، فَامأ َأ ُتَسلَّ يني إيََل َذليَك بيَشرأطي َأ ، فََأَجاَب َصََلُح الدِي ِأ ُه ن أ َذتأ مي  ُأخي

، ُثَّ نَ َزَل َعنأ َذليَك، يني ُد الدِي بي َحَلَب  َوُُمَاهي َأ َيَتأُُكوا إيْنأَاَد َصاحي ِي الأبيََلدي بيَشرأطي َأ ليي َوَأَجاَب إيََل َتسأ
ي َوَلُه الأُعُهوُد َوالأَمَواثييُق َوََل  : ُهَو َأخي يني زُّ الدِي ِأ َيُييُبوُه إيََل َذليَك أَيأًضا، َوقَاَل عي َيَسُعِني َعَليأهي، فَ َل

ثُ َها.  َنكأ
ََلَط، يفي َوَوَصَلتأ أَيأًضا ُرسُ  ُب خي ، َوُرُسُل َشاهأ َأرأَمُن َصاحي ََ ُب َأذأرَبييَجا ََ َصاحي ُل قُ زأُل َأرأَسََل

لي  صي َن الأَموأ يني أَنَُّه ََل يَ َناُل مي ا رََأى َصََلُح الدِي ٌر َوََل َُتَّ ُصلأٌح، فَ َلمَّ ِأ َأمأ َتظي ِأ يَ ن أ َغَرًضا،  الأَمعأََن، فَ َل
ََ َطرييَق َمنأ َوََل َُيأُصُل َعَلى َغريأي ا َطُعو لييَّةي يَ قأ صي َن الأَعَساكيري الأَموأ نأَجاَر مي ََّ َمنأ بيسي ، َوَأ َعبي لأَعَناءي َوالت َّ

َها. لي إيلَي أ صي َن الأَموأ َحابيهي، َساَر مي نأ َعَساكيريهي َوَأصأ ُدونَُه مي صي  يَ قأ
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نأَجارَ  يَنَة سي ُر ُملأكيهي َمدي  ذيكأ
ا َساَر َصََلُح ا ًة َْلَا َوَْنأَدًة، َلمَّ َكًرا قُ وَّ َها َعسأ يني إيلَي أ ُد الدِي نأَجاَر، َسريََّ ُُمَاهي لي إيََل سي صي يني َعني الأَموأ لدِي

ِأ َوَدَواِبَُّ  ََلَحُه ، َوَأَخَذ سي ِأ َقَع ِبيي َها، َوَأوأ َن الأُوُصولي إيلَي أ ِأ مي ، َفَمنَ َعُه يني ِأ َصََلُح الدِي َع ِبيي ِأ َوَساَر َفَسمي
، يفي إيلَ  لي صي بي الأَموأ ، َصاحي يني زِي الدِي ََ َهنأُدوا َأُخو عي ريَا رُي َأمي يني َأمي َا َشَرُف الدِي ََ ِبي َها َوََنَزَْلَا، وََكا ي أ

ينَ  َرادي الَّذي َكأ َكٍر َمَعُه، َفَحَصَر الأبَ َلَد َوَضايَ َقُه، َوَأَلَّ يفي قيَتاليهي، َفَكاتَ َبُه بَ عأُض ُأَمَراءي اْلأ َن بيهي  َعسأ مي
َِ إيلَيأهي الأبَ َلدَ  َا ليُيَسلِي َيةي الَِّتي ُهَو ِبي َن النَّاحي هي مي دي ، َفَطَرَقُه َصََلُح الزَّرأزَارييَّةي، َوَخاَمَر َمَعُه، َوَأَشاَر بيَقصأ

َع َشَرفُ  ا َسَي َ. فَ َلمَّ يَ َتُه، َفَمَلَك الأَباُشورََة ََل َغريأ َِ إيلَيأهي ََنحي يني لَيأًَل َفَسلَّ ََ  الدِي َتَكا َََبَ اسأ يني اْلأ الدِي



هَ  يَّ َعن أ َكَر الصَََّلحي َرَج الأَعسأ َيةي َْلَخأ َن، َوَلوأ قَاَتَل َعَلى تيلأَك النَّاحي ، فََأمي ََ ََما ا، َوَلوي َوَخَضَع، َوَطَلَب اْلأ
ا طََلَب اْلأَ  لأَقلأَعةي ْليََيَظَها َوَمنَ َعَها، َوَلكينَُّه َعَجَز، فَ َلمَّ تَ َنَع ِبي يني إيلَيأهي، فَأَمََّنُه امأ ََ َأَجابَُه َصََلُح الدِي َما

 َوَمَلَك الأبَ َلَد.
نأَجارَ  ُلأكي سي يني ِبي يُع َما َمَلَكُه َصََلُح الدِي تَ َقرَّ َجَي ، َواسأ لي صي يني َوَمنأ َمَعُه إيََل الأَموأ ، َوَساَر َشَرُف الدِي

ََتيدَُّه الأَمَواصي  َأ َيسأ ََ َقَصَد َأ نَُّه َكا ا َمَلَك فَإي ُ الرَُّها، فَ َلمَّ ٌن َغريأ َنَُّه َلَأ َيُكنأ فييهي َحصأ َلُة إيَذا فَارََقُه، ْلي
نأ  ََ مي ، وََكا يني أَنَ زأ يني بأَن َمعينيي الدِي َا َسعأَد الدِي تَ َناَب ِبي وري، َواسأ يعي َكالسُّ َمي نأَجاَر َصاَرتأ َعَلى اْلأ سي

ِأ ُصو  َسنيهي َُمَراءي َوَأحأ  رًَة َوَمعأًَن.َأَكابيري اْلأ
 

 ََ يني إيََل َحرَّا دي َصََلحي الدِي ُر َعوأ  ذيكأ
نأ أَ  ُلَها َشاكينَي مي يبينَي، فَ َلقيَيُه َأهأ َدَها َساَر إيََل َنصي نأَجاَر َوقَ رََّر قَ َواعي يني سي ا َمَلَك َصََلُح الدِي ِي َلمَّ

َينَي  هي، ُمَتَأسِي نأ ظُلأمي ، َِبكينَي مي نيي مي َيأَجاءي السَّ َع َذليَك اْلأ ا َسَي ، فَ َلمَّ ِأ ليهي فييهي يني َوَعدأ زِي الدِي َلةي عي َعَلى َدوأ
، َوفَ رََّق َعَساكي  ََ َذُه َمَعُه، َوَساَر إيََل َحرَّا ، َوَأخأ ِأ ُه َيأَجاءي ظُلأَمُه، َوَعَزَلُه َعن أ َرُه أَنأَكَر َعَلى أَِي اْلأ

هي وَ  ََتيُُيوا، َوبَقيَي َجرييَدًة يفي َخَواصِي َن ليَيسأ ي الأقيعأَدةي مي َها َأَوائيَل ذي ََ ُوُصولُُه إيلَي أ َحابيهي، وََكا ثيَقاتي َأصأ
َنةي.  السَّ
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يني َوَشاهأ َأرأَمنَ  زِي الدِي تيَماعي عي ُر اجأ  ذيكأ
، َوَشاهأ  لي صي ُب الأَموأ ، َصاحي يني زُّ الدِي َتَمَع َأََتبيُك عي ةي، اجأ ي اْلأيجَّ َنةي، يفي ذي هي السَّ ُب  يفي َهذي َأرأَمَن َصاحي

. يني ََلَط، َعَلى قيَتالي َصََلحي الدِي  خي
ُرُه َعَلى َصََلحي ال تَ نأصي ُدُه َوَيسأ تَ نأجي يني تَ َردََّدتأ إيََل َشاهأ َأرأَمَن َيسأ زِي الدِي ََّ ُرُسَل عي ، َوَسَبُب َذليَك َأ يني دِي

َة ُرُسلٍ  دَّ يني عي لي َوَما يَ تَ َعلَُّق  فََأرأَسَل َشاهأ َأرأَمَن إيََل َصََلحي الدِي صي لأَكفِي َعني الأَموأ اَعةي إيلَيأهي ِبي ََ يفي الشَّ
ُتمَ  يني َبكأ ريًا َِمأُلوَكُه َسيأَف الدِي ِأ ََيُبأُه إيََل َذليَك، َوَغاَلَطُه، فََأرأَسَل إيلَيأهي َأخي ، فَ َل يني ي َمَلَك بيعيزِي الدِي َر الَّذي

ََلَط بَ عأَد َشاهأ َأرأَمَن، فََأََتهُ  َأ  خي َها، َوقَاَل َلُه: إي َأ َيَتأَُكَها َويَ رأَحَل َعن أ نأَجاَر َيطأُلُب إيلَيأهي َأ ُر سي َوُهَو ُُيَاصي
فَُه يفي اْلأَ  اَعَة، َفَسوَّ ََ ُتَمُر الشَّ َلَغُه َبكأ هي َوُُمَارَبَتيهي، فَأَب أ دي َدُه بيَقصأ َها َوإيَلَّ فَ تَ َهدَّ َأ رََحَل َعن أ َوابي رََجاَء َأ

َتَحهَ  َأ بَ يَ  ، َوَلَأ يَ قأ ََ َبا يدي، َوفَارََقُه َغضأ دي هأ لت َّ َلَغُه الرِيَساَلَة الثَّانيَيَة ِبي ُتَمُر َذليَك أَب أ ا رََأى َبكأ نأُه ا، فَ َلمَّ لأ مي
َواّني َعنأ َصََلحي الدِي  َالي َوالت َّ ِهأ فَُه َعاقيَبَة اْلأي َبُه اْلأَََبَ، َوَخوَّ ََبَ َصاحي َلًة، َوَأخأ لأَعًة َوََل صي ، َفَساَر َشاهأ خي يني

يني بأنُ  يَنئيٍذ ُقطأُب الدِي بُ َها حي يَن، َوَصاحي ريَها، َوَساَر إيََل َماريدي ََ َُمَيِيًما بيظَاهي ََلَط، وََكا نأ خي ِي  َأرأَمَن مي َْنأ
 ََّ َ يني َوَْحُوُه، ْلي زِي الدِي تي َشاهأ َأرأَمَن، َوابأُن َخالي عي ُّ، َوُهَو ابأُن ُأخأ يني أَلأِبي ََ َقدأ َزوََّج  الدِي يني َكا زَّ الدِي عي



زُّ  ، َوَساَر َأََتبيُك عي ََ لييَس َوَأرأَز ُب بَدأ َلُة َشاهأ َصاحي ، َوَحَضَر َمَع َشاهأ َأرأَمَن َدوأ يني نَ َتُه ُقطأَب الدِي يني اب أ الدِي
. َقالي َث أ َن اْلأ َكريهي َجرييَدًة مي لي يفي َعسأ صي َن الأَموأ  مي

يني  ََ َصََلُح الدِي َع وََكا ا َسَي ، َوفَ رََّق َعَساكيَرُه، فَ َلمَّ ََ َها إيََل َحرَّا نأَجاَر، َوَساَر َعن أ َقدأ َمَلَك سي
ريًعا،  يهي، فَ َوَصَل إيلَيأهي ُمسأ عي َتدأ ََماَة، َيسأ يهي، َوُهَو ِبي يني ابأني َأخي ِأ َسريََّ إيََل َتقييِي الدِي هي تيَماعي جأ َوَأَشاَر َعَليأهي ِبي

يلي َوَحذَّ  لرَّحي ا ِبي ، فَ َلمَّ ٍ ، فَ َرَحَل إيََل رَأأسي َعنيأ يلي يني يفي الرَّحي ََ َهَوى َصََلحي الدِي ، وََكا ََ نأُه آَخُرو رَُه مي
َُع الأَعَساكيَر َوَأُعودُ  َنَِّني َأَجأ ََلَط، َواعأَتَذَر ِبي رَُّقوا، فَ َعاَد َشاهأ َأرأَمَن إيََل خي ََ يليهي تَ  ُعوا بيَرحي زُّ َسَي ، َورََجَع عي

ينَ الدِي  زََم ََتأَت َماريدي َرأ يني فَ نَ َزَل ِبي يَن، َوَساَر َصََلُح الدِي َاريدي يني ِبي ، َوَأقَاَم ُقطأُب الدِي لي صي َة  يني إيََل الأَموأ دَّ عي
ٍم.  َأَّيَّ
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َيرينأجي يفي َِبأري َعيأَذابَ  لأ ري ِبي ُر الظَََّ  ذيكأ
ُب  َل الأَُبُنأُس َصاحي َنةي َعمي هي السَّ ، َوَلَأ يَ بأَق إيَلَّ ََجأُع قيَطعيهي يفي َهذي لأَكَركي نأُه ِبي ُطوًَل، َوفَ رََغ مي الأَكَركي ُأسأ

رَعي َوقأٍت. َلَة، َوََجأُعَها يفي َأسأ َها إيََل بَ عأٍض، َوَْحأُلَها إيََل َِبأري أَي أ  بَ عأضي
ََها، َفَساُروا يفي الأ  لأُمَقاتَ َلةي َوَسريَّ َها َوَشَحنَ َها ِبي ن أ : َفريقٌَّة َأقَاَمتأ َعَلى َوفَ رََغ مي ي ري، َوافأََتَُقوا فيرأقَ َتنيأ َبحأ

ٌة َشدي  دَّ َلُه شي ، فَ َناَل َأهأ نأ ُوُرودي الأَماءي َلُه مي نَي َُيأُصُرونَُه، َوََيأَنُع َأهأ ليمي َلَة َوُهَو ليلأُمسأ ني أَي أ صأ يٌق حي يَدٌة َوضي
ِأ  َّنَُّ َيرأَقُة الثَّانيَيُة فَإي ٌِ، َأمَّا الأ ي ، َوََّنَُبوا َوَأَخُذوا َما َوَجُدوا َعظي لي َواحي َساُروا َْنأَو َعيأَذاَب، َوَأفأَسُدوا يفي السَّ

َلٍة  َأ نيي َغ ِأ َعَلى حي هي اري، َوبَ َغُتوا النَّاَس يفي بيََلدي َن التُّجَّ يَّةي َوَمنأ فييَها مي ََلمي سأ َن الأَمَراكيبي اْلأي ، مي ِأ ُه ن أ مي
ِأ َلَأ يَ عأَهُدوا ِبيَ  َّنَُّ ًرا َوََل ُُمَاريًِب.فَإي ري فيريْنأييًّا َقطُّ ََل ََتجي  َذا الأَبحأ

ُطوًَل  َر ُأسأ ، فَ َعمَّ يني يهي َصََلحي الدِي ري بأُن أَيُّوَب يَ ُنوُب َعنأ َأخي ُل أَبُو َبكأ َر الأَمليُك الأَعادي ََ ِبييصأ وََكا
نَي، َوُمَقدَّ  ليمي َن الأُمسأ َُه، َوفييهي ََجأٌع َكثيرٌي مي ََّيري َوَسريَّ ُطوَل بيدي ُسأ ُلٌؤ، َوُهَو ُمتَ َوِلِي اْلأ يني ُلؤأ ِأ ُحَساُم الدِي ُمُه

يني َعَلى لَّذي َتَدَأ ِبي ، فَاب أ ِأ ا يفي طََلبيهي ُلٌؤ ُمُيدًّ ًََّرا فييهي، ُشَجاًعا، َكريَيًا، َفَساَر ُلؤأ ََ ُمَظ َر، وََكا صأ َلَة  مي أَي أ
ِي انأقيَضاَض الأُعَقابي  َقضَّ َعَليأهي نأ فَان أ ، َوَأَسَر الأَباقيي، َوَساَر مي ِأ ، فَ َقَتَل بَ عأَضُه ِأ َها، فَ َقاتَ َلُه َعَلى َصيأدي

، وََكانُوا َقدأ َأَغاُروا َعَلى َما وَ  ِأ ِأ يَ َرُه يَن َقَصُدوا َعيأَذاَب، فَ َل ري يَ ُقصُّ أَثَ َر الَّذي َجُدوُه َوقأتيهي بَ عأَد الظَََّ
نأدَ  ُه عي َا، َوقَ تَ ُلوا َمنأ لََقوأ نَي ِبي َعُلوا َكَما فَ َعُلوا فييهي، وََكانُوا َعازيمي َأ َها، َوَساُروا إيََل َغريأي َذليَك الأَمرأَسى لييَ 

يَنَة  َة َوالأَمدي ُخولي إيََل اْلأيَجازي َمكَّ ِأ َعني الأبَ يأتي  -َحَرَسُهَما اَّللَُّ تَ َعاََل  -َعَلى الدُّ َاجِي َوَمنأعيَه ذي اْلأ َوَأخأ
، َوال ََرامي .اْلأ ُخولي بَ عأَد َذليَك إيََل الأَيَمني  دُّ

زَاءي وَ  َوأ َل اْلأ ، فَ بَ َلَغ رَابيَغ َوَساحي ِأ َُو أَثَ َرُه ِأ َساَر يَ قأ ُلٌؤ إيََل َعيأَذاَب َوَلَأ يَ َرُه ا َوَصَل ُلؤأ َُِهَا، فَ َلمَّ َغريأ
ا رَأَ  ِأ ُهَناَك، فَ َلمَّ َقَع ِبيي ، فََأوأ زَاءي َوأ لي اْلأ ِأ بيَساحي رََكُه َََلَك َخَرُجوا إيََل الأََبِي، فََأدأ ُوا الأَعَطَب َوَشاَهُدوا اْلأ



ِأ َأَشدَّ قيَتاٍل، َوَأخَ  ، َوقَاتَ َلُه ِأ نأ َمَراكيبيهي إيلَيأهي ُلٌؤ مي ، فَ نَ َزَل ُلؤأ َعابي َذ َخيأًَل َواعأَتَصُموا بيبَ عأضي تيلأَك الشِي
يَن ُهَناَك، فَ رَكيبَ َها، َوقَات َ  َعأَرابي الَّذي َن اْلأ ، َوَأَخَذ مي ِأ ثَ َرُه ِأ َوقَ َتَل َأكأ َيَر ِبيي اَلًة، َفَظ ِأ فُ رأَساًَن َورَجَّ َلُه

ِأ  َرى، َوَأرأَسَل بَ عأَضُه  الأَباقينَي َأسأ
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َا ُعُقوبًَة ليَمنأ رَاَم إيَخاَفَة َحَرمي اَّللَّي تَ َعاََل َوَحَرمي َرُسوليهي  ًَن لييُ نأَحُروا ِبي َِ  َصلَّى اَّللَُّ  -إيََل مي  -َعَليأهي َوَسلَّ
. ِأ يُعُه َر، فَ ُقتيُلوا َجَي صأ لأَباقينَي إيََل مي  َوَعاَد ِبي

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

ي ي َصََلحي الدِي َشاَه ابأُن َأخي يني فَ رُّخأ زُّ الدِي َ عي ُوََل، تُ ُويفِي َنةي، يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ ، ]الأَوفَ َياُت[ يفي َهذي ني
ََ يَ ُنوُب عَ  ليهي َوُأَمَرائيهي، وََكا يعي َأهأ نأ َجَي ثَ َر مي ََ اعأتيَماُدُه َعَليأهي َأكأ ليهي، وََكا نأ َأهأ َق، َوُهَو ثيَقُتُه مي َمشأ نأُه بيدي

َعاري الأُمُلوكي  ي َأشأ نأ َبنيأ عأٌر َجيِيٌد مي ََدبي َوَغريأيهي، َوَلُه شي ْلأ ًَل، َعاليًما ِبي ََ ُشَجاًعا، َكريَيًا، فَاضي  .وََكا
، َفَمريَض، َوَعاَد َمرييًضا َفَماَت، َوَوَصَل خَ وََكا َيرينأجي وي الأ َق إيََل َغزأ َمشأ نأ دي هي أَنَُّه َخَرَج مي ََبُ ََ ابأتيَداُء َمَرضي

دُ  يني ُُمَمَّ ََزرييَّةي، فََأَعاَد َِشأُس الدِي ََّيري اْلأ ََُراَت إيََل الدِي ، َوَقدأ َعََبَ الأ يني تيهي إيََل َصََلحي الدِي مي  َموأ بأُن الأُمَقدَّ
َكريَها. ًما َعَلى َعسأ ََ ُمَقدَّ َق ليَيُكو َمشأ  إيََل دي

ََ أَبُوُه َوزييَر ا . َكا َبةي اَّللَّي بأني الأُمطَّليبي َسُن بأُن هي ََّري اْلَأ َلةي أَبُو الأُمَظ وأ ََةي َوَأُخوُه َوفييَها َماَت َفَخُر الدَّ َليي ْلأ
َف ُهوَ  اري، فَ َتَصوَّ َتاَذ الدَّ ، َوَبََن  ُأسأ طََنعي دي الأُمصأ نأَد َعقأ َرَسًة َوريَِبطًا بيبَ غأَداَد عي َبا، َوَبََن َمدأ نأ زََمني الصِي مي

َها. ن أ ِيِي مي َانيبي الأَغرأ ْلأ ًعا ِبي  َجامي
نأَد أَ  ري اَّللَّي َوُدفيَن عي مأ يءي ِبَي َتضي ُِ َوَلُد الأُمسأ رُي أَبُو َمنأُصوٍر َهاشي َمي  بييهي.َوفييَها تُ ُويفِي اْلأ

ًا َذا قَ بُ  ََ َصاْلي َط، وََكا نأ َسَوادي َواسي َُد بأُن َعلييِي بأني الرَّفييعييِي مي َ أَبُو الأَعبَّاسي َأْحأ ٍِ َوفييَها تُ ُويفِي ي وٍل َعظي
َذةي َما ََل ُُيأَصى. َن التَََّلمي نأَد النَّاسي َوَلُه مي  عي
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ٍع َوَسبأعينيَ  اَئٍة[ ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ مي  َوََخأسي
579 - 

اَئةٍ  مي ٍع َوَسبأعينَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
ني  بي اْلأيصأ َها إيََل َصاحي لييمي َد َوَتسأ يني آمي ُر ُملأكي َصََلحي الدِي  ذيكأ



هً  ِأ يَ َر ليَطَمعيهي َوجأ يَن، فَ َل زََم، ََتأَت َماريدي َرأ يني ِبي َد، َقدأ ذََكرأََن نُ ُزوَل َصََلحي الدِي َها إيََل آمي ا، َوَساَر َعن أ
هَ  دي ََ يُطَاليُبُه يفي ُكلِي َوقأٍت بيَقصأ ُد بأُن قَ َرا َأرأَسََل يني ُُمَمَّ ََ نُوُر الدِي يَّةي، وََكا َها َعَلى َطرييقي الأَباريعي ذي ا َوَأخأ

نَ ُهَما، فَ َوَصَل  َدُة بَ ي أ تَ َقرَّتي الأَقاعي َها إيلَيأهي، َعَلى َما اسأ لييمي نأ َسَنةي َوَتسأ ةي مي ي اْلأيجَّ َد َسابيَع َعَشَر ذي إيََل آمي
ُرَها. ٍَ َوَسبأعينَي َوََنَزَْلَا، َوَأقَاَم ُُيَاصي  ََثَا

َن اْلأَ  بُ َها لَيأَس َلُه مي ََ َصاحي ، وََكا ََ يني بأُن نييَسا ُِ فييَها َِبَاُء الدِي َاكي ريَها َواْلأ َمأ ََ الأُمتَ َوِلِي ْلي ٌء وََكا ري َشيأ مأ
خَ َمَع  َن الذَّ بيرَي، َوَلَأ يُ عأطي النَّاَس مي ََ التَّدأ يني َأَساَء ابأُن نييَسا ا ََنَزَْلَا َصََلُح الدِي ، فَ َلمَّ ََ ائيري ابأني نييَسا

. فَ َقاَل لَُه ب َ  ِأ ُك َُوسي : قَاتيُلوا َعنأ نُ  لي الأبَ َلدي َهأ يَنارًا َوََل ُقوًَت، َوقَاَل ْلي ِأ دي ًئا، َوََل فَ رََّق فييهي عأُض َشي أ
ِأ َصََلُح  ًئا. َوقَاتَ َلُه َعلأ َشي أ َأ ِأ يَ  . فَ َل ِأ هي َُوسي َحابيهي: لَيأَس الأَعُدوُّ بيَكافيٍر َحَّتَّ يُ َقاتيُلوا َعنأ نُ  ، َأصأ يني الدِي

َا َوبيُسوريَها يُ  َعةي، ِبي َصانَةي َوالأَمن أ َي الأَغايَُة يفي اْلَأ َها، َوهي َرُب الأَمَثُل، َوَنَصَب الأَمَجانييَق، َوزََحَف إيلَي أ ضأ
لَ  بَ َرتأ َدوأ ، َوَتَصرُّفيهي َتَصرَُّف َمنأ َولَّتأ َسَعاَدتُُه َوَأدأ لأَمالي حِي ِبي َن الشُّ ََ َعَلى َحاليهي مي ا َوابأُن نييَسا ُتُه، فَ َلمَّ

ََلَمةي. ، َوَجَنُحوا إيََل السَّ لأقيَتالي نأُه ََتَاَونُوا ِبي  رََأى النَّاُس َذليَك مي
ِأ وََكاَنتأ أَ  يييقيهي ِأ َوَتضأ ِأ َوَمَلَكتيهي لي الأبَ َلدي ليُسوءي َصنييعيهي ، َوثَ ُقَلتأ َعَلى َأهأ ََ َقدأ طَاَلتأ ُم ابأني نييَسا َّيَّ

َتبَ  َأ ُيكأ يني َأ َها. َوَأَمَر َصََلُح الدِي نأقيَراضي ََ َلي ََ َْلَا، ُمُيبُّو ، فَالنَّاُس َكاريُهو ِأ بيهي ِأ يفي َمَكاسي  َعَلى َعَليأهي
َأ قَاتَ ُلوُه، فَ َزاال ِأ إي ُدُه َأ َأطَاُعوُه، َويَ تَ َهدَّ ََ إي َسا حأ َ َواْلأي ُِ اْلأَريأ لي الأبَ َلدي يَعيُدُه َهامي إيََل َأهأ ِأ َذليَك سِي َدُه

وري، فَ نَ َقبُ  ََ إيََل السُّ قَّابُو ا تَ َقاُعًدا َوََتَاُذًَل، َوَأَحبُّوا ُملأَكُه َوتَ رَُكوا الأقيَتاَل، فَ َوَصَل الن َّ وُه َوَعلَُّقوُه، فَ َلمَّ
ُعوا ُل الأبَ َلدي َذليَك َطمي ُنأُد َوَأهأ  رََأى اْلأ
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. َتطُّوا يفي الأَمطَاليبي ََ َواشأ  يفي ابأني نييَسا
ي ، َوزييري َصََلحي الدِي لي اضي ََ ي الأ ََ نيَساَءُه إيََل الأَقاضي َرَج ابأُن نييَسا َاُل َكَذليَك َأخأ نَي َصاَرتي اْلأ ، َفحي ني

ُقَل َما لَ  ٍم َحَّتَّ يَ ن أ َرُه َثََلثََة َأَّيَّ َأ يُ َؤخِي ليهي َوَماليهي، َوَأ َهأ ََ َوْلأ ََما َأ َيَأُخَذ لَُه اْلأ أَلُُه َأ َوالي َيسأ َمأ َن اْلأ لأبَ َلدي مي ُه ِبي
يني إيلَيأهي، َفسَ  ُل يفي َذليَك، فََأَجابَُه َصََلُح الدِي اضي ََ َخائيري، َفَسَعى َلُه الأ َُولي َوالذَّ ري اْلأ َِ الأبَ َلَد يفي الأَعشأ لَّ

َر َذليَك عَ  َل َماليهي، فَ تَ َعذَّ ، َورَاَم نَ قأ ري الأبَ َلدي َيَمُه إيََل ظَاهي َرَج خي َنَة، َوَأخأ هي السَّ َن الأُمَحرَّمي َهذي َليأهي ليَزَوالي مي
َرُه َوََّنأَيُه، فََأرأسَ  ِأ َأمأ هي َراحي َحابيهي، َواطِي هي َعنأ َأصأ مي أَلُُه ُحكأ َاَل، َوَيسأ يني يُ َعرِيفُُه اْلأ َل إيََل َصََلحي الدِي

ََّيَّ  َقَضتي اْلأ ، فَ ُنقيَل الأبَ عأُض َوُسريَق الأبَ عأُض َوان أ َوابِي َوالرِيَجالي لدَّ ُه ِبي ُم ُمَساَعَدتُُه َعَلى َذليَك، فََأَمدَّ
َن الأَباقيي. َراغي َفُمنيَع مي ََ  الثَََّلثَُة قَ بأَل الأ

َها ْلََ  وََكاَنتأ  ن أ َرَج الأبَ عأَض مي َا، َوَلوأ َأخأ َاْلي َخائيري، َفََتََكَها ِبي َواعي الذَّ نأ أَن أ يَنةي َِمأُلوَءًة مي َراُج الأَمدي َيَظ الأبَ َلَد أَب أ
ا َتَسلََّمهَ  َبابَُه، فَ َلمَّ ًرا َهيََّأ َأسأ َواليهي، َوَلكينأ إيَذا َأرَاَد اَّللَُّ َأمأ هي َوَأمأ يني َسلََّمَها نُوُر َوَسائيَر نيَعمي ا َصََلُح الدِي



َخائيري َما يَ  َن الذَّ يَنَة فييَها مي هي الأَمدي ََّ َهذي َها: إي لييمي ، َفقييَل َلُه قَ بأَل َتسأ ني بي اْلأيصأ يني إيََل َصاحي زييُد َعَلى الدِي
َحاَبكَ  َتُه ُجنأَدَك َوَأصأ َت َذليَك َوَأعأطَي أ يَناٍر، فَ َلوأ َأَخذأ ََ أَلأفي أَلأفي دي َت الأبَ َلَد إيلَيأهي فَاريًغا، َلَكا ، َوَسلَّمأ

َلُ  َل َوَأِبأ َصأ َيُه اْلأ ُعأطي نأ َذليَك، َوقَاَل: َما ُكنأُت ْلي تَ َنَع مي نَُّه ََل َيطأَمُع يفي َغريأيهي. فَامأ ًيا، فَإي ،  رَاضي رأعي ََ لأ ِبي
طََنَع َدعأَوًة عَ  يني الأبَ َلَد اصأ َِ نُوُر الدِي ا َتَسلَّ يني َوُأَمَراَءُه، َوَلَأ َيُكنأ فَ َلمَّ َها َصََلَح الدِي يَمًة، َوَدَعا إيلَي أ ظي

َياًء َكثيريًَة. ََداََّي َأشأ َن التَُّحفي َواْلأ َحابيهي مي َصأ َم َلُه َوْلي ُخلي الأبَ َلَد، َوَقدَّ  َيدأ
 

ا نأ َأعأَمالي الشَّ َ ََتَب مي يني َتلَّ َخاليٍد َوَعنيأ ُر ُملأكي َصََلحي الدِي  مي ذيكأ
نأ َأعأَمالي َحَلَب،  َي مي ، َوَقَصَد َتلَّ َخاليٍد، َوهي امي َد َساَر إيََل الشَّ ري آمي نأ َأمأ يني مي ا فَ رََغ َصََلُح الدِي َلمَّ

، َوَتَسلََّمَها يفي الأُمَحرَّ  ِأ ََ فََأمَّنَ ُه ََما ُلَها َوطََلُبوا اْلأ ، فَ نَ َزَل َأهأ لأَمنأَجنييقي  أَيأًضا. مي َفَحَصَرَها َورََماَها ِبي
يأخي  ٌد، َوُهَو َأُخو الشَّ يني ُُمَمَّ ُر الدِي َا ََنصي ي ََتَب َفَحَصَرَها َوِبي َها إيََل َعنيأ ن أ  ُثَّ َساَر مي
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ََ َقدأ َسلََّمَها إيلَيأهي نُوُر  َبُه، وََكا يني َُمأُمودي بأني زَنأكيي َوَصاحي ََ نُوري الدِي ََ َخازي ي َكا يَل الَّذي َاعي ، اإيَسأ يني لدِي
هي  َن بيَيدي َأ يُقيرَّ اْلأيصأ يني َأرأَسَل إيلَيأهي َيطأُلُب َأ ا ََنزَلَُه َصََلُح الدِي . فَ َلمَّ ََ  َويَ نأزيَل إيََل فَ َبقيَيتأ َمَعُه إيََل اْلأ

يني إيََل َذليَك، َوَحَلَف لَ  هي َوطَاَعتيهي، فََأَجابَُه َصََلُح الدِي مي ََ ََتأَت ُحكأ َمتيهي َوَيُكو دأ ُه َعَليأهي، فَ نَ َزَل إيلَيأهي، خي
َنةي. هي السَّ نأ َهذي ََ أَيأًضا يفي الأُمَحرَّمي مي َمتيهي، وََكا دأ  َوَصاَر يفي خي

 
امي  ري َوالشَّ َيرينأجي يفي الأَبحأ ي َمَع الأ َعَتنيأ ُر َوق أ  ذيكأ

لي  ُطوُل الأُمسأ ، َساَر ُأسأ َن الأُمَحرَّمي ري مي َنةي، يفي الأَعاشي هي السَّ ري، فَ َلُقوا بُطأَسًة يفي َهذي َر يفي الأَبحأ صأ نأ مي نَي مي مي
ََلُح إيََل فيرينأجي السَّ  َواُل َوالسِي َمأ ُِ اْلأ ، َوَمَعُه ََلحي التَّامِي لسِي َيرينأجي ِبي َن الأ ، فييَها َْنأُو َثََلَثيياَئٍة مي لي احي

ليمي  ُر ليلأُمسأ ََ الظَََّ ، وََكا َي رييَقا ََ ، َوَصََبَ الأ ِأ ا فَ َقاتَ ُلوُه َقوأ ِأ َوأَب أ َرى، فَ َقتَ ُلوا بَ عأَضُه َيرينأَج َأسأ نَي، َوَأَخُذوا الأ
نَي. َر َساليمي صأ ِأ َوَعاُدوا إيََل مي َرى، َوَغنيُموا َما َمَعُه ِأ َأسأ  بَ عأَضُه

صأ  ي مي اُرومي إيََل نَ َواحي ي الدَّ نأ نَ َواحي َيرينأجي مي َن الأ َصابٌَة َكبيريٌَة مي َهُبوا، َوفييَها أَيأًضا َساَرتأ عي َر ليُيغيريُوا َويَ ن أ
ي  نأ َبنيأ َيرينأُج مي تَ َزَح الأ َلَة، فَان أ ِأ َعَلى َطرييقي )َصَدَر( َوأَي أ ، َفَخَرُجوا إيلَيأهي ََ ليُمو ُِ الأُمسأ َع ِبيي ِأ َفَسمي يهي أَيأدي

نَي إيلَيأهي، فََأَتَ  ليمي َلُة، َوَسبَ ُقوا الأُمسأ َاٍء يُ َقاُل لَُه الأُعَسي أ َرُفوا فَ نَ َزُلوا ِبي طَاٌش َقدأ َأشأ ِأ عي ََ َوُه ليُمو ُِ الأُمسأ ُه
 ُ َيرينأَج َقدأ َمَلُكوا الأَماَء، فَأَنأَشأَ اَّللَّ ، فَ َرَأُوا الأ َََلكي يَمًة،  -ُسبأَحانَُه َوتَ َعاََل  -َعَلى اْلأ َيهي َسَحابًَة َعظي بيُلطأ

َُ قَ يأظًا، ََ الزََّما ا، وََكا َها َحَّتَّ َرَووأ ن أ ُروا مي ا َذليَك َقويَيتأ  َفُمطي ا رََأوأ ليٍك، فَ َلمَّ يًدا يفي بَ رٍِ ُمهأ َرُّ َشدي َواْلأ
، َوَلَأ  ِأ ِأ فَ َقتَ ُلوُه ُِ اَّللَُّ َعَليأهي َيرينأَج فَ َنَصَرُه ، َوقَاتَ ُلوا الأ ِأ ري اَّللَّي َْلُ ، َوَوثيُقوا بيَنصأ ِأ َُوُسُه ِأ إيَلَّ نُ  ُه ن أ ِأ مي َل  َيسأ



 َِ رييُد، َوَغني ََ رييُد الأ لي  الشَّ ضأ رييَن بيََ ، َوَعاُدوا َمنأُصورييَن قَاهي ََلٍح َوَدَوابَّ نأ سي ِأ مي ََ َما َمَعُه ليُمو الأُمسأ
 اَّللَّي.

 
يني َحَلبَ  ُر ُملأكي َصََلحي الدِي  ذيكأ

َها يفي الأُمَحرَّ  ي ََتَب إيََل َحَلَب، فَ نَ َزَل َعَلي أ نأ َعنيأ يني مي َنةي َساَر َصََلُح الدِي هي السَّ مي أَيأًضا، يفي َويفي َهذي
َشَن فَ نَ َزلَ  تَ َقَل إيََل َجَبلي َجوأ ٍم، ُثَّ ان أ َة َأَّيَّ دَّ َضري، َوَأقَاَم بيهي عي َخأ َي اْلأ  الأَميأَدا
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َها أَ  َحابيهي َوَعَساكيريهي، َوَأقَاَم َعَلي أ َصأ َ َمَساكيَن َلُه َوْلي [ يَ بأِني َأ عأََلُه، َوَأظأَهَر أَنَُّه يُرييُد ]َأ َ ِبَي ًما َوالأقيَتاُل َبنيأ َّيَّ
ٍم. َكَريأني ُكلَّ يَ وأ  الأَعسأ

ِأ ُمُيدُّ  ، َوُه َكُر النُّورييُّ ُدوَد بأني زَنأكيي، َوَمَعُه الأَعسأ يني زَنأكيي بأَن َموأ َماَد الدِي ُب َحَلَب عي ََ َصاحي ََ وََكا و
، َكأَنَُّه َشحَّ ِبي  َرأجي َرَة اْلأ ا رََأى َكث أ ، فَ َلمَّ نأُه يفي الأقيَتالي هي، َوَطَلُبوا مي َنادي نأَدُه بَ عأُض َأجأ ًما عي ، َفَحَضَر يَ وأ لأَمالي

ثأَل َحَلَب َُيأريجُ  َظ مي ََ [ َُيأ َأ : َمنأ يُرييُد ]َأ ِأ نأَدُه، فَ َقاَل لَُه بَ عأُضُه لَّةي الأَمالي عي ًئا، فَاعأَتَذَر بيقي َواَل، َشي أ َمأ  اْلأ
َي َوَلوأ َِبَع ُحلييَّ نيَسائيهي، َفَماَل  ا ريي َطمَّ َمي َها، َوَأرأَسَل َمَع اْلأ ن أ ذي الأعيَوضي مي ِي َحَلَب َوَأخأ ليي يَنئيٍذ إيََل َتسأ حي

َدَة الصُّلأحي عَ  يني َوَهَواُه َمَعُه، َفليَهَذا َأرأَسَلُه فَ َقرََّر قَاعي ََ َيَييُل إيََل َصََلحي الدِي ، وََكا َأ الأَياُروقييِي َلى َأ
ي َماُد الدِي َِ عي َابُوَر، َوالرَّقََّة، ُيَسلِي يبينَي، َواْلأ نأَجاَر، َوَنصي َوَضَها سي يني َوَيَأُخَذ عي ني َحَلَب إيََل َصََلحي الدِي

َوضَ  ثأَل َحَلَب، َوَأَخَذ عي ًنا مي صأ َطى حي ، َأعأ َي َا ََثأ وأَكسي اْلأ نُي َعَلى َذليَك َوَِبَعَها ِبَي َها َوُسُروَج، َوَجَرتي الأَيمي
نأ َذليَك،  قُ ًرى َوَمَزاريَع، ِأ مي َب النَّاُس ُكلُُّه يني فَ َعجي ٍر، َتَسلََّمَها َصََلُح الدِي ََ َن َعَشَر َص َها ََثمي فَ نَ َزَل َعن أ

ُلُح َلَك الأ  َضَر ُأَجانًَة َوَماًء َوََنَداُه: أَنأَت ََل َيصأ ََّ بَ عأَض َعامَّةي َحَلَب َأحأ ُملأُك، َوقَ بَُّحوا َما أََتى، َحَّتَّ إي
َا ُروَه. َوإيََّّ َل الثِييَاَب، َوَأَسأَُعوُه الأَمكأ َأ تَ غأسي ُلُح َلَك َأ  َيصأ

ا جُ  ََ ََ َعَلى َش َها وََكا لييمي ََ ُمَزلأَزًَل، فَ ثَ َبَت َقَدُمُه بيَتسأ ُلأكيَها، وََكا يني ِبي تَ َقرَّ ُملأُك َصََلحي الدِي ُرٍف َواسأ
ًرا َفََل َمَردَّ َلهُ   .َهاٍر، َوإيَذا َأرَاَد اَّللَُّ َأمأ

يني حَ  َوًضا َعنأ َحَلَب فَ َتَسلََّمَها، َوَأَخَذ َصََلُح الدِي يَ َها عي يني إيََل الأبيََلدي الَِّتي ُأعأطي َماُد الدِي َلَب، َوَساَر عي
َكريهي، هي َوَعسأ سي َأ يني بينَ  َمةي َصََلحي الدِي دأ يني َُيأُضُر يفي خي َماَد الدِي ََّ عي نَ ُهَما: َأ َاُل بَ ي أ تَ َقرَّ اْلأ إيَذا  َواسأ

ٍة. ُجَّ َعاُه ََل َُيأَتجُّ ِبي َتدأ  اسأ
يني بيَقصي  َق، َمَدَح َصََلَح الدِي َمشأ َي دي يني بأَن الزَّنأكيي، قَاضي ََّ ُُمأييَي الدِي يَبةي َأ اقَاتي الأَعجي تِيََ َن اَلي يَدٍة َومي

َها: ن أ  مي



ٌر بيَُُتوحي الأ  ٍر ... ُمَبشِي ََ يأفي يفي َص لسَّ ِأ َحَلًبا ِبي سي يفي رََجبي َوفَ تأُحُك  ُقدأ
َأ َشاَء اَّللَُّ ت َ  اَئٍة، َعَلى َما َنذأُكُرُه إي مي سي يفي رََجٍب َسَنَة َثََلٍث َوََثَانينَي َوََخأسي  َعاََل.فَ َواَفَق فَ تأُح الأُقدأ
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َناُه َعنأ َحَلبَ  : " فََأعأطَي أ يني ي يفي الأَمعأََن َعنأ َصََلحي الدِي َكَذا وََكَذا، َوُهَو َصرأٌف َعَلى   َوِميَّا َكتَ َبُه الأَقاضي
 َِ َرزأََن الأَعَواصي َِ، َونَ َزلأَنا َعني الأُقَرى، َوَأحأ رَاهي َناُه الدَّ ََننيرَي َوَأعأطَي أ ََن فييهي الدَّ َقييَقةي َأَخذأ   ".اْلأ

، يَ عأِني أَنَُّه َمََّت شَ  َناُه َما َلَأ ََيأُرجأ َعني الأَيدي  اَء َأَخَذُه ليَعَدمي َحَصانَتيهي ".وََكَتَب أَيأًضا: " َأعأطَي أ
ََ فَاريًسا َغُر، وََكا َصأ يني اْلأ ََ يفي َُجأَلةي َمنأ قُتيَل َعَلى َحَلَب ََتُج الأُمُلوكي بُورييٌّ، َأُخو َصََلحي الدِي  وََكا

، طُعيَن يفي  ََلقي َخأ ني اْلأ ًعا ْلييَصالي اْلأَريأي، َوَُمَاسي ، َفَماَت ُشَجاًعا، َكريَيًا َحلييًما، َجامي تأ كَّ ََ َبتيهي فَان أ  رُكأ
خُ  َأ َيدأ ِي َحَلَب قَ بأَل َأ ليي يني َعَلى َتسأ يني َوَصََلحي الدِي َمادي الدِي َ عي تَ َقرَّ الصُّلأُح َبنيأ َي اسأ َها بَ عأَد َأ ن أ َلَها مي

نأَد َأخي  يني عي ُر الصُّلأحي َحَضَر َصََلُح الدِي تَ َقرَّ َأمأ ا اسأ ، فَ َلمَّ يني هي َصََلُح الدِي يهي يَ ُعوُدُه، َوقَاَل َلُه: َهذي
ََتَا َغاليَيًة َحيأ  . َوَواَّللَّي َلَقدأ َأَخذأ ََ َوَأََن َحيٌّ َي َلَك، فَ َقاَل: َذليَك َلوأ َكا ََنَها، َوهي قيُد َحَلُب َقدأ َأَخذأ َأ ُث تَ 

يني َوأَبأَكى. ثأليي. فَ َبَكى َصََلُح الدِي  مي
يني إيََل  َماُد الدِي ا َخَرَج عي ِأ يفي ُسُروٍر َوَلمَّ َنَما ُه َل فييَها، فَ بَ ي أ ََ تَ  َل َلُه َدعأَوًة احأ ، َوَقدأ َعمي يني  َصََلحي الدِي

رأ َهَلًعا، َوََل َجَزًعا، َوَأَمَر بيتَ  ِأ يُظأهي يهي، فَ َل تي َأخي َوأ يني ِبي ٌَ فََأَسرَّ إيََل َصََلحي الدِي يزيهي إيذأ َجاَء إينأَسا هي جأ
ِأ عي  َل رًّا، َوَلَأ يَ عأ ِأ فييهي، سي َر َما ُه َدُه ليَئَلَّ يَ تَ َنكَّ ََ َوحأ ُزأ َتَمَل اْلأ عأَوةي، َواحأ يني َوَمنأ َمَعُه يفي الدَّ َماُد الدِي

. يلي َمي َن الصََّبأي اْلأ ََ َهَذا مي  وََكا
 

يني َحاريمَ  ُر فَ تأحي َصََلحي الدِي  ذيكأ
ََ بيَقلأَعةي َحاري  يني َحَلَب َكا ا َمَلَك َصََلُح الدِي نأ َأعأَمالي َحَلَب، بَ عأُض الأَمَمالييكي النُّورييَّةي، َلمَّ َي مي َم َوهي

، ) يني َماُد الدِي َها الأَمليُك الصَّاليُح )عي ُه َعَلي أ ُُه َسرأَخُك، َوَوَلَّ  اَسأ
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لي  يني يفي التَّسأ ، فَ َراَسَلُه َصََلُح الدِي يني َها إيََل َصََلحي الدِي لييمي نأ َتسأ تَ َنَع مي َن فَامأ ، َوقَاَل َلُه: اطأُلبأ مي ِي ي
نَ ُهَما، فَ َراَسَل  ، َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ َتطَّ يفي الطََّلبي ، فَاشأ ََ َسا حأ َت، َوَوَعَدُه اْلأي قأطَاعي َما َأَردأ َيرينأَج اْلأي الأ

َيرينأ  ُل الأ َنادي أَنَُّه يُ َراسي َجأ َن اْلأ َع َمنأ َمَعُه مي ، َفَسمي ِأ َي ِبيي َتمي ، فَ َوثَ ُبوا ليَيحأ ِأ َأ ُيَسلِيَمَها إيلَيأهي َج، َفَخاُفوا َأ
ِأ إي  َعاَم، فََأَجاَِبُ ن أ ََ َواْلأي ََما نأُه اْلأ ََ مي يني َيطأُلُبو ََل َما طََلُبوا، َعَليأهي َوقَ َبُضوُه َوَحَبُسوُه، َورَاَسُلوا َصََلَح الدِي



َن فَ َرتََّب بيهي َدزأَدارًا ب َ  هي.َوَسلَُّموا إيلَيأهي اْلأيصأ  عأَض َخَواصِي
َم، َوَأقأَطَع تَ  بيَها َكَما تَ َقدَّ َ ََتَب بيَيدي َصاحي يني َأقَ رَّ َعنيأ ََّ َصََلَح الدِي لَّ َخاليٍد َوَأمَّا َِبقيي قيََلعي َحَلَب، فَإي

َر. ُب َتلِي َِبشي ، َوُهَو َصاحي رٍي يُ َقاُل َلُه َداُروُم الأَياُروقييُّ َمي  ْلي
رٍي يُ َقاُل َلُه َوَأمَّا قَ لأَعُة إيعأ  َمي يني ْلي ََ َقدأ َخرََِّبَا، فَأَقأَطَعَها َصََلُح الدِي يَل َكا َاعي يني إيَسأ َماَد الدِي ََّ عي َزاَز، فَإي

رييري قَ وَ  نأ تَ قأ َأ فَ رََغ مي ََلَب إيََل َأ يني ِبي َرَها. َوَأقَاَم َصََلُح الدِي َُ بأُن َجنأَدٍر، فَ َعمَّ رأُم ُسَليأَما َها َدلأدي دي اعي
هي. يعي بيََلدي نأ َجَي َها َفَجَمَع الأَعَساكيَر مي ن أ َماَْلَا، َوَأرأَسَل مي َا، َوَأقأَطَع َأعأ يَواَّني َا َودي َواْلي  َوَأحأ

 
َن الضََّرري بيَذليكَ  يني َوَما َحَصَل مي دي الدِي ُر الأَقبأضي َعَلى ُُمَاهي  ذيكأ

زُّ  ُوََل، قَ َبَض عي َنةي، يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ دي  يفي َهذي ، َعَلى ََنئيبيهي ُُمَاهي لي صي ُب الأَموأ ُعوٌد، َصاحي يني َمسأ الدِي
َلَحةَ  يعي الأبيََلدي َوات ََّبَع يفي َذليَك َهَوى َمنأ َأرَاَد الأَمصأ ُِ يفي َجَي ُكأ ََ إيلَيأهي اْلأ َاَز، وََكا يني قَاَيأ هي، َوَلَأ  الدِي سي َأ لينَ 

بيهي.  يَ نأُظرأ يفي َمَضرَّةي َصاحي
 ََ َُد بأُن أَِي  وََكا يني َأْحأ َينأَداُر، َوَشَرُف الدِي يني َُمأُموُد زَلأ زُّ الدِي ي َأَشاَر بيَذليَك عي  الَّذي
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ا َأرَاَد الأَقبأَض َعَليأهي  ، فَ َلمَّ َُمَراءي نأ َأَكابيَر اْلأ ، َوُِهَا مي َب الأَغرَّافي ََ أَبُوُه َصاحي ي َكا مأ  اْلأَريأي الَّذي َلَأ يُ َقدي
ٍم، َفَدَخَل إي عَ  َة َأَّيَّ دَّ َقَطَع َعني الرُُّكوبي عي ، فََأظأَهَر أَنَُّه َمرييٌض، َوان أ يني دي الدِي ةي ُُمَاهي لَيأهي َلى َذليَك ليُقوَّ

ا َدَخَل َعَليأهي قَ بَ  ، فَ َلمَّ ُخولي َعَلى النِيَساءي َن الدُّ يًّا ََل َُيأتَ َنُع مي ََ َخصي َدُه، وََكا يني َوحأ ُد الدِي َض َعَليأهي، ُُمَاهي
يني َوَخَزائينيهي، َوَوَلَّ زَلأ  دي الدِي َوالي الَِّتي ليُمَجاهي َمأ تَ َوى َعَلى اْلأ َينأَداَر قَ لأَعَة َورَكيَب ليَوقأتيهي إيََل الأَقلأَعةي، فَاحأ

ٍب َوَحكَّ  رَي َحاجي بي الأَغرَّافي َأمي ، َوَجَعَل ابأَن َصاحي يني دي الدِي لي بَ عأَد ُُمَاهي صي لَتيهي.الأَموأ  َمُهَما يفي َدوأ
يني يُوُسُف بأُن زَيأ  يَنئيٍذ إيرأبيُل َوَأعأَماُْلَا، َوَمَعُه فييَها زَيأُن الدِي يني حي دي الدِي ِي ُُمَاهي ََ ََتأَت ُحكأ يني وََكا ني الدِي

َكُر إيََل  ُِ َوالأَعسأ ُكأ ٌء َواْلأ ِي َشيأ ُكأ َن اْلأ ٌّ َصغيرٌي لَيأَس لَُه مي ، َوُهَو َصِبي هي َعَليٍِ مي ، َوََتأَت ُحكأ يني دي الدِي  ُُمَاهي
ُدوٍد َوُهَو أَ  يني َغازيي بأني َموأ يني َسنأُجري َشاهأ بأني َسيأفي الدِي َي ليُمعيزِي الدِي يأًضا أَيأًضا َجزييَرُة ابأني ُعَمَر، َوهي

هي أَ  ، َوبيَيدي يني دي الدِي َكُر ليُمَجاهي وَّاُب َوالأَعسأ ُِ َوالن ُّ ُكأ ٌّ، َواْلأ َرُزوُر َوَأعأَماُْلَا، َونُ وَّابُُه فييَها، َصِبي يأًضا َشهأ
عُ  يني َمسأ يَّةي، َوََنئيُبُه فييَها، َوَلَأ يَ بأَق ليعيزِي الدِي َُميأدي ري اْلأ َأ َأَخَذ َوَدُقوَها، َوََنئيُبُه فييَها، َوقَ لأَعُة َعقأ وٍد بَ عأَد َأ

َوى الأ  ََزرييََّة سي يني ]الأبيََلَد[ اْلأ َقييَقةي الأَمليُك َصََلُح الدِي ، َوُهَو َعَلى اْلأ يني دي الدِي لي َوقَ لأَعتيَها بيَيدي ُُمَاهي صي َموأ
، وَ  تَ َبدَّ ، َواسأ يني زِي الدِي نأ طَاَعةي عي ُب إيرأبيَل مي تَ َنَع َصاحي ا قُبيَض َعَليأهي امأ ، فَ َلمَّ يني ُُه ليعيزِي الدِي َكَذليَك َواَسأ

ُب َجزييَرةي ابأني ُعمَ  يني أَيأًضا َصاحي ُة إيََل َدُقوقَا َفَحَصَرَها َوَأَخَذَها، َوَلَأ َُيأُصلأ ليعيزِي الدِي ََ َليي َر، َوَأرأَسَل اْلأ
، َوَأرأسَ  لي صي بي الأَموأ ٍء َعَلى َصاحي َزييَرُة َأَضرَّ َشيأ ري، َوَصاَرتأ إيرأبيُل َواْلأ َرزُوَر َوالأَعقأ ُ َشهأ ُعوٍد َغريأ َل َمسأ



بُ َها إيََل َصََلحي  َمتيهي.َصاحي دأ َي يفي خي لطَّاَعةي َلُه، َوالأَكوأ يني ِبي  الدِي
ُم  َادي رٌي اْلأ ، َوَمَعُه َبشي ُيوخي يني َشيأَخ الشُّ َر الدِي يني اَّللَّي َقدأ َأرأَسَل َصدأ ُر ليدي ُة النَّاصي ََ َليي ََ اْلأ ، إيََل وََكا َاصُّ اْلأ

بي  ، َصاحي يني زِي الدِي يني يفي الصُّلأحي َمَع عي َي ُُمأييَي  َصََلحي الدِي يني َمَعُه الأَقاضي زُّ الدِي ، َوَسريََّ عي لي صي الأَموأ
ِأ  يني إيََل َذليَك َوقَاَل: لَيأَس َلُك َرزُورييِي يفي الأَمعأََن، فََأَجاَب َصََلُح الدِي هأ دي بأَن الشَّ يني َأَِب َحامي َمَع الدِي

ي تَ َنَع ُُمأييي الدِي يٌث، فَامأ َزييَرةي َوإيرأبيَل َحدي يني إيََل اْلأ ِأ َيُيبأ َصََلُح الدِي ني َعنأ َذليَك َوقَاَل: ُِهَا لََنا، فَ َل
يني يفي  ُرُه، َوَقويَي َطَمُع َصََلحي الدِي َِّ َأمأ ِأ يَتي َزييَرُة َمَعُه، فَ َل ََ إيرأبيُل َواْلأ َأ َتُكو لي  الصُّلأحي إيَلَّ ِبَي صي الأَموأ

ا رََأى  ، فَ َلمَّ يني دي الدِي يني قَ َبَض َعَلى َشَرفي بيَقبأضي ُُمَاهي دي الدِي لي الضََّرَر بيَقبأضي ُُمَاهي صي ُب الأَموأ َصاحي
يني   الدِي
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، َعَلى َما َنذأُكُرهُ  يني َد الدِي َرَج ُُمَاهي َينأَداَر، ُعُقوبًَة َْلَُما، ُثَّ َأخأ بي الأَغرَّافي َوزَلأ ََد بأني َصاحي َأ َشاَء  َأْحأ إي
 اَّللَُّ.

 
وي  ُر َغزأ ََ  ذيكأ  بَ يأَسا

ٌّ، َوَجعَ  َر َغازيَي، َوُهَو َصِبي ري َحَلَب َجَعَل فييَها َوَلَدُه الأَمليَك الظَّاهي نأ َأمأ يني مي ا فَ رََغ َصََلُح الدِي َل َلمَّ
َق، وَ  َمشأ يَّةي، َوَساَر إيََل دي ََسدي َُمَراءي اْلأ ََبَ اْلأ ََ َأكأ يني ََّيزيَكَج، وََكا رَي َسيأَف الدِي َمي ، َوَمَعُه َمَعُه اْلأ وي َز ليلأَغزأ ََتَهَّ

َع َجَُ  َِي ََتسي ُرأُد ، فَ َعََبَ ََّنأَر اْلأ َيرينأجي ٍر، َوَساَر إيََل بَ َلدي الأ ََّيُر َبكأ َزييَرةي، َودي امي َواْلأ َرةي َعَساكيُر الشَّ خي اَدى اْلأ
فًا، فَ قَ  ي َقدأ فَارَُقوَها َخوأ َواحي َل تيلأَك الن َّ َنةي، فَ َرَأى َأهأ َن السَّ َرقَ َها َوَخرََِّبَا، َوَأَغاَر مي ََ فََأحأ َصَد بَ يأَسا

َدُموا َرَة َعَساكيريهي َلَأ يَ قأ ا َكث أ نَي رََأوأ َيرينأُج، َوَجاُءوا إيََل قُ َبالَتيهي، َفحي َتَمَع الأ َعَليأهي، فََأقَاَم  َعَلى َما ُهَناَك، فَاجأ
تَ َنُدوا إيََل َجَبٍل ُهَناَك، َوخَ  ، َوَقدي اسأ ِأ ِأ َعَليأهي يهي ََلمي تَ رأمي سأ ، َوَعَساكيُر اْلأي ِأ ، فََأَحاَط ِبيي ِأ نأَدُقوا َعَليأهي

ََ عَ  ليُمو ٍم، َوَعاَد الأُمسأ ِأ ََيأُرُجوا َوَأقَاُموا َكَذليَك ََخأَسَة َأَّيَّ ُِ الأقيَتاَل، فَ َل ، َوتُ َناويُشُه َهامي لسِي ِأ َسابيَع ِبي ُه ن أ
َيرينأَج يَ  ري، َلَعلَّ الأ هأ ا رََأى َعَشَر الشَّ ِأ َغَرًضا، فَ َلمَّ ُه ن أ ُلُغوا مي ِأ لييَ ب أ ريُجوََّنُ َتدأ ، فَ َيسأ ََ ََ َوََيأُرُجو طأَمُعو

ََلَمةي. ِأ يفي َغريأي السَّ ََُسُه ُعوا أَن أ َيرينأُج َذليَك َلَأ يُطأمي  الأ
َاًَل، َوَوَصُلوا فييَها  َعأَمالي َيَييًنا َوِشي ََ َعَلى تيلأَك اْلأ ليُمو ََ يفي َوَأَغاَر الأُمسأ إيََل َما َلَأ َيُكونُوا َيطأَمُعو

ِأ ِبيَ  هي َد إيََل بيََلدي ِأ رََأُوا الأَعوأ ُِ َمَعُه ا َكثُ َرتي الأَغَنائي قأَدامي َعَليأهي، فَ َلمَّ ري الأُوُصولي إيلَيأهي َواْلأي ا َغنيُموا َمَع الظَََّ
. وي ِأ َعَلى َعزأمي الأَغزأ هي ََل، فَ َعاُدوا إيََل بيََلدي  َأوأ

 



لي َحَلبَ ذي  وي الأَكَركي َوُملأكي الأَعادي ُر َغزأ  كأ
، َفَساَر إيلَيأهي  وي الأَكَركي ُزوا ليَغزأ ََ ََتَهَّ َوةي بَ يأَسا نأ َغزأ ََ مي ليُمو يني َوالأُمسأ ا َعاَد َصََلُح الدِي  َلمَّ
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ري بأني أَيُّوبَ  َِي َبكأ ْلي يهي الأَعادي يعي يفي الأَعَساكيري، وََكَتَب إيََل َأخي َمي ُُروجي ِبي ْلأ َر، َيَأُمُرُه ِبي ، َوُهَو ََنئيُبُه ِبييصأ
يَنَة َحَلَب َوقَ لأ  نأُه َمدي يني يَطأُلُب مي ُل َقدأ َأرأَسَل إيََل َصََلحي الدِي ََ الأَعادي . وََكا َعتَ َها، الأَعَساكيري إيََل الأَكَركي

َأ ََيأُرَج َمَعُه ِبيَ  يني إيََل الأَكَركي يفي رََجٍب، فََأَجابَُه إيََل َذليَك، َوَأَمَرُه َأ ليهي َوَماليهي، فَ َوَصَل َصََلُح الدِي هأ
ريهي، َو ]َصعيَد[ الأُمسأ  نأ َحصأ َن مي ، وََكثُ َر ََجأُعُه، َوََتَكَّ رييِي صأ َكري الأمي ُل يفي الأَعسأ ََ َوَوافَاُه َأُخوُه الأَعادي ليُمو

َن مي  هي َوَمَلَكُه، َوَحَصَر اْلأيصأ َعَة َُمَانييَق إيََل رََبضي ، َوَنَصَب َعَليأهي َسب أ َِ َعَليأهي يفي الأقيَتالي ، َوََتَكَّ َن الرََّبضي
ْلأيَجارَةي لَيأًَل َوََّنَارًا. ي ِبي  ََل تَ َزاُل تَ رأمي

ِأ يَ بأُذلُ  ، َوَأَّنَُّ ري الأَكَركي نأ َحصأ َيرينأَج ََل َُيَكِيُنونَُه مي ََّ الأ يني َيُظنُّ َأ ََ َصََلُح الدِي هي وََكا ِأ يفي رَدِي َدُه ََ ُجهأ و
ِي َوالأَمعأقيلي  ي ني الأَعظي ثألي َذليَك اْلأيصأ َيي ليمي نأ آََلتي اْلأيَصاري َما َيكأ بأ َمَعُه مي حي َتصأ ِأ َيسأ ، فَ َل ِأ ُه َعن أ

َر َنَ  صأ يهي إيََل مي يني ابأَن َأخي ، َوَسريََّ َتقييَّ الدِي ََ َتَصَف َشعأَبا ، فَ َرَحَل َعنأُه ُمن أ ََ الأَمنييعي ئيًبا َعنأُه لييَ تَ َوَلَّ َما َكا
يَنَة َحَلَب َوقَ لأعَ  َق، َوَأعأطَاُه َمدي َمشأ َل َمَعُه إيََل دي َحَب َأَخاُه الأَعادي َتصأ ُه، َواسأ ُل يَ تَ َوَلَّ تَ َها َأُخوُه الأَعادي

َها يفي  َُه إيلَي أ َا، َوَسريَّ يَنَة َمنأبيَج َوَما يَ تَ َعلَُّق ِبي َضَر َوَلَدُه َوَأعأَماَْلَا، َوَمدي َنةي، َوَأحأ َن السَّ ََ مي ري رََمَضا  َشهأ
َق. َمشأ َها إيََل دي ن أ َر مي  الظَّاهي

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

لأَمأأُمونييَّةي. ةي ِبي ََ َليي ي بَ نَ تأُه ُأمُّ اْلأ َنةي فُتيَح الرِيَِبُط الَّذي هي السَّ  يفي َهذي
ةي، ي اْلأيجَّ يَث،  ]الأَوفَ َياُت[ َوفييَها، يفي ذي َدي ُد بيبَ غأَداَد. َرَوى اْلأ ريأي الزَّاهي َرُم بأُن َِبأتيَياَر أَبُو اْلأ َ ُمكأ تُ ُويفِي

. ََ َكثيرَي الأُبَكاءي  وََكا
ُر َويُ عأ  اعي ُد بأُن َِبأتيَياَر بأني َعبأدي اَّللَّي أَبُو َعبأدي الأُمَولِيدي الشَّ َ ُُمَمَّ َرةي تُ ُويفِي خي نأ َرُف ِبي َويفي َُجَاَدى اْلأ َلهي، َفمي َب أ ْلأ

عأريهي:  َُجأَلةي شي
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ِي  بي نأ رييقيهي الشَّ ٍِ مي ي ... ظُلأًما بيظُلأ عيي ََل َبلأ َأرَاَق َدمي  َأرَاَق َدمأ
ي هي َسَقمي نأ َسَقامي ٍر مي َرٍة ... َوََنظي يبي ََنضي  ُذو قَاَمٍة َكالأَقضي

َدقي ... الأ َوعأدي  هي َعَلى َأصأ ِي  َحَصلأُت َمنأ َوعأدي َه ليهي َعَلى الت ُّ نأ َوصأ  َومي
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ائٍَة[ مي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَانينَي َوََخأسي
580 - 

اَئةٍ  مي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَانينَي َوََخأسي
ِي  َبأسي َواَّنأيَزامي الأَعَج َن اْلأ يني مي دي الدِي ُر إيطأََلقي ُُمَاهي  ذيكأ

َنةي، يفي ُُمَرَّ  هي السَّ َبأسي يفي َهذي َن اْلأ َاَز مي يني قَاَيأ َد الدِي ، ُُمَاهي لي صي ُب الأَموأ ، َصاحي يني زُّ الدِي ٍم، َأطأَلَق َأََتبيُك عي
يهي  َي َوَأخي َلَوا َُه إيََل الأبَ هأ ، َوَسريَّ ََبلي ََ َوبيََلدي اْلأ بي َِهََذا ، َصاحي َي َلَوا يني الأبَ هأ اَعةي َِشأسي الدِي ََ قُ زأَل  بيَش

ُدُِهَا  تَ نأجي َن َيسأ ِأ َُيَكِينأُه مي ، فَ َل ََ ُب َأذأرَبييَجا ، َفَساَر إيََل قُ زأَل َأوًََّل، َوُهَو َصاحي يني َعَلى َصََلحي الدِي
َكًرا َكثيريًا َْنأَو َثََلثَ  َز َمَعُه َعسأ َعُلُه، َوَجهَّ ، َوقَاَل: َما ََتأَتارُُه َأََن َأف أ َي َلَوا يِي إيََل الأبَ هأ ةي آََلفي فَاريٍس، الأُمضي

ا، وَ وَ  ا قَارَبُوَها َأفأَسُدوا يفي الأبيََلدي َوَخرَّبُوَها، َوََّنَُبوا َوَسبَ وأ ُصُروَها، فَ َلمَّ َأَخُذوا َساُروا َْنأَو إيرأبيَل ليَيحأ
يني يُوُسُف، َصا ِأ زَيأُن الدِي ، َفَساَر إيلَيأهي ِأ يني َعَلى َمنأعيهي ُد الدِي رأ ُُمَاهي دي ًرا، َوَلَأ يَ قأ ُب إيرأبيَل، النِيَساَء قَ هأ حي

ِأ بي  َُرأَصَة فييهي تَ َهَز الأ ، فَان أ ََ ََ َوَُيأريُقو َهُبو ََ يفي الأُقَرى يَ ن أ رِيُقو ََ ِأ ُمتَ  ِأ َوُه َكريهي، فَ َلقييَ ُه ، يفي َعسأ ِأ رُّقيهي ََ تَ 
، َوَتَّتي اْلأَ  ِأ ، فَ َهَزَمُه ِأ ُه ن أ َكريهي َعَلى َأوَّلي َمنأ َلقيَيُه مي هي َوَعسأ سي َأ َِ َوأَلأَقى بينَ  ، َوَغني يعي َمي زيَيَُة َعَلى اْلأ

نَي، َوَعاَد َصاحي  َهزيمي ِأ ُمن أ هي ُِ إيََل بيََلدي ، َوَعاَد الأَعَج ِأ ََلَحُه ِأ َوسي ِأ َوَدَواِبَُّ َواَْلُ ََ َأمأ رأبيلييُّو ُب إيرأبيَل إيََل اْلأي
، فَ  لي صي يني إيََل الأَموأ ُد الدِي ًا، َوَعاَد ُُمَاهي ًََّرا َغاَّي هي ُمَظ َن بَ َلدي ُر الأُعُقوبََة مي َتظي ََ َُيأكيي: إينَِّني َما زيلأُت أَن أ َكا

 ٌِ لي َعُلُه ُمسأ َأ ِأ َما َلَأ َأُكنأ َأظُنُُّه يَ  ُه ن أ نَِّني رَأَيأُت مي ، فَإي ِي َعالي الأَعَج ، وَُكنأُت اَّللَّي تَ َعاََل َعَلى ُسوءي َأف أ ٍِ لي ُسأ ِبي
ََ مي  ، َحَّتَّ َكا ََ َمُعو ِأ َفََل َيسأ َاُه .َأَّنأ ََ َزيَيَةي َما َكا  َن اْلأ

 
ني َوويََليَةي ابأنيهي يَ عأُقوبَ  مي ُر َوفَاةي يُوُسَف بأني َعبأدي الأُمؤأ  ذيكأ

َر إيلَ  ، َوَجاَز الأَبحأ َنأَدُلسي ني إيََل بيََلدي اْلأ مي َنةي َساَر أَبُو يَ عأُقوَب يُوُسُف بأُن َعبأدي الأُمؤأ هي السَّ َها يفي يفي َهذي ي أ
 ٍِ ي َّ  ََجأٍع َعظي ِي َلييَج َقَصَد َغرأ ا َعََبَ اْلأ َل، فَ َلمَّ ََاريَس َوالرَّاجي نَُّه ََجََع َوَحَشَد الأ ، فَإي نأ َعَساكيري الأَمغأريبي مي

ًرا، ، َشهأ َيرينأجي َي ليلأ يَنَة َشنأََتييَن، َوهي ، َفَحَصَر َمدي  الأبيََلدي
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نأُه يفي رَبي  َا َمَرٌض َفَماَت مي .فََأَصابَُه ِبي َنأَدُلسي َن اْلأ بييلييََّة مي يَنةي إيشأ َل يفي ََتبُوٍت إيََل َمدي ، َوْحُي َوَّلي  يٍع اْلأ
نأ  ََحٍد مي لأُملأكي ْلي يٍَّة ِبي ًرا، َوَماَت َعنأ َغريأي َوصي رييَن َسَنًة َوَشهأ شأ ي َوعي نَ َتنيأ ُة ُملأكيهي اث أ هي، وََكاَنتأ ُمدَّ َأوأََلدي

َق رَأأُي قُ وَّادي الأ  ََ هي أَِي يُوُسَف يَ عأُقوَب بأني يُوُسَف فَات َّ ني ]َعَلى ََتألييكي َوَلدي مي يَن َوَأوأََلدي َعبأدي الأُمؤأ دي ُمَوحِي
ي َماَت فييهي أَبُوُه ليَئَلَّ َيُكونُوا بيَغريأي َمليٍك ََيأَمُع   َن الأَوقأتي الَّذي [ َفَملَُّكوُه مي ني مي ِأ بأني َعبأدي الأُمؤأ َكليَمتَ ُه

ِبيي  . وَ ليُقرأ ريََة يفي النَّاسي َسَن السِي ، َوَأحأ َسَن قيَياٍم، َوَأقَاَم رَايََة اْلأيَهادي ، فَ َقاَم يفي َذليَك َأحأ َن الأَعُدوِي ََ ِأ مي َكا
ريَها مَ  سأ َقاَدتأ إيلَيأهي ِبَي َلُة َوان أ وأ تَ َقاَمتأ َلُه الدَّ ، فَاسأ َاصِي َوالأَعامِي َعةي َديِيًنا ُمقييًما ليلأُحُدودي يفي اْلأ َع سي

َها، َوأَ  ، َورَتََّب الأُمَقاتيَلَة يفي َسائيري بيََلدي لرِيَجالي َنأَدُلسي َوَشَحنَ َها ِبي َواَْلَا َأقأطَاريَها، َورَتََّب ثُ ُغوَر اْلأ َلَح َأحأ صأ
 َوَعاَد إيََل ُمرَّاكيَش.

نأ  ََ َطرييُقُه أَلأنَيَ مي ريَةي، وََكا ََ أَبُوُه يُوُسُف َحَسَن السِي ِأ وََكا ، ُيُيبُّ الأُعَلَماَء َويُ َقرِيُِبُ َطرييقي أَبييهي َمَع النَّاسي
َن الأبيََلدي  َمتيهي َوَخاصَّتيهي. َوَأَحبَُّه النَّاُس َوَماُلوا إيلَيأهي، َوَأطَاَعُه مي دأ ُل خي ِأ َأهأ ، َوُه ِأ تَ َنَع َعَلى َوُيَشاويرُُه َما امأ

َوالي  َمأ َبايَةي اْلأ ني  أَبييهي، َوَسَلَك يفي جي ُسأ تَ َقاَمتأ لَُه الأبيََلُد ِبي ُه إيََل َغريأيهي، َواسأ ََ أَبُوُه َيَأُخُذُه، َوَلَأ يَ تَ َعدَّ َما َكا
 َ َأ تُ ُويفِي ليَها، َوَلَأ يَ َزلأ َكَذليَك إيََل َأ ليهي َمَع َأهأ َُه اَّللَُّ تَ َعاََل  -فيعأ  .-َرْحي

 
يني الأَكَركي  وي َصََلحي الدِي ُر َغزأ  ذيكأ

َو، َوََجََع َعَساكيَرُه، فَأَتَ تأُه يفي َهذي  َق يُرييُد الأَغزأ َمشأ نأ دي يني مي َخري، َساَر َصََلُح الدِي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ
. وََكَتَب إيََل مي  ني ُب اْلأيصأ ، َصاحي ََ ُد بأُن قَ َرا َأرأَسََل يني ُُمَمَّ َيٍة، َوِميَّنأ َأََتُه نُوُر الدِي نأ ُكلِي ََنحي َر مي صأ

بي  ، فَ َناَزَل الأَكَرَك َوَحَصَرُه، َوَضيََّق َعَلى َمنأ بيهي، َوَأَمَر بيَنصأ نأَدُه َعَلى الأَكَركي َكُرَها عي ُضَر َعسأ  ليَيحأ
ُن، َوُهَو َوالرََّبضُ  ََ الرََّبَض، َوبَقيَي اْلأيصأ ليُمو َتدَّ الأقيَتاُل، َفَمَلَك الأُمسأ ى  َعلَ الأَمَجانييقي َعَلى رََبَضهي، َواشأ

نَ ُهَما َخنأَدقًا ََّ بَ ي أ ٍد، إيَلَّ َأ  َسطأحي َجَبٍل َواحي
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هُ  مَّ َابي فييهي ليَيطي َجاري َوالَتُّ َحأ يني ِبييلأَقاءي اْلأ رَاًعا، فََأَمَر َصََلُح الدِي تِينَي ذي ُقُه َْنأُو سي يًما ُعمأ رأ َعظي دي ِأ يَ قأ ، فَ َل
َرةي  نأُه ليَكث أ نُ وِي مي ، َأَحٌد َعَلى الدُّ َن الأَمَجانييقي َجاري مي َحأ سي َواْلأ ُرأخي َوالأَقوأ َن اْلأ َهامي مي لسِي ِأ ِبي يي َعَليأهي الرَّمأ

ُل إي  َنأَدقي َوََل َيصي ََ ََتأَتُه إيََل اْلأ ي َما َُيَكِيُن الرِيَجاَل ََيأُشو َشابي َواللَّْبي َخأ ْلأ َأ يُ بأََن ِبي َن فََأَمَر َأ ٌء مي ِأ َشيأ لَيأهي
َهامي وَ  ُه، السِي مُّ َنأَدقي َما َيطي ََ يفي اْلأ َقائيفي َويُ لأُقو ََ ََتأَت السَّ َُعيَل َذليَك، َفَصاُروا ََيأُشو َجاري، فَ  َحأ اْلأ

َن لَيأًَل َوََّنَارًا. ي اْلأيصأ نَي َمَع َذليَك تَ رأمي ليمي  َوَُمَانييُق الأُمسأ
ِأ َوفُ رأسَ  َيرينأجي إيََل َمليكيهي َن الأ ِأ َعنأ َوَأرأَسَل َمنأ فييهي مي ُه ََ ِأ َوَضعأ َزُه ِأ َعجأ ِأ َويُ َعرِيُفوََّنُ وََّنُ دُّ َتمي ِأ َيسأ اَّنيي

ا بَ َلَغ اْلأَََبُ  لينَي، فَ َلمَّ ِأ َعجي ريَها، َوَساُروا إيََل َْنأَدَتيي َيرينأُج َعنأ آخي َتَمَعتي الأ ، فَاجأ ني ظي اْلأيصأ َأ ِأ حي رييهي ِبيَسي



يني رََحَل َعني الأَكرَ  ِأ إيََل إيََل َصََلحي الدِي زيَمُه َأ يَ هأ ، َويُ ُعوَد بَ عأَد َأ ِأ ُه ََ ِأ َوُيَصافي ِأ لييَ لأَقاُه كي إيََل َطرييقيهي
َرأضي َوُصُعوبَةي الأمَ  ُُشونَةي اْلأ ِأ ْلي ُه ن أ نُ وُّ مي َِ َونَ َزَل، َوَلَأ َُيأكينأُه الدُّ ِأ َوَخيَّ ُه ن أ ، فَ َقُرَب مي ِأ الأَكَركي َلكي إيلَيأهي سأ

يقيهي، فََأقَامَ  فًا َعَلى  َوضي نأُه َخوأ َُحوا مي ِأ َيَبأ ، فَ َل ِأ ُه ن أ َن مي َي لييَ َتَمكَّ نأ َذليَك الأَمَكا ِأ مي ُر ُخُروَجُه َتظي ًما يَ ن أ َأَّيَّ
، فَ  ِأ رييهي ليُمُه ِبيَسي ِأ َمنأ يُ عأ َخ، َوَجَعَل ِبييزَائيهي َة فَ َراسي دَّ ِأ عي ُه ا رََأى َذليَك رََحَل َعن أ ، فَ َلمَّ ِأ هي َُوسي َساُروا نُ 

ُلُغ َغَرضَ لَ  يَنئيٍذ َوََل يَ ب أ ُن حي َِ أَنَُّه ََل يَ َتَمكَّ يني َذليَك َعلي َِ َصََلُح الدِي ا َعلي ، فَ َلمَّ ُه، َفَساَر يأًَل إيََل الأَكَركي
َرق َ  ا َوَصَل إيََل ََنبُ ُلَس َأحأ ، فَ َلمَّ َن الأبيََلدي يَنةي ََنبُ ُلَس، َوََّنََب ُكلَّ َما َعَلى َطرييقيهي مي َها َوَخرََِّبَا إيََل َمدي

َء  َهُد زََكريَّيَّ َا َمشأ طيَيَة، َوِبي َها إيََل َسَبسأ ثَ َر، َوَساَر َعن أ َعَليأهي  -َوََّنَبَ َها، َوقَ َتَل فييَها َوَأَسَر َوَسََب فََأكأ
ََلُم  ، َورَحَ  -السَّ ِأ َقَذُه تَ ن أ نَي، فَاسأ ليمي َن الأُمسأ َرى مي َا ََجَاَعُة َأسأ َا َكنييَسٌة، َوِبي ينينَي فَ نَ َهبَ َها َوِبي َل إيََل جي

 َ َراََّي يفي َطرييقيهي َيَييًنا َوِشي َق َوََّنََب َما َعَلى َطرييقيهي َوَخرَّبَُه، َوَبثَّ السَّ َمشأ ََ َوَخرََِّبَا، َوَعاَد إيََل دي اًَل يَ غأَنُمو
َق. َمشأ ، َوَوَصَل إيََل دي ََ  َوَُيَرِيبُو

 
َابَةَ  نَي ِبي ُر ُملأكي الأُمَلثَّمي ني  ذيكأ مي َها إيََل َأوأََلدي َعبأدي الأُمؤأ دي  َوَعوأ

َي الأمُ  نأ َأعأَيا بأني َغانيَيَة َوُهَو مي َحاَق الأَمعأُروُف ِبي ، َخَرَج َعلييُّ بأُن إيسأ ََ َنةي، يفي َشعأَبا هي السَّ نَي يفي َهذي َلثَّمي
ُب َجزييرَ  يَنئيٍذ َصاحي ، َوُهَو حي يَن َكانُوا ُمُلوَك الأَمغأريبي  ةي َمُيورأقََة، إيََل الَّذي
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ُطوَلُه فَ  َر ُأسأ ني َعمَّ مي َع بيَوفَاةي يُوُسَف بأني َعبأدي الأُمؤأ ا َسَي َايََة َفَمَلَكَها، َوَسَبُب َذليَك أَنَُّه َلمَّ رييَن ِبي شأ ََ عي َكا
ُلهُ  َايََة، َوَخَرَجتأ َخي أ لي ِبي هي فََأرأَسى يفي َساحي ِي َفَكانُوا َْنأَو  قيطأَعًة َوَساَر يفي َُجُوعي َواّني َن الشَّ َوريَجالُُه مي

َنَُّه ا َايََة بيَغريأي قيَتاٍل ْلي يَنَة ِبي ٍل، َفَدَخَل َمدي نَي َوَأرأبَ َعةي آََلفي رَاجي َن الأُمَلثَّمي اَئَِتأ فَاريٍس مي ََّ َوالييَ َها مي َق َأ ََ ت َّ
ٍم إيََل ُمرَّاكيَش وَ  َّيَّ َها قَ بأَل َذليَك ِبَي نأُه، َفَجاَء َساَر َعن أ ُظَها مي ََ ُكأ فييَها َجيأًشا َوََل ُِمَانيًعا ليَعَدمي َعُدوٍِ َُيأ َلَأ َيَتأ

نأ ب َ  َا َوَوافَ َقُه ََجَاَعٌة مي َسُه بيَذليَك، فََأرأَسى ِبي َأ ُث نَ  ِأ أَنَُّه ُُيَدِي َساِبيي ُِ َوَلَأ َيُكنأ يفي حي َلةي َبِني الأُمَلثَّ َقاََّي َدوأ
نَ َْحَّاٍد َوَصاُرو  نأ َطرييقيهي َوَمَعُه مي َايََة فَ َعاَد مي َع َخََبَُه َواِلي ِبي ُسُه، َفَسمي َأ ِأ َوَقويَيتأ نَ   ا َمَعُه َفَكثُ َر ََجأُعُه ِبيي

يَن يفي تيلأَك اْلأيَهاتي َْنأَو أَلأفي  َن الأَعَربي َوالأَقَبائيلي الَّذي يَن َثََلَثُياَئةي فَاريٍس، َفَجَمَع مي دي ٍس، فَاري الأُمَوحِي
 َُ ُر أَلأفي فَاريٍس، َوتَ َواقَ  ِأ َوَقدأ َصاَر َمَعُه َقدأ نأُه، َفَخَرَج إيلَيأهي ِأ مي ِبيي ُِ َوبيُقرأ ُِ الأُمَلثَّ َع ِبيي وا َساَعًة َفَسمي

يَنئيٍذ َواِلي  ََزَم حي ، فَاَّنأ َايََة إيََل الأُمَلثَِّي ُُموعي الَِّتي َكاَنتأ َمَع َواِلي ِبي يُع اْلأ َن فَانأَضاَف َجَي َايََة َوَمنأ َمَعُه مي  ِبي
َايََة َفَجَمَع َجيأَشُه َوَخَرَج إيََل َأعأَمالي ِبيَ  ُِ إيََل ِبي يَن َوَساُروا إيََل ُمرَّاكيَش، َوَعاَد الأُمَلثَّ دي ايََة فََأطَاَعُه الأُمَوحِي

َأ َجاَء َجيأٌش مي  ََوى َفَحَصَرَها إيََل َأ يَنَة اْلأ يُعَها إيَلَّ ُقَسنأطي ٍر َسَنَة َجَي ََ نأ ُمرَّاكيَش يفي َص يَن مي دي َن الأُمَوحِي
َا َُيأََي َوَعبأُد اَّللَّي َأَخَوا  ََ ِبي ري وََكا َايََة يفي الأََبِي َوالأَبحأ اَئٍة إيََل ِبي مي َدى َوََثَانينَي َوََخأسي َحاَق إيحأ َعلييِي بأَن إيسأ



ي َوْلَيَقا  َها َهاريَبنيأ ن أ ، َفَخَرَجا مي يَنَة َوَساَر إيََل إيفأرييقييََّة.الأُمَلثَِّي َما فَ َرَحَل َعنأ ُقَسنأطي يهي خي  ِبَي
بي الأَمغأ  َايََة َوَصَل إيََل يَ عأُقوَب بأني يُوُسَف َصاحي َ ِبي ََّ َواِلي نأ ُمرَّاكيَش َأ َيأشي مي ََ َسَبُب إيرأَسالي اْلأ ريبي وََكا

تييََلءي الأُملَ  َز الأَعَساكيَر يفي الأََبِي َوَعرََّفُه َما َجَرى بيبيَجايََة َواسأ ، َفَجهَّ َواّني فيهي َعاقيَبَة الت َّ َها، َوَخوأ نَي َعَلي أ ثَّمي
تَ َعاُدوَها. ري يفي َخلأٍق َكثيرٍي َواسأ ُطوَل يفي الأَبحأ ُسأ َز اْلأ رييَن أَلأَف فَاريٍس َوَجهَّ شأ  عي

 
هي  يَن َوُملأكي َوَلدي بي َماريدي ُر َوفَاةي َصاحي  ذيكأ

هي ال ِي بأني ََتأريََتَش بأني إييلأغَازييِي بأني َأرأ يفي َهذي يني بأني أَلأِبي ِي الدِي يني إييلأغَازييُّ بأُن َْنأ َنةي َماَت ُقطأُب الدِي َتَق سَّ
ٌل َوقَاَم بيََتأبيَيتيهي َوتَ  َأ ، َوُهَو طي ََ َلُق َأرأَسََل يني بَ وأ ُنُه ُحَساُم الدِي يَن، َوَمَلَك بَ عأَدُه اب أ ُب َماريدي بيريي َصاحي دأ

يني َفَحكَ  ََلَط َخاَل ُقطأبي الدِي ُب خي ََ َشاهأ َأرأَمَن َصاحي ُش َِمأُلوُك أَبييهي، وََكا يني الأبُ قأ َِ َِمأَلَكتيهي نيظَاُم الدِي
 ََ هي، وََكا َش َمَع َوَلدي لَتيهي، َوُهَو رَتََّب الأبُ قأ  يفي َدوأ
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ًَل َحَسَن ا ًا َعادي ُش َديِيًنا َخريِي َ الأَوَلُد َلَأ َُيَكِينأُه الأبُ قأ ا َكَبي َسَن تَ رأبييَ َتُه َوتَ َزوََّج ُأمَُّه، فَ َلمَّ ريَةي َحلييًما، فََأحأ لسِي
ُلٌؤ َقدأ ََتَكَّ  ُُه ُلؤأ يني َهَذا َِمأُلوٌك اَسأ ََ لينيظَامي الدِي َبأٍط َوَهَوٍج فييهي، وََكا نأ َِمأَلَكتيهي ْلي لَتيهي النِيظَاُم مي َِ يفي َدوأ

َأ َماَوحَ  ُر َكَذليَك إيََل َأ َمأ ، َوَلَأ يَ َزلي اْلأ َعُلُه َمَع الأَوَلدي َأ ُل النِيظَاَم َعَلى َما يَ  ََ َُيأمي َِ فييَها، َفَكا َت الأَوَلُد َك
نأُه إيَلَّ  ، فَ َرت ََّبُه النِيظَاُم يفي الأُملأكي َولَيأَس َلُه مي يني نأُه َلَقُبُه ُقطأُب الدِي َغُر مي ُِ إيََل  َوَلُه َأٌخ َأصأ ُكأ ُِ، َواْلأ سأ اَلي

ُش فََأََتُه ُقطأُب  اَئٍة، َفَمريَض النِيظَاُم الأبُ قأ تِيمي َدى َوسي ُلٍؤ، فَ َبقيَي َكَذليَك إيََل َسَنةي إيحأ يني النِيظَامي َوُلؤأ الدِي
يني بي  ُلٌؤ َوَضَربَُه ُقطأُب الدِي هي َخَرَج َمَعُه ُلؤأ نأدي نأ عي ا َخَرَج مي كِينٍي َمَعُه فَ َقتَ َلُه، ُثَّ َدَخَل إيََل يَ ُعوُدُه، فَ َلمَّ سي

ي إيََل ا َدُه َوَمَعُه ُغََلٌم لَُه َوأَلأَقى الرَّأأَسنيأ كِينُي فَ َقتَ َلُه أَيأًضا، َوَخَرَج َوحأ هي السِي ، وََكانُوا  النِيظَامي َوبيَيدي َنادي َجأ ْلأ
ُلٌؤ فََأذأَعُنو  ُِ النِيظَاُم َوُلؤأ ِأ َقدأ أَنأَشَأُه َرَج َمنأ َأرَاَد َوتَ َرَك َمنأ َأرَاَد، ُكلُُّه َن َأخأ ا ََتَكَّ لطَّاَعةي، فَ َلمَّ ا َلُه ِبي

ٌِ فييَها  ََ َحاكي يَّةي َوُصوَر، َوُهَو إيََل اْلأ َا َوقَ لأَعةي الأَباريعي يَن َوَأعأَماْلي ََل َعَلى قَ لأَعةي َماريدي تَ وأ َحازيٌم يفي َواسأ
َعاليهي.  َأف أ

 
ةي َحَوا دَّ ُر عي ثَ ذيكأ  دي

ُيوخي إيَسأَ  ِي بأُن َشيأخي الشُّ ي ُيوخي َعبأُد الرَّحي يني َشيأُخ الشُّ ُر الدِي َ َصدأ َنةي تُ ُويفِي هي السَّ يَل ]الأَوفَ َياُت[ يفي َهذي اعي
َي اْلأيََلَفةي َرُسوًَل إي  يَوا ََ َقدأ َساَر يفي دي ، وََكا ََ ََد يفي َشعأَبا ُيوخي أَِي َسعييٍد َأْحأ ََل َصََلحي بأني َشيأخي الشُّ

صي  بي الأَموأ يني َصاحي زِي الدِي َ عي َنُه َوَبنيأ ُم يفي َمعأََن الصُّلأحي بَ ي أ َادي رٌي اْلأ يني َبشي َهاُب الدِي يني َوَمَعُه شي ، الدِي لي
َتقيرَّ يفي  ِأ َيسأ َأ َعاَد فَ َل يني َُيأُصُر الأَكَرَك، فََأقَاَما إيََل َأ َق َوَصََلُح الدِي َمشأ ٌر،  فَ َوَصََل إيََل دي الصُّلأحي َأمأ



َطليَحا، َأ َيصأ لأَمَقامي إيََل َأ يني ِبي َما َصََلُح الدِي ، فََأَشاَر َعَليأهي َدَة إيََل الأعيَراقي َعََل  َوَمريَضا َوَطَلَبا الأَعوأ َأ ِأ يَ  فَ َل
َنةي. خأ لسَّ رٌي ِبي َرِي َفَماَت َبشي  َوَسارَا يفي اْلأ

لرََّحَبةي، وَ  يني ِبي ُر الدِي َد زََمانيهي، َقدأ ََجَعَ َوَماَت َصدأ ََ َواحي ، وََكا َهدي الأُبوقي  ُدفيَن ِبيَشأ
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ًا، َكريَيًا، َحلييًما، َوَلُه َمَناقيُب َكثي  ََ َملأَجًأ ليُكلِي َخائيٍف، َصاْلي َيا، وََكا ن أ يني َوالدُّ َ ريََّيَسةي الدِي ريٌَة، َوَلَأ َبنيأ
هي َهَذا َدَواًء  لأ يفي َمَرضي تَ عأمي ًَل َعَلى اَّللَّي تَ َعاََل.َيسأ  تَ وَكُّ

، رَئييُس أَ  افيعييُّ قييُه الشَّ ََ يُّ الأ َُجنأدي يفي اْلأ دي بأني َعبأدي اللَّطي يفي بأُن ُُمَمَّ َ َعبأُد اللَّطي ، َوفييَها تُ ُويفِي ََ َها ََ صأ
نأهُ  عأٌر َفمي ، َوَلُه شي َجِي َن اْلأ ََ َوَقدأ َعاَد مي تُُه بيَبابي َِهََذا ََ َموأ  :وََكا

نأ َمرأبَعي  َمعيي ... ََّي َسَقى اَّللَُّ اْلأيَمى مي ْلأيَمى َداٌر َسَقاَها َمدأ  ِبي
؟ عي نأ َمرأجي ي الأَغَضى مي ََماّني َضلٌَّة ... َهلأ إيََل َوادي عأريي َواْلأ  لَيأَت شي

َمعي  ي بيَنا ... َما َعَلى َعلأَوَة َلوأ َلَأ َتسأ َنتأ َعلأَوُة ليلأَواشي  َأذي
تأ َعِنِي َفَما قَ لأِبي َمعييَأوأ ََتَرَّ  ََ  تأ َرَشًدا فييَما َوَشى ... َأوأ َع

َي َعنأُه َوَأرأَضاُه. َُه اَّللَُّ َوَرضي  َرْحي
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اَئة[ مي َدى َوََثَانينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
581 - 

اَئةٍ  مي َدى َوََثَانينَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
ُر حَ  َها ليَوفَاةي َشاهأ َأرأَمنأ ذيكأ يليهي َعن أ َل، َورَحي صي يني الأَموأ ري َصََلحي الدِي  صأ

مَ  نأ دي ريُُه مي ََ َمسي َل َمرًَّة ََثنيَيًة، وََكا صي يني يُوُسُف بأُن أَيُّوَب الأَموأ َنةي َحَصَر َصََلُح الدِي هي السَّ َق يفي َهذي شأ
يَ  َنةي الأَماضي َن السَّ ي الأقيعأَدةي مي َها يفي ذي ن أ َنُة، َوَساَر مي َأ َخَرَجتي السَّ َا إيََل َأ ةي، فَ َوَصَل إيََل َحَلَب، َوَأقَاَم ِبي

ي يني َكوأَكَبأييِي بأني زَيأني الدِي ََّري الدِي ََ قَ َبَض َعَلى ُمَظ ا َوَصَل َحرَّا َزييَرةي، فَ َلمَّ ي  فَ َعََبَ إيََل َأرأضي اْلأ ني الَّذي
َّيَ  ََ َسَبَب ُملأكيهي الدِي ََزرييَّةي.َكا  َر اْلأ

دي  رُي َعَليأهي بيَقصأ يني ُكلَّ َوقأٍت، َوُيشي ُل َصََلَح الدِي ََ يُ َراسي يني َكا َََّر الدِي ََّ ُمَظ هي َعَليأهي َأ  َوَسَبُب قَ بأضي
َها، ََخأ  ُن َلُه َذليَك َويُ َقوِيي َطَمَعُه، َحَّتَّ إينَُّه َبَذَل َلُه، إيَذا َساَر إيلَي أ ، َوُُيَسِي لي صي يَناٍر، الأَموأ نَي أَلأَف دي سي

، َوأَنأَكَر َذليَك، فَ َقَبَض َعَليأ  َن الأَمالي َا َبَذَل مي ، َلَأ َيفي َلُه ِبي ََ يني إيََل َحرَّا ا َوَصَل َصََلُح الدِي هي، فَ َلمَّ



َل بيهي، ُثَّ َأطأَلَقُه.  َووَكَّ
ََ َقدأ أَ  ََ َوالرَُّها، وََكا يَنِتي َحرَّا َنَُّه َخاَف اْنأيَراَف النَّاسي َعنأُه َوَأَعاَد إيلَيأهي َمدي َا َأطأَلَقُه ْلي نأُه َوإيََّّ َخَذُِهَا مي

نأ ََتألييكيهي الأبي  يني َمَعُه مي ََُّر الدِي َا اعأَتَمَدُه ُمَظ ِأ َعليُموا ِبي ِأ ُكلَُّه ََّنَُّ ََزرييَّةي، ْلي لأبيََلدي اْلأ  ََلَد فََأطأَلَقُه.ِبي
يني َعنأ  يني  َوَساَر َصََلُح الدِي ، َوَدارَا، َوُمعيزُّ الدِي ني نأَدُه َعَساكيُر اْلأيصأ ، َفَحَضَر عي َوَّلي ََ يفي رَبييٍع اْلأ َحرَّا

ََ َقدأ فَاَرَق طَاَعَة  ، وََكا لي صي بي الأَموأ يني َصاحي زِي الدِي ي عي َزييَرةي، َوُهَو ابأُن َأخي ُب اْلأ َسنأَجرأ َشاهأ، َصاحي
دي  هي بَ عأَد قَ بأضي ُُمَاهي . َعمِي لي صي يني إيََل الأَموأ ، َوَساَر َمَع َصََلحي الدِي يني  الدِي

َنةُ  يني َوَمَعَها اب أ يني َواليَدَتُه إيََل َصََلحي الدِي زُّ الدِي يَنةي بَ َلٍد َسريََّ َأََتبيكأ عي ا َوَصُلوا إيََل َمدي هي نُوري فَ َلمَّ  َعمِي
َن ال ُُِهَا مي يني َُمأُمودي بأني زينأكييٍِ َوَغريأ نأُه الأُمَصاَْلََة، الدِي ََ مي َلةي، َيطأُلُبو وأ َي الدَّ نأ َأعأَيا ، َوََجَاَعٌة مي نِيَساءي

. ِأ ُه لأَعَساكيري لييَ ُعوَد َعن أ ْنأَاَد ِبي  َوَبَذُلوا َلُه الأُمَوافَ َقَة، َواْلأي
 َ ُنَّ إيَذا َطَلْبأ نأَدُه ظَنُّوا َأَّنَّ َنَُّه وَُكلَّ َمنأ عي َا َأرأَسَلُهنَّ ْلي َنُة  َوإيََّّ يََّما َوَمَعُهنَّ اب أ اَم َأَجاَِبُنَّ إيََل َذليَك، ََل سي الشَّ

. يني هي َوَوِليِي نيعأَمتيهي نُوري الدِي  ََمأُدومي
َعُلُه َويَ ُقولُُه، فََأَشاَر أَ  َأ ِأ فييَما يَ  َتَشارَُه َحابَُه َواسأ َضَر َأصأ ، َوَأحأ َزَْلُنَّ ا َوَصلأَن إيلَيأهي أَن أ ِأ فَ َلمَّ ثَ ُرُه كأ

نأ  ُطوُب، َوُِهَا مي ََد الأَمشأ يَسى َوَعلييُّ بأُن َأْحأ قييُه عي ََ نأُه، َوقَاَل َلُه الأ َ مي نَّ إيََل َما طََلْبأ بَ َلدي  ِبييَجابَتيهي
نأ َأعأَمالي  ارييَّةي مي َكَّ  اْلأ
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يني مَ  زَّ الدِي ََّ عي َرَأٍة، فَإي مأ َُك َلي لي ََل ُيَتأ صي ثأُل الأَموأ : مي لي صي .الأَموأ ظي الأبَ َلدي َأ  ا َأرأَسَلُهنَّ إيَلَّ َوَقدأ َعَجَز َعنأ حي
ُبوَلٍة، َوَلَأ َيُكنأ إيرأَساُْلُنَّ  عأَذاٍر َغريأي َمقأ َعنأ َضعأٍف  َوَواَفَق َذليَك َهَواُه، فََأَعاَدُهنَّ َخائيَباٍت، َواعأَتَذَر ِبَي

رِي  َا َأرأَسَلُهنَّ طََلًبا ليَدفأعي الشَّ ٍن، إيََّّ لي  َوَوهأ صي يني إيََل الأَموأ ََ رََحَل َصََلُح الدِي ا ُعدأ َسُن. فَ َلمَّ َي َأحأ لَِّتي هي ِبي
ا قَاَرَب الأبَ َلَد نَ َزَل َعلَ  ُر ِبييََلفي َذليَك، فَ َلمَّ َمأ ََ اْلأ نأُه، َوُهَو َكالأُمتَ يَ قِيني أَنَُّه ََيأليُك الأبَ َلَد، وََكا ى فَ رأَسٍخ مي

َكُرُه يفي  َتدَّ َعسأ َكَريأني ُمَناَوَشاٌت َوامأ َ الأَعسأ ََ ََيأريي َبنيأ ي اْلأيلَّةي الأَمَراقييَّةي، وََكا َراءي بينَ َواحي تيلأَك الصَّحأ
. يِي ري الأَبابي الأعيَمادي  بيظَاهي

هي النِيَساَء، فَ رَ  ِأ َغيأظًا َوَحنَ ًقا ليَردِي َُوَسُه ، َوَبَذَل الأَعامَُّة نُ  لي صي لأَموأ يني َما وَُكنأُت إيذأ َذاَك ِبي َأى َصََلُح الدِي
ري َوُملأُك الأ  ُن الذِيكأ ، َحيأُث فَاَتُه ُحسأ هي النِيَساَء َنَداَمَة الأُكَسعييِي َم َعَلى رَدِي ، َلَأ َيُكنأ َُيأَسُبُه، فَ َندي بَ َلدي

. بييخي وأ مي َوالت َّ للَّوأ نَّ ِبي هي يَن َأَشاُروا بيَردِي  َوَعاَد َعَلى الَّذي
َلُه َويُ نأكيُرونَُه، َوَأََتُه َوَجاَءتأُه ُكُتُب الأ  ََ فيعأ لي يُ َقبِيُحو صي َّنأ لَيأَس َلُه َهًوى يفي الأَموأ لي َوَغريأيهي ِمي اضي ََ ي الأ َقاضي

 ََّ َزَلُه َوَمَعُه َأُخوُه ُمَظ ُب إيرأبيَل، فَأَن أ يني َصاحي يني يُوُسُف بأُن زَيأني الدِي لي زَيأُن الدِي صي يني َوُهَو َعَلى الأَموأ   ُر الدِي
. لي صي َن الأَموأ رأقييِي مي َانيبي الشَّ ْلأ َُمَراءي ِبي َن اْلأ ُُِهَا مي  َكوأَكَبأييُّ َوَغريأ



نأ بَ َلدي اْلأَ  َُديأَدةي مي ارييَّ إيََل قَ لأَعةي اْلأ َكَّ ُطوَب اْلأ ََد الأَمشأ َزَلةي َعلييَّ بأَن َأْحأ َن الأَمن أ ارييَّةي، َفَحَصَرَها َوَسريََّ مي كَّ
َتَمَع عَ  .َواجأ لي صي يني َعني الأَموأ َأ رََحَل َصََلُح الدِي ََكارييَّةي َكثيرٌي، َوبَقيَي ُهَناَك إيََل َأ َرادي َواْلأ َكأ َن اْلأ  َليأهي مي

 ، ََ َكري َويَ ُعوُدو َن الأَعسأ رأقييِي مي َانيبي الشَّ َن اْلأ ََ مي َلَة فَ يُ َقاتيُلو جأ ََ دي لي يَ عأَُبُو صي ََ َعامَُّة الأَموأ ا  وََكا ََ َوَلمَّ َكا
نأَدارَ  ََ لأَقلأَعةي زَلأ ََّ ََنئيَبُه ِبي بَ َها َأ يني َصاحي زَّ الدِي َل بَ َلَغ َأََتبيكأ عي صي ُر الأَموأ يني ُُيَاصي ُيَكاتيُبُه،  َصََلُح الدِي

رَ  ََ َقدأ َأخأ ، وََكا يني دي الدِي ي بيَرأأيي ُُمَاهي َتدي َن الصُُّعودي إيََل الأَقلأَعةي َوَعاَد يَ قأ َجُه، َكَما ذََكرأََنُه، َفَمنَ َعُه مي
ُر إيََل الصُّ  َمأ ، َحَّتَّ آَل اْلأ َوالي َحأ َن اْلأ ََ َفَسَد مي َلَح َما َكا ُُموَر، َوَأصأ ُدُر َعنأ رَأأييهي، َوَضَبَط اْلأ ، َوَيصأ لأحي

.ُ َأ َشاَء اَّللَّ  َعَلى َما َنذأُكُرُه إي
يٌّ أَ  ٌَ بَ غأَدادي يني إينأَسا نأَد َصََلحي الدِي ، ُثَّ َخَرَج إيََل َصََلحي َوَحَضَر عي لي صي لأَموأ  قَاَم ِبي
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َلَة إيَذا نُقيلَ  جأ ََّ دي َيةي نيينَ َوى، َوقَاَل: إي لي إيََل ََنحي صي َلَة َعني الأَموأ جأ يني فََأَشاَر َعَليأهي بيَقطأعي دي تأ َعني الدِي
َناَها بيَغريأي قيَتاٍل َفَظنَّ  ُلَها َفَمَلكأ َش َأهأ لي َعطي صي ٌق، فَ َعَزَم َعَلى َذليَك،  الأَموأ دأ َلُه صي ََّ قَ وأ يني َأ َصََلُح الدِي

ثُ ُر، َوََل فَائيَدةَ  َعَب َيكأ َة َتُطوُل، َوالت َّ ََّ الأُمدَّ لأُكلِييَّةي، فَإي َِ أَنَُّه ََل َُيأكيُن َقطأُعُه ِبي  َورَاَءُه، َوقَ بََّحُه َحَّتَّ َعلي
َحابُُه، فََأعأَرَض َعنأُه. نأَدُه َأصأ  عي

َها إيََل َميَّافَاريقينَي.  ُرُه، ُثَّ رََحَل َعن أ َأ قَاَرَب آخي َخري إيََل َأ نأ َأوَّلي رَبييٍع اْلأ ََكانيهي مي ََ َسَبُب َوَأقَاَم ِبي وََكا
َََبُ بيَوفَاتي  َخري، فَ َوَصَل اْلأ َع رَبييٍع اْلأ َا ََتسي َ ِبي ََلَط، تُ ُويفِي َب خي ، َصاحي ََّ َشاهأ َأرأَمنأ رييَن َذليَك َأ هي يفي الأعيشأ
ََّ َشاهأ َأرأَمنأ َلَأ َُيأليفأ َوَلًدا َوََل َأَحًدا مي  َها َوََتَلُّكيَها، َحيأُث إي يلي إيلَي أ نأُه فَ َعَزَم َعَلى الرَّحي لي بَ يأتيهي مي نأ َأهأ

ُُه بُ  َها َِمأُلوٌك لَُه اَسأ ََل َعَلي أ تَ وأ َا َقدي اسأ .ََيأليُك بيََلَدُه بَ عأَدُه، َوإيََّّ يني ُتُمرأ َوَلَقُبُه َسيأُف الدِي  كأ
لأمُ  رُي ِبي لي فَ ُيشي صي لأَموأ َُوا، فََأمَّا َمنأ َهَواُه ِبي تَ َل يني ُأَمَراَءُه َوُوَزرَاَءُه، فَاخأ َتَشاَر َصََلُح الدِي َقامي َوُمََلزيَمةي فَاسأ

َََتبيكييِي فَ  َرُه َأَذى الأبَ يأتي اْلأ ََبُ اْلأيَصاري َْلَا، َوَأمَّا َمنأ َيكأ ََلَط َأكأ ََّ ويََليََة خي ، َوقَاَل: إي يلي لرَّحي نَُّه َأَشاَر ِبي إي
َنا تيلأ  َها، َوإيَذا َمَلكأ ُظَها َوَيُذبُّ َعن أ ََ ٌَ َُيأ هي َْلَا ُسلأطَا َي َسائيَبٌة ََل َحافيَظ َْلَا، َوَهذي ُِ، َوهي َظ َك َسُهَل َوَأعأ

هي َوَغريأيَها، فَ َتََتَدََّد يفي أَ  ُر َهذي ريهي.َأمأ  مأ
ُعونَُه ليُيَسلِيمُ  َتدأ ليَها َوُأَمَرائيَها، َيسأ نأ َأهأ ََلَط، مي َي خي نأ َأعأَيا وا إيلَيأهي الأبَ َلَد، فَاتَُّيَق أَنَُّه َجاَءُه ُكُتُب ََجَاَعٍة مي

ََّ َِشأَس  ًرا، فَإي يَعًة َوَمكأ ، وََكاَنتأ ُمَكاتَ َبُة َمنأ َكاتَ َبُه َخدي لي صي ََ بأَن َفَساَر َعني الأَموأ َلَوا يني الأبَ هأ الدِي
، وََكا ِأ ُه ن أ ِأ ليَيأأُخَذ الأبيََلَد مي َلَكةي، َقدأ َقَصَدُه ََ َوتيلأَك الأَممأ ََ َوَِهََذا َب َأذأرَبييَجا ، َصاحي ََ قَ بأَل إييلأديَكزأ

َعَل َذليَك َطري  ًتا لَُه ليَيجأ نِيهي، بين أ ، َعَلى كيََبي سي َا.َذليَك َقدأ َزوََّج َشاهأ َأرأَمنأ ََلَط َوَأعأَماْلي  يًقا إيََل ُملأكي خي
ِأ ليُيَسلِيُموا الأبَ َلَد إيلَيأ  ُعونَُه إيلَيأهي َتدأ يني َيسأ ِأ َكاتَ ُبوا َصََلَح الدِي ريُُه إيلَيأهي ِأ َمسي ا بَ َلَغُه فَ ُعوا بيهي فَ َلمَّ هي ليَيدأ

َقى الأبَ َلُد  ، َويَ ب أ َي َلَوا لأبَ هأ فَ ُعوُه ِبي ََ َوَيدأ َلَوا هي الأبَ هأ َمتيهي ابأَن َعمِي يني َوَسريََّ يفي ُمَقدِي ، َفَساَر َصََلُح الدِي ِأ يهي َيأدي ِبي



َُِهَا. يني َوَغريأ يني بأَن زَيأني الدِي َََّر الدِي رييُكوُه، َوُمَظ َد بأَن شي يني ُُمَمَّ َر الدِي  ََنصي
ََلَط، نأ خي لأُقرأبي مي ََلَط، َونَ َزُلوا بيُطَوانََة ِبي يني إيََل َميَّافَاريقينَي، َوَأمَّا  َفَساُروا إيََل خي َوَساَر َصََلُح الدِي

ِأ َوبَ ي أ  نَ ُه ََلَط بَ ي أ لي خي َها، َوتَ َردََّدتأ ُرُسُل َأهأ ن أ ََلَط، َونَ َزَل َقرييًبا مي نَُّه َساَر إيََل خي َُ فَإي َلَوا َ الأبَ هأ َنُه َوَبنيأ
ِأ مَ  َرُه َلُحوا َأمأ ِأ َأصأ ، ُثَّ إيَّنَُّ يني زأبيهي َوَخطَُبوا َلُه.َصََلحي الدِي نأ حي ، َوَصاُروا مي َي َلَوا  َع الأبَ هأ
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ني  بي اْلأيصأ يني َصاحي ُر َوفَاةي نُوري الدِي  ذيكأ
َد، َلمَّ  ني َوآمي ُب اْلأيصأ ََ بأني َداُوَد، َصاحي ُد بأُن قُ َرا َأرأَسََل يني ُُمَمَّ َ نُوُر الدِي َنةي تُ ُويفِي هي السَّ ََ يفي َهذي ا َكا

، َوَلَقُبُه ُقطأُب َصََل  َُ َما ُُه ُسقأ ُهَما َواَسأ ن أ ََبَ مي َكأ ، َفَملََّك اْلأ ي َننيأ ، َوَخلََّف اب أ لي صي يني َعَلى الأَموأ ُح الدِي
. يُّ َعرأدي َسأ ُُموري َوزييُرُه الأَقوَّاُم بأُن َُسَاقَا اْلأ بيرَي اْلأ ، َوتَ َوَلَّ َتدأ يني  الدِي

يني بأُن قُ َرا أَ  َماُد الدِي ََ عي ، َوُهَو وََكا يني يني يفي َعَساكيريهي إيََل َصََلحي الدِي َُه َأُخوُه نُوُر الدِي ََ َقدأ َسريَّ رأَسََل
َغري  ليَك الأبيََلَد بَ عأَدُه ليصي يهي َساَر ليَيمأ ا بَ َلَغُه َخََبُ َوفَاةي َأخي َل، َوُهَو َمَعُه، فَ َلمَّ صي ُر الأَموأ هي، ُُيَاصي َأوأََلدي

َر َعَليأهي ذَ  اَئٍة.فَ تَ َعذَّ تِيمي رييَن َوسي شأ هي إيََل َسَنةي عي َي بَ َيدي َأوأََلدي  ليَك، َفَساَر إيََل َخرَّتأ بَ رَّتأ َفَمَلَكَها، َوهي
يني فََأقَ رَُّه َعَلى ُملأكي أَبييهي، َومي  نأَدُه َوَلُد نُوري الدِي يني َميَّافَاريقينَي َحَضَر عي ا َحَصَر َصََلُح الدِي نأ َُجأَلتيهي َوَلمَّ

َأ ي ُ آ ِأ َأ ، َوَشَرَط َعَليأهي ِأ هي ِأ إيََل بيََلدي ، َوَردَُّه َعلأ َأ ِأ يَ  ، فَ َل ِأ ُه ن أ َأ َيَأُخَذَها مي ُد، وََكانُوا َخاُفوا َأ ُعوُه مي َراجي
نأ أَ  يني مي ريًا َلَقُبُه َصََلُح الدِي ريهي َوََّنأييهي، َورَتََّب َمَعُه َأمي ُدُروا َعنأ َأمأ َعُلونَُه، َوَيصأ َأ َحابي أَبييهي.فييَما يَ   صأ

 
يني َميَّافَاريقينيَ  ُر ُملأكي َصََلحي الدِي  ذيكأ

ُبهُ  ََ َصاحي ََلَط ُجعيَل َطرييُقُه َعَلى َميَّافَاريقينَي َمطأَمَع َمليكيَها، َحيأُث َكا يني إيََل خي ا َساَر َصََلُح الدِي  َلمَّ
َ َكَما ذَكَ  يَن، َقدأ تُ ُويفِي ُب َمارأدي ، َصاحي يني ُمَها ُقطأُب الدِي ََ ُحكأ ٌل، وََكا َأ ُنُه، َوُهَو طي رأََن، َوَمَلَك بَ عأَدُه اب أ

َكُرُه فييَها. ، َوَعسأ  إيََل َشاهأ َأرأَمنأ
يني  َا َزوأَجُة ُقطأبي الدِي ، َوِبي لرِيَجالي ُحونًَة ِبي ا ََنَزَْلَا رَآَها َمشأ َها، فَ َلمَّ ذي َع يفي َأخأ َ َطمي ا تُ ُويفِي ، فَ َلمَّ  الأُمتَ َوَّفَّ

َها َومَ  يني َعَلي أ ، فََأقَاَم َصََلُح الدِي ني بي اْلأيصأ ٍد، َصاحي يني ُُمَمَّ ُت نُوري الدِي َي ُأخأ نأُه، َوهي َعَها بَ َناٌت َْلَا مي
ُوََل. نأ َأوَّلي َُجَاَدى اْلأ  َُيأُصُرَها مي

، َوَلَقُبُه َأَسُد  ُُه يَ رأنُ ُقشأ ريًا اَسأ َها َأمي َنادي ُم َعَلى َأجأ ََ الأُمَقدَّ ُظ وََكا ََ ًما، َُيأ ََ ُشَجاًعا َشهأ ، وََكا يني الدِي
َبتي الأَمَجانييقُ  َتدَّ الأقيَتاُل َعَليأهي َوُنصي َسَن إيلَيأهي، َواشأ  الأبَ َلَد، فََأحأ
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َها. ن أ يني إيََل َما يُرييُد مي لأ َصََلُح الدِي ِأ َيصي  َوالأَعَراَداُت، فَ َل
ا رََأى َذليَك َعَدَل َعني الأقُ  يني الأُمقييَمةي فَ َلمَّ َرَأَة ُقطأبي الدِي َرأبي إيََل إيعأَمالي اْلأييَلةي، فَ َراَسَل امأ ةي َواْلأ وَّ

ِي الأبَ َلدي َوَْنأُن نَ رأَعى َحقَّ  ليي َنا يفي َتسأ يني يَ رأنَ ُقشأ َقدأ َماَل إيلَي أ ََّ َأَسَد الدِي لأبَ َلدي يَ ُقوُل َْلَا: إي يهي نُوري ِبي  َأخي
يني فييكي بَ عأ  ي الدِي وأََلدي يٌب، َوَأََن ُأَزوِيُج بَ َناتيكي ِبَي ري َنصي َمأ ََ َلكي يفي َهَذا اْلأ َأ َيُكو َد َوفَاتيهي، َونُرييُد َأ

. كي مي ُكأ َُها َلكي َوِبي َُ َميَّافَاريقينَي َوَغريأ  َوَتُكو
ََ َقدأ َماَلتأ ليلأُمقَ  َاُتو ََّ اْلأ ََّ َمنأ َوَوَضَع َمنأ َأرأَسَل إيََل َأَسٍد يُ َعرِيفُُه َأ ، َوَأ َي لأطَا نأقيَيادي إيََل السُّ ارَبَةي َواَلي

َك. سي َأ  ِبييََلَط َقدأ َكاتَ ُبوُه ليُيَسلِيُموا إيلَيأهي، َفُخذأ لينَ 
ِأ  َعاءي إيلَيأهي تيدأ سأ َن اَلي ََ َلُه الطَّاَعَة، َوقَاُلوا لَُه مي ََلَط، يَ بأُذُلو نأ خي ََّ َرُسوًَل َوَصَلُه مي َق َأ ََ َكانُوا َما  َوات َّ

نأ تُ َقاتي  ََسٍد: أَنأَت َعمَّ يني الرَُّسوَل، َفَدَخَل إيََل َميَّافَاريقينَي، َوقَاَل ْلي ُل، َوَأََن يَ ُقوُلونَُه، فََأَمَر َصََلُح الدِي
ُسُه. َأ تأ نَ  ََ هي، َوَضُع ! َفُسقيَط يفي َيدي يني ََلَط إيََل َصََلحي الدِي ِي خي ليي ئأُت يفي َتسأ  َقدأ جي

ُوََل، َوَعَقَد النِيَكاَح َوَأرأَسَل  َِ الأبَ َلَد َسلأَخ َُجَاَدى اْلأ يَب إيََل َذليَك، َوَسلَّ ََتيُح َأقأطَاًعا َوَماًَل، فَُأجي يَ قأ
َي َوبَ َنا ََ فييَها هي َتَّاخي ليَتُكو َها قَ لأَعَة اْلأ ، َوَأقَ رَّ بيَيدي َي َاُتو هي َعَلى بَ عأضي بَ َناتي اْلأ  َُتَا.ليبَ عأضي َأوأََلدي

 
يني  زِي الدِي َ َأََتبيكأ عي َنُه َوَبنيأ لي َوالصُّلأحي بَ ي أ صي يني إيََل بَ َلدي الأَموأ دي َصََلحي الدِي ُر َعوأ  ذيكأ

َا َوويََلََّيَتيَ  َدَها، َوقَ رََّر إيقأطَاَعاَتي َِ قَ َواعي َك ري َميَّافَاريقينَي، َوَأحأ نأ َأمأ يني مي ا فَ رََغ َصََلُح الدِي ا فَ َوَصَل إيََل  َلمَّ
، فَ َوَصَل إي كَ  يبينيي ، َفَساَر َْنأَوَها، َوَجَعَل َطرييَقُه َعَلى َنصي لي صي دي إيََل الأَموأ ََع َعَلى الأَعوأ ري زَمَّاٍر، َأَجأ ََل  َأ

َتاٌء. َُ شي ري زَمَّاٍر، َوالزََّما َأ  َك
يعي بيََلدي  َا َوإيقأطَاعي َجَي ليَها،  فَ نَ َزَْلَا يفي َعَساكيريهي، َوَعَزَم َعَلى الأُمَقامي ِبي َا َوَدخأ ََلْلي ذي غي ، َوَأخأ لي صي الأَموأ

، ََ ََ نُ ُزولُُه يفي َشعأَبا َها، وََكا َغلُُّب َعَلي أ َِ أَنَُّه ََل َُيأكيُنُه الت َّ لي بيَذليَك، إيذأ َعلي صي َعافي الأَموأ َا  َوإيضأ َوَأقَاَم ِبي
َ عي  َنُه َوَبنيأ ، َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ ََ ََ َورََمَضا يني َشعأَبا ُد الدِي ، َوَصاَر ُُمَاهي لي صي بي الأَموأ ، َصاحي يني زِي الدِي

ُل َويَ تَ َقرَُّب،  يُ َراسي
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تيهي. حَّ نأ صي نأَد َسائيري الأُمُلوكي ليَما َعليُموا مي ُبوًَل عي لُُه َمقأ ََ قَ وأ  وََكا
، إيذأ َمريَض َصََلُح الدِي  َنَما الرُُّسُل َتََتَدَُّد يفي الصُّلأحي ، فَ بَ ي أ ََ ري زَمَّاٍر َعائيًدا إيََل َحرَّا َأ ، َوَساَر َمنأ َك يني

َدُة أَ  َجابَةي إيََل َما َطَلَب، فَ تَ َقرََّر الصُّلأُح، َوَحَلَف َعَلى َذليَك، وََكاَنتي الأَقاعي ْلأي َقُه الرُُّسُل ِبي َِ فَ َلحي َأ ُيَسلِي
َرزُوُر َوَأعأَماَْلَا َوويََليَ  يني َشهأ زُّ الدِي .إيلَيأهي عي َعأَمالي َن اْلأ يَع َما َورَاَء الزَّابِي مي ، َوَجَي  َة الأَقَرابألييِي

ا َحَلَف َأرأَسَل ُرُسَلُه َفَحلَ  ةي، فَ َلمَّ كَّ ُُه َعَلى السِي َرَب اَسأ هي، َوُيضأ َأ َُيأَطَب َلُه َعَلى َمَنابيري بيََلدي زُّ َوَأ َف عي



يني َلُه، َوَتَسلَُّموا الأبيََلَد الَِّتي اسأ  َيتيَها.الدِي مي َدُة َعَلى َتسأ  تَ َقرَّتي الأَقاعي
َاُء، َواْنأَسَ  ِهأ َيا، َوَسَكَنتي الدَّ ن أ َنتي الدُّ َا َمرييًضا، َوَأمي ، فََأقَاَم ِبي ََ يني إيََل َحرَّا َمتأ َوَوَصَل َصََلُح الدِي

 َ ، َرْحي َازأ يني قَاَيأ دي الدِي ََ َذليَك بيتَ َوصُّلي ُُمَاهي ، وََكا َيََتي ُ.َمادَُّة الأ  ُه اَّللَّ
ُل، وَ  ليهي َأُخوُه الأَمليُك الأَعادي نأ َأهأ نأَدُه مي ََ عي ، وََكا ََ َرَّا نَُّه طَاَل َمَرُضُه ِبي يني فَإي يَنئيٍذ َوَأمَّا َصََلُح الدِي َلُه حي

نأ َعافيَيتي  َتدَّ َمَرُضُه َحَّتَّ أَييُسوا مي ، َواشأ َُ هي، َحَلُب، َوَوَلُدُه الأَمليُك الأَعزييُز ُعثأَما َوأََلدي هي، َفَحَلَف النَّاُس ْلي
، ُثَّ إي  يعي َمي يًّا َعَلى اْلأ َل َوصي ُلوًما، َوَجَعَل َأَخاُه الأَعادي َن الأبيََلدي َمعأ ًئا مي ِأ َشي أ ُه ن أ َ َوَجَعَل ليُكلٍِ مي نَُّه ُعويفي

ي َوََثَانينَي َوََخأسي  نَ َتنيأ َق يفي الأُمَحرَّمي َسَنَة اث أ َمشأ اَئٍة.َوَعاَد إيََل دي  مي
َن اْلأَ  رييُكوُه، َوَلُه مي ُد بأُن شي يني ُُمَمَّ ُر الدِي هي ََنصي نأَدُه ابأُن َعمِي ََ عي ََ َكا َرَّا ََ َمرييًضا ِبي ا َكا أُص َوَلمَّ قأطَاعي ْحي

َداثي  نأ َأحأ َضَر ََجَاَعًة مي ََلَب َوَأحأ َتاَز ِبي أَص، فَاجأ هي إيََل ْحي نأدي نأ عي َبُة، َفَساَر مي ِأ َماًَل، َوالرَّحأ َها َوَأعأطَاُه
ِي الأبَ َلدي إيلَيأهي إيَذا  ليي ِأ َعَلى َتسأ قييِينَي َوَواَعَدُه َمشأ َن الدِي أَص رَاَسَل ََجَاَعًة مي ا َوَصَل إيََل ْحي َماَت َوَلمَّ

ليَكَها، ف َ  َق فَ َيمأ َمشأ رَي إيََل دي َتُه ليَيسي َتَظُر َموأ َص يَ ن أ ، َوَأقَاَم ِبييمأ يني َََبُ َعَلى َصََلُح الدِي َ َوبَ َلَغُه اْلأ ُعويفي
َهتيهي.  جي

ثَ َر مي  َر َوَأكأ َمأ نَُّه َشريَب اْلأ َحى فَإي َضأ يدي اْلأ َلَة عي رييُكوُه لَي أ ُ قَلييٍل َحَّتَّ َماَت ابأُن شي ِأ ََيأضي َغريأ َها، فَ َل ن أ
ي ََّ َصََلَح الدِي ، َأ ِأ َدُة َعَليأهي َبَح َميِيًتا، َفذََكُروا، َوالأُعهأ ُح بأُن فََأصأ ني َوَضَع َعَليأهي إينأَساًَن يُ َقاُل َلُه النَّاصي

نأَدُه، َوََنَدَمُه َوَسَقاُه َُسًّا. َق، َفَحَضَر عي َمشأ نأ دي ، َوُهَو مي يدي  الأَعمي
َلتيهي  نأ لَي أ َح، َفَسأَُلوا َعنأُه، فَقييَل: إينَُّه َساَر مي َن الأَغدي َلَأ يَ َرُوا النَّاصي َبُحوا مي ا َأصأ ،  فَ َلمَّ يني إيََل َصََلحي الدِي

رَ  نَ َتا َعشأ رييُكوُه، َوُعُمُرُه اث أ هي شي َ َأعأَطى َأقأطَاَعُه ليَوَلدي ا تُ ُويفِي ، فَ َلمَّ َّا قَ وَّى الظَّنَّ ََ َهَذا ِمي َة َسَنًة، َفَكا
ًئا َكثيريًا، َفَحضَ  ََلتي َشي أ َيألي َواْلأ َوالي َواْلأ َمأ َن اْلأ يني مي َر الدِي أَص َوَخلََّف ََنصي يني يفي ْحي َر َصََلُح الدِي

َ فييهي. ُكأ إيَلَّ َما ََل َخريأ ثَ َرَها َوَلَأ َيَتأ تَ عأَرَض َتريَكَتُه، َوَأَخَذ َأكأ  َواسأ
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تي أَبييهي بيَسَنٍة، فَ َقاَل  ، بَ عأَد َموأ يني نأَد َصََلحي الدِي يني َحَضَر عي ري الدِي رييُكوُه بأَن ََنصي ََّ شي َلُه: إيََل َوبَ َلَغِني َأ
َواَل الأيَ َتاَمى ظُلأًما ََ َأمأ يَن َيَأُكُلو ََّ الَّذي ليهي تَ َعاََل: }إي ؟ فَ َقاَل: إيََل قَ وأ َي َن الأُقرأآ ََ  أَيأَن بَ َلغأَت مي َا َيَأُكُلو إيََّّ

ََ َسعيريًا{ ]النساء:  َلوأ ِأ ََنرًا َوَسَيصأ َاضي 10يفي بُُطوَّنيي يني َواْلأ َب َصََلُح الدِي نأ ذََكائيهي.[ فَ َعجي ََ مي  ُرو
 

لي  صي َزييَرةي َوالأَموأ ََّيري اْلأ َرادي بيدي َكأ ، َواْلأ َي َ الَتُّأُكَما َنةي َبنيأ َيت أ ُر الأ  ذيكأ
، َودي  لي صي َزييَرةي، َوالأَموأ ََّيري اْلأ َرادي بيدي َكأ َي َواْلأ َ الَتُّأُكَما َنُة َبنيأ َيت أ َتَدَأتي الأ َنةي اب أ هي السَّ ٍر، يفي َهذي ََّيري َبكأ

َة سي  دَّ َلأقي َما ََل ُُيأَصى، َوَداَمتأ عي َن اْلأ ،، َوقُتيَل فييَها مي ََ َرُزوَر، َوَأذأرَبييَجا ، َوَشهأ امي ََلَط، َوالشَّ نينَي، َوخي



َماُء. َواُل، َوُأرييَقتي الدِي َمأ  َوتَ َقطََّعتي الطُُّرُق، َوَّنُيَبتي اْلأ
َن الَتُّأُكمَ  َرَأًة مي ََّ امأ ََ َسبَ بُ َها َأ َن وََكا ِأ بيَقلأَعٍة مي َتاُزوا يفي َطرييقيهي ، َواجأ ٍِ ٍَ تُ رأُكَماّني َي تَ َزوََّجتأ ِبيينأَسا ا

نأ َذليَك،  تَ نَ ُعوا مي ، فَامأ سي َي َولييَمَة الأُعرأ َن الَتُّأُكَما ُلَها َوَطَلُبوا مي ، َفَجاَء َأهأ َرادي َكأ َي ليْلأ زَا ِأ  الزَّوأ نَ ُه َوَجَرى بَ ي أ
نأُه  َنُة، َوقَاَم َكََلٌم َصاُروا مي َيت أ ُب تيلأَك الأَقلأَعةي فََأَخَذ الزَّوأَج فَ َقتَ َلُه، فَ َهاَجتي الأ ، فَ نَ َزَل َصاحي إيََل الأقيَتالي

َي  َن الَتُّأُكَما َراُد فَ َقتَ ُلوا مي َكأ ، َوََثَر اْلأ َرادي َكأ َن اْلأ َُ َعَلى َساٍق، َوقَ تَ ُلوا ََجأًعا َكثيريًا مي  أَيأًضا  الَتُّأُكَما
رُّ َوَداَم.َكَذلي  َِ الشَّ اَق ََ  َك، َوتَ 

َرادي َوالَتُّأُكمَ  َكأ نأ ُرَؤَساءي اْلأ هي ََجأًعا مي نأدي َُه اَّللَُّ، ََجََع عي ، َرْحي َازأ يني قَاَيأ َد الدِي ََّ ُُمَاهي َلَح ُثَّ إي ، َوَأصأ َي ا
َرَج َعَليأ  ََها، َوَأخأ ُِ اْلأيَلَع َوالثِيَياَب َوَغريأ ، َوَأعأطَاُه ِأ نَ ُه ى اَّللَُّ بَ ي أ ََ َنُة وََك َيت أ َقَطَعتي الأ ِأ َماًَل ََجًّا، فَان أ هي

. َي ََما َن الطَُّمأأنييَنةي َواْلأ  َشرََّها، َوَعاَد النَّاُس إيََل َما َكانُوا َعَليأهي مي
 

ينَ  دي َها إيََل الأُمَوحِي دي نَي َوالأَعَربي إيفأرييقيَيَة َوَعوأ ُر ُملأكي الأُمَلثَّمي  ذيكأ
َايََة، َوإيرأَساَل يَ عأُقوَب بأني َقدأ ذََكرأَنَ  َحاَق الأُمَلثَِّي ِبي   َسَنَة ََثَانينَي ُملأَك َعلييِي بأني إيسأ
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تيَعاَدََتَا، َفَساَر َعلييٌّ إيََل إيفأرييقيَيَة، ف َ  ، الأَعَساكيَر َواسأ بي الأَمغأريبي ، َصاحي ني مي ا يُوُسَف بأني َعبأدي الأُمؤأ َلمَّ
يَن َكانُوا َقدأ َوَصَل إيلَي أ  ُِ الَتُّأُك الَّذي ، َوانأَضاَف إيلَيأهي َن الأَعَربي ٌِ َوريََّيٌح َوَمنأ ُهَناَك مي َتَمَع ُسَليأ َها اجأ

َها. ُر ُوُصوليهي إيلَي أ َم ذيكأ َر َمَع قَ َراُقوَش، َوَقدأ تَ َقدَّ صأ نأ مي  َدَخُلوا مي
َر َِمأُلوٌك ليَتقي  صأ َراكي مي نأ أَت أ ُُه بَ َوزَّابَُة، َفَكثُ َر َوَدَخَل أَيأًضا مي ، اَسأ يني ي َصََلحي الدِي يني ابأني َأخي يِي الدِي

لَ  ِأ َكاريٌه ليَدوأ َلغًا َكثيريًا وَُكلُُّه ِأ َمب أ َُتُ دَّ َتَمُعوا بَ َلَغتأ عي ا اجأ ، فَ َلمَّ ِأ ، َوَقويَيتأ َشوأَكتُ ُه ِأ يَن.ََجأُعُه دي  ةي الأُمَوحِي
ِأ َعلييَّ بأ  يُعُه َقاُدوا إيلَيأهي، َوات َّبَ ُعوا َجَي َيَةي، َوان أ َلَكةي َوالرِيََّيَسةي الأَقدي نأ بَ يأتي الأَممأ َنَُّه مي َِ، ْلي َحاَق الأُمَلثَّ َن إيسأ

يَعَها َشرأقًا َوَغرأًِب إيَلَّ َمدي  نَي، َوَقَصُدوا بيََلَد إيفأرييقييََّة َفَمَلُكوَها َجَي ليمي ريي الأُمسأ مي  يَنَِتأ ُتوُنسَ َوَلقَُّبوُه ِبَي
ٍة. دَّ يٍق َوشي ٍف َوضي َيُظوُِهَا َعَلى َخوأ يَن َأقَاُموا ِبييَما، َوَح دي ََّ الأُمَوحِي يَّةي، فَإي دي  َوالأَمهأ

 ََ َب َوالأ هأ َنَة َوالن َّ َيت أ ، َوَمنأ يُرييُد الأ َرأضي ٍد يفي تيلأَك اْلأ سي َأ دي الأُمَلثَِّي ُكلُّ ُم سي َأ َساَد َوانأَضاَف إيََل الأُم
، َفخَ  رَّ َجاَر.َوالشَّ َشأ ُُرَم، َوَقطَُّعوا اْلأ ََ َوالأُقَرى، َوَهَتُكوا اْلأ ُصو  رَّبُوا الأبيََلَد َواْلُأ

يَنةي ُتونُ  َدي ُّ َوُهَو ِبي َتاّني دي بأَن َعبأدي اَّللَّي اْلأين أ يَنئيٍذ َعبأَد الأَواحي ََ الأَواِلي َعَلى إيفأرييقيَيَة حي َس، فََأرأَسَل إيََل وََكا
َي بيُقرأبي ُتوُنَس،  َمليكي الأَمغأريبي  ُِ َجزييَرَة َِبَشَرا، َوهي َاَل، َوَقَصَد الأُمَلثَّ ليُمُه اْلأ َرَّاُكَش يُ عأ يَ عأُقوَب َوُهَو ِبي

. ِأ ، فََأمَّنَ ُه ََ ََما نأُه اْلأ ُلَها مي َا، َفَطَلَب َأهأ ُل َعَلى قُ ًرى َكثيريٍَة، فَ َناَزَْلَا َوَأَحاَط ِبي َتمي  َتشأ
ا َدَخَلَها  ، َوَسَلُبوا النَّاَس َحَّتَّ فَ َلمَّ تي َوابِي َوالأَغَلَّ َوالي َوالدَّ َمأ َن اْلأ يَع َما فييَها مي َكُر ََّنَُبوا َجَي الأَعسأ



يَنَة تُ  ِأ َهلأَكى، فَ َقَصُدوا َمدي ، َوتَ رَُكوُه َي َيا ب أ ي إيََل النِيَساءي َوالصِي َيأدي تي اْلأ َتدَّ ، َوامأ ِأ وُنَس، َأَخُذوا ثيَياَِبُ
ََ وَ فََأمَّا ا تَ عأُطو اُء َفَكانُوا َيسأ ََ ، َوَأمَّا الضَُّع ِأ َتيي ََ َما يَ ُقوُم بيُقوَّ ََ َويَ عأَمُلو َقأويََّيُء َفَكانُوا ََيأُدُمو ََ ْلأ أَُلو َيسأ

ُِ الأَوَِبءُ  ُِ الأََبأُد، َوَوَقَع فييهي َلَكُه ، فََأهأ َتاءي ُل الشِي ِأ َفصأ  النَّاَس، َوَدَخَل َعَليأهي
َي الأمَ  صي لأَباقيي؟فَُأحأ ٍد، َفَما الظَّنُّ ِبي ٍع َواحي ضي نأ َموأ ا، َهَذا مي ًَ ِأ َفَكانُوا اثأَِنأ َعَشَر أَلأ ُه ن أ َتى مي  وأ

َمامي النَّ  ني َوَخَطَب ليْلأي مي ُِ َعَلى إيفأرييقييََّة َقَطَع ُخطأَبَة َأوأََلدي َعبأدي الأُمؤأ ََل الأُمَلثَّ تَ وأ ا اسأ يني اَّللَّي َوَلمَّ ري ليدي اصي
وَد.اْلأَ  َعأََلَم السُّ ، َوَأرأَسَل إيلَيأهي َيطأُلُب اْلأيَلَع َواْلأ يِي ةي الأَعبَّاسي ََ  ليي

 َوَقَصدَ 
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يَن مي  دي َلَها الأُمَوحِي َرَج َأهأ َصَة َفَحَصَرَها، فََأخأ َأ يَنَة قَ  اَئٍة[ َمدي مي ي َوََثَانينَي ]َوََخأسي نَ َتنيأ نأ َعَساكيري يفي َسَنةي اث أ
، َوَحصَّنَ َهاَوَلدي عَ  َراكي َت أ نَي َواْلأ َن الأُمَلثَّمي ، فَ َرتََّب فييَها ُجنأًدا مي ني َوَسلَُّموَها إيََل الأُمَلثَِّي مي لرِيَجالي  بأدي الأُمؤأ ِبي

.  َمَع َحَصانَتيَها يفي الأبيَناءي
ا َوَصَلُه ا نَُّه َلمَّ ني فَإي مي رييَن أَلأَف َوَأمَّا يَ عأُقوُب بأُن يُوُسَف بأني َعبأدي الأُمؤأ شأ نأ َعَساكيريهي عي َتاَر مي ْلأَََبُ اخأ

َن التَّ  ، َوليَما َجَرى فييَها مي لَّةي الأُقوتي يفي الأبيََلدي َكري ليقي يَن، َوَقَصَد قيلََّة الأَعسأ دي َن الأُمَوحِي رييبي فَاريٍس مي خأ
ائَ  مي ٍََر َسَنَة َثََلٍث َوََثَانينَي َوََخأسي ََذى، َوَساَر يفي َص تََّة َواْلأ يَنةي ُتوُنَس، َوَأرأَسَل سي ٍة، فَ َوَصَل إيََل َمدي

َصَة، ف َ  َأ ََ بيَق َحاَق الأُمَلثَِّي لييُ َقاتيُلوُه، وََكا يهي، َفَساُروا إيََل َعلييِي بأني إيسأ ُه، آََلفي فَاريٍس َمَع ابأني َأخي َوافَ وأ
، َفَخامَ  َن الَتُّأكي يَن ََجَاَعٌة مي دي ََ َمَع الأُمَوحِي نأ وََكا ، َوقُتيَل ََجَاَعٌة مي ََ ُدو ََزَم الأُمَوحِي ، فَاَّنأ ِأ ُروا َعَليأهي

َوَّلي َسَنَة َثََلٍث َوََثَانينَي. ََ َذليَك يفي رَبييٍع اْلأ ، وََكا ِأ يهي مي  ُمَقدَّ
َنةي، ُثَّ  َن السَّ في رََجٍب مي يَنةي ُتوُنَس إيََل نيصأ َدي َََبُ َأقَاَم ِبي ا بَ َلَغ يَ عأُقوَب اْلأ َن  فَ َلمَّ َخَرَج فَ َيَمنأ َمَعُه مي

يَنةي قَابيٍس، َواق أ  نأ َمدي لأُقرأبي مي ا ِبي ، فَالأتَ َقوأ ِأ َراَك، فَ َوَصَل إيلَيأهي َت أ َِ َواْلأ ََزَم الأَعَساكيري َيطأُلُب الأُمَلثَّ تَ تَ ُلوا، فَاَّنأ
ََ الأَقتأَل َحَّتَّ َكادُ  ُدو ثَ َر الأُمَوحِي ُِ َوَمنأ َمَعُه، فََأكأ ِأ إيَلَّ الأَقلييُل، الأُمَلثَّ ُه ن أ ِأ يَ نأُج مي ، فَ َل ِأ ُنوََّنُ َأ وا يُ 

 فَ َقَصُدوا الأََبَّ.
ِأ إيََل َمرَّ  َها قَ َراُقوَش َوَأوأََلَدُه َوَْحََلُه ن أ َتَحَها، َوَأَخَذ مي ََ هي إيََل قَابيٍس فَ  مي نأ يَ وأ اُكَش، َورََجَع يَ عأُقوُب مي

َصَة َفَحصَ  َأ يَنةي قَ  َه إيََل َمدي َْلَا، فََأرأَسَل إيلَيأهي َوتَ َوجَّ َجارََها، َوَخرََّب َما َحوأ ُهٍر، َوَقطََّع َأشأ َرَها َثََلثََة َأشأ
ِأ إيََل َذليَك. ، فََأَجاَِبُ لي الأبَ َلدي َهأ ِأ َوْلي هي َُسي َن أ ََ ْلي ََما ََ اْلأ يَن فييَها َيطأُلُبو  الَتُّأُك الَّذي

نَي، َوسَ  َها َساليمي ن أ َراُك مي َت أ ، َوَخَرَج اْلأ ِأ يفي الأَعُدوِي ِأ َونيَكايَتيهي نأ َشَجاَعتيهي َراَك إيََل الث ُُّغوري ليَما رََأى مي َت أ ريََّ اْلأ
ثألَ  يَنةي مي َوارَُه، َوتَ َرَك الأَمدي نَي، َوَهَدَم َأسأ َن الأُمَلثَّمي َِ يَ عأُقوُب الأبَ َلَد، َوقَ َتَل َمنأ فييهي مي قَ رأيٍَة، َوَظَهَر  َوَتَسلَّ

َم  َما أَنأَذرَ  َجارَُها، َوَقدأ تَ َقدَّ َوارَُها َوتُ َقطَُّع َأشأ َا َُتَرَُّب َأسأ نَُّه قَاَل إيَّنَّ يُّ بأُن ُتوَمرأَت، فَإي دي ُر بيهي الأَمهأ ذيكأ



 َذليَك.
ََ ُوصُ  تَ َقاَمتأ إيفأرييقييَُّة َعاَد إيََل َمرَّاُكَش، وََكا َصَة، َواسأ َأ ري قَ  نأ َأمأ ا فَ رََغ يَ عأُقوُب مي َها َسَنَة فَ َلمَّ ولُُه إيلَي أ

اَئٍة. مي  َأرأَبٍع َوََثَانينَي َوََخأسي
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
افيعييُّ بَ غأَداَد، قييُه الشَّ ََ ُّ الأ وييِني يُل الأَقزأ َاعي يُّ أَبُو اْلأَريأي إيَسأ َنةي فَاَرَق الرَّضي هي السَّ  يفي َهذي
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يَّةي ِبيَ  ََ ُمَدرِيَس النِيظَامي ُب وََكا يأُخ أَبُو طَاليٍب الأُمَباَرُك َصاحي وييَن، َوَدَرَس فييَها بَ عأَدُه الشَّ ا، َوَعاَد إيََل قَ زأ
َن الأُعَلَماءي الصَّاْليينَي. ََ مي ، وََكا َلِي  ابأني اْلأ

يمَ  َنٌة َعظي َرةي فيت أ لي َِببي الأَبصأ َ َأهأ لي الأَكرأخي بيبَ غأَداَد َوَبنيأ َ َأهأ ََ َبنيأ ِأ َوقُتيَل، َوفييَها َكا ُه ن أ ٌة ُجريَح فييَها َكثيرٌي مي
. ِأ نَ ُه ُر بَ ي أ َلَح النَّقييُب الظَّاهي  ُثَّ َأصأ

ََ َعاليًما ، وََكا لييُّ صي َعَد الأَموأ يني َعبأُد اَّللَّي بأُن َأسأ ُب الدِي قييُه ُمَهذَّ ََ َ الأ َهبي  ]الأَوفَ َياُت[ َوفييَها تُ ُويفِي َذأ ِبي
، َوَلُه َنظأ  افيعييِي َص.الشَّ ن أَيا، وََكاَنتأ َوفَاتُُه ِبييمأ ني الدُّ نأ َُمَاسي ََ مي ٌر َأَجاَد فييهي، وََكا  ٌِ َحَسٌن َونَ ث أ
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اَئة[ مي ي َوََثَانينَي َوََخأسي نَ َتنيأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
582 - 

اَئةٍ  مي ي َوََثَانينَي َوََخأسي نَ َتنيأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
لي  ُر نَ قأ َق  ذيكأ َمشأ َر إيََل دي صأ نأ مي َفأَضلي مي َراجي اْلأ َر، َوإيخأ صأ نأ َحَلَب، َوالأَمليكي الأَعزييزي إيََل مي لي مي الأَعادي

َها هي إيَّيَّ  َوإيقأطَاعي
َق، َوَأقأَطَعَها  َمشأ َر إيََل دي صأ نأ مي َفأَضَل َعلييًّا مي يني َوَلَدُه اْلأ َرَج َصََلُح الدِي َنةي َأخأ هي السَّ َلُه، َوَأَخَذ يفي َهذي

َر، َوَجَعَلُه ََنئيًبا َعنأُه، َواسأ  صأ ََ إيََل مي هي الأَعزييزي ُعثأَما َُه َمَع َوَلدي ، َوَسريَّ لي يهي الأَعادي نأ َأخي َعى َتقييَّ َحَلَب مي َتدأ
َها. ن أ يني مي  الدِي

َر، َكَما ذَ  يني ِبييصأ تَ َناَب َتقييَّ الدِي ََ َقدي اسأ َفأَضَل َوَسَبُب َذليَك أَنَُّه َكا ََبَ اْلأ َكأ َكرأََنُه، َوَجَعَل َمَعُه َوَلَدُه اْلأ
ََراجي َمعَ  َبايَةي اْلأ ، َوَيذأُكُر أَنَُّه َقدأ َعَجَز َعنأ جي َفأَضلي َن اْلأ ُكو مي يني َيشأ ََ َعلييًّا، فََأرأَسَل َتقييُّ الدِي َنَُّه َكا ُه ْلي

يني ُمعَ   اقَ َبَة َأَحٍد َمنَ َعُه.َحلييًما َكريَيًا إيَذا َأرَاَد َتقييُّ الدِي



ٍة، َوتَ َغريََّ عَ  ُجَّ ََراجي َوَغريأيهي ِبي : ََل ََتأَتجَّ يفي اْلأ يني َفأَضَل، َوقَاَل ليَتقييِي الدِي َضَر َوَلَدُه اْلأ َليأهي بيَذليَك، فََأحأ
َر َحَّتَّ ََيأ  ريَد ِبييصأ ََ َفأَضلي لييَ ن أ هي اْلأ َراَج َوَلدي .َوَظنَّ أَنَُّه يُرييُد إيخأ يني  َلَكَها إيَذا َماَت َصََلُح الدِي

َر َوَمَعُه َوَلُدُه  صأ َُه إيََل مي نأ َحَلَب َوَسريَّ َل مي َضَر َأَخاُه الأَعادي نأَدُه َأحأ ُر عي َاطي ا َقويَي َهَذا اْلأ الأَعزييُز فَ َلمَّ
ضُ  َن اْلُأ تَ َنَع مي ، فَامأ امي يني إيََل الشَّ َعى َتقييَّ الدِي َتدأ ، َواسأ َُ رَي إيََل ُعثأَما َناَد َوالأَعَساكيَر ليَيسي َجأ وري، َوََجََع اْلأ

َُوَسَة َوبَ رأَقَة َوَغريأيَها، َوَقدأ َكتَ  َبالي نَ  ََل َعَلى جي تَ وأ ََ َقدي اسأ ، إيََل َِمأُلوكيهي قَ َراُقوَش، وََكا َب إيلَيأهي الأَمغأريبي
ريي  َز ليلأَمسي [ ، فَ َتَجهَّ ُبُه يفي تيلأَك ]الأبيََلدي . يُ َرغِي ِأ ُه ن أ ثَ َر مي َكري َوَأكأ َناَد الأَعسأ َحَب َمَعُه َأجأ َتصأ  إيلَيأهي َواسأ

َأ َأرأَسَل إيلَيأهي ََيأنَ ُعُه َلَأ َيُيبأُه، فََأرأَسلَ  َِ أَنَُّه إي يني َساَءُه، َوَعلي َع َذليَك َصََلُح الدِي ا َسَي إيلَيأهي يَ ُقوُل َلُه:  فَ َلمَّ
ي ْليُ  نأدي َأ ََتأُضَر عي ا َحَضرَ ُأرييُد َأ َعُلُه، فَ َلمَّ َأ َا تَ  َيَك ِبي َعَك، َوُأوصي  َودِي
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َر طَاَب، َوَميَّا َأ َبَج، َوالأَمَعرََّة، وََك هي، َفَصاَر إيقأطَاُعُه َْحَاَة، َوَمن أ نأَدُه َمنَ َعُه، َوزَاَد يفي إيقأطَاعي فَاريقينَي، عي
َا. يعي َأعأَماْلي َمي ٍر، ِبي  َوَجَبَل َجوأ

ََ تَ  ِأ َما ذََكرأَنَ وََكا ُه ن أ ََ مي َمتيهي َِمأُلوَكُه بيَوزَّابََة، فَاتََّصَل بيَقَراُقوَش، وََكا يني َقدأ َسريََّ يفي ُمَقدِي ُه َسَنَة قييُّ الدِي
اَئٍة. مي َدى َوََثَانينَي َوََخأسي  إيحأ

َا ْحََ  يني أَنَُّه إيََّّ َوالي َصََلحي الدِي حأ نأ َخبيرٍي ِبَي ، َوإيَعاَدةي َتقييِي َوَقدأ بَ َلَغِني مي لي َن الأَعادي ذي َحَلَب مي َلُه َعَلى َأخأ
َر أَنَُّه قَ  َف ِبييصأ ، َعَلى َما ذََكرأََنُه، ُأرأجي ََ َرَّا ا َمريَض ِبي يني َلمَّ ََّ َصََلَح الدِي ، َأ امي يني إيََل الشَّ  دأ َماَت.الدِي

 ََّ يني َحرََكاُت َمنأ يُرييُد ]َأ نأ َتقييِي الدِي يني بَ َلَغُه َفَجَرى مي َ َصََلُح الدِي ا ُعويفي ، فَ َلمَّ لأُملأكي َتبيدَّ ِبي [ َيسأ
رَ  صأ ، إيََل مي ُنأدي نأَدُه، ُمطَاًعا يفي اْلأ ري عي ََ َكبيرَي الأَقدأ ، وََكا ارييَّ َكَّ يَسى اْلأ قييَه عي ََ ، َوَأَمَرُه َذليَك، فََأرأَسَل الأ

يني َوالأَمَقامي ِبييصأ  َراجي َتقييِي الدِي  َر.ِبييخأ
َرةي، َوَأرأ  لأَقاهي يَسى إيََل َداريهي ِبي قييُه عي ََ يني إيَلَّ َوَقدأ َدَخَل الأ ُعرأ َتقييُّ الدِي ِأ َيشأ ا، فَ َل َسَل إيلَيأهي َيَأُمُرُه َفَساَر ُمُيدًّ

 ُِ َعلأ، َوقَاَل: تُقيي َأ ِأ يَ  َز، فَ َل َأ يَ َتَجهَّ َأ َُيأَهَل إيََل َأ َها، َفَطَلَب َأ ن أ ُُروجي مي ْلأ ُز. ِبي يَنةي[ َوتَ َتَجهَّ  َخاريَج ]الأَمدي
َع َصََلُح  ا َسَي ئأَت، فَ َلمَّ ، فَ َقاَل َلُه: اذأَهبأ َحيأُث شي ُخوَل إيََل الأَغرأبي َفَخَرَج َوَأظأَهَر أَنَُّه يُرييُد الدُّ

َسَن إيلَيأهي  ، فََأحأ امي يني اْلأَََبَ َأرأَسَل إيلَيأهي َيطأُلُبُه، َفَساَر إيََل الشَّ ََ الدِي َنَُّه َكا ََ ْلي َّا َكا ًئا ِمي رأ َلُه َشي أ ، َوَلَأ يُظأهي
.ُ َُه اَّللَّ  َحلييًما، َكريَيًا َصُبورًا، َرْحي

ُهُ  رٌي َكبيرٌي اَسأ َها َأمي نأ َُجأَلةي ُجنأدي ََ مي َبَب فييهي أَنَُّه َكا ََّ السَّ ، فَإي لي َن الأَعادي ُذ َحَلَب مي َُ بأُن  َوَأمَّا َأخأ ُسَليأَما
.َجنأدَ  َيٌَة، قَ بأَل الأُملأكي َبٌة َقدي يني ُصحأ َ َصََلحي الدِي َنُه َوَبنيأ  ٍر، بَ ي أ

َل لَ  ََّ الأَمليَك الأَعادي ٍر َوَدَهاٍء، فَاتَُّيَق َأ ََ َعاقيًَل َذا َمكأ ُد َعَليأهي، وََكا يني يَ عأَتمي ََ َصََلُح الدِي ََ وََكا ا َكا مَّ
ََ يَ  َعلأ َمَعُه َما َكا َأ ََلَب َلَأ يَ  َُه َعَليأهي، فَ َتأَث ََّر بيَذليَك.ِبي َم َغريأ  ظُنُُّه، َوَقدَّ



َُ بأُن َجنأَدٍر، َفَجَرى  ًما ُسَليأَما ، َفَسايَ َرُه يَ وأ امي َ، َساَر إيََل الشَّ ، َوُعويفي يني ا َمريَض َصََلُح الدِي فَ َلمَّ
يِي رَأأٍي ُكنأَت َتُظنُّ  : ِبَي َُ هي، فَ َقاَل لَُه ُسَليأَما يُث َمَرضي َّللَّي َحدي ي إيََل الصَّيأدي َفََل َُيَاليَُوَنَك؟ ِبي أَنََّك ََتأضي

َحُك. َلَحةي؟ ! قَاَل: وََكيأَف َذليَك؟ َوُهَو َيضأ نأَك إيََل الأَمصأ َدى مي َُ الطَّائيُر َأهأ ي َيُكو َتحي  َما َتسأ
 َ هي َقَصَد َأَعاِلي ا ليَيَراخي َأ يَ عأَمَل ُعشًّ َت  قَاَل: إيَذا َأرَاَد الطَّائيُر َأ َي فيَراَخُه، َوأَنأَت َسلَّمأ مي َجري ليَيحأ الشَّ

يَك َوَْحَاُة بيَيدي َتقييِي الدِي  هي َحَلُب بيَيدي َأخي . َهذي َرأضي ليَك، َوَجَعلأَت َأوأََلَدَك َعَلى اْلأ ََ إيََل َأهأ ُصو ، اْلُأ يني
ُنَك الأَعزييُز َمَع َتقييِي الدِي  رييُكوُه، َواب أ أُص بيَيدي ابأني شي ُنَك َوْحي َر َُيأريُجُه َأيَّ َوقأٍت َأرَاَد، َوَهَذا اب أ يني ِبييصأ

َعُل بيهي َما َأرَاَد. َأ يَك يفي َخيأَمٍة يَ  َخُر َمَع َأخي  اْلأ
َر،  صأ نأ مي يني مي َرَج َتقييَّ الدِي يهي، َوَأخأ نأ َأخي َر، ُثَّ َأَخَذ َحَلَب مي َمأ ِأ َهَذا اْلأ ُت ُثَّ فَ َقاَل َلُه َصَدقأَت، َواكأ

هي  َوأََلدي َقى ْلي َر، ليتَ ب أ صأ امي َومي َن الشَّ ريَجُه مي ََ َوالرَُّها َوَميَّافَاريقينَي ليُيخأ َل َحرَّا عأُه َأعأَطى َأَخاُه الأَعادي ََ ِأ يَ ن أ ، فَ َل
لَ  ا َأرَاَد اَّللَُّ تَ َعاََل نَ قأ  َما فَ َعَل َلمَّ
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هي َعَلى َما َنذأُكُرُه.  الأُملأكي َعنأ َأوأََلدي
 

يهي قُ َزلَ  َي َوُملأكي َأخي َلَوا ُر َوفَاةي الأبَ هأ  ذيكأ
ََبلي َوالرَّيِي  ُب بَ َلدي اْلأ َز، َصاحي ُد بأُن إييلأديكأ َُ ُُمَمَّ َلَوا َ الأبَ هأ َا، تُ ُويفِي َنةي، يفي َأوَّْلي هي السَّ ََ يفي َهذي َها ََ  َوَأصأ

، ني الأبيََلدي ََ َوَأرَّانييََّة َوَغريأيَها مي َياَسٍة َحَسَنٍة  َوَأذأرَبييَجا ريَةي، َعاقيًَل، َحلييًما، َذا سي ًَل، َحَسَن السِي ََ َعادي وََكا
ئيَنًة. َنًة َوالرََّعاََّي ُمَطمأ هي آمي مي ، وََكاَنتأ تيلأَك الأبيََلُد يفي َأَّيَّ  ليلأُملأكي

َن اْلأُ  َييَّةي مي ََن افيعييَّةي َواْلأ َ الشَّ ََ َبنيأ َها ََ صأ ا َماَت َجَرى ِبَي بي َما َيَيلُّ فَ َلمَّ هأ َراقي َوالن َّ حأ ُروبي َوالأَقتألي َواْلأي
َدي  ََ ِبي افيعييَّةي، وََكا َُجنأدييِي رَأأَس الشَّ َييَّةي، َوابأُن اْلأ ََن ي الأبَ َلدي رَأأَس اْلأ ََ قَاضي ، وََكا في يَنةي الرَّيِي َعني الأَوصأ

يَعةي، نَّةي َوالشِي َ السُّ يَمٌة َبنيأ َنٌة َعظي َن  أَيأًضا فيت أ َُها مي يَنُة َوَغريأ ، َوُخرِيَبتي الأَمدي ِأ ُه ن أ ُلَها، َوقُتيَل مي رََّق َأهأ ََ َوتَ 
.  الأبيََلدي

َُ طُغأُرلأ بأُن َأرأسي  لأطَا ََ السُّ ، وََكا َُ ُُه ُعثأَما ََ َواَسأ َُ َمَلَك َأُخوُه قُ َزل َأرأَسََل َلَوا ا َماَت الأبَ هأ ََ بأني َوَلمَّ ََل
دي  ري  طُغأُرلأ بأني ُُمَمَّ َمأ َن اْلأ لأطََنةي، َولَيأَس َلُه مي لسَّ ُطأَبُة لَُه يفي الأبيََلدي ِبي ، َواْلأ َي َلَوا َشاَه َمَع الأبَ هأ بأني َمليكأ

. َي َلَوا ِي الأبَ هأ ُكأ َواُل ِبي َمأ َُمَراُء َواْلأ َا الأبيََلُد َواْلأ ٌء، َوإيََّّ  َشيأ
َُ َخَرَج طُغأُرلأ َعنأ حُ  َلَوا ا َماَت الأبَ هأ ََل َعَلى فَ َلمَّ تَ وأ ، فَاسأ ُنأدي َُمَراءي َواْلأ َن اْلأ ِي قُ َزَل، َوْلَيَق بيهي ََجَاَعٌة مي كأ

َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. َ قُ َزَل ُحُروٌب َنذأُكُرَها إي َنُه َوَبنيأ ، َوَجَرتأ بَ ي أ  بَ عأضي الأبيََلدي
 



صُ  ، َواْنأيَيازي الأُقمُّ امي لشَّ َيرينأجي ِبي تيََلفي الأ ُر اخأ [ ]ذيكأ يني ُب َطَرابُ ُلَس إيََل َصََلحي الدِي  َصاحي
لأُقوَمَصةي، صَ  ، َقدأ تَ َزوََّج ِبي ُُه ريَيَنأُد بأُن ريَيَنأَد الصَّنأَجيألييُّ ُب َطَرابُ ُلَس، َواَسأ ُص، َصاحي ََ الأُقمُّ َبةي َكا احي

نأَدَها بيَطََبييََّة. َها، َوَأقَاَم عي تَ َقَل إيلَي أ  َطََبييََّة، َوان أ
َلهُ  َوَماتَ  ََ ََ َصغيريًا، َفَك ٍت َلُه، وََكا لأُملأكي إيََل ابأني ُأخأ َصى ِبي ََ َُمأُذوًما، َوَأوأ ، وََكا امي لشَّ َيرينأجي ِبي  َمليُك الأ

نأُه شَ  ََبُ مي َيرينأجي َذليَك الأَوقأَت َأكأ َنَُّه َلَأ َيُكنأ ليلأ بيرييهي ْلي َياَسةي الأُملأكي َوَتدأ ُص، َوقَاَم بيسي َجُع أأ الأُقمُّ ًَن، َوََل َأشأ
تَ َقَل الأُملأكُ  َ، فَان أ ََّ الصَّغيرَي تُ ُويفِي َع يفي الأُملأكي بيَسَببي َهَذا الصَّغيريي، فَاتَُّيَق َأ نأُه، َفَطمي هي، رَأأًَّي مي  إيََل أُمِي

َسُه ]بيهي[ . َأ ُث نَ  ُص ُُيَدِي ََ الأُقمُّ  فَ َبَطَل َما َكا
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هي الأَملي  ََّ َهذي ُُه كيي، فَ تَ َزوََّجتأُه، ُثَّ إي َن الأَغرأبي اَسأ اَم مي ُموا الشَّ يَن َقدي َيرينأجي الَّذي َن الأ َكَة َهويَيتأ رَُجًَل مي
 ، ََ َبا َضَرتي الأَبطأَرَك، َوالأُقُسوَس، َوالرُّهأ هي، َوَأحأ َونَ َقَلتي الأُملأَك إيلَيأهي، َوَجَعَلتي التَّاَج َعَلى رَأأسي

بيَتارييَّةَ  سأ َها َواَلي ِأ َعَلي أ َهَدَتأُ َا َقدأ َردَّتي الأُملأَك إيلَيأهي، َوَأشأ ِأ َأَّنَّ ُه َلَمت أ اوييََّة، َوالأَباُرونييََّة، َوَأعأ بيَذليَك، ، َوالدَّ
 فََأطَاُعوُه، َوَدانُوا َلُه.

نَ  ، َوُسقيَط يفي َيَديأهي، َوُطوليَب ِبييَسابي َما َجََب مي صي َِ َذليَك َعَلى الأُقمُّ َة ويََليَةي َذليَك  فَ َعُظ َوالي ُمدَّ َمأ اْلأ
لأُمَشاقَّةي َوالأُمَبايَ َنةي، َورَ  َُورًا، َوَجاَهَر ِبي َقُه َعَليأهي، َوزَاَدُه َذليَك نُ  ََ ، فَادََّعى أَنَُّه أَن أ ِي اَسَل َصََلَح الصَِّبي

نأُه الأُمَساَعدَ  َتَمى إيلَيأهي، َواعأَتَضَد بيهي، َوَطَلَب مي ، َوان أ يني .الدِي َيرينأجي َن الأ هي مي  َة َعَلى بُ ُلوغي َغَرضي
نَ  عأَي َلُه يفي ُكلِي َما يُرييُد، َوَضمي َرَة، َوالسَّ ََ بيَذليَك، َوَوَعَدُه النُّصأ ليُمو يني َوالأُمسأ ريَح َصََلُح الدِي ََ لَُه أَنَُّه  فَ 

نأَدُه  ََ عي َيرينأجي قَاطيَبًة، وََكا َتقيَلًّ ليلأ .ََيأَعُلُه َمليًكا ُمسأ ِأ َرى فََأطأَلَقُه صي َأسأ َي الأُقمُّ نأ فُ رأَسا  ََجَاَعٌة مي
َن الأ  ، َوَوافَ َقُه َعَلى َما فَ َعَل ََجَاَعٌة مي يني ، َوَأظأَهَر طَاَعَة َصََلحي الدِي َِ َُمَلٍِ نأَدُه َأعأَظ ، َفَحلَّ َذليَك عي َيرينأجي

ََ ذَ  ، وََكا ِأ رََّق َِشأُلُه ََ ِأ َوتَ  ََتأ َكليَمتُ ُه تَ َل ، فَاخأ ِأ هي تأحي بيََلدي َبةي ليََ َبابي الأُموجي َسأ ِي اْلأ نأ َأعأَظ ليَك مي
َأ َشاَء اَّللَُّ. ، َعَلى َما َنذأُكُرُه إي ِأ ُه ن أ سي مي َقاذي الأبَ يأتي الأُمَقدَّ تين أ  َواسأ

َيَة َطََبييََّة، َفَشنَّتي الأَغارَاتي َعَلى بيََلدي ا َراََّي ََنحي يني السَّ ، َوَخَرَجتأ َساليَمًة َوَسريََّ َصََلُح الدِي َيرينأجي لأ
. ِأ ُعوا فييهي ، َوَطمي ِأ ََ َعَليأهي ليُمو َُوا َوََتَرََّأ الأُمسأ َيرينأُج بيَذليَك، َوَضُع ًَة، فَ َوَهَن الأ  َغاَّي

 
ينأسي َأرأََنطَ  ري الأَبي ُر َغدأ  ذيكأ

َيرينأجي  ِي الأ نأ َأعأَظ ، مي ُب الأَكَركي ينأُس َأرأََنُط، َصاحي ََ الأَبي نَي، َكا ليمي ِأ َعَداَوًة ليلأُمسأ هي ، َوَأَشدِي ِأ َبثيهي َوَأخأ
ري َمرًَّة بَ عأَد َمرٍَّة، صأ ْلَأ نأُه َقَصَدُه ِبي يني َذليَك مي ا رََأى َصََلُح الدِي ، فَ َلمَّ ِأ ِأ َضَررًا َعَليأهي هي َظمي لأغَارَةي  َوَأعأ َوِبي

، َوَخَضَع، َرى، َفَذلَّ هي َكرًَّة بَ عأَد ُأخأ ، فََأَجابَُه إيََل َذليَك،  َعَلى بيََلدي يني نأ َصََلحي الدِي َوَطَلَب الصُّلأَح مي



. امي َر إيََل الشَّ صأ نأ مي َر، َومي صأ امي إيََل مي َن الشَّ ا، َوتَ َردََّدتي الأَقَوافيُل مي ََ  َوَهاَدنَُه َوََتَاَل
يَمٌة َغزييَرُة  َتاَز بيهي قَافيَلٌة َعظي َنُة اجأ هي السَّ ََ َهذي ا َكا ٌَة فَ َلمَّ ، َوَمَعَها ََجَاَعٌة َصاْلي ، َكثيريَُة الرِيَجالي َوالي َمأ اْلأ

ِأ  َواَْلُ َِ َأمأ ، َوَغني ِأ ريهي ِأ َعنأ آخي ، َوَأَخَذُه ِأ ، فَ َغَدَر اللَّعينُي ِبيي َنادي َجأ َن اْلأ  مي
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. ِأ ُه ن أ َرُه مي ََ َمنأ َأسأ ُجو دََع السُّ ، َوَأوأ ِأ ََلَحُه ِأ َوسي  َوَدَواِبَُّ
َرى َواْلأَ فََأرأ  َسأ َأ َلَأ يُطأليقي اْلأ ُدُه إي رَُه، َويَ تَ َهدَّ َلُه َوَغدأ يني يَ ُلوُمُه، َويُ َقبِيُح فيعأ َواَل، َسَل إيلَيأهي َصََلُح الدِي مأ

 ََ َأ َظ تُ َلُه إي َأ يَ قأ رًا َأ يني نَذأ ، فَ َنَذَر َصََلُح الدِي تيَناعي مأ ِأ َيُيبأ إيََل َذليَك، َوَأَصرَّ َعَلى اَلي َر ]بيهي[ ، فَ َل
َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. ََ َما َنذأُكُرُه إي  َفَكا

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

خي  نأ َُجَاَدى اْلأ رييَن مي َع َوالأعيشأ َنَة التَّاسي هي السَّ ََّ َهذي يثًا َقدأ َحَكُموا َأ َيًا َوَحدي ََ َقدي ُمو ََ الأُمَنجِي َرةي َكا
َسُة  َمأ ُع الأَكَواكيُب اْلأ ليُك الأعيَباَد ََتأَتمي يَدٌة، َوتُ َراٌب يُ هأ َا ريََّيٌح َشدي َاَّني قأَتي ، َوَُيأُدُث ِبي َي يَزا يفي بُ رأجي الأمي

ءٌ  َن الرِيََّيحي َشيأ ٌة، َوَلَأ يَ ُهبَّ مي حَّ َنُة َلَأ َيُكنأ ليَذليَك صي هي السَّ ا َدَخَلتأ َهذي  الأبَ تََّة، َوَُيَرِيُب الأبيََلَد، فَ َلمَّ
ََل  ََّ غي َذَب اَّللَُّ َحَّتَّ إي ، فََأكأ ََ ُحو َلَّ ََ ريي بيهي الأ ي يَذأ ََواءي الَّذي َر َْنَازَُها ليَعَدمي اْلأ عيريي َتََخَّ  َل اْلأينأَطةي َوالشَّ

. ِأ َزاُه نَي َوَأخأ مي ُدوثََة الأُمَنجِي  ُأحأ
َبَّاري  َ َعبأُد اَّللَّي بأُن بَ رِييِي بأني َعبأدي اْلأ ََ إيَماًما يفي ]الأَوفَ َياُت[ َوفييَها تُ ُويفِي ، وََكا رييُّ صأ وييُّ الأمي بأني بَ رِييٍِ النَّحأ

َُه اَّللَُّ تَ َعاََل. ، َرْحي وي  النَّحأ
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اَئٍة[ مي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوََثَانينَي َوََخأسي
583 - 

اَئةٍ  مي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوََثَانينَي َوََخأسي
، َورَابيَع َعَشَر آَذاَر َسَنَة أَلأٍف اتَُّيَق َأوَُّل َهذي  ِي لأطَاّني ُروزي السُّ وأ ُم الن َّ ، َوُهَو يَ وأ َم السَّبأتي َنةي يَ وأ هي السَّ

َق َأوَُّل سَ  ََ ، َوات َّ ََملي ُس يفي اْلأ مأ ََ الأَقَمُر َوالشَّ َكنأَدرييََّة، وََكا عينَي إيسأ ٍَ َوتيسأ اَئٍة َوََثَا ، َوَأرأبَعيمي َنةي الأَعَربي
ُس َوالأَقَمُر يفي َأوَّلي الأَبُُ وَ  مأ ، َوالشَّ ريًا، َوَأوَُّل َسَنةي الرُّومي ُدوَها َأخي سي الَِّتي َجدَّ َُرأ ، َوَهَذا َأوَُّل َسَنةي الأ وجي

ثأليهي. ُعُد ُوُقوُع مي  يَ ب أ



 
يني الأَكَركَ  ري َصََلحي الدِي ُر َحصأ  ذيكأ

يني إيََل  َنةي َكَتَب َصََلُح الدِي هي السَّ لي يفي َهذي صي ، وََكَتَب إيََل الأَموأ َهادي َيُر النَّاَس ليلأجي تَ نأ يعي الأبيََلدي َيسأ  َجَي
ِأ  ُعوُه ، َيدأ امي َر َوَسائيري بيََلدي الشَّ صأ ، َوإيََل مي رأقي نأ بيََلدي الشَّ َزييَرةي َوإيرأبيَل َوَغريأيَها مي ََّيري اْلأ ، َودي إيََل اْلأيَهادي

ِأ َعَليأهي، َوَيَأ  ، يفي َوَُيُث ُُّه َر الأُمَحرَّمي َق، َأَواخي َمشأ نأ دي ، ُثَّ َخَرَج مي َي َكا مأ زي َلُه بيَغايَةي اْلأي لتََّجهُّ ِأ ِبي ُمُرُه
َتَمُعوا َجعَ  ا اجأ يَُّة، فَ َلمَّ امي ، َوَتََلَحَقتأ بيهي الأَعَساكيُر الشَّ ، َفَساَر إيََل رَأأسي الأَماءي َاصِي َكريَها اْلأ َل َعسأ

ِأ َوَلدَ  َرى، َجرييَدًة.َعَليأهي َها، َوَساَر ُهَو إيََل ُبصأ ن أ َع إيلَيأهي َمنأ يَريُد إيلَيأهي مي َتمي َفأَضَل َعلييًّا ليَيجأ  ُه الأَمليَك اْلأ
، يُ  َب الأَكَركي ينأَس َأرأََنَط، َصاحي ََّ الأَبي َباُر َأ َخأ َها أَنَُّه أَتَ تأُه اْلأ هي إيلَي أ دي رييهي َوَقصأ ََ َسَبُب َمسي َأ  رييدُ وََكا َأ

ُع إيََل  اجي يَ رأجي ُجَّ ذي اْلأ نأ َأخأ ، َوَأظأَهَر أَنَُّه إيَذا فَ رََغ مي ِأ نأ َطرييقيهي ِأ مي اَج ليَيأأُخَذُه ُجَّ َد اْلأ صي َطرييقي يَ قأ
ي  َنَع الأَبي َرى ليَيمأ ، َفَساَر إيََل ُبصأ يني ِأ َعني الأُوُصولي إيََل َصََلحي الدِي ُه رييِي َيُصدُّ صأ َكري الأمي نأَس َأرأََنَط الأَعسأ

فًا َعَليأهي. ، َويَ لأَزَم بَ َلَدُه َخوأ اجي ُجَّ نأ َطَلبي اْلأ  مي
، وَ  يني تي َصََلحي الدِي نَي، َوُهَو ابأُن ُأخأ ُد بأُن ََلجي ِأ ُُمَمَّ ُه ن أ نأ َأقَاريبيهي مي اجي ََجَاَعٌة مي ُجَّ َن اْلأ ََ مي ُُه، وََكا َغريأ

َع َأرأََنُط بيُقرأبي َصََلحي  ا َسَي َقَطعَ  فَ َلمَّ اريقأُه، َوان أ ََ هي َلَأ يُ  نأ بَ َلدي يني مي  الدِي
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نَي. اُج َساليمي ُجَّ َع فييهي، فَ َوَصَل اْلأ ا َطمي  َعمَّ
َتَظَر ُوُصوَل الأ  ِأ َساَر إيََل الأَكَركي َفَحَصَرُه َوَضيََّق َعَليأهي َوان أ َهتيهي نأ جي رُُّه مي ا َوَصُلوا َوفَ رََغ سي َكري فَ َلمَّ َعسأ

َبكي َوَغريأي الأ  وأ نأ ُهَناَك َعَلى ويََليَةي الأَكَركي َوالشَّ ، َوَبثَّ َسَراََّيُه مي ، فَ َوَصُلوا إيلَيأهي َعَلى الأَكَركي رييِي صأ َا، مي ِهي
هي. ُر َعَلى الأَمنأعي َعنأ بَ َلدي دي ينأُس َُمأُصوٌر ََل يَ قأ َرُقوا، َوالأَبي  فَ نَ َهُبوا َوَخرَّبُوا َوَأحأ

َيري  َن َوَسائيُر الأ َن مي ، فَ َتَمكَّ َفأَضلي هي اْلأ ي َمَع َوَلدي َكري الَّذي َن الأَعسأ فًا مي ، َخوأ ِأ هي نأجي َقدأ َلزيُموا َطَرَف بيََلدي
. يني ، َهَذا فيعأُل َصََلحي الدِي رييبي رييقي َوالتَّخأ بي َوالتَّحأ هأ ري َوالن َّ صأ  اْلَأ

 
ا ُر الأَغارَةي َعَلى بَ َلدي َعكَّ  ذيكأ

ا  َأرأَسَل َصََلحُ  َيأشي إيََل بَ َلدي َعكَّ َن اْلأ ًَة مي َل قيطأَعًة َصاْلي َأ يُ رأسي َفأَضلي َيَأُمُرُه َأ هي اْلأ يني إيََل َوَلدي الدِي
ََ َوال ُب َحرَّا ، َوُهَو َصاحي يني يني َكوأَكَبأييَّ بأَن زَيأني الدِي َََّر الدِي َهُبونَُه َوَُيَرِيبُونَُه، َفَسريََّ ُمَظ َف رَُّها، َوَأَضايَ ن أ

رأَم الأَيارُوقييَّ  لأدي يَّ َودي مي َازأ النَّجأ َُمَراءي  -إيلَيأهي قَاَيأ نأ َأَكابيري اْلأ َُِهَا َفَساُروا لَيأًَل، َوَصبَُّحوا  -َوُِهَا مي َوَغريأ
ٍر. ََ َر َص َُّورييََّة َأَواخي  َص

بيَتا سأ اوييَّةي َواَلي َن الدَّ َيرينأُج يفي ََجأٍع مي ُِ الأ ِأ َحرأٌب َفَخَرَج إيلَيأهي نَ ُه ا ُهَناَك، َوَجَرتأ بَ ي أ َا، فَالأتَ َقوأ رييَّةي َوَغريأيِهي



وُد. اريُق السُّ ََ يُب َْلَا الأَم  َتشي
رَ  ِأ ََجَاَعٌة، َوُأسي ُه ن أ َيرينأُج، َوقُتيَل مي ََزَم الأ نَي، فَاَّنأ ليمي َرُه َعَلى الأُمسأ َزَل اَّللَُّ تَ َعاََل َنصأ ، َوفييَمنأ  ُثَّ أَن أ ََ  الأَباُقو

يَمُة يفي  ُهورييَن، َولَُه الأكيَناََّيُت الأَعظي َيرينأجي الأَمشأ َي الأ نأ فُ رأَسا ََ مي بيَتارييَّةي، وََكا سأ ُم اَلي نَي، قُتيَل ُمَقدَّ ليمي  الأُمسأ
ََ عَ  نَي، وََكا ا، َوَعاُدوا َساليمي ، َوَغنيُموا َوَسبَ وأ َن الأبيََلدي ِأ مي ََ َما َجاَورَُه ليُمو ِأ َعَلى َوََّنََب الأُمسأ ُدُه وأ

بيَتارييَّةَ  سأ اوييََّة َواَلي ََّ الدَّ ََ فَ تأًحا َكثيريًا، فَإي ِأ يُ نأكيرأ َذليَك، َفَكا ُص، فَ َل َا الأُقمُّ ،  َطََبييََّة، َوِبي َيرينأجي ِأ ََجأَرُة الأ ُه
َتي الأَبَشائيُر إيََل الأبيََلدي بيَذليَك.  َوُسريِي
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دي َصََلحي الدِي  ُر َعوأ َيرينأجي ذيكأ َكريهي َوُدُخوليهي إيََل الأ  يني إيََل َعسأ
، وَ  ِأ ُه ن أ اوييَّةي، َوقَ تألي َمنأ قُتيَل مي بيَتارييَّةي َوالدَّ سأ َزيَيَةي اَلي يني الأبيَشارَُة ِبي ا أََتتأ َصََلَح الدِي َر، َلمَّ ري َمنأ ُأسي َأسأ

هي  ي َمَع َوَلدي َكري الَّذي َدادي  َعاَد َعني الأَكَركي إيََل الأَعسأ َمأ ، َوَقدأ َتََلَحَقتأ َسائيُر اْلأ َفأَضلي الأَمليكي اْلأ
يًعا. ، َوَساُروا َجَي ِأ َتَمَع ِبيي  َوالأَعَساكيري، َواجأ

َوى َاَمكييَُّة، سي َقأطَاُع َواْلأ َّنأ َلُه اْلأ ُِ اثأَِنأ َعَشَر أَلأَف فَاريٍس ِمي َُتُ دَّ َكَر، فَ بَ َلَغتأ عي  َوَعَرَض الأَعسأ
هُ الأُمَتطَ  ن أ يًَّة َوَساَقًة، َوَعَرَف ُكلٌّ مي ، َوَميأَمَنًة َوَميأَسَرًة َوَجاليسي ي َكَرُه قَ لأًبا َوَجَناَحنيأ ِأ وِيَعةي، فَ َعبََّأ َعسأ

ُقأُحَوانَةي بيُقرأبي َطََبييَّ  ْلأ ََُلزََمتيهي. َوَساَر َعَلى تَ عأبيَئٍة، فَ نَ َزَل ِبي ُه، َوَأَمَرُه ِبي ََ قَ  َعُه َوَموأ ضي ُص ةَ َموأ ََ الأُقمُّ ، وََكا
َرَة، َوَُيَنِييهي الأ  َلٌة إيلَيأهي يَعيُدُه النُّصأ ، َكَما ذََكرأََن، وَُكتُ ُبُه ُمتَّصي يني َتَمى إيََل َصََلحي الدِي ُمَعاَضَدَة، َوَما َقدي ان أ

َُ إيَلَّ ُغُرورًا. يأطَا ُِ الشَّ  يَعيُدُه
تيَماَع الأَعَساكيري  َيرينأُج اجأ ا رََأى الأ ، َأرأَسُلوا إيََل  فَ َلمَّ ِأ هي دي بيََلدي َِ الأَعزأمي َعَلى َقصأ ي مي يَّةي، َوَتصأ ََلمي سأ اْلأي

، فَأَنأَكُروا َعَليأهي انأتيَماَءُه إيََل صَ  َي َُرأَسا َن الأ ، وََكثيريًا مي ََ َبا صي الأَبطأَرَك َوالأُقُسوَس َوالرُّهأ ، الأُقمُّ يني ََلحي الدِي
ََ َوقَاُلوا َلُه: ََل َشكَّ أَنَّ  ، يُ َقتِيُلو َيرينأجي لأ َس ِبي ََ َأمأ ليُمو ُ َعَلى َما فَ َعَل الأُمسأ َبي َ َتصأ َت، َوإيَلَّ َلي َلمأ َك َأسأ

ِأ َعَليأَك، َوأَنأَت ََل تُ نأكيُر َذليَك َوََل ََتأ  ََ ِبيي ، َوََيأَتاُزو ِأ ُروََّنُ بيَتارييََّة، َوَيَأسي سأ اوييََّة َواَلي  َنُع َعنأُه.الدَّ
سَ َوَوافَ َقهُ  َأ َدُه الأَبطأَرُك أَنَُّه ُُيَرِيُمُه، َويَ  َكري َطََبييََّة َوَطَرابُ ُلَس، َوََتَدَّ نأ َعسأ نأَدُه مي ُخ ِأ َعَلى َذليَك َمنأ عي

. يدي دي هأ َن الت َّ  نيَكاَح َزوأَجتيهي، إيََل َغريأي َذليَك مي
ري َعَليأهي َخاَف، فَاعأَتذَ  َمأ َة اْلأ دَّ ُص شي ا رََأى الأُقمُّ ُروا زَلََّتُه، فَ َلمَّ ََ رَُه، َوَغ َر َوتَ َنصََّل َوََتَب، فَ َقبيُلوا ُعذأ

ِأ إيََل الأُمصَ  ، فََأَجاَِبُ ِأ هي ظي بيََلدي َأ نَي، َوالأُمَؤاَزرََة َعَلى حي ليمي نأُه الأُمَوافَ َقَة َعَلى الأُمسأ اَْلَةي َوَطَلُبوا مي
. ِأ تيَماعي َمَعُه جأ ، َواَلي ِأ َمامي إيلَيأهي نأضي  َواَلي

َن اَّللَّي وَ  ِأ مي ُه ، َوَلَأ تُ غأني َعن أ ِأ ِأ بَ عأَد فُ رأقَتيهي َتَمَعتأ َكليَمتُ ُه ، َواجأ َيرينأجي ِأ إيََل َمليكي الأ ًئا، َساَر َمَعُه َشي أ
ًَل َويُ َؤخِي  ََ ريجأ ُمو ِأ يُ َقدِي َُّورييََّة، َوُه ا إيََل َص ، ُثَّ َساُروا َمنأ َعكَّ ِأ َلُه ِأ َورَاجي َرى، َقدأ َوََجَُعوا فَاريَسُه ََ ُأخأ ُرو



ِأ رُعأًبا.  ُمليَئتأ قُ ُلوُِبُ
 

يني َطََبييَّةَ  ُر فَ تأحي َصََلحي الدِي  ذيكأ
يني ُأَمَراَءُه َوُوَزرَاَءهُ  َُّورييََّة، ََجََع َصََلُح الدِي َيرينأُج َوَساُروا إيََل َص َتَمَع الأ ا اجأ  َلمَّ
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ِأ  ثَ ُرُه ، فََأَشاَر َأكأ ِأ َتَشارَُه َرابي َواسأ ، َوإيخأ َيرينأَج بيَشنِي الأغَارَاتي عيَف الأ َأ ُيضأ َعَليأهي بيََتأكي اللِيَقاءي َوَأ
 الأويََلََّيتي َمرًَّة بَ عأَد َمرٍَّة.

َهُب، َوُُنَرِيُب، َوُْنَرِيُق، َوَنسأ  ، َونَ ن أ ِأ ي أَن ََّنا َْنُوُس بيََلَدُه نأدي َأ ِبي فَ َقاَل َلُه بَ عأُض ُأَمَرائيهي: الرَّأأُي عي ، فَإي
ريقي يَ لأَعُنونَ َنا َويَ قُ  لأَمشأ ََّ النَّاَس ِبي يَنا َلقييَناُه، فَإي َ أَيأدي َيرينأجي َبنيأ َكري الأ َن الأَعسأ ََ تَ َرَك قيَتاَل َوَقَف َأَحٌد مي وُلو

َعَل فيعأًَل نُ عأَذُر فيي َأ َأ نَ  نَي، الرَّأأُي َأ ليمي َبُل يُرييُد قيَتاَل الأُمسأ ََّاري، َوَأق أ َنَة َعنَّا.الأُك َلأسي  هي َوَنُكفُّ اْلأ
ُُموَر ََل ََتأ  ََّ اْلأ ََّاري، فَإي نَي ََجأَع الأُك ليمي عي الأُمسأ َمأ َأ نَ لأَقى ِبي ي َأ نأدي : الرَّأأُي عي يني ريي فَ َقاَل َصََلُح الدِي

َبغيي نأ َأعأَماريََن، َوََل يَ ن أ َر الأَباقيي مي ُِ َقدأ َل ، َوََل نَ عأ َي نأَسا ِي اْلأي ُكأ َع إيَلَّ بَ عأَد اْلأيدِي  ِبي َمأ رِيَق َهَذا اْلأ ََ َأ نُ  َأ
. ْلأيَهادي  ِبي

نأ  يسي ليَسبأٍع بَقينَي مي َمي ُم اْلأ َا، َوُهَو يَ وأ نأ نُ ُزوليهي ِبي َس مي َامي َم اْلأ ُقأُحَوانَةي الأيَ وأ َن اْلأ ري، ُثَّ رََحَل مي خي رَبييٍع اْلأ
ِأ َفَساَر َحَّتَّ َخلََّف َطََبييََّة َورَاَء ظَ  ُه ن أ ِأ يَ َر مي َيرينأَج، فَ َل َم َحَّتَّ قَاَرَب الأ ريهي، َوَصعيَد َجبَ َلَها، َوتَ َقدَّ هأ

. ُزولي لن ُّ َكَر ِبي ، فَ نَ َزَل َوَأَمَر الأَعسأ ِأ َياَمُه  َأَحًدا، َوََل فَارَُقوا خي
َن ا ِأ مي َيرينأجي َمنأ ََيأنَ ُعُه ا َجنَُّه اللَّيأُل َجَعَل يفي ُمَقابيلي الأ ، َونَ َزَل َجرييَدَة إيََل َطََبييََّة َوقَاتَ َلَها، فَ َلمَّ لأقيَتالي

َا إيََل الأَقلأَعةي الَِّتي ْلََ  َلٍة، َوَْلََأ َمنأ ِبي َوًة يفي لَي أ يَنَة َعن أ َها، َوَأَخَذ الأَمدي َراجي َا، َونَ َقَب بَ عأَض أَب أ تَ نَ ُعوا ِبي ا، فَامأ
بَ تُ َها، َوَمَعَها َأوأََلُدَها َرقَ َها.َوفييَها َصاحي يَنَة َوَأحأ  ، فَ نَ َهَب الأَمدي

رَ  َذ َما فييَها، َوإيحأ يَنَة، َوَأخأ يني إيََل َطََبييََّة َوُملأَكُه الأَمدي َيرينأُج نُ ُزوَل َصََلحي الدِي َع الأ ا َسَي َراَق فَ َلمَّ اقَ َها، َوإيحأ
َتَمُعوا ليلأَمُشورَةي، فََأَشاَر  َّا ََل ُُيأَمُل، اجأ ِأ َما ََتَلََّف ِمي ، َوَمنأعيهي ِأ نَي َوقيَتاْليي ليمي مي إيََل الأُمسأ َقدُّ لت َّ ِأ ِبي بَ عأُضُه

 َعنأ َطََبييََّة.
يَنةي َما فَ َعَل، َوبَقيَي ا لأَمدي يني ِبي ، َوَقدأ فَ َعَل َصََلُح الدِي ََّ َطََبييََّة ِلي َوليَزوأَجِتي ُص: إي لأَقلأَعُة، فَ َقاَل الأُقمُّ

، َوَقدأ  َا َويَ ُعوَد، فَ َواَّللَّي َلَقدأ رَأَيأُت َعَساكيَر  َوفييَها َزوأَجِتي َأ َيَأُخَذ الأَقلأَعَة َوَزوأَجِتي َوَما لََنا ِبي يُت َأ َرضي
ًة، َوإي  َرًة َوقُ وَّ يني َكث أ ي َمَع َصََلحي الدِي َكري الَّذي ثأَل َهَذا الأَعسأ يثًا َما رَأَيأُت مي َيًا َوَحدي ََلمي َقدي سأ َذا َأَخَذ اْلأي

ُر َعلَ َطََبي  دي َا ََل يَ قأ َأ َأقَاَم ِبي ََنَها، َوإي َها َأَخذأ َا، َفَمََّت فَارَقَ َها َوَعاَد َعن أ َا يََّة ََل َُيأكيُنُه الأُمَقاُم ِبي ى الأُمَقامي ِبي
لييهي  ِأ َوَأهأ طَاَّنيي َي َعنأ َأوأ ََ َعَلى الصََّبأي ُطوَل الزََّما ُرو دي يعي َعَساكيريهي، َوََل يَ قأ َمي َطرُّ إيََل تَ رأكيَها، إيَلَّ ِبي ِأ فَ ُيضأ



نَّا. َر مي َتكُّ َمنأ ُأسي َأ  َونَ 
نَي، َوََل َشكَّ أَنََّك  ليمي َن الأُمسأ وييفي مي : َقدأ َأَطلأَت يفي التَّخأ ُب الأَكَركي فَ َقاَل َلُه بيرينأُس َأرأََنُط، َصاحي

، َوإيَلَّ َما ُكنأَت تَ ُقوُل َهَذا ِأ ، َوَتَييُل إيلَيأهي ِأ َرُة ُترييُدُه ََّ النَّاَر ََل َيُضرَُّها َكث أ ، فَإي ََ ِأ َكثيريُو ُلَك: إيَّنَُّ ، َوَأمَّا قَ وأ
. ََطبي  اْلأ

. َُ ََ َما َيُكو رأُت، َوَسََتَوأ ُُتأ َتََخَّ رأ َأ َتََخَّ ُت، َوإي مأ ِأ تَ َقدَّ ُت مأ َأ تَ َقدَّ ِأ إي نأُك ٌد مي  فَ َقاَل: َأََن َواحي
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ِأ َعَلى ا نأ فَ َقويَي َعزأُمُه ي َلزيُموُه، َوقَ ُربُوا مي ُِ الَّذي َكريهي نأ ُمَعسأ ، فَ َرَحُلوا مي ِأ نَي َوقيَتاْليي ليمي مي إيََل الأُمسأ َقدُّ لت َّ
ََ َقرييًبا مي  َكريهي، وََكا يني بيَذليَك َعاَد َعنأ َطََبييََّة إيََل َعسأ َع َصََلُح الدِي ا َسَي ، فَ َلمَّ ََلمي سأ َاَعَساكيري اْلأي   نأُه، َوإيََّّ

. ِأ نأ قيَتاْليي َن مي ِأ لييَ َتَمكَّ َيرينأُج َمَكاََّنُ اريَق الأ ََ َأ يُ  َُحاَصَرةي َطََبييََّة َأ ُدُه ِبي ََ َقصأ  َكا
َيرينأُج الأَعَطَش، وَ  َرِي، فَ َوَجَد الأ يُد اْلأ َُ قَ يأٌظ َشدي ، َوالزََّما ََ َقدأ نَ َزُلوا َعَلى الأَماءي ليُمو ََ الأُمسأ َلَأ وََكا

ُنوا نأ َماءي الصََّهارييجي  يَ َتَمكَّ ا َما ُهَناَك مي نَ وأ نَي، وََكانُوا َقدأ َأف أ ليمي َن الأُمسأ َن الأُوُصولي إيََل َذليَك الأَماءي مي مي
ُم السَّ  ، َوُهَو يَ وأ ِأ إيََل الأَغدي نَي، فَ بَ ُقوا َعَلى َحاْليي ليمي َن الأُمسأ فًا مي َن الرُُّجوعي َخوأ ُنوا مي ، َوقَ َوَلَأ يَ َتَمكَّ دأ بأتي

. ِأ ُه ن أ  َأَخَذ الأَعَطُش مي
ِأ بَ عأًضا، وَ  ، فَ َباُتوا ُُيَرِيُض بَ عأُضُه ِأ نأ قَ بأُل ََيَاُفوََّنُ ، وََكانُوا مي ِأ ِأ فييهي َّنَُّ ََ فَإي ليُمو َقدأ َوَجُدوا َوَأمَّا الأُمسأ

ِأ  ََلَف َعاَدَتيي َيرينأجي خي ا َحاَل الأ ري، وَُكلََّما رََأوأ ري َوالظَََّ ِأ رييَح النَّصأ ، زَاَد َطَمُعُه َي ََل َن اْلأيذأ ِأ مي َّا رَكيبَ ُه ِمي
َا َلَة اْلأ َُ تيلأَك اللَّي أ لأطَا ، َورَتََّب السُّ ِأ َلتيهي لييَل ُطوَل لَي أ هأ بيرَي َوالت َّ ثَ ُروا التَّكأ ، فََأكأ ِأ يََّة، َوفَ رََّق َوُجرأَأَُتُ لَيأشي

اَب. ُِ النُّشَّ  فييهي
 

َيرينأجي ِبيي  ُر اَّنأيَزامي الأ نيَ ذيكأ  طِي
ُموا  َخري، فَ رَكيُبوا َوتَ َقدَّ نأ رَبييٍع اْلأ ٍس بَقينَي مي َمأ بأتي ْلي َم السَّ ََ يَ وأ ليُمو يني َوالأُمسأ َبَح َصََلُح الدِي إيََل َأصأ

ََذُلوا،  ُِ الأَعَطُش َواُنأ َتدَّ ِبيي َيرينأَج َقدي اشأ ََّ الأ نأ بَ عأٍض، إيَلَّ َأ ِأ مي ، َوَدََن بَ عأُضُه َيرينأجي َتدَّ الأ تَ تَ ُلوا، َواشأ فَاق أ
َتشي  ََرادي الأُمن أ ََ َكاْلأ ابي َما َكا َن النُّشَّ نَي مي ليمي يَُّة الأُمسأ ، َورََمى َجالَيأشي َي رييَقا ََ ري، فَ َقتَ ُلوا الأقيَتاُل، َوَصََبَ الأ

َيرينأجي َكثيريًا. نأ ُخُيولي الأ  مي
َيرينأُج َقدأ ََجَُعو  ، َوالأ ِأ نَ ُه ِأ َهَذا الأقيَتاُل بَ ي أ ََ َسائيرييَن، َْنأَو َطََبييََّة، لََعلَُّه ِأ يُ َقاتيُلو ِأ َوُه ليهي ِأ بيَراجي َُوَسُه ا نُ 

ََ الأَماَء.  يَريُدو
، َوطَاَف  ِأ هي َكري يفي ُوُجوهي لأَعسأ ، َوَوَقَف ِبي ِأ هي ِأ َعنأ ُمَرادي ُه ِأ َصدَّ َدُه صي يني َمقأ َِ َصََلُح الدِي ا َعلي فَ َلمَّ

هي َعَلى الأمُ  سي َأ ََ بينَ  ، َوالنَّاُس َيَأَتَيُرو ِأ ا َيُضرُُّه ِأ َعمَّ َهاُه ، َويَ ن أ ِأ ليُحُه َا ُيصأ ِأ ِبي ، َوَيَأُمُرُه ِأ نَي ُُيَرِيُضُه ليمي سأ



نأَد ََّنأييهي. ََ عي َُو ليهي، َويَقي  ليَقوأ
، ف َ  َيرينأجي َي َْحأَلًة ُمنأَكَرًة َعَلى َصفِي الأ َيا ب أ نأ َِمَالييكيهي الصِي نأُه النَّاُس. َفَحَمَل َِمأُلوٌك مي َب مي َقاَتَل قيَتاًَل َعجي

ََ َْحأَلًة ُمنأَكَرًة َفَضعأَضُعوا الأكُ  ليُمو نَي قُتيَل َْحََل الأُمسأ َيرينأُج َعَليأهي فَ َقتَ ُلوُه، َفحي ََّاَر َوقَ تَ ُلوا ُثَّ َتَكاثَ َر الأ
ِأ َكثيريًا. ُه ن أ  مي

َِ أَ  ري َعلي َمأ َة اْلأ دَّ ُص شي ا رََأى الأُقمُّ َق ُهوَ فَ َلمَّ ََ نَي، فَات َّ ليمي لأُمسأ ِأ ِبي ِأ ََل طَاقََة َْلُ  َّنَُّ
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َيةي، َتقييَّ الدِي  نَي، يفي تيلأَك النَّاحي ليمي َن الأُمسأ ُم مي ََ الأُمَقدَّ ، وََكا ِأ يني ُعَمَر َوََجَاَعُتُه َوَْحَُلوا َعَلى َمنأ يَلييهي
ا رََأى َْحأ  ، فَ َلمَّ يني ي َصََلحي الدِي َِ أَنَُّه ََل َسبييَل إيََل الأُوُقوفي يفي ابأَن َأخي ُروٍب، َعلي َيرينأجي َْحأَلَة َمكأ َلَة الأ

حَ  ُص َوَأصأ َََعُلوا َفَخَرَج الأُقمُّ نأُه، فَ  ََ مي ِأ َطرييًقا ََيأُرُجو َتُحوا َْلُ َأ َأ يَ  َحابَُه َأ . فََأَمَر َأصأ ِأ هي ابُُه ُثَّ ُوُجوهي
.  الأَتَأَم الصَّفُّ

ََ بَ عأ  ََتََق، وََكا يُش َكثيريًا فَاحأ شي ََ اْلَأ َرأضي ََنرًا، وََكا نَي َقدي أَلأَقى يفي تيلأَك اْلأ ليمي َن الأُمسأ ُض الأُمَتَطوِيَعةي مي
ُِ الأَعَطُش، َوحَ  َتَمَع َعَليأهي ، فَاجأ ِأ ََ إيلَيأهي َخا َيرينأجي َفَحَمَلتأ َحرَّ النَّاري َوالدُّ رُّ وََكاَنتي الرِييُح َعَلى الأ

.ال ، َوَحرُّ الأقيَتالي َُ َخا ، َوَحرُّ النَّاري، َوالدُّ َي  زََّما
نَ  ِأ مي يهي ِأ ََل يُ نأجي ، ُثَّ َعليُموا َأَّنَُّ ََ ليُمو َتسأ ِأ وََكاُدوا َيسأ يهي ُص ُسقيَط يفي أَيأدي ََزَم الأُقمُّ ا اَّنأ تي إيَلَّ  فَ َلمَّ الأَموأ

قأَداُم َعَليأهي، َفَحَمُلوا َْحَََلٍت ُمَتَدا ِأ اْلأي َيهي ، َعنأ َمَواقي ِأ َرَتيي نَي، َعَلى َكث أ ليمي َا[ الأُمسأ ََ ]ِبي رََكًة َكاُدوا يُزييُلو
. ِأ ََل ُلطأُف اَّللَّي ِبيي  َلوأ

ًنا عَ  ، فَ َوَهُنوا ليَذليَك َوهأ ِأ ُه ن أ ََ إيَلَّ َوَقدأ قُتيَل مي ُعو ََ َْحأَلًة َفرَيأجي ُلو َيرينأَج ََل َُيأمي ََّ الأ يًما، فَأَ إيَلَّ َأ َحاَط ظي
َيةي حي  َيرينأجي إيََل َتلٍِ بيَناحي َن الأ َع َمنأ بَقيَي مي ََ ائيَرةي بيُقطأريَها، فَارأتَ  ََ إيَحاَطَة الدَّ ليُمو ُِ الأُمسأ نَي، َوَأرَاُدوا ِبيي طِي

نأ َسائيري  ِأ مي َتدَّ الأقيَتاُل َعَليأهي ِأ بيهي، فَاشأ َُوَسُه ، َوَُيأُموا نُ  ِأ َياَمُه ُبوا خي َأ يَ نأصي ا َأ ِأ َعمَّ ، َوَمنَ ُعوُه اْلأيَهاتي
. ِأ بي َخيأَمٍة َغريأي َخيأَمةي َمليكيهي نأ َنصأ ُنوا مي  َأرَاُدوا، َوَلَأ يَ َتَمكَّ

ََّ فييهي قيطأَعةً  ََ َأ ، َوَيذأُكُرو ونَُه َصلييَب الصََّلُبوتي ي ُيَسمُّ َِ الَّذي َعأَظ ُِ اْلأ ََ َصلييبَ ُه ليُمو َن  َوَأَخَذ الأُمسأ مي
يُح  اْلأََشَبةي  َها الأَمسي ََلُم  -الَِّتي ُصليَب َعَلي أ ِي  -َعَليأهي السَّ نأ َأعأَظ ِأ مي نأَدُه ُذُه عي ََ َأخأ ، َفَكا ِأ هي بيَزعأمي

. َََلكي لأَقتألي َواْلأ َقُنوا بَ عأَدُه ِبي ، َوأَي أ ِأ  الأَمَصائيبي َعَليأهي
ِأ َوريجَ  َي يفي فُ رأَساَّنيي ُر يَ عأَمََل َسأ نَي َهَذا َوالأَقتأُل َواْلأ اَئٍة َوََخأسي َداري مي قأ ، فَ َبقيَي الأَمليُك َعَلى التَّلِي يفي مي ِأ الَتيهي

َي الأَمذأُكورييَن. َعا جأ ُهورييَن َوالشُّ َي الأَمشأ َُرأَسا َن الأ  فَاريًسا مي
َفأَضلي  يني  -َفُحكيَي ِلي َعني الأَمليكي اْلأ يفي َذليَك قَاَل: ُكنأُت إيََل َجانيبي أَِي  -َوَلدي َصََلحي الدِي

ََماَعةي ْحََ  َيرينأجي َعَلى التَّلِي يفي تيلأَك اْلأ ا َصاَر َمليُك الأ تُُه، فَ َلمَّ ، َوُهَو َأوَُّل َمَصافٍِ َشاَهدأ ُلوا الأَمَصافِي



ي. ِأ بيَواليدي َُقوُه نَي َحَّتَّ َأْلأ ليمي َن الأُمسأ ِأ مي  َْحأَلًة ُمنأَكَرًة َعَلى َمنأ ِبييزَائيهي
يُح: َكَذَب قَاَل: فَ َنَظرأ  َم، َوُهَو َيصي َيتيهي، َوتَ َقدَّ َسَك بيليحأ نُُه، َوَأمأ ُت إيلَيأهي، َوَقدأ َعَلتأُه َكآبٌَة، َوارأَبدَّ َلوأ

َيرينأَج َقدأ  ا رَأَيأُت الأ ، فَ َلمَّ ، فَ َرَجُعوا إيََل التَّلِي َيرينأجي ََ َعَلى الأ ليُمو ، قَاَل: فَ َعاَد الأُمسأ َُ يأطَا َعاُدوا، الشَّ
ثأَل وَ  َيرينأُج َفَحَمُلوا َْحأَلًة ََثنيَيًة مي ! فَ َعاَد الأ ِأ َناُه ي: َهَزمأ نأ فَ َرحي ُت مي حأ ، صي ِأ بَ ُعوََّنُ ََ يَ ت أ ليُمو ُوََل الأُمسأ اْلأ

ثأَل َما فَ َعَل َأوًََّل. ي، َوفَ َعَل مي نَي بيَواليدي ليمي َُقوا الأُمسأ  َحَّتَّ َأْلأ
ِأ فَأَ  ََ َعَليأهي ليُمو ي إيَِلَّ َوَعَطَف الأُمسأ َت َواليدي ََ ! فَالأتَ  ِأ َناُه ُت َأََن أَيأًضا: َهَزمأ حأ ، َفصي لتَّلِي ِأ ِبي َُقوُه ْلأ

َيأَمُة، قَاَل: فَ ُهَو يَ ُقولُ  ُقَط تيلأَك اْلأ ِأ َحَّتَّ َتسأ ! َما ََّنأزيُمُه ُكتأ  َوقَاَل: اسأ
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 َُ لأطَا ، فَ نَ َزَل السُّ َيأَمُة َقدأ َسَقَطتأ ، َوإيَذا اْلأ هي. ِلي نأ فَ َرحي ًرا َّلليَّي تَ َعاََل، َوَبَكى مي  َوَسَجَد ُشكأ
 ََ ََمََلتي ازأَداُدوا َعَطًشا، َوَقدأ َكانُوا يَ رأُجو ا َْحَُلوا تيلأَك اْلأ َيرينأَج َلمَّ ََّ الأ َها َأ ََ َسَبُب ُسُقوطي وََكا

ا َلَأ  ِأ فييهي، فَ َلمَّ َّا ُه ََمََلتي ِمي ِأ اْلأَََلَص يفي بَ عأضي تيلأَك اْلأ  َيَيُدوا إيََل اْلأَََلصي َطرييًقا، نَ َزُلوا َعنأ َدَواِبِيي
َرةي  ِأ َعَلى َبكأ ، َوَأَسُروُه ا َخيأَمَة الأَمليكي ، فَأَلأَقوأ ِأ ََ إيلَيأهي ليُمو ، َفَصعيَد الأُمسأ َرأضي ، َوَجَلُسوا َعَلى اْلأ ِأ أَبييهي

ينأُس َأرأََنطُ  ُِ الأَمليُك َوَأُخوُه، َوالأَبي نأُه َعَداَوًة َوفييهي َيرينأجي َأَشدُّ مي ، َوَلَأ َيُكنأ ليلأ ُب الأَكَركي ، َصاحي
نَي. ليمي  ليلأُمسأ

َيرينأجي َشأأًَن، ِي الأ نأ َأعأَظ ََ مي اوييَّةي، وََكا َم الدَّ ريي، َوُمَقدَّ ََ َب ُجبَ يأٍل، َوابأَن َهن أ َوَأَسُروا  َوَأَسُروا َأيأًضا َصاحي
ا َن الدَّ َلى أَيأًضا ََجَاَعًة مي ََ َمنأ يَ َرى الأَقت أ ، َفَكا ِأ ُر فييهي َسأ بيَتارييَّةي، وََكثُ َر الأَقتأُل َواْلأ سأ َن اَلي وييَّةي، َوََجَاَعًة مي

َيري  يَب الأ ِأ قَ تَ ُلوا َأَحًدا، َوَما ُأصي َرى ََل َيُظنُّ َأَّنَُّ َسأ ًدا، َوَمنأ يَ َرى اْلأ ِأ َأَسُروا َواحي نأُج، ُمنأُذ ََل َيُظنُّ َأَّنَُّ
َعةي.خَ  هي الأَوق أ ، ِبييثألي َهذي ََ اَئٍة إيََل اْلأ عينَي َوَأرأبَعيمي َدى َوتيسأ ، َوُهَو َسَنَة إيحأ لي احي  َرُجوا إيََل السَّ

نأَدُه، َوبيري  َيرينأجي عي ُر َمليُك الأ ضي يني يفي َخيأَمتيهي، َوُأحأ ِأ نَ َزَل َصََلُح الدِي ُه ن أ ََ مي ليُمو ا فَ رََغ الأُمسأ نأُس فَ َلمَّ
ُلوًجا، َفَشريَب، َصاحي  َلَكُه الأَعَطُش، َفَسَقاُه َماًء َمث أ َلَس الأَمليَك إيََل َجانيبيهي َوَقدأ َأهأ ، َوَأجأ ُب الأَكَركي

، َفَشريَب. َب الأَكَركي َلُه بيرينأَس َصاحي َطى َفضأ  َوَأعأ
َربي الأَماَء ِبييذأ  ََ َلَأ َيشأ ََّ َهَذا الأَملأُعو : إي يني ينأَس، َوقَ َرَعُه فَ َقاَل َصََلُح الدِي َِ الأَبي ، ُثَّ َكلَّ ّني فَ يَ َناَل َأَماّني

عَ  هي َفَضَرَب رَقَ بَ َتُه، َوقَاَل: ُكنأُت نََذرأُت َدف أ سي َأ َد َعَليأهي َغَدرَاتيهي، َوقَاَم إيلَيأهي بينَ  تُ َلُه بيُذنُوبيهي، َوَعدَّ َأ َأق أ ي َأ َتنيأ
ا َأرَادَ  َداُِهَا َلمَّ رأُت بيهي: إيحأ ََ َأ َظ ا  إي رًا، فَ َلمَّ َل َغدأ ََ ا َأَخَذ الأَق يَنةي، َوالثَّانيَيُة َلمَّ َة َوالأَمدي رَي إيََل َمكَّ الأَمسي

َن َجأأَشُه َوَأمََّنُه. ، َفَسكَّ ريَج ارأتَ َعَدتأ فَ َرائيُص الأَمليكي َب َوُأخأ  قَ تَ َلُه َوُسحي
ا ْنََ  نَُّه َلمَّ ُب َطَرابُ ُلَس، فَإي ُص، َصاحي َن الأَمعأرََكةي، َكَما ذََكرأََنُه، َوَصَل إيََل ُصوَر، ُثَّ َقَصَد َوَأمَّا الأُقمُّ ا مي

َّا ًما َقََلئيَل َحَّتَّ َماَت َغيأظًا َوَحنَ ًقا ِمي  َطَرابُ ُلَس، َوَلَأ يَ لأَبثأ إيَلَّ َأَّيَّ
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َرانييَّةي َعامًَّة. يني النَّصأ َيرينأجي َخاصًَّة، َوَعَلى دي  َجَرى َعَلى الأ
 

يَنةي  يني إيََل َطََبييََّة، َوُملأكي قَ لأَعتيَها َمَع الأَمدي دي َصََلحي الدِي ُر َعوأ  ذيكأ
، ََحدي َم اْلأ َبَح يَ وأ هي، َوَأصأ مي عيهي َِبقيَي يَ وأ ضي َوأ َيرينأجي َأقَاَم ِبي نأ َهزيَيَةي الأ يني مي ا فَ رََغ َصََلُح الدِي فَ َعاَد إيََل  َلمَّ

َا، فََأَجاَِبَا إيََل َذليَك، َطََبييََّة َوََنَزَْلَا، فَ  َا َوَماْلي َحاِبي َها َوَأصأ َوأََلدي ََ َْلَا َوْلي ََما بَ تَ َها َتطأُلُب اْلأ َأرأَسَلتأ َصاحي
َرى فَ  َسأ َي اْلأ نأ َأعأَيا لأَمليكي َوََجَاَعٍة مي َنًة، ُثَّ َأَمَر ِبي ، فَ َوَّفَّ َْلَا، َفَساَرتأ آمي يعي َمي ْلأ ا إيََل أُرأَسُلو َفَخَرَجتأ ِبي

. ِأ تُ َلُه َأ َُيأَمُعوا لييَ قأ بيَتارييَّةي َأ سأ اوييَّةي َواَلي َن الدَّ َر مي َنأ ُأسي َق، َوَأَمَر ِبي َمشأ  دي
نأ َهذَ  رٍي مي نأ فيَدائيهي، فَ َبَذَل يفي ُكلِي َأسي َمُح بيهي ليَما يَ رأُجو مي رٌي ََل َيسأ نأَدُه َأسي ََّ َمنأ عي َِ َأ يأني ُثَّ َعلي

ي  نيأ ََ ن أ ِأ َفُضريَبتأ  الصِي ، فََأَمَر ِبيي ِأ ُه ن أ رٍي مي ائَ َتا َأسي َالي مي نأَدُه يفي اْلأ َر عي ضي رييًَّة، فَُأحأ صأ يَنارًا مي نَي دي ََخأسي
. ِأ  َأعأَناقُ ُه

نأ شَ  ، فَأَرَاَح النَّاَس مي َيرينأجي يعي الأ نأ َجَي ِأ َأَشدُّ َشوأَكًة مي ََّنَُّ لأَقتألي ْلي َا َخصَّ َهُؤََلءي ِبي ، وََكَتَب إيََل َوإيََّّ ِأ رِيهي
َعَل َذليَك، َوَلَقدي  ََ ََ َلُه َأوأ ليَغريأيهي، فَ  ِأ َسَواًء َكا ُه ن أ ُتَل َمنأ َدَخَل الأبَ َلَد مي َق لييَ قأ َمشأ تَ زأُت ََنئيبيهي بيدي اجأ

ِأ تَ  هي ظَامي نأ عي َى مي َرأَض َمْلأ وي َسَنٍة، فَ َرأَيأُت اْلأ َعةي بَ عأَدَها بيَنحأ عي الأَوق أ ضي َوأ َها ِبي ن أ ، مي بينُي َعَلى الأبُ عأدي
َباُع  ُيوُل، َوَأَخَذتأُه السِي تأُه السُّ ََ َوى َما َجَح ََتيُق، َهَذا سي َأ َها الأُم ن أ ُع بَ عأُضُه َعَلى بَ عأٍض، َومي َتمي يفي الأُمجأ

. َكامي َوالأويَهادي  تيلأَك اْلأ
 

ا يَنةي َعكَّ ُر فَ تأحي َمدي  ذيكأ
يني مي  ا فَ رََغ َصََلُح الدِي مَ َلمَّ ا يَ وأ َم الثََُّلََثءي َوَوَصَل إيََل َعكَّ َها يَ وأ  نأ َطََبييََّة َساَر َعن أ
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نأ ذَ  َب ُهَو َوالنَّاُس مي َظ، فَ َعجي تيَناَع َواْلأيَأ مأ ََ اَلي ُرو ُلَها َعَلى ُسوريَها يُظأهي ، َوَقدأ َصعيَد َأهأ َرأبيَعاءي ليَك اْلأ
ََّ َعَساكيرَ  ِأ َعليُموا َأ ََّنَُّ رٍي.ْلي َ قَتييٍل َوَأسي ٍل َبنيأ نأ فَاريٍس َورَاجي ِأ مي  ُه

، َوَقدأ َصمَّ  يسي َمي َم اْلأ َمُه، َورَكيَب يَ وأ ِأ إيَلَّ الأَقلييُل، إيَلَّ أَنَُّه نَ َزَل يَ وأ ُه ن أ ِأ مي َل ِأ َلَأ َيسأ في َوَأَّنَُّ َِ َعَلى الزَّحأ
َنَما ُهَو يَ نأُظُر مي  ، إيََل الأبَ َلدي َوقيَتاليهي، فَ بَ ي أ ََ ليَها َيضَّرَُّعو نأ َأهأ نأ أَيأَن يَ زأَحُف َويُ َقاتيُل إيذأ َخَرَج َكثيرٌي مي

 َ ِأ َبنيأ َُه ، َوَخريَّ ِأ َواْليي ِأ َوَأمأ هي َُسي ِأ َعَلى أَن أ ِأ إيََل َذليَك، َوَأمَّنَ ُه ، فََأَجاَِبُ ََ ََما ََ اْلأ ، َوَيطأُلُبو قَاَمةي َوالظَّعأني اْلأي
يلَ  َتاُروا الرَّحي ،  فَاخأ ِأ َواْليي نأ َأمأ ِأ َْحأَلُه مي َكنَ ُه رِيقينَي، َوَْحَُلوا َما َأمأ ََ َها ُمتَ  نَي، َوَساُروا َعن أ ليمي َن الأُمسأ فًا مي َخوأ



 َوتَ رَُكوا الأَباقيَي َعَلى َحاليهي.
َا ُوََل، َصلُّوا ِبي تَ َهلَّ َُجَاَدى اْلأ ُُمَعةي ُمسأ َم اْلأ َها يَ وأ ََ إيلَي أ ليُمو ََ  َوَدَخَل الأُمسأ ٍع َكا ُُمَعَة يفي َجامي اْلأ

ُُمَعُة َأوَُّل  هي اْلأ ًعا، َوَهذي َعًة، ُثَّ َجَعَلُه َصََلٌح َجامي َيرينأُج بَ ي أ َيًا، ُثَّ َجَعَلُه الأ نَي َقدي ليمي َُجَُعٍة أُقييَمتأ ليلأُمسأ
َِ الأبَ َلَد إي  َيرينأُج. َوَسلَّ َأ َمَلَكُه الأ يِي بَ عأَد َأ امي لي الشَّ احي لسَّ ََ فييهي ِبي يَع َما َكا ، َوَأعأَطى َجَي َفأَضلي هي اْلأ ََل َوَلدي

يَسى. ََقييهي عي َياٍع َوَغريأي َذليَك ليلأ نأ َأقأطَاٍع َوضي اوييَّةي مي  ليلدَّ
َصاءُ  حأ ُز اْلأي َرتيهي يَ عأجي نأ َكث أ ََ مي َيرينأُج َْحأُلُه، وََكا قي الأ َّا َلَأ يُطي ََ َما بَقيَي ِمي ليُمو َِ الأُمسأ ا فييَها  َوَغني َعنأُه، فَ َرَأوأ

نأ أَن أَواعي اْلأَ  ، َوَغريأي َذليَك مي ََلحي َكري، َوالسِي ، َوالشَّ ، َوالأبُ نأُدقييِي طي قيَلَّ َهري َوالسِي َوأ َهبي َواْلأ َن الذَّ تيَعةي  مي مأ
نأ  ، مي ِأ َيرينأجي َوالرُّومي َوَغريأيهي اري الأ ًدا ليلتُّجَّ صي َا َكاَنتأ َمقأ َّنَّ ََنَها. َكثيريًا، فَإي  َأقأَصى الأبيََلدي َوَأدأ

رَّ  ََ ُقُلُه، فَ  ِأ َيُكنأ َلُه َمنأ يَ ن أ هي، فَ َل اُر، َوَسافَ ُروا َعنأُه ليَكَسادي َها َقدأ َخَزنَُه التُّجَّ ن أ ََ َكثيرٌي مي َق َصََلُح وََكا
ثَ ُر َذلي  َحاِبييَما، َوَأكأ يَعُه َعَلى َأصأ َفأَضُل َذليَك َجَي ُنُه اْلأ يني َواب أ ََ ُمقييًما الدِي َنَُّه َكا َفأَضُل ْلي َك فَ َعَلُه اْلأ

ََلحي  صأ ٍم ْليي َة َأَّيَّ دَّ ا عي يني بيَعكَّ يَمُتُه يفي الأَكَرمي َمعأُروَفًة. َوَأقَاَم َصََلُح الدِي ، وََكاَنتأ شي لأبَ َلدي َا، ِبي َحاْلي
َها. دي رييري قَ َواعي  َوتَ قأ

 
ُر فَ تأحي َُمأدي لََيابَةَ   ذيكأ

ا َهَزَم  ريي إيََل َلمَّ لأَمسي ُرُه بيَذليَك، َوَيَأُمُرُه ِبي َر يُ َبشِي لي ِبييصأ يهي الأَعادي َيرينأَج َأرأَسَل إيََل َأخي يني الأ بيََلدي  َصََلُح الدِي
َها، َفَسارََع إيََل  ن أ َكري، َوُُمَاَصَرةي َما يَلييهي مي َن الأَعسأ نأَدُه مي َنأ بَقيَي عي َر ِبي صأ َهةي مي نأ جي َيرينأجي مي َذليَك، َوَساَر  الأ

ي َِ َما فييهي. َوَورََد كيَتابُُه بيَذليَك إيََل َصََلحي الدِي َن َُمأدي لََيابََة َوَحَصَرُه َوَغني صأ َر فَ َناَزَل حي صأ ، َعنأ مي ني
 وََكاَنتأ بيَشارًَة َكبيريًَة.

 
 ٍَ ةي ُحُصو دَّ ُر فَ تأحي عي  ذيكأ

ا ت َ  يني بيَعكَّ ةي ُمَقامي َصََلحي الدِي ا،يفي ُمدَّ ََ َرةي، َوقَ يأَسارييَّةي، َوَحي أ َكُرُه إيََل النَّاصي رََّق َعسأ ََ 
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ا، َفَمَلُكوَها وَ  َن الأبيََلدي الأُمَجاويرَةي ليَعكَّ َُوَلةي، َوَغريأيَها مي ، َوالأ قييفي َلَيا، َوالشَّ َُّورييََّة، َوَمعأ ََّنَُبوَها َوَص
َضاَء.َوَأَسُروا ريَجاَْلَا، َوَسُبوا نيَساَءهَ  ََ َا َسدَّ الأ نأ َذليَك ِبي ُموا مي اَْلَا، َوَقدي ََ  ا َوَأطأ

يني عُ  َها َوَعنأ ُصوَر، َوَسريََّ ُحَساَم الدِي ريََة َعن أ َطَع الأمي يني فَ نَ َزَل َعَلى تيبأنينَي لييَ قأ َمَر بأَن َوَسريََّ َتقييَّ الدِي
يَ  طي َكٍر إيََل ََنبُ ُلَس فَأََتى َسَبسأ نَي يفي َعسأ ي النََّصاَرى َوَسلََّمُه إيََل ََلجي نأ أَيأدي َء، فََأَخَذُه مي ُ زََكريَّيَّ َا َقَبأ َة َوِبي

 َِ ، َوَتَسلَّ َي ََما ْلأ َزَل َمنأ فييَها ِبي تَ ن أ نَي، َوَوَصَل إيََل ََنبُ ُلَس َفَدَخَلَها َوَحَصَر قَ لأَعتَ َها َواسأ ليمي الأَقلأَعَة،  الأُمسأ



َل الأبَ َلدي بيهي  .َوَأقَاَم َأهأ ِأ َواْليي ِأ َوَأمأ ََلكيهي ِأ َعَلى َأمأ  ، َوَأقَ رَُّه
 

ُر فَ تأحي ََّيفَا  ذيكأ
َي َعَلى  يَنةي ََّيفَا، َوهي َر، َوفَ َتَح َُمأَد لََيابََة، َكَما ذََكرأََن، َساَر إيََل َمدي صأ نأ مي ُل مي ا َخَرَج الأَعادي ، َلمَّ لي احي السَّ

َوًة، َوََّنَبَ هَ  ليَها َما َلَأ ََيأري َعَلى َفَحَصَرَها َوَمَلَكَها َعن أ َريمَي، َوَجَرى َعَلى َأهأ ا، َوَأَسَر الرِيَجاَل، َوَسََب اْلأ
. لي تيلأَك الأبيََلدي نأ َأهأ  َأَحٍد مي

َها فَ  نأ َيدي ٌل ُعُمُرُه َْنأُو َسَنٍة، َفَسَقَط مي َأ ََلَب، َوَمَعَها طي ليَها، َوَأََن ِبي نأ َأهأ ي َجارييٌَة مي نأدي ََ عي َسَلَخ انأ وََكا
ُب الأُبَكاَء، فَ قَ  َها َما يُوجي تُ َها أَنَُّه لَيأَس بيَوَلدي َلمأ تُ َها َوَأعأ ن أ ُهُه، َفَكبََّت َعَليأهي َكثيريًا، َفَسكَّ : َما لَُه َوجأ اَلتأ

، َوَزوأٌج وَ  ِأ يُعُه َوٍة َهَلُكوا َجَي تَُّة إيخأ ََ ِلي سي َنا. َكا َا أَبأكيي ليَما َجَرى َعَلي أ ََ أَبأكيي، إيََّّ ُِ َما َكا َل َي ََل َأعأ َتا ُأخأ
َبةي. لنِيسأ َدٍة َوالأَباقيي ِبي َرَأٍة َواحي ني امأ . َهَذا مي ِأ ُه ن أ  مي

بُ  َها إيََل َِبٍب، َفَطَرقَُه َسيِيُدَها، َفَخَرَج َصاحي َرَأًة فيريْنأييًَّة َقدأ َجاَءتأ َمَع َسيِيدي ََلَب امأ الأبَ يأتي  َورَأَيأُت ِبي
َي َفَكلََّمُهَما، ُثَّ  َي َوتَ بأكيَيا ُرَخا َرى َصاَحَتا َواعأتَ نَ َقَتا، َوُِهَا َتصأ ُخأ َا اْلأ نَي رََأَتأ َرَأًة فيريْنأييًَّة، َفحي َرَج امأ ،  َأخأ

لي  َهأ َن اْلأ ٌة مي دَّ ََ َْلَُما عي ، وََكا َي َتا ، َوإيَذا ُِهَا ُأخأ َي ََث ، ُثَّ قَ َعَدََت تَ َتَحدَّ َرأضي ٌِ لَيأ َوَسَقطََتا إيََل اْلأ لأ َس َْلَُما عي
. ِأ ُه ن أ َحٍد مي  ِبَي

 
ُوتَ  ُر فَ تأحي تيبأنينَي َوَصيأَدا َوُجبَ يأٍل َوَبريأ  ذيكأ

ا َوصَ  يهي إيََل تيبأنينَي، فَ َلمَّ يني ابأَن َأخي يني َتقييَّ الدِي اَذ َصََلحي الدِي ََ َلَها ََنَزَْلَا، فََأمَّا تيبأنينُي، فَ َقدأ ذََكرأََن إين أ
هَ  يني إيلَيأهي،َوَأقَاَم َعَلي أ هي َصََلحي الدِي ُِّ إيَلَّ بيُوُصولي َعمِي َرَها ََل يَتي  ا، فَ َرَأى َحصأ
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ُوََل، َونَ َزلَ  َن َُجَاَدى اْلأ َاَل، َوَُيُثُُّه َعَلى الأُوُصولي إيلَيأهي، فَ َرَحَل ََثمي َعَليأهي يفي  فََأرأَسَل إيلَيأهي يُ عأليُمُه اْلأ
نأ  َي َعَشَر مي َادي َن الأقيََلعي الأَمنييَعةي َعَلى َجَبٍل.اْلأ َي مي ، َوهي في لزَّحأ  ُه، َفَحَصَرَها، َوَضايَ َقَها، َوقَاتَ َلَها ِبي

ِأ يَزييدُ  نَي َوُه ليمي َرى الأُمسأ نأ َأسأ ِأ مي نأَدُه ُر َأطأَلُقوا َمنأ عي صأ َتدَّ اْلَأ ُر َواشأ َمأ ُِ اْلأ ا َضاَق َعَليأهي ََ َعَلى فَ َلمَّ و
اَئةي رَُجلٍ  ِأ إيََل مي َُه َقًة، َوَسريَّ ََ ِأ نَ  ، َوَأعأطَاُه ِأ يني وََكَساُه ِأ َصََلُح الدِي َضَرُه َكَر َأحأ ا َدَخُلوا الأَعسأ ، فَ َلمَّ

. ِأ لييهي  َأهأ
ِأ فَ  هي َُسي ِأ َعَلى أَن أ ، فََأمَّنَ ُه ََ ََما ََ اْلأ ٍم ُثَّ َأرأَسُلوا َيطأُلُبو َيرينأُج َكَذليَك ََخأَسَة َأَّيَّ َسلَُّموَها إيلَيأهي، َوبَقيَي الأ

. ِأ ِأ إيََل َمأأَمنيهي َُه ِأ َوَسريَّ  َوَوَّفَّ َْلُ
َتاَز يفي َطرييقيهي  َها إيََل َصيأَدا، فَاجأ نأ تيبأنينَي رََحَل َعن أ ا فَ رََغ مي يني َلمَّ ََّ َصََلَح الدِي بيَصَرفَ نأَد  َوَأمَّا َصيأَدا فَإي



ًوا بيَغريأي قيَتاٍل، َوَسارَ  َأ َع  فََأَخَذَها َع ا َسَي لي الأَمعأُروَفةي، فَ َلمَّ احي َي السَّ نأ ُمُد َي مي َها إيََل َصيأَدا، َوهي َعن أ
ا َوَصَلَها َصََلُح الدِي  نأ َماَنٍع َوُمَدافيٍع، فَ َلمَّ َها َوتَ رََكَها فَاريَغًة مي رييهي َْنأَوُه َساَر َعن أ بُ َها ِبيَسي يني َصاحي

 ََ ُوََل. َتَسلََّمَها َساَعَة ُوُصوليهي، وََكا َي َعَشَر َُجَاَدى اْلأ  ُملأُكَها َحادي
يني َصيأدَ  ا فَ َتَح َصََلُح الدِي َها َوَأطأَيبيَها. فَ َلمَّ َزهي لي َوأَن أ احي َي السَّ َصني ُمُد نأ َأحأ َي مي ُوُت َفهي ا َساَر َوَأمَّا َبريأ

َن الأَغدي فَ َرأَ  َها مي ُوَت َوَوَصَل إيلَي أ هي َْنأَو َبريأ مي نأ يَ وأ َها مي َلَها َقدأ َصعيُدوا َعَلى ُسوريَها َوَأظأَهُروا َعن أ ى َأهأ
ََصانَةي الأ  يًدا َواغأََتُّوا ِبي ٍم قيَتاًَل َشدي َة َأَّيَّ دَّ َة َوقَاتَ ُلوا َعَلى ُسوريَها عي ََلَد َوالأُعدَّ َة َواْلأ ِأ الأُقوَّ ، َوظَنُّوا َأَّنَُّ بَ َلدي

هي. ظي َأ ََ َعَلى حي ُرو  قَادي
ليمُ  َن الأبَ َلدي َوزََحَف الأُمسأ ُعوا مي ََ إيذأ َسَي وري يُ َقاتيُلو َيرينأُج َعَلى السُّ َنَما الأ ِأ َمرًَّة بَ عأَد َمرٍَّة، فَ بَ ي أ ََ إيلَيأهي و

َن النَّ  ََ مي ليُمو ََّ الأبَ َلَد َقدأ َدَخَلُه الأُمسأ ِأ َأ ََبَُه ِأ َمنأ َأخأ يَمًة َوَغَلَبًة زَائيَدًة، فََأََتُه َيةي اْلأُ َجَلَبًة َعظي َرى احي خأ
ِأ  كينَي َمنأ بيهي فَ َل ٌة، فََأرَاُدوا َتسأ حَّ ََ َما اْلأَََبُ َوإيَذا لَيأَس َلُه صي ًرا َوَغَلَبًة، فََأرأَسُلوا يَ نأُظُرو ِأ قَ هأ ُه  َُيأكين أ

. َوادي َن السَّ َتَمَع فييهي مي َرةي َما اجأ  َذليَك ليَكث أ
تيََل  خأ َن اَلي ِأ مي هي َُسي ا َخاُفوا َعَلى أَن أ ِأ فَ َلمَّ هي َُسي ِأ َعَلى أَن أ ، فََأمَّنَ ُه ََ ََما ََ اْلأ في الأَواقيعي َأرأَسُلوا َيطأُلُبو

ريهَ  ُة َحصأ ََ ُمدَّ َنةي، َفَكا َن السَّ ُوََل مي نأ َُجَاَدى اْلأ رييَن مي عي َوالأعيشأ ِأ َوَتَسلََّمَها يفي التَّاسي َواْليي ا ََثَانيَيَة َوَأمأ
ٍم.  َأَّيَّ

 ََّ َث َمَع  َوَأمَّا ُجبَ يأٌل فَإي ِأ فَ َتَحدَّ َق َمَع َمليكيهي َمشأ ُوا إيََل دي يَن ُسريِي َرى الَّذي َسأ نأ َُجأَلةي اْلأ ََ مي بَ َها َكا َصاحي
يني بيَذليَك،  ِي ُجبَ يأٍل َعَلى َشرأطي إيطأََلقيهي، فَ َعَرَف َصََلُح الدِي ليي َق يفي َتسأ َمشأ يني بيدي ََنئيبي َصََلحي الدِي

َضَرُه ُمَقيًَّدا  َِ فََأحأ ُوَت، َفَسلَّ يَنئيٍذ َعَلى َبريأ َكُر حي ََ الأَعسأ ، وََكا تيَياطي حأ تيظأَهاري َواَلي سأ نأَدُه ََتأَت اَلي عي
يَن بيهي. نَي الَّذي ليمي َرى الأُمسأ َنُه َوَأطأَلَق َأسأ صأ  حي

 َوَأطأَلَقُه َصََلحُ 
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ُب ُجبَ يأٍل َهَذا مي  ََ َصاحي يني َكَما َشَرَط َلُه، وََكا رِي، الدِي ري َوالشَّ َحابي الرَّأأيي َوالأَمكأ َيرينأجي َوَأصأ َي الأ نأ َأعأَيا
َبابي الأ  َسأ َن اْلأ ََ إيطأََلقُُه مي نأُه َعُدوٌّ َأزأَرُق، وََكا نَي مي ليمي ََ ليلأُمسأ ، وََكا ِأ نَ ُه َرُب الأَمَثُل بَ ي أ َنةي بيهي ُيضأ ُموهي

نَي َعَلى َما َيَأِتي بَ َيانُُه. ليمي  ليلأُمسأ
 

ُر ُخُروجي الأَمرأكييسي إيََل ُصورَ ذي   كأ
ُِ بيََلدي السَّ  َي َأعأَظ َا َوهي يَنةي ُصوَر َأقَاَم ِبي نَي إيََل َمدي طِي نأ حي ُب َطَرابُ ُلَس مي ُص َصاحي ََزَم الأُقمُّ ا اَّنأ لي َلمَّ احي

 ََ لأطَا ا رََأى السُّ تيَناًعا َعَلى َمنأ رَاَمَها، فَ َلمَّ َها امأ ُوَت، َحَصانًَة، َوَأَشدُّ َقدأ َمَلَك تيبأنينَي َوَصيأَدا َوَبريأ



َوى يَها َوََيأنَ ُعَها َفََل يَ قأ َّنأ يُ َقاتيُل فييَها َوَُيأمي َي فَاريَغٌة ِمي يني ُصوَر َوهي َد َصََلُح الدِي صي َأ يَ قأ َعَلى  َخاَف َأ
يَنةي َطَرابُ ُلَس. َها، َوتَ رأكيَها َوَساَر إيََل َمدي ظي َأ  حي

يني قَ بأَل تيبأنينَي فَ َبقيَيتأ ُصوُر شَ  َا َصََلُح الدِي نَي، فَ َلوأ َبَدَأ ِبي ليمي َن الأُمسأ َِ مي َرًة ََل َمانيَع َْلَا َوََل َعاصي اغي
َّا َيَُ  ريَغ َِبَلُه ِمي َأ َأ يُ  تَ عأَظَمَها ْليََصانَتيَها فََأرَاَد َأ نأ َوَغريأيَها َْلََخَذَها بيَغريأي َمَشقٍَّة، َلكينَُّه اسأ يَها اويرَُها مي نَ َواحي

ُدورًا. ُر اَّللَّي َقَدرًا َمقأ ََ َأمأ َها وََكا ظي َأ ََ َذليَك َسَبَب حي ُذَها، َفَكا ُهَل َأخأ  ليَيسأ
َر يُ َقاُل َلُه الأَمرأكييُس، َلَعَنُه اَّللَُّ، َخَرَج  َل الأَبحأ يَن َداخي َيرينأجي الَّذي َن الأ ََّ إينأَساًَن مي َاٍل  َواتَُّيَق َأ ري ِبي يفي الأَبحأ

ا، َوَقدأ رَابَُه َما رَأَ  َيرينأجي فََأرأَسى بيَعكَّ َن الأ ََ مي َا َكا ُعرأ ِبي نأ تَ رأكي َعَوائيدي َكثيرٍي ليلزِيََّيَدةي َوالتِيَجارَةي، َوَلَأ َيشأ ى مي
َراسي َوَغريأي َذليَك، َوَما رَأَ  َجأ ، َوَضرأبي اْلأ َيرينأجي َن الأ نأَد ُوُصولي الأَمَراكيبي مي َيرينأجي عي نأ زييِي الأ ى أَيأًضا مي

. ري َما اْلأَََبُ، وََكاَنتي الرِييُح َقدأ رََكَدتأ ، فَ َوَقَف َوَلَأ َيدأ لي الأبَ َلدي  َأهأ
ُر َمنأ ُهَو َوَما يُرييُد، فََأََتُه الأَقا َييَنٍة يُ بأصي َحابيهي يفي َس َفأَضُل إيلَيأهي بَ عأَض َأصأ ُد َفَسأََلُه فََأرأَسَل الأَمليُك اْلأ صي

َرةي الأ  ََبَُه بيَكسأ َباري ليَما أَنأَكَرُه، فََأخأ َخأ  َمرأكييُس َعني اْلأ
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ََها، َوَحَكى اْلأَ  ََ َوَغريأ َقََل َيرينأجي َوَعسأ ََّ ُصوَر بيَيدي الأ َلَمُه َأ ا َوَغريأيَها، َوَأعأ ذي َعكَّ َيرينأجي َوَأخأ َر َلُه َعَلى الأ مأ
َرَكَ  ِأ َُيأكينأُه اْلأ هي فَ َل هي نأ َمتَاٍع َوجأ َا َمَعُه مي ُخَل الأبَ َلَد ِبي ََ ليَيدأ ََما ، فَ َردَّ الرَُّسوَل َيطأُلُب اْلأ ُة ليَعَدمي الرِييحي

يَب إيََل َذليَك.  َوَماٍل، فَُأجي
َعُل َذلي  َأ ُوََل، َوُهَو يَ  ًئا َلَأ َيطأُلبأُه يفي الأَمرَّةي اْلأ َرارًا ُكلَّ َمرٍَّة َيطأُلُب َشي أ ََواءي فَ َردََّدُه مي ُُبوبي اْلأ َك انأتيظَارًا ْلي

َفأضَ  َنَما ُهَو يفي ُمَراَجَعاتيهي إيذأ َهبَّتي الرِييُح َفَساَر َْنأَو ُصوَر، َوَسريََّ الأَمليُك اْلأ رَي بيهي، فَ بَ ي أ َ ليَيسي َواّني ُل الشَّ
ريُكوُه. ِأ يُدأ  يفي َطَلبيهي فَ َل

َي  َن الأ َا مي َتَمَع ِبي ا فَأََتى ُصوَر َوَقدي اجأ يَنَة َعكَّ ََ ُكلََّما فَ َتَح َمدي يني َكا ََّ َصََلَح الدِي َ رينأجي َخلأٌق َكثيرٌي ْلي
ُع  َمأ ِأ إيََل ُصوَر، وََكثُ َر اْلأ ، َفَساُروا ُكلُُّه ََ ََما َلَها اْلأ َّا ذََكرأََن َأعأَطى َأهأ َُِهَا ِمي ُوَت َوَغريأ ِأ َوَبريأ َا إيَلَّ َأَّنَُّ ِبي

ِأ رَأأٌس  ََ َعَلى ُمَراَسَلةي لَيأَس َْلُ ِأ َعازيُمو ، َوُه َرأبي َل اْلأ ، َولَيأُسوا َأهأ ِأ ٌم يُ َقاتيُل ِبيي ، َوََل ُمَقدَّ ِأ ََيأَمُعُه
ِي الأبَ َلدي إيلَيأهي. ليي َي َوَتسأ ََما ، َوَطَلبي اْلأ يني  َصََلحي الدِي

ِأ َعنأهُ  ، فَ َردَُّه ِأ َعَلى َذليَك الأَعزأمي ُِ الأَمرأكييُس َوُه يَنةي  فََأََتُه َظ الأَمدي َأ ِأ حي َن َْلُ ِأ َوَضمي َُوَسُه َوقَ وَّى نُ 
ََ َغريأيهي، فََأجَ  يَنُة َوَأعأَماُْلَا َلُه ُدو ََ الأَمدي َأ َتُكو ِأ َأ َوالي َوَشَرَط َعَليأهي َمأ َن اْلأ َل َما َمَعُه مي ابُوُه إيََل َوَبذأ

ِأ َوَدب َّرَ  نأَدُه ِأ َعَليأهي عي َاََّنُ ،  َذليَك فََأَخَذ َأَيأ ظي بيريي َواْلأيَأ نأسي َحَسَن التَّدأ نأ َشَياطينيي اْلأي ََ مي ، وََكا ِأ َواَْلُ َأحأ
َوارََها، َوزَاَد يفي َحَصانَ  َل َأسأ قيَها َوَعمي َر َخَنادي َأ َد َح ينيَها َفَجدَّ يَمٌة، َوَشرََع يفي ََتأصي تيَها َوَلُه َشَجاَعٌة َعظي

ظي وَ  َا َعَلى اْلأيَأ َق َمنأ ِبي ََ  الأقيَتالي ُدوََّنَا.َوات َّ



 
ََ َوَما َُيَاويرَُها َقََل ُر فَ تأحي َعسأ  ذيكأ

نأ  نأَدُه مي َِّ عي سي َأَه ََ َوالأُقدأ َقََل ُر َعسأ ََ َأمأ َُِهَا، َكا ُوَت َوُجبَ يأَل َوَغريأ يني َبريأ ا َمَلَك َصََلُح الدِي َا  َلمَّ َغريأيِهي
رَ  صأ َُما َعَلى َطرييقي مي َها َأَّنَّ ن أ َباٍب مي َسأ .ْلي امي َ الشَّ نَ ُهَما َوَبنيأ َطُع بَ ي أ  ، يَ قأ

َها، َوليَما يفي  ِأ إيلَي أ َها َوُدُخوُْلُ ن أ َكري مي ُهَل ُخُروُج الأَعسأ َل الأويََلََّيُت َلُه ليَيسأ َأ تَ تَّصي ََ ََيأَتاُر َأ  فَ تأحي وََكا
، إيََل َغريأي َذليَك  ِي ي يتي الأَعظي يلي َوالصِي َمي ري اْلأ َن الذِيكأ سي مي .الأُقدأ َعأَراضي َن اْلأ  مي

َر، َوََنزَُلوهَ  صأ نأ َعَساكيري مي لي َوَمنأ َمَعُه مي يهي الأَعادي خي َتَمَع ِبَي ، َواجأ ََ َقََل ُوَت َْنأَو َعسأ َم َفَساَر َعنأ َبريأ ا يَ وأ
َيرينأجي  َضَر َمليَك الأ يني َقدأ َأحأ ََ َصََلُح الدِي َرةي، وََكا خي َس َعَشَر َُجَاَدى اْلأ ََحدي َسادي اوييَّةي  اْلأ َم الدَّ َوُمَقدَّ

، فََأرأَسََل إيََل َمنأ بي  َُ ََما ُتَما الأبيََلَد إيَِلَّ فَ َلُكَما اْلأ َأ َسلَّمأ َق، َوقَاَل َْلَُما: إي َمشأ نأ دي َن إيلَيأهي مي ََ مي َقََل َعسأ
َرُِهَا َوَردُّ  َمُعوا َأمأ ِأ َيسأ ، فَ َل ِي الأبَ َلدي ليي ِأ بيَتسأ َيرينأجي َيَأُمَراَّنيي َا َيُسوُءُِهَا.الأ ُهوُِهَا ِبي ، َوَجب َّ َبَح َردٍِ َما َأق أ  وا َعَليأهي

َها، َوزََحفَ  يَنةي َوَنَصَب الأَمَجانييَق َعَلي أ َُ َذليَك َجدَّ يفي قيَتالي الأَمدي لأطَا ا رََأى السُّ  فَ َلمَّ
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وري، ف َ  ََ إيََل السُّ قَّابُو َم الن َّ َرى، َوتَ َقدَّ ِأ ُيَكرِيُر َمرًَّة بَ عأَد ُأخأ ًئا. َهَذا َوَمليُكُه نأ َِبُشورَتيهي َشي أ َناُلوا مي
َرَم  ري َأضأ َسأ َن اْلأ ِأ أَنَُّه إيَذا ُأطأليَق مي ، َويَعيُدُه ِأ رُي َعَليأهي ، َوُيشي ِي ليي لتَّسأ ِأ ِبي الأبيََلَد َعَلى الأُمَراَسََلتي إيلَيأهي

َيرينأجي  لأ تَ نأَجَد ِبي نَي ََنرًا، َواسأ ليمي َيرينأجي  الأُمسأ ي بيََلدي الأ نأ َأقَاصي ِأ مي َل إيلَيأهي َيأَل َوالرَّجأ َلَب اْلأ ري، َوَأجأ َن الأَبحأ مي
رُي بيهي. ََ َما ُيشي َمُعو ََ إيََل َما يَ ُقوُل َوََل َيسأ ِأ ََل َيُييُبو  َوَأَدانييَها، َوُه

ًنا، ا َوَوهأ ًَ ََ َضعأ ٍم يَ زأَداُدو ِأ ُكلَّ يَ وأ ا َأَّنَُّ ِأ  َوليَما رََأوأ َوًضا، َوََل َْلُ ََ َلُه عي ُِ الرَُّجُل ََل َيَيُدو ُه ن أ َوإيَذا قُتيَل مي
ِي الأبَ َلدي َعَلى ُشُروٍط اقأََتَُحوَها، فََأَجاِبَُ  ليي ُِ الأَمأأُسوَر يفي َتسأ ُروََّنَا، رَاَسُلوا َمليَكُه َتظي ِأ َصََلُح َْنأَدٌة يَ ن أ

َها. يني إيلَي أ  الدِي
ََ وََكانُوا قَ تَ ُلوا يفي ا تُ ُلو ريَتَُه يَ قأ ََّ َعشي ارََقةي الأبَ َلدي َأ ََ نأَد ُم َرانييَّةي، َفَخاُفوا عي هأ َن الأمي ريًا َكبيريًا مي ْلأيَصاري َأمي

ي يعيهي، َوَسلَُّموا الأَمدي يُبوا إيََل َذليَك َجَي ، فَُأجي ِأ هي َُسي َن أ ََتَُطوا ْلي َتاُطوا فييَما اشأ ِأ بيثَأأريهي، فَاحأ ُه ن أ  َنَة َسلأخَ مي
يني وَ  ِأ َصََلُح الدِي َُه ًما، َوَسريَّ ُة اْلأيَصاري َأرأبَ َعَة َعَشَر يَ وأ َنةي، وََكاَنتأ ُمدَّ َن السَّ َرةي مي خي ِأ َُجَاَدى اْلأ نيَساَءُه

. َي ََما ْلأ ِأ ِبي ، َوَوَّفَّ َْلُ سي دي ِأ إيََل بَ يأتي الأَمقأ ِأ َوَأوأََلَدُه َواَْلُ  َوَأمأ
 

ُر فَ تأحي الأبيََلدي َوا ََ ذيكأ َقََل َي الأُمَجاويرَةي ليَعسأ ُصو  ْلُأ
َراََّي يفي َأطأَرافي الأبيََلدي الأُمَجاويرَةي  ريَها، َوَبثَّ السَّ ََ َأقَاَم بيظَاهي َقََل يني َعسأ ا فَ َتَح َصََلُح الدِي َْلَا، َلمَّ

، َلييلي َِ اْلأ ي َهَد إيب أَراهي اُروَم، َوَغزََّة، َوَمشأ َلَة، َوالدَّ َتُحوا الرَّمأ ََ ََلُم، َويُ بأََن، َوبَ يأَت ْلَأٍِ َوبَ يأَت  فَ  َعَليأهي السَّ



اوييَّةي. ََ ليلدَّ ، وَُكلَّ َما َكا ََ َبأييَل، َوالنَّطأُرو  جي
 

سي  ُر فَ تأحي الأبَ يأتي الأُمَقدَّ  ذيكأ
، َعَلى مَ  َن الأبيََلدي ََ َوَما َُيَاويرَُها مي َقََل ري َعسأ نأ َأمأ يني مي ا فَ رََغ َصََلُح الدِي ََ َقدأ َأرأَسَل إيََل َلمَّ َم، وََكا ا تَ َقدَّ

َاجي  ُلٌؤ اْلأ يني ُلؤأ ِأ ُحَساُم الدِي ُمُه َن الأُمَقاتيَلةي، َوُمَقدَّ َا يفي ََجأٍع مي ي ِبي ُطوَل الَّذي ُسأ َرَج اْلأ َر َأخأ صأ ُب، َوُهَو مي
َهاَمةي، َوَُيأني النَّقييَبةي. َجاَعةي، َوالشَّ لشَّ  َمعأُروٌف ِبي

ِأ َمرأَكًبا َغنيُموُه، َوَشانيًيا َأَخُذوُه، َفحي فََأقَاُموا يفي  ا َْلُ ، ُكلََّما رََأوأ َيرينأجي ََ الطَّرييَق َعَلى الأ َطُعو ري يَ قأ نَي  الأَبحأ
. سي ََ إيََل الأبَ يأتي الأُمَقدَّ َقََل َيةي َساَر َعنأ َعسأ نأ تيلأَك النَّاحي رُُّه مي ُطوُل َوَخََل سي ُسأ  َوَصَل اْلأ

ََ بيهي  ، َصاحي وََكا ََ َُ بأُن بيريأزَا ، َوبيهي أَيأًضا َِبلأَيا ِأ نأ َمليكيهي ُِ َشأأًَن مي ، َوُهَو َأعأَظ ِأ نأَدُه ُِ عي ُب الأَبطأَرُك الأُمَعظَّ
. ِأ تُ َقاريُب َمرأتَ َبَة الأَمليكي نأَدُه َلةي، وََكاَنتأ َمرأتَ بَ ُتُه عي  الرَّمأ

ِأ مي  نأ فُ رأَساَّنيي ي،َوبيهي أَيأًضا َمنأ َخُلَص مي َواحي ُل تيلأَك الن َّ َتَمَع َأهأ نَي، َوَقدأ ََجَُعوا َوَحَشُدوا، َواجأ طِي  نأ حي
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ََ َوَغريأيَها. َقََل  َعسأ
ََ الأبَ يأ  ليُمو َأ ََيأليَك الأُمسأ نأ َأ َت أَيأَسَر َعَليأهي مي ِأ يَ َرى الأَموأ ، ُكلُُّه َلأقي َن اْلأ َتَمَع بيهي َكثيرٌي مي سَ فَاجأ  َت الأُمَقدَّ

هي، َوَحصَّ  ظي َأ نأ حي هي بَ عأُض َما َيَيُب َعَليأهي مي هي َوَماليهي َوَأوأََلدي سي َأ َل نَ  ََّ َبذأ ، َويَ َرى َأ ِأ ُه ن أ ُنوُه تيلأَك َوَيَأُخُذوُه مي
عينَي َعَلى ، ُُمأمي ِأ هي يدي ِأ َوَحدي هي َدِي َا َوَجُدوا إيلَيأهي َسبييًَل، َوَصعيُدوا َعَلى ُسوريهي ِبي َم ِبي ََّيَّ بِي  اْلأ هي َوالذَّ ظي َأ حي

، َوَنَصُبوا ا ِأ تيطَاَعتيهي ََسبي اسأ رييَن الأَعزأَم َعَلى الأُمَناَضَلةي ُدونَُه ِبي ، ُمظأهي ِأ ِأ َوطَاقَتيهي هي دي ُهأ لأَمَجانييَق َعنأُه ِبي
ُزوَل َعَليأهي. نأُه َوالن ُّ نُ وَّ مي نَ ُعوا َمنأ يُرييُد الدُّ َواريهي ليَيمأ  َعَلى َأسأ

ا قَ رُ  ٍر، فَ َلقيَيُه ََجأعٌ َوَلمَّ َ ُُمأَتاٍط َوََل َحذي َحابيهي، َغريأ نأ َأصأ رٌي يفي ََجَاَعٍة مي َم َأمي نأُه تَ َقدَّ يني مي  َب َصََلُح الدِي
، فَ َقتَ ُلوُه َوقَ تَ ُلوا ََجَاعَ  ِأ سي ليَيُكونُوا يَ زًَكا، فَ َقاتَ ُلوُه َوقَاتَ َلُه َن الأُقدأ َيرينأجي َقدأ َخَرُجوا مي َن الأ َّ مي نأ َمَعُه، ًة ِمي
َتَصَف رََجٍب. سي ُمن أ هي، َوَساُروا َحَّتَّ نَ َزُلوا َعَلى الأُقدأ دي قأ ُعوا بيََ ُلُه، َوُفجي نَي قَ ت أ ليمي َِّ الأُمسأ  فََأَه

َن اْلأَ  ليهي مي َهأ ُعوا ْلي ، َوَسَي َن الرِيَجالي َما َهاَْلُِأ ََ َعَلى ُسوريهي مي ليُمو ا نَ َزُلوا َعَليأهي رََأى الأُمسأ َلَبةي، فَ َلمَّ
يني ََخأَسَة َأَّيَّ  ، َوبَقيَي َصََلُح الدِي عي َمأ َرةي اْلأ َتَدلُّوا بيهي َعَلى َكث أ يَنةي َما اسأ نأ َوَسطي الأَمدي يجي مي ٍم َوالضَّجي

، تيَناعي مأ َصانَةي َواَلي َنَُّه يفي َغايَةي اْلَأ نأ أَيأَن يُ َقاتيُلُه، ْلي يَنةي لييَ نأظَُر مي َل الأَمدي َع  َيُطوُف َحوأ ضي ِأ َيَيدأ َعَليأهي َموأ فَ َل
. ََ ُيو ، َْنأَو َِببي َعُموَدا، وََكنييَسةي َصهأ َمالي َهةي الشَّ نأ جي  قيَتاٍل إيَلَّ مي

َلَة الأَمَجانييَق، فَ  نأ رََجٍب َونَ َزَْلَا، َوَنَصَب تيلأَك اللَّي أ رييَن مي َيةي يفي الأعيشأ هي النَّاحي تَ َقَل إيََل َهذي نَ فَان أ َبَح مي  َأصأ
َا. بيَها، َورََمى ِبي نأ َنصأ  الأَغدي َوَقدأ فَ رََغ مي



َن النَّاسي  َا، َوُقوتيُلوا َأَشدَّ قيَتاٍل رَآُه َأَحٌد مي ا ِبي َيرينأُج َعَلى ُسوري الأبَ َلدي َُمَانييَق َورََموأ ٍد َوَنَصَب الأ ، ُكلُّ َواحي
ًبا،  يًنا، َوَحتأًما َواجي ي يَ َرى َذليَك دي رييَقنيأ ََ َن الأ ََ َوََل مي ٍِ َبلأ َكانُوا ََيأنَ ُعو ٍث ُسلأطَاّني َفََل َُيأَتاُج فييهي إيََل َِبعي

. ََ ُرو َزجي ََ َوََل يَ ن أ ََ َويَ زأُجُرو  ََيأَتنيُعو
َن  َتُل مي ، فَ يُ قأ ََ ََ َويُ َباريُزو ري الأبَ َلدي يُ َقاتيُلو ََ إيََل ظَاهي ٍم ََيأُرُجو َيرينأجي ُكلَّ يَ وأ ََ َخيَّاَلُة الأ ، َوِميَّني الأ وََكا ي رييَقنيأ ََ

ََ أَبُ  َُمَراءي وََكا نأ َأَكابيري اْلأ يَسى بأُن َماليٍك، َوُهَو مي يني عي زُّ الدِي رُي عي َمي نَي اْلأ ليمي َن الأُمسأ َد مي هي ُتشأ وُه اسأ
ٍم، فَ ُقتيَل إيََل َرْحأَ  هي ُكلَّ يَ وأ سي َأ َطليي الأقيَتاَل بينَ  ََ َيصأ َب قَ لأَعةي َجعأََبٍ، وََكا  ةي اَّللَّي تَ َعاََل.َصاحي

ِأ َذليَك، َوَأَخَذ مي  َِ َعَليأهي َرَعُه َعُظ ََ َمصأ ليُمو ا رََأى الأُمسأ ، فَ َلمَّ َاصِي َوالأَعامِي ََ َُمأُبوًِب إيََل اْلأ نأ وََكا
ِأ  َخُلوُه ِأ فََأدأ َيهي َيرينأَج َعنأ َمَواقي ٍد، فََأزَاُلوا الأ ، َفَحَمُلوا َْحأَلَة رَُجٍل َواحي ِأ ، َوَوَصَل  قُ ُلوِبيي ِأ بَ َلَدُه

، َفَجاُزوهُ  َنأَدقي ََ إيََل اْلأ ليُمو  الأُمسأ
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َف الأ  شي َي ليَتكأ ، َوالأَمَجانييُق تُ َواِلي الرَّمأ ِأ وري فَ نَ َقُبوُه، َوزََحَف الرَُّماُة َُيأُموََّنُ َيرينأَج َعني َوالأَتَصُقوا إيََل السُّ
ليمُ  َن الأُمسأ َواري لييَ َتَمكَّ َسأ َا َجَرتأ بيهي الأَعاَدُة.اْلأ ُه ِبي ا نَ َقُبوُه َحَشوأ ، فَ َلمَّ بي قأ َن الن َّ ََ مي  و

َن  ، َوََتَكُّ يي الأُمَتَداريكي لرَّمأ َِ الأَمَجانييقي ِبي نَي، َوََتَكُّ ليمي َة قيَتالي الأُمسأ دَّ َيرينأُج شي ا رََأى الأ َن فَ َلمَّ قَّابينَي مي الن َّ
رَ  ِأ َقدأ َأشأ ، َوَأَّنَُّ بي قأ َََق الن َّ ، فَات َّ ََ ََ َوَيَذُرو ََ فييَما َيَأُتو ِأ يَ َتَشاَوُرو ُموُه َتَمَع ُمَقدَّ ، اجأ َََلكي ُفوا َعَلى اْلأ

. يني سي إيََل َصََلحي الدِي ِي الأبَ يأتي الأُمَقدَّ ليي ، َوَتسأ َي ََما ِأ َعَلى َطَلبي اْلأ  رَأأيُ ُه
ِأ  ِأ َوَأعأَياَّنيي نأ ُكََبَائيهي نأ  فََأرأَسُلوا ََجَاَعًة مي تَ َنَع مي َي امأ لأطَا ا ذََكُروا َذليَك ليلسُّ ، فَ َلمَّ َي ََما يفي َطَلبي اْلأ

عينيَ  َدى َوتيسأ ُتُموُه َسَنَة إيحأ نَي َمَلكأ ليهي حي هأ ِأ ِبَي ِأ إيَلَّ َكَما فَ َعلأُت َعُل بيُك ، َوقَاَل: ََل َأف أ ِأ اَئٍة،  إيَجابَتيهي َوَأرأبَعيمي
ِبأي َوَجزَ  َن الأَقتألي َوالسَّ يِيَئةي ِبييثأليَها.مي  اُء السَّ

نأَد  ُضَر عي هي ليَيحأ سي َأ ََ َوَطَلَب لينَ  َُ بأُن بيريأزَا نَي، َأرأَسَل َِبلأَيا ا رََجَع الرُُّسُل َخائيبينَي َُمأُرومي َصََلحي فَ َلمَّ
نأَدُه، َورَغي  يَب إيََل َذليَك، َوَحَضَر عي ري َوََتأرييريهي، فَُأجي َمأ يني يفي َهَذا اْلأ ِأ الدِي ، َوَسَأَل فييهي، فَ َل َي ََما َب يفي اْلأ
ِأ يَ رأَْحأُه. ََتأَْحَُه فَ َل فأ َعَليأهي، َواسأ ِأ يَ عأطي ُه فَ َل ََ تَ عأَط  َيُيبأُه إيََل َذليَك، َواسأ

يَنةي يفي َخلأقٍ  هي الأَمدي ِأ أَن ََّنا يفي َهذي َل َُ اعأ لأطَا نأ َذليَك قَاَل َلُه: أَي َُّها السُّ ا أَييَس مي ِأ إيَلَّ   فَ َلمَّ َكثيرٍي ََل يَ عأَلُمُه
ِأ إيلَيأهي َكمَ  ِأ أَنََّك َتُييبُ ُه ُه ن أ ، ظَنًّا مي َي ََما ََ َعني الأقيَتالي رََجاَء اْلأ َُتُو َأ َا يَ  ، اَّللَُّ تَ َعاََل، َوإيََّّ ِأ َُه ا َأَجبأَت َغريأ

ََياةي. ََ يفي اْلأ َت َويَ رأَغُبو ََ الأَموأ َرُهو ِأ َيكأ  َوُه
َذا رَأَي أنَ  تيَعت َ فَإي َوالََنا َوَأمأ َناَءََن َونيَساَءََن َوُْنَرِيُق َأمأ تُ َلنَّ أَب أ نأُه، فَ َواَّللَّي لَنَ قأ َت ََل بُدَّ مي ََّ الأَموأ ِأ ا َأ َنا، َوََل َنَتأُُكُك

َرأَ  ََ رَُجًَل َوََل امأ ُرو ََ َوََتأسي ُبو رأَِهًا، َوََل َتسأ ًدا َوََل دي يَنارًا َواحي َها دي ن أ ََ مي  ًة.تَ غأَنُمو
ُتلُ  ، ُثَّ نَ قأ عي َن الأَمَواضي َُِهَا مي َقأَصى َوَغريأ َد اْلأ جي َرَة َوالأَمسأ َنا الصَّخأ َرب أ نأ َذليَك َأخأ نأَدََن َوإيَذا فَ َرغأَنا مي  َمنأ عي



ُُك لََنا َدابًَّة َوََل َحيَ َواًَن  رٍي، َوََل َنَتأ ِأ ََخأَسُة آََلفي َأسي نَي، َوُه ليمي نأ ُأَساَرى الأُمسأ َنا مي إيَلَّ قَ تَ لأَناُه، ُثَّ َخَرجأ
َتُل الرَّجُ  يَنئيٍذ ََل يُ قأ َسُه، َوحي َأ َي َدَمُه َونَ  [ َُيأمي َأ ِأ قيَتاَل َمنأ يُرييُد ]َأ ِأ ُكلَُّنا فَ َقاتَ لأَناُك ُتَل إيلَيأُك ُل َحَّتَّ يَ قأ

ُر كيَراًما. ََ زَّاَء َأوأ َنظأ ثَاَلُه، َوََُّوُت َأعي  َأمأ
َتَشاَر َصََل  ُلوا َعَلى فَاسأ َأ ََل ََيأُرُجوا َوَُيأمي ، َوَأ َي ََما ِأ إيََل اْلأ َُعوا َعَلى إيَجابَتيهي َحابَُه. فََأَجأ يني َأصأ ُح الدِي

يَنا، ف َ  َيأدي ِأ ُأَساَرى ِبي ٍء تَ نأَجليي، َوَْنأَسُب َأَّنَُّ ري فييهي َعنأ َأيِي َشيأ َمأ َرى َعاقيَبُة اْلأ ِأ رُُكوبي َما ََل يُدأ َنبييُعُه
َيرينأجي ن ُ  َي ليلأ ََما لي اْلأ يَنئيٍذ إيََل َبذأ يني حي ، فََأَجاَب َصََلُح الدِي ِأ نَ ُه نَ َنا َوبَ ي أ َتقيرُّ بَ ي أ َا َيسأ ِأ ِبي  .َُوَسُه

َن الذُّ  ُل مي َأ ََ الطِي قيرُي، َويَزي ََ ُّ َوالأ َتويي فييهي الأَغِني ََ الرَُّجُل َعَشَرَة َدََننيرَي َيسأ َأ يَزي تَ َقرَّ َأ َوالأبَ َناتي  ُكوري فَاسأ
ًما فَ َقدأ َْنَا، َوَمني ا ََ الأَمرأَأُة ََخأَسَة َدََننيرَي، َفَمنأ َأدَّى َذليَك إيََل َأرأبَعينَي يَ وأ ، َوَتزي يَنارَيأني َقَضتي دي ن أ

ًما َعنأُه َوَلَأ يُ َؤدِي َما ََ يَ وأ َرأبَ ُعو  اْلأ

(10/35) 

 

يَب إيََل َذليَك.َعَليأهي فَ َقدأ َصاَر َِمأُلوًكا، فَ َبَذَل َِبلأ  يَناٍر، فَُأجي ََُقَراءي َثََلثينَي أَلأَف دي ََ َعني الأ َُ بأُن بيريأزَا  َيا
ُهوًدا، َورُفيَعتي اْلأَ  ًما َمشأ ََ يَ وأ نأ رََجٍب، وََكا رييَن مي ابيَع َوالأعيشأ ُُمَعةي السَّ َم اْلأ يَنُة يَ وأ عأََلُم َوُسلِيَمتي الأَمدي

وَ  يَُّة َعَلى َأسأ ََلمي سأ  اريَها.اْلأي
ليهي  نأ َأهأ َُمَراءي ليَيأأُخُذوا مي َن اْلأ يًنا مي ، يفي ُكلِي َِبٍب، َأمي َوابي الأبَ َلدي يني َعَلى أَب أ تَ َقرَّ َورَتََّب َصََلُح الدِي َما اسأ

َمأ  َُمَناُء اْلأ َِ اْلأ َتَس تَ عأَمُلوا اْلأيَيانََة، َوَلَأ يُ َؤدُّوا فييهي َأَمانًَة، َواق أ ، فَاسأ ِأ ي َسبًّا، َوَلوأ َعَليأهي رََّقتأ أَيأدي ََ َواَل، َوتَ 
َِّ النَّاَس. ََزائيَن، َوَع ََمانَُة َلَمَْلَ اْلأ َيتأ فييهي اْلأ  ُأدِي

َن النِيسَ  ِأ مي بَ ُعُه َوى َمنأ يَ ت أ ٍل سي َ فَاريٍس َورَاجي ََ أَلأَف رَُجٍل َما َبنيأ تُّو ََ فييهي َعَلى الضَّبأطي سي نَُّه َكا اءي فَإي
نأ َوالأويلأدَ  ي مي َواحي نأ تيلأَك الن َّ َتَمَع إيلَيأهي مي ََّ الأبَ َلَد َكبيرٌي، َواجأ نأ َذليَك، فَإي ُع مي امي ، َوََل يَ عأَجُب السَّ َي ا

َتَْلَتي الطُُّرُق وَ  َيأُث امأ َن الأُقَرى، ِبي َلةي، َوَغزََّة َوَغريأيَها مي ، َوالرَّمأ اُرومي ََ َوَغريأيَها، َوالدَّ َقََل ُس، الأَكَنائي َعسأ
َي. َأ ََيأشي ُر َأ دي َُ ََل يَ قأ نأَسا ََ اْلأي  وََكا

 َُ يَعةي، َوَأطأَلَق َِبلأَيا َن الأَقطي تَ َقرَّ مي ََ َما اسأ ِأ َوَز ثَ َرُه ََّ َأكأ َلأقي َأ َرةي اْلأ لييلي َعَلى َكث أ َن الدَّ ََ ََثَانيَيَة َومي بأُن بيريأزَا
ِأ َثََلثينَي أَ  ُه ََ َعن أ ي، َعَشَر أَلأَف رَُجٍل َوَز يعيهي َمنأ َلَأ َيُكنأ َمَعُه َما يُ عأطي يَناٍر، َوبَقيَي بَ عأَد َهَذا َجَي لأَف دي

. لضَّبأطي َوالأَيقينيي ، َهَذا ِبي ٍِ َرَأٍة َوَصِبي َ رَُجٍل َوامأ يٍِ َما َبنيأ تََّة َعَشَر أَلأَف آَدمي ريًا سي َذ َأسي  َوُأخي
َُمَراءي ادََّعى كُ  َن اْلأ ََّ ََجَاَعًة مي لأبَ يأتي ُثَّ إي ََ ِبي هي ُمقييُمو يَّةي إيقأطَاعي نأ رَعي ََّ ََجَاَعًة مي ِأ َأ ُه ن أ ٍد مي لُّ َواحي

َيرينأَج زييَّ  ََ الأ َُمَراءي يُ لأبيُسو َن اْلأ ََ ََجَاَعٌة مي ، وََكا ِأ يَعتَ ُه ِأ َوَيَأُخُذ ُهَو َقطي ، فَ ُيطأليُقُه سي ُنأدي  الأُمَقدَّ اْلأ
ِأ  نَي، َوَُيأريُجوََّنُ ليمي يني َعَدًدا الأُمسأ نأ َصََلحي الدِي َهَب ََجَاَعٌة مي تَ وأ يَعًة قَ رَُّروَها، َواسأ ِأ َقطي ُه ن أ ََ مي ، َوَيَأُخُذو

لأ إيََل َخَزائينيهي إيَلَّ الأقَ  ِأ َيصي َلةي فَ َل ُمأ ْلأ ، َوِبي ِأ يَعتَ ُه ، فََأَخُذوا َقطي ِأ ِأ َْلُ ، فَ َوَهبَ ُه َيرينأجي َن الأ  لييُل.مي



سي ب َ  لأُقدأ ََ ِبي ِي َوالأَعبييدي وََكا َش َن اْلَأ َبتأ َوَأقَاَمتأ بيهي، َوَمَعَها مي َن الرُّومي َقدأ تَ َرهَّ عأُض نيَساءي الأُمُلوكي مي
ََ لين َ  ََما ٌِ، َفَطَلَبتي اْلأ ي ٌء َعظي َييَسةي َشيأ ري النَّ ََواهي َوالي َواْلأ َمأ َن اْلأ ََواريي َخلأٌق َكثيرٌي، َوَْلَا مي َها َوَمنأ َواْلأ سي َأ

ََها.َمعَ   َها، فََأمَّنَ َها َوَسريَّ
َيرينأ  يني َقدأ َمَلَك الأ ي َأَسَرُه َصََلُح الدِي ََ َزوأُجَها الَّذي سي الَِّتي َكا َج وََكَذليَك أَيأًضا َأطأَلَق َمليَكَة الأُقدأ

، َوَأطأَلَق َماَْلَا َوَحَشَمَها، وَ  لأُملأكي ََ يَ ُقوُم ِبي َها َكا َها، بيَسَببيَها، َونيَيابًَة َعن أ ريي إيََل َزوأجي َتأأَذنَ تأُه يفي الأَمصي اسأ
نأَدُه. ََ َْلَا، فَأَتَ تأُه َوَأقَاَمتأ عي يَنئيٍذ َُمأُبوًسا بيَقلأَعةي ََنبُ ُلَس، فََأذي ََ حي  وََكا
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ي قَ تَ َلُه َصََل  ، َوُهَو الَّذي بي الأَكَركي ينأسي َأرأََنَط َصاحي َرَأٌة ليلأَبي َم الأَمَصافِي َوأَتَ تأُه أَيأًضا امأ هي يَ وأ يني بيَيدي ُح الدِي
ُتُه، َفسَ  تي الأَكَرَك َأطأَلقأ َأ َسلَّمأ : إي يني َعتأ يفي َوَلٍد َْلَا َمأأُسوٍر، فَ َقاَل َْلَا َصََلُح الدِي ََ نَي، َفَش اَرتأ ِبييطِي

ي فييهي، َوَلَأ ُيَسلِي  َيرينأُج الَّذي َها الأ ن أ َمعأ مي ِأ َيسأ ، فَ َل ِأ يُطأَلقأ َوَلُدَها، َوَلكينَُّه َأطأَلَق َما َْلَا إيََل الأَكَركي ُموُه فَ َل
 َوَمنأ تَبيَعَها.

َقأَصى، وَ  َرُة َواْلأ َها: الصَّخأ ن أ َوالي الأبيَيعي مي نأ َأمأ ، َوَمَعُه مي َيرينأجي ي ليلأ ُقَماَمُة َوَخَرَج الأَبطأَرُك الأَكبيرُي الَّذي
َلُمُه إيَلَّ  َُها، َما ََل يَ عأ ، َوَغريأ يني ِأ يَ عأريضأ َلُه َصََلُح الدِي ثأُل َذليَك، فَ َل َن الأَمالي مي ََ َلُه مي اَّللَُّ تَ َعاََل، وََكا

َ عَ  نأُه َغريأ ُر بيهي، َوَلَأ َيَأُخذأ مي نَي، فَ َقاَل: ََل َأغأدي ليمي َشَرةي َدََننيرَي، َفقييَل َلُه ليَيأأُخَذ َما َمَعُه يُ َقوِيي بيهي الأُمسأ
يَنةي ُصوَر.َوَسريََّ اْلأَ  ِأ إيََل َمدي يهي ِأ َمنأ َُيأمي يَع َوَمَعُه  مي

ُُمعَ  َم اْلأ ََ الأبَ َلَد يَ وأ ليُمو ا َدَخَل الأُمسأ ٌب، فَ َلمَّ َرةي َصلييٌب َكبيرٌي ُمَذهَّ ََ َعَلى رَأأسي قُ بَّةي الصَّخأ ةي َتَسلََّق وََكا
َلُعوا ال َلى الأُقبَّةي لييَ قأ ِأ إيََل َأعأ ُه ن أ ًدا ََجَاَعٌة مي ًَت َواحي ِأ َصوأ ا فَ َعُلوا َوَسَقَط َصاَح النَّاُس ُكلُُّه صَّلييَب، فَ َلمَّ

َيرينأجُ  ُوا فَ َرًحا، َوَأمَّا الأ ََ َفَكَبَّ ليُمو َيرينأُج: َأمَّا الأُمسأ ََ َوالأ ليُمو ريهي الأُمسأ نأ ظَاهي َن الأبَ َلدي َومي َفَصاُحوا  مي
َع النَّاسُ  ًعا، َفَسمي ًعا َوتَ َوجُّ جُّ ََ َا. تَ  َتي دَّ َها َوشي ِأ ليعيَظمي َأ َتَييَد ِبيي َرأُض َأ ًة َكاَدتي اْلأ  َضجَّ

ميي  َا الأَقدي َبأنيَيةي إيََل َحاْلي يني ِبييَعاَدةي اْلأ ََّاُر َأَمَر َصََلُح الدِي ا ُمليَك الأبَ َلُد َوفَارَقَُه الأُك ا فَ َلمَّ اوييََّة بَ نَ وأ ََّ الدَّ ، فَإي
َقأَصى أَبأ  َّ اْلأ ِي ََتَاٍح َوَغريأي َذليَك، َغرأ نأ ُهرأٍي َوُمسأ ََ إيلَيأهي مي ُلوا فييَها َما َُيأَتاُجو ُكُنوَها، َوَعمي نيَيًة ليَيسأ

َرةي  دي َوالصَّخأ جي ريي الأَمسأ ، َوَأَمَر بيَتطأهي َوَّلي يَد إيََل اْلأ ِأ فَُأعي َقأَصى يفي أَبأنيَيتيهي َخُلوا بَ عأَض اْلأ َقأَذاري َوَأدأ َن اْلأ مي
ََع.َوا َعَل َذليَك َأَجأ ََ ، فَ  َْنأَاسي  ْلأ

يني  ِأ َصََلُح الدِي ُُمَعَة، َوَمَعُه ََ فييهي اْلأ ليُمو ، َصلَّى الأُمسأ ََ َرى، رَابيَع َشعأَبا ُخأ ُُمَعُة اْلأ ََ اْلأ ا َكا ، َوَلمَّ
يني بأَن ا َماُم ُُمأييي الدِي يُب َواْلأي َطي ََ اْلأ َرةي، وََكا َق، ُثَّ رَتََّب فييهي َوَصلَّى يفي قُ بَّةي الصَّخأ َمشأ َي دي ، قَاضي لزَّكييِي

. سي َمأ ِي الصََّلَواتي اْلأ يًبا َوإيَماًما بيَرسأ يني َخطي  َصََلُح الدِي
نأََبًا َأمَ  ََلَب مي َل ِبي ََ َقدأ َعمي يني َُمأُموًدا َكا ََّ نُوَر الدِي نأََبٌ، فَقييَل لَُه: إي َأ يُ عأَمَل َلُه مي َع َر الصُّنَّا َوَأَمَر َأ



لَ  ، فَ َعمي سي لأبَ يأتي الأُمَقدَّ لأَناُه لييُ نأَصَب ِبي َقانيهي، َوقَاَل: َهَذا َقدأ َعمي ينيهي َوإيت أ لأُمَباَلَغةي يفي ََتأسي ََ يفي ِبي اُرو ُه النَّجَّ
نأ َحَلَب َونُ  َل مي َضاريهي، َفُحمي ُلُه، فََأَمَر ِبييحأ ث أ ََلمي مي سأ نينَي َلَأ يُ عأَملأ يفي اْلأي ةي سي دَّ َ عي ََ َبنيأ ، وََكا سي لأُقدأ َب ِبي صي

ني َمقَ  ، َوُحسأ يني نأ َكَراَماتي نُوري الدِي ََ َهَذا مي رييَن َسَنًة، وََكا شأ نأََبي َوَْحأليهي َما يَزييُد َعَلى عي هي، َعَملي الأمي دي اصي
.ُ َُه اَّللَّ  َرْحي

(10/37) 

 

ُُمَعةي تَ قَ  نأ َصََلةي اْلأ يني مي ا فَ رََغ َصََلُح الدِي عي يفي َوَلمَّ ادي الأُوسأ ََ تين أ َقأَصى َواسأ دي اْلأ جي َم بيعيَمارَةي الأَمسأ دَّ
صِي  ََ َن الأ ُلُه، َومي ث أ ي ََل يُوَجُد مي َن الرَُّخامي الَّذي َضُروا مي هي، فََأحأ قييقي نُ ُقوشي َيهي، َوَتدأ ي ينيهي َوتَ رأصي بي ََتأسي الأُمَذهَّ

َّا َُيأ  يِنيِي َوَغريأي َذليَك ِمي طَنأطي نينَي.الأُقسأ َر َعَلى ُطولي السِي ََ إيلَيأهي، َقدي ادُّخي  َتاُجو
َيرينأُج فَ َرُشوا الرُّخَ  ََ الأ َن الصَُّوري، وََكا َبأنيَيةي مي ََ يفي تيلأَك اْلأ ا َما َكا َمارَتيهي، َوَُمَوأ َق َفَشَرُعوا يفي عي اَم فَ وأ

َيَها. ُبوَها، فََأَمَر بيَكشأ َرةي َوَغي َّ  الصَّخأ
ََ َسَببُ  لي  وََكا نأ َداخي ِأ مي يَن إيلَيأهي َيرينأجي الأَواريدي َها ليلأ ن أ نَي َِبُعوا َكثيريًا مي يسي ََّ الأقيسِي َُُرشي َأ لأ َيتيَها ِبي تَ غأطي

ِأ إيَذا َدَخَل بيََل  ََ َأَحُدُه ََتُونَُه بيَوزأنيهي َذَهًبا رََجاَء بَ رََكتيَها، وََكا ري ليلزِيََّيرَةي، َفَكانُوا َيشأ َها َدُه ِبي الأَبحأ ن أ ريي مي لأَيسي
قَ هَ  َُريَش فَ وأ َا فَ  ََن، فََأَمَر ِبي َأ َأ تَ  ِأ َأ ِبَيَها، َفَخاَف بَ عأُض ُمُلوكيهي ظًا َبََن َلُه الأَكنييَسَة، َوَُيأَعُل يفي َمذأ َأ ا حي

 َْلَا.
َسَنَة، َوالرَّبَ َعاتي  َف اْلَأ يني الأَمَصاحي َها َصََلُح الدِي تأ نَ َقَل إيلَي أ ََ ا ُكشي َيِيَدَة، َورَتََّب الأُقرَّاَء، َوَأَدرَّ فَ َلمَّ اْلأ

نأ فَ تأحي الأبَ يأ  ُرَمُة مي هي الأَمكأ ، َوَهذي ََلُم ُهَناَك َغضًّا َطريَّيًّ سأ ُِ الأَوظَائيَف الأَكثيريََة، فَ َعاَد اْلأي سي َعَليأهي تي الأُمَقدَّ
َي اَّللَُّ َعنأ  ، َرضي َطَّابي َعلأَها بَ عأَد ُعَمَر بأني اْلأ َأ ًرا َلَأ يَ  اُه َذليَك َفخأ ََ َُه اَّللَُّ، وََك ، َرْحي يني ُ َصََلحي الدِي ُه، َغريأ

 َوَشَرفًا.
تيَعتي  نأ َأمأ ِأ َْحأُلُه مي ِأ َأقَاُموا، َوَشَرُعوا يفي بَ يأعي َما ََل َُيأكينُ ُه َّنَُّ ليهي فَإي نأ َأهأ َيرينأُج مي ِأ َوَأمَّا الأ ِأ َوَذَخائيريهي هي

، َوَما ََل  ِأ َواْليي َكري،  َوَأمأ لي الأَعسأ نأ َأهأ اُر مي ََتَاُه التُّجَّ ، فَاشأ رأَخصي الثََّمني ََ َْحأَلُه، َوَِبُعوا َذليَك ِبَي يُقو يُطي
يني  نأ َصََلحي الدِي ِأ َطَلُبوا مي َّنَُّ ، فَإي َيرينأجي َن الأ يَن لَيأُسوا مي سي الَّذي لي الأُقدأ نأ َأهأ ََتَاُه النََّصاَرى مي َأ َواشأ  َأ

ِأ  نأ أَ  َُيَكِينَ ُه يَنئيٍذ مي ا حي ََتَوأ ِأ إيََل َذليَك، فَاشأ ُِ اْلأيزأيََة، فََأَجاَِبُ ُه ن أ ، َوَيَأُخَذ مي ِأ َن الأُمَقامي يفي َمَساكينيهي َوالي مي مأ
. َيرينأجي  الأ

ي رَّةي َوالصََّنادي َسي َن اْلأ ُعَها مي ِأ بَ ي أ ُه َياَء َكثيريًَة َلَأ َُيأكين أ َيرينأُج أَيأًضا َأشأ ، َوَغريأي َذليَك، َوتَ َرَك الأ قي َوالأبَ تِييَّاتي
صِي َوَغريأيهي، َشي أ  ََ َلأَواحي َوالأ نيي َواْلأ ََساطي َن اْلأ ُلُه، مي ث أ ي ََل يُوَجُد مي َن الرَُّخامي الَّذي ًئا َكثيريًا ُثَّ َوتَ رَُكوا أَيأًضا مي

 َساُروا.
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يني إيََل ُصوَر َوُُمَاَصرَ  يلي َصََلحي الدِي ُر رَحي َا.ذيكأ  َتي
ََ يُ رَ  نأ َشعأَبا رييَن مي سي َوالأعيشأ َامي ريهي إيََل اْلأ َس َأقَاَم بيظَاهي يني الأبَ يأَت الأُمَقدَّ ا فَ َتَح َصََلُح الدِي تِيُب أُُموَر َلمَّ

َرسَ  بيَتاري َمدأ سأ ، َفَجَعَل َداَر اَلي َم بيَعَملي الرَُّبطي َوالأَمَداريسي َواَلُه، َوتَ َقدَّ َي يفي الأبَ َلدي َوَأحأ افيعييَّةي، َوهي ًة ليلشَّ
. ني ُسأ َن اْلأ َُ مي  َغايَةي َما َيُكو

َيرينأجي َعاََلٌ كَ  َن الأ َتَمَع فييَها مي يَنةي ُصوَر، وََكاَنتأ َقدي اجأ ري الأبَ َلدي َساَر إيََل َمدي نأ َأمأ ا فَ رََغ مي ثيرٌي، َوَقدأ فَ َلمَّ
َِ فييهَ  َاكي بَ َها َواْلأ .َصاَر الأَمرأكييُس َصاحي نيي الأبَ َلدي َياَسٍة، َوَِبَلَغ يفي ََتأصي َسَن سي ِأ َأحأ  ا، َوَقدأ َساَسُه

َها َجدَّ يفي  َع الأَمرأكييُس بيُوُصوليهي إيلَي أ ا َسَي ًما، فَ َلمَّ َا َأَّيَّ ا، َوَأقَاَم ِبي يني إيََل َعكَّ  َعَملي َوَوَصَل َصََلُح الدِي
يقيَها، َووَ  قيَها َوتَ عأمي يَنُة  ُسوري ُصوَر َوَخَنادي َخري، َفَصاَرتي الأَمدي َانيبي اْلأ َن اْلأ ري مي ري إيََل الأَبحأ َن الأَبحأ َصَلَها مي

َها. ن أ نُ وُّ مي َها َوََل الدُّ َزييَرةي يفي َوَسطي الأَماءي ََل َُيأكيُن الأُوُصوُل إيلَي أ  َكاْلأ
َع  ا، فَ َوَصَل إيََل ُصوَر ََتسي نأ َعكَّ يني مي َن[ ُثَّ رََحَل َصََلُح الدِي ، فَ نَ َزَل َعَلى ََّنأٍر َقرييٍب ]مي ََ ري رََمَضا َشهأ

. ََ نأ رََمَضا رييَن مي َتَمَع النَّاُس َوَتََلَحُقوا، َوَساَر يفي الثَّاّني َوالأعيشأ َيأُث يَ َراُه، َحَّتَّ اجأ  الأبَ َلدي ِبي
َيأُث يَ َرى الأقيَتاَل، َوقَ  ، ِبي ِأ فَ نَ َزَل َعَلى َتلٍِ يُ َقاريُب ُسوَر الأبَ َلدي ُه ن أ َكري ُكلُّ ََجأٍع مي َِ الأقيَتاَل َعَلى الأَعسأ سَّ

َع الَّذي  ضي ََّ الأَموأ ، َعَلى َأ لي الأبَ َلدي ُل الأقيَتاُل َعَلى َأهأ َيأُث يَ تَّصي ََ فييهي، ِبي ُلوٌم يُ َقاتيُلو ََ َلُه َوقأٌت َمعأ ي يُ َقاتيُلو
ََماَعُة الأَيسي  َييهي اْلأ ُق الَِّتي َقدأ َوَصَلتأ فييهي َقرييُب الأَمَساَفةي، َيكأ ََنادي هي، َوَعَليأهي اْلأ ظي لي الأبَ َلدي ْلييَأ نأ َأهأ ريَُة مي

ري، َوا يَنَة َكالأَكفِي يفي الأَبحأ ََّ الأَمدي َها، فَإي رُي َعَلي أ ُ َيطي ري، َفََل َيَكاُد الطَّريأ ري إيََل الأَبحأ َن الأَبحأ َد مي اعي لسَّ
ري مي  لأََبِي َوالأَبحأ ٌل ِبي ََ َمرًَّة ُمتَّصي ليُمو ، فَ َزَحَف الأُمسأ دي اعي َا ُهَو يفي السَّ ، َوالأقيَتاُل إيََّّ دي اعي نأ َجانيِبَي السَّ

. َِبتي ِبَّ ، َوالدَّ ُُروخي ، َواْلأ ، َوالأَعرَّاَداتي لأَمَجانييقي  ِبي
، وَ  َفأَضلي هي اْلأ ثأَل: َوَلدي ََ الأقيَتاَل مي يني يَ تَ َناَوبُو ُل َصََلحي الدِي ََ َأهأ لي وََكا يهي الأَعادي ري َغازيي، َوَأخي هي الظَّاهي َوَلدي

. َُمَراءي ، وََكَذليَك َسائيُر اْلأ يني يهي َتقييِي الدِي  بأني أَيُّوَب، َوابأني َأخي
ي  عي الَّذي ضي نأ َجانيِبَي الأَموأ ََ مي َُو ري، َويَقي ََ فييَها يفي الأَبحأ ٍَ َوَحرَّاقَاٌت يَ رأَكُبو َيرينأجي َشَوا ََ ليلأ يُ َقاتيُل وََكا

 ََ . وََكا ِأ ، َويُ َقاتيُلوََّنُ ُُروخي ْلأ ِأ ِبي نأ َجانيبيهي نَي مي ليمي ََ الأُمسأ ، َفرَيأُمو َل الأبَ َلدي نأُه َأهأ ََ مي ليُمو ُِ  الأُمسأ َذليَك يَ عأُظ
َواّني ي ُ  َحاَب الشَّ ، َوَأصأ ِأ يهي ي أَيأدي نأ َبنيأ ِأ مي َل الأبَ َلدي يُ َقاتيُلوََّنُ ََّ َأهأ َ ، ْلي ِأ ، َعَليأهي ِأ نأ َجانيبَ يأهي ِأ مي َقاتيُلوََّنُ

، َفَكثُ َرتي اْلأيَراحَ  عي ضي يقي الأَموأ َخري ليضي َانيبي اْلأ ي إيََل اْلأ َانيَبنيأ نأ َأَحدي اْلأ َُُذ مي ِأ تَ ن أ َهاُمُه اُت يفي َفَكاَنتأ سي
نَي َوالأَقتأُل. ليمي  الأُمسأ

ُنوا  َوَلَأ يَ َتَمكَّ
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نُ وِي إيََل الأب َ  َن الدُّ ُر قيَطٍع، مي َي َعشأ َر، َوهي صأ نأ مي َواّني الَِّتي َجاَءتأُه مي يني إيََل الشَّ ، فََأرأَسَل َصََلُح الدِي َلدي
َ َأهأ  ري ََتأَنُع َشَواّني َا، وََكاَنتأ يفي الأَبحأ َتي دَّ َا َوُمَقاتيَلتيَها َوعي َضَرَها بيريَجاْلي ا، فََأحأ َن وََكاَنتأ بيَعكَّ لي ُصوَر مي

ُُروجي إي  نأ قيَتاليهي، فَ َقاتَ ُلوهُ اْلأ ، َومي َن الأبَ َلدي َن الأُقرأبي مي يَنئيٍذ مي ََ حي ليُمو َن الأُمسأ نَي، فَ َتَمكَّ ليمي  ََل قيَتالي الأُمسأ
. ََ ُرو ََ  بَ رًّا َوَِبأًرا َوَضايَ ُقوُه َحَّتَّ َكاُدوا يَظأ

 ََّ ، َوَذليَك َأ َا َلَأ َيُكنأ يفي اْلأيَسابي َقأَداُر ِبي ، يفي  َفَجاَءتي اْلأ نَي َِبَتتأ ليمي نأ َشَواّني الأُمسأ ََخأَس قيَطٍع مي
ُخولي إيلَيأهي، فَ َباُتوا لَي أ  نأُه َوالدُّ ُُروجي مي َن اْلأ نَ ُعوا مي يَناءي ُصوَر ليُيمأ ، ُمَقابيَل مي ِأ بَ عأضي تيلأَك اللََّياِلي َلتَ ُه

 َّ ِي ََلمي الأَمغأري ِأ َعبأَد السَّ ُمُه ََ ُمَقدَّ ، وََكا ََ َناَعتيهي.َُيأُرُسو ََذقي يفي صي ْلأ ُصوَف ِبي   الأَموأ
ِأ َوَضايَ قَ  ُه َيرينأجي َقدأ ََنزَلَت أ ُنوا فَ َناُموا، َفَما َشَعُروا إيَلَّ بيَشَواّني الأ َحري َأمي ََ َوقأُت السَّ ا َكا ، فَ َلمَّ ِأ ُه ت أ

َلُه، َوَأَخُذوا الأَباقينيَ  ، فَ َقتَ ُلوا َمنأ َأرَاُدوا قَ ت أ ِأ قَ َعتأ ِبيي ََ فََأوأ ليُمو يَناَء ُصوَر، َوالأُمسأ ُلوا مي خي ، َوُأدأ ِأ ََراكيبيهي  ِبي
ن أ  ري، َفمي َواّني يفي الأَبحأ َن الشَّ ِأ مي ََُسُه نَي أَن أ ليمي َن الأُمسأ ، َورََمى ََجَاَعٌة مي ِأ ََ إيلَيأهي ِأ َمنأ يفي الأََبِي يَ نأُظُرو ُه

ِأ َمنأ َغريَق. ُه ن أ  َسَبَح فَ َنَجا، َومي
َم ال ، ف َ َوتَ َقدَّ لَّتيَها، َفَساَرتأ َا ليقي هي ِبي اعي ََ ُوَت ليَعَدمي انأتي ريي إيََل َبريأ لأَمسي َواّني الأَباقيَيةي ِبي َُ إيََل الشَّ لأطَا َتبيَعَها سُّ

 َُ ا نُ  ِأ أَلأَقوأ يَن يفي طََلبيهي َيرينأَج ُمُيدِي نَي الأ ليمي نَي رََأى َمنأ يفي َشَواّني الأُمسأ ، َفحي َيرينأجي ِأ يفي َشَواّني الأ وَسُه
، َونَ َقَضَها َوَعاَد إيََل ُمَقاتَ َلةي ُصورَ  يني ا َوتَ رَُكوَها، فََأَخَذَها َصََلُح الدِي ِأ إيََل الأََبِي فَ َنَجوأ يفي الأََبِي،  َشَوانييهي

. يقي الأَمَجالي َوى ليضي َدأ ََ َذليَك َقلييَل اْلأ  وََكا
َيرينأُج فَ َقا مي َخَرَج الأ ََّيَّ ، َويفي بَ عأضي اْلأ ي رييَقنيأ ََ َ الأ َتدَّ الأقيَتاُل َبنيأ ، فَاشأ ِأ قيهي نأ َورَاءي َخَنادي نَي مي ليمي تَ ُلوا الأُمسأ

َأ   ُهوٌر، بَ عأَد َأ ِأ فَاريٌس َكبيرٌي َمشأ ُه ن أ َر مي ري، َوُأسي ِأ قَ بأَل الأَعصأ ََ ُخُروُجُه َهاري، َكا ري الن َّ َكثُ َر َوَداَم إيََل آخي
ٍم.الأقيَتاُل َوالأَقتأُل َعَليأ  َة َأَّيَّ دَّ ا َكَذليَك عي َر قُتيَل، َوبَ َقوأ ا ُأسي ا َسَقَط، فَ َلمَّ ، َلمَّ ي رييَقنيأ ََ َن الأ  هي مي

 
رييقي الأَعَساكيري  َأ ا َوتَ  يلي َعنأ ُصوَر إيََل َعكَّ ُر الرَّحي  ذيكأ

هي َكاَنتأ  َها، َوَهذي َر ُصوَر َيُطوُل رََحَل َعن أ ََّ َأمأ يني َأ ا رََأى َصََلُح الدِي  َعاَدتُُه، َمََّت  َلمَّ
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َنَة َلَأ َيُطلأ ُمَقامُ  هي السَّ ََ َهذي َصاريهي فَ َرَحَل َعنأُه، وََكا نأ حي نأُه َومي َ َيَديأهي َضَجَر مي ُه َعَلى ثَ َبَت الأبَ َلُد َبنيأ
مي الأَقرييَبةي، َكَما ذََكرأََنُه، بيَغريأي ت َ  ََّيَّ يَع يفي اْلأ َمي يَنٍة َبلأ فَ َتَح اْلأ  َعٍب َوََل َمَشقٍَّة.َمدي

ََحٍد ذَ  َها، َوَلَأ َيُكنأ ْلي نأتيَقاَل َعن أ ري ُصوَر َملُّوَها، َوَطَلُبوا اَلي َة َأمأ دَّ َحابُُه شي ا رََأى ُهَو َوَأصأ نأٌب يفي فَ َلمَّ
هَ  ، َوَأَمدَّ َيرينأجي َها ُجُنوَد الأ َز إيلَي أ نَُّه ُهَو َجهَّ ، فَإي يني َ َصََلحي الدِي ريَها َغريأ لي َأمأ نأ َأهأ َوالي مي َمأ لرِيَجالي َواْلأ ا ِبي

ُرُه. سي َوَغريأي َذليَك، َكَما َسَبَق ذيكأ ََ َوالأُقدأ َقََل ا َوَعسأ  َعكَّ



 ، لي احي لسَّ َيرينأجي ِبي َي الأ نأ فُ رأَسا َِ مي ِأ إيََل ُصوَر، َفَصاَر فييَها َمنأ َسلي ُلُه ََ َويُ رأسي ََما ُِ اْلأ يهي ََ يُ عأطي َكا
ِأ  َواْليي مأ ، ِبَي ِأ وََّنُ دُّ َتمي ري َيسأ َل الأَبحأ َيرينأَج َداخي يَنَة َورَاَسُلوا الأ َيُظوا الأَمدي ، َفَح ِأ اري َوَغريأيهي َوالي التُّجَّ َوَأمأ

رَ  جأ ََ َداَر هي ظي ُصوَر ليَتُكو َأ ِأ ِبيي َرةي، َوَأَمُروُه لنُّصأ ِأ ِبي هي ، َوَوعأدي ِأ لأبيَيةي ليَدعأَوَتيي لت َّ ِأ ِبي ِأ فََأَجابُوُه ََ  َتيي َُيأَتُمو
َها. بِي َعن أ َها َوالذَّ ظي َأ رأًصا َعَلى حي ِأ َذليَك حي َها، فَ َزاَدُه ََ إيلَي أ َا َويَ لأَجُأو  ِبي

َأ َيَتأُ  َبغيي َأ ََّ الأَمليَك ََل يَ ن أ َِ َأ َل ُر بَ عأَد َذليَك لييُ عأ َمأ َأ َشاَء اَّللَُّ َما َصاَر إيلَيأهي اْلأ َأ َوَسَنذأُكُر إي َزأَم، َوإي َك اْلأ
، َوَأعأَذرُ سَ  رِيطًا ُمَضيِيًعا ليلأَحزأمي ََ َر ُم ََ َأ َيظأ نأ َأ َز َحازيًما َخريأٌ َلُه مي َأ يَ عأجي َقأَداُر، َفَْلَ نأَد اَعَدتأُه اْلأ  لَُه عي

.  النَّاسي
َأ  : الرَّأأُي َأ ََ َُوا، َفَجَماَعٌة يَ ُقوُلو تَ َل َتَشاَر ُأَمَراَءُه، فَاخأ يَل اسأ ا َأرَاَد الرَّحي نَ رأَحَل، فَ َقدأ ُجريَح َوَلمَّ

نٍي، فَ ُنرييُح وَ  ُط بيطي وأ َتاُء َقدأ َحَضَر، َوالشَّ َقاُت، َوَهَذا الشِي ََ ََتييُح الرِيَجاُل، َوقُتيُلوا، َوَملُّوا، َوفَنيَيتي الن َّ َنسأ
ََها. ََنَها َوَغريأ َتَمعأَنا َوَعاَودأ َذا َجاَء الرَّبييُع اجأ ، فَإي  يفي َهَذا الأََبأدي

 ََ َيُقُه يفي الأَعسأ  وََكا ِأ َما يُ نأ ُه ن أ ََتيُض مي ََ يَ قأ لأطَا ََّ السُّ ِأ َخاُفوا َأ ، وََكَأَّنَُّ ِأ ُه ن أ َغأنيَياءي مي َل اْلأ َكري إيَذا َهَذا قَ وأ
ََ َُيأريُج ُكلَّ مَ  نَُّه َكا يَناري، فَإي ِي َوالدِي رأَه َن الدِي َوالي مي َمأ ََزائيني َوبُ ُيوتي اْلأ ُُلوِي اْلأ َها.َأقَاَم ْلي ن أ َل إيلَيأهي مي  ا ْحُي

ََ َعَليأهي مي  ُدو ي يَ عأَتمي َأ ُنَصابيَر الأبَ َلَد َوُنَضاييَقُه، فَ ُهَو الَّذي َرى: الرَّأأُي َأ ُخأ ُة اْلأ ، َوقَاَلتي الطَّائيََ ِأ نأ ُحُصوَّنيي
َاني  نأ َهَذا اْلأ ري مي لي الأَبحأ َقَطَع َطَمُع َمنأ َداخي ُِ ان أ ُه ن أ ََنُه مي ًوا.َوَمََّت َأَخذأ َأ ًوا َع َأ ََن َِبقيَي الأبيََلدي َص  بي َوَأَخذأ

يَل إيقَاَمَتُه َأخَ  ا رََأى َمنأ يَ َرى الرَّحي قَاَمةي، فَ َلمَّ يلي َواْلأي َ الرَّحي ًدا َبنيأ يني ُمََتَدِي َا رُدَّ إيلَيأهي فَ َبقيَي َصََلُح الدِي لَّ ِبي
، َواعأ  لأَمنأَجنييقي يي ِبي َن الأُمَحارَبَةي َوالرَّمأ ُروا مي ضي ِأ ليُيحأ ِأ َقدأ َأرأَسُلوا بَ عأَضُه ، َوَأَّنَُّ ِأ يَراحي ريَجاْليي َتَذُروا ِبي

نيَ  َعأَذاري، َفَصاُروا ُمقييمي َن اْلأ ، إيََل َغريأي َذليَك مي ِأ َواَت َْلُ َق أ ِأ َواْلأ ِأ َوالأُعُلوفَاتي ليَدَواِبِيي َقاَتيي ََ  بيَغريأي قيَتاٍل، نَ 
ي ُطرَّ إيََل الرَّحي َر َشوَّاٍل.فَاضأ َها آخي ، فَ َرَحَل َعن أ  لي

ِأ  طَاَّنيي دي إيََل َأوأ لأَعوأ يعيَها ِبي ََ ليلأَعَساكيري َجَي ا، فََأذي ، إيََل َعكَّ َوَّلي ََ اْلأ ََ َأوََّل َكانُو  وََكا
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رأقي  ، فَ َعاَدتأ َعَساكيُر الشَّ دي يفي الرَّبييعي ، َوالأَعوأ َتاءي َاَحةي يفي الشِي َتي سأ لي َوَغريأيَها، َوَعَساكيُر َواَلي صي َوالأَموأ
َر الأبَ لَ  ا، فَ نَ َزَل بيَقلأَعتيَها، َوَردَّ َأمأ َاصُّ ُمقييًما بيَعكَّ َر، َوبَقيَي َحليَقُتُه اْلأ صأ ، َوَعَساكيُر مي امي زِي الشَّ دي إيََل عي

نأ َأَكابيري الأَمَمالييكي النُّورييَّةي، ََجَعَ  يَك، َوُهَو مي يني ُجورأدي ريَةي. الدِي َن السِي َجاَعَة، َوُحسأ ََّينََة، َوالشَّ  الدِي
 

ُر فَ تأحي ُهونينيَ   ذيكأ
َصني الأقي  نأ َأحأ َي مي َها، َوهي لييمي نأ َتسأ ُونينَي مي تَ َنَع َمنأ ِبي يني تيبأنينَي امأ َُ َصََلُح الدِي لأطَا ا فَ َتَح السُّ ََلعي َلمَّ

هَ  عأرييَج َعَلي أ ِأ يَ َر الت َّ َنعيَها، فَ َل َكري َوَأمأ َن الأَعسأ َها ََجَاَعًة مي َا، َبلأ َسريََّ إيلَي أ َُحاَصَرَتي تيَغاَل ِبي شأ ا َوََل اَلي



نأ فَ تأحي عَ  ُرُه مي َم ذيكأ َا تَ َقدَّ تَ َغَل ِبي َها، َواشأ ريَةي إيلَي أ نأ َْحألي الأمي َُمَراءي َفَحَصُروَها، َوَمنَ ُعوا مي ََ َواْلأ َقََل سأ
سي َوَغريأي  ، َوالأبَ يأتي الأُمَقدَّ ََ ََما ََ اْلأ يَنَة ُصوَر َأرأَسَل َمنأ فييَها َيطأُلُبو ُر َمدي ََ ُُيَاصي ا َكا  َذليَك، فَ َلمَّ

. ِأ َماَّنيي ِأ ِبَي َها فَ َوَّفَّ َْلُ ن أ ، َفَسلَُّموا، َونَ َزُلوا مي ِأ  فََأمَّنَ ُه
 

َد وََكوأَكَب َوالأَكَركي  ََ ري َص ُر َحصأ  ذيكأ
يني إيََل  ا َساَر َصََلُح الدِي َِي َمنأ َُيأُصُرَها، َلمَّ ُرأُد لٌَّة َعَلى اْلأ َي ُمطي ََ َجَعَل َعَلى قَ لأَعةي َكوأَكَب، َوهي َقََل َعسأ

رَ  ًة ُأخأ َطُعونَُه، َوَسريََّ طَائيََ َيرينأجي يَ قأ َن الأ َتازييَن ليَئَلَّ يَ نأزيَل َمنأ بيهي مي ُظ الطَّرييَق ليلأُمجأ ََ َكري َوَُيأ َن الأَعسأ ى مي
يَنةي َطََبييََّة.أَيأًضا إيََل  لٌَّة َعَلى َمدي َي ُمطي َََد َفَحَصُروَها، َوهي  قَ لأَعةي َص

عي الأَمَصافِي  ضي نَي، َموأ طِي نأ حي َي مي اوييَّةي، َوُِهَا َقرييَبا َد ليلدَّ ََ ُن َص صأ بيَتاري، َوحي سأ ُن َكوأَكَب ليْلأي صأ ََ حي ، وََكا
َن الدَّ  َِ مي َّنأ َسلي َها ََجأٌع ِمي ََتَاَح فَ َلَجَأ إيلَي أ ََ اسأ ليُمو ا َحَصَرُِهَا الأُمسأ ُِهَا، فَ َلمَّ بيَتاري َفَحَموأ سأ اوييَّةي َواَلي

ريُد َفََل ََيَاُف. ََ رُي فييَها الأُمن أ ََ َيسي َما، َواتََّصَلتي الطُُّرُق َحَّتَّ َكا نأ َشرِي َمنأ فييهي  النَّاُس مي
ََ ق َ  يَن َُيأُصُرو ََماَعةي الَّذي ُم اْلأ ََ ُمَقدَّ ، َوُهَو َأُخو َجاويِلي وََكا يني ريًا يُ َقاُل َلُه َسيأُف الدِي لأَعَة َكوأَكَب َأمي

ََ أَ  ري َشوَّاٍل، وََكا َباَدٍة، فََأقَاَم َعَليأهي إيََل آخي يٍن َوعي ُع إيََل دي ًما ُشَجاًعا، يَ رأجي ََ َشهأ ، وََكا يِي ََسدي َحابُُه اْلأ صأ
ََ نُ َوًِب ُمَرت ََّبًة.  َُيأُرُسو

ا كَ  يفَ َلمَّ َل الَّذي ََ نأ َشوَّاٍل َغ َلٍة مي ُر لَي أ ََ آخي  ا
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َلًة َكثيريَةَ  َحري، وََكاَنتأ لَي أ َن اللَّيألي إيََل السَّ ََ َقدأ َصلَّى ويرأَدُه مي بَ ُتُه يفي اْلأيَراَسةي، وََكا  الرَّعأدي َكاَنتأ نَ وأ
ُعري الأُمسأ  ِأ َيشأ ، َوالرِييحي َوالأَمَطري، فَ َل ، َوالأََبأقي ُيوفي لسُّ ِأ ِبي َيرينأُج َقدأ َخاَلُطوُه ََ إيَلَّ َوالأ ِأ ََنزيُلو ََ َوُه ليُمو

ََلٍح َوَغريأيهي وَ  نأ َطَعاٍم َوسي ِأ مي نأَدُه ََ عي َعينَي، َوَأَخُذوا َما َكا ِأ َأَجأ ، فَ َقتَ ُلوُه ِأ ََلَح فييهي َعاُدوا َوَوَضُعوا السِي
، فَ َقُووا بيَذليَك قُ وَّ  ِأ َر َسَنةي َأرأَبٍع إيََل قَ لأَعتيهي َذتأ َأَواخي َأ ُأخي ِأ إيََل َأ ُظوا قَ لأَعتَ ُه ََ َأ َُيأ ِأ َأ ُه َكنَ ت أ يَمًة َأمأ ًة َعظي

َأ َشاَء اَّللَُّ. اَئٍة[ ، َعَلى َما َسَنذأُكُرُه إي مي  َوََثَانينَي ]َوََخأسي
يليهي َعنأ )ُصو  نأَد رَحي يني بيَذليَك، عي َِ( َذليَك َعَليأهي، ُمَضافًا إيََل َما ََنَلُه َوأََتى اْلأَََبُ إيََل َصََلحي الدِي َر، فَ َعُظ

َازأ النَّ  رَي قَاَيأ َمي ني َكوأَكَب اْلأ صأ يليهي َعنأ ُصوَر، ُثَّ رَتََّب َعَلى حي ذي َشَوانييهي َوَمنأ فييَها، َورَحي نأ َأخأ يَّ يفي مي مي جأ
، َفَحَصُروَها. َنادي َجأ َن اْلأ َرى مي  ََجَاَعٍة ُأخأ

 
ُر الأ  مي ذيكأ َنةي بيَعَرفَاٍت َوقَ تألي ابأني الأُمَقدَّ  َيت أ

بأني الأُمَقدَّ  ُد بأُن َعبأدي الأَمليكي الأَمعأُروُف ِبي يني ُُمَمَّ َم َعَرَفَة، قُتيَل َِشأُس الدِي َنةي، يَ وأ هي السَّ مي بيَعَرفَاٍت، يفي َهذي



َم مي  يَّةي، َوَقدأ تَ َقدَّ َُمَراءي الصَََّلحي ََبُ اْلأ ايٌَة.َوُهَو َأكأ ََ ريهي َما فييهي كي  نأ ذَكأ
يني ليَيُحجَّ  نأ َصََلحي الدِي َس َطَلَب إيذأًَن مي ََ الأبَ يأَت الأُمَقدَّ ليُمو ا فَ َتَح الأُمسأ َن َوَسَبُب قَ تأليهي أَنَُّه َلمَّ َوُُيأريَم مي

َليي َجِي َوزيََّيرَةي اْلأ َ اْلأيَهادي َواْلأ ، َوََيأَمَع يفي َسَنٍة َبنيأ سي دي الأُقدأ نأ َمَشاهي امي مي لشَّ ََلُم، َوَما ِبي ، َعَليأهي السَّ لي
ََ َلُه. َعينَي، فََأذي َِ، َأَجأ َ زيََّيرَةي َرُسولي اَّللَّي، َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ ، َوَبنيأ َنأبيَياءي  اْلأ

َلأُق الأَعظي  امي اْلأ لشَّ اجي ِبي ُجَّ َن اْلأ َنَة مي َتَمَع تيلأَك السَّ ََ َقدي اجأ ، وََكا لي صي ، َوالأَموأ : الأعيَراقي َن الأبيََلدي ُِ مي ي
َ زيََّيرَةي الأبَ يأتي  َمُعوا َبنيأ َر َوَغريأيَها، ليَيجأ صأ ََلَط، َوبيََلدي الرُّومي َومي َزييَرةي، َوخي ٍر، َواْلأ ََّيري َبكأ سي  َودي الأُمَقدَّ

ِأ َفَساُروا ريًا َعَليأهي مي َأمي َة، َفُجعيَل ابأُن الأُمَقدَّ َُوا يفي تيلأَك  َوَمكَّ نَي، َوَوقَ  َحَّتَّ َوَصُلوا إيََل َعَرفَاٍت َساليمي
نََّة. َب َوالسُّ ري، َوَأدَُّوا الأَواجي  الأَمَشاعي

َساتيهي الَّ  نأ َعَرفَاٍت، فََأَمَر بيَضرأبي َكوأ ريُوا مي َحابُُه ليَيسي َز ُهَو َوَأصأ يَُّة َعَرَفَة ََتَهَّ ََ َعشي ا َكا َي َأَمافَ َلمَّ رَُة ِتي هي
، َاجِي الأعيَراقييِي رُي اْلأ َحابُُه، فََأرأَسَل إيلَيأهي َأمي ، َفَضَرَِبَا َأصأ يلي  الرَّحي
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َحابيهي  َلُه، َوَيَأُمُرُه بيَكفِي َأصأ نأ َعَرفَاٍت قَ ب أ فَاَضةي مي َهاُه َعني اْلأي يني طَاشأ تيكينُي، يَ ن أ َعنأ َوُهَو ُمُيرُي الدِي
َساتيهي.  َضرأبي َكوأ

َاجِي الشَّ فَ  رُي اْلأ ، َوَأََن َأمي َاجِي الأعيَراقييِي رُي اْلأ نَّا َأرأَسَل إيلَيأهي: إيِّني لَيأَس ِلي َمَعَك تَ َعلٌُّق، أَنأَت َأمي ، وَُكلٌّ مي يِي امي
َلُه. َمعأ قَ وأ ، َوَلَأ َيسأ َعُل َما يَ َراُه َوََيأَتارُُه، َوَساَر َوَلَأ يَقيفأ َأ  يَ 

ا رََأى طَاشأ  َاجِي فَ َلمَّ َغاءي اْلأ نأ َغوأ هي، َوتَبيَعُه مي َنادي َحابيهي َوَأجأ ََتيهي رَكيَب يفي َأصأ َرارَُه َعَلى َُمَاَل تيكينُي إيصأ
امي ُمهَ  َيرُي، َوَقَصُدوا َحاجَّ الشَّ ُِّ الأَغ ُِ، الأَعاََلُ الأَكثيرُي، َواْلَأ اَعتيهي ، َوَطمَّ ِأ يهي .وِيلينَي َعَليأهي الأعيَراقييِي َوَبطَّاطي  ِأ

اَعُة الأعيَراقي َعَلى  َِ َطمَّ ، َوَعَجُزوا َعنأ َتََلفييهي، فَ َهَج َن الضَّبأطي ُر مي َمأ ِأ َخَرَج اْلأ ُه ن أ ا قَ ُربُوا مي َحاجِي فَ َلمَّ
، إيَلَّ  ِأ نأ نيَسائيهي ِأ َوُسبيَيتأ ََجَاَعٌة مي َواُْلُ ، َوقَ تَ ُلوا ََجَاَعًة َوَّنُيَبتأ َأمأ ِأ امي َوفَ َتُكوا فييهي ََ الشَّ دأ ُنَّ رُدي  َأَّنَّ

. ِأ  َعَليأهي
َتَصفَ  ِأ ََلن أ ََ َْلُ ، َوَلوأ َأذي َحابَُه َعني الأقيَتالي ََ َيُكفُّ َأصأ َراَحاٍت، وََكا َة جي دَّ مي عي ِأ  َوُجريَح ابأُن الأُمَقدَّ ُه ن أ مي

نأَدُه ليُيمَ  َزَلُه عي ََاريَط يفي َحقِيهي، َوَساُروا َوزَاَد، َلكينَُّه َأَخَذُه طَاشأ تيكينيأ إيََل َخيأَمتيهي، َوأَن أ ريَك الأ َتدأ رِيَضُه َوَيسأ
َها ََبَةي الأُمَعلَّى، َورُزيَق الشَّ َقأ ََ الأَغُد َماَت ِبييًَن، َوُدفيَن ِبي ا َكا نأ َعَرفَاٍت، فَ َلمَّ َلَة مي َدَة بَ عأَد تيلأَك اللَّي أ

َهُ  ، َرْحي سي ، َوُشُهودي فَ تأحي الأبَ يأتي الأُمَقدَّ  اَّللَُّ تَ َعاََل. اْلأيَهادي
 

َي طُغأُرلأ َعَلى قُ َزلَ  لأطَا ةي السُّ ُر قُ وَّ  ذيكأ
، فََأرأَسَل ق ُ  َن الأبيََلدي ، وََكثُ َر ََجأُعُه، َوَمَلَك َكثيريًا مي َي طُغأُرلأ لأطَا ُر السُّ َنةي َقويَي َأمأ هي السَّ َزُل إيََل يفي َهذي



نأ طُ  ُدُه، َوَُيَوِيفُُه مي تَ نأجي ةي َيسأ ََ َليي هي الطَّاَعَة َوالتََّصرَُّف َعَلى َما ََيأَتاُرونَُه.اْلأ سي َأ نأ نَ  ، َويَ بأُذُل مي  غأُرلأ
لأطََنةي  َُ بيعيَمارَةي ]َداري[ السَّ يَوا َم الدِي َأ يَ تَ َقدَّ ُكنَ َها إيَذا َوَأرأَسَل طُغأُرلأ َرُسوًَل إيََل بَ غأَداَد يَ ُقوُل: ُأرييُد َأ َسأ ْلي

َرَم َرُسو  َي طُغأُرلأ بيَغريأي َجَواٍب، َوَأَمَر َوَصلأُت، فََأكأ لأطَا َدةي، َورَدَّ َرُسوَل السُّ لنَّجأ َل قُ َزَل َوَوَعَدُه ِبي
َيَي أَثَ ُرَها. ، َوُع َرأضي َمتأ إيََل اْلأ لأطََنةي، فَ ُهدي ضي َداري السَّ ُة بينَ قأ ََ َليي  اْلأ

 
َن اْلأينأدي َوَغريأيَها َواَّنأيَزامي  ُر ُملأكي َشرأَسِتي مي نَي بَ عأَدَها ذيكأ ليمي  الأُمسأ

، َوَقَصَد بيََلَد أَ  ، َمليُك َغزأنََة، إيََل بيََلدي اْلأينأدي رييُّ يني الأَغوأ َهاُب الدِي َنةي َساَر شي هي السَّ ري َهذي ريأ، يفي آخي َجأي
ََ ُشَجاًعا ِأ ُكوَلُة، وََكا ُِ َمليكيهي ، َواسأ َواليكي  َوتَ َعرََّف بيويََليَةي السَّ
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ٌر، َوَمَلُكوا َشهأ  ٌن َمنييٌع َعامي صأ َي حي َنأَدَة، َوهي يَنَة َتَبأ ََ بيََلَدُه َمَلُكوا َمدي ليُمو ا َدَخَل الأُمسأ ًما، فَ َلمَّ
َة رَامأ. ، َوَمَلُكوا ُكوَّ  َشرأَسِتي

نَي، فَالأتَ قَ  ليمي ثَ َر، َوَساَر إيََل الأُمسأ ِأ ََجََع الأَعَساكيَر فََأكأ َع َمليُكُه ا َسَي َرأُب َعَلى َساٍق، فَ َلمَّ ا، َوقَاَمتي اْلأ وأ
نَي َوَميأسَ  ليمي ََزَمتأ َميأَمَنُة الأُمسأ َرأُب اَّنأ تي اْلأ َتدَّ ا اشأ ََ َمَع اْلأينأدي َأرأبَ َعَة َعَشَر فييًَل، فَ َلمَّ ، فَ َقاَل وََكا ِأ َرَُتُ

هي: َقدي انأَكَسَرتي الأَميأَمَنُة َوالأ  يني بَ عأُض َخَواصِي َهابي الدِي ليُك ليشي َك ََل يَ هأ سي َأ َميأَسَرُة، فَانأُج بينَ 
. ََ ليُمو  الأُمسأ

َي  َها يفي َكتي ن أ َييَ َلةي، َفَطَعَن فييًَل مي ، فَ َوَصَل إيََل الأ ُُنودي َح َوَْحََل َعَلى اْلأ يني الرُّمأ َهاُب الدِي هي، َوُجرأُح فََأَخَذ شي
يني  َهاُب الدِي ا َوَصَل شي ُل، فَ َلمَّ َييلي ََل يَ نأَدمي َرأبَُة يفي الأ َرأبٍَة، فَ َوقَ َعتي اْلأ ُُنودي ِبي َييَ َلةي َزرَقَُه بَ عأُض اْلأ إيََل الأ

َحابُهُ  ، فَ َقاَتَل َعَليأهي َأصأ َرأضي يَنئيٍذ إيََل اْلأ َخري، فَ َوَقَع حي َانيبي اْلأ َن اْلأ َرأبَُة مي َذتي اْلأ ََ هي، فَ نَ  دي  َساعي
ُُنوُد َعَلى أَ  ُبوُه ليُيَخلِيُصوُه، َوَحَرَصتي اْلأ َحابُُه فَ رَكَّ َمعأ ِبييثأليَها، َوَأَخَذُه َأصأ نأَدُه َحرأٌب َلَأ ُيسأ ََ عي هي، وََكا ذي خأ

نَي. َهزيمي  فَ َرَسُه َوَعاُدوا بيهي ُمن أ
َهابي  َي َعَلى شي َداري فَ رأَسٍخ ُأغأمي َعةي ِبييقأ عي الأَوق أ ضي ا أُبأعيُدوا َعنأ َموأ ُُنوُد، فَ َلمَّ ُِ اْلأ بَ عأُه ِأ يَ ت أ نأ   فَ َل يني مي الدِي

رييَن فَ رأَسًخا. شأ َََّةي الأَيدي َأرأبَ َعًة َوعي ِأ يفي ُمي َتافيهي ، َفَحَمَلُه الرِيَجاُل َعَلى َأكأ مي َرةي ُخُروجي الدَّ  َكث أ
بُ ُتوا، وَ  ََزُموا َوَلَأ يَ ث أ يَن اَّنأ ُِ الَّذي َُمَراَء الأُغورييََّة، َوُه ا َوَصَل إيََل َْلَاُوورأ َأَخَذ اْلأ ٍد فَ َلمَّ َعلََّق َعَلى ُكلِي َواحي

ِأ َفمَ  ِأ ُأَمَراَء! َوَساَر إيََل َغزأنََة، َوَأَمَر بَ عأَضُه ُت ِأ َدَوابُّ َما أَن أ ُت ِأ َعلييَق َشعيرٍي، َوقَاَل: أَن أ ُه ن أ َها مي َشى إيلَي أ
ََتييَح النَّاُس، َوَنذأُكرُ  َا ليَيسأ ا َوَصَل إيََل َغزأنََة َأقَاَم ِبي ًيا، فَ َلمَّ ي َهَزَمُه َسَنَة  َماشي َليكي اْلأينأدي الَّذي َما فَ َعَلُه ِبي

َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. اَئٍة[ إي مي ٍَ َوََثَانينَي ]َوََخأسي  ََثَا
 



ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
، َوهُ  بي لي بأُن الصَّاحي ضأ ََ يني أَبُو الأ ، قُتيَل َُمأُد الدِي َوَّلي َنةي يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ ََةي، يفي َهذي َليي َتاُذ َداري اْلأ َو ُأسأ

ََ ُهَو الأَقيِي  ٌِ، وََكا ََةي َمَعُه ُحكأ َلةي، لَيأَس ليلأَخليي وأ ََ ُمَتَحكِيًما يفي الدَّ ََُة بيَقتأليهي، وََكا َليي َعةي لَُه، َأَمَر اْلأ لأبَ ي أ َِ ِبي
ََ َحَسَن السِي  يُعَها، وََكا َذ َجَي يَمٌة، ُأخي َواٌل َعظي ي َسَعى بيهي َوَظَهَر َلُه َأمأ ََ الَّذي ، وََكا َوالي َمأ ا َعني اْلأ ًَ َيي ريَةي َع

ةي، َوقَ بَّ  ََ َليي َحابيهي َوَصَنائيعيهي، يُ َقاُل َلُه ُعبَ يأُد اَّللَّي بأُن يُوُنَس، َفَسَعى بيهي إيََل اْلأ نأ َأصأ ٌَ مي َح آََثرَُه، إينأَسا
 فَ َقَبَض َعَليأهي َوقَ تَ َلهُ 
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َأ فَقييًها َوفييَها، يفي رَ  طَاٌب َكثيريٌَة، َوَسبَ ُبُه َأ ََتََقتأ َأحأ َظَائيري بيبَ غأَداَد، َواحأ َخري، َوَقَع َحرييٌق يفي اْلأ بييٍع اْلأ
، فَ َعَلَقتي النَّاُر  َل َعني النَّاري َوالطَّبييخي ََ ََ َيطأُبُخ طََعاًما َيَأُكُلُه، فَ َغ يَّةي َكا َرَسةي النِيظَامي لأَمدأ تأ إيََل َواتََّصلَ ِبي

َّا َُيَاويرُُه. ُُه ِمي َلةي َوَغريأ لأسي ََتََق َدرأُب السِي يُعَها، َواحأ ََتََقتأ َجَي َظَائيري، فَاحأ  اْلأ
ََّري ُعبَ يأَد اَّللَّي بأَن يُوُنَس، يني اَّللَّي َأَِب الأُمَظ ُر ليدي ََُة النَّاصي َليي َزَر اْلأ تَ وأ ُل َوَلَقُبُه َجََل  َوفييَها، يفي َشوَّاٍل، اسأ

 ََ هي، وََكا نأ ُشُهودي ََ ابأُن يُوُنَس مي ي الأُقَضاةي، وََكا َلةي يفي ريَكابيهي، َحَّتَّ قَاضي وأ ، َوَمَشى َأرأَِبُب الدَّ يني  الدِي
ي َويَ ُقوُل: َلَعَن اَّللَُّ ُطوَل الأُعُمري.  ََيأشي

َ َعبأُد الأُمغييثي بأنُ  ، تُ ُويفِي ََنابيَلةي،  ]الأَوفَ َياُت[ َوفييَها، يفي الأُمَحرَّمي َي اْلأ نأ َأعأَيا ََ مي ُّ بيبَ غأَداَد وََكا ِي َرأ زَُهريأٍ اْلأ
، َوقَ  لأَعَجائيبي يَث الأَكثيرَي، َوَصنََّف كيَتاًِب يفي َفَضائيلي يَزييَد بأني ُمَعاوييََة أََتى فييهي ِبي َدي َع اْلأ دأ رَدَّ َعَليأهي َقدأ َسَي

، وَكَ  زييِي َوأ َرجي بأُن اْلأ ََ نَ ُهَما َعَداَوٌة.أَبُو الأ ََ بَ ي أ  ا
َيي بَ عأَد  َت َ َقَضاَء الأُقَضاةي ليلأُمقأ ، َوَوِلي ِي اَمَغاّني َسني بأُن الدَّ ي الأُقَضاةي أَبُو اْلَأ َ قَاضي تي َوفييَها تُ ُويفِي َموأ

يءي  َتضي يَد إيََل الأُمسأ َّللَّي، ُثَّ ُعزيَل، ُثَّ ُأعي دي ِبي تَ نأجي ، ُثَّ ليلأُمسأ ِي َنِبي ري اَّللَّي. الزَّي أ مأ  ِبَي
ُد بأُن أَ  ٍر ُُمَمَّ ََ يني أَِي َجعأ َسني َعلييُّ بأُن ََجَالي الدِي يني أَبُو اْلَأ َ الأَوزييُر َجََلُل الدِي ِي َمنأُصوٍر َوفييَها تُ ُويفِي

َباريهي  نأ َأخأ ، َوَقدأ ذََكرأََن مي ََوادي ََواُد ابأُن اْلأ ، َوُهَو اْلأ لي صي بي الأَموأ ُِ بيهي  َوزييُر َصاحي َل َباري أَبييهي َما يُ عأ َوَأخأ
نأَد أَبييهي َعلييِي بأ  َا عي َِ، َفُدفيَن ِبي ، َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ ِي يَنةي النَِّبي َل إيََل َمدي َر َُمَلُُّهَما، َوْحُي ََ ني َخطَّابي بأني ُظ

َن اْلأَ  ََ مي نأ َجزييَرةي ابأني ُعَمَر، وََكا يأخي الصَّاليحي مي ِأ الشَّ ًة، فَ َل ُتُه َأََن ُمدَّ ب أ ، َوَصحي ليَياءي َأرأَِببي الأَكَراَماتي وأ
َُه اَّللَُّ. َباَدٍة، َرْحي َن ُخُلٍق َوََسأٍت وََكَرٍم َوعي َلُه ُحسأ ث أ  َأَر مي

. ٌَ َنا ًتا َْلَا َأسأ نأ َسَوادي بَ غأَداَد بين أ َرَأٌة مي  َوفييَها َوَلَدتي امأ
ُر بأُن  َ َنصأ َُه َوفييَها تُ ُويفِي ُلُه، َرْحي ث أ ِأ مي ، َلَأ َيُكنأ َْلُ َبلييُّ َن أ قييهي اْلأ ََ تأحي بأني الأَمِنِيِي الأ ََ ََ بأني َمَطٍر أَبُو الأ َيا فيت أ

 اَّللَُّ.
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اَئٍة[ مي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبٍع َوََثَانينَي َوََخأسي
584 - 

اَئةٍ ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبٍع َوََثَانينَي َوََخأ  مي  سي
يني َكوأَكبَ  ري َصََلحي الدِي ُر َحصأ  ذيكأ

نأدَ  ا فييَمنأ ََتَلََّف عي نأ َعكَّ يني مي َتاُء، َفَساَر َصََلُح الدِي ، اْنأََسَر الشِي َنةي، َويفي الأُمَحرَّمي هي السَّ َن يفي َهذي ُه مي
َكري إيََل قَ لأَعةي َكوأَكَب، َفَحَصَرَها، َوََنَزَْلَا، ظَنًّا مي  َذَها، َوُهَو يفي قيلٍَّة الأَعسأ ََّ َأخأ ٌل، َوَأ ََّ ُملأَكَها َسهأ نأُه َأ

ٌر. َها ُمتَ َعذِي [ الأُوُصوَل إيلَي أ ََّ َرَك َأ ا رَآَها َعاليَيًة َمنييَعًة ]َأدأ ٌر، فَ َلمَّ َكري، ُمتَ َيسِي َن الأَعسأ  مي
عي  ُِ الأُمقأ َد َوالأَكَركي الأُمقيي ََ نأ َص َها َومي ن أ نأَدُه مي ََ عي َهةي وََكا ا إيََل جي نأ َعكَّ لييََّة، مي احي ََّ الأبيََلَد السَّ َ ُد، ْلي

َها َما  َقى يفي َوَسطي َأ ََل يَ ب أ ََ ََيأَتاُر َأ ، وََكا ََ ُصو هي اْلُأ يَعَها َما َعَدا َهذي ، َكاَنتأ َقدأ َمَلَك َجَي َُنوبي اْلأ
هي  ظي َأ ُِ َِهَُّه، َوَُيأتَاُج إيََل حي َغُل قَ لأَبُه، َويُ َقسِي ُِ.َيشأ ي ُِ الضََّرُر الأَعظي ُه ن أ َتازييَن مي  ، َوليَئَلَّ يَ َناَل الرََّعاََّي َوالأُمجأ

َازأ ا َها قَاَيأ َها، َوَجَعَل َعَلي أ ُذَها، رََحَل َعن أ ُئ ُملأُكَها َوَأخأ ا َحَصَر َكوأَكَب، َورَآَها َمنييَعًة، يُ بأطي يَّ فَ َلمَّ مي لنَّجأ
ََ رَ  َيًا ْلييَصاريهي. وََكا َتدي .ُمسأ َوَّلي َها يفي رَبييٍع اْلأ يُلُه َعن أ  حي

ري، َوسَ  تأحي َوالظَََّ ََ لأ َا. يُ َهنِيُئونَُه ِبي ََ َوَغريأيِهي ََل . َوقُ َزل َأرأسي ََ ََل نأ َكوأَكَب َوَأََتُه ُرُسُل الأَمليكي قَ لأج َأَرسي اَر مي
هي. وََكَتَب إيََل الأبيََلدي  ريَح النَّاُس بيُقُدومي ََ َق، فَ  َمشأ َأ إيََل دي َا إيََل َأ تيَماعي الأَعَساكيري، َوَأقَاَم ِبي جأ يعيَها ِبي َجَي

. لي احي  َساَر إيََل السَّ
 

َيرينأجي  يني إيََل بَ َلدي الأ يلي َصََلحي الدِي ُر رَحي  ذيكأ
ًعا َلهُ  لي ُمَودِي اضي ََ ي الأ نأَد الأَقاضي َق َحَضَر عي َمشأ رَي َعنأ دي يني الأَمسي ا َأرَاَد َصََلُح الدِي  َلمَّ
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ريًا. َتشي  َوُمسأ
َةي ُقدأ  أَص، فَ نَ َزَل َعَلى ُِبَريأ َوَّلي إيََل ْحي َتَصَف رَبييٍع اْلأ َق ُمن أ َمشأ ََ َمرييًضا، َوَودََّعُه َوَساَر َعنأ دي َس وََكا

َمادُ  َطأَرافي عي َحابي اْلأ نأ َأصأ أَص، َوَجاَءتأُه الأَعَساكيُر: فََأوَُّل َمنأ َأََتُه مي َّ ْحي ِي : زينأكييُّ بأُن  َغرأ يني الدِي
لي َودي  صي َن الأَموأ َابُوري، َوَتََلَحَقتي الأَعَساكيُر مي ، َواْلأ يبينيي ينأَجاَر، َوَنصي ُب سي َقَر، َصاحي ُدوٍد بأني آقأَسن أ ََّيري َموأ

نأَدُه. َتَمَعتأ َعَليأهي وََكثُ َرتأ عي َزييَرةي َوَغريأيَها، فَاجأ  اْلأ
، َوَساَر َفَساَر َحَّتَّ نَ َزَل ََتأَت  ي َمنيأ يَنئيٍذ، فََأقَاَم يَ وأ ، وَُكنأُت َمَعُه حي رأقييِي َانيبي الشَّ َن اْلأ َرادي مي َكأ ني اْلأ صأ حي

َيرينأجي فََأَغاَر َعَلى َصا ، َوَدَخَل إيََل بَ َلدي الأ ني َعَها ََتأَت اْلأيصأ ضي َكري َموأ َقاَل الأَعسأ فييثَا َجَريأَدًة َوتَ َرَك أَث أ



َةي وَ   َُيأُموَر.َوالأُعَرَيأ
، َوَوَصَل إيََل قُ رأبي َطَرابُ ُلَس، َوأَبأَصَر الأبيََلَد، َوَعَرَف َمنأ َيَأتييهَ  ني الأبيََلدي َوالأويََلََّيتي ا، َوأَيأَن َوَغريأيَها مي

َكريهي َساليًما. َها، ُثَّ َعاَد إيََل ُمَعسأ ن أ ُلُك مي  َيسأ
َوابِي َعلَ  َن الدَّ َكُر مي َِ الأَعسأ َرادي إيََل َوَقدأ َغني َكأ ني اْلأ صأ َها َما ََل َحدَّ َلُه. َوَأقَاَم ََتأَت حي َواعي تيََلفي أَن أ ى اخأ

َخري. ري رَبييٍع اْلأ  آخي
 

ُر فَ تأحي َجبَ َلةَ   ذيكأ
ي َجبَ َلَة، َوُهَو َمنأُصوُر بأُن نَبييٍل، َيسأ  ، َأََتُه قَاضي َرادي َكأ ني اْلأ صأ يني ََتأَت حي ا َأقَاَم َصََلُح الدِي يهي َلمَّ عي َتدأ
ُموَع الأقَ  بي أَنأطَاكيَيَة َوَجبَ َلَة، َمسأ نأَد بَ يأُمنأد، َصاحي ي عي ََ َهَذا الأَقاضي َها ليُيَسلِيَمَها إيلَيأهي، وََكا لي إيلَي أ وأ

يعي  ُِ َعَلى َجَي ُرأَمُة الأَوافيَرُة، َوالأَمنأزيَلُة الأَعاليَيُة، َوُهَو َُيأُك ُبوَل الأَكليَمةي، لَُه اْلأ َبَ َلَة َمقأ نَي ِبي ليمي الأُمسأ
. لأبَ يأُمنأدي يَها، َوَعَلى َما يَ تَ َعلَُّق ِبي  َونَ َواحي

قييََّة َوالأبيََلدي  تأحي َجبَ َلَة َوََلذي َََّل َلُه بيََ ، َوَتَك َي لأطَا دي السُّ يني َعَلى َقصأ َُة ليلدِي َمالييَّةي، َفَساَر َفَحَمَلتأُه الأَغريأ الشَّ
يني َمَعُه  يَنَة، َصََلُح الدِي َلُوا الأَمدي َيرينأَج َقدأ َأخأ َسُه، فَ َرَأى الأ َنأَطرأُطوَس َسادي ُوََل، فَ نَ َزَل ِبي رَابيَع َُجَاَدى اْلأ

ََ دُ  ليُمو يَنٌة َوَمعأقيٌل َمنييٌع، َفَخرََّب الأُمسأ ُهَما قَ لأَعٌة َحصي ن أ ٌد مي ، َواحي ي يَننيأ ي َحصي ا يفي بُ رأَجنيأ َتَموأ ِأ َواحأ ورَُه
.َوَمَساكين َ  ِأ نأ َذَخائيريهي ، َوََّنَُبوا َما َوَجُدوُه مي ِأ َوُسوَر الأبَ َلدي  ُه

ي  يني فَ نَ َزَل إيلَيأهي َمنأ يفي َأَحدي الأَُبأَجنيأ . َفَحَصَرُِهَا َصََلُح الدِي ي َحدي الأَُبأَجنيأ اوييَُّة ِبَي ََ الدَّ ٍَ وََكا َما ِبَي
، َوَخرََّب الأَُبأَج: وَ  ِأ اوييَُّة َلَأ ُيَسلِيُموُه.َوَسلَُّموُه. فََأمَّنَ ُه ي فييهي الدَّ ري، َوبَقيَي الَّذي َجارََتُه يفي الأَبحأ  أَلأَقى حي

ا َمَلَك الأ  ََ َقدأ َأطأَلَقُه َلمَّ ، وََكا َم الأَمَصافِي يني يَ وأ ي َأَسَرُه َصََلُح الدِي ُِ الَّذي ُمُه ِأ ُمَقدَّ ََ َمَعُه بَ يأَت وََكا
َي  ي َح َس فَ ُهَو الَّذي َها َوأََتى الأُمَقدَّ يني ويََليََة أَنأَطرأُطوَس، َورََحَل َعن أ َن َفَخرََّب َصََلُح الدِي َظ َهَذا اْلأيصأ

َها. ُلَها، َورََحُلوا َعن أ ََلَها َأهأ  َمَرقييََّة، َوَقدأ َأخأ
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ُِ الَِّتي ََل تُ َراُم، َوََل ُُيَدِي  نأ ُحُصوَّنيي ، َوُهَو مي هي، َوَساُروا إيََل الأَمرأَقبي تيَناعي ُلأكيهي ليُعُلوِيهي َوامأ َسُه ِبي َأ ُث َأَحٌد نَ 
ُر َعنأ  َتازي إيََل َجبَ َلَة، َوالأَبحأ ُن َعَلى َيَينيي الأُمجأ َُ اْلأيصأ بيَتاري، َوالطَّرييُق ََتأَتُه فَ َيُكو سأ َيَساريهي،  َوُهَو ليْلأي

ُد بَ عأَد  ُلُكُه إيَلَّ الأَواحي يٌق ََل َيسأ .َوالطَّرييُق َمضي دي  الأَواحي
تِينَي قيطأَعًة مي  لي يفي سي احي َيرينأجي َقدأ َسريََّ َْنأَدًة إيََل فيرينأجي السَّ َن الأ َب َصَقلِيَيَة مي ََّ َصاحي ، فَاتَُّيَق َأ َواّني َن الشَّ

ري  َُوا يفي الأَبحأ يني َجاُءوا َوَوقَ  ريي َصََلحي الدِي ُعوا ِبيَسي ا َسَي ، يفي وََكانُوا بيَطَرابُ ُلَس، فَ َلمَّ ، ََتأَت الأَمرأَقبي
. َهامي لسِي نَ ُعوا َمنأ ََيأَتاُز ِبي ، ليَيمأ ِأ  َشَوانييهي



َّا يَليي ا ََّتأ َعَلى الطَّرييقي ِمي ، َفُص تييَّاتي لطَّاريقييَّاتي َواْلأيَأ يني َذليَك َأَمَر ِبي ا رََأى َصََلُح الدِي نأ فَ َلمَّ َر مي لأَبحأ
ريهي وَ  يقي إيََل آخي ََ َعنأ َأوَّلي الأَمضي ليُمو َتاَز الأُمسأ ِأ فَاجأ نُ وِي إيلَيأهي َن الدُّ َيرينأَج مي َجَعَل َورَاَءَها الرَُّماَة َفَمنَ ُعوا الأ

ُوََل، َوَتَسلََّمَها َوقأَت ُوُصو  َن َعَشَر َُجَاَدى اْلأ يَق َوَوَصُلوا إيََل َجبَ َلَة ََثمي ِأ َحَّتَّ َعََبُوا الأَمضي ريهي  ليهي.آخي
يهَ  ََ قَاضي يني رََفَع َأعأََلَمُه َعَلى ُسوريَها َوَسلََّمَها وََكا ا َوَصَل َصََلُح الدِي َها َوَدَخَل، فَ َلمَّ ا َقدأ َسَبَق إيلَي أ

ي َجبَ َلةَ  ا بيَقلأَعتيَها، َفَما زَاَل قَاضي َتَموأ نيَها، َواحأ َا ِبييصأ يَن َكانُوا ِبي َيرينأُج الَّذي ِأ إيلَيأهي، َوََتَصََّن الأ  َُيَوِيفُ ُه
َأ يُطأ  نأَدُه إيََل َأ ََ عي ِأ َيُكونُو َأ َيَأُخَذ رََهائينَ ُه ، َوَأ َي ََما ِأ بيَشرأطي اْلأ َزَْلُ تَ ن أ . َحَّتَّ اسأ ِأ بُ ُه َيرينأُج َويُ َرغِي ليَق الأ

لي َجبَ َلَة. نأ َأهأ نَي مي ليمي  رََهائيَن الأُمسأ
ي وَ  بُ َها، َقدأ َأَخَذ رََهائيَن الأَقاضي ََ بَ يأُمنأُد، َصاحي َنأطَاكيَيَة، فََأَخَذ وََكا نأَدُه ِبي ِأ عي ي َجبَ َلَة َوتَ رََكُه ليمي ُمسأ

نَي فََأطأَلَق الأُمسأ  ليمي نأَدُه َحَّتَّ َأطأَلَق بَ يأُمنأُد رََهائيَن الأُمسأ ِأ عي َزَْلُ َيرينأجي فَأَن أ ي رََهائيَن الأ ََ رََهائيَن الأَقاضي ليُمو
َبَ  لي اْلأ ، َوَجاَء ُرَؤَساُء َأهأ َيرينأجي َنعي اْلأيَبالي َوَأَشقِيَها الأ نأ َأمأ ليهي َوُهَو مي يني بيطَاَعةي َأهأ لي إيََل َصََلحي الدِي

، َوَصاَر  ََ ليُمو يَنةي َْحَاَة، َفَمَلَكُه الأُمسأ َ َجبَ َلَة َوَمدي َسَرائييَل، َبنيأ ٌن يُ عأَرُف بيبيكأ صأ َلًكا، َوفييهي حي الطَّرييُق َمسأ
َكري.يفي َهَذا الأَوقأتي َعَليأهي مي  ََلمي إيََل الأَعسأ سأ  نأ بيََلدي اْلأي

َها ظي َواَل َجبَ َلَة. َوَجَعَل فييَها ْلييَأ يني َأحأ ًة يفي ُسُلوكيهي، َوقَ رََّر َصََلُح الدِي دَّ ََ شي ََ النَّاُس يَ لأَقوأ رَي  وََكا َمي اْلأ
هَ  َزَر. َوَساَر َعن أ َب َشي أ ايَةي. َصاحي ََ بأَن الدَّ يني ُعثأَما  ا.َسابيَق الدِي
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قييَّةَ  ُر فَ تأحي ََلذي  ذيكأ
َها يفي الرَّابيعي َوالأعيشأ  قييََّة، فَ َوَصَل إيلَي أ َها إيََل ََلذي ري َجبَ َلَة، َساَر َعن أ نأ َأمأ َُ مي لأطَا ا فَ رََغ السُّ نأ َلمَّ رييَن مي

ظي  َأ ِأ َعنأ حي زيهي يَنَة ليَعجأ َيرينأُج الأَمدي ُوََل، َفََتََك الأ ََبلي َُجَاَدى اْلأ ي َْلَا َعَلى اْلأ َننيأ صأ َها، َوَصعيُدوا إيََل حي
تَ نَ ُعوا ِبييَما.  فَامأ

َما، َون َ  َُوا إيلَيأهي َيرينأُج، َوزََح َما الأ ي فييهي ي اللََّتنيأ يَنَة َوَحَصُروا الأَقلأَعَتنيأ ََ الأَمدي ليُمو وَر َفَدَخَل الأُمسأ َقُبوا السُّ
رَاًعا، َوَعلَُّقوُه َوعَ  تِينَي ذي َيرينأُج سي َقَن الأ ا أَي أ وري، فَ َلمَّ نأَد الأُوُصولي إيََل السُّ ُر عي َمأ َتدَّ اْلأ َِ الأقيَتاُل َواشأ ُظ

ِأ َصََل  ، فََأمَّنَ ُه ََ ََما نَي، َوَطَلُبوا اْلأ ليمي َن الأُمسأ ِأ مي فَ ُه ي َجبَ َلَة َفَخوَّ ِأ قَاضي ، َوَدَخَل َعَليأهي لأَعَطبي ُح ِبي
، َورَفَ ُعوا اْلأَ  يني َها.الدِي ُزولي َعَلي أ َن الن ُّ مي الثَّاليثي مي ََ َذليَك يفي الأيَ وأ ي وََكا َننيأ يََّة إيََل اْلأيصأ ََلمي سأ  عأََلَم اْلأي

تي  لرَُّخامي َعَلى اخأ َرفًَة َِمأُلوَءًة ِبي َثريَها زَخأ َبأنيَيةي َوَأكأ َسني اْلأ نأ َأحأ قييَّةي مي ذي َمارَُة الَلَّ هي،وََكاَنتأ عي َواعي  ََلفي أَن أ
نأ بيَيعيَها الَِّتي َقدأ ُغريَم َعَلى ُكلِي  َها، َونَ َقُلوا رَُخاَمَها، َوَشعَُّثوا َكثيريًا مي ن أ ََ مي ليُمو َها َفَخرََّب الأُمسأ ن أ ٍد مي َواحي

َرَها، َوحَ  يني ُعَمَر، فَ َعمَّ يهي َتقييِي الدِي َداري َوَسلََّمَها إيََل ابأني َأخي قأ َلييَلُة الأمي َواُل اْلأ َمأ صََّن قَ لأَعتَ َها َحَّتَّ إيَذا اْلأ
ةي يفي ََتأصي  َِ اْلأيمَّ ي ََ َعظي هي تيلأَك ; وََكا ََّ َهذي َأ يُ نأكيَرَها َفََل َيُظنُّ َأ َم َمنأ رَآَها قَ بأَل َأ ََلعي رَآَها الأيَ وأ نيي الأقي



َها، َكَما فَ َعَل بيَقلأَعةي َْحَاَة.  َوالأَغَراَمةي الأَوافيَرةي َعَلي أ
 

ُر َحا ُطولي َصَقلِيَيةَ ذيكأ  لي ُأسأ
ي ُرُه، فَ َوَقَف ِبييزَاءي مي َم ذيكأ ي تَ َقدَّ ُطوُل َصَقلِيَيَة[ الَّذي قييََّة ]َجاَء ُأسأ يني ََلذي ا ََنَزَل َصََلُح الدِي َناءي َلمَّ

ُل  ، َعَزَم َأهأ يني َا إيََل َصََلحي الدِي يَن ِبي َيرينأُج الَّذي ا َسلََّمَها الأ قييََّة، فَ َلمَّ ذي َمنأ ََلذي ُطولي َعَلى َأخأ ُسأ َهَذا اْلأ
قييََّة فََأقَا ُل ََلذي َع بيَذليَك َأهأ ليَها َغيأظًا َوَحنَ ًقا. َحيأُث َسلَُّموَها َسرييًعا، َفَسمي نأ َأهأ َها مي ن أ ُموا: ََيأُرُج مي

. ِأ هي ََ َسَبَب َمَقامي  َوَبَذُلوا اْلأيزأيََة. وََكا
طُ  ُسأ َم َهَذا اْلأ ََّ ُمَقدَّ نأَدُه، فََأمََّنُه، َوَحَضَر ]َوقَ بََّل[ ُثَّ إي ُضَر عي ، ليَيحأ ََ ََما َي اْلأ لأطَا َن السُّ ولي طََلَب مي

َيرينأجي َما فَ عَ  لأ ٌِ وََكريمٌي، َوَقدأ فَ َعلأَت ِبي ي ٌَ رَحي َ َيَديأهي، َوقَاَل َما َمعأَناُه: إينََّك ُسلأطَا َرأَض َبنيأ لأَت َفَذلُّوا اْلأ
ِأ َيُكو  ُه رُكأ . َوإيَلَّ َجاَءَك فَات أ ِأ ِأ بيََلَدُه ُِ الأبيََلَد َوالأَمَماليَك. َوتَ ُردَّ َعَليأهي َتُح ِبيي َأ ََ َِمَالييَكَك َوُجنأَدَك تَ  نُو

 َِ ري َما ََل طَاَقَة َلَك بيهي، فَ يَ عأُظ َن الأَبحأ  مي
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َاُل. َتدَّ اْلأ ُر َوَيشأ َمأ  َعَليأَك اْلأ
يني  ِأ  فََأَجابَُه َصََلُح الدِي ري، َوَأَّنَُّ َن الأَبحأ تيَهانَةي بيُكلِي َمنأ َيَييُء مي سأ ةي َواَلي نأ إيظأَهاري الأُقوَّ هي مي نأ َكََلمي ٍو مي بيَنحأ

هي، َورََجَع إيََل َأصأ  هي ري، َفَصلََّب َعَلى َوجأ َسأ َن الأَقتألي َواْلأ ِأ مي َحاَِبُ ِأ َما َأَذاَق َأصأ َأ َخَرُجوا َأَذاقَ ُه  َحابيهي.إي
 

َي ذيكأ  ُُصو َن اْلأ ٍة مي دَّ ََ َوعي ُيو  ُر فَ تأحي َصهأ
ُوََل، َوَقَصَد قَ لأَعَة َصهأ  نأ َُجَاَدى اْلأ رييَن مي ابيعي َوالأعيشأ قييََّة يفي السَّ يني َعنأ ََلذي ، ُثَّ رََحَل َصََلُح الدِي ََ ُيو

، َصعأَبُة الأُمرأتَ َقى، عَ  ََواءي َقٌة يفي اْلأ َي قَ لأَعٌة، َمنييَعٌة َشاهي يٌق، فييهي َوهي َا َواٍد َعمي يُف ِبي َلى قَ رأنَةي َجَبٍل يُطي
ََبَل ُمتَّ  ََّ اْلأ ، إيَلَّ َأ ني نأُه إيََل اْلأيصأ ُل مي ََّ َحَجَر الأَمنأَجنييقي َيصي َيأُث إي ، ِبي عي يٌق يفي بَ عأضي الأَمَواضي َا ضي ٌل ِبي صي

. َمالي َهةي الشَّ نأ جي  مي
يقً  ُلوا َْلَا َخنأَدقًا َعمي يني َعَلى َهَذا َوَقدأ َعمي َواٍر َمنييَعٍة فَ نَ َزَل َصََلُح الدِي ا ََل يُ َرى قَ عأُرُه، َوََخأَسَة َأسأ

بي َحَلبَ  ري، َصاحي هي الظَّاهي َم إيََل َوَلدي َا َوَنَصَب َعَليأهي الأَمَجانييَق َورََماَها َوتَ َقدَّ قي ِبي ََبلي الأُملأَتصي ، فَ نَ َزَل اْلأ
َي الضَّيِيقي  نأُه. َعَلى الأَمَكا َن مي ي، َوَنَصَب َعَليأهي الأَمَجانييَق أَيأًضا، فَ َرَمى اْلأيصأ َن الأَوادي  مي

ُهورَةي، َوَداَم رَ  لأَمنأزيَلةي الأَمشأ َجاَعةي ِبي ِأ يفي الشَّ ََلبييِينَي َكثيرٌي، َوُه اَلةي اْلأ َن الرَّجَّ ََ َمَعُه مي نأ وََكا َهامي مي ُق السِي شأ
َرأخي  يِي الأَيدي َواْلأ تيَناَع.قيسي مأ ََ التََّجلَُّد َواَلي ُرو ِأ يُظأهي ، َوُه ني ْلأيصأ ثَ ُر َمنأ ِبي ، َوالزِيََّيري، َفُجريَح َأكأ ُبوريكي  ، َوالزُّن أ

َل ا ََ ََبلي َقدأ َأغأ نأ َذليَك اْلأ َرةي، فَ تَ َعلَُّقوا بيَقرأنٍَة مي خي ِأ ََثّني َُجَاَدى اْلأ ََ إيلَيأهي ليُمو َيرينأُج َوزََحَف الأُمسأ لأ



ِأ َعَليأهي َحَّتَّ  َوَّلي فَ َقاتَ ُلوُه لسُّوري اْلأ َ الصُُّخوري، َحَّتَّ الأَتَحُقوا ِبي َها َبنيأ ن أ َكاَمَها، فَ َتَسلَُّقوا مي  َمَلُكوُه، إيحأ
َقا نأ أَب أ َها َثََلثًَة َوَغنيُموا َما فييَها مي ن أ َواري َفَمَلُكوا مي َسأ ِأ َعَلى َِبقيي اْلأ ِأ قَاتَ ُلوُه ٍر َوَدَوابَّ َوَذَخائيَر ُثَّ إيَّنَُّ

 َوَغريأي َذليَك.
ا َوَطَلُبوا اْلأَ  َها، فَ َناَدوأ ََ َعَلي أ ليُمو ُِ الأُمسأ لَّةي الَِّتي ليلأَقلأَعةي، فَ َقاتَ َلُه لأقي َيرينأُج ِبي َتَمى الأ ِأ َواحأ ُه ِأ َيُيب أ ََ فَ َل َما

ثألَ  ِأ مي هي َُسي يني إيلَيأهي، فَ َقرَُّروا َعَلى أَن أ َن َوَسلََّمُه إيََل  َصََلُح الدِي َِ اْلأيصأ ، َوَتَسلَّ سي يَعةي الأبَ يأتي الأُمَقدَّ َقطي
َصني  نأ َأحأ بي قَ لأَعةي أَِي قُ بَ يأٍس، َفَحصََّنُه َوَجَعَلُه مي ُس، َصاحي يني َمنأُكوبَ رأ ُر الدِي رٍي يُ َقاُل َلُه ََنصي َأمي

. َي ُصو  اْلُأ
رَّ  ََ ََ تَ  ُيو ََ َصهأ ليُمو ا َمَلَك الأُمسأ ََ َمنأ بيهي َوَلمَّ ، وََكا َن َبََلطُُنوسأ صأ ي، َفَمَلُكوا حي َواحي ُقوا يفي تيلأَك الن َّ

فًا َورُعأًبا، َوَمَلَك أَيأًضا نأُه َوتَ رَُكوُه َخوأ َيرينأجي َقدأ َهَربُوا مي َن الأ  مي
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َلَكُة اْلأي  ، فَاتََّسَعتي الأَممأ ي َرَتنيأ َُماهي َن اْلأ صأ َن الأعييُذو، َوحي صأ ََّ الطَّرييَق حي َيةي، إيَلَّ َأ يَُّة بيتيلأَك النَّاحي ََلمي سأ
َلَة َكانَ  هأ ََّ الطَّرييَق السَّ َ يٌد، ْلي َسَرائييَل َشاقٌّ َشدي يَّةي َعَلى َعَقَبةي بيكأ ََلمي سأ ني الأبيََلدي اْلأي َها مي َ إيلَي أ تأ َغريأ

يلييَّةي،  َاعي َسأ ََّ بَ عأَضَها بيَيدي اْلأي َ ُلوَكٍة، ْلي .َمسأ َيرينأجي  َوبَ عأَضَها بيَيدي الأ
 

غأري  ني َبَكاَس َوالشُّ صأ ُر فَ تأحي حي  ذيكأ
َيرينأجَ  َرةي، فَ َوَصَل إيََل قَ لأَعةي َبَكاَس ]فَ َرَأى الأ خي ََ ََثليَث َُجَاَدى اْلأ ُيو يني َعنأ َصهأ َقدأ  ُثَّ َساَر َصََلُح الدِي

غأري، فَ  َها، َوََتَصَُّنوا بيَقلأَعةي الشُّ َلوأ غأري َوَحَصَرَها، َأخأ َم إيََل قَ لأَعةي الشُّ َمَلَك قَ لأَعًة َبَكاَس[ بيَغريأي قيَتاٍل َوتَ َقدَّ
تَ َتَحَها َصََل  قييََّة َوَجبَ َلَة َوالأبيََلدي الَِّتي اف أ ُلوكي إيََل ََلذي لي الأَمسأ هأ َي َوَبَكاَس َعَلى الطَّرييقي السَّ يني َوهي ُح الدِي

امي اْلأي  نأ بيََلدي الشَّ يَّةي.مي ََلمي  سأ
، إيَلَّ أَنَُّه  َن الطُُّرقي َها بيَطرييٍق مي يَنًة ََل تُ َراُم، َوََل يُوَصُل إيلَي أ ا ََنَزَْلَا رَآَها َمنييَعًة َحصي ِأ فَ َلمَّ ََتيهي َُزاَح َأَمَر ِبي

لأ  ِأ َيصي لأَمنأَجنييقي فَ َل َي ِبي َََعُلوا َذليَك َورُمي ، فَ  ِأ بي َمنأَجنييٍق َعَليأهي ٌء إيَلَّ َوَنصأ َجاريهي إيََل الأَقلأَعةي َشيأ نأ َأحأ مي
تَ  ُ ُمهأ ُلُه َغريأ ََ فييهي َطَمًعا َوَأهأ ًما ََل يَ َروأ ََ َعَليأهي َأَّيَّ ليُمو ي. فَ َبقيَي الأُمسأ ذي ي ََل يُ ؤأ لأقيَتالي الأَقلييَل الَّذي نَي ِبي مِي

ِأ َوَبََلءٍ  ِأ َعنأ َضَرٍر يَ َتَطرَُّق إيلَيأهي هي تيَناعي مأ . َلي ِأ  يَ نأزيُل َعَليأهي
ري الأَقلأَعةي َوإيعأَمالي اْلأييَلةي يفي الأُوصُ  ِأ يفي ذيكأ َحابُُه، َوُه نأَدُه َأصأ يني َجاليٌس، َوعي َنَما َصََلُح الدِي ولي فَ بَ ي أ

َأ َيظأهَ  طَاُعوا َأ ُن َكَما قَاَل اَّللَُّ تَ َعاََل: }َفَما اسأ : َهَذا اْلأيصأ ِأ َها، قَاَل بَ عأُضُه َتطَاُعوا َلُه إيلَي أ ُروُه َوَما اسأ
ًبا{ ]الكهف:  هي َوفَ تأٍح.97نَ قأ نأدي نأ عي ٍر مي : َأوأ َيَأِتي إيلَيأهي بيَنصأ يني  [ فَ َقاَل َصََلُح الدِي



َي ليَرُسوٍل َُيأضُ  ََما ِأ فيريْنأييٌّ َوََنَدى بيَطَلبي اْلأ َرَف َعَليأهي يثي إيذأ َقدأ َأشأ َدي ِأ يفي َهَذا اْلأ َنَما ُه نأَد فَ بَ ي أ ُر عي
مٍ  ِأ َثََلثََة َأَّيَّ يَب إيََل َذليَك، َونَ َزَل َرُسوٌل َوَسَأَل إينأظَارَُه ، فَُأجي يني  َصََلحي الدِي
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نأ َذَخائيَر َوَدَوابَّ َوَغريأي َذليَك، فَ  َا فييَها مي . َوإيَلَّ َسلَُّموا الأَقلأَعَة ِبي ِأ ِأ َمنأ ََيأنَ ُعُه َأ َجاَءُه ِأ إيلَيأهي َأَجاِبَُ فَإي
ِأ َعَلى الأَوفَاءي بيهي.  َوَأَخَذ رََهائينَ ُه

َرةي، وَ  خي َس َعَشَر َُجَاَدى اْلأ ُُمَعةي َسادي َم اْلأ َق يَ وأ ََ ُم الثَّاليُث َسلَُّموَها إيلَيأهي، َوات َّ ََ الأيَ وأ ا َكا ََ َسَبُب فَ َلمَّ َكا
ِأ َأرأَسُلوا إيََل الأبَ يأُمنأَد،  ِأ َأَّنَُّ َهاْليي تيمأ ِأ اسأ ُن َلُه، يُ َعرِيُفونَُه َأَّنَُّ ََ َهَذا اْلأيصأ بي أَنأطَاكيَيَة، وََكا َصاحي

َأ فَ َعَل، َوإيَلَّ َسلَُّموَها. نَي، فَإي ليمي ُِ الأُمسأ ُه َل َعن أ َأ يُ َرحِي نأُه َأ ََ مي ، َوَيطأُلُبو ََ  َُمأُصوُرو
َا فَ َعُلوا َذليَك ليُرعأٍب َقَذَفُه اَّللَُّ تَ َعاََل يفي  ِأ َوإيََّّ لأ إيلَيأهي َر الطَّوييَل َلَأ َيصي هأ ، َوإيَلَّ فَ َلوأ َأقَاُموا الدَّ ِأ قُ ُلوِبيي

رٍي ي ُ  َن َسلََّمُه إيََل َأمي يني اْلأيصأ َِ َصََلُح الدِي ا َتَسلَّ ِأ َغَرًضا فَ َلمَّ ُه ن أ ََ مي ليُمو َقاُل َلُه َأَحٌد، َوََل بَ َلَغ الأُمسأ
 َحَل َعنأُه.قَ لأُج، َوَأَمَرُه بيعيَمارَتيهي. َورَ 

 
ينييَّةَ  ُر فَ تأحي َسرأمي  ذيكأ

َب َحَلَب، َر َغازيي َصاحي ، َسريََّ َوَلَدُه الظَّاهي َي ُصو هي الأقيََلعي َواْلُأ َذي ُغوًَل ِبي يني َمشأ ََ َصََلُح الدِي ا َكا  َلمَّ
يَعٍة  ِأ َعَلى َقطي َزَْلُ تَ ن أ ليَها، َواسأ ينييََّة، َوَضيََّق َعَلى َأهأ ، َوَأَخَذ َفَحَصَر َسرأمي ِأ َزَْلُ ا أَن أ ، فَ َلمَّ ِأ قَ رَّرََها َعَليأهي

َيانيهي. َ بُ ن أ ى أَثَ َرُه َوَعاِلي ََ َن َوَع ُِ الأُمَقاَطَعَة، َهَدَم اْلأيصأ ُه ن أ  مي
َوةً  َيرُي فَُأطأليُقوا، َوُأعأُطوا كيسأ ُِّ الأَغ نَي اْلَأ ليمي نأ ُأَساَرى الأُمسأ َي مي ُصو هي اْلُأ ََ فييهي َويفي َهذي َقًة،  وََكا ََ َونَ 

َرةي. خي نأ َُجَاَدى اْلأ رييَن مي ُُمَعةي الثَّاليثي َوالأعيشأ مي اْلأ ََ فَ تأُحُه يفي يَ وأ  وََكا
 ََ َا، َكا َرَتي ينييََّة، َمَع َكث أ نأ َجبَ َلَة إيََل َسرأمي يعيَها مي َي َجَي ُصو َي َواْلُأ هي الأُمُد ََّ فَ تأَح َهذي تِي َُجٍَع َواتَُّيَق َأ يفي سي

َل َمَع َأَّنََّ  َأ ُيَسهِي ََ َمنأ إيَذا َأرَاَد َأ نَي، َفُسبأَحا ليمي ِأ َعَداَوًة ليلأُمسأ هي َجعي النَّاسي َوَأَشدِي ي َأشأ ا يفي أَيأدي
َوى الأُقَصريأي، َوبَ غأَراَس، َوَدرأبي  نأ َأعأَمالي أَنأطَاكيَيَة َوَلَأ يَ بأَق َْلَا سي يُعَها مي َي َجَي ، الصَّعأَب فَ َعَل َوهي َساكأ

َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل يفي َمَكانيهي.وَ  ُرَها إي  َسَيأأِتي ذيكأ
 

زَيَةَ  ُر فَ تأحي بَ رأ  ذيكأ
تأ  ََ غأري َساَر إيََل قَ لأَعةي بَ رأزَيََة، وََكاَنتأ َقدأ ُوصي نأ قَ لأَعةي الشُّ يني مي ا َدَخَل َصََلُح الدِي  َلمَّ
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َيَة، وَ  َن َأفَامأ صأ َي تُ َقابيُل حي ٌَ َلُه، َوهي ي، َوُعُيو نأ َماءي الأَعاصي ُع مي ٌَة ََتأَتمي نَ ُهَما ُِبَريأ َا َوبَ ي أ ََُها يفي َأعأَماْلي تُ َناصي
ََ الطَّرييَق، َطُعو نَي، يَ قأ ليمي ٍء َعَلى الأُمسأ ُلَها َأَضرَّ َشيأ ََ َأهأ زَيََة َوَغريأيهي، وََكا نأ َجَبلي بَ رأ ُر مي جَّ ََ ََ  تَ تَ  َويُ َباليُغو

ََذى.  يفي اْلأ
َن الأَغدي ف َ  َرةي، ُثَّ رَكيَب مي خي نأ َُجَاَدى اْلأ رييَن مي َها يفي الرَّابيعي َوالأعيشأ َها نَ َزَل َشرأقيي َّ ا َوَصَل إيلَي أ َوطَاَف  َلمَّ

َهةي الأَغرأبي فَ َنَصَب َلُه ُهَناَك ]خَ  نأ جي ُه إيَلَّ مي ِأ َيَيدأ نأُه. فَ َل ًعا يُ َقاتيُلَها مي ضي َها لييَ نأُظَر َموأ يأَمًة[ َصغيريًَة َعَلي أ
. عي يقي الأَمَواضي َكري َجرييَدًة ليضي  َونَ َزَل فييَها َوَمَعُه بَ عأُض الأَعسأ

ُر َأحَ  دي َا ََل يَ قأ َّنَّ َُنوبي الأبَ تََّة، فَإي َمالي َواْلأ َهةي الشَّ نأ جي َأ تُ َقاَتَل مي هي الأَقلأَعُة ََل َُيأكيُن َأ َعَد َوَهذي َأ َيصأ ٌد َأ
نأ َهاتَ  نأُه َلكينأ ليَغريأي ُمَقاتيٍل، ليُعُلوِيهي َجبَ َلَها مي كيُن الصُُّعوُد مي رأقييُّ فَ ُيمأ َانيُب الشَّ ، َوَأمَّا اْلأ ي ي اْلأيَهَتنيأ نيأ

اًعا َكثيريً  َع ُهَناَك ارأتيََ ََ ََبليَها َقدي ارأتَ  يَف ِبي َي الأُمطي ََّ الأَوادي َهُة الأَغرأبي فَإي قَاَرَب ا، َحَّتَّ َوُصُعوبَتيهي، َوَأمَّا جي
ََ َوَنَصُبوا َعَليأهي الأَمَجا ليُمو َهاُم فَ نَ َزَلُه الأُمسأ نأُه َحَجُر الأَمنأَجنييقي َوالسِي ُل مي َيأُث َيصي نييَق، الأَقلأَعَة، ِبي

َها َمنأَجنييًقا َبطََّلَها. ُل الأَقلأَعةي َعَلي أ  َوَنَصَب َأهأ
ريُف عَ  نأ رَأأسي َجَبٍل َعاٍل ُيشأ َن َورَأَيأُت َأََن مي ي مي َرَأًة تَ رأمي َها، امأ ٌء إيلَي أ نأُه َشيأ ُل مي َلى الأَقلأَعةي، َلكينَُّه ََل َيصي

ََّ ا يني َأ ا رََأى َصََلُح الدِي نَي، فَ َلمَّ ليمي َي الَِّتي َبطََّلتأ َمنأَجنييَق الأُمسأ ، َوهي لأَمنأَجنييَق الأَقلأَعةي َعني الأَمنأَجنييقي
ََ بيهي، َعَزَم  َيُعو َت هي.ََل يَ ن أ ُُموعي ليَها ِبي ، َوُمَكاثَ َرةي َأهأ في  َعَلى الزَّحأ

، فَ  ُِ الثَّاّني َذا َتعيُبوا وََكلُّوا َعاُدوا َوزََحَف الأقيسأ ٌِ، فَإي َكَرُه َثََلثََة َأقأَساٍم: يَ زأَحُف قيسأ َِ َعسأ َذا تَعيُبوا فَ َقسَّ إي
ُِ الثَّاليُث، ُثَّ َيُدو  َيرينأُج َوَضَجُروا َعاُدوا َوزََحَف الأقيسأ َعَب الأ َرى َحَّتَّ يَ ت أ ُر َمرًَّة بَ عأَد ُأخأ وأ ُر الدَّ

َذا َتعيُبوا َوُأعأُيوا سَ  ََ َكَذليَك، فَإي ُمو َرةي َما يَ تَ َقسَّ َن الأَكث أ ِأ مي نأَدُه ِأ َلَأ َيُكنأ عي َّنَُّ  لَُّموا الأَقلأَعَة.َويَ نأَصُبوا، فَإي
ابيُع َوالأ  ََ الأَغُد، َوُهَو السَّ ا َكا ُم فَ َلمَّ ََ الأُمَقدَّ ، وََكا َقأَسامي َم َأَحُد اْلأ َرةي، تَ َقدَّ خي نأ َُجَاَدى اْلأ ََ مي ُرو عيشأ

نأ  َيرينأُج مي َُوا، َوَخَرَج الأ نأَجاَر، َوزََح َب سي ، َصاحي ُدودي بأني زينأكييٍِ يني زينأكييَّ بأَن َموأ َماَد الدِي ِأ عي  َعَليأهي
يليهي  ِأ َعَلى َفصي ، فَ َقاتَ َلُه ِأ نيهي صأ تي حي تييَّاتي َواْلأينأويَّيَّ نأ َورَاءي اْلأيَأ َهامي مي لسِي ََ ِبي ليُمو ُِ الأُمسأ ، َورََماُه ِأ

. ََبلي ِأ َحَّتَّ قَ ُربُوا إيََل اْلأ ا إيلَيأهي ، َوَمَشوأ  َوالطَّاريقييَّاتي
ِأ ْليُُشونَةي الأُمرأتَ َقى وَ  ُه ن أ نُ وِي مي َيرينأَج َعَجُزوا َعني الدُّ ا قَارَبُوا الأ ، فَ َلمَّ ِأ ، ليُعُلوِي َمَكاَّنيي ِأ َيرينأجي َعَليأهي َتَسلُّطي الأ

 ، ََبلي لي اْلأ ََ َرُج إيََل َأسأ ََ اْلأيَجارََة الأكيَباَر فَ تَ َتَدحأ ِأ َكانُوا يُ لأُقو َّنَُّ ابي َواْلأيَجارَةي، فَإي لنُّشَّ َفََل يَ ُقوُم َْلَا ِبي
ٌء.  َشيأ
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ُِ اْنأَ  ا َتعيَب َهَذا الأقيسأ ِأ َحليَقُة َصََلحي فَ َلمَّ ، َوُه ِأ ُروََّنُ َتظي ، وََكانُوا ُجُلوًسا يَ ن أ ُِ الثَّاّني َدُروا، َوَصعيَد الأقيسأ
 ، َتدَّ الأَكرأُب َعَلى النَّاسي يًدا، فَاشأ َُ َحرًّا َشدي ََ الزََّما يًدا، وََكا ، فَ َقاتَ ُلوا قيَتاًَل َشدي َاصُّ يني اْلأ الدِي



ََلحي  يني يفي سي ِأ َوَصََلُح الدِي يهي َكَذليَك، فَ َقاتَ ُلوُه يني ابأُن َأخي ََ َتقييُّ الدِي ِأ وََكا ِأ َوُُيَرِيُضُه هي َيُطوُف َعَليأهي
ري ُثَّ َتعيُبوا، َورََجُعوا.  إيََل َقرييبي الظُّهأ

، وَ  ِأ هي َُجَاٌق يَ ُردُُّه ِأ َوبيَيدي َم إيلَيأهي يني َقدأ َعاُدوا تَ َقدَّ ِأ َصََلُح الدِي ا رَآُه ، فَ َلمَّ ِي الثَّاليثي َصاَح يفي الأقيسأ
َي  ، َفَجاَء الأ ِأ َُوا َمَعُه ِأ َوزََح َواََّنُ ، فَ َوثَ ُبوا ُمَلبِينَي، َوَساَعُدوا إيخأ ِأ بَ تَ ُه ََ نَ وأ ُرو َتظي ِأ ُجُلوٌس يَ ن أ رينأَج َما ََل َوُه

ِأ بيهي.  قيَبَل َْلُ
ََتَاُحوا فَ َقاُموا  يني َقدي اسأ َمادي الدِي َحاُب عي ََ َأصأ َيرينأجي وََكا ُر َعَلى الأ َمأ َتدَّ اْلأ يَنئيٍذ اشأ ، َفحي ِأ أَيأًضا َمَعُه

ِأ َعني الأقيَتالي َوضَ  ُزُه ، َفَظَهَر َعجأ ِأ ِأ َوَنَصبُ ُه َتدَّ تَ َعبُ ُه َر، وََكانُوا َقدي اشأ ََناجي ِأ َوبَ َلَغتي الأُقُلوُب اْلأ َُُه عأ
، َرِي َوالأقيَتالي ةي اْلأ دَّ ََلحي ليشي َن، َفَدَخَل  َعنأ َْحألي السِي ََ اْلأيصأ ُخُلو َيرينأُج َيدأ ََ فَ َعاَد الأ ليُمو ُِ الأُمسأ َفَخاَلَطُه

. ِأ ََ َمَعُه ليُمو  الأُمسأ
ََّنَُّ  َانيَب، ْلي َُلوا َذليَك اْلأ َيرينأَج َقدأ َأِهأ ني فَ َرَأُوا الأ ٌة َقلييَلٌة يفي اْلأيَيامي َشرأقييَّ اْلأيصأ ََ طَائيََ ََ فييهي وََكا  ِأ ََل يَ َروأ

َكري فَ لَ  َن الأَعسأ ُة مي يني َفَصعيَدتأ تيلأَك الطَّائيََ ثيُروا يفي اْلأيَهةي الَِّتي فييَها َصََلُح الدِي ِأ ُمَقاتيًَل، َوليُيكأ ِأ ََيأنَ عأُه
 َمانيٌع.

لينَي َمعَ  اخي نَي الدَّ ليمي َرى فَالأتَ ُقوا َمَع الأُمسأ ُخأ ني اْلأيَهةي اْلأ َن مي َيرينأجي َفَمَلُكوا  َفَصعيُدوا أَيأًضا اْلأيصأ الأ
ََ َوَأرَاُدوا ن َ  ليُمو َا الأُمسأ ، َوَأَحاَط ِبي ني صأ َيرينأُج الأُقلََّة الَِّتي ليلأحي ًرا َوَدَخَل الأ َوًة َوقَ هأ َن َعن أ بَ َها.اْلأيصأ  قأ

نَي إيََل َسطأحي الأقُ  ليمي َرى الأُمسأ نأ َأسأ ِأ مي نأَدُه َيرينأُج َقدأ رَفَ ُعوا َمنأ عي ََ الأ ِأ يفي الأُقُيودي وََكا لَّةي، َوَأرأُجُلُه
ُوا يفي َسطأحي الأُقلَّةي  ي الأَقلأَعةي َكَبَّ نَي يفي نَ َواحي ليمي بيرَي الأُمسأ ُعوا َتكأ ا َسَي ، فَ َلمَّ ُقوبي ، َوَظنَّ َواْلأََشبي الأَمن أ

َلُموا، َوأَ  َتسأ طأحي فَاسأ نَي َقدأ َصعيُدوا َعَلى السَّ ليمي ََّ الأُمسأ َيرينأُج َأ ري، َفَمَلَكَها الأ َسأ ِأ إيََل اْلأ يهي َيأدي ا ِبي لأَقوأ
َستأ  َلُه، َوَأمأ بَ َها َوَأهأ ا َمنأ فييَها، َوَأَخُذوا َصاحي َوًة، َوََّنَُبوا َما فييَها، َوَأَسُروا َوَسبَ وأ ََ َعن أ ليُمو  َخاليَيًة الأُمسأ

ََ النَّاَر يفي بَ عأضي بُ يُ  ليُمو َا، َوأَلأَقى الأُمسأ ََّيَر ِبي .ََل دي ََتََقتأ ِأ فَاحأ  وَتيي
ني َقدأ َجاَء  نَي َعَلى َهَذا اْلأيصأ ليمي َن الأُمسأ ََلَمةي أَنَِّني رَأَيأُت رَُجًَل مي َن السَّ نأ َأعأَجبي َما ُُيأَكى مي نأ َومي مي

 َّ نَي َجُنوِي ليمي َن الأُمسأ َرى مي ٍة ُأخأ َّ الأَقلأَعةي إيََل طَائيََ نينَي َِشَاِلي مي َن الأُمؤأ ٍة مي  الأَقلأَعةي. َوُهَو يَ عأُدو يفي طَائيََ
ََبلي َعرأًضا، فَأُلأقيَيتأ َعَليأهي اْلأيَجارَُة، َوَجاَء َحَجٌر َكبيرٌي َلوأ ََنَلُه لَبَ َعَجُه.  اْلأ

هي مي  هي َت يَ نأُظُر َما اْلأَََبُ. َفَسَقَط َعَلى َوجأ ََ رُونَُه، فَالأتَ  َرٍة، فَ نَ َزَل َعَليأهي، فَ َناَداُه النَّاُس ُُيَذِي نأ َعث أ
حٌ  َبطي ا قَارَبَُه َوُهَو ُمن أ ََجُر إيلَيأهي، فَ َلمَّ ََتأَجَع النَّاُس، َوَجاَء اْلأ  فَاسأ
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َرأ  َََع َعني اْلأ ، َفَضَربَُه الأُمنأَحَدُر فَارأتَ  َق الرَُّجلي َرأضي فَ وأ هي َلقيَيُه َحَجٌر آَخُر ََثبيٌت يفي اْلأ هي ، َعَلى َوجأ ضي
نأُه َأًذى َوََل َضَرٌر، َوقَاَم يَ عأُدو َحَّتَّ ْلَي َوَجاَز الرَّ  َخري َلَأ يَ نَ لأُه مي نأ َجانيبيهي اْلأ َرأضي مي َق ُجَل ُثَّ َعاَد إيََل اْلأ



. َي ََبا ََ ُسُقوطُُه َسَبَب َْنَاتيهي فَ َتعيَستأ ُأمُّ اْلأ َحابيهي َفَكا صأ  ِبَي
َر ُهوَ  نَُّه ُأسي زَيََة، فَإي ُب بَ رأ ُِ  َوَأمَّا َصاحي رَّقَ ُه ََ ِأ بينأٌت َلُه َمَعَها َزوأُجَها، فَ تَ  ُه ن أ َرأَتُُه َوَأوأََلُدُه، َومي َوامأ

ِأ بيبَ عأٍض، هي ، َوََجََع َِشأَل بَ عأضي ِأ ََتَاُه ِأ َواشأ ُه يني يفي الأَوقأتي َوَِبََث َعن أ َكُر، فََأرأَسَل َصََلُح الدِي  الأَعسأ
ِأ  ا قَاَرَب أَنأطَاكيَيَة َأطأَلَقُه َها. فَ َلمَّ ِأ إيلَي أ َُه  َوَسريَّ

يني  ُل َصََلَح الدِي بي أَنأطَاكيَيَة، وََكاَنتأ تُ َراسي َرَأةي بَ يأُمنأَد َصاحي َت امأ زَيََة ُأخأ بي بَ رأ َرَأُة َصاحي  وََكاَنتي امأ
لي  َجأ َوالي الَِّتي تُ َؤثِيُر، فََأطأَلَق َهُؤََلءي ْلي َحأ ليُمُه َكثيريًا َعني اْلأ يهي، َوتُ عأ  َها.َوَُتَادي

 
ُر فَ تأحي َدرأبي َساكأ   ذيكأ

، َوُهَو َعَلى الأَعاصي  يدي َدي َر اْلأ سأ ، فَأََتى جي َن الأَغدي زَيََة رََحَل َعنأُه مي َن بَ رأ صأ يني حي ا فَ َتَح َصََلُح الدِي ي، َلمَّ
نأ عَ  نأ أَنأطَاكيَيَة، فََأقَاَم َعَليأهي َحَّتَّ َوافَاُه َمنأ ََتَلََّف َعنأُه مي لأُقرأبي مي َكريهي ُثَّ َساَر َعنأُه إيََل قَ لأَعةي َدرأبي ِبي سأ

ُروَّنََ  خي ُِ الَِّتي َيدَّ هي يَنةي َوقيََلعي صي اوييَّةي اْلَأ نأ َمَعاقيلي الدَّ َي مي َن رََجٍب، َوهي َها ََثمي . فَ نَ َزَل َعَلي أ ِأ َساكأ ا ْلييَماََّيَتيي
. َدائيدي نأَد نُ ُزولي الشَّ  عي
َها َنصَ  ا نَ َزَل َعَلي أ ِأ فَ َلمَّ ريًا، فَ َل ًئا َيسي نأ ُسوريَها َشي أ ْلأيَجارَةي، فَ َهَدَمتأ مي َي ِبي َب الأَمَجانييَق، َوََتَبَع الرَّمأ

في َوقَاتَ ُلو  لزَّحأ َكُر ِبي َها َوُمَهاََجَتيَها، فَ َباَدرََها الأَعسأ في َعَلي أ لزَّحأ َُوا يُ َبالي َمنأ فييهي بيَذليَك، فََأَمَر ِبي َها، وََكَش
ي يُري الرِيَجاَل  َُ الَّذي َها بُ رأًجا َوَعلَُّقوُه، َفَسَقَط َواتََّسَع الأَمَكا ن أ ََ فَ نَ َقُبوا مي قَّابُو َم الن َّ يُد َعنأ ُسوريَها، َوتَ َقدَّ

. َن الأَغدي َف مي ِأ َذليَك، ُثَّ َِبَكُروا الزَّحأ َمُه نأُه، َوَعاُدوا يَ وأ ُخُلوا مي [ َيدأ َأ  الأُمَقاتيَلُة ]َأ
ََ َمنأ فيي ََ وََكا َتظيُرو ِأ يَ ن أ ََلَد، َوُه ُدونَُه، َفَصََبُوا، َوَأظأَهُروا اْلأ تَ نأجي بي أَنأطَاكيَيَة َيسأ هي َقدأ َأرأَسُلوا إيََل َصاحي

رُ  ِأ لييَ ُقوَم ُعذأ ُه لتََّخلِيي َعن أ ، َوإيمَّا ِبي ِأ ُه نَي َعن أ ليمي ِأ َوإيزَاَحةي الأُمسأ هي ِأ يفي ُوُصوَل َجَوابيهي إيمَّا ِبييْنأَادي  ُه
، َوَخاُفوا ِأ َرَتيي َزُه َعنأ ُنصأ ا َعليُموا َعجأ ، فَ َلمَّ ِي ليي  التَّسأ
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َمَ  ، َطَلُبوا اْلأ ِأ َواْليي ِأ َوََّنأَب َأمأ َرُه ِأ َوَأسأ َلُه ، َوقَ ت أ يأفي لسَّ ِأ ِبي َذُه َها، َوَأخأ نَي َعَلي أ ليمي ، ُهُجوَم الأُمسأ ََ ا
[ ََل ََيأرُ  َأ ِأ َعَلى َشرأطي ]َأ ََلٍح، َوََل َأََثثي بَ يأٍت، فََأمَّنَ ُه َج َأَحٌد إيَلَّ بيثيَيابيهي الَِّتي َعَليأهي بيَغريأي َماٍل، َوََل سي

ََ فَ تأُحُه ََتسي  ِأ إيََل أَنأطَاكيَيَة، وََكا َُه نأُه َوَسريَّ ِأ مي َرَجُه َا، ُثَّ َأخأ َّا ِبي َء ِمي  َع َعَشَر.َوََل َدابٍَّة، َوََل َشيأ
 

ُر فَ تأحي بَ غأ   َراسَ ذيكأ
هُ  ن أ ريَها، َفمي َحابُُه يفي َحصأ تَ َلَف َأصأ َي اخأ ِأ ُثَّ َساَر َعنأ َدرأبي َساكأ إيََل قَ لأَعةي بَ غأَراَس، َفَحَصَرَها، بَ عأَد َأ

لأُقرأبي مي  نٌي، َوقَ لأَعٌة َمنييَعٌة، َوُهَو ِبي ٌن َحصي صأ ِأ َمنأ ََّنَى َعنأُه َوقَاَل: ُهَو حي ُه ن أ نأ َمنأ َأَشاَر بيهي، َومي



َكري يفي الأيَ َزكي ُمَقابيلَ  ثَ ُر الأَعسأ ََ َأكأ َأ َيُكو ريَها، َوَُيأَتاُج َأ ريهي َوَحصأ َ َحصأ  أَنأطَاكيَيَة أَنأطَاكيَيَة، َوََل فَ رأَق َبنيأ
َها. يَنئيٍذ الأُوُصوُل إيلَي أ ُر حي َها، َويَ تَ َعذَّ ََ َعَلي أ ُر َكَذليَك َقلَّ الأُمَقاتيُلو َمأ ََ اْلأ َذا َكا  فَإي

ََ َعلَ  َكريهي يَ زًَكا ُمَقابيَل أَنأطَاكيَيَة، يُغيريُو ثَ َر َعسأ َها، َوَجَعَل َأكأ َتَخاَر اَّللََّ تَ َعاََل َوَساَر إيلَي أ َا، فَاسأ ى َأعأَماْلي
يني يفي بَ عأ  َها، َوَصََلُح الدِي ن أ ِأ مي ِبيي ُلوا، ليُقرأ ََ َأ َغ ليَها، إي نأ َأهأ في مي َوأ َن اْلأ رييَن مي َحابيهي وََكانُوا َحذي ضي َأصأ

َها. اعي ًئا ليُعُلوِيَها َوارأتيََ ِأ يُ َؤثِيرأ فييَها َشي أ  َعَلى الأَقلأَعةي يُ َقاتيُلَها، َوَنَصَب الأَمَجانييَق، فَ َل
نأَدهُ  نَي قيلَُّة الأَماءي عي ليمي ُر ُملأكيَها، َوَشقَّ َعَلى الأُمسأ َها َوَتََخُّ ُر فَ تأحي َي تَ َعذُّ ََّ فَ َغَلَب َعَلى الظُُّنو ، إيَلَّ َأ ِأ

. ِأ َر َعَليأهي َمأ َََّف اْلأ َها. َفَخ لي الأَماءي إيلَي أ َمأ يني َنَصَب اْلأيَياَض، َوَأَمَر ِبي  َصََلَح الدِي
ََ لييَ  ََما ٌَ َيطأُلُب اْلأ نأُه إينأَسا َالي إيذأ َقدأ فُتيَح َِبُب الأَقلأَعةي، َوَخَرَج مي هي اْلأ َنَما ُهَو َعَلى َهذي ُضَر،فَ بَ ي أ  حأ

ني َحَّتَّ ُيَسلِيُموُه  ََ ليَمنأ يفي اْلأيصأ ََما ُضوري، َفَحَضَر، َوَطَلَب اْلأ ََ لَُه يفي اْلُأ يَب إيََل َذليَك، فَُأذي إيلَيأهي فَُأجي
َعأََلُم اْلأي  ِأ إيََل َما َطَلُبوا فَ َعاَد الرَُّسوُل َوَمَعُه اْلأ ، فََأَجاَِبُ َدةي َدرأبي َساكأ َا فييهي َعَلى قَاعي يَُّة، ِبي ََلمي سأ

نأ َذَخائيرَ  َا فييَها مي ََ الأَقلأَعَة ِبي ليُمو َِ الأُمسأ َواٍل  فَ ُرفيَعتأ َعَلى رَأأسي الأَقلأَعةي، َونَ َزَل َمنأ فييَها، َوَتَسلَّ َوَأمأ
ََلٍح.  َوسي

رييبيهي، يني بيَتخأ  َوَأَمَر َصََلُح الدِي
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يمَ  ََ َذليَك َمَضرًَّة َعظي نأ َفُخرِيَب، وََكا َرأَمني َخَرَج إيلَيأهي مي َب اْلأ ََ َصاحي ََّ ابأَن ليُيو نَي، فَإي ليمي ًة َعَلى الأُمسأ
نأهُ  ََ مي َكريهي يُغيريُو نأ َعسأ َقَنُه، َوَجَعَل فييهي ََجَاَعًة مي َمارََتُه َوأَت أ َد عي ، ويََليَتيهي َوُهَو ُُمَاويرُُه، َفَجدَّ  َعَلى الأبيََلدي

ُِ السَّ  .فَ َتَأذَّى ِبيي ِأ يهي َيأدي ََ ِبي ََلَب، َوُهَو إيََل اْلأ ي ِبي  َواُد الَّذي
 

بي أَنأطَاكيَيةَ  نَي َوَصاحي ليمي َ الأُمسأ نَةي َبنيأ ُدأ ُر اْلأ  ذيكأ
ريَها، َفَخاَف الأبَ يأُمنأُد َصا هي إيََل أَنأطَاكيَيَة َوَحصأ َوجُّ يني بَ غأَراَس َعَزَم َعَلى الت َّ ا فَ َتَح َصََلُح الدِي بُ هَ َلمَّ ا حي

نأ  رٍي عي َل إيطأََلقي ُكلِي َأسي نََة، َوَبذأ ُدأ يني َيطأُلُب اْلأ نأُه، فََأرأَسَل إيََل َصََلحي الدِي َق مي ََ نأ َذليَك، َوَأشأ َن مي َدُه مي
ِأ ِبييَجابَتي  ثَ ُرُه ، فََأَشاَر َأكأ ِأ َطأَرافي َوَغريأيهي َحابي اْلأ نأ َأصأ نأَدُه مي َتَشاَر َمنأ عي نَي، فَاسأ ليمي هي إيََل َذليَك الأُمسأ

ََ إيلَيأهي، فََأَجاَب إيََل َذليَك. ُدوا َما َُيأَتاُجو ََتيُُيوا َوَُيَدِي  لييَ ُعوَد النَّاُس َوَيسأ
ُر َأََّيَر، َوَسريََّ َرُسولَُه إي  ُرَها: آخي ، َوآخي َوَّلي رييَن اْلأ ُهٍر، َأوَُّْلَا: َأوَُّل تيشأ َطَلَحا ََثَانيَيَة َأشأ بي َواصأ ََل َصاحي

َرى.أَ  َسأ َن اْلأ نأَدُه مي َُُه، َويُطأليُق َمنأ عي لي َتحأ  نأطَاكيَيَة َيسأ
َيرينأَج   ََّ الأ ِأ ُملأًكا، فَإي ثَ َرُه َيرينأجي َشأأًَن، َوَأكأ َِ الأ ُب أَنأطَاكيَيَة، يفي َهَذا الأَوقأتي َأعأَظ ََ َصاحي َكانُوا َقدأ وََكا

تي ا َص َلَأ َسلَُّموا إيلَيأهي َطَرابُ ُلَس، بَ عأَد َموأ ََّ الأُقمُّ َ ََ َلُه، ْلي َا، ُمَضافًا إيََل َما َكا يَع َأعأَماْلي ، َوَجَي صي لأُقمُّ



ََبَ فييَها ََنئيًبا َعنأُه. َكأ ا ُسلِيَمتأ إيلَيأهي َطَرابُ ُلُس َجَعَل َوَلَدُه اْلأ  َُيأليفأ َوَلًدا، فَ َلمَّ
نَُّه َعاَد إيََل َحَلَب َثَ  يني فَإي َق، َوفَ رََّق َوَأمَّا َصََلُح الدِي َمشأ َها إيََل دي ن أ ، َفَدَخَلَها َوَساَر مي ََ ليَث َشعأَبا

صي  َكَر الأَموأ َابُوري، َوَعسأ نأَجاَر َواْلأ بي سي ُدوٍد َصاحي يني زينأكييِي بأني َموأ رأقييََّة، َكعيَمادي الدِي ، الأَعَساكيَر الشَّ لي
َق،  َمشأ نأ َحَلَب إيََل دي ََها، ُثَّ رََحَل مي َوَجَعَل َطرييَقُه َعَلى َقَبأي ُعَمَر بأني َعبأدي الأَعزييزي فَ َزارَُه، َوزَاَر َوَغريأ

َبادي اَّللَّي الصَّاْليينَي، وَ  نأ عي ََ مي ََ ُمقييًما ُهَناَك، وََكا َّ وََكا ِي يأَخ الصَّاليَح َأَِب زََكريَّيَّ الأَمغأري َلُه َكَراَماٌت الشَّ
َرٌة.  ظَاهي

ََ َمَع َصََلحي ال رُي وََكا ُّ َوُهَو َأمي َُسيأِني ُِ بأُن الأُمَهنَّا الأَعَلوييُّ اْلأ َتةي قَاسي ََُلي أ يني أَبُو الأ زُّ الدِي رُي عي َمي يني اْلأ دِي
دَ  نأَدُه َوَشهي ََ َقدأ َحَضَر عي َِ، َكا ِي َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ يَنةي النَِّبي  َمدي
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َدُه َوفُ ُتوَحُه، وَ  ريُمُه َكثيريًا َمَعُه َمَشاهي ََ ُيكأ َبتيهي، وََكا َن بيُصحأ يَتيهي، َوتَ َيمَّ يني َقدأ تَ َباَرَك بيُرؤأ ََ َصََلُح الدِي َكا
ليهي يفي َأعأَماليهي ُكلِيَها. ُع إيََل قَ وأ ُط َمَعُه، َويَ رأجي َبسي  َويَ ن أ

رييقي ا َأ رَي َعَليأهي بيتَ  ، فَُأشي ََ ري رََمَضا َق َأوََّل َشهأ َمشأ ََجَل َوَدَخَل دي رٌي َواْلأ ََّ الأُعُمَر َقصي لأَعَساكيري، فَ َقاَل: إي
َُها َوََل بُدَّ  ُد، َوالأَكَرُك، َوَغريأ ََ َُ: َكوأَكُب، َوَص ُصو هي اْلُأ َيرينأجي َهذي ٍَ َوَقدأ بَقيَي بيَيدي الأ ُ َمأأُمو َََراغي  َغريأ َن الأ مي

ََلمي َوََل  سأ َا يفي َوَسطي بيََلدي اْلأي َّنَّ َها، فَإي ن أ ُِ.مي َل َنا فييَما بَ عأُد َواَّللَُّ َأعأ مأ ِأ َندي لأَناُه ََ َأ َأغأ ليَها، َوإي َمُن َشرُّ َأهأ   يُ ؤأ
 

ُر فَ َتحي الأَكَركي َوَما َُيَاويرُهُ   ذيكأ
َة الطَّ  هي الأُمدَّ َكًرا َُيأُصُرُه، َفََلزَُموا اْلأيَصاَر َهذي يني َقدأ َجَعَل َعَلى الأَكَركي َعسأ ََ َصََلُح الدِي وييَلَة، َكا

، َوَصََبُوا َحَّتَّ َلَأ يَ بأَق ليلصََّبأي ُمََ  ِأ ، َوَأَكُلوا َدَواِبَُّ ِأ َيرينأجي َوَذَخائيُرُه اٌل، فَ َراَسُلوا َحَّتَّ فَنيَيتأ َأزأَواُد الأ
يني َعَلى قَ لأَعةي الأَكَركي  ََ َجَعَلُه َصََلُح الدِي ، وََكا يني َل، َأَخا َصََلحي الدِي َن الأَمليَك الأَعادي ، يفي ََجأٍع مي

َعَد ُهَو إيََل َدرأبي َسا ا أَب أ َن الأبيََلدي َلمَّ َيةي مي هي النَّاحي َُ ُمطَّليًعا َعَلى َهذي َكري َُيأُصُرَها، َوَيُكو ، الأَعسأ كأ
 َوبَ غأَراَس.

َِ الأَقلأَعةي إيلَيأهي، َويَ  ليي ََ َتسأ َن الأَكَركي يَ بأُذُلو ، مي َيرينأجي ِأ إيََل َذليَك، فَ َوَصَلتأُه ُرُسُل الأ ، فََأَجاَِبُ ََ ََما ََ اْلأ طأُلُبو
. ِأ َها َوَأمَّنَ ُه ن أ َِ الأَقلأَعَة مي ي َُيأُصُرَها يفي الأَمعأََن، فَ َتَسلَّ َكري الَّذي مي الأَعسأ  َوَأرأَسَل إيََل ُمَقدَّ

، َوُهرأُمَز، َوالأ  َبكي وأ َي َكالشَّ ُُصو َن اْلأ َِ أَيأًضا َما يُ َقاريبُُه مي نأ تيلأَك َوَتَسلَّ ، َوفَ رََّغ الأَقلأَب مي لأعي ريَةي، َوالسَّ َوعي
، َكالأقُ  َن الأبيََلدي عي مي قأ َنتأ قُ ُلوُب َمنأ يفي َذليَك السَّ ََلَم ُهَناَك ُجرَّانَُه، َوَأمي سأ َيةي، َوأَلأَقى اْلأي سي النَّاحي دأ

لينيَ  َي َوجي ُُصو َّنأ بيتيلأَك اْلأ ِأ َكانُوا ِمي َّنَُّ َيقينَي.َوَغريأيهي، فَإي ِأ ُمشأ نأ َشرِيهي  ، َومي
 



ََدَ  ُر فَ تأحي قَ لأَعةي َص  ذيكأ
رييقي الأَعَساكيري، َوقَاَل: ََل بُدَّ  َأ رَي َعَليأهي بيتَ  َق، َوُأشي َمشأ يني إيََل دي ا َوَصَل َصََلُح الدِي  َلمَّ
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قَ  َمشأ َا، َأقَاَم بيدي َد وََكوأَكَب َوَغريأيِهي ََ نأ َص َراغي مي ََ َن الأ َق إيََل  مي َمشأ ، َوَساَر َعنأ دي ََ َتَصفي رََمَضا إيََل ُمن أ
َها لَيأًَل َوََّنَارًا  َي إيلَي أ َها الأَمَجانييَق، َوَأَداَم الرَّمأ َد َفَحَصَرَها َوقَاتَ َلَها، َوَنَصَب َعَلي أ ََ ْلأيَجارَةي قَ لأَعةي َص ِبي

. َهامي  َوالسِي
ِأ  ُلَها َقدأ قَارََبتأ َذَخائيُرُه ََ َأهأ َكَر  وََكا ََّ َعسأ ةي الَِّتي َكانُوا فييَها ُُمَاَصرييَن، فَإي ََن يفي الأُمدَّ َأ َأ تَ  ِأ َأ َوَأزأَواُدُه

، َخافُ  ِأ يني يفي قيَتاْليي دَّ َصََلحي الدِي ُلُه جي ا رََأى َأهأ ، َكَما ذََكرأََنُه فَ َلمَّ ِأ ُرُه ََ ُُيَاصي يني َكا َأ َصََلحي الدِي وا َأ
َأ  َأ يَ  َِ إيََل َأ ِأ يُقيي ، َأوأ َأَّنَُّ ِأ ليَكُه َوًة َويُ هأ ِأ َعن أ ، وََكاَنتأ َقلييَلًة، َوَيَأُخَذُه ِأ َواَتيي نأ َأق أ ِأ مي ََن َما بَقيَي َمَعُه

. ِأ َن الأُقوتي فَ َيأأُخَذُه ِأ مي نأَدُه ََ َعنأ ُمَقاَوَمتيهي قَ بأَل فَ َناءي َما عي َُو ُع  َيضأ
، فَأَمَّن َ  ََ ََما ََ اْلأ ى اَّللَُّ فََأرأَسُلوا َيطأُلُبو ََ يَنةي ُصوَر، وََك َها َوَساُروا إيََل َمدي ، َفَخَرُجوا َعن أ ِأ ُه ن أ ِأ َوَتَسلََّمَها مي ُه

يَّةي. ََلمي سأ ِأ َكانُوا َوَسَط الأبيََلدي اْلأي َّنَُّ ، فَإي ِأ نينَي َشرَُّه مي  الأُمؤأ
 

ُر فَ تأحي َكوأَكبَ   ذيكأ
َد، اجأ  ََ ُر َص يني ُُيَاصي ََ َصََلُح الدِي ا َكا ََ َلمَّ ليُمو َأ فَ َتَح الأُمسأ ، َوقَاُلوا: إي َيرينأجي َن الأ َتَمَع َمنأ بيُصوَر مي

نأ َهَذا  ُع َطَمُعَنا مي َقطي يَنئيٍذ يَ ن أ ، َوحي لأَكوأَكبي َا ُمَعلََّقٌة ِبي َد َلَأ تَ بأَق َكوأَكُب، َوَلوأ َأَّنَّ ََ َن قَ لأَعَة َص الطََّرفي مي
ِأ َعَلى َق رَأأيُ ُه ََ ، فَات َّ اَئَِتأ رَُجٍل  الأبيََلدي َرُجوا مي ََلٍح َوَغريأي َذليَك، فََأخأ نأ ريَجاٍل َوسي رًّا مي اذي َْنأَدٍة َْلَا سي ََ إين أ

نينَي. مي َهاَر ُمكأ َينَي، َوَأقَاُموا الن َّ َتخأ ، َفَساُروا اللَّيأَل ُمسأ ِأ هي ََلدي َيرينأجي َوَأجأ َي الأ َعا نأ ُشجأ  مي
نأ َقَدري اَّللَّي تَ َعاََل  ََ َكوأَكَب َخَرَج ُمَتَصيِيًدا، فَ َلقيَي فَاتَُّيَق مي ُرو يَن ُُيَاصي نَي الَّذي ليمي َن الأُمسأ ََّ رَُجًَل مي  َأ

ي َأقأَدمَ  َاليهي، َوَما الَّذي ليَمُه ِبي ، َفَضَربَُه لييُ عأ َرأضي تَ غأَربَُه بيتيلأَك اْلأ َدةي، فَاسأ نأ تيلأَك النَّجأ ُه إيََل ُهَناَك، رَُجًَل مي
ْلأَ  َحابيهي.فََأقَ رَّ ِبي ، َوَدلَُّه َعَلى َأصأ  الي

َََبَ،  َلَمُه اْلأ َكري، فََأعأ ُم َذليَك الأَعسأ ، َوُهَو ُمَقدَّ يِي مي َازأ النَّجأ ُِ إيََل قَاَيأ لي يُّ الأُمسأ ُنأدي َيريْنأييُّ َمَعُه، فَ َعاَد اْلأ َوالأ
ي َقدي  عي الَّذي ضي َكري إيََل الأَموأ َن الأَعسأ ٍة مي ، فَ رَكيَب يفي طَائيََ ِأ ، فََأَخَذُه ِأ َيرينأُج، َفَكَبَسُه ى فييهي الأ ََ تَ   اخأ
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ِأ َأَحٌد. ُه ن أ ليتأ مي َأ ِأ يَ  ، فَ َل َعابي َوالأُكُهوفي ِأ يفي الشِي َعُه  َوتَ تَ ب َّ
 ََ يني َوُهَو َعَلى َص ََل إيََل َصََلحي الدِي بيَتاري، َفُحمي سأ َي اَلي نأ فُ رأَسا َي مي َما ِأ ُمَقدَّ ََ َمَعُه َضَرُِهَا َفَكا َد، فََأحأ

نَي َوَشجَ  ليمي ِأ ليلأُمسأ ةي َعَداَوَتيي دَّ بيَتارييَّةي ليشي سأ اوييَّةي َواَلي تُ َلُهَما، وََكاَنتأ َعاَدتُُه قَ تأَل الدَّ ا َأَمَر لييَ قأ ، فَ َلمَّ ِأ اَعتيهي
َما قَاَل لَُه َأَحُدُِهَا: َما َأُظنُّ يَ َنالَُنا ُسوٌء َوَقدأ َنَظرأََن  . بيَقتأليهي َك الصَّبييحي هي إيََل طَلأَعتيَك الأُمَبارََكةي َوَوجأ

 ََ َُه اَّللَُّ  -وََكا َع    -َرْحي ا َسَي ُح، فَ َلمَّ ََ َُُو َوَيصأ تيعأطَاُف فييهي، فَ يَ عأ سأ عأتيَذاُر َواَلي َعُل اَلي َأ وي، يَ  َأ َكثيرَي الأَع
َنا. تُ لأُهَما، َوَأَمَر ِبييَما َفُسجي  َكََلَمُهَما َلَأ يَ قأ

َيرينأجي يَ بأُذُل َوَلمَّ  َن الأ َا مي َها إيََل َكوأَكَب َوََنَزَْلَا َوَحَصَرَها، َوَأرأَسَل إيََل َمنأ ِبي َد َساَر َعن أ ََ َْلُُِ ا فَ َتَح َص
لَ  َمُعوا قَ وأ ِأ َيسأ تَ نَ ُعوا، فَ َل َي امأ بي إي هأ ِبأي َوالن َّ لأَقتألي َوالسَّ ِأ ِبي ُدُه َأ َسلَُّموا، َويَ تَ َهدَّ ََ إي ََما ُه، َوَأَصرُّوا اْلأ

، وَ  ِأ َجاري إيلَيأهي َحأ َي اْلأ ُِ الأَمَجانييَق، َوََتَبَع رَمأ ، َوَنَصَب َعَليأهي ِأ ، َفَجدَّ يفي قيَتاْليي تيَناعي مأ زََحَف َمرًَّة َعَلى اَلي
 بَ عأَد َمرٍَّة.

ِأ يَ تَ  ُع لَيأًَل َوََل ََّنَارًا، فَ َل َقطي طَاُر َكثيريًَة، ََل تَ ن أ َمأ هي وََكاَنتي اْلأ َن الأقيَتالي َعَلى الأَوجأ ََ مي ليُمو ني الأُمسأ َمكَّ
َها. ِأ َعَلي أ ي يُرييُدونَُه، َوطَاَل َمَقاُمُه  الَّذي

ٍد، َوَوَصُلوا إيََل َِبُشورَةي الأَقلأَعةي، ٍم َواحي َعاٍت ُمتَ َناويبٍَة يفي يَ وأ َها َدف أ َُوا إيلَي أ ري زََح َمأ ري اْلأ ُِ  َويفي آخي َوَمَعُه
قَّابُ  َأ َُيأريَج الن َّ ِأ َأ ُه ن أ رأ َأَحٌد مي دي ِأ يَ قأ ، فَ َل ُُروخي سي الأَيدي َواْلأ ابي َعنأ قَ وأ لنُّشَّ ِأ ِبي ََ َوالرَُّماُة َُيأُموََّنُ رَأأَسُه و

َي  ا رََأى الأ َلى، فَ َلمَّ َعأ وري اْلأ ُموا إيََل السُّ ، َوتَ َقدَّ وري، فَ نَ َقُبوا الأَباُشورََة َفَسَقَطتأ َلى السُّ نأ َأعأ رينأُج َذليَك مي
ي الأقيعأَدةي، وَ  َتَصَف ذي ِأ ُمن أ ُه ن أ َن مي َِ اْلأيصأ ، َوَتَسلَّ ِأ ََ فََأمَّنَ ُه ََما ، َوطََلُبوا اْلأ ِي ليي لتَّسأ ِأ إيََل َأذأَعُنوا ِبي َُه َسريَّ

َها.  ُصوَر، فَ َوَصُلوا إيلَي أ
ِأ ُكلُّ صي  َعاَّنيي َيرينأجي َوُشجأ نيي الأ نأ َشَياطي َا مي َتَمَع ِبي ، َواجأ ِأ َيتأ ََجأَرَُتُ ، َوْحَي ِأ تأ َشوأَكتُ ُه َتدَّ يٍد، فَاشأ نأدي

ت َ  ََ َوَيسأ َتغييُثو ري َيسأ نأ َجَزائيري الأَبحأ َا مي َنأَدُلسي َوَصَقلِيَيَة َوَغريأيِهي ْلأ ، َوََتبَ ُعوا الرُُّسَل إيََل َمنأ ِبي ََ ُدو نأجي
ََ َذليَك كُ  ، وََكا ِأ َداُد ُكلَّ َقلييٍل ََتأتييهي َمأ يني يفي إيطأََلقي ُكلِي َمنأ َحَصَرُه، َحَّتَّ َواْلأ رييطي َصََلحي الدِي َأ لُُّه بيتَ 

عأُه َذليَك. ََ ا َحيأُث َلَأ يَ ن أ ًَ  َعضَّ بَ َنانَُه َنَدًما َوَأَس
ُوَت، ََل  َلَة إيََل َأقأَصى َأعأَمالي َبريأ نأ َحدِي أَي أ َد مي ََ تأحي َكوأَكَب َوَص نَي بيََ ليمي َتَمَع ليلأُمسأ ُ َواجأ َنُه َغريأ ُل بَ ي أ صي َأ يَ 

َد َساَر إيََل الأ  ََ يني َص ا َمَلَك َصََلُح الدِي َوى الأُقَصريأي، َوَلمَّ َيَة سي يُع َأعأَمالي أَنأطَاكأ يَنةي ُصوَر، َوَجَي بَ يأتي َمدي
َا حَ  ا، فََأقَاَم ِبي نأُه إيََل َعكَّ َحى، ُثَّ َساَر مي َضأ يَد اْلأ ، فَ َعيََّد فييهي عي سي َنُة.الأُمَقدَّ  َّتَّ انأَسَلَختي السَّ
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رَ  يَعةي ِبييصأ َن الشِي ٍة مي ُر ُظُهوري طَائيََ  ذيكأ
ا بي  َنا َعَشَر رَُجًَل، لَيأًَل َوََنَدوأ ُِ اث أ َُتُ يَعةي، ُعدَّ َن الشِي َرةي ََجَاَعٌة مي لأَقاهي َنةي ََثَر ِبي هي السَّ َعاري الأَعَلوييِينَي: يفي َهذي شي



، ََّيلي  ََ ََّيليَعلييٍِ . َوََيأُرُجو ِأ ََ َدعأَوََتُ يََّة الأبَ َلدي يُ َلبُّو ََّ رَعي ِأ َأ ُه ن أ ، ظَنًّا مي ََ رُوَب يُ َناُدو ، َوَسَلُكوا الدُّ َعلييٍِ
ََ ا ، َوََيأليُكو ِأ ُه ن أ ري َُمأُبوًسا مي لأَقصأ ََ بَ عأَض َمنأ ِبي َلَة الأَعَلوييََّة، َوَُيأريُجو وأ ََ الدَّ ، فَ ُيعييُدو ِأ ِأ لأبَ لَ َمَعُه َد فَ َل

ِأ ََسأَعُه. ، َوََل َأَعارَُه ِأ ِأ إيلَيأهي ُه ن أ َيتأ َأَحٌد مي  يَ لأَت
ِأ  ُرُه ، فََأَِهَُّه َأمأ يني ُذوا، وَُكتيَب بيَذليَك إيََل َصََلحي الدِي رَُّقوا َخائيَينَي، فَُأخي ََ ا َذليَك تَ  ا رََأوأ َوَأزأَعَجُه. فَ َلمَّ

ُل،  اضي ََ ي الأ َرَح بيَذليَك َوََل َفَدَخَل َعَليأهي الأَقاضي َأ َأ تَ  َبغيي َأ ُل: يَ ن أ ََاضي ي الأ َََبَ فَ َقاَل الأَقاضي ََبَُه اْلأ فََأخأ
َح، َوتَ رأَك الأَميألي إيََل  يَّتيَك الأَمَحبََّة َلَك َوالنُّصأ ني رَعي نأ بَ َواطي َت مي َِّ، َحيأُث َعليمأ ََ َوََل ََتأَت َعُدوِيَك َوَلوأ ََتأَز

َأ  َلييَلَة َوَضعأَت ََجَاَعًة يَ  َواَل اْلأ َمأ رأَت اْلأ يَّتيَك، َوَخسي َحابيَك َورَعي َِ بَ َواطيَن َأصأ َاَلةي لينَ عأَل هي اْلأ ثأَل َهذي ََ مي َعُلو
ََ قَلييًَل َفُسرِيَي َعنأُه. . َلَكا ِأ  َعَليأهي

ََبَ َمنأ ِبيَ  ، َوَأكأ يني َلةي َصََلحي الدِي َب َدوأ ُل َصاحي اضي ََ ي الأ ََ َهَذا الأَقاضي نأَد َوفَاتيهي، وََكا ا، َوَسَتأأِتي َمَناقيُبُه عي
 َما تَ َراُه.

 
َي طُغأُرلأ  لأطَا َن السُّ ةي مي ََ َليي َكري اْلأ ُر اَّنأيَزامي َعسأ  ذيكأ

ِأ َوزي  َم َعَليأهي َكًرا َكثيريًا، َوَجَعَل الأُمَقدَّ يني اَّللَّي َعسأ ُر ليدي ََُة النَّاصي َليي َز اْلأ َنةي َجهَّ هي السَّ َجََلَل  يَرهُ يفي َهذي
ََ طُغأُرلأ َعني الأبيََل  لأطَا ِأ إيََل ُمَساَعَدةي قُ َزَل، ليَيُكفَّ السُّ َُه يني ُعبَ يأَد اَّللَّي بأَن يُوُنَس، َوَسريَّ .الدِي  دي

َبَل طُغأُرلأ  ، َوَأق أ ِأ لأ قُ زأُل إيلَيأهي ِأ َيصي ، فَ َل ََ َأ قَاَرَب َِهََذا ٍر إيََل َأ ََ َكُر ََثليَث َص ِأ يفي  َفَساَر الأَعسأ إيلَيأهي
َكرُ  ُبتأ َعسأ ِأ يَ ث أ تَ تَ ُلوا، فَ َل ، َواق أ ََ نأَد َِهََذا َوَّلي بيَدايأ َمرأَج عي َن رَبييٍع اْلأ ا ََثمي بَ غأَداَد،  َعَساكيريهي، فَالأتَ َقوأ

نأ  َحٌف َوَسيأٌف، فََأََتُه مي رَُّقوا، َوثَ َبَت الأَوزييُر قَائيًما، َوَمَعُه ُمصأ ََ ََزُموا َوتَ  َكري طُغأُرلأ َمنأ َأَسَرُه،  َبلي اَّنأ َعسأ
رِيقينَي. ََ َكُر إيََل بَ غأَداَد ُمتَ  ََلٍح َوَدَوابَّ َوَغريأي َذليَك، َوَعاَد الأَعسأ َزانٍَة َوسي نأ خي  َوَأَخَذ َما َمَعُه مي
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يني يُرييُد الأَغَزاَة، فََأَتَ  َكري َصََلحي الدِي امي يفي َعسأ لشَّ يَنئيٍذ ِبي َكري وَُكنأُت حي ريي الأَعسأ ابينَي ِبيَسي َََبُ َمَع النَّجَّ ُه اْلأ
. ِأ هي َّنأيَزامي ِأ َوَقدأ َوَصَل اْلأَََبُ ِبي ، فَ َقاَل: َكأَنَُّك يِي  الأبَ غأَدادي

َرأبي مي  ْلأ ليي َأعأَرُف ِبي َحاِي َوَأهأ ََّ َأصأ رييَن: وََكيأَف َذليَك؟ فَ َقاَل: ََل َشكَّ َأ َاضي َن فَ َقاَل َلُه بَ عأُض اْلأ
رييٍَّة ليلأَحرأبي إيَلَّ وَ  ِأ يفي سي ُه ن أ ُل َأَحًدا مي نأُه َوَمَع َهَذا، َفَما ُأرأسي َكري مي َأَخاُف َعَليأهي الأَوزييري. َوَأطأَوُع يفي الأَعسأ

َُمَراُء  لأويََليَةي َوََل يَ َراُه اْلأ دي ِبي ، َوَقرييُب الأَعهأ َرأبي ْلأ ُ َعاريٍف ِبي َأ يُطَاَع، َويفي ُمَقابَ َلةي َوَهَذا الأَوزييُر َغريأ ًَل َأ َأهأ
يُعُه. هي، َوَمنأ َمَعُه يُطي سي َأ َرأَب بينَ  ٍَ ُشَجاٍع َقدأ َِبَشَر اْلأ  ُسلأطَا

ِأ بيَكَذا ََبأُتُك َحابيهي: ُكنأُت َأخأ َصأ ِأ فَ َقاَل ْلي هي َّنأيَزامي َََبُ إيلَيأهي ِبي ُر َكَذليَك، َوَوَصَل اْلأ َمأ ََ اْلأ دأ وََكَذا، َوقَ  وََكا
 َوَصَل اْلأَََبُ بيَذليَك.



َّللَّي: َُد بأُن الأَواثيقي ِبي َعَراءي َوُهَو َأْحأ َهزيَمًة قَاَل بَ عأُض الشُّ ا َعاَدتأ َعَساكيُر بَ غأَداَد ُمن أ  َوَلمَّ
َيَمهأ  َُ َوخي َريَيَهأ ... َطلأَعًة َطلأَعًة َتُكو نأ َجائيَحاتي اْلأ رُُكوََن مي  ات أ

َتقييَمهأ  بَ رََكاُت الأَوزييري َقدأ  َنا ... فَليَهَذا ُأُمورََُن ُمسأ  َِشََلت أ
يَمهأ  َاٍت َعظي ِبَّ يًعا ِبُي ََ َجَي  َخَرَجتأ ُجنأُدََن ُترييُد ُخَراَسا ... 

َيَهأ  يٍد ... َوُسُيوٍف ُُمَرِيَِبٍت َقدي ٍة َوَعدي دَّ ُُيوٍل َوعي  ِبي
ٍة ليلأ  ٍش ... َوُخُيوٍل ُمَعدَّ  َهزيَيَهأ َوَوزييٍر َوطَاقي طُنأٍب َونَ قأ

ا ُغرََّة الأَعُدوِي َوَقدأ َأقأ  ِأ رََأوأ ُد الأَعزيَيَهأ  -ُه ا َواْنأَلَّ َعقأ  ... َبَل َولَّوأ
يَمهأ  ٍ ... بيُوُجوٍه ُسوٍد قيَباٍح َدمي ََُّيأ ُحَننيأ ََن َوََل ِبي  َوأَتَ وأ

ِأ َوقُ بأَح اْلأَ  َعاَْلُ َي َوَلوأ َعا ... َيَن َأف أ ُب الزََّما  ريَيَهأ َلوأ رََأى َصاحي
ِأ ُمقييَمهأ. َا ُسبًَّة َعَليأهي ي ... َك ِبي لنََّكالي َوََنهي  قَاَبَل الأُكلَّ ِبي

َمةي بَ عأضي  ثي الأُمتَ َقدِي ََوادي َُتَا ليتَ تَ بُّعي اْلأ رأ َا َأخَّ ثَُة، َوإيََّّ َادي هي اْلأ َم َهذي َأ تَ تَ َقدَّ َبغيي َأ ََ يَ ن أ َها بَ عأًضا، ليتَ َعلُّقي  َكا
دَ  َرى.ُكلِي َواحي ُخأ ْلأ َها ِبي ن أ  ٍة مي
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ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ٍد َعبأُد اَّللَّي بأُن َعلييِي بأني َعبأدي اَّللَّي بأني  َ َشيأُخَنا أَبُو ُُمَمَّ َنةي تُ ُويفِي هي السَّ ُسَويأَدَة ]الأَوفَ َياُت[ يفي َهذي

، َوَلُه َتَصاني  يثي َدي ْلأ ََ َعاليًما ِبي ُّ، َكا رييِتي  يُف َحَسَنٌة.التِيكأ
 ََ َليي ََ َزوأَجُة اْلأ ََل ُعودي بأني قَ لأج َأَرسأ ََ بأني َمسأ ََ بينأُت قَ لأَج َأرأَسََل ةي، َوفييَها تُ ُوفِيَيتأ َسلأُجوقَُة َخاُتو

 َ ا تُ ُويفِي ، فَ َلمَّ ني بي اْلأيصأ ، َصاحي ََ دي بأني قُ َرا َأرأَسََل ، ُُمَمَّ يني َلُه َزوأَجَة نُوري الدِي َها تَ َزوََّجَها وََكاَنتأ قَ ب أ  َعن أ
، َوَبََن َعَلى َقَبأيَها تُ رأبًَة ِبي  ِأ يًما َظَهَر ليلنَّاسي ُكلِيهي ًدا َعظي َها َوجأ ُة َعَلي أ ََ َليي ُة. َوَوَجَد اْلأ ََ َليي َانيبي اْلأ ْلأ

َلةي. لرَّمأ ُهوُر ِبي ، َوإيََل َجانيبي الَتُّأبَةي ريَِبطُُه الأَمشأ ِيِي  الأَغرأ
 َ ي َوفييَها تُ ُويفِي َُسنيأ َهدي اْلأ َل ََتبُوتُُه إيََل َمشأ ُش َوْحُي يني تَ َنامي ََلُم  - َعََلُء الدِي  .-َعَليأهي السَّ

قُّو  َرجي بأُن الن َّ ََ رٍي بيبَ غأَداَد، َوَماَت أَبُو الأ ََبَ َأمي ََ َأكأ ََةي، وََكا َليي ُم اْلأ َ َخاليٌص َخادي ُل َوفييَها تُ ُويفِي ري الأَعدأ
يثي بيبَ غأَداَد، وَ  َدي نأ بَ يأتي اْلأ يَث الأَكثيرَي، َوُهَو مي َدي َع اْلأ َُه اَّللَُّ. -َسَي  َرْحي
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اَئٍة[ مي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوََثَانينَي َوََخأسي
585 - 

اَئةٍ  مي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوََثَانينَي َوََخأسي
 ََ ُر فَ تأحي َشقييفي َأرأنُ َو  ذيكأ

، يفي َهذي  َي ُصو َنعي اْلُأ نأ َأمأ ، َوُهَو مي ََ يني إيََل َشقييفي َأرأنُ َو ، َساَر َصََلُح الدِي َوَّلي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ
ِي النَّاسي  نأ َأعأَظ ََ َأرأََنُط َهَذا َلمي ُب َصيأَدا، وََكا ، َوُهَو َأرأََنُط َصاحي قييفي ُب الشَّ ُصَرُه، فَ نَ َزَل َصاحي  ليَيحأ

َتَمَع بيهي، َوَأظأَهَر َلُه الطَّاَعَة َوالأَمَودََّة.َدَهاًء وَ  ًرا، َفَدَخَل إيلَيأهي َواجأ  َمكأ
َنَك، ف َ  َأ يَ عأريَف الأَمرأكييُس َما بَ يأِني َوبَ ي أ َسانيَك، َوَأَخاُف َأ يَ َناَل َوقَاَل َلُه: َأََن ُمُيبٌّ َلَك، َوُمعأََتيٌف ِبييحأ

نأُه َأًذى،  ليي مي ي َوَأهأ هي، َأوأََلدي نأدي نأ عي ِأ مي هي َلِني َحَّتَّ أَتَ َوصََّل يفي ََتألييصي َأ َُتأهي ي َأ َتهي نأَدُه، فََأشأ ِأ عي َّنَُّ فَإي
ينَ  َا تُ عأطي َنُع ِبي َمتيَك، نَ قأ دأ َُ يفي خي َن إيلَيأَك، َوَنُكو ُِ اْلأيصأ نأَدَك، َوُنَسلِي ِأ عي ُضُر َأََن َوُه يَنئيٍذ َأحأ نأ َوحي ا مي

قييَف يفي إيقأطَاٍع َفَظنَّ صَ  َِ الشَّ َأ ُيَسلِي نَ ُهَما َأ ُر بَ ي أ َمأ تَ َقرَّ اْلأ قَُه، فََأَجابَُه إيََل َما َسَأَل، فَاسأ دأ يني صي ََلُح الدِي
َرةي. خي  َُجَاَدى اْلأ

كِيٌر، ليُقرأبي انأقيَضاءي مُ  ََ يَعاَد، َوُهَو قَليٌق ُم ُر الأمي َتظي ٍَ يَ ن أ َرأجي ُعُيو يني ِبي َنُه َوَأقَاَم َصََلُح الدِي نَةي بَ ي أ ُدأ ةي اْلأ دَّ
نأ َعسَ  رَي يفي َمنأ َمَعُه مي َأ َيسي يهي َأ يني ابأَن َأخي بي أَنأطَاكيَيَة، فََأَمَر َتقييَّ الدِي ، َصاحي َ الأبَ يأُمنأدي اكيريهي، َوَمنأ َوَبنيأ

ََ ُمَقابيَل أَنأطَاكيَيَة ليَئَلَّ يُغيرَي َصا ، َوَيُكو ريقي نأ بيََلدي الأَمشأ نأَد انأقيَضاءي َيَأِتي مي ََلمي عي سأ بُ َها َعَلى بيََلدي اْلأي حي
نَةي. ُدأ  اْلأ

يَنةي ُصوَر، َدي َيرينأجي ِبي تيَماعي الأ ني اجأ ، ليَما بَ َلَغُه مي َِِي ري، َكثيرَي اْلأ َاطي َج اْلأ َزعي ََ أَيأًضا ُمن أ  وََكا
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 ََّ ري، َوَأ َدادي يفي الأَبحأ َمأ َن اْلأ ِأ مي ُل ِبيي يني َوَأطأَلَقُه،  َوَما يَ تَّصي ََ َقدأ َأَسَرُه َصََلُح الدِي ي َكا َيرينأجي الَّذي َمليَك الأ
َتَمُعو  ِأ َقدي اجأ نَ ُهَما، َوَأَّنَُّ ََ بَ ي أ تيََلٍف َكا َطَلَح ُهَو َوالأَمرأكييُس، بَ عأَد اخأ ، َقدي اصأ سي ا يفي بَ عأَد فَ تأحي الأُقدأ

ِأ َقدأ َخرَ  َّنَُّ ، فَإي ََ ريَها.َخلأٍق، ََل ُُيأَصوأ يَنةي ُصوَر إيََل ظَاهي نأ َمدي  ُجوا مي
مي إيََل ُصورَ  َقدُّ ريهي َوالت َّ قييفي َورَاَء َظهأ نأ تَ رأكي الشَّ ُجُه، َوََيَاُف مي َّا يُ زأعي َباُهُه ِمي ََ َهَذا َوَأشأ َوفييَها  َفَكا

ريَُة َعنأُه، إيَلَّ أَنَُّه مَ  ُع الأمي َقطي ُُموُع الأُمتَ َوافيَرُة فَ تَ ن أ بي اْلأ دي َمَع َأرأََنَط َصاحي ٌِ َعَلى الأَعهأ َياءي ُمقيي َشأ هي اْلأ َع َهذي
. قييفي  الشَّ

َّا ََلحي َوَغريأي َذليَك ِمي َكري َوالسِي نأ ُسوقي الأَعسأ َواَت مي َق أ ََتيي اْلأ نَةي، َيشأ ُدأ ةي اْلأ ََ َأرأََنُط، يفي ُمدَّ ُن بيهي  وََكا ُُيَصِي
ي ََ َصََلُح الدِي ُه، وََكا ََ َدُه َشقيي ََّ َقصأ ري، َوإي َن الأَمكأ َّا ُهَو فييهي مي ، َوإيَذا قييَل َلُه َعنأُه ِمي ُن الظَّنَّ ني ُُيأسي

َتُه ََل يَ قأ  ََ ُر َُمَاَل يَحَتُه، َويُظأهي ي َفضي يَنئيٍذ يُ بأدي نأ ُصوَر، َوحي َيرينأُج مي َأ َيظأَهَر الأ  َبُل فييهي.الأُمطَاَوَلَة إيََل َأ



ا قَاَرَب انأ  َضَر فَ َلمَّ ََ َوَأحأ نأ َشقييفي َأرأنُو َكريهي إيََل الأُقرأبي مي نأ ُمَعسأ يني مي َم َصََلُح الدِي نَةي تَ َقدَّ ُدأ قيَضاُء اْلأ
، فَاعأَتذَ  قييفي ِي الشَّ ليي ٍم. فَ َقاَل َلُه يفي َمعأََن َتسأ ََجلي َثََلثَُة َأَّيَّ َن اْلأ نأَدُه َأرأََنَط، َوَقدأ بَقيَي مي هي عي وأََلدي  َر ِبَي

َرى. ًة ُأخأ رَي ُمدَّ يءي إيلَيأهي َوَطَلَب التَّأأخي َن الأَمجي ِأ مي ََّ الأَمرأكييَس َُيَكِينُ ُه ليهي، َوَأ  َوَأهأ
، َفَطَلَب قيسِي  قييفي ِي الشَّ ليي َداَعُه، فََأَخَذُه َوَحَبَسُه، َوَأَمَرُه بيَتسأ َرُه َوخي َُ َمكأ لأطَا َِ السُّ يَنئيٍذ َعلي يًسا، َفحي

َلُموا، َفَمضَ ذََكَرُه، لي  َا َلَأ يَ عأ نأَدُه، َفَسارَُّه ِبي َضُروُه عي قييفي ليُيَسلِيُموُه، فََأحأ لشَّ َلُه ريَساَلًة إيََل َمنأ ِبي ى ُيَحمِي
َق وَ  َمشأ يني َأرأََنَط إيََل دي ، َفَسريََّ َصََلُح الدِي ََ َيا ُلُه الأعيصأ ، فََأظأَهَر َأهأ قييفي يُس إيََل الشَّ َنُه، َسجَ َذليَك الأقيسِي

ريَةَ  خي ظُُه، َوََيأَنُع َعنأُه الذَّ ََ قييفي َفَحَصَرُه َوَضيََّق َعَليأهي، َوَجَعَل، َعَليأهي َمنأ َُيأ َم إيََل الشَّ   َوالرِيَجاَل.َوتَ َقدَّ
 

َيرينأجي  َعةي الأيَ َزكي َمَع الأ ُر َوق أ  ذيكأ
قيي ، َوَعَلى الشَّ ٍَ َرأجي ُعُيو يني ِبي ََ َصََلُح الدِي ا َكا ِأ يَ زًَكا َلمَّ يَن َجَعَلُه َحابيهي الَّذي نأ َأصأ ، َجاَءتأُه ُكُتٌب مي في

ي ري الَّذي َُعوا َعَلى ُعُبوري اْلأيسأ َيرينأَج َقدأ َأَجأ ََّ الأ ُونَُه فييَها َأ َيرينأجي َعَلى ُصوَر، َُيأَبي ليُصوَر،  يفي ُمَقابيلي الأ
َصاري َصيأَدا، َفَساَر َصََلُح الدِي   يني َجرييَدةً َوَعَزُموا َعَلى حي
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ُر. َمأ ِأ َوَقدأ فَاَت اْلأ ، فَ َوَصَل إيلَيأهي قييفي َوى َمنأ َجَعَلُه َعَلى الشَّ َحابيهي، سي َي َأصأ َعا  يفي ُشجأ
يٍق ُهنَ  ُِ الأيَ َزُك َعَلى َمضي ، فَ َلقييَ ُه ِأ هي دي صي َها ليَمقأ َيرينأَج َقدأ فَارَُقوا ُصوَر َوَساُروا َعن أ ََّ الأ اَك، َوَذليَك َأ

َيرينأجي  َن الأ يُب َْلَا الأَولييُد، َوَأَسُروا مي يَدٌة َيشي ِأ َحرأٌب َشدي ِأ َمَعُه ، َوَجَرى َْلُ ِأ ِأ َوَمنَ ُعوُه ََجَاَعًة، َوقَاتَ ُلوُه
ُهورييَن َوَجَرُحوا ََجَاَعًة. ُِ الأَمشأ نأ فُ رأَساَّنيي َعُة ريَجاٍل مي ِأ َسب أ ُه ن أ  َوقَ تَ ُلوا ََجَاَعًة مي

َدُه َوقُتيَل مي  ، َفَحَمَل َوحأ َجعي النَّاسي نأ َأشأ ََ مي يني َكا ِأ َِمأُلوٌك ليَصََلحي الدِي ُه ن أ نَي أَيأًضا ََجَاَعٌة مي ليمي َن الأُمسأ
َاًَل، فَ َتَكاثَ ُروا َعَليأهي فَ َقتَ ُلوُه، َيهي َيَييًنا َوِشي ِأ بيَسيأ ، َوَضَرَِبُ ِأ تَ َلَط ِبيي ، فَاخأ َيرينأجي َهُ  َعَلى َصفِي الأ اَّللَُّ، ُثَّ  َرْحي

. ِأ َيرينأَج َعَجُزوا َعني الأُوُصولي إيََل َصيأَدا فَ َعاُدوا إيََل َمَكاَّنيي َي الأ  إي
 

َعٍة ََثنيَيٍة ليلأُغَزاةي الأُمَتَطوِيَعةي  ُر َوق أ  ذيكأ
نأَدهُ  َعُة َأقَاَم عي يني إيََل الأيَ َزكي َوَقدأ فَاتَ تأُه تيلأَك الأَوق أ ا َوَصَل َصََلُح الدِي َتظيُر َلمَّ ِأ يفي َخيأَمٍة َصغيريٍَة، يَ ن أ

نَي. ليمي َن الأُمسأ ، َوَيَأُخَذ بيثَأأري َمنأ قَ تَ ُلوُه مي ِأ ُه ن أ َِ مي َتقي َيرينأجي لييَ ن أ َدَة الأ  َعوأ
ََبلي  َن اْلأ َيرينأجي مي ِي الأ َأ يَ نأُظَر إيََل َُمَيَّ ريٍَة َعَلى َأ ٍة َيسي دَّ مي يفي عي ََّيَّ َتَضى َما فَ رَكيَب يفي بَ عأضي اْلأ ُقأ لييَ عأَمَل ِبي

دي الأَمَصافِي َواْلأَ  ِي َوالأَعَربي الأُمَتَطوِيَعةي أَنَُّه َعَلى َقصأ نأ ُغَزاةي الأَعَج ُدُه، َوَظنَّ َمنأ ُهَناَك مي ، ُيَشاهي رأبي
َزأَم، َوَخلَّ  يَن، َوفَارَُقوا اْلأ َغُلوا يفي َأرأضي الأَعُدوِي ُمبأعيدي يَن َوَأوأ ، َفَساُروا ُمُيدِي ِأ ََ َورَاَء ظُُهوريهي لأطَا َُوا السُّ



َيرينأَج.  َوقَارَبُوا الأ
َمُعوا ِأ َيسأ َأ ََيأُرُجوا، فَ َل ِأ إيََل َأ ِأ َوَُيأُموََّنُ َُمَراءي يَ ُردُّوََّنُ َن اْلأ ًة مي دَّ يني عي بَ ُلوا. فََأرأَسَل َصََلُح الدِي  َوَلَأ يَ قأ

ََّ وَ  َيرينأُج َقدي اعأتَ َقُدوا َأ ََ الأ ، فََأرأَسُلوا َمنأ يَ نأُظُر يفي َحقييَقةي وََكا ِأ ُموا َعَليأهي ِأ يُ َقدي يًنا، فَ َل ِأ َكمي رَاَءُه
ِأ َمنأ َُيَاُف، َفَحَمَلتي ا نَي، َولَيأَس َورَاَءُه ليمي ََ َعني الأُمسأ ُعو َقطي ِأ ُمن أ َََبُ َأَّنَُّ ُِ اْلأ ري، فََأََتُه َمأ َيرينأُج اْلأ لأ

ِأ َْحأَلَة رَُجٍل وَ  ي َوَشقَّ َعَليأهي َن الأَمعأُروَفنيأ ِأ ََجَاَعٌة مي ، َوقُتيَل َمَعُه ِأ َأ َأََنُموُه ِأ يَ لأبَ ُثوا َأ ِأ فَ َل ٍد فَ َقاتَ ُلوُه احي
 ُِ َُه ، َرْحي ِأ هي َُسي ِأ يفي َحقِي أَن أ هي رييطي َأ ََ َذليَك بيتَ  ِأ وََكا نَي َما َجَرى َعَليأهي ليمي يني َوالأُمسأ  اَّللَُّ َعَلى َصََلحي الدِي

.َوَرضي  ِأ ُه  َي َعن أ
ََبلي إيلَيأ  َن اْلأ يني َذليَك اْنأََدَر مي ا رََأى َصََلُح الدِي ُوََل فَ َلمَّ َع َُجَاَدى اْلأ َعُة ََتسي هي الأَوق أ ِأ يفي وََكاَنتأ َهذي هي

، فَأَلأ  ِأ ري َوَقدأ َأَخُذوا َطرييَقُه ِأ إيََل اْلأيسأ ُه َيرينأجي فَأَلأَقوأ َكريهي، َفَحَمُلوا َعَلى الأ ، َعسأ ِأ يفي الأَماءي ََُسُه ا أَن أ َقوأ
َوى َمنأ قُتيَل. اَئةي َداريٍع سي ِأ َْنأُو مي ُه ن أ  فَ َغريَق مي

َتمَ  َيٍة َواجأ نأ ُكلِي ََنحي ، فَ َتَساَمَع النَّاُس فَ َقَصُدوُه مي ِأ ِأ َوُُمَاَصَرَتيي َُ َعَلى ُمَصابَ َرَتيي لأطَا َع َمَعُه َوَعَزَم السُّ
 َخلأقٌ 
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يني إيََل َكثيرٌي، ف َ  َها َساَر َصََلُح الدِي ا َعاُدوا إيلَي أ يَنةي ُصوَر، فَ َلمَّ َيرينأُج َذليَك َعاُدوا إيََل َمدي ا رََأى الأ َلمَّ
. ِي َكري َوالأُمَخيَّ ا يَ نأُظُر َحاَْلَا ُثَّ َعاَد إيََل الأَعسأ  تيبأنينَي، ُثَّ إيََل َعكَّ

 
َعٍة ََثليثَةٍ  ُر َوق أ  ذيكأ

ا َعاَد صَ  تيطَابي َلمَّ حأ نأ ُصوَر ليَلي ََ مي َيرينأَج ََيأُرُجو ََّ الأ َََبُ َأ َكري َأََتُه اْلأ يني إيََل الأَعسأ ََلُح الدِي
َن َجَُ  ي ََثمي َننيأ ث أ َم اَلي ِأ يَ وأ َكري َوَواَعَدُه َن الأَعسأ ا مي يَن، َفَكَتَب إيََل َمنأ بيَعكَّ دي ، ُمتَ َبدَّ تيَشاشي حأ اَدى َواَلي

َرةي ليُيََلقُ  خي َتاَر ََجَاَعًة اْلأ َعابي َواخأ يَةي َوالشِي دي َوأ نأ تيلأَك اْلأ ٍع مي ضي ، َورَتََّب ُكَمَناَء يفي َموأ ي َانيَبنيأ َن اْلأ ِأ مي وُه
َيرينأجُ  ُِ الأ ِأ إيَذا َْحََل َعَليأهي ِأ َأَّنَُّ َيرينأجي َوَأَمَرُه َعرُّضي ليلأ لت َّ ِأ ِبي َكريهي، َوَأَمَرُه َي َعسأ َعا نأ ُشجأ ًئا  قَاتيُلو مي ِأ َشي أ ُه

َتَجرُّوهُ  َيرينأُج اسأ ُِ الأ َذا تَبيَعُه ِأ فَإي َز َعنأ ُمَقاتيَلتيهي ُِ الأَعجأ ُه ِأ َوَأَروأ نأ قيَتاٍل ُثَّ َتطَاَرُدوا َْلُ َأ ََيُوُزوا مي ِأ إيََل َأ
، َفَخرَ  ِأ َيهي نأ َخلأ نُي مي ِأ َوََيأُرُج الأَكمي َُوا َعَليأهي نيي ُثَّ يَ عأطي َع الأَكمي ضي ا َموأ هي الأَعزيَيَةي. فَ َلمَّ ُجوا َعَلى َهذي

ُِ اْلأَ  ُِ اسأ ُه َر َعن أ َأ َيَظهأ نَي َأ ليمي َُ الأُمسأ تَ تَ ُلوا أَنيَف فُ رأَسا َي َواق أ َيئَ َتا َي َوالأتَ َقتي الأ َعا َمأ زيَيَةي تَ َراَءى اْلأ
َتدَّ الأقيَتاُل َوعَ  ِأ ليبَ عأٍض َواشأ ِأ َوَصََبَ بَ عأُضُه َرأُب َوطَاَل َعَلى فَ ثَ بَ ُتوا فَ َقاتَ ُلوُه ُر َوَداَمتي اْلأ َمأ َِ اْلأ ُظ

ِأ قَ  نَي َوإيلَيأهي ريعي ِأ ُمسأ ِأ َْنأَوُه نيهي نأ َمَكامي ِأ َفَخَرُجوا مي َحاِبيي نأتيظَاُر َفَخاُفوا َعَلى َأصأ يَن الأُكَمَناءي اَلي دي اصي
ًة عَ  دَّ ُر شي َمأ َرأبي فَازأَداَد اْلأ ةي اْلأ دَّ ِأ يفي شي ِأ َوُه ُه ٍء فَأَتَ وأ نأ رَبييَعَة َوَطيِي ِأ َأرأبَ َعُة ُأَمَراَء مي ََ فييهي ٍة وََكا دَّ َلى شي



ِأ أَنَّهُ  ُه ن أ َي ظَنًّا مي ِأ َفَسُلُكوا الأَوادي َحاِبيي َلَك َأصأ ُلُكوا َمسأ ِأ َيسأ َرأَض فَ َل ََ تيلأَك اْلأ ِأ  وََكانُوا ََيأَهُلو ََيأُرُج ِبيي
ِأ بَ عأضُ  ِأ َوتَبيَعُه َحاِبيي ََ  إيََل َأصأ ُلو ِأ َجاهي ي َعليُموا َأَّنَُّ لأَوادي َيرينأَج ِبي ُِ الأ ُه ا رََأوأ يني فَ َلمَّ َِمَالييكي َصََلحي الدِي

َسُه بي  َرٍة َوَأَخَذ قَ وأ هي َوَجَلَس َعَلى َصخأ نَُّه نَ َزَل َعنأ فَ َرسي ُلوُك فَإي . َوَأمَّا الأَممأ ِأ ِأ َوقَاتَ ُلوُه ُه هي َوَْحَى فَأَتَ وأ َيدي
َسُه َوجَ  َأ َراَحاٍت َكثيريٍَة نَ  ِأ ََجَاَعًة َوَجَرُحوُه جي ُه ن أ ِأ َفَجَرَح مي يهي ُبوَركي َوُهَو يَ رأمي َهامي الزُّن أ َعُلوا يَ رأُمونَُه بيسي

نَي  ليمي ََّ الأُمسأ ِأ َُيأَسُبونَُه َميِيًتا ُثَّ إي ري رََمٍق َفََتَُكوُه َوانأَصَرُفوا َوُه خي ِي ُه َوُهَو  َن الأَغدي َجاُءو َفَسَقَط فَأَتَ وأ ا مي
نأ  ُلوَك َحيًّا َفَحَمُلوُه يفي كيَساٍء َوُهَو َيَكاُد ََل يُ عأَرُف مي َلى َورََأُوا الأَممأ ِأ فَ َرَأُوا الأَقت أ عيهي ضي َرةي َعَلى َموأ  َكث أ

ُروهُ  َهاَدَة َوَبشَّ نأ َحَياتيهي فََأعأَرُضوا َعنأُه َوَعَرُضوا َعَليأهي الشَّ َهاَدةي َفََتَُكوُه ُثَّ  اْلأيَراَحاتي فَأَييُسوا مي لشَّ ِبي
ََ بَ عأَد َذليَك ََل  َ ُثَّ َكا ُروٍب فَ ُعويفي بَ ُلوا َعَليأهي ِبيَشأ ُسُه فََأق أ َأ ُه َوَقدأ َقويَيتأ نَ    َُيأُضرُ َعاُدوا إيلَيأهي فَ َرَأوأ
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.ُِ ي َثَ ُر الأَعظي ََ َلُه فييهي اْلأ َهًدا إيَلَّ َكا  َمشأ
 

َي  ريي الأ ُر َمسي َاذيكأ ا َوُُمَاَصَرَتي  رينأجي إيََل َعكَّ
يَنًة أَ  ََ ُكلََّما فَ َتَح َمدي يني َكا ََّ َصََلَح الدِي نأ َأ َيرينأجي بيُصوَر َعَلى َما ذََكرأََنُه مي ا َكثُ َر ََجأُع الأ وأ قَ لأَعًة َلمَّ

ِأ َونيَسائيهي  َواْليي مأ َها ِبَي ِأ إيلَي أ َُه ، َوَسريَّ ََ ََما َلَها اْلأ ِأ َعاََلٌ َكثيرٌي ََل يُ َعدُّ َأعأَطى َأهأ ُه ن أ َا مي َتَمَع ِبي ، اجأ ِأ هي ِأ َوَأوأََلدي
نينَي الأَكثيريَةي. اقي يفي السِي ََ ن أ َرةي اْلأي ََن َعَلى َكث أ َأ َوالي َما ََل يَ  َمأ َن اْلأ  َوََل ُُيأَصى، َومي

ِأ  ُهورييهي نأ َمشأ ََ َوالأُقُسوَس َوَخلأًقا َكثيريًا مي َبا ََّ الرُّهأ ََ ُثَّ إي ُزأ َواَد، َوَأظأَهُروا اْلأ ِأ لَبيُسوا السَّ ، َوفُ رأَساَّنيي
ِأ بي  ، َوَدَخَل ِبيي سي لأُقدأ ََ ِبي ي َكا ُِ الأَبطأَرُك الَّذي ، َوَأَخَذُه ِأ يهي نأ أَيأدي سي مي ََلَد َعَلى ُخُروجي الأبَ يأتي الأُمَقدَّ

ََ َأهأ  ُدو تَ نأجي يًعا، َوَيسأ ِأ َجَي َيرينأجي َيُطوفُ َها ِبيي ذي بيثَأأري الأبَ يأتي الأ َخأ ِأ َعَلى اْلأ ، َوَُيُثُّوََّنُ ِأ ََ ِبيي ريُو َتجي َلَها، َوَيسأ
. سي  الأُمَقدَّ

يَح  ََلُم  -َوَصوَُّروا الأَمسي َماَء َعَلى  -َعَليأهي السَّ ريبُُه، َوَقدأ َجَعُلوا الدِي َوَجَعُلوُه َمَع ُصورَةي َعَرِيٍِ َيضأ
يحي  ََلُم َعَليأهي ا -ُصورَةي الأَمسي نَي َوَقدأ َجَرَحُه  -لسَّ ليمي ُّ الأُمسأ ٌد َنِبي ريبُُه ُُمَمَّ يُح َيضأ : َهَذا الأَمسي ِأ َوقَاُلوا َْلُ

 َوقَ تَ َلُه.
ٌة مي  دَّ ا عي ِأ َعَلى َعكَّ ََ َمَعُه ِأ َكا َّنَُّ َيرينأجي َفَحَشُروا َوَحَشُدوا َحَّتَّ النِيَساَء، فَإي َِ َذليَك َعَلى الأ َن فَ َعُظ

َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. النِيَساءي  ََ َعَلى َما نَذأُكُرُه إي َرا َق أ ََ اْلأ  يُ َباريزأ
َتمَ  . فَاجأ ِأ ري َحاْليي ِأ َماًَل َعَلى َقدأ يهي َوَضُه َأوأ يُ عأطي َتأأَجَر َمنأ ََيأُرُج عي ُُروَج اسأ عي اْلأ َتطي َن َوَمنأ َلَأ َيسأ َع َْلُِأ مي

َوالي َما ََل يَ تَ  َمأ َصاُء.الرِيَجالي َواْلأ حأ  َطرَُّق إيلَيأهي اْلأي
يَن سَ  َحابيهي الَّذي َنادي َأصأ نأ َأجأ ، َوُهَو مي َرادي َكأ ني اْلأ نَي ِبييصأ نَي الأُمقييمي ليمي َثِني بَ عأُض الأُمسأ لَُّموُه إيََل َوَلَقدأ َحدَّ



نأ  نأُه ]مي ََ مي َم َعَلى َما َكا ََ َهَذا الرَُّجُل َقدأ َندي َيًا، وََكا َيرينأجي َقدي َيرينأجي يفي الأَغارَةي َعَلى بيََلدي الأ [ ُمَوافَ َقةي الأ
عينَي  ي بيهي َما َأذأُكُرُه َسَنَة تيسأ تيَماعي ََ َسَبُب اجأ ، وََكا ِأ عأيي َمَعُه ، َوالسَّ ِأ ، َوالأقيَتالي َمَعُه ََلمي سأ اْلأي

َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. اَئٍة، إي مي  َوََخأسي
رييَّةي الَِّتي قَاَل ِلي َهَذا الرَُّجُل إينَّ  َرادي إيََل الأبيََلدي الأَبحأ َكأ ني اْلأ صأ نأ حي َيرينأجي مي َن الأ ُه َدَخَل َمَع ََجَاَعٍة مي

يََّة الأُكَبأَ  تَ َهى بيَنا التَّطأَواُف إيََل ُرومي ََ قَاَل: فَان أ ُدو تَ نأجي ، َيسأ ٍَ َيرينأجي َوالرُّومي يفي َأرأَبعي َشَوا َنا ليلأ ى، َفَخَرجأ
َها وَ  ن أ َرًة.مي َ نُ قأ َواّني  َقدأ َمَْلأََن الشَّ

نَ  ََ مي َواُه، َوََل ََيأليُكو ِأ أَنَُّه َلُه َواليَدٌة لَيأَس َْلَا َوَلٌد سي ُه ن أ َرى مي َسأ َثِني بَ عأُض اْلأ  َوَحدَّ
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َقاذي ب َ  تين أ سأ َتأُه َلي َزتأُه بيَثَمنيهي، َوَسريَّ َ بَ يأٍت َِبَعتأُه َوَجهَّ َيا َغريأ ن أ ريًا.الدُّ َذ َأسي ٍد فَُأخي  يأٍت َواحي
ُه، َفَخَرُجوا َعَلى الصَّعأبي َوالذَّ  ِي َما َهَذا َحدُّ َساّني َأ يِنيِي َوالن َّ ثي الدِي َن الأَباعي َيرينأجي مي نأَد الأ ََ عي ، بَ رًّا وََكا ُلولي

لأ  [ اَّللََّ تَ َعاََل َلَطَف ِبي ََّ ََل ]َأ يٍق، َوَلوأ نأ ُكلِي َفجٍِ َعمي ا َخَرَج َوَِبأًرا، مي َي َلمَّ َلأَما َلَك َمليَك اْلأ نَي، َوَأهأ ليمي ُمسأ
نيَ  ليمي َر َكانَ َتا ليلأُمسأ صأ اَم َومي ََّ الشَّ ََ يُ َقاُل: إي ، َوإيَلَّ َكا امي هي إيََل الشَّ نأَد ُخُروجي  .َعَلى َما َنذأُكُرُه عي

َتَمُعوا بيُصوَر ََتَوَّجَ  ا اجأ ِأ فَ َلمَّ هي ََ َسَبَب ُخُروجي يَمُة،  فَ َهَذا َكا َواُل الأَعظي َمأ ُِ اْلأ ِأ يفي بَ عأٍض، َوَمَعُه بَ عأُضُه
ِأ ُصوُر  . َفَضاَقتأ َعَليأهي ِأ هي نأ بيََلدي َخائيري، َوالأُعَددي َوالرِيَجالي مي َواتي َوالذَّ َق أ ْلأ ِأ ِبي ُه ُر ََيُدُّ نُ َها َوالأَبحأ َِبطي

ََ َما ذََكرأ  َد َصيأَدا وََكا ُرَها فََأرَاُدوا َقصأ  ََنُه.َوظَاهي
ِأ  ليهي ِأ َورَاجي هي اريسي َها بيََ َا، َفَساُروا إيلَي أ َا َوُمَصابَ َرَتي ا َوُُمَاَصَرَتي دي َعكَّ ُقوا َعَلى َقصأ ََ ِأ فَ َعاُدوا َوات َّ هي ، َوَقضِي

يقي  لي َوالأَوعأري، َوالضِي هأ اريُقونَُه يفي السَّ ََ ِأ ََل يُ  رييهي َر يفي َمسي ، َوَلزيُموا الأَبحأ ِأ هي يضي ِأ َوَقضي َعةي، َوَمَراكيبُ ُه َوالسَّ
ِأ َما ََل قي  َأ َجاَءُه ، إي ِأ ًة َْلُ ََ ُعدَّ ، َوليَتُكو ِأ ِأ َوَذَخائيُرُه ََلُحُه ري فييَها سي ِأ يفي الأَبحأ رُي ُمَقابيَلُه ِأ بيهي َتسي َبَل َْلُ

 رَكيُبوا فييَها َوَعاُدوا.
ِأ َعَلى عَ  َن رََجٍب، َونُ ُزوُْلُ ِأ ََثمي يُلُه ََ رَحي نَي وََكا ليمي ََ يَ َزُك الأُمسأ ا َكانُوا َسائيرييَن َكا َيهي، َوَلمَّ َتَص ا يفي ُمن أ كَّ

. ِأ ُه ن أ ريَد مي ََ ََ الأُمن أ ، َوَيَأُخُذو ِأ  يَ َتَخطََُّوََّنُ
، ُثَّ ََجََع ُأَمرَ  ِأ ، َفَساَر َحَّتَّ قَاَرَِبُ ِأ يليهي يني بيَرحي ا رََحُلوا َجاَء اْلأَََبُ إيََل َصََلحي الدِي : َوَلمَّ ِأ َتَشارَُه اَءُه َواسأ

َُ يفي َغريأي الطَّرييقي الَِّتي  ََ َأوأ َيُكو ِأ َسائيُرو ِأ َوُه َيرينأجي َوُمَقاتَ َلتُ ُه رُي ُُمَاَذاَة الأ َُ الأَمسي َسَلُكوَها؟  َهلأ َيُكو
ََّ الطَّري  ، فَإي ِأ تيَمالي الأَمَشقَّةي يفي ُمَسايَ َرَتيي ٌر َوَضيِيٌق َوََل يَ تَ َهيَّأُ لََنا َما فَ َقاُلوا: ََل َحاَجَة بيَنا إيََل احأ يَق َوعي

رِي  ََ ا، فَ نُ  نأَد َعكَّ ِأ عي ُع َعَليأهي ، َوَْنأَتمي َيعي رُي يفي الطَّرييقي الأَمهأ ، َوالرَّأأُي أَن ََّنا َنسي ِأ ُه ن أ .نُرييُدُه مي ِأ ِأ َوََُّزِيقُ ُه  قُ ُه
َلةي، فَ وَ  ِأ إيََل الرَّاَحةي الأُمَعجَّ َلُه َِ َمي أ ، َوقَاَل: فَ َعلي ََ ِأ َسائيُرو ِأ َوُه ِأ َوُمَقاتَ َلتَ ُه ََ رَأأيُُه ُمَسايَ َرََتُ ، وََكا ِأ افَ َقُه

ِأ  ُه ن أ ، َوََل نَ يأُل الأَغَرضي مي ِأ ، َفََل يَ تَ َهيَّأُ لََنا إيزأَعاُجُه َرأضي ْلأ َيرينأَج إيَذا نَ َزُلوا َلَصُقوا ِبي ََّ الأ ِأ إي ، َوالرَّأأُي قيَتاُْلُ



َيرينأُج.قَ بأَل الأُوُصو  ُِ الأ ري ُكَنا َفَسبَ َقُه َأ ، َوَساُروا َعَلى َطرييقي َك ِأ َُوُه فَ َتبيَعُه ا، َفَخاَل  لي إيََل َعكَّ
، َويُ َناويُشوَّنَُ  ِأ َُمَراءي ُيَساييُروََّنُ َن اْلأ َيرينأجي ََجَاَعًة مي يني َقدأ َجَعَل يفي ُمَقابيلي الأ ََ َصََلُح الدِي ُِ الأقيَتاَل، وََكا

ََّ الأَعَساكيَر ات َّبَ َعتأ رَأأَي َصََلحي الدِي َويَ َتَخطَّ  ، فَ َلوأ َأ ِأ ِأ َمَع قيلَّتيهي َيرينأُج َعَليأهي َدمي الأ ، َوَلَأ يَ قأ ِأ يني يفي َُوََّنُ
َها، َوَلكينأ إي  ِأ َعن أ ُه ََ بَ َلَغ َغَرَضُه َوَصدَّ ا َلَكا ِأ َعَلى َعكَّ ِأ قَ بأَل نُ ُزوْليي ِأ َوُمَقاتَ َلتيهي َذا َأرَاَد اَّللَُّ ُمَسايَ َرَتيي

َبابَُه. ًرا َهيََّأ َأسأ  َأمأ
ري إيََل  َن الأَبحأ َها مي َيرينأَج َقدأ نَ َزُلوا َعَلي أ ا رََأى الأ يني إيََل َعكَّ ا َوَصَل َصََلُح الدِي  َوَلمَّ
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َها َطرييٌق، ف َ  نَي إيلَي أ ليمي َخري، َوَلَأ يَ بأَق ليلأُمسأ َانيبي اْلأ َن اْلأ ري، مي ِأ َوَضَرَب الأَبحأ يني َعَليأهي نَ َزَل َصََلُح الدِي
َا ري اْلأ هأ يَّةي َوَميأَسَرتُُه إيََل الن َّ تأ َميأَمنَ ُتُه إيََل َتلِي الأعيَياضي َتدَّ ، َوامأ ََ ريي، َونَ َزَلتي َخيأَمَتُه َعَلى َتلِي َكيأَسا

َُّورييََّة. َقاُل بيَص َث أ  اْلأ
َطأَرافي ِبي  نأَجاَر َوَغريأيَها َوَسريََّ الأُكُتَب إيََل اْلأ ٍر َوسي ََّيُر َبكأ ، َودي لي صي َكُر الأَموأ َعاءي الأَعَساكيري، فََأََتُه َعسأ تيدأ سأ

، َوُهوَ  يني يني بأُن زَيأني الدِي ََُّر الدِي يهي، َوَأََتُه ُمَظ يني ابأُن َأخي َزييَرةي، َوَأََتُه َتقييُّ الدِي نأ بيََلدي اْلأ ََ مي ُب َحرَّا  َصاحي
 َوالرَُّها.

ي  رييَقنيأ ََ َ الأ ََ َبنيأ ري، وََكا َيرينأَج يفي الأَبحأ نَي يفي الأََبِي َوََتأِتي الأ ليمي َداُد ََتأِتي الأُمسأ َمأ ِأ َعَلى  وََكاَنتي اْلأ هي ُة َمَقامي ُمدَّ
َها مَ  ن أ ُهوُر، َومي ُم الأَمشأ َها الأيَ وأ ن أ َ َصغيريٍَة وََكبيريٍَة، مي ا ُحُروٌب َكثيريٌَة َما َبنيأ ََ َذليَك، َوَأََن َأذأُكُر َعكَّ ا ُهَو ُدو

ِأ َمَع بَ عأٍض، فَ  هي نأ بَ عأضي ريًا مي ََ قيَتاًَل َيسي ََّ َما َعَداَها َكا َ َم الأكيَباَر ليَئَلَّ َيُطوَل َذليَك، َوْلي ََّيَّ ََل َحاَجَة اْلأ
ريهي.  إيََل ذيكأ

رأ َعَلى الأوُ  دي ِأ َلَأ يَ قأ َُ َعَليأهي لأطَا ا نَ َزَل السُّ ِأ َوَلمَّ ا َحَّتَّ انأَسَلَخ رََجٌب ُثَّ قَاتَ َلُه ، َوََل إيََل َعكَّ ِأ ُصولي إيلَيأهي
 ُِ ََ الأَغُد َِبَكَرُه ا َكا ِأ َما يُرييُد َوَِبَت النَّاُس َعَلى تَ عأبيَئٍة. فَ َلمَّ ُه ن أ ِأ يَ َنلأ مي ََ فَ َل تَ َهلَّ َشعأَبا  الأقيَتاَل ُمسأ

َتَداَر عَ  هي، َواسأ يدي هي َوَحدي َدِي ًا َحاَر َلُه ِبي َي َصَبأ رييَقا ََ ري، َوَصََبَ الأ َرٍة إيََل الظُّهأ نأ َبكأ ِأ مي َهاَتيي نأ َسائيري جي ِأ مي َليأهي
 َمنأ رَآُه.

َن الأَميأَمَنةي َعَلى َمنأ يَلييهي  يني َْحأَلًة ُمنأَكَرًة مي ِأ َتقييُّ الدِي ري َْحََل َعَليأهي ََ َوقأُت الظُّهأ ا َكا ، فَ َلمَّ ِأ ُه ن أ مي
ِأ مي فَ  ِأ بَ عأًضا ََل يَ لأويي َأٌخ َعَلى َأٍخ، َوالأَتَجُأوا إيََل َمنأ يَلييهي ِأ يَ رأَكُب بَ عأُضُه َيهي ِأ َعنأ َمَواقي نأ َأزَاَحُه

ِأ  يني َمَكاََّنُ ، َوَمَلَك َتقييُّ الدِي َف الأبَ َلدي ا نيصأ َلوأ ، َوَأخأ ِأ ا ِبيي َتَموأ ، َواحأ ِأ َتَمُعوا ِبيي ، َواجأ ِأ َحاِبيي الأَتَصَق ، وَ َأصأ
هي  ُه بيَيدي َلوأ ، َوَصاَر َما َأخأ لأبَ َلدي  ِبي

َخَل َصََلحُ  نأ فييهي، َوَأدأ ُر َعمَّ صأ نأُه َواتََّصَلتي الطُُّرُق َوزَاَل اْلَأ ََ الأبَ َلَد َوَخَرُجوا مي ليُمو  َوَدَخَل الأُمسأ
خَ  َن الذَّ ، َوَما َأرَاَد مي َن الرِيَجالي يني إيلَيأهي َمنأ َأرَاَد مي ََّ الدِي ََلحي َوَغريأي َذليَك َوَلوأ َأ َوالي َوالسِي َمأ ائيري َواْلأ



َعًة، َلكين َّ  ُوََل َروأ َمةي اْلأ ََّ ليلصَّدأ ِأ إيََل اللَّيألي لَبَ َلُغوا َما َأرَاُدوُه، فَإي نَي َلزيُموا قيَتاَْلُ ليمي ا ََنُلوا الأُمسأ ِأ َلمَّ ُه
َر َأَخَلُدوا إيََل الرَّ  ِأ َهَذا الأَقدأ ُه ن أ .مي ِأ َطُع َدابيَرُه ِأ َغًدا، َونَ قأ  اَحةي، َوتَ رَُكوا الأقيَتاَل َوقَاُلوا: نُ َباكيُرُه

َيأجَ  يني أَبُو اْلأ َُمَراءي ُحَساُم الدِي نأ َُجأَلةي اْلأ ا مي يني إيََل َعكَّ َخَلُه َصََلُح الدِي ََ يفي َُجأَلةي َمنأ َأدأ اءي وََكا
نأ َأَكابيري ُأَمرَ  نُي، َوُهَو مي مي َيرينأجي السَّ َن الأ نأ بَ َلدي إيرأبيَل، َوقَ َتَل مي يَّةي مي ََكمي َرادي اْلأ َكأ َن اْلأ َكريهي، َوُهَو مي اءي َعسأ

َم ََجَاَعًة َكبيريًَة.  َهَذا الأيَ وأ
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َعةي الأَعَربي  َرى َوَوق أ َعٍة ُأخأ ُر َوق أ  ذيكأ
َن  َيرينأجي مي نَي ََّنَُضوا إيََل الأ ليمي ََّ الأُمسأ ِأ ُثَّ إي هي دي لي ُجهأ نَي، َعَلى َبذأ ََ َعازيمي ُس، َشعأَبا الأَغدي َوُهَو َسادي

رييَن ُُمأَتاطي  َيرينأَج َحذي ، فَ َرَأُوا الأ ِأ ُموا َعَلى تَ عأبيَئتيهي . فَ تَ َقدَّ ِأ تيئأَصاْليي ِأ يفي اسأ عيهي اذي ُوسأ ََ تين أ ُموا َواسأ نَي، َقدأ َندي
، َوهُ  سي َمأ ْلأ َن َعَلى َما فَ رَُّطوا فييهي ِبي ري َخنأَدٍق ََيأَنُع مي َأ ، َوَشَرُعوا يفي َح ِأ يَ ُه ِأ َونَ َواحي َيُظوا َأطأَرافَ ُه ِأ َقدأ َح

، َوََل فَا ِأ َيرينأُج إيلَيأهي مي الأ ِأ يَ تَ َقدَّ ِأ يفي الأقيَتالي فَ َل ََ َعَليأهي ليُمو ِأ فََأَلَّ الأُمسأ ، الأُوُصولي إيلَيأهي ِأ رَُقوا َمَرابيَضُه
ا رََأى  .فَ َلمَّ ِأ ُه ََ َذليَك َعاُدوا َعن أ ليُمو  الأُمسأ

تيطَابي وَ  حأ َرى إيََل اَلي ُخأ َيةي اْلأ َن النَّاحي َيرينأَج ََتأُرُج مي ََّ الأ ِأ َأ َن الأَعَربي بَ َلَغُه ََّ ََجَاَعًة مي نأ ُثَّ إي َغريأيهي مي
سَ  يهي َسادي ري َونَ َواحي هأ في الن َّ ِأ يفي َمَعاطي . َفَكَمُنوا َْلُ ِأ َغاْليي َيرينأجي  َأشأ َن الأ ا َخَرَج ََجأٌع مي ََ فَ َلمَّ َعَشَر َشعأَبا

. َوَْحَُلوا الرُّ  ِأ ََ َمَعُه ِأ َوَغنيُموا َما َكا ريهي ِأ َعنأ آخي ُِ الأَعَرُب، فَ َقتَ ُلوُه ِأ َْحََلتأ َعَليأهي َس إيََل َعَلى َعاَدَتيي ؤأ
ُِ اْلأيلَ  ِأ َوَأعأطَاُه َسَن إيلَيأهي ، فََأحأ يني  َع.َصََلحي الدِي

 
ا َى َعَلى َعكَّ َعةي الأُكَبأ ُر الأَوق أ  ذيكأ

ٍم ي ُ  ، ُكلَّ يَ وأ ََ نأ َشعأَبا رييَن مي ََ إيََل الأعيشأ ليُمو َعةي الأَمذأُكورَةي بَقيَي الأُمسأ هي الأَوق أ ََ بَ عأَد َهذي ا َكا ََ َلمَّ َغاُدو
 ََ َيرينأُج ََل َيظأَهُرو َيرينأجي َويُ َراويُحونَُه َوالأ َيرينأَج  الأقيَتاَل َمَع الأ ََّ الأ اريُقونَُه، ُثَّ إي ََ ِأ َوََل يُ  َكريهي نأ ُمَعسأ مي

يني َهَكَذا، َفَكيأَف  َاُل َمَع َصََلحي الدِي َر َلَأ َُيأُضرأ َواْلأ صأ َكَر مي ََّ َعسأ َتَمُعوا ليلأَمُشورَةي، فَ َقاُلوا: إي اجأ
نيَ  ليمي َُ إيَذا َحَضَر؟ َوالرَّأأُي أَن ََّنا نَ لأَقى الأُمسأ َدادي َيُكو َمأ تيَماعي الأَعَساكيري َواْلأ ِأ قَ بأَل اجأ ُر ِبيي ََ  َغًدا َلَعلََّنا َنظأ

. ِأ  إيلَيأهي
يََة بَ يأمُ  يني َغائيًبا َعنأُه، بَ عأُضَها ُمَقابيَل أَنأطَاكيَيَة ليرَيُدُّوا َعادي َكري َصََلحي الدِي نأ َعسأ ََ َكثيرٌي مي بيَها وََكا نأَد َصاحي

َكٌر يفي ُمَقابيلي َعنأ َأعأَمالي َحَلبَ  َظ َذليَك الث َّغأَر أَيأًضا، َوَعسأ ََ أَص ُمَقابيَل َطَرابُ ُلَس ليَتحأ ، َوبَ عأُضَها يفي ْحي
.  ُصوَر ْلييَمايَةي َذليَك الأبَ َلدي

نأ َعسأ  ي بَقيَي مي َا، َوالَّذي َكنأَدرييَّةي َوَغريأيِهي سأ َياَط َواْلأي مأ َُ بيثَ غأري دي َر َيُكو َكٌر ِبييصأ َر َكانُوا َلَأ َوَعسأ صأ َكري مي



َيرينأَج يفي الظُُّهوري إيََل قيَتا َّا َأطأَمَع الأ ََ َهَذا ِمي ، َكَما ذََكرأََنُه قَ بأُل، وََكا ِأ ُلوا ليُطولي بييَكاريهي لي َيصي
نَي. ليمي  الأُمسأ

ُم إيََل الأقيَتالي  ِأ َمنأ يَ تَ َقدَّ ُه ن أ ِأ مي ََ َعَلى َعاَدَتيي ليُمو َبَح الأُمسأ ِأ َمنأ  َوَأصأ ُه ن أ ِأ َمنأ ُهَو يفي َخيأَمتيهي، َومي ُه ن أ َومي
يلي َما َُيأَتاُج إيلَيأهي ُهوَ  يٍق، َوََتأصي نأ زيََّيرَةي َصدي َه يفي َحاَجتيهي مي  َقدأ تَ َوجَّ
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ِأ َكَأَّنَُّ  َكريهي نأ ُمَعسأ َيرينأُج مي َحابُُه َوَدَوابُُّه، إيََل َغريأي َذليَك، َفَخَرَج الأ ََ َعَلى َوَأصأ بُّو ُر، َيدي َتشي ََراُد الأُمن أ ُِ اْلأ
يني ُعَمُر ا َها َتقييُّ الدِي نَي َوَعَلي أ ليمي َرأضي َقدأ َمَْلُوَها ُطوًَل َوَعرأًضا، َوَطَلُبوا َميأَمَنَة الأُمسأ هي اْلأ ي َوجأ بأُن َأخي

يَن َحَذَر ُهوَ  دي َيرينأَج َْنأَوُه قَاصي ا رََأى الأ يني فَ َلمَّ نأُه  َصََلحي الدِي ا قَ ُربُوا مي ُموا إيلَيأهي، فَ َلمَّ َحابُُه، فَ تَ َقدَّ َوَأصأ
. ِأ ُه َر َعن أ  َتََخَّ

هي لييَ تَ َقوَّى  نأدي نأ عي يني بيريَجاٍل مي ، َأَمدَّ َتقييَّ الدِي َاَل َوُهَو يفي الأَقلأبي يني اْلأ ا رََأى َصََلُح الدِي ََ فَ َلمَّ ، وََكا ِأ ِبيي
ٍر َوبَ عأ  ََّيري َبكأ َكُر دي ََّ  َعسأ ، َوَأ َيرينأُج قيلََّة الرِيَجالي يفي الأَقلأبي ا رََأى الأ ، فَ َلمَّ رأقييِينَي يفي َجَناحي الأَقلأبي ُض الشَّ

دٍ  ، َفَحَمُلوا َْحأَلَة رَُجٍل َواحي َُوا َعَلى الأَقلأبي ِأ َعَط ِأ َقدأ َساَر َْنأَو الأَميأَمَنةي َمَدًدا َْلُ ُه ن أ  .َكثيريًا مي
ريي َُمألييِي بأني فَانأَدفَ عأتي الأ  َمي ِأ َكاْلأ ُه ن أ َد ََجَاَعٌة مي هي ُتشأ ، فَاسأ ِأ نَي، َوثَ َبَت بَ عأُضُه َهزيمي ِأ ُمن أ يهي َ أَيأدي  َعَساكيُر َبنيأ

َجاَعةي َوالأ  َ الشَّ سي َقدأ ََجََع َبنيأ َ الأبَ يأتي الأُمَقدَّ ََ َواِلي يَسى، وََكا قييهي عي ََ ي الأ ريي َأخي ، َوالظَّهي ََ َوا ِي َمرأ  عيلأ
. َرأبي ني اْلأ َي الصَّابيرييَن يفي ُمَواطي َعا جأ َن الشُّ ِأ مي ، َوَغريأيهي ارييِي َكَّ بي َخلييلي اْلأ َاجي ، وََكاْلأ يني  َوالدِي

ي ي َعَليأهي َخيأَمُة َصََلحي الدِي ، فَ َقَصُدوا التَّلَّ الَّذي ِأ ِأ يفي الأَقلأبي َمنأ يَ ُردُُّه يهي َ أَيأدي ، فَ قَ َوَلَأ يَ بأَق َبنيأ تَ ُلوا ني
يني أَبُ  ِأ َشيأُخَنا ََجَاُل الدِي ُه ن أ يني ََجَاَعًة، مي نأَد َخيأَمةي َصََلحي الدِي و َعلييِي بأني َمنأ َمرُّوا بيهي، َوََّنَُبوا، َوقَ تَ ُلوا عي

نأ بَ  َهاَدَة مي عأٌر َحَسٌن، َوَما َوريَث الشَّ ، َوَلُه شي ِي لي الأعيلأ نأ َأهأ ، َوُهَو مي ََموييُّ ُه َعبأَد َرَواَحَة اْلأ ََّ َجدَّ عييٍد، فَإي
َتَة، َوَهَذا َم ُمؤأ َِ، قَ تَ َلُه الرُّوُم يَ وأ َب َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ َيرينأُج  اَّللَّي بأَن َرَواَحَة، َصاحي قَ تَ َلُه الأ

َُه. ا، َوقَ تَ ُلوا َغريأ َم َعكَّ  يَ وأ
َخري مي  َانيبي اْلأ نأ ُلطأفي اَّللَّي تَ َعاََل َواْنأََدُروا إيََل اْلأ ََ مي ُه، وََكا يأَف فييَمنأ َلَقوأ ، فَ َوَضُعوا السَّ َن التَّلِي

ِأ إي  َِ النَّاُس ُوُصوَْلُ ، َوَلوأ َلُقوَها َلَعلي يني ا َخيأَمَة َصََلحي الدِي َيرينأَج َلَأ يَ لأَقوأ ََّ الأ نَي َأ ليمي لأُمسأ َها، َواَّنأيَزاَم ِبي لَي أ
 َ .الأَعَساكيري َبنيأ ََ َُعو ََزُموا َأَجأ ، َفَكانُوا اَّنأ ِأ يهي  أَيأدي

قَ  َأ يَ ن أ فًا َأ ، فَ َرَجُعوا َخوأ ِأ ُه َقَطَعتأ َعن أ ِأ َقدي ان أ َداَدُه ا َأمأ ، فَ َرَأوأ ِأ َيرينأَج َنَظُروا َورَاَءُه َي الأ ُعوا َعنأ ُثَّ إي طي
 ََ ََّ الأَميأَمَنَة َوقَ  ِأ َأ هي ََ َسَبُب انأقيطَاعي ، وََكا ِأ َحاِبيي [ يَقيَف َأصأ َأ ِأ ]َأ َتاَج بَ عأُضُه ، فَاحأ ِأ تأ ُمَقابَليتَ ُه

تِي  َا َعنأ اَلي تَ َغَل الأَمَدُد بيقيَتالي َمنأ ِبي ، فَاشأ َيرينأجي نَي َعَلى الأ ليمي َصالي ُمَقابيَلَها، َوَْحََلتأ َميأَسَرُة الأُمسأ



، َفَحَمَلتي الأ  ِأ قيهي ، َوَعاُدوا إيََل َطَرفي َخَنادي ِأ َحاِبيي صأ لينَي إيََل َخيأَمةي َصََلحي ِبَي َيرينأجي الأَواصي َميأَسَرُة َعَلى الأ
َكري. َُ الأَعسأ لأَما ِأ غي ، َوََثَر ِبيي ِأ ، فَ َقاتَ ُلوُه ََ ُعو ِأ رَاجي ِأ َوُه ، َفَصاَدُفوُه يني  الدِي

(10/73) 

 

، ِأ يهي ِأ يُ َنادي ََزَم الأَقلأُب َقدأ تَبيَعُه ا اَّنأ يني َلمَّ ََ َصََلُح الدِي َتَمَع  وََكا ، فَاجأ لأَكرَّةي، َوُمَعاَوَدةي الأقيَتالي ِأ ِبي َوَيَأُمُرُه
ََ بيقيَتالي  ُغوُلو ِأ َمشأ ِأ َوُه نأ َورَاءي ظُُهوريهي َيرينأجي مي ِأ َعَلى الأ ٌَة، َفَحَمَل ِبيي ِأ ََجَاَعٌة َصاْلي ُه ن أ الأَميأَسَرةي،  َمَعُه مي

نأ ُكلِي َجاني  ِأ ُسُيوُف اَّللَّي مي ََ فََأَخَذَتأُ َذ الأَباُقو ، َوُأخي ِأ ثَ ُرُه ِأ َأَحٌد، َبلأ قُتيَل َأكأ ُه ن أ ليتأ مي َأ ِأ يَ  ٍب، فَ َل
يني َوَأطأَلَقُه، فَ َلمَّ  ََ َقدأ َأَسَرُه َصََلُح الدِي ي َكا اوييَّةي الَّذي ُم الدَّ َر ُمَقدَّ َرى، َويفي َُجأَلةي َمنأ ُأسي َيَر بيهي َأسأ ا َظ

ََ قَ تَ َلُه.  اْلأ
دَّ  ، فَأُلأُقوا يفي وََكاَنتأ عي ِأ ري، يفي َعَشَرةي آََلفي قَتييٍل، فََأَمَر ِبيي ََ إيََل َجانيبي الأَبحأ َوى َمنأ َكا َلى، سي ُة الأَقت أ

اَلَة َلَأ  ََّ الرَّجَّ ، فَإي َيرينأجي َي الأ نأ فُ رأَسا َلى مي ََ َعامَُّة الأَقت أ نأُه وََكا َيرينأُج مي َرُب الأ ي َيشأ ري الَّذي هأ ،  يَ لأَحُقو الن َّ ِأ ُه
، َوأُلأقي  ََ رأ ا ُأسي ، فَ َلمَّ َيألي َوٍة فيريْنأييَّاٍت ُكنَّ يُ َقاتيلأَن َعَلى اْلأ َرى َثََلُث نيسأ َسأ ََ يفي َُجأَلةي اْلأ ُهنَّ وََكا ي َعن أ

ُنَّ نيَساٌء. ََلُح ُعريفأَن َأَّنَّ  السِي
ِأ َمنأ رََجَع مي  ُه ن أ نَي، َفمي ليمي َن الأُمسأ ََ مي َهزيُمو ِأ َوَأمَّا الأُمن أ ُه ن أ ََّ َوَعاَد، َومي ُرأُد ِأ َمنأ َجاَز اْلأ ُه ن أ نأ َطََبييََّة َومي

َن[ اَلي  َيرينأجي ]مي َن الأ َزيَيَةي َلَكانُوا بَ َلُغوا مي رََّقتأ يفي اْلأ ََ ََّ الأَعَساكيَر تَ  ََل َأ َق، َوَلوأ َمشأ تيئأَصالي َمنأ بَ َلَغ دي سأ
ََّ الأَباقي  ، َعَلى َأ ِأ ََلكي ُمَراَدُه هأ ُخولي َمَع َواْلأي ُموا َعَلى الدُّ ، َوَصمَّ وا يفي الأقيَتالي ِأ َوَجدُّ َدُه نَي َبَذُلوا ُجهأ

ِأ  َواَْلُ ِأ َوَأمأ ََّ ريَحاَْلُ ُِ الصَّرييُخ ِبَي ، َفَجاَءُه ِأ ُه ن أ ََ مي َزُعو َأ ِأ يَ  ِأ َلَعلَُّه َكريهي َيرينأجي إيََل ُمَعسأ . الأ  َقدأ َّنُيَبتأ
بي  هأ ََ َسَبُب َهَذا الن َّ َِبُش  وََكا ِأ َأوأ ، فَ ثَاَر ِبيي َوابِي ِأ َعَلى الدَّ َقاَْلُ َزيَيََة َْحَُلوا أَث أ ا رََأُوا اْلأ ََّ النَّاَس َلمَّ َأ

ُِ الأقيَتاَل وَ  َأ يُ َباكيَرُه يني َأ ََ يفي َعزأمي َصََلحي الدِي ا َعَليأهي، وََكا لأَمانُُه فَ نَ َهُبوُه َوأَتَ وأ َكري َوغي َف، الأَعسأ الزَّحأ
يليَها.فَ َرَأى  ََ يفي ََجأعيَها َوََتأصي َعوأ ِأ َيسأ ، َوُه ِأ َواْليي نأ َأمأ َا َذَهَب مي تيَغاَل النَّاسي ِبي  اشأ

ُلو  اريشي َوالأعيَيبي الأَممأ ََ َن الأَم َرأَض مي نأُه َما َمَْلَ اْلأ َر مي ضي َذ، فَُأحأ َضاري َما ُأخي لنِيَداءي ِبييحأ َءةي َوالثِيَيابي فََأَمَر ِبي
ََلحي  ،  َوالسِي َيرينأجي َم َما َأرَاَد، َفَسَكَن َروأُع الأ اَتُه َذليَك الأيَ وأ ََ َحابيهي، فَ  يَع َعَلى َأصأ َمي َوَغريأي َذليَك فَ َردَّ اْلأ

. ِأ ُه ن أ ََ الأَباقينَي مي َلُحوا َشأأ  َوَأصأ
 

ا ري َعكَّ نأ َحصأ ِأ مي نيهي َيرينأجي َوََتَكُّ يني َعني الأ يلي َصََلحي الدِي ُر رَحي  ذيكأ
َوُّ َلمَّ  ََواُء َواْلأ ، َوَفَسَد اْلأ ِأ ي ريُييهي نأ َنَتي َرأُض مي َيرينأجي َذليَك الأَعَدُد الأَكثيرُي، َجاَفتي اْلأ َن الأ ، ا قُتيَل مي

ََ يَ عأَتاُدُه، فَ  ، َوَحَدَث َلُه ُقولَنأٌج ُمََبِيٌح َكا يني َزاُج َصََلحي الدِي زيَجةي َفَساٌد، َواْنأََرَف مي َمأ َضَر حَ َوَحَدَث ليْلأ



نُ  ، َوَحسَّ َيرينأجي عي َوتَ رأكي ُمَضايَ َقةي الأ ضي نأ َذليَك الأَموأ نأتيَقالي مي َلي َُمَراُء َوَأَشاُروا َعَليأهي ِبي نأَدُه اْلأ  وُه َلُه.عي
، َوَلوأ َأرَاُدوا َيرينأجي َنا َعَلى الأ قأ  َوقَاُلوا: َقدأ َضي َّ
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دي  ِأ َلَأ يَ قأ نأَيَصاَل َعنأ َمَكاَّنيي َأ اَلي دي فَإي يلي َوالأَعوأ َن الرَّحي ََ مي ُنو َيأُث يَ َتَمكَّ ِأ ِبي ُه ُعُد َعن أ ُروا، َوالرَّأأُي أَن ََّنا نَ ب أ
ََن الأقيَتاَل َورَجَ  َأ َأقَاُموا َعاَودأ َُوا َشرَََّن، َوإي ِأ وَُك َييَنا َشرَُّه ري، فَ َقدأ ُك َمأ ُر اْلأ ِأ إيََل رََحُلوا، َوُهَو ظَاهي عأَنا َمَعُه

يٌد، َوَلوأ َوَقَع إيرأَجاٌف َْلََلَك النَّاُس، َوالرَّأأُي َعلَ َما َْنأ  َََلَ َشدي َزاَجَك ُمنأَحريٌف َواْلأ ََّ مي ى ُكلِي ُن فييهي، ُثَّ إي
. ِأ ُه يٍر الأبُ عأُد َعن أ دي  تَ قأ

ِأ إيلَيأهي إيََل َما يُرييُد اَّللَُّ ي َ  بَّاُء َعَلى َذليَك، فََأَجاَِبُ َطي ُِ اْلأ ٍم ُسوًءا َفََل َمَردَّ َوَوافَ َقُه َعُلُه }َوإيَذا َأرَاَد اَّللَُّ بيَقوأ َأ
نأ َواٍل{ ]الرعد:  نأ ُدونيهي مي ِأ مي ََ َوَأَمَر َمنأ 11َلُه َوَما َْلُ ري رََمَضا َرُّوبَةي رَابيَع َشهأ [ ، فَ َرَحُلوا إيََل اْلأ

َواِبيَ  َها، َوإيغأََلقي أَب أ ظي َأ نَي ِبيي ليمي َن الأُمسأ ا مي يليهي.بيَعكَّ ِأ بيَسَببي رَحي ، َوَأعأَلَمُه تيَياطي حأ  ا، َواَلي
ا، َوَأحَ  ، َوَعاُدوا َفَحَصُروا َعكَّ َرأضي َبَسُطوا يفي تيلأَك اْلأ َيرينأُج َوان أ َن الأ ا رََحَل ُهَو َوَعَساكيُرُه َأمي اُطوا فَ َلمَّ

ِأ أَيأًضا يفي الأبَ  ري َوَمَراكيبُ ُه ري إيََل الأَبحأ َن الأَبحأ َا مي وري ِبي ، َوَعَملي السُّ َنأَدقي ري اْلأ َأ ري ََتأُصُرَها، َوَشَرُعوا يفي َح حأ
. َا َلَأ َيُكنأ يفي اْلأيَسابي ، َوَجاُءوا ِبي َنأَدقي َن اْلأ ي َُيأريُجونَُه مي َابي الَّذي َن الَتُّ  مي

، َوََل يَ َتَحرَّ  ََ ِأ ََل يُ َقاتيُلو ، َوُه ِأ ٍم يُ َوافيُقُه ََ الأيَ َزُك ُكلَّ يَ وأ َنأَدقي وََكا ََ بيَعَملي اْلأ و َتمُّ ِأ ُمهأ َا ُه ، إيََّّ ََ ُكو
يَنئيٍذ َظَهَر رَأأُي الأ  ، َفحي ِأ َأ َعاَد إيََل قيَتاْليي ، إي يني نأ َصََلحي الدِي ِأ لييَ َتَحصَُّنوا بيهي مي وري َعَليأهي ريييَن َوالسُّ ُمشي

. يلي لرَّحي  ِبي
ََ َصََلحَ  ُو ٍم َُيأَبي ََ الأيَ َزُك ُكلَّ يَ وأ ُغوٌل  وََكا َر َعَليأهي َوُهَو َمشأ َمأ ََ اْلأ ُمو َيرينأُج، َويُ َعظِي َنُع الأ َا َيصأ يني ِبي الدِي

يَعَها  َل الأَعَساكيَر َجَي َأ يُ رأسي ِأ ِبَي ، َوَأَشاَر َعَليأهي بَ عأُضُه ُهوضي ليلأَحرأبي ُر َعَلى الن ُّ دي ، ََل يَ قأ لأَمَرضي ِأ ِبي إيلَيأهي
َنأَدقي  َن اْلأ ِأ مي نَ َعُه ِأ ََل  ليَيمأ ُضرأ َمَعُه ، فَ َقاَل: إيَذا َلَأ َأحأ ِأ ُه ، َويَ َتَخلََّف ُهَو َعن أ ِأ وري، َويُ َقاتيُلوُه َوالسُّ

َأ  ُر إيََل َأ َمأ َر اْلأ ريأي، فَ َتَأخَّ َن اْلأ َعاُف َما نَ رأُجوُه مي رِي َأضأ َن الشَّ ََ مي َا َكا ًئا، َوُرِبَّ ََ َشي أ َعُلو َأ َن يَ  َ، فَ َتَمكَّ ُعويفي
َيري  ََ الأ بييَل، وََكا َا َوَجُدوا إيلَيأهي السَّ ِأ ِبي َُوَسُه ، َوَحصَُّنوا نُ  ِأ َكُموا ُأُمورَُه ُلوا َما َأرَاُدوا، َوَأحأ َمنأ نأُج َوَعمي

. ري الأبَ َلدي ِأ بيظَاهي ُه ن أ ََ مي ، َويَ َناُلو ِأ ٍم، َويُ َقاتيُلوََّنُ ِأ ُكلَّ يَ وأ ََ إيلَيأهي ا ََيأُرُجو  بيَعكَّ
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ُر  ري ذيكأ رييِي يفي الأَبحأ صأ ُطولي الأمي ُسأ َر َواْلأ صأ َكري مي  ُوُصولي َعسأ
ري  يني أَبُو َبكأ ُل َسيأُف الدِي ُمَها الأَمليُك الأَعادي رييَُّة، َوُمَقدَّ صأ َتَصفي َشوَّاٍل َوَصَلتي الأَعَساكيُر الأمي  بأُن يفي ُمن أ



َُوُس النَّاسي بيهي وَ  ا َوَصَل َقويَيتأ نُ  نأ آََلتي أَيُّوَب، فَ َلمَّ َضَر َمَعُه مي ، َوَأحأ ِأ تأ ُظُهورُُه َتدَّ َنأ َمَعُه، َواشأ ِبي
اَلةي اْلأَ  َن الرَّجَّ ِأ مي ًئا َكثيريًا. َوَمَعُه ، َشي أ َواسي َق أ ابي َواْلأ َرقي َوالطَّاريقييَّاتي َوالنُّشَّ َن الدَّ َيرُي، اْلأيَصاري مي ُِّ الأَغ

ني الأبيََلدي  يني مي اريسي  َوََجََع َصََلُح الدِي ََ لأ ِأ ِبي في إيلَيأهي ًَل َكثيريًا، َوُهَو َعَلى َعزأمي الزَّحأ يَّةي رَاجي امي الشَّ
. لي  َوالرَّاجي

َداًما، َخبيريً  قأ ًما، ُشَجاًعا، مي ََ َشهأ ُلٌؤ، وََكا رُي ُلؤأ َمي ُمُه اْلأ ، َوُمَقدَّ رييُّ صأ ُطوُل الأمي ُسأ ا َوَوَصَل بَ عأَدُه اْلأ
ري َوالأقيَتالي  لأَبحأ َيرينأجي فَ َغنيَمَها، َوَأَخَذ ِبي َطٍة َكبيريٍَة ليلأ ََ النَّقييَبةي، فَ َوَصَل بَ غأَتًة فَ َوَقَع َعَلى َبسأ فييهي، َميأُمو

ُسأ  َا بيُوُصولي اْلأ َُوُس َمنأ ِبي ا، َفَسَكَنتأ نُ  َخَلَها إيََل َعكَّ يَمًة، فََأدأ ريًَة َعظي َواًَل َكثيريًَة، َومي َها َأمأ ن أ ُطولي مي
.َوَقوي  ِأ  َي َجَناَُّنُ

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

يني اَّللَّي  ري ليدي ةي النَّاصي ََ َليي دي بأني اْلأ ٍر( ُُمَمَّ دي )أَِي َنصأ ٍر، ُخطيَب ليَوِليِي الأَعهأ ََ َنةي، يفي َص هي السَّ  بيبَ غأَداَد، يفي َهذي
َل إيََل الأبيََلدي يفي  ُِ، َوُأرأسي رَاهي ََننيرُي َوالدَّ َُعيَل َذليَك.َونُثيَرتي الدَّ ُطأَبةي، فَ    إيقَاَمةي اْلأ

يَسى، قَ تَ َلُه  رُي عي َمي بَ َها، َوُهَو اْلأ ََّ َصاحي رييَت، َوَسَبُب َذليَك َأ ُة تيكأ ََ َليي َوفييَها، يفي َشوَّاٍل، َمَلَك اْلأ
َكًرا  ِأ َعسأ ُة إيلَيأهي ََ َليي َوتُُه، َوَمَلُكوا الأَقلأَعَة بَ عأَدُه، َفَسريََّ اْلأ َحابُُه إيخأ َفَحَصُروَها َوَتَسلَُّموَها، َوَدَخَل َأصأ

 إيََل بَ غأَداَد فَُأعأُطوا َأقأطَاًعا.
نأ بَ غأَداَد، َوَحَضَر اْلأَ  ِيِي مي َانيبي الأَغرأ ْلأ ُة ِبي ََ َليي ي بَ َناُه اْلأ ٍر، فُتيَح الرِيَِبُط الَّذي ََ ُِ، َوفييَها، يفي َص ي لأُق الأَعظي

ُهودً  ًما َمشأ ََ يَ وأ  ا.َفَكا
دي بأني هي  يني أَبُو َسعأٍد َعبأُد اَّللَّي بأُن ُُمَمَّ ، َماَت َشَرُف الدِي ََ َنةي، يفي رََمَضا هي السَّ َبةي اَّللَّي ]الأَوفَ َياُت[ َويفي َهذي

َ الأَقَضاَء بَ عأدَ  يَها، َوَأَضرَّ َوَوِلي ََ قَاضي َق، وََكا َمشأ افيعييُّ بيدي قييُه الشَّ ََ ، الأ ََ ُرو ََ بأني أَِي َعصأ ُنُه، وََكا ُه اب أ
افيعييَّةي. ََُقَهاءي الشَّ َي الأ نأ َأعأَيا يأُخ مي  الشَّ
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َرُّوبَةي َمَع َصََلحي الدِي  ْلأ ارييُّ ِبي َكَّ يَسى اْلأ يني عي َياُء الدِي قييُه ضي ََ َ الأ ي الأقيعأَدةي، تُ ُويفِي ، َوُهَو َوفييَها، يفي ذي يني
َكري  َي ُأَمَراءي َعسأ نأ َأعأَيا ، ُشَجاًعا، َكريَيًا، َذا َعَصبييٍَّة مي َّيًّ ََ َفقييًها، ُجنأدي يَّةي، وََكا ََسدي نأ ُقَدَماءي اْلأ هي، َومي

َزييَرةي ابأ  قََّه َعَليأهي ِبي ََ ، تَ  ِي بأني الأََبأزييِي َمامي أَِي الأَقاسي يأخي اْلأي َحابي الشَّ نأ َأصأ ني ُعَمَر، ُثَّ َوُمُروَءٍة، َوُهَو مي
نأَد اتََّصَل ِبيَ  َم عي نأ َشَجاَعتيهي َما َجَعَل َلُه َأقأطَاًعا، َوتَ َقدَّ ريَُكوُه َفَصاَر إيَماًما َلُه، فَ َرَأى مي يني شي َسدي الدِي

يًما. ًما َعظي يني تَ َقدُّ  َصََلحي الدِي
َني بأ  َُد بأُن َعبأدي الرَّْحأ َ َشيأُخَنا أَبُو الأَعبَّاسي َأْحأ ٍر، تُ ُويفِي ََ بأني َأفأَضلي َوفييَها، يفي َص ، الأَمعأُروُف ِبي ََ َبا ني َوهأ



َهبيهي َواْلأُ  هي َمذأ ََلَف فيقأ ًرا يفي ُعُلوٍم َكثيريٍَة، خي َُه اَّللَُّ َعاليًما ُمتَ َبحِي ََ َرْحي َة، وََكا َكَّ ، ِبي َي ُصولييِينَي، الزََّما
 ، قي َئةي، َوالأَمنأطي َي أ ، َواْلأ ، َوالنُُّجومي َرائيضي ََ َن َواْلأيَسابي َوالأ ، َولَبيَس اْلأَشي دي لزُّهأ َِ َأعأَماَلُه ِبي َوَغريأي َذليَك، َوَخَت

َة  َكَّ َبًة َوُخُلًقا. -َحَرَسَها اَّللَُّ تَ َعاََل  -َوَأقَاَم ِبي َسني النَّاسي ُصحأ نأ َأحأ ََ مي َا، وََكا َ ِبي  ُُمَاويرًا، فَ تُ ُويفِي
ي الأقيعأَدةي، َماَت أَبُو طَاليٍب الأ  نأ َوفييَها، يفي ذي ََ مي يَّةي، وََكا يُّ ُمَدرِيُس النِيظَامي ُمَباَرُك بأُن الأُمَباَركي الأَكرأخي

يَمٌة، ََةي َوالأَعامَّةي ُحرأَمٌة َعظي َليي نأَد اْلأ ًا َلُه عي ًا َخريِي ََ َصاْلي ، وََكا َلِي ََسني بأني اْلأ َحابي أَِي اْلأ َوَجاٌه  َأصأ
َربُ  ََ َحَسَن اْلأَطِي ُيضأ  بيهي الأَمَثُل. َعرييٌض، وََكا
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اَئٍة[ مي تٍِ َوََثَانينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
586 - 

اَئةٍ  مي تٍِ َوََثَانينَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
َيرينأجي  يني إيََل ُمَنازََلةي الأ دي َصََلحي الدِي َيرينأجي َوالأيَ َزكي َوَعوأ َعةي الأ ُر َوق أ  ذيكأ

َأ َذَهبَ َقدأ ذََكرأ  ََكانيهي إيََل َأ ا بَ َرَأ َأقَاَم ِبي هي، فَ َلمَّ َرُّوبَةي ليَمَرضي ا إيََل اْلأ يني َعنأ َعكَّ يَل َصََلحي الدِي  ََن رَحي
. َيرينأجي ُع َعني الأ َقطي ََ يَ زَُكُه َوَطََلئيُعُه ََل تَ ن أ َرُّوبَةي َكا ْلأ هي ِبي ةي َمَقامي َتاُء، َويفي ُمدَّ  الشِي

ا َدَخلَ  ،  فَ َلمَّ يني َقدأ َساَر ليلصَّيأدي ََّ َصََلَح الدِي َيرينأُج َأ َع الأ اَئٍة َسَي مي تٍِ َوََثَانينَي َوََخأسي نأ َسَنةي سي ٌر مي ََ َص
ا َكثيرٌي َُيأَنُع مي  ي يفي َمرأجي َعكَّ َل الَّذي ََّ الأَوحأ ِأ َقلييًَل، َوَأ نأَدُه ي يفي الأيَ َزكي عي َكَر الَّذي هي نأ ُسُلوكي َورََأى الأَعسأ

َأ يَ نأُجَد الأيَ َزَك.  َمنأ َأرَاَد َأ
ا  ، َوَْحَوأ ََ ليُمو ُِ الأُمسأ ري، فَ َقاتَ َلُه ِأ َعَلى الأيَ َزكي َوقأَت الأَعصأ نأ َخنأَدقيهي فَاغأتَ َنُموا َذليَك، َوَخَرُجوا مي

 ، ِأ اُِبُ َ ُنشَّ ، َحَّتَّ َفِني ِأ ُه َيرينأُج َعن أ َِ الأ َج ، َوَأحأ ابي لنُّشَّ ِأ ِبي ََُسُه يَنئيٍذ َْحأَلَة رَُجٍل أَن أ ِأ حي َفَحَمُلوا َعَليأهي
قُ  دأ ُ َوصي ِأ إيَلَّ الصََّبأ يهي ََ أَنَُّه ََل يُ نأجي ليُمو َِ الأُمسأ ُر، َوَعلي َمأ َِ اْلأ َتدَّ الأقيَتاُل، َوَعُظ ٍد، فَاشأ ،  َواحي الأقيَتالي

َأ َجاَء اللَّيأُل، َوقُتيَل  تيٍل إيََل َأ تَ قأ َيرينأُج إيََل فَ َقاتَ ُلوا قيَتاَل ُمسأ ي ََجَاَعٌة َكثيريٌَة، َوَعاَد الأ رييَقنيأ ََ َن الأ مي
. ِأ  َخنأَدقيهي

 ، ِأ َواَّنيي ري إيخأ َعةي، فَ َنَدَب النَّاَس إيََل َنصأ َع َخََبَ الأَوق أ َكري َسَي يني إيََل الأُمَعسأ ا َعاَد َصََلُح الدِي فََأََتُه َوَلمَّ
َيرينأَج َعاُدوا إيََل  ََّ الأ َن اْلأَََبُ َأ َتاَء َقدأ َذَهَب، َوَجاَءتأُه الأَعَساكيُر مي ، فََأقَاَم، ُثَّ إينَُّه رََأى الشِي ِأ  َخنأَدقيهي

أَص َوَْحَاَة َوَغريأيَها. َق َوْحي َمشأ نأُه، دي  الأبيََلدي الأَقرييَبةي مي
، َوقَاَتلَ  ََ ا، فَ نَ َزَل بيَتلِي َكيأَسا َرُّوبَةي َْنأَو َعكَّ َن اْلأ َم مي ِأ َعنأ قيَتالي َمنأ  فَ تَ َقدَّ َغَلُه ٍم ليَيشأ َيرينأَج ُكلَّ يَ وأ الأ

. ََ أَُمو ي َوََل َيسأ َتنيأ ََ الطَّائيََ نَي، َفَكانُوا يُ َقاتيُلو ليمي َن الأُمسأ ا مي  بيَعكَّ
 



ُطولي  ُسأ َعةي اْلأ َراجي َوَوق أ َب أ َراقي اْلأ ُر إيحأ  ذيكأ
ِأ َعَلى َعكَّ  هي ةي َمَقامي َيرينأُج، يفي ُمدَّ ََ الأ ا، ُطوُل ُكلِي َكا دًّ َن اْلأََشبي َعاليَيٍة جي ُلوا َثََلثََة أَب أَراٍج مي ا، َقدأ َعمي

َها ََخأَس طَبَ َقاٍت، ن أ ُلوا ُكلَّ بُ رأٍج مي رَاًعا، َوَعمي ََ ذي تُّو َماءي سي َها يفي السَّ ن أ  بُ رأٍج مي
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َن الأُمَقاتيَلةي، َوَقدأ ََجَُعوا يَمةي ََل  ُكلُّ طَبَ َقٍة َِمأُلوَءٌة مي َب أَراجي الأَعظي هي اْلأ ثأَل َهذي ََّ مي ََزائيري فَإي َن اْلأ َشاَِبَا مي َأخأ
وييَةي الَّ  َدأ نيي َواْلأ َلِي َوالطِي ُُلودي َواْلأ ْلأ َها ِبي ُر، َوَغَشوأ َن اْلأََشبي إيَلَّ الأَقلييُل النَّادي ُلُح َْلَا مي ِتي ََتأَنُع النَّاَر َيصأ

َراقيَها، َوأَ  نأ إيحأ َا يفي مي َُوا ِبي َهاٍت، َوزََح نأ َثََلثي جي ا مي يَنةي َعكَّ ُموَها َْنأَو َمدي َلُحوا الطُُّرَق َْلَا، َوَقدَّ صأ
َُوا، َوَشَرعُ  َا َمنأ َعَليأهي فَانأَكَش وري، َوقَاَتَل َمنأ ِبي َرَفتأ َعَلى السُّ ، فََأشأ َوَّلي نأ رَبييٍع اْلأ رييَن مي ِِي الأعيشأ وا يفي َط

ًرا.َخنأَدقيَها َوًة َوقَ هأ َأ َُيأَلَك َعن أ َرَف الأبَ َلُد َعَلى َأ  ، فََأشأ
، َوَما  يقي َن الضِي ِأ فييهي مي َلَمُه َما ُه ري، فََأعأ يني إينأَساًَن َسَبَح يفي الأَبحأ ُلُه إيََل َصََلحي الدِي َقدأ فََأرأَسَل َأهأ

، فَ رَكيَب ُهوَ  ِأ ِأ َوقَ تأليهي هي ذي نأ َأخأ َرُفوا َعَليأهي مي يعي  َأشأ نأ َجَي ِأ مي َيرينأجي َوقَاتَ ُلوُه ُموا إيََل الأ َوَعَساكيُرُه َوتَ َقدَّ
. ِأ َعنأ ُمَكاثَ َرةي الأبَ َلدي َغُلُه يًما َدائيًما َيشأ ِأ قيَتاًَل َعظي َهاَتيي  جي

لَ  يني َوفيرأَقٌة تُ َقاتيُل َأهأ : فُ رأقٌَة تُ َقاتيُل َصََلَح الدِي ي َيرينأُج فيرأقَ َتنيأ َر َقدأ َخفَّ  فَافأََتََق الأ َمأ ََّ اْلأ ا، إيَلَّ َأ َعكَّ
ري  هأ َن الشَّ ََ مي ُرو ُن َوالأعيشأ ُرَها الثَّامي ٍم ُمتَ َتابيَعٍة، آخي ، َوَداَم الأقيَتاُل ََثَانيَيَة َأَّيَّ لأبَ َلدي نأ ِبي َي َعمَّ رييَقا ََ َِ الأ ، َوَسئي

نأُه ليُمََلزََمتيهي لَيأًَل َوََّنَارًا ا الأقيَتاَل، َوَملُّوا مي ، ليَما رََأوأ َيرينأجي َعَلى الأبَ َلدي تييََلَء الأ ََ َقدأ تَ يَ قَُّنوا اسأ ليُمو ، َوالأُمسأ
َيدأ َذليكَ  ِأ ُي ُلوَها، فَ َل يَلًة إيَلَّ َوَعمي ِأ َلَأ َيَتأُُكوا حي َّنَُّ ، فَإي َب أَراجي زي َمنأ فييهي َعنأ َدفأعي اْلأ نأ َعجأ ، َوَلَأ يُ غأني مي

ًئا، َوَتَ  ِأ َشي أ ُه ُِ اَعن أ ، فََأََتُه َََلكي لأبَ َواري َواْلأ َقُنوا ِبي ِأ يُ َؤثِيرأ فييَها، فَأَي أ َها، فَ َل طي الطَّيَّاري َعَلي أ َأ َي النِي َّللَُّ بَ ُعوا رَمأ
. َراجي َب أ َراقي اْلأ ٍَ يفي إيحأ هي َوإيذأ نأدي نأ عي ٍر مي  بينأصي

َق َكا َمشأ لي دي نأ َأهأ ََّ إينأَساًَن مي ََ َسَبُب َذليَك، َأ يلي َعَقاقيرَي وََكا نَي، َوََتأصي ََّاطي عي آََلتي الن َّ َمأ ََ ُموَلًعا ِبي
هي َحالٌَة  ََ َمنأ يَ عأريفُُه يَ ُلوُمُه َعَلى َذليَك َويُ نأكيُرُه َعَليأهي َوُهَو يَ ُقوُل: َهذي ُرَها تُ َقوِيي َعَمَل النَّاري َفَكا ََل ُأَِبشي

ي َمعأريفَ تَ َها، وَكَ  َتهي َا َأشأ ي إيََّّ سي َأ ُ.بينَ  ٍر يُرييُدُه اَّللَّ َمأ ا ْلي ََ بيَعكَّ  ا
وييَةي الأُمَقوِييَةي ليل َدأ َن اْلأ ا َشرََع يفي َعَملي َما يَ عأريفُُه مي َبتأ َعَلى َعكَّ َب أَراَج َقدأ ُنصي ا رََأى اْلأ َيأُث فَ َلمَّ نَّاري، ِبي

ا  َا، فَ َلمَّ َلِي َوَغريأيِهي نيي َواْلأ َن الطِي ٌء مي ريي قَ َراُقوَش، َوُهَو ُمتَ َوِلِي ََل ََيأنَ ُعَها َشيأ َمي نأَد اْلأ َها َحَضَر عي ن أ فَ رََغ مي
َي يفي الأَمنأَجنييقي الأُمَحاذي  َأ يَ رأمي ُِ فييَها، َوقَاَل َلُه: ََتأُمُر الأَمنأَجنييقييَّ َأ َاكي ا َواْلأ ُُموري بيَعكَّ نأ اْلأ ي ليَُبأٍج مي

يهي َحَّتَّ ُأحأ  َراجي َما ُأعأطي َب أ هي اْلأ  ريَقُه.َهذي
تُ ُلُه، فَازأَدادَ  في َعَلى الأبَ َلدي َوَما فييهي َما َيَكاُد يَ قأ َوأ َن الأَغيأظي َواْلأ نأَد قَ َراُقوَش مي ََ عي  وََكا

(10/79) 



 

طي َوغَ  َأ لنِي يي ِبي َناَعةي يفي الرَّمأ هي الصِي ُل َهذي ليهي َوَحريَد َعَليأهي، فَ َقاَل َلُه: َقدأ َِبَلَغ َأهأ ليُحوا َغيأظًا بيَقوأ َأ ِأ يُ  ريأيهي فَ َل
َأ نُ َوافيَقُه  َرَج َعَلى يَدي َهَذا، َوََل َيُضرََُّن َأ ََ ليهي فَ َقاَل َلُه َمنأ َحَضَر: َلَعلَّ اَّللََّ تَ َعاََل َقدأ َجَعَل الأ َعَلى قَ وأ

ريهي. تيثَالي َأمأ مأ  فََأَجابَُه إيََل َذليَك، َوَأَمَر الأَمنأَجنييقييَّ ِبي
ةَ  دَّ ََ  فَ َرَمى عي يُحو ًئا َيصي َر ََل ُُيأريُق َشي أ َيرينأُج إيَذا رََأُوا الأقيدأ ََ الأ وييًَة لَيأَس فييَها ََنٌر، َفَكا طًا َوَأدأ ، ُقُدوٍر نيَأ

َن الأَُبأجي  َن مي ي أَلأَقاُه َقدأ ََتَكَّ ََّ الَّذي َِ َأ ََ َعَلى َسطأحي الأَُبأجي َحَّتَّ إيَذا َعلي ، َويَ لأَعُبو ََ رًا ، أَ َويَ رأُقُصو لأَقى قيدأ
َطَرَمتي النَّاُر يفي  رًا ََثنيَيًة َوََثليَثًة، فَاضأ تَ َعَل الأَُبأُج، َوأَلأَقى قيدأ ، َِمأُلوَءٌة َوَجَعَل فييَها النَّاَر فَاشأ ي الأَُبأجي  نَ َواحي

ََتََق ُهَو وَ  ، فَاحأ َربي َواْلأَََلصي سي َعني الأَمهأ َمأ َن َوَأعأَجَلتأ َمنأ يفي طَبَ َقاتيهي اْلأ ََ فييهي مي َمنأ فييهي، وََكا
ٌء َكثيرٌي. ََلحي َشيأ تي َوالسِي َّيَّ  الزَّرأدي

ِأ َعَلى الطَُّمأأنييَنةي  ُلُه ًئا َُيأمي ُوََل ََل تَ عأَمُل َشي أ ََّ الأُقُدوَر اْلأ ا َأ َا رََأوأ َيرينأجي ِبي ََ َطَمُع الأ عأيي يفي وََكا َوتَ رأكي السَّ
َل اَّللَُّ  ، اْلأَََلصي َحَّتَّ َعجَّ تَ َقَل إيََل الثَّاّني َوََّل ان أ َرَق الأَُبأَج اْلأ ا َأحأ َرةي، فَ َلمَّ خي ن أَيا قَ بأَل اْلأ  َْلُُِ النَّاَر يفي الدُّ

َرَقُه، وََكَذليَك الثَّاليُث. ، فََأحأ ِأ فيهي َوأ  َوَقدأ َهَرَب َمنأ فييهي ْلي
َلُه، َوالأ  ث أ ُهوًدا َلَأ يَ َر النَّاُس مي ًما َمشأ ََ يَ وأ ِأ بَ عأَد وََكا َرتأ ُوُجوُهُه ََ ، َوَقدأ َأسأ ََ َرُحو َأ ََ َويَ  ََ يَ نأُظُرو ليُمو ُمسأ

ِأ َأَحٌد إيَلَّ َوَلُه يفي ا ِأ لَيأَس فييهي ََّنَُّ َن الأَقتألي ْلي نَي مي ليمي ري َوَخََلصي الأُمسأ لنَّصأ لأبَ َلدي إيمَّا الأَكآبَةي فَ رأَحًة ِبي
يٌق. يٌب َوإيمَّا َصدي  َنسي

َل َذلي  نأُه َوْحُي َبلأ مي ِأ يَ قأ قأطَاَع الأَكثيرَي فَ َل َزييَلَة َواْلأي َواَل اْلأ َمأ يني فَ َبَذَل َلُه اْلأ َبََّة َك الرَُّجُل إيََل َصََلحي الدِي اْلأ
نأُه. ََزاَء إيَلَّ مي لأُتُه َّلليَّي تَ َعاََل َوََل ُأرييُد اْلأ َا َعمي رأَد، َوقَاَل: إيََّّ ََ  الأ

َتي الأُكُتُب إي  رأقييََّة.َوُسريِي لأَبَشائيري. َوَأرأَسَل َيطأُلُب الأَعَساكيَر الشَّ  ََل الأبيََلدي ِبي
َزييرَ  ََّيري اْلأ نأَجاَر َودي ُب سي ، َوُهَو َصاحي ُدودي بأني زينأكييٍِ يني زينأكييُّ بأُن َموأ َماُد الدِي ةي، ُثَّ َأََتُه فََأوَُّل َمنأ َأََتُه عي

زِي ا يني َوَلُد عي َكريهي َوُهَو َعََلُء الدِي ًما َعَلى َعسأ َُه أَبُوُه ُمَقدَّ ، َسريَّ ُدودي بأني زينأكييٍِ ُعودي بأني َموأ يني َمسأ لدِي
. لي صي ُب الأَموأ  َصاحي

َيرينأجي بيَعسأ  ُم إيََل الأ ِأ إيَذا َوَصَل يَ تَ َقدَّ ُه ن أ ََ ُكلٌّ مي ُب إيرأبيَل وََكا يني يُوُسُف َصاحي َكريهي ُثَّ َوَصَل زَيأُن الدِي
. ََ ، ُثَّ يَ نأزيُلو ِأ ، َويُ َقاتيُلوََّنُ ِأ ُُه ُِّ إيلَيأهي َغريأ  َويَ نأَض

ُطوًَل لييَ لأ  ُزوا إيََل َطرييقيهي ُأسأ ِأ َجهَّ ُه ن أ َيرينأُج بيُقرأبيهي مي َع الأ ا َسَي َر فَ َلمَّ صأ نأ مي ُطوُل مي ُسأ َقاُه َويُ َقاتيَلُه، َوَوَصَل اْلأ
يني يفي الأَعَسا  ُطولي فَ رَكيَب َصََلُح الدِي ُسأ َتغيُلوا بيقيَتاليهي َعنأ قيَتالي اْلأ ِأ ليَيشأ َهاَتيي نأ جي ِأ مي يعيَها، َوقَاتَ َلُه كيري َجَي

ي بَ رًّ  رييَقنيأ ََ َ الأ ََ الأقيَتاُل َبنيأ ٍء، َفَكا هي بيَشيأ دي َتغيُلوا َعنأ َقصأ ِأ َيشأ ا، فَ َل نأ ُدُخولي َعكَّ َن مي ا َوَِبأًرا، ; لييَ َتَمكَّ
ًما ََ يَ وأ ُلُه. وََكا ث أ ُهوًدا َلَأ يُ َؤرَّخأ مي  َمشأ

َن الأُمسأ  َيرينأُج مي ، َوَأَخَذ الأ ََلحي َن الرِيَجالي َوالسِي َا فييهي مي َيرينأجي َمرأكيًبا ِبي َن الأ ََ مي ليُمو ثأَل َوَأَخَذ الأُمسأ نَي مي ليمي
نأُه يفي الأُمسأ  ثَ َر مي ََ َأكأ َيرينأجي َكا ََّ الأَقتأَل يفي الأ يُّ َساليًما.َذليَك إيَلَّ َأ ََلمي سأ ُطوُل اْلأي ُسأ نَي، َوَوَصَل اْلأ  ليمي
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تيهي  امي َوَموأ َي إيََل الشَّ َلأَما ُر ُوُصولي َمليكي اْلأ  ذيكأ
ِأ َعَدًدا، وَ  َثريهي نأ َأكأ ، مي َيرينأجي َن الأ ِأ نَ وأٌع مي هي، َوُه نأ بيََلدي َي مي َلأَما َنةي َخَرَج َمليُك اْلأ هي السَّ ِأ أَ يفي َهذي هي َشدِي

، َوسَ  ِأ لَّتَ ُه َس َفَجَمَع َعَساكيَرُه، َوَأزَاَح عي ََلمي الأبَ يأَت الأُمَقدَّ سأ ََ َقدأ َأزأَعَجُه ُملأُك اْلأي اَر َعنأ ِبَأًسا، وََكا
يني يُ َعرِي  َا إيََل َصََلحي الدِي ينييَّةي، فََأرأَسَل َمليُك الرُّومي ِبي طَنأطي هي َوَطرييقيهي َعَلى الأُقسأ فُُه اْلأَََبَ، َويَعيُد أَنَُّه ََل بيََلدي

هي. َن الأُعُبوري يفي بيََلدي  َُيَكِيُنُه مي
َرةي َجُُ  َن الأُعُبوري ليَكث أ ينييَّةي َعَجَز َمليُكَها َعنأ َمنأعيهي مي طَنأطي َي إيََل الأُقسأ َلأَما ا َوَصَل َمليُك اْلأ هي، َلكينَُّه فَ َلمَّ وعي

ريََة، َوَلَأ  ُِ الأمي ُه َزأَواُد َمَنَع َعن أ ُِ اْلأ ، َفَضاَقتأ ِبيي ِأ نأ َْحألي َما يُرييُدونَُه إيلَيأهي يَّتيهي مي نأ رَعي  َُيَكِينأ َأَحًدا مي
َي  ، َوهي ََلمي سأ طَنأطيينييَّهي، َوَصاُروا َعَلى َأرأضي بيََلدي اْلأي َواُت، َوَساُروا َحَّتَّ َعََبُوا َخلييَج الأُقسأ َق أ َِمأَلَكُة َواْلأ

.الأَمليكي  شأ بأني َسلأَجقأ ََ بأني قَ تَ لأمي ُعودي بأني ُسَليأَما ََ بأني َمسأ  قَ لأج َأرأَسََل
ََ َمني  تُ ُلو ِأ َويَ قأ ، َفَما زَاُلوا ُيَساييُروََّنُ ُوجأ َُ اْلأ ُِ الَتُّأُكَما ا َوَصُلوا إيََل َأَوائيليَها ََثَر ِبيي ََ فَ َلمَّ ريُقو َرَد َوَيسأ ََ ان أ

ُِ َما َقَدُروا َعَليأهي، وَكَ  َلَكُه يًدا َوالث َّلأُج ُمََتَاكيًما، فََأهأ َُ يفي تيلأَك الأبيََلدي َشدي َتاًء َوالأََبأُد َيُكو َُ شي ََ الزََّما ا
. ِأ َُ فَ َقلَّ َعَدُدُه ُوُع َوالَتُّأُكَما  الأََبأُد َواْلأ

يني  ُِ الأَمليُك ُقطأُب الدِي يَنَة ُقونييََّة َخَرَج إيلَيأهي ا قَارَبُوا َمدي ِأ  فَ َلمَّ ، فَ َل ِأ نَ َعُه ََ ليَيمأ َشاهأ بأُن قَ لأج َأَرَسََل َمليكأ
رََّق  ََ َا أَبُوُه َقدأ َحَجَر َوَلُدُه الأَمذأُكوُر َعَليأهي، َوتَ  ٌة، فَ َعاَد إيََل ُقونييََّة َوِبي ِأ قُ وَّ هي، َيُكنأ َلُه ِبيي َأوأََلُدُه يفي بيََلدي

ِأ َعَلى َنَ  ُه ن أ ٍد مي َها.َوتَ َغلََّب ُكلُّ َواحي ن أ َيٍة مي  حي
َ يفي أَثَريهي فَ َنازَُلوا ُقونييََّة، َوَأرأَسُلوا إيََل قَ لأج أَ  ريأ َرُعوا السَّ يني َأسأ ِأ ُقطأُب الدِي ُه ا َعاَد َعن أ يًَّة فَ َلمَّ ََ َهدي َرَسََل

ََن الأبَ يأَت الأمُ  َا َقَصدأ ََنَها، َوإيََّّ ََن بيََلَدَك َوََل َأَردأ يَّتيهي َوقَاُلوا َلُه: َما َقَصدأ ََ ليَرعي َأ َيَأَذ نأُه َأ َس، َوَطَلُبوا مي َقدَّ
، َفَشبيُعوا، وَ  ََ ِأ َما يُرييُدو ََ يفي َذليَك، فََأََتُه نأ ُقوٍت َوَغريأيهي، فََأذي ََ إيلَيأهي مي َراجي َما َُيأَتاُجو تَ َزوَُّدوا، يفي إيخأ

 َوَساُروا.
َأ َيَأُمَر  يني َأ نأ ُقطأبي الدِي نأ ُأَمَرائيهي رََهائيَن، ُثَّ َطَلُبوا مي ِأ ََجَاَعًة مي َِ إيلَيأهي َأ ُيَسلِي ، َوَأ ِأ ُه لأَكفِي َعن أ َتُه ِبي ي َّ رَعي

ِأ َوَلَأ  ِأ َمَعُه ، َفَساُروا ِبيي ِأ َرُهُه ََ َيكأ ريًا َكا رييَن َأمي شأ ًَا َوعي ِأ نَ يِي َِ إيلَيأهي ، َفَسلَّ ِأ ََ ََيَافُ ُه ََيأَتنيعي اللُُّصوُص وََكا
ُهُ  ِأ َوَغريأ هي دي نأ َقصأ  ِأ مي
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ِأ َمنأ َهلَ  ُه ن أ ، َفمي ِأ َُمَراءي َوقَ يََّدُه َن اْلأ َي َعَلى َمنأ َمَعُه مي َلأَما ِأ فَ َقَبَض َمليُك اْلأ َعرُّضي إيلَيأهي َك يفي َوالت َّ
َسُه. َأ ِأ َمنأ َفَدى نَ  ُه ن أ ريهي، َومي  َأسأ



َي َحَّتَّ أََتى بيََلَد اْلأَ  َلأَما ِأ َوَساَر َمليُك اْلأ ُه ، فََأَمدَّ ََ انََة بأني ليُيو ََ طي َُ بأُن اصأ بُ َها ََلُفو ، َوَصاحي رأَمني
، ُثَّ َساُروا َْنأَو أَنأطَاكيَيةَ  ِأ هي، َوَأظأَهَر الطَّاَعَة َْلُ ِأ يفي بيََلدي َمُه ، َوَحكَّ َواتي َوالأُعُلوفَاتي َق أ ْلأ ََ يفي ِبي ، وََكا

نأَدُه، ِأ ََّنأٌر فَ نَ َزُلوا عي ُلُغ الأَماُء َوَسَط  َطرييقيهي نأُه ََل يَ ب أ ٍَ مي َل فَ َغريَق يفي َمَكا ِأ إيلَيأهي لييَ غأَتسي َوَدَخَل َمليُكُه
ى اَّللَُّ َشرَُّه. ََ  الرَُّجلي وََك

َحابُُه َعَليأهي، فَأَ  تَ َلَف َأصأ ََ َمَعُه َوَلٌد َلُه، َفَصاَر َمليًكا بَ عأَدُه، َوَساَر إيََل أَنأطَاكيَيَة، فَاخأ ُِ وََكا َحبَّ بَ عأُضُه
ِأ َماَل إيََل ََتألييكي َأٍخ َلُه، فَ َعاَد أَيأًضا، َوَساَر فييَمنأ  هي، فَ َتَخلََّف َعنأُه، َوبَ عأُضُه َد إيََل بيََلدي تأ  الأَعوأ َصحَّ

ُِ الأَوَِبُء َوالأمَ  ا، َوَوَقَع فييهي ًَ ا َوَأرأبَعينَي أَلأ ًَ ِأ وََكانُوا نَ يِي ُتُه َلُه، فَ َعَرَضُه ِأ نيي َّ ُت، فَ َوَصُلوا إيََل أَنأطَاكيَيَة وََكَأَّنَُّ وأ
َن الأُقُبوري.  َقدأ نُبيُشوا مي

ا، َفَساُروا َعَلى َجبَ َلةَ  يَن َعَلى َعكَّ َيرينأجي الَّذي رَي إيََل الأ َن َْلُُِ الأَمسي بُ َها، َوَحسَّ ِأ َصاحي قييََّة  فَ َتََبََّم ِبيي َوََلذي
َن الأبيََلدي الَّ  َا مي ِأ َخلأًقا  َوَغريأيِهي ُه ن أ ، َوَأَخُذوا مي ِأ ُل َحَلَب َوَغريأيَها إيلَيأهي ، َوَخَرَج َأهأ ََ ليُمو ِتي َمَلَكَها الأُمسأ

ُت، ف َ  ُِ الأَموأ ًما َفَكثُ َر فييهي َا َأَّيَّ َذ، فَ بَ َلُغوا َطَرابُ ُلَس، َوَأقَاُموا ِبي َّنأ ُأخي ثَ ُر ِمي ِأ يَ بأَق َكثيريًا، َوَماَت َأكأ َل
ِأ إيَلَّ  ُه ن أ ا َما َنَ مي ا َوَصُلوا َورََأوأ ا، َوَلمَّ يَن َعَلى َعكَّ َيرينأجي الَّذي ري إيََل الأ ِأ  َْنأُو أَلأفي رَُجٍل، فَ رَكيُبوا يفي الأَبحأ َْلُ

ُِ الأَمَراكيُب َوَلَأ يَ نأجُ  ِأ فَ َغريَقتأ ِبيي هي تيََلفي َعاُدوا إيََل بيََلدي خأ َن اَلي ِأ فييهي مي ِأ َوَما ُه ِأ َأَحٌد. يفي َطرييقيهي ُه ن أ  مي
َن الأُعُبو  ِأ مي ، َويَعيُدُه أَنَُّه ََيأنَ ُعُه ِأ َباريهي خأ يني ِبَي ََ ُيَكاتيُب َصََلَح الدِي ََ الأَمليُك قَ لأج َأَرَسََل هي وََكا ري يفي بيََلدي

ََّ َأوأََلَدهُ  َ ، ْلي ِأ ُه زي َعن أ لأَعجأ ُر ِبي َُوَها َأرأَسَل يَ عأَتذي ا َعََبُوَها َوَخلَّ َحَكُموا َعَليأهي، َوَحَجُروا َعَليأهي  فَ َلمَّ
رَُّقوا َعنأُه، َوَخَرُجوا َعنأ طَاَعتيهي. ََ  َوتَ 

َحابَُه، َتَشاَر َأصأ نَُّه اسأ ، فَإي َي َلأَما نأَد ُوُصولي اْلأَََبي بيُعُبوري َمليكي اْلأ يني عي  َوَأمَّا َصََلُح الدِي
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لأ  ِأ َعَليأهي ِبي ُه ن أ ا.فََأَشاَر َكثيرٌي مي َنأ َعَلى َعكَّ ُلوا ِبي َأ يَ تَّصي ِأ قَ بأَل َأ ِأ َوُُمَارَبَتيهي ريي إيََل َطرييقيهي  َمسي
نأ َعسَ  ا مي َِ َمنأ بيَعكَّ لي َتسأ َعُل َذليَك ليَئَلَّ َيسأ َأ يَنئيٍذ نَ  نَّا، َوحي ُربُوا مي َأ يَ قأ ُِ إيََل َأ اكيريََن َلكينَُّه فَ َقاَل: َبلأ نُقيي

نأ  ُ َذليَك، إيََل َسريََّ بَ عأَض َمنأ عي َزَر َوَغريأ قييََّة َوَشي أ َكُر َحَلَب َوَجبَ َلَة َوََلذي َها َعسأ ن أ َن الأَعَساكيري مي َدُه مي
. ِأ يَتيهي نأ َعادي ُظوََّنَا مي ََ  َأعأَمالي َحَلَب ليَيُكونُوا يفي َأطأَرافي الأبيََلدي َُيأ

نَي. َكَما قَاَل اَّللَُّ َعزَّ َوجَ  ليمي ََ َحاُل الأُمسأ ِأ َوإيذأ وََكا نأُك َل مي ََ نأ َأسأ ِأ َومي قيُك نأ فَ وأ ِأ مي لَّ: }إيذأ َجاُءوُك
 ََ ُنو مي ََ ُهَناليَك اب أُتليَي الأُمؤأ َّللَّي الظُُّنو ََ ِبي َر َوَتظُنُّو ََناجي َبأَصاُر َوبَ َلَغتي الأُقُلوُب اْلأ َوزُلأزيُلوا زيلأَزاًَل زَاَغتي اْلأ

يًدا{ ]اْلحزاب:  ََى اَّللَُّ 10َشدي .[ َفَك ِأ ِأ يفي َْنأريهي ِأ َورَدَّ َكيأَدُه   َشرَُّه
 َ ي، َرْحي ََ َأخي لي قَ رأيٌَة وََكا صي ََ َلُه بيبَ َلدي الأَموأ يني َكا ََّ بَ عأَض ُأَمَراءي َصََلحي الدِي ِأ َأ فيهي ةي َخوأ دَّ نأ شي ُه اَّللَُّ َومي

، ٍ نأَطٍة َوَشعيرٍي َوتيْبأ نأ حي َلَها مي َها، َفَحصََّل َدخأ فََأرأَسَل إيلَيأهي يفي بَ يأعي الأَغلَّةي، فَ َوَصَل كيَتابُُه يَ ُقوُل: "  يَ تَ َوَلَّ



ي ". َن التِيْبأ ثيرأ لََنا مي َتكأ رأَد، َواسأ ََ َبََّة الأ  ََل تَبيعي اْلأ
َأ َذلي  َل، ُثَّ بَ عأَد َذليَك َوَصَل كيَتابُُه يَ ُقوُل: تَبييُع الطََّعاَم َفَما بيَنا َحاَجٌة إيلَيأهي، ُثَّ: إي صي َم الأَموأ رَي َقدي َمي َك اْلأ

ا َوَصَلتي  ريٍَة، فَ َقاَل: َلمَّ ٍة َيسي َي فييَها بَ عأَد ُمدَّ ذأ نأ بَ يأعي الأَغلَّةي، ُثَّ اْلأي َباُر َفَسأَلأَناُه َعني الأَمنأعي مي َخأ  اْلأ
امي ُمَقاٌم. لشَّ َقنَّا أَن ََّنا لَيأَس لََنا ِبي َي أَي أ َلأَما  بيُوُصولي َمليكي اْلأ

ُِ اَّللَُّ  َلَكُه ا َأهأ ، َوَلمَّ ِأ َنا إيلَيأُك ئ أ ريًَة لََنا إيَذا جي ََ َذخي نأ بَ يأعي الأَغلَّةي ليَتُكو لأَمنأعي مي  تَ َعاََل، َوَأغأََن َفَكتَ بأُت ِبي
اعي بيَثَمنيَها. ََ نأتي َها َكتَ بأُت بيبَ يأعيَها َواَلي  َعن أ

 
َيرينأجي عَ  نَي َوالأ ليمي َعٍة ليلأُمسأ ُر َوق أ اذيكأ  َلى َعكَّ

نأ َورَاءي خَ  ُلَها مي َيرينأُج فَاريُسَها َورَاجي َرةي َخَرَجتي الأ خي نأ َُجَاَدى اْلأ رييَن مي َنةي يفي الأعيشأ هي السَّ ، َويفيي َهذي ِأ قيهي َنادي
صأ  َكري مي ، َوَقَصُدوا َْنأَو َعسأ ِأ ِأ َكثيرٌي ََل ُُيأَصى َعَدُدُه نَي، َوُه ليمي ُموا إيََل الأُمسأ ُِ َوتَ َقدَّ ُمُه َر، َوُمَقدَّ

، فَ  َيرينأجي َُّوا ليليَقاءي الأ َط ََ َقدأ رَكيُبوا َواصأ رييُّو صأ ََ الأمي ري بأُن أَيُّوَب، وََكا ُل أَبُو َبكأ ا، الأَمليُك الأَعادي الأتَ َقوأ
يًدا. تَ تَ ُلوا قيَتاًَل َشدي  َواق أ

َياَمهُ  َيرينأُج خي ، َوَدَخَل الأ ِأ ُه ََ َعن أ رييُّو صأ ، فَاْنأَاَز الأمي ِأ ََ َعَليأهي رييُّو صأ ِأ فَ َعَطَف الأمي َواَْلُ ، َوََّنَُبوا َأمأ ِأ
َها. ِأ َعن أ َرُجوُه ِأ فََأخأ هي َيامي نأ َوَسطي خي ِأ مي  فَ َقاتَ ُلوُه

يَن  ُِ الَّذي َحاِبيي ، فَ َقَطُعوا الأَمَدَد َعنأ َأصأ َيرينأجي قي الأ رييِينَي َْنأَو َخَنادي صأ َن الأمي ٌة مي َهتأ طَائيََ َخَرُجوا، َوتَ َوجَّ
ُيوُف مي  ُِ السُّ ، َوَأَخَذَتأُ ِأ يهي َيأدي ا ِبي ِأ أَلأَقوأ َداُدُه َقَطَعتأ َأمأ ا ان أ ، فَ َلمَّ لي لينَي، َكالنَّمأ َيٍة وََكانُوا ُمتَّصي نأ ُكلِي ََنحي

يَمٌة، يَزييُد َعَدُد الأقَ  تَ َلٌة َعظي ِأ َمقأ ُه ن أ رييُد، َوقُتيَل مي ِأ إيَلَّ الشَّ ُه ن أ ِأ يَ نأُج مي َلى َعَلى َعَشَرةي آََلفي قَتييٍل.فَ َل  ت أ
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زِي  َشاهأ بأُن عي يني ُخرَّمأ ِأ َعََلُء الدِي ُمُه ََ ُمَقدَّ َر، وََكا صأ َكري مي نأ َعسأ لي َقرييَبًة مي صي يني وََكاَنتأ َعَساكيُر الأَموأ  الدِي
، َوِبَ  َيرينأجي ، َفَحَمُلوا أَيأًضا َعَلى الأ لي صي بي الأَموأ ُعوٍد َصاحي ِأ نَ يأًَل َكثيريًا، َمسأ ُه ن أ ، َوََنُلوا مي ِأ َلُغوا يفي قيَتاْليي

، َوََل َأَحٌد مي  يني َاصِي الَِّتي َمَع َصََلحي الدِي َلأَقةي اْلأ َن اْلأ ري الأقيَتاَل َأَحٌد مي يُعُه، َوَلَأ يُ َباشي َن َهَذا َجَي
ُب سي  ، َصاحي يني زينأكييٌّ َماُد الدِي َا عي ََ ِبي .الأَميأَسَرةي، وََكا ِأ ُُه َكُر إيرأبيَل َوَغريأ  نأَجاَر َوَعسأ

 ََ ليُمو ، َوَأَشاَر الأُمسأ ِأ ، َوََلَنتأ َعرييَكتُ ُه ِأ ثَُة ََخََدتأ ََجأَرَُتُ َادي هي اْلأ َيرينأجي َهذي ا َجَرى َعَلى الأ َعَلى  َوَلمَّ
ِأ َعَلى َهذي  ِأ َوُه ُِ الأقيَتاَل، َوُمَناَجَزَتيي َُباَكَرَتيي يني ِبأ ، فَاتَُّيَق أَنَُّه َوَصَلُه َصََلحي الدِي َزَعي ََلعي َواْلأ َن اْلأ َالي مي هي اْلأ

تي َوالأقَ  َن الأَموأ َحابَُه مي ، َوَما َأَصاَب َأصأ َي َلأَما تي َمليكي اْلأ َوأ نأ َحَلَب َُيأََبُ فييهي ِبي َن الأَغدي كيَتاٌب مي تألي مي
لَّ  ني الأقي ِأ إيلَيأهي مي ُرُه ري، َوَما َصاَر َأمأ َسأ لَّةي.َواْلأ  ةي َوالذِي

َيرينأجَ  ََّ الأ ، َوظَنُّوا َأ ِأ َا َعنأ قيَتالي َمنأ ِبييزَائيهي َرحي ِبي ََ َرى َوالأ هي الأُبشأ َذي ََ ِبي ليُمو تَ َغَل الأُمسأ ِأ  َواشأ إيَذا بَ َلَغُه



 ََ ا َكا ، فَ َلمَّ ِأ فيهي فًا َعَلى َخوأ ، َوَخوأ ِأ نيهي ًنا َعَلى َوهأ َداٌد  َهَذا اْلأَََبُ ازأَداُدوا َوهأ َيرينأَج َأمأ ي أََتتي الأ َمنيأ بَ عأَد يَ وأ
يسَ  َرنأسي ي َمليكي إيف أ رييَّةي يُ َقاُل لَُه الأَكنأُد َهريي ابأُن َأخي َن الأُكُنودي الأَبحأ ري َمَع َكنأٍد َكبيرٍي مي َبييهي، يفي الأَبحأ  ْلي

هي. ُمِي ي َمليكي إينأكيلأَتاَر ْلي  َوابأُن َأخي
َن اْلأَ  َناَد، َوَبَذَل َوَوَصَل َمَعُه مي َجأ ، َفَجنََّد اْلأ َيرينأجي َصاَء، فَ َوَصَل إيََل الأ حأ َُوُق اْلأي ٌء َكثيرٌي يَ  َوالي َشيأ مأ

ُلو  ِأ يَ ت أ َلٌة إيلَيأهي َداَد َواصي َمأ ََّ اْلأ ِأ َأ ََبَُه ، َوَأخأ ِأ فَ َقويَيتأ َواطأَمأَنَّتأ َُوُسُه َواَل فَ َعاَدتأ نُ  َمأ بَ عأُضَها اْلأ
.بَ عأًضا، فَ تَ  ِأ َيُظوا َمَكاََّنُ  َماَسُكوا َوَح

نأ  يني مي تَ َقَل َصََلُح الدِي ، فَان أ ِأ نَي َوقيَتاْليي ليمي ُُروَج إيََل ليَقاءي الأُمسأ ََ اْلأ ِأ يُرييُدو  َمَكانيهي إيََل ُثَّ َأظأَهُروا َأَّنَُّ
َرةي، ليَيَسعَ  خي نأ َُجَاَدى اْلأ رييَن مي ابيعي َوالأعيشأ َرُّوبَةي يفي السَّ تَ َنتأ بيرييحي  اْلأ َزَلُة َقدأ أَن أ الأَمَجاُل، وََكاَنتي الأَمن أ

َلى.  الأَقت أ
نَي فََأخَ  ليمي َن الأُمسأ ا مي َِبٍت َوَعرَّاَداٍت، َفَخَرَج َمنأ بيَعكَّ ََّ الأَكنأَد َهريي َنَصَب َمنأَجنييًقا َوَدِبَّ ُذوَها، ُثَّ إي

، ُثَّ  َيرينأجي َن الأ نأَدَها َكثيريًا مي ِأ َوقَ تَ ُلوا عي َب َمنأَجنييًقا، فَ َل َأ يَ نأصي ذي َُمَانييقيهي َأرَاَد َأ ََّ الأَكنأَد َهريي بَ عأَد َأخأ  إي
َا َمنأ يَ رأمي  ُ ِبي َتَتي نأ َعَملي َسَتائيَر َيسأ ََ مي ا َكانُوا ََيأنَ ُعو نَي بيَعكَّ ليمي ََّ الأُمسأ َ نأ َذليَك ْلي نأ مي َن يَ َتَمكَّ ي مي

َل تَ  ، فَ َعمي .الأَمنأَجنييقي َن الأبَ َلدي لأبُ عأدي مي نأ تُ َراٍب ِبي  َلًّ مي
ََ بيهي، َويُ َقرِيبُونَُه إي  ُو َتَتي ، َوَيسأ رييجي لتَّدأ ََ التَّلَّ إيََل الأبَ َلدي ِبي ُقُلو َيرينأَج َكانُوا يَ ن أ ََّ الأ ا َصاَر ُثَّ إي ، فَ َلمَّ ََل الأبَ َلدي

ُر مَ  نأَدُه َحجأ ُل َمنأ عي َيأُث َيصي َن الأبَ َلدي ِبي ،مي ي  نأَجنييٍق، َنَصُبوا َورَاَءُه َمنأَجنييَقنيأ
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ًَة َْلَُما.  َوَصاَر التَّلُّ ُسَتأ
اذي ا ََ ِأ ِبيين أ َكنأَدرييَّةي َيَأُمُرُه سأ يني إيََل اْلأي ا، فََأرأَسَل َصََلُح الدِي ريَُة َقدأ قَ لَّتأ بيَعكَّ َواتي وََكاَنتي الأمي َق أ ْلأ

ُوَت يفي َذليَك، َواللُُّحومي َوَغريأي َذلي  يَنةي َبريأ َدي اُذَها، َفَسريََّ إيََل ََنئيبيهي ِبي ََ َر إين أ ا، فَ َتَأخَّ َك يفي الأَمَراكيبي إيََل َعكَّ
َيرينأجي َوتَ  َا فَ َلبيُسوا َملأَبَس الأ نأ ُكلِي َما يُرييُدونَُه، َوَأَمَر َمنأ ِبي يَمًة َِمأُلوَءًة مي ُهوا َفَسريََّ بُطأَسًة َعظي ِأ َشب َّ ِبيي

. ََ َها الصُّلأَبا  َورَفَ ُعوا َعَلي أ
يَناَء  ا َحاَذتأ مي ِأ يَ تَ َعرَُّضوا َْلَا فَ َلمَّ ِأ فَ َل َا َْلُ َيرينأُج َأَّنَّ ا َلَأ َيُشكَّ الأ ا َوَصُلوا إيََل َعكَّ َخَلَها َمنأ فَ َلمَّ ا َأدأ َعكَّ

تَ َعُشوا َوَقويَيتأ ن ُ  ، َوان أ ََ ليُمو َا الأُمسأ ريَح ِبي ََ َا، فَ  َن ِبي ريَُة مي ُِ الأمي ُه َأ أَتَ ت أ َا فييَها إيََل َأ ، َوتَ بَ لَُّغوا ِبي ِأ َُوُسُه
َكنأَدرييَّةي. سأ  اْلأي

َكنأَدري  سأ ي اْلأي َذتأ بينَ َواحي ري يفي َْنأوي أَلأفي ُمَقاتيٍل فَُأخي لي الأَبحأ نأ َداخي َيرينأجي مي َن الأ يَّةي، َوَخَرَجتأ َمليَكٌة مي
َذ َمنأ َمَعَها ُثَّ  لُُه  َوُأخي ريهي، َوقَ وأ ََ َعنأ َأمأ ُدُرو ي َيصأ ُِ الَّذي نأ َِبَِب، َوُهَو َكبيريُُه ِأ كيَتاٌب مي َيرينأَج َوَصَلُه ََّ الأ إي

ِأ َمنأ َحَرَمُه، َوالأُمَقرَُّب َمنأ قَ رَّبَُه، َوهُ  نأَدُه ُروُم عي لي النَّبييِينَي ََل َُيَاَلُف، َوالأَمحأ ِأ َكَقوأ نأَدُه ُب عي َو َصاحي



َيري ُرو  يعي الأ ِأ أَنَُّه َقدأ َأرأَسَل إيََل َجَي ليُمُه هي، َويُ عأ ِأ بيَصَددي ََُلزََمةي َما ُه ِأ ِبي َى، َيَأُمُرُه يََّة الأُكَبأ ِأ مي نأجي َيَأُمُرُه
، فَازأَداُدوا ِأ َدادي إيلَيأهي َمأ ِأ بيُوُصولي اْلأ ليُمُه ِأ بَ رًّا َوَِبأًرا، َويُ عأ ريي إيََل َْنأَدَتيي لأَمسي ًة َوَطَمًعا. ِبي  قُ وَّ

 
ِأ  قيهي نأ َخَنادي َيرينأجي مي ُر ُخُروجي الأ  ذيكأ

َوالي الَِّتي وَ  َمأ ْلأ ، َوَجنََّد َْلُُِ الأَكنأُد َهريي ََجأًعا َكثيريًا ِبي َيرينأجي َداُد إيََل الأ َمأ ا تَ َتابَ َعتي اْلأ َصَلتأ َمَعُه َعَزُموا َلمَّ
ِأ َومُ  قيهي نأ َخَنادي ُُروجي مي َلَها، َعَلى اْلأ ا َمنأ َُيأُصُرَها َويُ َقاتيُل َأهأ نَي، َفََتَُكوا َعَلى َعكَّ ليمي َناَجَزةي الأُمسأ

َرًة، وََكالنَّاري ََجأَرًة. لي َكث أ َي َعَشَر َشوَّاٍل يفي َعَدٍد َكالرَّمأ  َوَخَرُجوا َحادي
نَي إيََل  ليمي َقاَل الأُمسأ يني َذليَك نَ َقَل أَث أ ا رََأى َصََلُح الدِي ا، فَ َلمَّ َخ َعنأ َعكَّ ، َوُهَو َعَلى َثََلثَةي فَ َراسي ََ  قَ يأُمو

َيرينأَج َعَلى تَ عأبي  ، َوَلقيَي الأ َي َلأَما ا َهَلَك َمليُك اْلأ نأ َعَساكيريهي َلمَّ ََ َقدأ َعاَد إيلَيأهي َمنأ فَ رََّق مي  َئٍة َحَسَنٍة.وََكا
ُر غَ  ، َوالظَّاهي َفأَضُل َعلييٌّ ََ َأوأََلُدُه اْلأ ُل أَبُو وََكا َّا يَليي الأَقلأَب، َوَأُخوُه الأَعادي ٌر[ ِمي ازيي، َوالظَّافيُر ]َخضي

، صَ  يني َماُد الدِي ََ يفي الأَميأَسَرةي عي ، وََكا ِأ َِّ إيلَيأهي َر َوَمني انأَض صأ ٍر يفي الأَميأَمَنةي، َوَمَعُه َعَساكيُر مي ُب َبكأ احي
ُب َْحَاةَ  ، َصاحي يني نأَجاَر، َوَتقييُّ الدِي ُب َجزييَرةي ابأني ُعَمَر، َمَع ََجَاَعٍة سي يني َسنأَجرأ َشاهأ َصاحي ، َوُمعيزُّ الدِي

نأ ُأَمَرائيهي.  مي
ريٍف عَ  ََ يَ عأَتاُدُه، فَ َنَصَب َلُه َخيأَمًة َصغيريًَة َعَلى َتلٍِ ُمشأ يني َأَخَذُه َمَغٌس َكا ََّ َصََلَح الدِي َلى َواتَُّيَق َأ

َكري، َونَ َزلَ   الأَعسأ
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َهري، َفَشاَهُدو  َيرينأُج، َشرأقييَّ ََّنٍَر ُهَناَك، َحَّتَّ َوَصُلوا إيََل رَأأسي الن َّ ، َفَساَر الأ ِأ ا َعَساكيَر فييَها يَ نأُظُر إيلَيأهي
َن ال ِأ مي َطُروا َعَليأهي يَُّة، َوَأمأ َالأشي ُِ اْلأ َرََتَا، فَارأََتُعوا ليَذليَك، َوَلقييَ ُه ََلمي وََكث أ سأ َُتُ اْلأي َهامي َما َكاَد َيسأ سِي

َس. مأ  الشَّ
َيرينأُج قَ  ، َوالأ ِأ يَُّة يُ َقاتيُلوََّنُ َالأشي ُِ اْلأ َهري، َوَلزيَمُه ِيِي الن َّ ُلوا إيََل َغرأ ا َذليَك ََتَوَّ ا رََأوأ ُعوا، َوَلزيَم فَ َلمَّ دأ ََتَمَّ

َل ا َأ ََتأمي يَّةي َأ َالأشي ََ َغَرُض اْلأ ِأ بَ عأًضا، وََكا َِ بَ عأُضُه ََ َويَ لأَتحي ليُمو ُِ الأُمسأ ، فَ يَ لأَقاُه ِأ َيرينأُج َعَليأهي لأ
، ف َ  ِأ قيهي ارَقَةي َخَنادي ََ ُموا َعَلى ُم َيرينأُج َقدأ َندي ََ الأ ََتييَح النَّاُس، وََكا ُل، َوَيسأ صأ ََ ََ الأ َلزيُموا الأقيَتاُل، فَ َيُكو

ِأ تيلأَك. َلتَ ُه ، َوَِبُتوا لَي أ ِأ  َمَكاََّنُ
ا َكا ِأ ََترًَة فَ َلمَّ ِأ يُ َقاتيُلوََّنُ َتافيهي يَُّة يفي َأكأ َالأشي ، َواْلأ ِأ َنأَدقيهي ُموا ِبي ا لييَ عأَتصي ََ الأَغُد َعاُدوا َْنأَو َعكَّ

ِأ لي  َيرينأجي قَتييٌل َأَخُذوُه َمَعُه َن الأ ، وَُكلََّما قُتيَل مي َهامي لسِي ، َوََترًَة ِبي لرِيَماحي ، َوََترًَة ِبي ُيوفي لسُّ َِ َئَلَّ ِبي َل  يَ عأ
يأَصَل، َوإي  ََ َي الأ يني َلَكاَنتأ هي ي َحَدَث بيَصََلحي الدِي َََلُ الَّذي ََل َذليَك اْلأ ، فَ َلوأ ِأ ََ َما َأَصاَِبُ ليُمو َا َّلليَّي الأُمسأ ََّّ

ِأ بَ عأَدَها ُظُهوٌر مي  ، َوَلَأ َيُكنأ َْلُ ِأ َيرينأُج َخنأَدقَ ُه ا بَ َلَغ الأ ٌر ُهَو َِبليُغُه، فَ َلمَّ ََ إيََل َأمأ ليُمو نأُه، َعاَد الأُمسأ



َيرينأجي َخلأًقا َكثيريًا. َن الأ ، َوَقدأ قَ تَ ُلوا مي ِأ هي َيامي  خي
َيرينأجي ََجَاَعةٌ  نَي، َوتَ َعرََّض ليلأ ليمي َن الأُمسأ نأ َشوَّاٍل أَيأًضا َكَمَن ََجَاَعٌة مي رييَن مي َرى، َويفي الثَّاليثي َوالأعيشأ  ُأخأ

ِأ أَ  َيرينأُج َفَخَرَج إيلَيأهي ُِ الأ ، َوتَبيَعُه ِأ نأ قيَتاٍل، َوَتطَاَوُلوا َْلُ ًئا مي ََ َشي أ ليُمو ُِ الأُمسأ اَئةي فَاريٍس، فَ َقاتَ َلُه رأبَ ُعمي
ِأ َأَحٌد. ُه ن أ ليتأ مي َأ ِأ يَ  ِأ فَ َل نَي، َفَخَرُجوا َعَليأهي  َحَّتَّ َجاُزوا الأَكمي

َيرينأجي َحَّتَّ بَ َلغَ  َتدَّ الأَغََلُء َعَلى الأ ، َفَصََبُوا َعَلى َواشأ يَناٍر ُصورييٍِ اَئةي دي نأ مي ثَ َر مي َرارَُة اْلأينأَطةي َأكأ تأ غي
َيظُ  َتحأ رُي ُأَساَمُة، ُمسأ َمي ُِ اْلأ ُه ن أ َي مي َن الأبُ لأَدا ُِ الطََّعاَم مي ََ إيلَيأهي ُلو ََ َُيأمي ليُمو ََ الأُمسأ ُوَت،   َهَذا، وََكا َبريأ

َهُ  ُل الطََّعاَم َوَغريأ ََ َُيأمي نأ َكا ُل مي ََ َُيأمي ، َكا ُطوبي لأَمشأ ََد الأَمعأُروُف ِبي يني َعلييُّ بأُن َأْحأ ِأ َسيأُف الدِي ُه ن أ ، َومي
َتا ََل َذليَك َْلََلُكوا ُجوًعا ُخُصوًصا يفي الشِي ََ َوَغريأيَها، َوَلوأ َقََل نأ َعسأ ، وََكَذليَك مي ِأ ءي َصيأَدا أَيأًضا إيلَيأهي

نأَد انأقيطَاعي َمَراكيبيهي  ري.عي ََياجي الأَبحأ ِأ ْلي ُه  ِأ َعن أ
 

َذتأ  رييطي فييهي َحَّتَّ ُأخي َأ ا َوالت َّ ييريي الأَبَدلي إيََل َعكَّ ُر َتسأ  ذيكأ
َا َلَأ َتكُ  ََّنَّ ِأ ْلي نأَدُه ُِ الَِّتي عي َيرينأُج َعَلى َمَراكيبيهي تي الرِيََّيُح، َخاَف الأ ََ َتاُء، َوَعَص َِ الشِي ا َهَج نأ يفي َلمَّ

يَناءي  ا يفي الأمي َتَح الطَّرييُق إيََل َعكَّ ََ ََزائيري، فَان أ ِأ ُصوَر َواْلأ هي ُوَها إيََل بيََلدي  ، َفَسريَّ
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آَمَة. ََ الضََّجَر َوالأَمَلَل َوالسَّ ُكو يني َيشأ ُلَها إيََل َصََلحي الدِي ري، فََأرأَسَل َأهأ  الأَبحأ
يني أَبُو ا رُي ُحَساُم الدِي َمي َا اْلأ ََ ِبي يني ِبييقَاَمةي وََكا َها، فََأَمَر َصََلُح الدِي ًما َعَلى ُجنأدي نُي ُمَقدَّ مي َيأَجاءي السَّ ْلأ

َُباَشَرةي َذليَك، فَان أ  َل ِبي َراجي َمنأ فييَها، َوَأَمَر َأَخاُه الأَمليَك الأَعادي َها، َوإيخأ هي إيلَي أ اذي ََ تَ َقَل إيََل الأَبَدلي َوإين أ
ري، َونَ َزَل ََتأ  َكري َجانيبي الأَبحأ َن الأَعسأ َ، وَُكلََّما َجاَءُه ََجَاَعٌة مي َواّني ا، َوََجََع الأَمَراكيَب َوالشَّ ََ َت َجَبلي َحي أ

َها. ِأ إيلَي أ َُه  َسريَّ
يَن َدَخُلوا قَلي  ََ الَّذي ريًا َفَكا ََ َأمي تُّو َا سي ََ ِبي ريًا، وََكا ََ َأمي ُرو شأ َها عي ، َفَدَخَل إيلَي أ ِأ َوَضُه َرَج عي  يًَل َوَأخأ

. ِأ اَذُه ََ يني ََتأنييَد الرِيَجالي َوإين أ ََل نُ وَّاُب َصََلحي الدِي يَن َخَرُجوا، َوَأِهأ َبةي إيََل الَّذي لنِيسأ  ِبي
ِأ ِبيَ  ُتوُه ِأ ََجَاَعٌة َقدأ ُجنِيُدوا تَ َعن َّ َن النََّصاَرى، وََكانُوا إيَذا َجاَءُه ٌم مي َزانَةي َماليهي قَ وأ ََ َعَلى خي َواٍع َشَّتَّ وََكا ، ن أ

َببي َخلأٌق َكثيرٌي، َوانأَضاَف إيََل َذلي  ََذا السَّ رََّق ِبي ََ َك تَ َواّني ََترًَة ِبييقَاَمةي َمعأريَفٍة، َوََترًَة بيَغريأي َذليَك. فَ تَ 
ُر َكَذليَك،  َمأ َتاُء َواْلأ ، فَاْنأََسَر الشِي وَّابي َاُل الن ُّ يني َوُوثُوقُُه بينُ وَّابيهي، َوإيِهأ َوَعاَدتأ َمَراكيُب َصََلحي الدِي

نأ َسابيٍح َيَأِتي بيكيَتاٍب. َقَطَع الطَّرييُق إيَلَّ مي ا َوان أ َيرينأجي إيََل َعكَّ  الأ
زُّ  ُطوُب، َوعي ََد الأَمشأ يني َعلييُّ بأُن َأْحأ ا َسيأُف الدِي يَن َدَخُلوا إيََل َعكَّ َُمَراءي الَّذي نأ َُجأَلةي اْلأ ََ مي يني وََكا  الدِي

ا َأوََّل َسَنَة َسبأٍع َوََثَاَأرأَسَل ُمقَ  ِأ َعكَّ ََ ُدُخوُْلُ ، وََكا ِأ ُُه ، َوَغريأ يَّةي بَ عأَد َجاويِلي َوابأني َجاويِلي ََسدي ُم اْلأ نينَي دَّ



اَئٍة[ . مي  ]َوََخأسي
َقاتي الأ  ََ ا الن َّ َل إيََل َمنأ بيَعكَّ َأ يُ رأسي يني ِبَي ََ َقدأ َأَشاَر ََجَاَعٌة َعَلى َصََلحي الدِي َخائيَر، وََكا َعَة، َوالذَّ َواسي

ِأ  َُوُسُه ِأ َقدأ َجرَّبُوا َوَتَدرَّبُوا، َواطأَمأَنَّتأ نُ  َّنَُّ ، فَإي لأُمَقامي ِأ ِبي َواَت الأَكثيريََة، َوَيَأُمُرُه َق أ ِأ فييهي، َواْلأ  َعَلى َما ُه
ُلهُ  ََّ َذليَك َُيأمي ُِ الضََّجَر َوالأَمَلَل، َوَأ َعلأ َوَظنَّ فييهي َأ ِأ يَ  ُر فَ َل َمأ ََ اْلأ ، َفَكا َشلي ََ زي َوالأ ِأ َعَلى الأَعجأ

. دِي لضِي  ِبي
 

َها يني إيلَي أ ََّري الدِي يهي ُمَظ ريي َأخي بي إيرأبيَل، َوَمسي يني يُوُسَف َصاحي ُر َوفَاةي زَيأني الدِي  ذيكأ
ُب إيرأبيَل، َقدأ َحَضرَ  ، َصاحي يني َعلييٌّ يني يُوُسُف بأُن زَيأني الدِي ََ زَيأُن الدِي يني بيَعَساكيريهي.  َكا نأَد َصََلحي الدِي عي

. ََ ري رََمَضا َن َعَشَر َشهأ  َفَمريَض َوَماَت ََثمي
يني  ََّري الدِي َنا إيََل ُمَظ ئ أ يُّ " َكَما قَاَل: " جي امي  َوذََكَر الأعيَماُد الأَكاتيُب يفي كيَتابيهي " الأََبأُق الشَّ
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يهي، َوظَنَ نَّا بيهي  خي ٍل  نُ َعزِييهي ِبَي َذا ُهَو يفي ُشُغٍل َشاغي َغُلُه َعنأُه، فَإي ُُه، َوََل َوَلٌد َيشأ ، َولَيأَس َلُه َأٌخ َغريأ ََ ُزأ اْلأ
ُه. تيَياطي َعَلى َما َخلَََّ حأ َلي ٌّ ِبي َت ، ُمهأ  َعني الأَعَزاءي

نأ أُ  ، َوَقدأ قَ َبَض َعَلى ََجَاَعٍة مي يهي الأُمتَ َوَّفَّ َيامي َأخي [ َوُهَو َجاليٌس يفي خي ِأ َل َعَليأهي ، ]َوَعجَّ ِأ َمَرائيهي َواعأتَ َقَلُه
نأ  يني َيطأُلُب مي ، َوَأرأَسَل إيََل َصََلحي الدِي ََ تييذأَكا َأ ُب قَ لأَعةي ُخ ، َصاحي يٌّ ِأ بَ لأَداجي ُه ن أ ، مي ِأ َلُه ََ ُه إيرأبيَل ، َوَما َأغأ

َها، َوَأَضا ََ َوالرَُّها، فََأقأَطَعُه إيَّيَّ ، َوَبِني لييَ نأزيَل َعنأ َحرَّا َرزُوَر َوَأعأَماَْلَا، َوَدرأبَ نأَد قَ َرابيلييِي َها َشهأ َف إيلَي أ
. َجاقأ َأ  قَ 

ريَتي  ني سي ِأ فييهي، َوُحسأ ََواُه َازأ ْلي يني قَاَيأ َد الدِي ََ ِبييرأبيَل ُُمَاهي يني َكاَتَب َمنأ َكا ا َماَت زَيأُن الدِي ، َوَلمَّ ِأ هي فييهي
ِأ ليُيَملِي  ُدوٍد َعَلى َذليَك، َوَطَلُبوُه إيلَيأهي ُعوُد بأُن َموأ يني َأََتبيكأ َمسأ زُّ الدِي ُبُه عي ِأ ََيأُسرأ ُهَو َوََل َصاحي ُكوُه، فَ َل

. يني نأ َصََلحي الدِي فًا مي  َخوأ
، فَ َتَمكَّ  يني دي الدِي ََ َقدأ قَ َبَض َعَلى ُُمَاهي يني َكا زَّ الدِي ََّ عي َبابي يفي تَ رأكيَها َأ َسأ ُِ اْلأ ََ َأعأَظ يني وََكا َن زَيأُن الدِي

ُه نيَيابَ َتُه، َوَقدأ ذََكرأَنَ  ، َوَوَلَّ َن الأَقبأضي يني مي َد الدِي َرَج ُُمَاهي يني َأخأ زَّ الدِي ََّ عي نأ إيرأبيَل، ُثَّ إي ََع.مي   َذليَك َأَجأ
ََ مي  ُه النِيَيابََة َعنأُه َلَأ َُيَكِينأُه، َوَجَعَل َمَعُه إينأَساًَن َكا ا َوَلَّ ََ فَ َلمَّ ، َفَكا يني دي الدِي َي ُُمَاهي لأَما نأ بَ عأضي غي

يٌد، فَ لَ  نأ َذليَك َغيأٌظ َشدي يني مي دي الدِي َق يفي ُُمَاهي ِي َوُيَيلُّ َعَليأهي َما يَ عأقيُدُه، فَ َلحي ُكأ ا َطَلَب ُيَشاريُكُه يفي اْلأ مَّ
 َِ َعُل ليَئَلَّ َُيأُك يني  إيََل إيرأبيَل قَاَل ليَمنأ يَثيُق بيهي: ََل َأف أ ََُّر الدِي َها، َفَجاَء ُمَظ ي َعن أ ، َوَيُكفَّ َيدي ٌَ فييَها ُفََل

ََ َعَلى إيَساَغتيَها. َوَسَنذأُكرُ  ُرو دي َََتبيكييِي ََل يَ قأ َها َوَمَلَكَها، َوبَقيَي ُغصًَّة يفي َحلأقي الأبَ يأتي اْلأ َما اعأَتَمَدُه  إيلَي أ
َأ َشاَء ا َرى، إي ِأ َمرًَّة بَ عأَد ُأخأ  َّللَُّ تَ َعاََل.َمَعُه



 
نيَ  ليمي َها إيََل الأُمسأ دي لأَب َوَعوأ يَنَة شي َيرينأجي َمدي ُر ُملأكي الأ  ذيكأ

َنةي َمَلَك ابأُن الرَّنأكي  هي السَّ َيرينأجي  -يفي َهذي نأ ُمُلوكي الأ لأَب  -َوُهَو مي يَنَة شي ، َمدي َنأَدُلسي َغرأَب بيََلدي اْلأ
لي  َي الأُمسأ نأ كيَباري ُمُد َي مي ريي أَِي يُوُسَف َوهي َمي َها، فَ َوَصَل اْلأَََبُ إيََل اْلأ ََل َعَلي أ تَ وأ ، َواسأ َنأَدُلسي ْلأ نَي ِبي مي

بي الأَغرأبي  ، َصاحي ني مي  يَ عأُقوَب بأني يُوُسَف بأني َعبأدي الأُمؤأ
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َنأَدلُ  َز يفي الأَعَساكيري الأَكثيريَةي َوَساَر إيََل اْلأ َنأَدُلسي فَ َتَجهَّ نأ َواْلأ ، َوَعََبَ الأَمَجاَز، َوَسريََّ طَائيًََة َكثيريًَة مي سي
َمَ  يًدا، َحَّتَّ َذلُّوا َوَسأَُلوا اْلأ َا قيَتاًَل َشدي ري، َوََنَزَْلَا َوَحَصَرَها، َوقَاَتَل َمنأ ِبي َكريهي يفي الأَبحأ ، َعسأ ِأ ََ فََأمَّنَ ُه ا

. ِأ هي  َوَسلَُّموا الأبَ َلَد َوَعاُدوا إيََل بيََلدي
 ٍَ َتُحوا َأرأَبَع ُمُد ََ ، فَ  َيرينأجي َن الأَعَربي إيََل بيََلدي الأ ِأ ََجأٌع مي يَن َوَمَعُه دي َن الأُمَوحِي َيرينأُج   َوَسريََّ َجيأًشا مي ََ الأ َكا

َلَة  ِأ َمليُك طَُليأطي ، َفَخافَ ُه َيرينأجي رأبَعينَي َسَنًة، َوفَ َتُكوا يفي الأ ، َوَأرأَسَل َقدأ َمَلُكوَها قَ بأَل َذليَك ِبَي َيرينأجي َن الأ مي
نينَي.  َيطأُلُب الصُّلأَح َفَصاَْلَُه ََخأَس سي

َها، َوََل  َيرينأجي َلَأ يَ رأَضوأ َن الأ ٌة مي نَةي طَائيََ ُدأ هي اْلأ نأ َهذي تَ َنَع مي ِأ َوَعاَد أَبُو يُوُسَف إيََل َمرَّاُكَش، َوامأ َكنَ ُه  َأمأ
، فَ بَ ُقوا ُمتَ َوقِي  ِأ إيظأَهاُر اْلأيََلفي اَئٍة، فَ َتَحرَُّكوا. َوَسَنذأُكُر َخََبَُه مي عينَي َوََخأسي َينَي َحَّتَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ

َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل.  ُهَناَك، إي
 

 ََ َُراَسا َي َشاهأ ِبي يني َوُسلأطَا َياثي الدِي َ غي َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ
َُ َشاهأ َأُخو ُخَواريزأمي َشاهأ َقدأ  ََ ُسلأطَا نأ  َكا يني َمليَكيي الأُغورييَّةي مي يني َوُمعيزِي الدِي َياثي الدِي تَ َعرََّض إيََل بيََلدي غي

ا مي ََ َسَنَة ََخأٍس َوََثَانينَي َوََخأسي ُوزأُكوُه إيََل ُخَراَسا نأ َفريأ يني َوَخَرَج مي َياُث الدِي َز غي ، فَ َتَجهَّ ََ َئٍة، ُخَراَسا
َ بيََلدي  َي َشاهأ.فَ َبقيَي َيََتَدَُّد َبنيأ َو، َوَغريأيَها يُرييُد َحرأَب ُسلأطَا ، َوبَ نأَجَدهأ، َوَمرأ َي  الطَّالأَقا

َياَث  َُ َشاهأ َعَساكيَرُه، َوَقَصَد غي تٍِ َوََثَانينَي، َفَجَمَع ُسلأطَا َأ َدَخَلتأ َسَنُة سي ِأ يَ َزلأ َكَذليَك إيََل َأ فَ َل
ََزَم سُ  تَ َتََل فَاَّنأ ، فَ َتَصافَّا َواق أ يني هي َوَعاَد إيََل َغزأنََة.الدِي يني بَ عأَض بيََلدي َياُث الدِي َُ َشاهأ، َوَأَخَذ غي  لأطَا

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

ََ سَ  يَثَة َعانََة، وََكا يني اَّللَّي َحدي ُر ليدي ُة النَّاصي ََ َليي َِ اْلأ ، َتَسلَّ َوَّلي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ َها َجيأشً يفي َهذي ا ريََّ إيلَي أ
يًدا، َوَداَم اْلأيَصاُر، َوقُتيلَ  َها قيَتاًَل َشدي اَئٍة[ فَ َقاتَ ُلوا َعَلي أ مي َن  َحَصُروَها َسَنَة ََخأٍس َوََثَانينَي ]َوََخأسي مي

َواتُ  َق أ ُِ اْلأ ا َضاَقتأ َعَليأهي ي َخلأٌق َكثيرٌي، فَ َلمَّ رييَقنيأ ََ  الأ
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ُنوَها،  رَُّقوا يفي َسلَُّموَها َعَلى َأقأطَاٍع َعي َّ ََ ُلَها إيََل بَ غأَداَد َوُأعأُطوا َأقأطَاًعا، ُثَّ تَ  بُ َها َوَأهأ َوَوَصَل َصاحي
، َوبَ عأٌض َخَدَم ا َؤالي لسُّ ِأ َوإينَُّه لَيَ تَ َعرَُّض ِبي ، َحَّتَّ رَأَيأُت بَ عأَضُه ِأ َاَجُة ِبيي تي اْلأ َتدَّ لنَّاَس، الأبيََلدي َواشأ

نأ َزَوالي  َّللَّي مي  نيعأَمتيهي َوََتَوُّلي َعافيَيتيهي. نَ ُعوُذ ِبي
َن اْلأَ  ثيًرا مي ََ ُمكأ ََّاُر بيبَ غأَداَد، وََكا ري الِص ُعوُد بأُن النَّادي َ َمسأ َنةي تُ ُويفِي هي السَّ ، ]الأَوفَ َياُت[ َوََّف َهذي يثي دي

ًا ثيَقًة. ، َخريِي  َحَسَن اْلأَطِي
ُد بأُن ُمَُ  ٍد ُُمَمَّ َ أَبُو َحامي َها تُ ُويفِي ن أ ََ َومي ، وََكا لي صي لأَموأ َرُزورييُّ ِبي هأ ِي الشَّ دي بأني َعبأدي اَّللَّي بأني الأَقاسي مَّ

يَمةٍ  ََ رَئييًسا َجَواًدا، َذا ُمُروَءٍة َعظي َا، وََكا َعأَمالي ِبي يَع اْلأ َ َقَضاَء َحَلَب َوَجَي َلَها َوِلي يَ َها، َوقَ ب أ ، قَاضي
يَلٍة. ََلٍق َجَي يٍن َوَأخأ ُع إيََل دي  يَ رأجي
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اَئٍة[ مي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوََثَانينَي َوََخأسي
587 - 

اَئةٍ  مي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوََثَانينَي َوََخأسي
َزييَرةَ  لي اْلأ صي بي الأَموأ يني َصاحي زِي الدِي ري عي ُر َحصأ  ذيكأ

، َساَر َأََتبي  َوَّلي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ ُب يفي َهذي ُدودي بأني زينأكييٍِ َصاحي ُعوُد بأُن َموأ يني َمسأ زُّ الدِي كأ عي
يني َغازيي بأ  بُ َها َسنأَجرأ َشاهأ بأُن َسيأفي الدِي َا َصاحي ََ ِبي لي إيََل َجزييَرةي ابأني ُعَمَر، َفَحَصَرَها، وََكا صي ني الأَموأ

. يني زِي الدِي ي عي ُدوٍد، َوُهَو ابأُن َأخي  َموأ
ََ َسَبُب حَ  َناَعةي َعَليأهي َوالأُمَراَسَلةي إيََل وََكا ، َوالشَّ يني زِي الدِي هي عي ََذى ليَعمِي ََ َكثيرَي اْلأ ََّ َسنأَجرأ َشاهأ َكا ريهي َأ صأ

َك، َوََترًَة يَ ُقوُل إينَُّه ُيَكاتيُب َأعأَداءَ  َد بيََلدي يني يفي َحقِيهي، ََترًَة يَ ُقوُل إينَُّه يُرييُد َقصأ ِأ َك َوُيَُ َصََلحي الدِي ث ُُّه
يَةي. ذي ُُموري الأُمؤأ َن اْلأ َك إيََل َغريأي َذليَك مي دي  َعَلى َقصأ

َها إيََل  لييمي نأ َتسأ فًا مي ، َوََترًَة َخوأ ِي ُُموٍر: ََترًَة ليلرَّحي َرُه ْلي نأُه َعَلى َما َيكأ ُ مي َبي يني َيصأ زُّ الدِي ، َوعي يني َصََلحي الدِي
َنةي الأَماضي  ََ يفي السَّ ا َكا ا، يفي َُجأَلةي َمنأ َساَر فَ َلمَّ ، َوُهَو َعَلى َعكَّ يني بُ َها إيََل َصََلحي الدِي َيةي َساَر َصاحي

هي. دي إيََل بَ َلدي ُتورًا ليلأَعوأ نأَدُه قَلييًَل، َوَطَلَب ُدسأ ، َوَأقَاَم عي َطأَرافي َحابي اْلأ نأ َأصأ  مي
َحابي اْلأَ  نأ َأصأ نأَدََن مي : عي يني نأَجاَر فَ َقاَل َلُه َصََلُح الدِي ُب سي ، َصاحي يني َماُد الدِي ِأ عي ُه ن أ طأَرافي ََجَاَعًة مي

، َوَمََّت ف َ  ِأ ُُه نأَك، َوَغريأ َغُر مي ، َوُهَو َأصأ يني زُّ الدِي َك عي ُِ ابأُن َعمِي ُه ن أ نأَك، َومي ََبُ مي َت َوَغريأيَها، َوُهَو َأكأ َتحأ
َيتأ إي  ِأ يَ لأَت َُك، فَ َل َتَدى بيَك َغريأ ليهي، َوَأَصرَّ َعَلى َذليَك.َهَذا الأَباَب اق أ  ََل قَ وأ



 ، ِأ َنَُّه َظَلَمُه ََ َعَلى َسنأَجرأ َشاهأ ْلي َتغييُثو َزييَرةي َيسأ لي اْلأ نأ َأهأ يني ََجَاَعٌة مي نأَد َصََلحي الدِي ََ عي َوَأَخَذ وََكا
ََذا. ََ ََيَافُُه ْلي ، َفَكا ِأ ََلَكُه ِأ َوَأمأ َواَْلُ  َأمأ

اَئٍة[ ، فَ رَكيَب تيلأَك َوَلَأ يَ َزلأ يفي َطَلبي  مي تٍِ َوََثَانينَي ]َوََخأسي نأ َسَنةي سي َيطأري مي َلةي الأ دي إيََل لَي أ َي يفي الأَعوأ ذأ اْلأي
قَ  َث أ ْلأ ريي، َفَساُروا ِبي َحابيهي يفي الأَمسي َصأ ََ ْلي يني َوَأذي َحري َوَجاَء إيََل َخيأَمةي َصََلحي الدِي َلَة يفي السَّ ، اللَّي أ الي

ا َوَصَل إيََل َخيأَمةي َصََلحي َوبَقيَي   َجرييَدٌة، فَ َلمَّ
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ِأ َُيأكينأ  يني َقدأ َِبَت َُمأُموًما، َوَقدأ َعريَق، فَ َل ََ َصََلُح الدِي ََ َعَليأهي، وََكا ذأ يني َأرأَسَل َيطأُلُب اْلأي َأ  الدِي َأ
ًدا َعَلى َِببي َخيأَمتي  ََ َلُه، فَ َبقيَي َكَذليَك ُمََتَدِي ، َيَأَذ لأعييدي ا َدَخَل َعَليأهي َهنَّأَُه ِبي ََ َلُه، فَ َلمَّ َأ ُأذي هي إيََل َأ

َنا َحَّتَّ  َرََكةي، فَ َتَصَبَّأ َعَلي أ َك َعَلى اْلأ ةي َعزأمي حَّ َنا بيصي ُعُه، فَ َقاَل َلُه: َما َعليمأ َل َما َوَأَكبَّ َعَليأهي يُ َودِي  نُ رأسي
َأ  عأ  َجَرتأ بيهي الأَعاَدُة، َفَما ََيُوُز َأ ِأ يَ رأجي هي. فَ َل نأَدََن، َعَلى َهَذا الأَوجأ َك عي تَ نأَصريَف َعنَّا، بَ عأَد َمَقامي

 َوَودََّعُه َوانأَصَرَف.
َكريهي، َفَكَتَب إيلَ  هي َْحَاَة يفي َعسأ نأ بَ َلدي َبُل مي يني َقدأ َأق أ ي َصََلحي الدِي يني ُعَمُر ابأُن َأخي ََ َتقييُّ الدِي يأهي وََكا

يني أَنَُّه قَاَل: َما رَأَيأتُ َصََلُح الدِي  ًعا َأوأ َكرأًها، َفَحَكى َلُه َعنأ َتقييِي الدِي  يني َيَأُمُرُه ِبييَعاَدةي َسنأَجرأ َشاهأ َطوأ
. َرافيهي، فَ َغاَلَطِني ثأَل َسنأَجرأ َشاهأ، َلقييُتُه بيَعَقَبةي فييَق، َفَسأَلَُتُه َعنأ َسَببي انأصي  مي

عأُت  يَع تَ َعُبَك، فَ ُقلأُت َلُه: َسَي يَّتيهي، فَ َيضي َي َوَهدي لأطَا رييفي السُّ َأ تَ نأَصريَف بيَغريأي َتشأ ، َوََل يَلييُق َأ َالي ْلأ ِبي
ا رَأَيأُت َذليكَ  ، َفَكلََّمِني َكأَنَِّني بَ عأُض ]َِمَالييكيهي[ ، فَ َلمَّ ِلي غي إيَِلَّ قَ وأ ِأ ُيصأ نأُه قُ لأُت  َوَسأَلَُتُه الأُعوَد فَ َل مي

ُتَك َكاريًها، فَ نَ َزَل َعنأ َدابَّتيهي َوَأَخَذ َذيأليي َوقَاَل: َقدأ َلُه: إي  َسُن، َوإيَلَّ َأَعدأ َي َأحأ لَِّتي هي َأ رََجعأَت ِبي
لَّتيهي ََثنيًيا، فَ َعاَد َمعيي. نأ َْحَاقَتيهي َأوًََّل، َوذي بأُت مي َتَجرأُت بيَك، َوَجَعَل يَ بأكيي، فَ َعجي  اسأ

ا َعاَد بَقييَ  دي  فَ َلمَّ يني َأََتبيكأ َيَأُمُرُه بيَقصأ زِي الدِي يني إيََل عي ٍم، وََكَتَب َصََلُح الدِي َة َأَّيَّ دَّ يني عي نأَد َصََلحي الدِي عي
بيَض َعَليأهي إيَذا َعاَد. ُل إيََل َطرييقي َسنأَجرأ َشاهأ لييَ قأ َها، َوأَنَُّه يُ رأسي ذي َا، َوَأخأ َزييَرةي، َوُُمَاَصَرَتي  اْلأ

َعلأ َفَخاَف عي  َأ ِأ يَ  ، فَ َل دي ثي الأَعهأ يني َقدأ فَ َعَل َذليَك َمكييَدًة ليُيَشنِيَع َعَليأهي بيَنكأ ََّ َصََلَح الدِي يني َأ زُّ الدِي
َزييَرةي، َفََتَدََّدتي  ْلأ نأَك ِبي نأ َذليَك َبلأ َأرأَسَل إيلَيأهي يَ ُقوُل: ُأرييُد َخطََّك بيَذليَك َوَمنأُشورًا مي ًئا مي ُل يفي  الرُّسُ َشي أ

اَئٍة[ . مي تٍِ َوََثَانينَي ]َوََخأسي َقَضتأ َسَنُة سي َي ان أ  َذليَك إيََل َأ
َزييَرةي، َفَحَصَرَها أَ  يني إيََل اْلأ زُّ الدِي نَ ُهَما، َفَساَر عي َدُة بَ ي أ تَ َقرَّتي الأَقاعي َنُة فَاسأ هي السَّ رأبَ َعَة َوَدَخَلتأ َهذي

، َُ ُرَها َشعأَبا ًما آخي ُهٍر َوَأَّيَّ َ َسنأَجرأ َشاهأ َعَلى يَدي َرُسولي  َأشأ َنُه َوَبنيأ َدُة بَ ي أ تَ َقرَّتي الأَقاعي َها َبلي اسأ َوَلَأ ََيأليكأ
َب إيرأبيَل َوَغريأي  نأَجاَر، َوَصاحي َب سي َأ َصاحي َها يَ ُقوُل: إي دي ََ َقدأ َأرأَسَلُه بَ عأَد َقصأ نَُّه َكا ، فَإي يني َا َصََلحي الدِي ِهي

َعا يفي َسنأ  ََ َزييَرةي، َوليَسنأَجرأ َقدأ َش َف َأعأَمالي اْلأ يني نيصأ ََّ ليعيزِي الدِي تَ َقرَّ الصُّلأُح َعَلى َأ َجرأ َشاهأ، فَاسأ



. في نأ َُجأَلةي النِيصأ َزييَرُة بيَيدي َسنأَجرأ َشاهأ مي َُ اْلأ َها، َوَتُكو ََ  ]َشاهأ[ نيصأ
، وَ  لي صي ََ إيََل الأَموأ يني يفي َشعأَبا زُّ الدِي يني بَ عأَد َذليَك يَ ُقوُل: َماَوَعاَد عي ََ َصََلُح الدِي  َكا
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نَّهُ  ََ َما يُ َقاُل فييهي، إيَلَّ َسنأَجرأ َشاهأ، فَإي ََ ُدو ُتُه إيَلَّ َكا رِي فَ َرأَي أ َن الشَّ ٌء مي ََ يُ َقاُل قييَل ِلي َعنأ َأَحٍد َشيأ  َكا
ا رَأَي أتُ  تُ َها، فَ َلمَّ تَ عأَظمأ َياُء اسأ  ُه َصُغَر يفي َعيأِني َما قييَل فييهي.ِلي َعنأُه َأشأ

 
رييهي إيََل  سي ََزرييَّةي، َومي ني الأبيََلدي اْلأ ََ َوَغريأيَها مي ََُراَت َوُملأكيهي َحرَّا يني الأ ُر ُعُبوري َتقييِي الدِي تَةَ ذيكأ ََلَط َوُمؤأ  خي

امي  َن الشَّ يني مي ٍر، َساَر تَقييُّ الدِي ََ َنةي، يفي َص هي السَّ ََ َقدأ يفي َهذي ََ َوالرَُّها، َكا ََزرييَّةي: َحرَّا إيََل الأبيََلدي اْلأ
لشَّ  ََ َلُه ِبي ، ُمَضافًا إيََل َما َكا يني ََّري الدِي نأ ُمَظ َها مي ذي ، بَ عأَد َأخأ يني ُه َصََلُح الدِي َها َعمُّ ، َوقَ رََّر َأقأَطَعُه إيَّيَّ امي

، َوي َ  َطُع الأبيََلَد ليلأُجنأدي .َمَعُه أَنَُّه يَ قأ َيرينأجي ِأ َعَلى الأ ِأ َمَعُه إيلَيأهي لييَ تَ َقوَّى ِبيي  ُعوُد َوُه
ا بَ َلَغَها َتََ  ، َساَر إيََل َميَّافَاريقينَي، وََكاَنتأ َلُه، فَ َلمَّ َلَح َحاَل الأبيََلدي ََُراَت، َوَأصأ ا َعََبَ الأ َد َلُه َطَمٌع فَ َلمَّ دَّ

َن الأبيََلدي الأُمَجاويرَةي  ََ يفي  يفي َغريأيَها مي ٍر، َفَحَصَرَها َوَمَلَكَها، وََكا ََّيري َبكأ نأ دي يَنَة َحاّني مي َْلَا، فَ َقَصَد َمدي
اَئةي فَ َرٍس.  َسبأعيمي

ُتُمرأ  يني ُبكأ َع َسيأُف الدِي ا َسَي ََلَط  -فَ َلمَّ ُب خي ُلأكيهي َحاّني ََجََع َعَساكيَرُه َوَساَر إيلَيأهي،  -َصاحي ِبي
َتَمَعتأ َعَساكيرُ  ََلَط ليَتقييِي فَاجأ َكُر خي ُبتأ َعسأ ِأ يَ ث أ تَ تَ ُلوا فَ َل ا الأتَ َقُوا اق أ ُه َأرأبَ َعُة آََلفي فَاريٍس، فَ َلمَّ

. ِأ ، َوَدَخَل بيََلَدُه يني ِأ َتقييُّ الدِي ََزُموا َوتَبيَعُه ، َبلي اَّنأ يني  الدِي
يٍق، َوزي  يني بأني َرشي ُتُمرأ َقدأ قَ َبَض َعَلى َُمأدي الدِي ََ ُبكأ ، َوَسَجَنُه يفي قَ لأَعٍة ُهَناَك، وََكا بيهي َشاهأ َأرأَمنأ يري َصاحي

ُد َوَتقييُّ الدِي  يٍق، فَ َوَصَل الأَقاصي َيظي الأَقلأَعةي َيَأُمُرُه بيَقتألي ابأني َرشي َتحأ ََزَم َكَتَب إيََل ُمسأ ا اَّنأ يني َقدأ ََنَزَل فَ َلمَّ
ََلَط َفَحَصَرَها، َوَلَأ َيُكنأ يفي  الأَقلأَعَة، فََأَخَذ الأكيَتاَب، َوَمَلَك الأَقلأ  يٍق، َوَساَر إيََل خي َعَة، َوَأطأَلَق ابأَن َرشي

َها، َوَقَصَد َمََلزأُكرأَد، َوَحَصَرَها َوَضيََّق َعلَ  َها َغَرًضا، فَ َعاَد َعن أ ن أ ُلغأ مي ِأ يَ ب أ َكري فَ َل َن الأَعسأ َرٍة مي ى َمنأ َكث أ
َها، ] َا، َوطَاَل ُمَقاُمُه َعَلي أ َها[ ِبي ِأ إيلَي أ ًما ذََكُروَها، فََأَجاَِبُ َلَة َأَّيَّ نأُه الأُمهأ ُر طََلُبوا مي َمأ ُِ اْلأ ا َضاَق َعَليأهي فَ َلمَّ

. 
َها، َوَْحََلُه ا رََّقتي الأَعَساكيُر َعن أ ََ ، َوتَ  ي َمنيأ ََجلي بييَ وأ ، َفَماَت قَ بأَل انأقيَضاءي اْلأ يني ُنُه َوَمَرَض َتقييُّ الدِي ب أ

َحابُ  َرَف َعَلى الزَّوَ َوَأصأ َأ َأشأ ُرُه َوثَ َبَت ُملأُكُه بَ عأَد َأ ُتُمرأ فَ َقويَي َأمأ ، ُه َميِيًتا إيََل َميَّافَاريقينَي، َوَعاَد ُبكأ الي
نأ أَ  ُتُمرأ َْنَا مي ، َوُبكأ َن الأَقتألي يٍق َْنَا مي ََّ ابأَن َرشي ةي، فَإي دَّ َرجي بَ عأَد الشِي ََ َن الأ ثَُة مي َادي هي اْلأ َخَذ.َوَهذي  َأ يُ ؤأ
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ا ري إيََل َعكَّ َن الأَغرأبي يفي الأَبحأ َيرينأجي مي ُر َوُصولي الأ  ذيكأ
ََ َأوَّلُ  ا، وََكا يَن َعَلى َعكَّ َيرينأجي الَّذي ري إيََل الأ َيرينأجي يفي الأَبحأ َداُد الأ َنةي َوَصَلتأ َأمأ هي السَّ َمنأ َوَصَل  َويفي َهذي

ُِ الأَمليَك فيلييبأ  ُه ن أ لأَكثيريي مي ََ ُملأُكُه لَيأَس ِبي َأ َكا ِأ َنَسًبا، َوإي َرفي ُمُلوكيهي نأ َأشأ يَس، َوُهَو مي ، َمليَك إيفأرينأسي
َا كَ  َرةي الَِّتي ظَنُّوَها، َوإيََّّ ، َوَلَأ َيُكنأ يفي الأَكث أ َوَّلي َ َعَشَر رَبييٍع اْلأ َها ََثّني ََ ُوُصولُُه إيلَي أ تُّ وََكا ََ َمَعُه سي ا

يَن   بَُطسٍ  نَي الَّذي ليمي ِأ َوْلُّوا يفي قيَتالي الأُمسأ ُه ن أ ا مي ََ َعَلى َعكَّ َُوُس َمنأ َكا ظَاٍم، فَ َقويَيتأ بيهي نُ  كيَباٍر عي
 فييَها.

لأقيَتالي عَ  ِأ ِبي َغَلُه َيرينأَج ليَيشأ ُد الأ صي ٍم َويَ قأ ََ يَ رأَكُب ُكلَّ يَ وأ َِ، َفَكا َرَع َأ يني َعَلى َش ََ َصََلُح الدِي نأ وََكا
نَ  نأَدُه مي يزي َما عي هي ُوَت، َيَأُمُرُه بيَتجأ َيظي َبريأ َتحأ ريي ُأَساَمَة، ُمسأ َمي ةي الأبَ َلدي َوَأرأَسَل إيََل اْلأ ََ َواّني  ُمَزاَح الشَّ

ُُروجي  َن اْلأ َيرينأَج مي َنَع الأ ري ليَيمأ ييرييَها يفي الأَبحأ لأُمَقاتيَلةي، َوَتسأ ينيَها ِبي حي َعَل  َوالأَمَراكيبي َوَتشأ ََ ا، فَ  إيََل َعكَّ
 َذليَك.

َحابي َمليكي إينأكيلأَتارَ  نأ َأصأ ري، َفَصاَدَفتأ ََخأَسَة َمَراكيَب َِمأُلوَءًة ريَجاًَل مي َ يفي الأَبحأ َواّني  َوَسريََّ الشَّ
َُس، ليَيمأ  َزييَرةي ُقَبأ َر ُهَو ِبي َ َيَديأهي، َوَتََخَّ ِأ َبنيأ َُه ََ َقدأ َسريَّ ، َكا َيرينأجي نَي الأ ليمي بَ َلتأ َشَواّني الأُمسأ ليَكَها، فََأق أ

نأ ُقوٍت َوَمتَ  ِأ مي ، َوَغنيُموا َما َمَعُه ِأ ، َوَأَخُذوُه ِأ ََ َعَليأهي ليُمو َتظأَهَر الأُمسأ ، فَاسأ َيرينأجي اٍع َمَع َمَراكيبي الأ
 َوَماٍل َوَأَسُروا الرِيَجاَل.

لأ  يني إيََل َمنأ ِبي َََعُلوا.وََكَتَب أَيأًضا َصََلُح الدِي ِأ ِبييثألي َذليَك فَ  وَّابي َلُه َيَأُمُرُه َن الن ُّ  ُقرأبي مي
َعَة َُمَانييقَ  َها َسب أ َا َوَنَصُبوا َعَلي أ ِأ ََلزَُموا قيَتاَل َمنأ ِبي َّنَُّ ا، فَإي يَن َعَلى َعكَّ َيرينأُج الَّذي  رَابيَع َُجَاَدى َوَأمَّا الأ

يني  ا رََأى َصََلُح الدِي ُوََل، ]فَ َلمَّ َكري   اْلأ َعَب ُكلُّ الأَعسأ ِأ ليَئَلَّ يَ ت أ َِ، َونَ َزَل َعَليأهي َرَع َأ نأ َش َل مي َذليَك ََتَوَّ
. وََكانُوا ُكلََّما ََتَرَُّكوا ليلأقيَتالي َر  ِأ ُه ن أ ، فَ َقُرَب مي ِأ ُه دي َعن أ ِأ َوالأَعوأ يءي إيلَيأهي ٍم يفي الأَمجي ِأ ُكلَّ يَ وأ كيَب َوقَاتَ َلُه

نأ َورَاءي َخنأَدقي  لأبَ َلدي.مي نأ ِبي فَّ الأقيَتاُل َعمَّ ، فَ َيخي ِأ ََ بيقيَتاْليي َتغيُلو ، َفَكانُوا َيشأ ِأ  هي
ََل يفي َطرييقيهي َعَلى َجزييَرةي  تَ وأ ََ َقدي اسأ ُوََل[ . وََكا َُس، ُثَّ َوَصَل َمليُك إينأكيلأَتاَر ََثليَث َعَشَر َُجَاَدى اْلأ ُقَبأ

نَّ  ، فَإي َن الرُّومي بيَهاَوَأَخَذَها مي َها َغَدَر بيَصاحي ا َوَصَل إيلَي أ  ُه َلمَّ
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َها إيََل  َها َساَر َعن أ ن أ ا فَ رََغ مي ، فَ َلمَّ َيرينأجي ًة ليلأ ََ َذليَك زيََّيَدًة يفي ُملأكيهي َوقُ وَّ يًعا: َفَكا  َمنأ َعَلى َوَمَلَكَها َجَي
ِأ يفي ََخأٍس َوعي  َيرينأجي فَ َوَصَل إيلَيأهي َن الأ ا مي َِ بيهي َشرُّ َعكَّ َواًَل فَ َعُظ رييَن قيطأَعًة كيَبارًا َِمأُلوَءًة ريَجاًَل َوَأمأ شأ

نَي. ليمي ِأ يفي الأُمسأ تأ نيَكايَ تُ ُه َتدَّ ، َواشأ َيرينأجي  الأ
َيةي الَِّتي  اهي لدَّ نأُه ِبي ََ مي ليُمو ًا َوبُليَي الأُمسأ ًرا َوَجَلًدا َوَصَبأ ََ رَُجَل زََمانيهي َشَجاَعًة َوَمكأ ثأَل َْلَا.وََكا   ََل مي

َن الرِيَجالي  يزي بُطأَسٍة َكبيريٍَة َِمأُلوَءٍة مي هي يني بيَتجأ َباُر بيُوُصوليهي َأَمَر َصََلُح الدِي َخأ ا َوَرَدتي اْلأ ةي  َوَلمَّ َوالأعيدَّ



اَئةي ُمَقاتيٍل، فَ َلقييَ هَ  ُعمي ُوَت، َوفييَها َسب أ نأ َبريأ َتأ مي َزتأ َوُسريِي ، َفُجهِي ا َمليُك إينأكيلأَتاَر ُمَصاَدَفًة، َوالأُقوتي
 ََ َا إيََل َأسأ ُم َمنأ ِبي َن اْلأَََلصي نَ َزَل ُمَقدَّ ا أَييُسوا مي َا فَ َلمَّ ليَها، َوُهَو فَ َقاتَ َلَها، َوَصََبَ َمنأ فييَها َعَلى قيَتاْلي

ُنأَدارييَّةي، يُ عأَرُف بيُغََلمي ابأني ُشقَّ  ُم اْلأ ُّ ُمَقدَّ ََلِبي َيرينأُج يَ عأُقوُب اْلأ َر الأ ََ ًعا ليَئَلَّ َيظأ ، َفَخَرقَ َها َخرأقًا َواسي ي َتنيأ
يُع َما فييَها. َخائيري، فَ َغريَق َجَي َن الذَّ ِأ مي َنأ فييَها َوَما َمَعُه  ِبي

َيرينأَج عَ  ََّ الأ ، ُثَّ إي ِأ هي صي نأ َسَببي نَ قأ ا ُُمأَتاَجًة إيََل ريَجاٍل ليَما ذََكرأََنُه مي َُوا وََكاَنتأ َعكَّ َِبٍت َوزََح ُلوا َدِبَّ مي
لي  َا[ َفَخَرَج الأُمسأ َُوا ِبي ُلوا كيَباًشا َوزََح ََ بَ عأَضَها َوَأَخُذوا بَ عأَضَها، ُثَّ َعمي ليُمو َرَق الأُمسأ َا ]فََأحأ ََ ِبي ُمو

ري الأبَ َلدي َوَأَخُذوا تيلأَك الأكيَباَش. ِأ بيظَاهي  َوقَاتَ ُلوُه
َيرينأُج أَ  ا رََأى الأ يًَل. َوَما زَاُلوا فَ َلمَّ َتطي َابي ُمسأ َن الَتُّ ُلوا َتَلًّ َكبيريًا مي ِأ َعمي ُعُه ََ يَعُه ََل يَ ن أ ََّ َذليَك َجَي

في  َن الأبَ َلدي َأًذى. َحَّتَّ َصاَر َعَلى نيصأ ِأ مي نأ َورَائيهي ََل يَ َناُْلُ ََ مي ُعُلوِيهي، َفَكانُوا يُ َقرِيبُونَُه إيََل الأبَ َلدي َويُ َقاتيُلو
لنَّاري َوََل بيَغريأيَهاَيسأ  يَلٌة ََل ِبي نَي فييهي حي ليمي ِأ َيُكنأ ليلأُمسأ َيهي فَ َل نأ َخلأ ََ مي ََ بيهي، َويُ َقاتيُلو لُّو  َتظي

يني يُ َعرِيُفونَهُ  نَي، فََأرأَسُلوا إيََل َصََلحي الدِي ليمي َن الأُمسأ ا مي يَبُة َعَلى َمنأ بيَعكَّ يَنئيٍذ َعُظَمتي الأُمصي ، َحاْلَُ  َفحي ِأ
ٍع. َأ ِأ َعَلى نَ  رأ َْلُ دي ِأ يَ قأ  فَ َل

 
ا َيرينأجي َعكَّ ُر ُملأكي الأ  ذيكأ

َيرينأُج  ََل الأ تَ وأ َرةي، اسأ خي ُُمَعةي، َسابيَع َعَشَر َُجَاَدى اْلأ مي اْلأ ُ  -يفي يَ وأ ُِ اَّللَّ ا،  -َلَعنَ ُه يَنةي َعكَّ َعَلى َمدي
لأبَ لَ  ٍن َدَخَل َعَلى َمنأ ِبي ََ َأوَُّل َوهأ ارييَّ الأَمعأُروَف وََكا َكَّ ََد اْلأ يني َعلييَّ بأَن َأْحأ رَي َسيأَف الدِي َمي ََّ اْلأ دي َأ

، َخَرَج إيََل َمليكي  ِأ ََبَُه ِأ َوَأكأ ثَ َلُه ََ ُهَو َأمأ َُمَراءي َكا َن اْلأ ٌة مي دَّ ََ فييَها، َوَمَعُه عي ، َكا ُطوبي لأَمشأ يَس ِبي َرنأسي إيف أ
َِ الأبَ لَ  ليي َن اللََّحاقي َوَبَذَل َلُه َتسأ ِأ مي يَن فييهي، َوَُيَكِينَ ُه نَي الَّذي ليمي َأ يُطأليَق الأُمسأ َا فييهي َعَلى َأ دي ِبي

تأ  ََ ، فَ َوَهَن َمنأ فييهي، َوَضُع ََد إيََل الأبَ َلدي ِأ َيُيبأُه إيََل َذليَك، فَ َعاَد َعلييُّ بأُن َأْحأ ، فَ َل ِأ ،  بيُسلأطَاَّنيي ِأ َُوُسُه نُ 
.َوََتَاَذُلوا، َوأَ  ِأ َُُسُه ِأ أَن أ ُه  َِهَّت أ

َيرينأَج َلَأ  ََّ الأ ، َوَأ ُطوبي لأَمشأ ا َما فَ َعُلوا ِبي ا رََأوأ ا، َلمَّ ََ بيَعكَّ َّنأ َكا ريَيأني ِمي َأ َأمي  ُثَّ إي
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يِنيٍِ َصغيرٍي، َوَخَرُجوا سي  ، اَتََُّذوا اللَّيأَل ََجًََل. َورَكيُبوا يفي شي َي ََما . َوْلَيُقوا َيُييُبوا إيََل اْلأ ِأ َحاِبيي نأ َأصأ رًّا مي
ِأ  ُُه ِأ َغريأ ، َوَمَعُه يني َجاويِلي زِي الدِي ، َوابأُن عي يُّ ََسدي يني َأرأَسُل اْلأ زُّ الدِي ِأ عي نَي، َوُه ليمي َكري الأُمسأ ا بيَعسأ ، فَ َلمَّ

ا  ًَ . َوَضعأ ِأ نيهي ًنا إيََل َوهأ ا َذليَك ازأَداُدوا َوهأ َبَح النَّاُس َورََأوأ .َأصأ لأَعَطبي َقُنوا ِبي ، َوأَي أ ِأ َيهي  إيََل َضعأ
ِأ إيََل َذليَك، َوالشَّ  ِي الأبَ َلدي فََأَجاَِبُ ليي يني يفي َمعأََن َتسأ َيرينأَج َأرأَسُلوا إيََل َصََلحي الدِي ََّ الأ َأ ُثَّ إي ِأ َأ نَ ُه رأُط بَ ي أ

ِأ بيَعَددي َمنأ يفي الأبَ َلدي ليُيطأليُقوا َراُه نأ َأسأ . يُطأليَق مي ِأ َصلييَب الصََّلُبوتي َِ إيلَيأهي َأ ُيَسلِي ا، َوَأ ِأ َمنأ بيَعكَّ  ُه



ا يَ  نأ َعكَّ َأ ََيأُرُجوا مي ِأ َأ نَي َيَأُمُرُه ليمي َن الأُمسأ ا مي َا َبَذَل، فََأرأَسَل إيََل َمنأ بيَعكَّ نَ ُعوا ِبي ِأ يَ قأ َدًة، فَ َل ًدا َواحي
ُلوا َعلَ  ري، َوَُيأمي ريُوا َمَع الأَبحأ ُم إيََل َوَيسي ِأ أَنَُّه يَ تَ َقدَّ َا فييهي، َوَوَعَدُه َدًة، َوَيَتأُُكوا الأبَ َلَد ِبي ى الأَعُدوِي َْحأَلًة َواحي

َيرينأَج فييَها لييَ لأَحُقوا بيهي، َفَشَرُعوا يفي ذَ  َها بيَعَساكيريهي، يُ َقاتيُل الأ ن أ ََ مي تَ َغَل  تيلأَك اْلأيَهةي الَِّتي ََيأُرُجو ليَك، َواشأ
َر الصُّبأُح، فَ َبَطَل َما َعَزُموا عَ  ُكلٌّ  ََ ِأ َحَّتَّ َأسأ َغاْليي نأ َأشأ َحابي َما ََيأليُكُه، َفَما فَ َرُغوا مي تيصأ سأ ِأ ِبي ُه ن أ َليأهي مي

 ليُظُهوريهي.
ِأ َوَحدي  هي َدِي َيرينأُج ِبي ُِ الأ ، َوزََحَف إيلَيأهي ظي الأبَ َلدي َأ َبُحوا َعَجَز النَّاُس، َعنأ حي ا َأصأ ، َفَظَهَر َمنأ فَ َلمَّ ِأ هي يدي

. ََ ليُمو ِأ ليرَيَاَها الأُمسأ ََ َأعأََلَمُه لأبَ َلدي َعَلى ُسوريهي ُُيَرِيُكو  ِبي
 ، لأُبَكاءي َوالأَعوييلي وا ِبي ََ َذليَك َضجُّ ليُمو ا رََأى الأُمسأ ٌر، فَ َلمَّ ِأ َأمأ َي الأَعََلَمَة إيَذا َحَزَِبُ َوَْحَُلوا وََكاَنتأ هي

َيرينأجي  يني  َعَلى الأ ا، َوَصََلُح الدِي يَن بيَعكَّ ََ َعني الَّذي َتغيُلو َيرينأَج َيشأ َي الأ ِأ َأ ُه ن أ ِأ ظَنًّا مي َهاَتيي يعي جي نأ َجَي مي
. ِأ ِأ َوُهَو يفي َأوَّْليي  َُيُضُُّه

، فَ َقُرَب الأُمسأ  َهةي الأبَ َلدي ِأ َوَماُلوا إيََل جي قيهي نأ َخَنادي َُوا مي َيرينأُج َقدأ زََح ََ الأ ، َحَّتَّ  وََكا ِأ قيهي نأ َخَنادي ََ مي ليُمو
ليمي  َيرينأُج َوَمنَ ُعوا الأُمسأ ُت فَ َعاَد الأ ، فَ َوَقَع الصَّوأ ِأ يأَف فييهي ََ السَّ ِأ َوَيَضُعو ُخُلوََّنَا َعَليأهي نَي، َكاُدوا َيدأ

. ِأ لأبَ َلدي َمنأ يُ َقاتيُلُه  َوتَ رَُكوا يفي ُمَقابَ َلةي َمنأ ِبي
ُطو  ا رََأى الأَمشأ ، فَ َلمَّ َيرينأجي ِأ ُضرًّا َخَرَج إيََل الأ ُه َفُع َعن أ ٍع، َوََل َيدأ َأ ُر َعَلى نَ  دي يني ََل يَ قأ ََّ َصََلَح الدِي ُب َأ

، َوَبَذلَ  ِأ هي َُسي ِأ َوأَن أ َواْليي مأ َِ الأبَ َلدي َوُخُروَج َمنأ فييهي ِبَي ليي ِأ َتسأ  َوقَ رََّر َمَعُه
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اَئَِتأ أَلأفَ  ِأ َعنأ َذليَك مي َن الأَمعأُروفينَي، َوإيَعاَدَة َصلييبي الصََّلُبوتي َوَأرأبَ َعَة  َْلُ رٍي مي اَئةي َأسي يَناٍر َوََخأَسمي دي
ََ ُمدَّ  َأ َتُكو َُوا َلُه َعَليأهي، َوَأ بي ُصوَر، فََأَجابُوُه إيََل َذليَك، َوَحَل يَناٍر ليلأَمرأكييسي َصاحي ُة َعَشَر أَلأَف دي

يلي الأَمالي َواْلأَ  .ََتأصي َريأني َرى إيََل َشهأ  سأ
َتاُطوا َعَلى َمنأ  ا َمَلُكوُه َغَدُروا َواحأ لأًما فَ َلمَّ ِأ َوَدَخُلوُه، سي َِ الأبَ َلَد إيلَيأهي َُوا َلُه َسلَّ ا َحَل َن فَ َلمَّ فييهي مي

ََ َذليَك لي  َعُلو َأ ِأ يَ  ، َوَأظأَهُروا َأَّنَُّ ِأ ، َوَحَبُسوُه ِأ َواْليي نَي َوَعَلى َأمأ ليمي ، الأُمسأ ِأ َل َْلُ ِأ َما بُذي َل إيلَيأهي َيصي
، َفَشرََع يفي  ِأ نأَدُه ، َحَّتَّ يُطأليُقوا َمنأ عي َرى َوالصَّلييبي َسأ يني يفي إيرأَسالي الأَمالي َواْلأ  َورَاَسُلوا َصََلَح الدِي

نأ دَ  ُل إيلَيأهي مي َا َُيأريُج َما َيصي ََ ُهَو ََل َماَل َلُه، إيََّّ ، وََكا وٍَّل.ََجأعي الأَمالي لي الأبيََلدي َأوًََّل ِبَي  خأ
َأ ََل  ، فََأَشاُروا ِبَي ِأ َتَشارَُه َُمَراَء َواسأ يَناٍر ََجََع اْلأ اَئُة أَلأفي دي َن الأَمالي مي نأَدُه مي َتَمَع عي ا اجأ ًئا فَ َلمَّ َل َشي أ  يُ رأسي

مَ  َأ َيضأ َحابيهي، َوَأ ِأ َعَلى إيطأََلقي َأصأ ُه ََ لي َتحأ ََ َحَّتَّ يَ ُعوَد فَ َيسأ ُل َتَديٍُّن يَ َروأ ِأ َأهأ ََّنَُّ اوييَُّة َذليَك، ْلي َن الدَّ
َن ََّنا َُنَاُف  َمُن ْلي اوييَُّة: ََل َْنأليُف َوََل َنضأ يني يفي َذليَك، فَ َقاَل الدَّ ِأ َصََلُح الدِي َر َمنأ الأَوفَاَء، فَ َراَسَلُه َغدأ

نأَدََن.  عي



ِأ إيلَي أ  ُت : إيَذا َسلَّمأ ِأ َِ َوقَاَل ُمُلوُكُه يَنئيٍذ َعلي نأَدََن َفحي َرى َوالصَّلييَب فَ َلَنا اْلأيَياُر فييَمنأ عي َسأ َنا الأَماَل َواْلأ
، َوقَاَل:  ِأ ًئا، َوَأَعاَد الرِيَساَلَة إيلَيأهي ِأ َشي أ لأ إيلَيأهي ِأ يُ رأسي ري، فَ َل ِأ َعَلى الأَغدأ يني َعزأَمُه ُِ َصََلُح الدِي َْنأُن ُنَسلِي

ِأ َهَذا الأ  َمُن إيلَيأُك َحابَ َنا، َوَتضأ ََ َأصأ ًنا َعَلى الأَباقيي َوُتطأليُقو ِأ رَهأ يُك َرى َوالصَّلييَب، َونُ عأطي َسأ َماَل َواْلأ
. ِأ ََ َعَلى الأَوفَاءي َْلُ َُو َن، َوَُيألي اوييَُّة الرَّهأ  الدَّ

يَناٍر ا اَئَة أَلأفي دي َنا الأمي ُل إيلَي أ َا تُ رأسي َرى، َوالصَّلييَب، َوَْنأُن فَ َقاُلوا: ََل َْنأليُف، إيََّّ َسأ لَِّتي َحصَّلأَت، َواْلأ
يَنئيٍذ  َِ النَّاُس حي ، فَ َعلي ُُك َمنأ نُرييُد َحَّتَّ َيَييَء َِبقيي الأَمالي ِأ َمنأ نُرييُد َوَنَتأ َحابيُك نأ َأصأ ، نُطأليُق مي ِأ رَُه َغدأ

ََُقَراَء َواْلأَ  َكري َوالأ ََ الأَعسأ لأَما ََ غي َا يُطأليُقو َُمَراَء َوَأرأَِبَب َوإيََّّ ُِ اْلأ نأَدُه ََ عي ُكو بَُه لَُه، َوَُيأسي َراَد َوَمنأ ََل يُ ؤأ كأ
َُ إيََل َذليَك. لأطَا ُِ السُّ ُه ِأ َيُيب أ َيَداَء فَ َل ُِ الأ ُه ن أ ََ مي ، َوَيطأُلُبو َوالي َمأ  اْلأ

نأ رََجٍب، َر  رييَن مي ابيُع َوالأعيشأ ُم الثََُّلََثءي السَّ ََ يَ وأ ا َكا ري الأبَ َلدي فَ َلمَّ َيرينأُج، َوَخَرُجوا إيََل ظَاهي كيَب الأ
قي  َُوا َعنأ َموأ ، فَانأَكَش ِأ ، َوَْحَُلوا َعَليأهي ِأ ِأ َوَقَصُدوُه ََ إيلَيأهي ليُمو ، َورَكيَب الأُمسأ لي اريسي َوالرَّاجي ََ لأ ، ِبي ِأ َيهي

َلى قَ  نَي قَ ت أ ليمي َن الأُمسأ ِأ مي نأَدُه ََ عي ثَ ُر َمنأ َكا َقُوا َوإيَذا َأكأ تَ ب أ ، َواسأ ِأ يأَف َوقَ تَ ُلوُه ُِ السَّ دأ َوَضُعوا فييهي
نأ  ِأ مي َواُه ََ َلُه َماٌل، َوقَ تَ ُلوا َمنأ سي نَي َوَمنأ َكا مي َُمَراَء َوالأُمَقدَّ  اْلأ
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يني َذليَك َتَصرَّفَ  ا رََأى َصََلُح الدِي ِأ َوَمنأ ََل َماَل َلُه، فَ َلمَّ َحاِبيي ِأ َوَأصأ هي ََ  َسَوادي ي َكا يفي الأَمالي الَّذي
َق. َمشأ َرى َوالصَّلييَب إيََل دي َسأ  ََجََعُه، َوَردَّ اْلأ

 
ََ َوََتأرييبيَها َقََل َيةي َعسأ َيرينأجي إيََل ََنحي يلي الأ ُر رَحي  ذيكأ

َيرينأُج  ا فَ رََغ الأ ُ  -َلمَّ ُِ اَّللَّ َها يفي  -َلَعنَ ُه ن أ ا، بَ َرُزوا مي ري َعكَّ ََلحي َأمأ نأ إيصأ نأ رََجٍب،  مي رييَن مي ني َوالأعيشأ الثَّامي
يني بي  َع َصََلُح الدِي ا َسَي اريُقونَُه، فَ َلمَّ ََ ري ََل يُ  ئي الأَبحأ ََا َمَع َشاطي ََ َْنأَو َحي أ تَ َهلَّ َشعأَبا ِأ َوَساُروا ُمسأ يليهي َرحي

يلي َفَسارُوا. لرَّحي َكريهي ِبي  ََنَدى يفي َعسأ
ََ َعَلى الأيَ َزكي َذليَك الأ  زُّ وََكا يني إيََّيزَُكوُش َوعي ، َوَمَعُه َسيأُف الدِي يني َفأَضُل َوَلُد َصََلحي الدِي َم الأَمليُك اْلأ يَ وأ

ِأ  ، َوَأرأَسُلوا َعَليأهي ِأ رييهي َيرينأَج يفي َمسي ، َفَضايَ ُقوا الأ َُمَراءي َي اْلأ َعا نأ ُشجأ ٌة مي دَّ يَك، َوعي يني ُجورأدي َن الدِي مي
َهامي َما َكاَد َُيأ  َها ََجَاَعًة، َوَأَسُروا ََجَاَعًة.السِي ن أ ، فَ َقتَ ُلوا مي َيرينأجي َس، َوَوقَ ُعوا َعَلى َساَقةي الأ مأ  ُجُب الشَّ

ريي إيلَيأهي، فَا لأَمسي َاَل، فََأَمَر الأَعَساكيَر ِبي ُه َويُ َعرِيفُُه اْلأ دُّ َتمي هي َيسأ َفأَضُل إيََل َواليدي ِأ مَ َوَأرأَسَل اْلأ َّنَُّ ا عأَتَذُروا ِبَي
َ، فَ َبَطَل الأَمَدُد َوَعاَد َمليُك اْلأي  ريي ََل َغريأ َا َكانُوا َعَلى َعزأمي الأَمسي ، َوإيََّّ َرأبي َبةي اْلأ هأ نأكيلأَتاري إيََل رَكيُبوا ِبُي

َا. ََا. فَ نَ َزُلوا ِبي ا َحي أ ، َوَساُروا َحَّتَّ أَتَ وأ ِأ ، َفَحَماَها، َوََجََعُه َيرينأجي  َساَقةي الأ
ََ َونَ َزَل الأ  ََ بيَقيأُمو ليُمو ِأ  -ُمسأ ُه ن أ لأُقرأبي مي ،  -قَ رأيٌَة ِبي ِأ ُه ن أ َوَض َمنأ قُتيَل مي ا عي نأ َعكَّ رينأُج مي َي َضَر الأ َوَأحأ



ََ ُيَساييرُ  ليُمو ، ُثَّ َساُروا إيََل قَ يأَسارييََّة، َوالأُمسأ َيألي َن اْلأ َوَض َما َهَلَك مي َم، َوعي َر َذليَك الأيَ وأ ِأ َوُأسي وََّنُ
َِ أَنَُّه ََل َيظأ وَ  ََ َقدأ َأقأَس يني َكا ََّ َصََلَح الدِي َ تُ ُلونَُه، ْلي ِأ َمنأ َقَدُروا َعَليأهي فَ يَ قأ ُه ن أ ََ مي َحٍد يَ َتَخطََُّو ُر ِبَي ََ

ا. ََ بيَعكَّ َّنأ َكا َنأ قَ تَ ُلوا ِمي ِأ إيَلَّ قَ تَ َلُه ِبي ُه ن أ  مي
ُِ الأمُ  ا قَارَبُوا قَ يأَسارييََّة ََلَصَقُه ِأ نَ يأًَل فَ َلمَّ ُه ن أ ِأ َأَشدَّ قيَتاٍل، فَ َناُلوا مي ، َوقَاتَ ُلوُه ََ ليُمو  سأ
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َيرينأجي َجََ  َن الأ ا نَ َزُلوا َخَرَج مي ، فَ َلمَّ ِأ ُه ن أ ََ َقرييًبا مي ليُمو َا، َوَِبَت الأُمسأ َيرينأُج ِبي َعُدوا َكثيريًا، َونَ َزَل الأ اَعٌة فَأَب أ
َقَع  ، فََأوأ ِأ نأ َعنأ ََجَاَعتيهي ِأ َوَأَسُروا، ُثَّ َساُروا مي ُه ن أ ، فَ َقتَ ُلوا مي يَن َكانُوا يفي الأيَ َزكي ََ الَّذي ليُمو ُِ الأُمسأ ِبيي
 قَ يأَسارييََّة إيََل َأرأُسوَف.

ا وَ  ، فَ َلمَّ يقي الطَّرييقي ِأ ليضي ِأ ُمَسايَ َرَُتُ ُه َها، َوَلَأ َُيأكين أ ِأ إيلَي أ ََ َقدأ َسبَ ُقوُه ليُمو ََ الأُمسأ ِأ وََكا َيرينأُج إيلَيأهي َصَل الأ
ِأ َكثي  ُه ن أ ِأ فَ ُقتيَل مي ري، َوَدَخَلُه بَ عأُضُه لأَبحأ ِأ ِبي َُقوُه ِأ َْحأَلًة ُمنأَكَرًة َوَأْلأ ََ َعَليأهي ليُمو  رٌي.َْحََل الأُمسأ

نَي َْحأ  ليمي َيَّاَلُة َعَلى الأُمسأ َتَمُعوا، َوَْحََلتي اْلأ َيرينأُج َذليَك اجأ ا رََأى الأ نَي فَ َلمَّ َهزيمي ا ُمن أ ٍد، فَ َولَّوأ َلَة رَُجٍل َواحي
 ََل يَ لأويي َأَحٌد َعَلى َأَحٍد.

َن الأَمعأرََكةي، فَ َلمَّ  َرأبي َقرييًبا مي وقَةي َقدأ أَليَُوا الأقيَياَم َوقأَت اْلأ َيَّاَلةي َوالسُّ َن اْلأ ََ َكثيرٌي مي ََ َذليَك وََكا ا َكا
، ف َ  ِأ ُم َكانُوا َعَلى َحاْليي ََ إيََل الأيَ وأ َهزيُمو ِأ قُتيَل َخلأٌق َكثيرٌي، َوالأَتَجَأ الأُمن أ ُه ََ َعن أ ليُمو ََزَم الأُمسأ ا اَّنأ َلمَّ

. يني ، َوفييهي َصََلُح الدِي  الأَقلأبي
، َلكينأ   ََ ليُمو َزيَيَُة َوَهَلَك الأُمسأ َتَمرَّتي اْلأ ِأ َواسأ َا َهزيَيٌَة لََتبيُعوُه َيرينأُج َأَّنَّ َِ الأ َن فَ َلوأ َعلي لأُقرأبي مي ََ ِبي َكا

ِأ َما كَ  ُه َيرينأُج َمكييَدًة، فَ َعاُدوا، َوزَاَل َعن أ َها الأ َجري َفَدَخُلوَها، َوظَن َّ نَي َشَعَرٌة َكثيريَُة الشَّ ليمي انُوا فييهي الأُمسأ
َن الأُمسأ  ، َوقُتيَل مي ِأ يتيهي نأ َطَواغي َيرينأجي َكنأٌد َكبيرٌي مي َن الأ يٍق، َوقُتيَل مي نأ ضي يني مي نَي َِمأُلوٌك ليَصََلحي الدِي ليمي

ُلُه. ث أ َهاَمةي َلَأ َيُكنأ يفي زََمانيهي مي َجاَعةي َوالشَّ لشَّ ُصوفينَي ِبي َن الأَموأ ُُه َأََّيُز الطَّوييُل، َوُهَو مي  اَسأ
، ُثَّ َسا ِأ يهي َيأدي ِأ ِبي نَُّة َخيأليهي ََ َوَأعي ليُمو َيرينأُج نَ َزَل الأُمسأ ا نَ َزَل الأ َيرينأُج إيََل ََّيفَا فَ نَ َزُلوَها، َوَلَأ َيُكنأ فَ َلمَّ َر الأ

نَي، َفَمَلُكوَها. ليمي َن الأُمسأ َا َأَحٌد مي  ِبي
ِأ إيََل الرَّ  ُه يني َعن أ َزيَيَةي َما ذََكرأََنُه، َساَر َصََلُح الدِي َن اْلأ رأُسوَف مي نَي ِبَي ليمي َن الأُمسأ ََ مي ا َكا َلةي، َوَلمَّ مأ

قَ  َث أ َتَمَع ِبي .َواجأ ََ َقََل رييبي َعسأ َعُل فََأَشارُوا َعَليأهي بيَتخأ َأ ِأ فييَما يَ  َتَشارَُه َُمَراَء َواسأ َا، َوََجََع اْلأ  اليهي ِبي
َنا يفي ُوُجو  َأ ََ َوَوقَ  َقََل َيرينأُج إيََل َعسأ ، َوإيَذا َجاَء الأ سي َمأ ْلأ نَّا ِبي ََ مي ِأ َوقَاُلوا َلُه: َقدأ رَأَيأَت َما َكا هي هي

هُ  ََن إيََل مي َنُصدُّ ََ َذليَك ُعدأ َذا َكا َها، فَإي َها فَ يَ نأزيُلوا َعَلي أ َزاَح َعن أ ِأ ََل َشكَّ يُ َقاتيُلونَ َنا لينَ ن أ َها، فَ ُه ثألي َما  ِأ َعن أ
ا َوَما فييَها  ذي َعكَّ خأ ََّ الأَعُدوَّ َقدأ َقويَي ِبَي َ َنا، ْلي ُر َعَلي أ َمأ ُِ اْلأ ا َويَ عأُظ ليَحةي ُكنَّا َعَليأهي َعَلى َعكَّ َسأ َن اْلأ مي

َا َنا َْنأُن ِبي َأ  َوَغريأيَها، َوَضُع
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ََها. دَّ َغريأ َتجي ُة َحَّتَّ َنسأ يَنا، َوَلَأ َتُطلي الأُمدَّ  َخَرَج َعنأ أَيأدي
ِأ َيُيبأُه َأَحدٌ  َها فَ َل ظي َأ َا َوحي رييبيَها، َونََدَب النَّاَس إيََل ُدُخوْلي ُسُه بيَتخأ َأ َمحأ نَ  ِأ َتسأ َأ  فَ َل إيََل َذليَك َوقَاُلوا: إي

نَّا َأَحٌد ليئَ  ُخُلَها مي َك الأكيَباري، َوإيَلَّ َفَما َيدأ ُخلأ أَنأَت َمَعَنا َأوأ بَ عأُض َأوأََلدي َظَها فَادأ َأ َت حي يبَ َنا َأَردأ َلَّ ُيصي
، ََ َقََل َر َكَذليَك َساَر إيََل َعسأ َمأ ا رََأى اْلأ ا، فَ َلمَّ َل َعكَّ َع  َما َأَصاَب َأهأ رييبيَها، َفُخرِيَبتأ ََتسي َوَأَمَر بيَتخأ

لأطَ  َخائيري الَِّتي ليلسُّ َوالي َوالذَّ َمأ َن اْلأ ري، َوَهَلَك فييَها مي َجاَرَُتَا يفي الأَبحأ ، َوأُلأقيَيتأ حي ََ َي َعَشَر َشعأَبا ا
َقى  َيَي أَثَ ُرَها َحَّتَّ ََل يَ ب أ ُرُه، َوُع يَّةي َما ََل َُيأكيُن َحصأ َها َمطأَمٌع.َوالرَّعي دي َيرينأجي يفي َقصأ  ليلأ

ََ الأَمرأكييُس، َلَعَنُه ا َها، وََكا ريُوا إيلَي أ ِأ َوَلَأ َيسي رييبيَها َأقَاُموا َمَكاََّنُ َيرينأُج بيَتخأ َع الأ ا َسَي ا َأَخَذ َوَلمَّ َّللَُّ َلمَّ
َر بيهي، نأ َمليكي إينأكيلأَتاَر الأَغدأ ا َقدأ َأَحسَّ مي َيرينأُج َعكَّ َي َلُه  الأ يَنةي ُصوَر، َوهي هي إيََل َمدي نأدي نأ عي فَ َهَرَب مي

ُُروبي ُهَو َأََثرََها. هي اْلأ َيرينأجي رَأأًَّي َوَشَجاَعًة، وَُكلُّ َهذي ََ رَُجُل الأ هي، وََكا  َوبيَيدي
ُلَك ََل  ث أ َُ َأرأَسَل إيََل َمليكي إينأكيلأَتاَر يَ ُقوُل َلُه: مي َقََل ا ُخرِيَبتأ َعسأ َم فَ َلمَّ ََ َمليًكا َويَ تَ َقدَّ َأ َيُكو َبغيي َأ يَ ن أ

ا بَ َلَغَك  ُل؟ َلمَّ ُِ َمَكاَنَك ََّي َجاهي ، َوتُقيي ََ َقََل يني َقدأ َخرََّب َعسأ ََّ َصََلَح الدِي َمُع َأ ، َتسأ ُُيوشي َعَلى اْلأ
لأَتُه َومَ  ا فَ َرحَّ رأَت إيلَيأهي ُمُيدًّ نَُّه َما أَنَُّه َقدأ َشرََع يفي ََتأرييبيَها ُكنأَت سي َصاٍر، فَإي ًوا بيَغريأي قيَتاٍل َوََل حي َأ تَ َها َص َلكأ

َيأ  َم ِبي َُ الأيَ وأ َقََل يحي َلوأ أَنَِّني َمَعَك َكاَنتأ َعسأ ظيَها، َوَحقِي الأَمسي َأ ٌز َعنأ حي يَنا َلَأ َخرََِّبَا إيَلَّ َوُهَو َعاجي دي
ٍد. ُ بُ رأٍج َواحي َها َغريأ ن أ  َُيَرَّبأ مي

ا ُخرِي  َلةي َفَخرََّب فَ َلمَّ ، َوَمَضى إيََل الرَّمأ ََ ري رََمَضا َ َشهأ َها ََثّني يني َعن أ َُ رََحَل َصََلُح الدِي َقََل َبتأ َعسأ
ََ َكاَنتي الأَعَساكيُر َمَع الأَمليكي الأعَ  َقََل رييبي َعسأ هي ليَتخأ ةي ُمَقامي ، َويفي ُمدَّ نَ َها َوَخرََّب َكنييَسَة ُلدٍِ صأ لي حي ادي

ري  َلةي، فَاعأَتََبَُه وَ  أَِي َبكأ سي بَ عأَد ََتأرييبي الرَّمأ يني إيََل الأُقدأ ، ُثَّ َساَر َصََلُح الدِي َيرينأجي َما بأني أَيُّوَب َُتَاَه الأ
ِي َثَ  َبابَُه، َوَما َُيأَتاُج إيلَيأهي، َوَعاَد إيََل الأُمَخيَّ َدُه َوَأسأ ََلٍح َوَذَخائيَر، َوقَ رََّر قَ َواعي نأ سي .فييهي مي ََ َن رََمَضا  مي

، فَ َوقَ  ِأ َكريهي نأ ُمَعسأ َيرينأجي مي َن الأ ٌر مي ََ نأ ََّيفَا. َوَمَعُه نَ  مي َخَرَج َمليُك إينأكيلأَتاَر مي ََّيَّ هي اْلأ ٌََر َويفي َهذي َع بيهي نَ 
دَ  ََ َسُر، فَ  يًدا، وََكاَد َمليُك إينأكيلأَتاَر يُ ؤأ ِأ قيَتاًَل َشدي نَي فَ َقاتَ ُلوُه ليمي َن الأُمسأ هي، مي سي َأ َحابيهي بينَ  اُه بَ عأُض َأصأ

َر َذليَك الرَُّجُل.  فَ َتَخلََّص الأَمليُك َوُأسي
َتَصَر ]فييَها[ الأُمسأ  َيرينأجي ان أ َن الأ ٍة مي نَي َوطَائيََ ليمي َن الأُمسأ ٍة مي َ طَائيََ َعٌة َبنيأ .َوفييَها أَيأًضا َكاَنتأ َوق أ ََ  ليُمو
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َيرينأجي  يلي الأ ُر رَحي ََ  ذيكأ  إيََل َنطأُرو
َا، رََحلَ  َماَرَتي اريُقوَها، َوَشَرُعوا يفي عي ََ َيرينأَج َقدأ َلزيُموا ََّيفَا َوَلَأ يُ  ََّ الأ يني َأ نأ َمنأزيلَتيهي  ليَما رََأى َصََلُح الدِي مي



َِ بيهي، فَ َراَسَلُه َمليُك إينأكيلأَتاَر يَ  ، َوَخيَّ ََ َي ََثليَث َعَشَر رََمَضا طأُلُب الأُمَهاَدنََة، َفَكاَنتي الرُُّسُل إيََل النَّطأُرو
. يني ي َصََلحي الدِي ري بأني أَيُّوَب َأخي لي أَِي َبكأ  َتََتَدَُّد إيََل الأَمليكي الأَعادي

َيأ  ُس َوَما ِبي َُ الأُقدأ ، َوَيُكو لي َن الأَعادي َتُه مي ََّ َمليَك إينأكيلأَتاَر يُ َزوِيُج ُأخأ َدُة َأ تَ َقرَّتي الأَقاعي نَي، فَاسأ ليمي ي الأُمسأ دي
تي َمليكي إينأكيلأَتاَر، ُخأ ني الأبيََلدي ْلي َيرينأجي مي ا َوَما بيَيدي الأ َُ َعكَّ ، َوَتُكو لي لي ليلأَعادي احي نأ بيََلدي السَّ ُمَضافًا إيََل  مي

َها. نأ َزوأجي َها مي ري َقدأ َوريثَ ت أ َل الأَبحأ  َِمأَلَكٍة َكاَنتأ َْلَا َداخي
َأ يَ رأَضى الدَّ  ، فََأَجاَب إيلَيأهي، َوَأ يني ُل َذليَك َعَلى َصََلحي الدِي اُق َعَليأهي، فَ َعَرَض الأَعادي تِيََ َا يَ َقُع اَلي اوييَُّة ِبي

تي َمليكي إينأكيلأَتاَر َوأَنأ  َُ إيََل ُأخأ َبا ُة، َوالرُّهأ ََ ََساقي ، َواْلأ ََ يُسو َتَمَع الأقيسِي َََبُ اجأ ا َظَهَر اْلأ َها َكُروا َعَلي أ فَ َلمَّ
.ُِ َل َ َذليَك، َواَّللَُّ َأعأ نأُه َغريأ ََ الأَمانيُع مي َجابَةي، َوقييَل َكا َن اْلأي تَ نَ َعتأ مي  فَامأ

َن الأعَ  ، َوَطَلَب مي يَث الصُّلأحي َي َحدي َي بَ عأَد َذليَك َويَ َتَجاَرََّي َعا ُل َوَمليُك إينأكيلأَتاَر ََيأَتمي ََ الأَعادي َأ وََكا لي َأ ادي
َنا َعُه غي مي َِّ ُيسأ َسَن َذليَك، َوَلَأ يَتي َتحأ ، فَ َغنَّتأ َلُه، فَاسأ ُنأكي ْلأ ريُب ِبي َضَر َلُه ُمَغنِيَيًة َتضأ نَي، فََأحأ ليمي َء الأُمسأ

ًرا. يَعًة َوَمكأ َعُل َذليَك َخدي َأ ََ َمليُك إينأكيلأَتاَر يَ  نَ ُهَما ُصلأٌح، وََكا  بَ ي أ
َيرينأَج َأظأَهُروا الأَعزأَم َعلَ  ََّ الأ َلةي، َجَريأَدًة، ُثَّ إي يني إيََل الرَّمأ ، َفَساَر َصََلُح الدِي سي دي الأبَ يأتي الأُمَقدَّ ى َقصأ

َُحوا ِأ َيَبأ ، فَ َل ِأ ُرُه َتظي ًما يَ ن أ رييَن يَ وأ شأ ، َوبَقيَي عي َيرينأجي َن الأ ، َوقَ ُرَب مي َي لنَّطأُرو َقاَل ِبي َث أ َ َوتَ َرَك اْلأ ََ َبنيأ ، َفَكا
ةَ  ، ُمدَّ ي َتنيأ . الطَّائيََ َيرينأجي ََ َعَلى الأ ليُمو ُر الأُمسأ َتصي ُة َوقَ َعاٍت يفي ُكلِيَها يَ ن أ دَّ ، عي  الأُمَقامي

ي الأقيعأَدةي، َعلَ  َلةي ََثليَث ذي نأ ََّيفَا إيََل الرَّمأ َيرينأُج مي ، َورََحَل الأ َي يني إيََل النَّطأُرو ى َعزأمي َوَعاَد َصََلُح الدِي
، ف َ  سي دي الأبَ يأتي الأُمَقدَّ ََ ُكلَّ َساَعٍة َقصأ ََذُر، َفَكا َتدَّ اْلأ َطأُب َواشأ َِ اْلأ نأ بَ عأٍض فَ َعُظ ِأ مي َقُرَب بَ عأُضُه

َتاُء، َوَحاَلتي اْلأَ  َبَل الشِي يَدًة، َوَأق أ ًة َشدي دَّ نأ َذليَك شي لنََّيريي فَ َلُقوا مي َكَريأني ِبي ُت يفي الأَعسأ وأَحاُل يَ َقُع الصَّوأ
نَ ُهَما طَاُر بَ ي أ َمأ  .َواْلأ

 
سي  يني إيََل الأُقدأ ريي َصََلحي الدِي ُر َمسي  ذيكأ

َها يفي  ن أ طَاَر ُمتَ َواليَيٌة ُمتَ َتابيَعٌة، َوالنَّاَس مي َمأ َِ، َواْلأ َتاَء َقدأ َهَج ََّ الشِي يني َأ ا رََأى َصََلُح الدِي  َضنأٍك َلمَّ
َهري يفي  ََلحي َوالسَّ ةي الأََبأدي َولُبأسي السِي دَّ نأ شي نَ َوَحَرٍج، َومي ََ َكثيرٌي مي ، وََكا  تَ َعٍب َدائيٍِ
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رَاَحةي. َاَحةي َواْلأي َتي سأ ِأ ليَلي هي دي إيََل بيََلدي ِأ يفي الأَعوأ ََ َْلُ  الأَعَساكيري َقدأ طَاَل بييَكارَُها، فََأذي
يًعا َداخي  سي فييَمنأ بَقيَي َمَعُه، فَ نَ َزُلوا َجَي َّا َكانُوا فييهي، َوَساَر ُهَو إيََل الأبَ يأتي الأُمَقدَّ ََتَاُحوا ِمي َل الأبَ َلدي فَاسأ

ريُ  َمي ُِ اْلأ ُمُه َر ُمَقدَّ صأ نأ مي َكٌر مي َم إيلَيأهي َعسأ َقأَسا ُُمَاويري بييَعةي ُقَماَمَة، َوَقدي َيأَجاءي  َونَ َزَل ُهَو بيَداري اْلأ أَبُو اْلأ
. سي لأُقدأ نَي ِبي ليمي َُوُس الأُمسأ نُي، فَ َقويَيتأ نُ  مي  السَّ



ن َ وَ  ، َفَكاَنتأ بَ ي أ سي دي الأُقدأ ةي، َعَلى َعزأمي َقصأ ي اْلأيجَّ َي ََثليَث ذي َلةي إيََل النَّطأُرو َن الرَّمأ َيرينأُج مي ِأ َساَر الأ ُه
هُ  نأ َمشأ نَي فَاريًسا مي ا َوََخأسي َها نَ يِيًَ ن أ َعٍة مي ََ يفي َوق أ ليُمو نَي َوقَ َعاٍت، َأَسَر الأُمسأ ليمي َ يَ َزكي الأُمسأ وريي َوَبنيأ

يدي َما َرثَّ  َس َأَمَر بيعيَمارَةي ُسوريهي، َوََتأدي ا َدَخَل الأُقدأ يني َلمَّ ََ َصََلُح الدِي ، وََكا ِأ َعاَّنيي َيرينأجي َوُشجأ نأُه، الأ  مي
يلي  صي ََ ري َخنأَدٍق َخاريَج الأ َأ َ َقَنُه، َوَأَمَر ِبي نأُه، َوأَت أ ي ُمليَك الأبَ َلُد مي َع الَّذي ضي َِ الأَموأ َك َِ ُكلَّ بُ رأٍج فََأحأ ، َوَسلَّ

َةي، َوَأرأ  َيةي َِببي َعُموٍد إيََل َِببي الرَّْحأ نأ ََنحي َفأَضُل مي َل َوَلُدُه اْلأ رٍي يَ تَ َوَلَّ َعَمَلُه، فَ َعمي َسَل َأََتبيكأ إيََل َأمي
َّنأ َلُه  نَي، ِمي صَّاصي َن اْلَأ ، ََجَاَعًة مي لي صي ُب الأَموأ ُعوٌد، َصاحي يني َمسأ زُّ الدِي ري الأَيُد الطُّوََل، عي يفي َقطأعي الصَّخأ

. َُمَراءي يُع اْلأ ُلوا َلُه ُهَناَك بُ رأًجا َوَبَدنًَة، وََكَذليَك َجَي  فَ َعمي
ُقُل اْلأيجَ  َُه اَّللَُّ، يَ رأَكُب َويَ ن أ يني َرْحي ََ َصََلُح الدِي نأَد الأَعتَّالينَي، َفَكا ََّ اْلأيَجارََة قَ لَّتأ عي سي ُثَّ إي َأ هي ارََة بينَ 
الينَي  َن الأَعمَّ نأَدُه مي ََ َُيأَمُع عي َكُر َفَكا ي بيهي الأَعسأ َتدي كيَنةي الأَبعييَدةي، فَ يَ قأ َمأ َن اْلأ مي َعَلى َدابَّتيهي مي يفي الأيَ وأ

ٍم. ةي َأَّيَّ دَّ دي َما يَ عأَمُلونَُه يفي عي  الأَواحي
 

َلةي  َيرينأجي إيََل الرَّمأ ُر ُعودي الأ  ذيكأ
رييَن مي  ََ َما يفي الأعيشأ ُقُلو ِأ َكانُوا يَ ن أ ِأ َأَّنَُّ هي دي ََ َسَبُب َعوأ َلةي، وََكا َيرينأُج إيََل الرَّمأ ةي َعاَد الأ ي اْلأيجَّ نأ ذي

ريَ  ََ َعَلى َمنأ ََيأليُب َْلُُِ الأمي ََ ََيأُرُجو ليُمو ََ الأُمسأ ا أَب أَعُدوا َعنأُه َكا ، فَ َلمَّ لي احي َن السَّ َة يُرييُدونَُه مي
 ََ َطُعو . فَ يَ قأ ِأ ََ َما َمَعُه  الطَّرييَق َويَ غأَنُمو

، فَإي  سي يَنَة الأُقدأ يِينَي: َصوِيُروا ِلي َمدي امي َيرينأجي الشَّ َن الأ ََّ َمليَك إينأكيلأَتاَر قَاَل ليَمنأ َمَعُه مي تُ َها، ُثَّ إي ِّني َما رَأَي أ
ٍع  ضي َا َعَدا َموأ َي ُيُييُط ِبي ي َوَعنأ َفَصوَُّروَها َلُه، فَ َرَأى الأَوادي َمالي َفَسَأَل َعني الأَوادي َهةي الشَّ نأ جي رٍي مي َيسي

. َلكي ُر الأَمسأ يٌق. َوعي َ أَنَُّه َعمي َبي قيهي، فَُأخأ  ُعمأ
نيَ  ليمي يني َحيًّا وََكليَمُة الأُمسأ ُرَها َما َداَم َصََلُح الدِي يَنٌة ََل َُيأكيُن َحصأ هي َمدي  فَ َقاَل: َهذي
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َعٌة، ْليَ  ُخلُ ُُمأَتمي َ َُمأُصورٍَة، فَ َيدأ ََوانيبي َغريأ يَنَة بَقيَيتأ َسائيُر اْلأ ي يَليي الأَمدي َانيبي الَّذي َأ نَ َزلأَنا يفي اْلأ  ن ََّنا إي
نأ  َنا فَ نَ َزَل بَ عأُضَنا مي َأ َْنأُن افأََتَق أ ََ إيلَيأهي. َوإي َخائيُر َوَما َُيأَتاُجو َها الرِيَجاُل َوالذَّ ن أ ِأ مي ي َجاني إيلَيأهي بي الأَوادي

َخري. َانيبي اْلأ َن اْلأ  َوبَ عأُضَنا مي
َرى إيْنأَاُد َأصأ  ُخأ َة اْلأ ، َوَلَأ َُيأكيني الطَّائيََ ي َتنيأ َدى الطَّائيََ َكَرُه َوَواَقَع إيحأ يني َعسأ ، ََجََع َصََلُح الدِي ِأ َحاِبيي

َن  لأبَ َلدي مي ِأ َخَرَج َمنأ ِبي َأ فَارَُقوا َمَكاََّنُ ِأ إي ََّنَُّ ظُُه ْلي ََ َأ تَ رَُكوا فييهي َمنأ َُيأ نَي فَ َغنيُموا َما فييهي، َوإي ليمي الأُمسأ
يني َقدأ ف َ  َُ َصََلُح الدِي ِأ َيُكو ي َويَ لأَحُقوا ِبيي َن الأَوادي َأ يَ َتَخلَُّصوا مي ََل َأ ، فَإي ِأ َحاِبيي رََغ َوَساُروا َْنأَو َأصأ

نأ  َنا مي ُر َعَلي أ َوى َما يَ تَ َعذَّ ِأ َهَذا سي ُه ن أ . مي َواتي َق أ َن الأَعُلوفَاتي َواْلأ  إييَصالي َما َُيأَتاُج إيلَيأهي مي



، َوَما ََيأريي ليلأَجاليبينَي َْلَا مي  ِأ نأَدُه ريَةي عي ا قيلََّة الأمي قَُه، َورََأوأ دأ ِأ َذليَك َعليُموا صي ا قَاَل َْلُ نَي، فَ َلمَّ ليمي َن الأُمسأ
دي إيََل الرَّ  لأَعوأ رييَن.فََأَشاُروا َعَليأهي ِبي َلةي، فَ َعاُدوا َخائيبينَي َخاسي  مأ

 
 ََ ُر قَ تألي قُ زأَل َأَرَسََل  ذيكأ

َز، َوَقدأ ذََكرأََن أَنَُّه  َُ بأُن إييلأديكأ ُُه ُعثأَما ، َواَسأ ََ َنةي قُتيَل قُ َزل َأُرَسََل هي السَّ نأ َهذي ََ مي َمَلَك الأبيََلَد، يفي َشعأَبا
َلَوا يهي الأبَ هأ نَ َها، َوَأطَاَعُه بَ عأَد َوفَاةي َأخي ، َوَما بَ ي أ ، َوالرَّيِي ََ َها ََ ، َوَأصأ ََ ، َوَِهََذا ََ ، َوَأذأرَبييَجا ََ ، َمليكي َأرَا َي

، فَاعأتَ َقَلُه يفي  ََ بأني طُغأُرلأ َي طُغأُرلأ بأني َأرأَسََل لأطَا ََل َعَلى السُّ تَ وأ ، َواسأ ََ َتا ُب فَاريَس َوُخوزيسأ َصاحي
، َوَدانَ   تأ َلُه الأبيََلُد.بَ عأضي الأقيََلعي

َُ إيََل َذليكَ  َلَوا َ الأبَ هأ َأ تُ ُويفِي نأ َلُد َلٌة مي َا ُمتَّصي َيََتُ ِبي ، َوالأ ََ َها ََ ريهي َساَر إيََل َأصأ ري َأمأ ،  َويفي آخي الأَوقأتي
، َوَعاَد إيََل  ِأ ِأ َفَصَلبَ ُه نأ َأعأَياَّنيي افيعييَّةي، َوَأَخَذ ََجَاَعًة مي هي فَ تَ َعصََّب َعَلى الشَّ سي َأ ، َوَخَطَب لينَ  ََ  َِهََذا

َس، َمأ َوَب اْلأ لأطََنةي، َوَضَرَب الن ُّ لسَّ  ِبي
َحابُُه، َفَدَخَل إيلَيأهي َمنأ قَ تَ َلُه َعلَ  رََّق َأصأ ََ َلَة قُتيَل إيََل َمنأزيليهي لييَ َناَم، َوتَ  هي، َوَلَأ ُثَّ إينَُّه َدَخَل لَي أ ى فيَراشي

َل يُ عأَرفأ قَاتيُلُه، فََأَخَذ أَ  ، ُيُيبُّ الأَعدأ ََلقي َخأ ََ َكريَيًا َحَسَن اْلأ يًنا، وََكا َب َِببيهي ظَنًّا َوََتأمي َحابُُه َصاحي صأ
ٍِ َوقيلَّةي ُعُقوبٍَة. لأ ُع إيََل حي ثيُرُه، َويَ رأجي  َويُ ؤأ

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

يني قَ يأَصرأ َشاهأ بأُن ق َ  َم ُمعيزُّ الدِي َنةي َقدي هي السَّ ، َعَلى َصََلحي يفي َهذي ُب بيََلدي الرُّومي ، َصاحي ََ لأج َأَرَسََل
ََ فَ رََّق َِمأَلَكَتُه َعَلى  يني قَ لأج َأَرَسََل زَّ الدِي ََّ َواليَدُه عي هي َأ ََ َسَبُب ُقُدومي ، وََكا ََ يني يفي رََمَضا هي، الدِي َأوأََلدي

َطى َوَلَدُه ُقطأبَ  َطى َوَلَدُه َهَذا َمَلطأَيَة، َوَأعأ يني ُملأَك َشاهأ  َوَأعأ  الدِي
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يَواَس.  سي
نأ  َأ َيَأُخَذ َمَلطأَيَة مي َمُه، َوأَلأَزَمُه َأ يني َعَلى أَبييهي، َوَحَجَر َعَليأهي، َوَأزَاَل ُحكأ ََل ُقطأُب الدِي تَ وأ يهي َهَذا  فَاسأ َأخي

، َفَساَر إيََل َصََلحي  يني َرَمُه  َوُيَسلِيَمَها إيلَيأهي، َفَخاَف ُمعيزُّ الدِي ًدا بيهي، فََأكأ ًئا إيلَيأهي، ُمعأَتضي يني ُملأَتجي الدِي
هي، َوَعاَد ُمعي  دي نأ َقصأ يني مي تَ َنَع ُقطأُب الدِي ، فَامأ لي يهي الأَمليكي الأَعادي َنةي َأخي ب أ ، َوَزوََّجُه ِبي يني يني َصََلُح الدِي زُّ الدِي

ي الأقيعأَدةي.  إيََل َمَلطأَيَة يفي ذي
َثِني َمنأ  َل لَُه ُمعيزُّ  َوَحدَّ يني َهَذا، َفََتَجَّ يني َوَقدأ رَكيَب لييُ َودِيَع ُمعيزَّ الدِي أَثيُق بيهي قَاَل: رَأَيأُت َصََلَح الدِي

يني َهَذا، وَ  ا َأرَاَد الرُُّكوَب َعضََّدُه ُمعيزُّ الدِي ًَل، فَ َلمَّ ، َوَودََّعُه رَاجي يني َل َصََلُح الدِي ، َوتَ َرجَّ يني ُه، َأرأَكبَ الدِي



نأ َذليَك،  بأُت مي ، قَاَل: فَ َعجي لي صي بي الأَموأ ، َصاحي يني زِي الدِي َشاهأ بأُن عي يني ُخرَّمأ ى ثيَيابَُه َعََلُء الدِي َوَسوَّ
. ، َوابأُن َأََتبيكأ زينأكييٌّ َتٍة ََتُوُت؟ يُ رأكيُبَك َمليٌك َسلأُجوقييٌّ  َوقُ لأُت َما تُ َباِلي ََّي ابأَن أَيُّوَب َأيُّ َموأ

، ]الأ  يني تي َصََلحي الدِي نَي، َوُهَو ابأُن ُأخأ ُد بأُن ُعَمَر بأني ََلجي يني ُُمَمَّ َ ُحَساُم الدِي َوفَ َياُت[ َوفييَها تُ ُويفِي
يني أَيأًضا. نأ َأَكابيري ُأَمَراءي َصََلحي الدِي ، َوُهَو مي َُ بأُن ُجنأُدرأ يني ُسَليأَما ُِ الدِي  َوَعَل

َييُّ  َ الصَّ هي. َويفي رََجٍب تُ ُويفِي يعي بيََلدي ُِ يفي َجَي ، َُيأُك يني َق ليَصََلحي الدِي َمشأ َ دي ََ ُمتَ َوِلِي ، وََكا  بأُن الأَقابيضي
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اَئٍة[ مي ٍَ َوََثَانينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا
588 - 

اَئةٍ  مي ٍَ َوََثَانينَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا
َمارَةي ا ُر عي ََ ذيكأ َقََل َيرينأجي َعسأ  لأ

َا. َماَرَتي ََ َوَشَرُعوا يفي عي َقََل َيرينأُج َْنأَو َعسأ َنةي يفي الأُمَحرَّمي رََحَل الأ هي السَّ  يفي َهذي
نَي،  ليمي ََ إيََل يَ َزكي الأُمسأ َقََل نأ َعسأ ، َفَساَر َمليُك إينأكيلأَتاَر، َجرييَدًة، مي سي لأُقدأ يني ِبي ََ َصََلُح الدِي وََكا

نأ بَ عأٍض.فَ وَ  ِأ مي يٌد ان أَتَصَف ]فييهي[ بَ عأُضُه ي قيَتاٌل َشدي َتنيأ َ الطَّائيََ ، َوَجَرى َبنيأ ِأ  اقَ َعُه
ةً  َيرينأَج، فَ َتارًَة تُ َواقيُع طَائيََ ُد الأ صي سي َما بَريَحتأ َسَراََّيُه تَ قأ لأُقدأ يني ِبي ةي ُمَقامي َصََلحي الدِي ، َويفي ُمدَّ ِأ ُه ن أ  مي

َطعُ  نأ  َوََترًَة تَ قأ ، َوُهَو مي رييُّ ٌَ الأَقصأ يني َميأُمو َمَها فَاريُس الدِي ََ ُمَقدَّ نأ َُجأَلتيَها َسرييٌَّة َكا ، َومي ِأ ُه ريََة َعن أ الأمي
َِ َما فييَها. َيرينأجي فََأَخَذَها َوَغني يَّةي، َخَرَج َعَلى قَافيَلٍة َكبيريٍَة ليلأ ي الأَمَمالييكي الصَََّلحي مي  ُمَقدَّ

 
ُر قَ تأ   لي الأَمرأكييسي َوُملأكي الأَكنأدي َهرييذيكأ

َيريْنأييُّ  َخري، قُتيَل الأَمرأكييُس الأ َنةي، يفي ََثليثي َعَشَر رَبييٍع اْلأ هي السَّ ُ  -يفي َهذي ُب ُصوَر،  -َلَعَنُه اَّللَّ َصاحي
. َيرينأجي نيي الأ ََبُ َشَياطي  َوُهَو َأكأ

ي ََّ َصََلَح الدِي ََ َسَبُب قَ تأليهي َأ َأ وََكا ، َوَبَذَل َلُه َأ ٌَ َنا [ َوُهَو سي امي لشَّ يلييَّةي ]ِبي َاعي َسأ َم اْلأي ني رَاَسَل ُمَقدَّ
ِأ  ُه ِأ َُيأكين أ يَناٍر، فَ َل َأ قَ َتَل الأَمرأكييَس فَ َلُه َعَشَرُة آََلفي دي ُتُل َمليَك إينأكيلأَتاَر، َوإي َل َمنأ يَ قأ قَ تأُل َمليكي يُ رأسي

 إينأكيلأَتاَر.
ذي  َوَلَأ يَ َرهُ  ، َوَشريَه يفي َأخأ ِأ رََّغ َْلُ ََ َيرينأجي َويَ تَ  يني َمَن الأ ُه َصََلحي الدِي ، ليَئَلَّ ََيأُلَو َوجأ ِأ ليًحا َْلُ ٌَ ُمصأ َنا  سي

بي َصيأَدا، وَ  : َواتََّصََل بيَصاحي َي َبا ي يفي زييِي الرُّهأ ، فََأرأَسَل، رَُجَلنيأ ني ابأ الأَمالي فَ َعَدَل إيََل قَ تألي الأَمرأكييسي
َلةي، وََكاََن َمعَ  بي الرَّمأ ، َصاحي ََ  َِبرأزَا
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 الأَمرأكييسي بيُصوَر.
ا َكا َي الأعيَباَدَة، فَأَنيَس ِبييَما الأَمرأكييُس، َوَوَثَق ِبييَما، فَ َلمَّ َرا ُهٍر يُظأهي تََّة َأشأ ََ بَ عأَد التَّارييخي فََأقَاَما َمَعُهَما سي

ُقُف بيُصورَ  ُسأ َل اْلأ هي،  َعمي نأدي نأ عي َدعأَوًة ليلأَمرأكييسي َفَحَضَرَها، َوَأَكَل َطَعاَمُه َوَشريَب ُمَداَمُه، َوَخَرَج مي
َراًحا َوثييَقًة، َوَهَرَب َأَحُدُِهَا َوَدَخَل َكنييَسًة ََيأ  ، َفَجَرَحاُه جي َي َي الأَمذأُكورَا نييَّا َيي فَ َوَثَب َعَليأهي الأَباطي َت

ُّ فَ َقتَ َلُه، َوقُتيَل فييَها، فَاتَُّيَق أَ  َراَحُه، فَ َوَثَب َعَليأهي َذليَك الأَباطيِني َها ليَيُشدَّ جي َل إيلَي أ ََّ الأَمرأكييَس ْحُي
َي بَ عأَدُه. نييَّا  الأَباطي

، يِي امي لي الشَّ احي ُلأكي السَّ ريَد ِبي ََ نأ َمليكي إينأكيلأَتاَر لييَ ن أ ٍع مي َلُه إيََل َوضأ َيرينأُج قَ ت أ َ  َوَنَسَب الأ ا قُتيَل َوِلي فَ َلمَّ
لأَمليكَ  ري يُ َقاُل لَُه الأَكنأُد َهريي، َوتَ َزوََّج ِبي لي الأَبحأ نأ َداخي ، مي َيرينأجي َن الأ يَنَة ُصوَر َكنأٌد مي ةي يفي بَ عأَدُه َمدي

َّا ََيأَنُع النِيَكاحَ  ِأ ِمي نأَدُه ُل عي َمأ ٌل، َولَيأَس اْلأ َي َحامي َا َوهي َلتيهي، َوَدَخَل ِبي  .لَي أ
هي  نأ ُأمِي تي َمليكي إينأكيلأَتاَر مي نأ أَبييهي، َوابأُن ُأخأ يَس مي َرنأسي تي َمليكي إيف أ ، َوَهَذا الأَكنأُد َهريي ُهَو ابأُن ُأخأ

دي َمليكي إينأكيلأَتاَر، َوَعاَش إيََل َسَنةي َأرأَبعٍ  لي بَ عأَد َعوأ احي لسَّ َيرينأجي ِبي عينَي  َوَمَلَك َكنأُد َهريي َهَذا بيََلَد الأ َوتيسأ
. تيَمالي حأ ََ َعاقيًَل، َكثيرَي الأُمَدارَاةي َواَلي نأ َسطأٍح َفَماَت، وََكا اَئٍة، َفَسَقَط مي مي  َوََخأسي

َُُه، َوَيسأ  تَ عأطي يني َيسأ هي َأرأَسَل َكنأُد َهريي َهَذا إيََل َصََلحي الدِي ا رََحَل َمليُك إينأكيلأَتاَر إيََل بيََلدي يُلُه، َوَلمَّ َتمي
نأَدََن َعيأٌب، َوَأََن أَلأَبُسُهمَ َويَ  رأبُوشي عي ََّ لُبأَس الأقيَباءي َوالشُّ ُِ َأ َل لأَعًة، َوقَاَل: أَنأَت تَ عأ نأُه خي نأَك طأُلُب مي ا مي

ا. رأبُوُش، فَ َلبيَسُهَما بيَعكَّ َها الأقيَباُء َوالشُّ ن أ لأَعًة ُسنِييًَّة مي َََذ إيلَيأهي خي  َُمَبٌَّة َلَك، فَأَن أ
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َرةَ  ٍر الأَبصأ ُر ََّنأبي َبِني َعامي  ذيكأ
َُة، َوَقَصُدوا الأ  ُُه ُعَمريأ ُِ اَسأ ريُُه ٍر يفي َخلأٍق َكثيرٍي َوَأمي َتَمَع بَ ُنو َعامي ٍر، اجأ ََ َنةي، يفي َص هي السَّ َرَة، يفي َهذي َبصأ

يَل، يَ ُنوُب َعنأ  َاعي ُد بأُن إيَسأ ُُه ُُمَمَّ َا اَسأ رُي ِبي َمي ََ اْلأ ري وََكا ةي النَّاصي ََ َليي ، َِمأُلوكي اْلأ ريي طُغأُرلأ َمي عيَها اْلأ طي ُمقأ
ٌد فييَمنأ َمَعهُ  رُي ُُمَمَّ َمي ُِ اْلأ ٍََر َفَخَرَج، إيلَيأهي َس َص بأتي َسادي َم السَّ َها يَ وأ يني اَّللَّي، فَ َوَصُلوا إيلَي أ ، ليدي ُنأدي َن اْلأ  مي

ِأ بيَدرأبي الأمَ  نَ ُه َرأُب بَ ي أ َهاري.فَ َوقَ َعتي اْلأ ري الن َّ َبةي، َوَداَم الأقيَتاُل إيََل آخي َُري أ َانيبي اْلأ ، ِبي َي  يأَدا
ِأ َأهأ  ، فَ َقاتَ َلُه َن الأَغدي ، َوَدَخُلوا الأبَ َلَد مي ٍِ َة ثُ َل دَّ وري عي َِ الأَعَرُب يفي السُّ ا َجاَء اللَّيأُل ثَ لَّ ُل الأبَ َلدي فَ ُقتيَل فَ َلمَّ

نَ  َلى َكثيريٌَة مي ِأ قَ ت أ نَ ُه َرةي، َوَعََبَ  بَ ي أ ، َوبَ عأَض َُمَالِي الأَبصأ اطيئي لشَّ َاََنتي ِبي ، َوََّنََبتي الأَعَرُب اْلأ ي رييَقنيأ ََ الأ
ِأ َوَعاَد َأَهُلُه إيلَيأهي. هي مي نَي، َوفَاَرَق الأَعَرُب الأبَ َلَد يفي يَ وأ حي ُلَها إيََل َشاطيئي الأَمَلَّ  َأهأ

ََ َسَبُب ُسرأَعةي الأَعَربي يفي مُ  ، َفَسارُوا وََكا ِأ َيَق َقدأ قَارَبُوُه َت اَجَة َوالأُمن أ ََ ََّ َخ ِأ َأ ِأ بَ َلَغُه ََارََقةي الأبَ َلدي َأَّنَُّ
، َوَعاُدوا إيََل  َيقي َت اَجَة َوالأُمن أ ََ َواَل َخ ٌر َوَغنيَمتأ َأمأ َرتأ َعامي ََ ِأ َأَشدَّ قيَتاٍل، َفَظ ِأ َوقَاتَ ُلوُه َرةي  إيلَيأهي الأَبصأ



ث أ  َرَة اَلي .ُبكأ ي  َننيأ
ِأ َأهأ  ٌر قَاتَ َلُه ا َعاَدتأ َعامي َوادي ََجأًعا َكثيريًا فَ َلمَّ َرةي َوالسَّ لي الأَبصأ نأ َأهأ رُي َقدأ ََجََع مي َمي ََ اْلأ َرةي وََكا ُل الأَبصأ

َرَة َوَّنََ  ََزُموا، َوَدَخَل الأَعَرُب الأَبصأ ِأ يَ ُقوُموا ليلأَعَربي َواَّنأ ، فَ َل ِأ َتَمَع َمَعُه َرَة َوَمني اجأ ُبوَها، َوفَاَرَق الأَبصأ
. ي َمنيأ َُها يَ وأ ُل َوَغريأ يَمٌة، َوَّنُيَبتي الأَقَسامي ِأ َوَجَرتأ أُُموٌر َعظي َواُْلُ ُلَها، َوَّنُيَبتأ َأمأ  َأهأ
هي الأقيصََّة بيَعيأنيَها يفي َسَنةي َثََل  َها، َوَقدأ رَأَيأُت َهذي ُلَها إيلَي أ اَئٍة. َوفَارَقَ َها الأَعَرُب َوَعاَد َأهأ مي عينَي َوََخأسي ٍث َوتيسأ

.ُِ َل  َواَّللَُّ َأعأ
 

نأ َمليكي إينأكيلأَتارَ  ََ مي ُر َما َكا  ذيكأ
، َفَخرَّبُوُه، ُثَّ َسا اُرومي ني الدَّ صأ َيرينأُج َعَلى حي ََل الأ تَ وأ َنةي اسأ هي السَّ نأ َهذي ُوََل مي عي َُجَاَدى اْلأ ُروا إيََل قيي ََتسي

سي وَ  بََة.الأبَ يأتي الأُمَقدَّ يني فييهي، فَ بَ َلُغوا بَ يأَت نَ وأ  َصََلُح الدِي
، َتاءي لي الشِي َجأ ََها ْلي رأقييََّة َوَغريأ يني فَ رََّق َعَساكيَرُه الشَّ ََّ َصََلَح الدِي ِأ َأ ََ َسَبُب َطَمعيهي  وََكا
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ِأ  َوُضُه ُضَر الأَبَدُل عي ََتيُُيوا، َوليَيحأ ِأ مَ  -َوليَيسأ لي إيََل الأبيََلدي َوَساَر بَ عأُضُه يهي الأَعادي ، َوَأخي َفأَضلي هي اْلأ َع َوَلدي
ري  صأ َاصِي بَ عأُض الأَعَساكيري الأمي نأ َحلأَقتيهي اْلأ َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل، َوبَقيَي مي ََزرييَّةي ليَما َنذأُكُرُه إي ُِ اْلأ يَّةي، َفظَنُّوا َأَّنَُّ

َع َصََل  ا َسَي ََ َغَرًضا، فَ َلمَّ نأ يَ َناُلو َيرينأُج مي ، َوَساَر الأ َُمَراءي نأُه فَ رََّق أَب أَراَج الأبَ َلدي َعَلى اْلأ ِأ مي ِبيي يني بيُقرأ ُح الدِي
ََ َعَليأ  ليُمو ، َفَصبَّ الأُمسأ سي َن الأُقدأ ي مي َي ]َعَلى[ فَ رأَسَخنيأ ري، َوهي هأ بََة إيََل قَ ُلونيَيَة، َسلأَخ الشَّ ُِ بَ يأتي نَ وأ هي

ِأ إيَذا ََنزَُلوا االأَبََلَء، َوََتب َ  ِأ بيهي، َوَعليُموا َأَّنَُّ َا ََل قيَبَل َْلُ ِأ ِبي ُه ن أ َيرينأُج مي َراََّي فَ ُبليَي الأ َس  ُعوا إيرأَساَل السَّ لأُقدأ
ََ أَ  ليُمو َقَرى َورَكيَب الأُمسأ َكَن، فَ َرَجُعوا الأَقهأ ِأ َأمأ رََع، َوالتََّسلُُّط َعَليأهي ِأ َأسأ رُّ إيلَيأهي ََ الشَّ ِأ َكا َتافَ ُه كأ

. َهامي لرِيَماحي َوالسِي  ِبي
َها، فَ َقارَبُوَها، وََكمَ  َكريهي إيلَي أ نأ َعسأ يني َسرييًَّة مي َيرينأُج َعنأ ََّيفَا َسريََّ َصََلُح الدِي َعَد الأ ا أَب أ نأَدَها، َوَلمَّ ُنوا عي

َيرينأجي َمَع قَافيَلٍة، َفَخرَ  َي الأ نأ فُ رأَسا ِأ ََجَاَعٌة مي َتاَز ِبيي ، َوَأَسُروا َوَغنيُموا، فَاجأ ِأ ُه ن أ ، فَ َقتَ ُلوا مي ِأ ُجوا َعَليأهي
ُوََل. َر َُجَاَدى اْلأ ََ َذليَك آخي  وََكا

 
ل ََ نَي َوقَ  ليمي َكري الأُمسأ َيرينأجي َعَلى َعسأ تييََلءي الأ ُر اسأ  ذيكأ

نأ  َكٍر مي َيرينأَج اْلأَََبُ بيُوُصولي َعسأ َرةي بَ َلَغ الأ خي عي َُجَاَدى اْلأ ُم  يفي ََتسي ٌل َكبيرٌي، َوُمَقدَّ ََ ِأ قَ  َر، َوَمَعُه صأ مي
َيرينأجُ  َرى الأ ، فََأسأ َُمَراءي َن اْلأ ٌة مي دَّ هي، َوَمَعُه عي ُمِي لي ْلي ، َأُخو الأَعادي َُ يني ُسَليأَما َكري فَ َلُك الدِي ِأ الأَعسأ  إيلَيأهي

ُنأُد، َوَلَأ ي ُ  ََزَم اْلأ ، فَاَّنأ َلييلي ي اْلأ ِأ بينَ َواحي َي فَ َواقَ َعُه َن الأغيلأَما َا قُتيَل مي ُهورييَن، إيََّّ َن الأَمشأ ِأ رَُجٌل مي ُه ن أ َتلأ مي قأ



. َحابي َصأ  َواْلأ
َذ بَ عأُضُه، َوَصعيَد َمنأ َْنَا َجَبَل اْلأَ  نَُّه ُأخي ُل فَإي ََ ، َوَأمَّا الأَق ِأ ِأ َوآََلَتيي َياَمُه َيرينأُج خي َِ الأ مي َوَغني دي ِأ يُ قأ ، فَ َل لييلي

َيرينأُج عَ  ، َوتَ َقطَّ الأ لي ََ َن الأَق ، َوََتَزََّق َمنأ َْنَا مي ِأ ا َعَليأهي َف فَ رأَسٍخ َْلَتَ وأ ِأ نيصأ ، َوَلوي ات َّبَ ُعوُه ِأ هي ُعوا، َلى اتِيَباعي
َتَمُعوا. َي اجأ ًة إيََل َأ دَّ  َوَلُقوا شي

ًئا ليلتِيَجارَ  َحابيَنا، وَُكنَّا َقدأ َسريَّأََن َمَعُه َشي أ ََ َقدأ َخَرَج يفي َهَذا َحَكى ِلي بَ عأُض َأصأ َر، وََكا صأ ةي إيََل مي
َنا َوأَ  ريأي، َفَحَمُلوا َعَلي أ َالََنا ليلسَّ َنا ُكنَّا َقدأ رَفَ عأَنا َأْحأ َيرينأُج َعَلي أ ا َوَقَع الأ ، قَاَل: َلمَّ لي ََ قَ ُعوا بيَنا، الأَق وأ

َالٍ  ُة َأْحأ دَّ ََبَل َوَمعيي عي ُت اْلأ َاِلي َوَصعيدأ  ليَغريأيي. َفَضَربأُت َأْحأ
َداري رَ  ِأ ِبييقأ يهي َ أَيأدي ، وَُكنأُت َبنيأ َبِتي َاَل الَِّتي يفي ُصحأ َْحأ ، فََأَخُذوا اْلأ َيرينأجي َن الأ ٌم مي َقَنا قَ وأ ، فَ َلحي ٍِ َيةي َسهأ مأ

ُد، َوإيذأ َقدأ ََل  ريي أَيأَن َأقأصي رأُت ََل َأدأ َا َمعيي، َوسي ُت ِبي ُلوا إيَِلَّ، فَ َنَجوأ ِأ َيصي  َح ِلي فَ َل
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نأُه إيََل ا ُت مي : َهَذا الأَكَرُك فَ َوَصلأُت إيلَيأهي ُثَّ ُعدأ سي بيَناٌء َكبيرٌي َعَلى َجَبٍل، َفَسأَلأُت َعنأُه، َفقييَل ِلي لأُقدأ
 َساليًما.

نأَد َحَلَب، َأخَ  ا بَ َلَغ بُ َزاَعَة، عي سي َساليًما، فَ َلمَّ َن الأُقدأ َن َوَساَر َهَذا الرَُّجُل مي يَُّة فَ َنَجا مي ََرامي َذُه اْلأ
ََلَمَة. نأَد ظَنِيهي السَّ ، َوَهَلَك عي  الأَعَطبي

 
َزييَرةي  لي إيََل بيََلدي اْلأ َفأَضلي َوالأَعادي ُر َسريأي اْلأ  ذيكأ

تييََلءي َوَلدي  ، َواسأ يني ي[ َصََلحي الدِي يني ُعَمَر ابأني ]َأخي تي َتقييِي الدِي ُر َموأ َم ذيكأ ٍد َقدأ تَ َقدَّ يني ُُمَمَّ ري الدِي هي ََنصي
رييَرَها َعَليأهي، ُمضَ  يني َيطأُلُب تَ قأ َها َأرأَسَل إيََل َصََلحي الدِي ََل َعَلي أ تَ وأ ا اسأ َزييَرةي، فَ َلمَّ افًا إيََل َما  َعَلى بيََلدي اْلأ

ثأَل تيلأَك الأبيََل  ََّ مي يني َأ ِأ يَ َر َصََلُح الدِي ، فَ َل امي لشَّ َبييهي ِبي ََ ْلي ، َفَما َأَجابَُه إيََل َذليَك، َكا ٍِ ُِ إيََل َصِبي دي ُتَسلَّ
. َيرينأجي لأ تيَغاليهي ِبي شأ يني َلي تيَناعي َعَلى َصََلحي الدِي مأ َلي َسُه ِبي َأ َث نَ   َفَحدَّ

 ، يني ََ ليَتقييِي الدِي َعُه َما َكا طي َأ يُ قأ نأ أَبييهي َأ يني مي َفأَضُل َعلييُّ بأُن َصََلحي الدِي َق، َفَطَلَب اْلأ َمشأ َويَ نأزيَل َعنأ دي
َكري، وََكَتَب صَ  َن الأَعسأ َها، َفَساَر إيََل َحَلَب يفي ََجَاَعٍة مي ريي إيلَي أ لأَمسي ََلُح فََأَجابَُه إيََل َذليَك، َوَأَمَرُه ِبي

نأَجارَ  بي سي ، َوَصاحي لي صي بي الأَموأ ثأَل َصاحي رأقييَّةي، مي َحابي الأبيََلدي الشَّ يني إيََل َأصأ بي اْلأيزأيَةي، الدِي ، َوَصاحي
. َفأَضلي هي اْلأ اذي الأَعَساكيري إيََل َوَلدي ََ ِأ ِبيين أ ٍر، َوَغريأيَها، َيَأُمُرُه ََّيري َبكأ بي دي  َوَصاحي

َل ]َأَِب بَ  ، فَ َراَسَل الأَمليَك الأَعادي ِأ َة لَُه ِبيي َِ أَنَُّه ََل قُ وَّ يني َذليَك َعلي ا رََأى َوَلُد َتقييِي الدِي ري بأَن أَيُّوَب[ فَ َلمَّ كأ
َلَح َحالَهُ  ، َوَأصأ يني َى َذليَك إيََل َصََلحي الدِي ، فََأَّنأ يني ََلَح َحاليهي َمَع َصََلحي الدِي أَلُُه إيصأ َِّ أَبييهي، َيسأ ، َع

نأُه الأبيََلُد اْلأَ  َخَذ مي ، َوتُ ؤأ امي لشَّ َبييهي ِبي ََ ْلي َأ يُ َقرِيَر َلُه َما َكا َدَتُه ِبَي َدُة َعَلى َوقَ رََّر قَاعي تَ َقرَّتي الأَقاعي َزرييَُّة، َواسأ



 َذليَك.
َُ، َوالرَُّها َوَُسَيأَساُط، َوَميَّافَاريقينَي، َوَحاّني  َي َحرَّا ََزرييََّة، َوهي يني الأبيََلَد اْلأ َل، َوَأقأَطَع َصََلُح الدِي  الأَعادي

نأُه  َِ مي يني لييَ َتَسلَّ َُه إيََل ابأني َتقييِي الدِي َفأَضَل أَيأَن َوَسريَّ ، َويُعييَد الأَمليَك اْلأ يني َُه إيََل َصََلحي الدِي الأبيََلَد، َوُيَسريِي
ََُراَت، َوتَ  ُل الأ ََلَب، فََأَعاَدُه إيََل أَبييهي، َوَعََبَ الأَعادي َفأَضَل ِبي َق اْلأ ُل فَ َلحي رََكُه، َفَساَر الأَعادي َِ الأبيََلَد َأدأ َسلَّ

ني ابأني َتقييِي الدِي  يني مي يني َمَعُه، َوَعاَد إيََل َصََلحي الدِي َحَب ابأَن َتقييِي الدِي َتصأ ، َوَجَعَل نُ وَّابَُه فييَها، َواسأ يني
َنةي. هي السَّ نأ َهذي َرةي مي خي ُدُه يفي َُجَاَدى اْلأ ََ َعوأ لأَعَساكيري، وََكا  ِبي

 
ا َيرينأجي إيََل َعكَّ دي الأ ُر َعوأ  ذيكأ

ا َعاَد الأَمليُك اْلأَ  يني فييَمنأ َلمَّ ُل، َوابأُن َتقييِي الدِي  فأَضُل فييَمنأ َمَعُه، َوَعاَد الأَمليُك الأَعادي
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ٍر، وَ  ََّيري َبكأ َكُر دي لي َوَعسأ صي َكُر الأَموأ رأقييَُّة، َعسأ ُِ الأَعَساكيُر الشَّ ُه َا، َوْلَيَقت أ نأ َعَساكيريِهي َكُر َمَعُهَما مي َعسأ
نأَجاَر، َوَغريأي َذلي  َا، إيَذا سي ِأ ِبي ِأ ََل طَاَقَة َْلُ َيرينأُج َأَّنَُّ َق أَي أَقَن الأ َمشأ َتَمَعتي الأَعَساكيُر بيدي ، َواجأ َن الأبيََلدي َك مي

َا. ُوَت َوُُمَاَصَرَتي دي َبريأ ََ الأَعزأَم َعَلى َقصأ ُرو ا يُظأهي َر، فَ َعاُدوا َْنأَو َعكَّ  فَارَُقوا الأَبحأ
يني  يعيَها، ُمَعاريًضا فََأَمَر َصََلُح الدِي رأقييَّةي َجَي َكريهي، َوالأَعَساكيري الشَّ َها يفي َعسأ رَي إيلَي أ َأ َيسي َفأَضَل َأ َوَلَدُه اْلأ

َتَمَعتي الأَعَساكيُر َمَعُه فََأقَاَم ُهَناليكَ  ، َواجأ َي ِأ َْنأَوَها َفَساَر إيََل َمرأجي الأُعُيو رييهي َيرينأجي يفي َمسي ُر  ليلأ َتظي يَ ن أ
ريَ  ََاريُقوَها. َمسي ا َوَلَأ يُ  ِأ َذليَك َأقَاُموا بيَعكَّ ا بَ َلَغُه ، فَ َلمَّ َيرينأجي  الأ

 
يني ََّيفَا ُر ُملأكي َصََلحي الدِي  ذيكأ

ُُه، َفَساَر إيََل  َكُر َحَلَب َوَغريأ يني َعسأ نأَد َصََلحي الدِي َتَمَع عي ََ َقدي اجأ ا َكا َيرينأُج َْنأَو َعكَّ ا رََحَل الأ ينَ َلمَّ ةي  َمدي
نأ رََجٍب ِبي  رييَن مي ، َوَمَلَكَها يفي الأعيشأ ِأ ُه ن أ َا مي ، فَ َناَزَْلَا َوقَاَتَل َمنأ ِبي َيرينأجي يأفي ََّيفَا، وََكاَنتأ بيَيدي الأ لسَّ

َا ََ ِبي َيرينأَج َوَأَسُروا َكثيريًا، وََكا ، َوَغنيُموا َما فييَها، َوقَ تَ ُلوا الأ ََ ليُمو َوًة، َوََّنَبَ َها الأُمسأ ثَ ُر َما َأَخُذوُه  َعن أ َأكأ
، َوَقدأ ذُكيَر َذليَك. ِأ ََ َمَعُه ي َكا لي الَّذي ََ َر َوالأَق صأ َكري مي نأ َعسأ  مي

َن اْلأُ  يَنةي، وَُكلُّ َمنأ َخَرَج مي َوابي الأَمدي َُوا َعَلى أَب أ يَّةي َقدأ َوقَ  َن الأَمَمالييكي الصَََّلحي ََ ََجَاَعٌة مي نأدي وََكا
َن  ٌء مي تي الأَعَساكيُر إيََل َوَمَعُه َشيأ ََ ًرا، ُثَّ زََح تَ َنَع َضَربُوُه َوَأَخُذوا َما َمَعُه قَ هأ َي امأ نأُه، فَإي الأَغنييَمةي َأَخُذوُه مي

ََ َعَلى أَ  ََما لأَقلأَعةي اْلأ َهاري، وََكاُدوا َيَأُخُذوََّنَا، َفَطَلَب َمنأ ِبي َر الن َّ َها آخي هي الأَقلأَعةي، فَ َقاتَ ُلوا َعَلي أ َُسي .ن أ  ِأ
 ََ ، يفي َذليَك َوتَ َردَُّدوا، وََكا َيرينأجي نأ َأَكابيري الأ ٌة مي دَّ ، َوَمَعُه عي ِأ ي َْلُ ِأ َوَخَرَج الأَبطأَرُك الأَكبيرُي الَّذي ُدُه  َقصأ

رَ  َأ يَ نأزيُلوا ُبكأ نَي َأ ليمي ُِ اللَّيأُل، َوَواَعُدوا الأُمسأ رََكُه ، فََأدأ نَي َعني الأقيَتالي ليمي َة َغٍد َوُيَسلِيُموا َمنأَع الأُمسأ



 الأَقلأَعَة.
ِأ َْنأ  تَ نَ ُعوا، َوإيَذا َقدأ َوَصَلُه ، فَامأ ني ُزولي َعني اْلأيصأ لن ُّ يني ِبي ِأ َصََلُح الدِي َبَح النَّاُس طَالَبَ ُه ا َأصأ نأ فَ َلمَّ َدٌة مي

َن الأُمسأ  َرَج َمنأ بيَيافَا مي ِأ َمليُك إينأكيلأَتاَر، فََأخأ رََكُه ا، َوَأدأ ا َوبَ َرَز إيََل َعكَّ نأ َعكَّ نَي، َوَأََتُه الأَمَدُد مي ليمي
مأ إيلَيأهي َأَحٌد، فَ َوَقَف  ِأ يَ تَ َقدَّ ، فَ َل ِأ َدُه، َوَْحََل َعَليأهي نَي َوحأ ليمي يَنةي، َواعأََتََض الأُمسأ ري الأَمدي ي ظَاهي ََّنيأ َ الصَّ َبنيأ

نَي، َونَ َزَل فَأَ  ليمي َن الأُمسأ َعى َطَعاًما مي َتدأ  َكَل.َواسأ
َم إيلَيأهي بَ عأُض أُمَ  ، فَ تَ َقدَّ ِأ ْلأيدِي يفي قيَتاْليي ، َوِبي ِأ َلةي َعَليأهي َمأ ْلأ َكَرُه ِبي يني َعسأ َرائيهي يُ عأَرُف فََأَمَر َصََلُح الدِي

، فَ َقاَل َلُه: ََّي َصََلحَ  ارييِي َكَّ ََد اْلأ ُطوبي بأني َعلييِي بأني َأْحأ ، َوُهَو َأُخو الأَمشأ ََناحي ْلأ  ِبي
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ُمو  [ يَ تَ َقدَّ َأ ََماقَاتي ]َأ ْلأ َس الأَغنييَمَة، َوَضَربُوا النَّاَس ِبي يَن َأَخُذوا َأمأ ، ُقلأ ليَمَمالييكيَك الَّذي يني ا الدِي
نأ  يني مي َب َصََلُح الدِي ! فَ َغضي ِأ ُن، َوإيَذا َكاَنتي الأَغنييَمُة فَ َلُه ََ الأقيَتاُل فَ َنحأ هي َوَعاَد   فَ يُ َقاتيُلوا، إيَذا َكا َكََلمي

. َيرينأجي  َعني الأ
هي، َوَأقَاَم َحَّتَّ  َيامي رَةي َونَ َزَل يفي خي دي نأَد[ الأَمقأ وي عي َأ َُه اَّللَُّ، َحلييًما َكريَيًا ]َكثيرَي الأَع ، َرْحي ََ َتَمَعتي وََكا  اجأ

ُل، َوَعسَ  َفأَضُل، َوَأُخوُه الأَعادي ُنُه اْلأ َلةي لييَ نأُظَر الأَعَساكيُر، َوَجاَء إيلَيأهي اب أ ِأ إيََل الرَّمأ ، فَ َرَحَل ِبيي رأقي اكيُر الشَّ
َها. ن أ َُحوا مي َيرينأُج ََّيفَا َوَلَأ َيَبأ ، فَ َلزيَم الأ َيرينأجي َن الأ نأُه، َومي َُ مي  َما َيُكو

 
قَ  َمشأ يني إيََل دي دي َصََلحي الدِي َيرينأجي َوَعوأ نَةي َمَع الأ ُدأ ُر اْلأ  ذيكأ

نَ  رييَن مي نينَي  يفي الأعيشأ ةي َثََلثي سي َيرينأجي ليُمدَّ نَي َوالأ ليمي َ الأُمسأ نَُة[ َبنيأ ُدأ َنةي ُعقيَدتي ]اْلأ هي السَّ نأ َهذي ََ مي َشعأَبا
ََّ َمليَك إينأكي  ََ َسَبُب الصُّلأحي َأ ُلوَل؟ وََكا ُهٍر، َأوَُّْلَا َهَذا التَّارييُخ، َواَفَق َأوََّل أَي أ ا رََأى لأَتاَر َلمَّ َوََثَانيَيةي َأشأ

نَي بَ َلدٌ  ليمي لي ليلأُمسأ احي لسَّ ري، َولَيأَس ِبي لي الأَبحأ ارََقُة َساحي ََ تيَماَع الأَعَساكيري، َوأَنَُّه ََل َُيأكيُنُه ُم َيطأَمُع فييهي،  اجأ
هي. بَ ُتُه َعنأ بيََلدي  َوَقدأ طَاَلتأ َغي أ

نأ َذليَك  ، َوَأظأَهَر مي يني يفي الصُّلأحي يني رَاَسَل َصََلَح الدِي ِأ َيُيبأُه َصََلُح الدِي ُرُه َأوًََّل، فَ َل ََ يُظأهي دَّ َما َكا ضي
َرأبَ  نأُه الأَمَصافَّ َواْلأ ًرا، َوَأرأَسَل يَطأُلُب مي يَعًة َوَمكأ َعُل َذليَك َخدي َأ نأُه أَنَُّه يَ  ، فََأَعاَد إيََل َما َطَلَب ظَنًّا مي

َيريْنأييُّ ُرُسَلُه َمرًَّة بَ عأَد َمرٍَّة،  َلةي.الأ اُرومي َوالرَّمأ ، َو ]ََتَلَّى[ َعنأ َغزََّة َوالدَّ ََ َقََل َمارَةي َعسأ ةي عي  َونَ َزَل َعنأ تَتيمَّ
َجابَةي  ْلأي َُمَراءي ِبي َدةي فََأَشاَر ُهَو َوََجَاَعُة اْلأ هي الأَقاعي رييري َهذي لي يفي تَ قأ ، َوَأرأَسَل إيََل الأَمليكي الأَعادي  إيََل الصُّلأحي

نأ َوَعرَّفُ  َيَد مي ، َوَن ِأ ِأ َوَدَواِبِيي ليَحتيهي نأ َأسأ ، َوَما َقدأ َهَلَك مي َن الضََّجري َوالأَمَللي َكري مي نأَد الأَعسأ وُه َما عي
. ِأ َقاَتيي ََ  نَ 

َأ  هي. فَإي َر َويَ ُعوَد إيََل بيََلدي َا طََلَب الصُّلأَح ليرَيأَكَب الأَبحأ َيريْنأييَّ إيََّّ ََّ َهَذا الأ َرتأ إيَجابَ ُتُه إيََل  َوقَاُلوا. إي َتََخَّ



يَنئيٍذ يَ عأ  َرى، َوحي ري َْنأَتاُج ليلأبَ َقاءي َها ُهَنا َسَنًة ُأخأ َع الرُُّكوُب يفي الأَبحأ َقطي َتاُء َويَ ن أ َأ َيَييَء الشِي ُِ الضََّرُر َأ ُظ
نَي. ليمي  َعَلى الأُمسأ

َل َلُه يفي َهَذا الأَمعأََن، فََأَجاَب حي  ثَ ُروا الأَقوأ نََة، َوَأكأ ُدأ َيرينأجي َوَعَقُدوا اْلأ ، َفَحَضَر ُرُسُل الأ يَنئيٍذ إيََل الصُّلأحي
َدةي. هي الأَقاعي َُوا َعَلى َهذي  َوََتَاَل

َلةي َوََنب ُ  َب الرَّمأ ََ َصاحي ي َكا ََ الَّذي َُ بأُن َِبرأزَا يني َِبلأَيا نأَد َصََلحي الدِي ََ يفي َُجأَلةي َمنأ َحَضَر عي ُلَس. وََكا
لأُت، َوََل َهَلَك فَ َلمَّ  ثأَل[ َما َعمي ََلمي ]مي سأ َل َأَحٌد يفي اْلأي ِأ أَنَُّه َما َعمي لي يني قَاَل لَُه: اعأ ا َحَلَف َصََلُح الدِي

نأ  ري مي َنا يفي الأَبحأ َنا َمنأ َخَرَج إيلَي أ َصي أ ن ََّنا َأحأ َة، فَإي هي الأُمدَّ ِأ َهذي ُه ن أ ثأَل َما َهَلَك مي َيرينأجي مي َن الأ  مي
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ٌد، بَ عأضُ  نأ ُكلِي َعَشَرٍة َواحي ِأ مي هي ِأ إيََل بيََلدي ُه ن أ اَئةي أَلأفي رَُجٍل َما َعاَد مي تَّمي ِأ قَ تَ لأَتُه الأُمَقاتيَلةي. َفَكانُوا سي ُه
ِأ َغريَق. ِأ َماَت، َوبَ عأُضُه  أَنأَت، َوبَ عأُضُه

ي ََ َصََلُح الدِي نَةي َأذي ُدأ ُر اْلأ َصَل َأمأ ََ ا ان أ رَُّقوا َوَلمَّ ََ سي فَ َزاُروُه، َوتَ  َيرينأجي يفي زيََّيرَةي الأبَ يأتي الأُمَقدَّ ني ليلأ
َيرينأجي َوالأبيََلدي الَِّتي  يِي َمليًكا َعَلى الأ امي لي الشَّ احي لسَّ َها، َوَأقَاَم ِبي ٍة إيََل بيََلدي .  َوَعاَدتأ ُكلُّ طَائيََ ِأ يهي َيأدي ِبي

َ الطَّ  ََ َخريِي لأَمليَكةي الَِّتي َكاَنتأ الأَكنأُد َهريي، وََكا ِأ تَ َزوََّج ِبي نَي، ُمُيبًّا َْلُ ليمي لأُمسأ رِي، رَفييًقا ِبي ، َقلييَل الشَّ بأعي
، َكَما ذََكرأََنُه. يني َأ ََيأليَكَها َصََلُح الدِي ، قَ بأَل َأ َيرينأجي  ََتأليُك بيََلَد الأ

نَُّه بَ عأَد ََتَامي اْلأُ  يني فَإي َخَل يفي َوَأمَّا َصََلُح الدِي َكامي ُسوريهي ]َوَأدأ ، َوَأَمَر ِبييحأ سي نَةي َساَر إيََل الأبَ يأتي الأُمَقدَّ دأ
َرَسَة َوالرِيَِبَط  َل الأَمدأ [ ، َوَعمي ٍِ َيِتي َسهأ َداري رَمأ ، وََكاَنتأ َخاريَجًة َعنأُه ِبييقأ ََ ُيو وري َكنييَسَة َصهأ السُّ

نأ  َ َذليَك مي ، َوَغريأ ََ َتا ،  َوالأبَ يأَماَرسأ سي لأُقدأ ََ ِبي َها الأُوُقوَف، َوَصاَم رََمَضا نَي، َوَوقََّف َعَلي أ ليمي َمَصاليحي الأُمسأ
َق، َوا َمشأ َس َشوَّاٍل َْنأَو دي ِأ َُيأكينأُه َذليَك، َفَساَر َعنأُه َخامي نأُه، فَ َل َرامي مي حأ َجِي َواْلأي تَ َناَب َوَعَزَم َعَلى اْلأ سأ

ُُه جُ  ريًا اَسأ سي َأمي لأُقدأ َن الأَمَمالييكي النُّورييَّةي.ِبي ، َوُهَو مي يكأ  ورأدي
َد، َوتيبأنينَي،  ََ يَّةي َكَنابُ ُلَس، َوَطََبييََّة، َوَص ََلمي سأ ا َساَر َعنأُه َجَعَل َطرييَقُه َعَلى الث ُُّغوري اْلأي َوَقَصَد َوَلمَّ

َها. َكامي هي الأبيََلَد، َوَأَمَر ِبييحأ َد َهذي ُوَت، َوتَ َعهَّ  َبريأ
َتَمَع بيهي َوَخَدَمُه، َفَخَلَع َعَليأ فَ لَ  َا، َواجأ ُب أَنأطَاكيَيَة َوَأعأَماْلي ُوَت َأََتُه بَ يأُمنأُد َصاحي ََ يفي َبريأ ا َكا هي َصََلُح مَّ

سي َوالأ  َامي َق، َفَدَخَلَها يفي اْلأ َمشأ يني إيََل دي ا َعاَد رََحَل َصََلُح الدِي هي، فَ َلمَّ يني َوَعاَد إيََل بَ َلدي نأ الدِي رييَن مي عيشأ
َبتيهي،  يًما ليُطولي َغي أ ُهوًدا، َوَفريَح النَّاُس بيهي فَ َرًحا َعظي ًما َمشأ َها يَ وأ ُم ُدُخوليهي إيلَي أ ََ يَ وأ َوَذَهابي َشوَّاٍل، وََكا

. ََلمي سأ  الأَعُدوِي َعنأ بيََلدي اْلأي
 

 ََ ُر َوفَاةي قَ لأج َأَرَسََل  ذيكأ



َتَصَف  َنةي، ُمن أ هي السَّ ََ بأني يفي َهذي ُعودي بأني قَ لأج َأرأَسََل ََ بأُن َمسأ ، تُ َويفِي الأَمليُك قَ لأج َأرأَسََل ََ َشعأَبا
َن الأبيََلدي ُقونييَُّة وَ  ََ َلُه مي يَنةي ُقونييََّة، وََكا َدي لأُجوقييُّ ِبي شأ بأني َسلأُجوَق السَّ ََ بأني قَ تَ لأمي َأعأَماُْلَا، ُسَليأَما

يَواَس، وَ  .َوَأقأَصَرا، َوسي ني الأبيََلدي ُ َذليَك مي  َمَلطأَيُة، َوَغريأ
ٍل وَ  يَمٍة، َوَعدأ َبٍة َعظي َياَسٍة َحَسَنٍة، َوَهي أ ََ َذا سي رييَن َسَنًة، وََكا شأ ٍع َوعي ُة ُملأكيهي َْنأَو تيسأ افيٍر، وََكاَنتأ ُمدَّ

 َوَغَزَواتٍ 
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ا َكَُبَ فَ رَّ  ، فَ َلمَّ َيُتوا إيلَيأهي، َوَحَجَر َعَليأهي َكثيريٍَة إيََل بيََلدي الرُّومي َُوُه، َوَلَأ يَ لأَت َع َتضأ هي، فَاسأ َق بيََلَدُه َعَلى َأوأََلدي
. يني  َوَلُدُه ُقطأُب الدِي

ا َغلَ  يني َحَسٍن، فَ َلمَّ تيَياري الدِي خأ بيريي ُملأكيهي رَُجًَل يُ عأَرُف ِبي تَ َناَب يفي َتدأ ََ َقدي اسأ ََ قَ لأج َأَرَسََل َب وََكا
يُقطأ  نأ َأخي ري قَ َتَل َحَسًنا، ُثَّ َأَخَذ َواليَدُه َوَساَر بيهي إيََل قَ يأَسارييََّة ليَيأأُخَذَها مي َمأ يني َعَلى اْلأ ي ُب الدِي هي الَّذي

ََ فُ رأَصًة فَ َهَرَب َوَدَخَل، قَ يأسَ  ًة، فَ َوَجَد َواليُدُه قَ لأج َأَرَسََل َدُه.َسلََّمَها إيلَيأهي أَبُوُه َفَحَصَرَها ُمدَّ  ارييََّة َوحأ
ََ يَ تَ  يني َذليَك َعاَد إيََل ُقونييََّة َوَأقأَصَرا َفَمَلَكُهَما، َوَلَأ يَ َزلأ قَ لأج َأَرَسََل َِ ُقطأُب الدِي ا َعلي نأ فَ َلمَّ َحوَُّل مي

ي َياثي الدِي هي غي ِأ يَ َتََبَُّم بيهي، َحَّتَّ َمَضى إيََل َوَلدي ُه ن أ يَنةي َوَلٍد إيََل َوَلٍد، وَُكلٌّ مي بي َمدي ُرو َصاحي ني َكيأَخسأ
ا رَآُه َفريَح بيهي َوَخَدَمُه، َوََجََع الأَعَساكيَر.  بَ رأَغُلوا، فَ َلمَّ

، َفَحَصَرَها،  ََ َفَمريَض َوَساَر ُهَو َمَعُه إيََل ُقونييََّة َفَمَلَكَها، َوَساَر إيََل َأقأَصَرا َوَمَعُه َواليُدُه قَ لأج َأَرَسََل
يني يفي ُقونييََّة َماليًكا َْلَا  أَبُوُه، فَ َعادَ  َياُث الدِي َ فييَها، َوُدفيَن ُهَناَك، َوبَقيَي َوَلُدُه غي َحَّتَّ بيهي إيََل ُقونييََّة فَ تُ ُويفِي

َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. ، َعَلى َما نَذأُكُرُه إي َُ يني ُسَليأَما ُن الدِي نأُه َأُخوُه رُكأ  َأَخَذَها مي
َثِني  ََ َقدأ َوَصَل تيلأَك الأبيََلَد بيَغريأي َهَذا، َوَْنأنُ َوَقدأ َحدَّ َا َُيأكييهي، وََكا ِي ِبي لي الأعيلأ نأ َأهأ  بَ عأُض َمنأ أَثيُق بيهي مي

هي يفي َحَياتيهي. َ َأوأََلدي َِ بيََلَدُه َبنيأ ََ َقسَّ ََّ قَ لأج َأَرَسََل  َنذأُكُرُه، قَاَل: إي
ني الدِي  َِ ُدوقَاَط إيََل رُكأ َِ أَن أَقَرَة َفَسلَّ ، َوَسلَّ يني َياثي الدِي ُرو غي هي َكيأَخسأ َِ ُقونييََّة إيََل َوَلدي ، َوَسلَّ ََ يني ُسَليأَما

يني  هي ُمعيزِي الدِي َِ َمَلطأَيَة إيََل َوَلدي ، َوَسلَّ يني هي ُُمأييي الدِي ى أَنأَكُشورييََّة إيََل َوَلدي َي الَِّتي ُتَسمَّ  قَ يأَصرأ َشاهأ َوهي
 َِ َِ سي  َوَسلَّ يني َُمأُموٍد، َوَسلَّ هي نُوري الدِي َِ قَ يأَسارييََّة إيََل َوَلدي ، َوَسلَّ يني هي ُمغييثي الدِي َ إيََل َوَلدي َتنيأ ُلسأ يَواَس أَب أ

َيا إيََل َوَلدي َأخي  َِ َأَماسأ َساَر إيََل َوَلٍد آَخَر، َوَسلَّ َِ َنكأ ، َوَسلَّ يني هي ُقطأبي الدِي  يهي.َوَأقأَصَرا إيََل َوَلدي
َغاري الَِّتي  ني الأبيََلدي الصِي هي َما َُيَاويرَُها مي نأ َهذي ، َويَ نأَضاُف إيََل ُكلِي بَ َلٍد مي هي ُأمََّهاُت الأبيََلدي ثأَل َهذي لَيأَستأ مي

يعَ  َمي َأ ََيأَمَع اْلأ َم َعَلى َذليَك َوَأرَاَد َأ هي ُثَّ إينَُّه َندي  َهذي
ََبي ُقطأبي الدِي  َكأ هي اْلأ َوى ليَوَلدي ، لييَ قأ امي َر َوالشَّ صأ بي مي يني يُوُسَف، َصاحي َنَة َصََلحي الدِي ، َوَخَطَب َلُه اب أ يني

ا  بيهي، فَ َلمَّ
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، َفَساَر َيَتََ  ِأ ُه ُمُه َعن أ تَ نَ ُعوا َعَليأهي، َوَخَرُجوا َعنأ طَاَعتيهي، َوزَاَل ُحكأ هي بيَذليَك امأ َع َِبقيي َأوأََلدي نَ هُ َسَي ِأ دَُّد بَ ي أ
َخري، ُثَّ إينَُّه َمَضى َتقيُل إيََل اْلأ ًة، َويَ ن أ ِأ ُمدَّ ُه ن أ ٍد مي نأَد ُكلِي َواحي ُِ عي هي   َعَلى َسبييلي الزِيََّيرَةي، فَ ُيقيي إيََل َوَلدي

َ َيدَ  َرأَض َبنيأ بي ُقونييََّة، َعَلى َعاَدتيهي، َفَخَرَج إيلَيأهي، َوَلقيَيُه، َوقَ بََّل اْلأ ُرو، َصاحي َِ ُقونييََّة َكيأَخسأ يأهي، َوَسلَّ
ريهي.  إيلَيأهي، َوَتَصرََّف َعنأ َأمأ

ُب قَ يأَسارييََّة، َوَتَييَء  َي َُمأُموٍد، َوُهَو َصاحي ي الأَملأُعو رَي إيََل َوَلدي [ َأسي َأ ُرو: ُأرييُد ]َأ أَنأَت فَ َقاَل ليَكيأَخسأ
َز َوَساَر َمَعُه، َوَحصَ  نأُه، فَ َتَجهَّ ُخَذَها مي َ َمعيي ْلي ، َوتُ ُويفِي ََ َر َُمأُموًدا بيَقيأَسارييََّة َفَمريَض قَ لأج َأَرَسََل

هي. ي بيَيدي َوأََلدي َعَلى الأبَ َلدي الَّذي َن اْلأ ٍد مي ُرو، َوبَقيَي ُكلُّ َواحي َها، فَ َعاَد َكيأَخسأ  َعَلي أ
ريَ  َأ َيسي يَواَس، إيَذا َأرَاَد َأ ُب َأقأَصَرا َوسي يني َصاحي ََ ُقطأُب الدِي َرى وََكا ُخأ ي إيََل اْلأ ينَ َتنيأ َدى الأَمدي نأ إيحأ  مي

 ََ َا َكا يني َُمأُموٌد، َولَيأَستأ َعَلى َطرييقيهي إيََّّ َا َأُخوُه نُوُر الدِي ُدَها ََيأَعُل َطرييَقُه َعَلى قَ يأَسارييََّة، َوِبي صي يَ قأ
هي  سي َأ يهي َوالأَمَحبََّة لَُه، َوََّف نَ  َخي َر الأَمَودََّة ْلي ُع بيهي. ليُيظأهي ُدُه َوََيأَتمي صي ََ َأُخوُه َُمأُموٌد يَ قأ ُر، َفَكا  الأَغدأ

َ ُُمأَتاٍط، ف َ  نأَدُه َغريأ ري الأبَ َلدي َعَلى َعاَدتيهي، َوَحَضَر َأُخوُه َُمأُموٌد عي َيي بَ عأضي الأَمرَّاتي نَ َزَل بيظَاهي َقتَ َلُه َف
َحابيهي، ، َوأَلأَقى رَأأَسُه إيََل َأصأ يني يهي َعَليأهي، ُثَّ  ُقطأُب الدِي َحابي َأخي نأ َأصأ تَ َنَع َمنأ بيهي مي َذ الأبَ َلدي فَامأ َوَأرَاَد َأخأ

. ِأ نَ ُه َتَمرَّتأ بَ ي أ َدٍة اسأ ِأ َسلَُّموُه إيلَيأهي َعَلى قَاعي  إيَّنَُّ
يني )َوَيَُ  يهي ُقطأبي الدِي نأ َأخي رُُه مي ََ ُُيَذِي رٌي َكبيرٌي، وََكا نأَد َُمأُموٍد َأمي ََ عي ََ وََكا غي إيلَيأهي وََكا ِأ ُيصأ وِيفُُه، فَ َل

يني َأَخاُه ق َ  ا قَ َتَل ُقطأُب الدِي . فَ َلمَّ يني نأَد نُوري الدِي َلةي عي وأ مي يفي الدَّ َقدُّ ريأي َوالت َّ َتَل َحَسًنا َجَواًدا( ، َكثيرَي اْلأ
هي  نأ ْلَأمي ، َفَجاَء َكلأٌب َيَأُكُل مي  .َمَعُه، َوأَلأَقاُه َعَلى الطَّرييقي

َرَسٌة، َوتُ رأبٌَة، َوَصدَ  ٌِ، َوَلُه َها ُهَنا َمدأ لي قَاٌت فَ ثَاَر النَّاُس َوقَاُلوا: ََل ََسأًعا َوََل طَاَعًة، َهَذا رَُجٌل ُمسأ
َرَستيهي. َوبَقيَي َأوأ  َعاٌل َحَسَنٌة، ََل َنَتأُُكُه ََتأُكُلُه الأكيََلُب، فََأَمَر بيهي َفُدفيَن يفي َمدأ ََلُد قَ لأج َدارٌَّة، َوَأف أ

. ِأ ََ َعَلى َحاْليي  َأَرَسََل
يَواَس،  ُب ُدوقَاَط إيََل سي َُ َصاحي يني ُسَليأَما ُن الدِي [ َمريَض َوَماَت، َفَساَر َأُخوُه رُكأ يني ََّ ُقطأَب ]الدِي ُثَّ إي

َها إيََل قَ يأَسارييََّة َوَأقأَصَرا، ُثَّ  ن أ َي َُتَاويرُُه، َفَمَلَكَها، ُثَّ َساَر مي  َوهي
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 بَقيَي ُمَديأَدًة.
يني إيََل  َياُث الدِي ارَقَ َها غي ََ َا َوَمَلَكَها، فَ  ، َفَحَصَرُه ِبي يني َياُث الدِي َا َأُخوُه غي ، ُثَّ َوَساَر إيََل ُقونييََّة َوِبي الشَّامي

َأ َشاَء اَّللَُّ تَ عَ  ريهي َما َنذأُكُرُه إي نأ َأمأ ََ مي ، وََكا  اََل.إيََل بَ َلدي الرُّومي



َيا َفَمَلَكَها، َوَساَر إيََل َمَلطأَيَة َسَنَة َسبأ  َساَر َوَأَماسأ يني إيََل َنكأ ني الدِي عينَي ُثَّ َساَر بَ عأَد َذليَك إيََل رُكأ ٍع َوتيسأ
ري بأ  لي أَِي َبكأ يني إيََل الأَمليكي الأَعادي اَئٍة، َفَمَلَكَها، َوفَارَقَ َها َأُخوُه ُمعيزُّ الدِي مي ََ ُمعيزُّ َوََخأسي ني أَيُّوَب، وََكا

نأَدُه. ، فََأقَاَم عي لي َنًة ليلأَعادي يني َهَذا تَ َزوََّج اب أ  الدِي
َها َفجَ  َا َمنييَعٌة ََل يُوَصُل إيلَي أ َّنَّ َرَة فَإي َوةي َما َعَدا أَنَ قأ خأ يعي اْلأي ، ُملأُك َجَي يني ني الدِي َتَمَع ليرُكأ َها َواجأ َعَل َعَلي أ

َكًرا َُيأُصُرهَ  يهي َعسأ اَئٍة، َوَوَضَع َعَلى َأخي تِيمي َدى َوسي نينَي، فَ َتَسلََّمَها َسَنَة إيحأ َتاًء َثََلَث سي ا َوشي ًَ ا َصي أ
َها قُتيَل. ا َساَر َعن أ تُ ُلُه إيَذا فَارَقَ َها، فَ َلمَّ َا َمنأ يَ قأ ََ ِبي ي َكا  الَّذي

مَ  ، َوَلَأ َيسأ مي ََّيَّ يني يفي تيلأَك اْلأ ُن الدِي َ رُكأ هي.َوتُ ُويفِي يهي َبلأ َعاَجَلُه اَّللَُّ تَ َعاََل ليَقطأعي َرْحيي  عأ َخََبَ قَ تألي َأخي
ِأ ََترييَخ ُكلِي َحا َِّني َلَأ َأعأَل ثََة َها ُهَنا لينُ تأبيَع بَ عأَضَها بَ عأًضا َوْلي َادي هي اْلأ ََن َهذي َردأ َا َأوأ ُثأبيتَ َها َوإيََّّ َها ْلي ن أ ثٍَة مي دي

 فييهي.
 

هَ  ُر ُملأكي شي َن اْلأينأدي ذيكأ رَي َوَغريأيَها مي يني َأَجأي  ابي الدِي
، وَ  يني الأُغورييِي إيََل بَ َلدي اْلأينأدي َهابي الدِي َوَة شي اَئٍة[ َغزأ مي اَّنأيَزاَمُه َوبَقيَي َقدأ ذََكرأََن َسَنَة َثََلٍث َوََثَانينَي ]َوََخأسي

ُِ َعَلى اْلأُ  ُد الأَعظيي هي اْلأيقأ سي َأ ََ َويفي نَ  .إيََل اْلأ َي ََوا َن اْلأ ِأ مي ََزُموا، َوَما أَلأَزَمُه يَن اَّنأ  نأدي الأُغورييَّةي الَّذي
يَّ  ُه اْلأينأدي َها َيطأُلُب َعُدوَّ ن أ نأ َغزأنََة َوَقدأ ََجََع َعَساكيَرُه، َوَساَر مي َنَة َخَرَج مي هي السَّ ََ َهذي ا َكا ي فَ َلمَّ  الَّذي

ا وَ  بََة، فَ َلمَّ وأ ََ َيُدلُّ َعَليأهي، فَ َقاَل لَُه: َهَزَمُه تيلأَك الن َّ َن الأُغورييَّةي َكا َم إيلَيأهي َشيأٌخ مي َصَل إيََل بَ رأَشاُووَر تَ َقدَّ
َُمَراءي سَ  ُد، َوََل نَ ُردُّ َعَلى اْلأ صي ي، َوََل َمنأ نَ قأ ُِ َأَحٌد أَيأَن ََّأضي َل ، َوَما يَ عأ َن الأَعُدوِي َنا مي ََلًما، َوَهَذا َقدأ قَ ُرب أ

ُلُه.ََل َيَُ   وُز فيعأ
، َوََل َغريَّأُت ثييَ  أُت َمَع َزوأَجِتي ِأ أَنَِّني ُمنأُذ َهَزَمِني َهَذا الأَكافيُر َما َّي َل : اعأ َُ لأطَا اَب الأبَ يَاضي فَ َقاَل َلُه السُّ

ٌد َعَلى اَّللَّي تَ َعاََل ََل َعَلى الأُغورييَّةي،  ، َوَأََن َسائيٌر إيََل َعُدوِيي، َوُمعأَتمي َأ َنَصَرّني َعِنِي ، فَإي ِأ َوََل َعَلى َغريأيهي
ََزَم، وَ  َنا َفََل َتطأُلُبوّني فييَمني اَّنأ ََزمأ َي اَّنأ هي، َوإي ليهي وََكَرمي نأ َفضأ يَنُه َفمي  َلوأ اَّللَُّ ُسبأَحانَُه َوَنَصَر دي
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. َيألي ُت ََتأَت َحَوافيري اْلأ  َهَلكأ
َف تَ َرى  يأُخ: َسوأ ِأ َوتَ ُردَّ فَ َقاَل َلُه الشَّ َأ ُتَكلِيَمُه َبغيي َأ ، فَ يَ ن أ ََ َعُلو َأ َن الأُغورييَّةي َما يَ  َك مي َبِني َعمِي

َف تَ َرى َما ن َ  ََ َسوأ َ َيَديأهي، َويَ ُقوُلو ََ َبنيأ َعَل َذليَك َوبَقيَي ُأَمَراُء الأُغورييَّةي يَ َتَضرَُّعو ََ . فَ  ِأ َعُل.َسََلَمُه  َأ
َأ َوَصَل إيََل  نأ  َوَساَر إيََل َأ َع مي َة َمَواضي دَّ ٍم، َوَأَخَذ عي ريََة َأرأبَ َعةي َأَّيَّ ، َوَجازَُه َمسي َوَّلي عي الأَمَصافِي اْلأ ضي َموأ

ا بَ  نَي، فَ َلمَّ ليمي َز، َوََجََع َعَساكيَرُه، َوَساَر َيطأُلُب الأُمسأ يُّ ََتَهَّ َع اْلأينأدي ا َسَي َ بيََلدي الأَعُدوِي فَ َلمَّ قيَي َبنيأ
تَ  يني َورَاَءُه َوالأَكافيُر يفي َأعأَقابيهي َأرأَبَع َمَنازيَل.الطَّائيََ َهاُب الدِي ي َمرأَحَلٌة َعاَد شي  نيأ



يَء َورَاءَ  ِني يفي َِببي َغزأنََة َحَّتَّ َأجي َأ ِني َيَدَك، إينََّك ُتَصافي َك َوإيَلَّ فََأرأَسَل الأَكافيُر إيلَيأهي يَ ُقوُل َلُه: َأعأطي
، ََ َقُلو ُن ُمث أ ،  فَ َنحأ ََلطينيي ، ُثَّ ََيأُرُج َهاريًِب، َما َهَذا فيعأَل السَّ بأَه اللُُّصوصي ُخُل الأبيََلَد شي ُلَك ََل َيدأ ث أ َومي

ُر َعَلى َحرأبيَك. ََواَب: إينَِّني ََل َأقأدي  فََأَعاَد اْلأ
ََل  سأ َ بيََلدي اْلأي َنُه َوَبنيأ َأ بَقيَي بَ ي أ بَ ُعُه، َحَّتَّ َوَُتَّ َعَلى َحاليهي َعائيًدا إيََل َأ ٍم، َوالأَكافيُر يفي أَثَريهي يَ ت أ مي َثََلثَُة َأَّيَّ

ا، َوقَاَل: ُأرييدُ  ًَ َكريهي َسبأعينَي أَلأ نأ َعسأ يني مي َهاُب الدِي يَنئيٍذ[ شي َز ]حي نأ َمَرنأَدَة، َفَجهَّ هي  ْلَيَقُه َقرييًبا مي َهذي
كَ  ََ َحَّتَّ َتُكونُوا َورَاَء َعسأ َلَة َتُدوُرو َيةي اللَّي أ نأ تيلأَك النَّاحي ِأ مي ُت ََ أَن أ نأَد َصََلةي الصُّبأحي ََتأُتو ، َوعي ري الأَعُدوِي

ُر. جأ ََ َعُلوا َذليَك، َوَطَلَع الأ ََ َيةي فَ  هي النَّاحي نأ َهذي  َوَأََن مي
مأ  َأ َتطأُلَع الشَّ ِأ إيََل َأ عيهي نأ َمَضاجي ََ مي َُحو ِأ ََل َيَبأ ُُنودي َأَّنَُّ نأ َعاَدةي اْلأ ِأ َومي َبُحوا َْحََل َعَليأهي ا َأصأ ُس، فَ َلمَّ

َيتأ َمليُك اْلأينأدي إيََل َذليَك، َوقَالَ  ِأ يَ لأَت َساُت، فَ َل نأ ُكلِي َجانيٍب، َوُضريَبتي الأَكوأ نَي مي ليمي َكُر الأُمسأ : َعسأ
رُ  ، َوالنَّصأ ُُنودي ، َأََن َهَذا؟ َوالأَقتأُل َقدأ َكثُ َر يفي اْلأ َدُم َعَليَّ نَي. َمنأ يَ قأ ليمي  َقدأ َظَهَر ليلأُمسأ

َحابيهي  َُ َأصأ ُرَب، فَ َقاَل لَُه َأعأَيا َضَر فَ َرًسا َلُه َسابيًقا، َورَكيَب لييَ هأ ا رََأى َمليُك اْلأينأدي َذليَك َأحأ : إينََّك فَ َلمَّ
َيي َرسي َورَكيَب الأ ََ َت لََنا أَنََّك ََل َُتَلِييَنا َوََتأُرُب، فَ نَ َزَل َعني الأ َأ يٌد َحَل َعُه، َوالأقيَتاُل َشدي ضي َل َوَوَقَف َموأ

َِ الأَقتألُ  يَنئيٍذ َعُظ ريًا، َوحي ََ إيلَيأهي َوَأَخُذوُه َأسي ليُمو َحابيهي، فَان أتَ َهى الأُمسأ ُر يفي َوالأَقتأُل َقدأ َكثُ َر يفي َأصأ َسأ  َواْلأ
ِأ إيَلَّ الأَقلييُل. ُه ن أ ، َوَلَأ يَ نأُج مي ُُنودي  اْلأ

َر اْلأي  ضي َيتيهي، َوَجَذبَُه إيََل َوُأحأ ابي بيليحأ ُجَّ ُه، فََأَخَذ بَ عأُض اْلأ ِأ ََيأُدمأ ، فَ َل يني َهابي الدِي َ َيَديأ شي يُّ َبنيأ نأدي
، فَ َقالَ  يني َهابي الدِي َ َيَديأ شي َعَدُه َبنيأ ، َحَّتَّ َأَصاَِبَا َجبييَنُه، َوَأق أ َرأضي  اْلأ

(10/116) 

 

تَ  : َلوي اسأ يني َهاُب الدِي نأ َلُه شي تَ عأَملأُت َلَك قَ يأًدا مي ؟ فَ َقاَل الأَكافيُر: ُكنأُت اسأ َعُل ِي َأ أأَسَرتأِني َما ُكنأَت تَ 
ري َما نُ َقيِيُدَك. َن الأَقدأ : َبلأ َْنأُن َما َْنأَعُل َلَك مي يني َهاُب الدِي  َذَهٌب ُأقَ يِيُدَك بيهي. فَ َقاَل شي

وَ  ُُنودي َأمأ َن اْلأ ََ مي ليُمو َِ الأُمسأ نأ َوَغني يَمًة، َويفي َُجأَلةي َذليَك َأرأبَ َعَة َعَشَر فييًَل، مي تيَعًة َعظي اًَل َكثيريًَة َوَأمأ
َعةي. يني يفي تيلأَك الأَوق أ َهاَب الدِي ي َجَرَح شي َييُل الَّذي  َُجأَلتيَها الأ

َأ ُكنأَت طَاليَب بيََلٍد، َفَما بَقيَي  : إي يني َهابي الدِي َأ ُكنأَت َوقَاَل َمليُك اْلأينأدي ليشي ُظَها، َوإي ََ فييَها َمنأ َُيأ
َاَلَك ُكلََّها. ُل َأَجأ َواٌل َُتَمِي ي َأمأ  طَاليَب َماٍل، َفعينأدي

رُي، فََأَخَذُه، َوَأَخذَ  ي َلُه يُ َعوِيُل َعَليأهي، َوُهَو َأَجأي ني الَّذي يني َوُهَو َمَعُه إيََل اْلأيصأ َهاُب الدِي يَع َفَساَر شي  َجَي
، َوَعاَد إيََل َغزأنََة، َوقَ َتَل َمليكَ الأبيََلدي الَّ  يني أَي أَبكأ ُلوكيهي ُقطأبي الدِي يَع الأبيََلدي ليَممأ  ِتي تُ َقاريبُُه، َوَأقأَطَع َجَي

.  اْلأينأدي
 



ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
 َِ ََ نيعأ َاجِي طَاَشتيكينَي بيبَ غأَداَد، وََكا ريي اْلأ َنةي قُبيَض َعَلى َأمي هي السَّ ، رَفييًقا  يفي َهذي َاجِي ًَل يفي اْلأ رُي، َعادي َمي اْلأ

تأ  ََ ََ َكثيرَي الصََّدَقةي، ََل َجَرَم: ُوقي َياٍم، وََكا نأ َصَلَواٍت َوصي رَاٌد َكثيريٌَة مي ، لَُه َأوأ ِأ ، ُمُيبًّا َْلُ ِأ َ  ِبيي َأعأَمالُُه، َبنيأ
َأ َشا ، َعَلى َما َنذأُكُرُه إي ني جأ َن السِي  َء اَّللَُّ تَ َعاََل.َيَديأهي َفُخلِيَص مي

ََ بأني إييلأ  تي قُ َزل َأرأَسََل َبأسي بَ عأَد َموأ َن اْلأ َُ بأُن طُغأُرلأ مي َُ طُغأُرلأ بيكأ َأرأَسََل لأطَا َز َوفييَها َخَرَج السُّ ديكأ
ََزَم إييَنانأُج إيََل  َز فَاَّنأ َي بأني إييلأديكأ َلَوا ُلغأ إييَنانأج بأني الأبَ هأ َأ َشاَء  َوالأتَ َقى ُهَو َوقُ ت أ ََ َما َنذأُكُرُه، إي ، وََكا الرَّيِي

ائٍَة. مي عينَي َوََخأسي  اَّللَُّ تَ َعاََل، َسَنَة تيسأ
َييُّ ُمَدرِي  ََن يِيُد َعلييُّ بأُن الأُمرأَتَضى الأَعَلوييُّ اْلأ رُي السَّ َمي َ اْلأ عي ]الأَوفَ َياُت[ َوفييَها يفي رََجٍب تُ ُويفِي ُس َجامي

َي بيبَ غأدَ  لأطَا  اَد.السُّ
افيعييُّ الأوَ  قييُه الشَّ ََ ، الأ َبَة اَّللَّي بأني الأُبوقييِي َسُن بأُن هي َ أَبُو َعلييٍِ اْلَأ َها تُ ُويفِي ن أ ََ مي ََ َويفي َشعأَبا ، وََكا يُّ طي اسي

َع بيهي النَّاُس. ََ تَ  َهبي ان أ لأَمذأ  َعاليًما ِبي
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ٍع َوََثَانينَي َوََخأ  اَئة[]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ مي  سي
589 - 

اَئةٍ  مي ٍع َوََثَانينَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
ريَتيهي  يني َوبَ عأضي سي ُر َوفَاةي َصََلحي الدِي  ذيكأ

امي  َر َوالشَّ صأ ُب مي ي، َصاحي يني يُوُسُف بأُن أَيُّوَب بأني َشاذي َ َصََلُح الدِي ٍر، تُ ُويفِي ََ َنةي، يفي َص هي السَّ يفي َهذي
َزي  َها، َومُ َواْلأ ن أ ِأ مي رييَت، َوَقدأ ذََكرأََن َسَبَب انأتيَقاْليي ليُدُه بيتيكأ َق، َوَموأ َمشأ ، بيدي ني الأبيََلدي ِأ يَرةي َوَغريأيَها مي لأكيهي

اَئٍة. مي تِينَي َوََخأسي َر َسَنَة َأرأَبٍع َوسي صأ  مي
، فَ َعاَد، َومَ  َاجَّ َأ َخَرَج يَ تَ َلقَّى اْلأ هي َأ ََ َسَبُب َمَرضي ٍم وََكا هي َمَرًضا َحادًّا، بَقيَي بيهي ََثَانيَيَة َأَّيَّ مي نأ يَ وأ ريَض مي

َُه اَّللَُّ. َ، َرْحي  َوتُ ُويفِي
َتَشارَ  ٍر، َواسأ َل َأَِب َبكأ َفأَضَل َعلييًّا َوَأَخاُه الأَمليَك الأَعادي َضَر َوَلَدُه اْلأ هي َقدأ َأحأ ََ قَ بأَل َمَرضي ُِهَا فييَما وََكا

َعُل، َوقَالَ  َأ ُد؟ فََأَشاَر يَ  صي َهٍة نَ قأ ٌل فََأيُّ جي هي الأبيََلدي َشاغي ، َولَيأَس لََنا يفي َهذي َيرينأجي َن الأ رَّغأَنا مي ََ : َقدأ تَ 
َأ ُيَسلِيَمَها إيلَيأهي. ََ َقدأ َوَعَدُه، إيَذا َأَخَذَها، َأ َنَُّه َكا ََلَط، ْلي دي خي ُل بيَقصأ  َعَليأهي َأُخوُه الأَعادي

ثَ ُر بيََلًداَوَأَشاَر ]َعَليأ  َي َأكأ ، َوقَاَل: هي ََ دي بَ َلدي الرُّومي الَِّتي بيَيدي َأوأََلدي قَ لأج َأَرَسََل َفأَضُل بيَقصأ  هي[ َوَلُدُه اْلأ
نَ  َذا َمَلكأ َيرينأجي إيَذا َخَرُجوا َعَلى الأََبِي، فَإي َي أَيأًضا َطرييُق الأ رَُع َمأأَخًذا، َوهي َكًرا َوَماًَل، َوَأسأ ا اهَ َوَعسأ

َن الأُعُبوري فييَها. ِأ مي  َمنَ عأَناُه



يهي: ََتأُخُذ أَنأَت بَ عأ  َخي ، َوقَاَل ْلي ُد َأََن بَ َلَد الرُّومي ةي، َبلأ َأقأصي ٌر ََنقيُص اْلأيمَّ َض فَ َقاَل: كيََلُكَما ُمَقصِي
نأ بَ َلدي  َذا فَ َرغأَت َأََن مي ََلَط، فَإي ُد خي صي َكري َوتَ قأ ي َوبَ عأَض الأَعسأ َها َأوأََلدي ن أ ُخُل مي ، َوَندأ ِأ ئأُت إيلَيأُك الرُّومي جي

َها. ، َفَما فييَها َمنأ ََيأَنُع َعن أ ِي ُل بيبيََلدي الأَعَج ، َونَ تَّصي ََ  َأذأرَبييَجا
رَي، ُضرأ ليَتسي زأ َواحأ ََ َلُه، َوقَاَل َلُه: ََتَهَّ ، وََكا يِي إيََل الأَكَركي لي يفي الأُمضي يهي الأَعادي َخي ََ ْلي ا َساَر  ُثَّ َأذي فَ َلمَّ

هي. دي َ قَ بأَل َعوأ ، َوتُ ُويفِي يني  إيََل الأَكَركي َمريَض َصََلُح الدِي
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غَ  َرُه، َكثيرَي الت َّ ًعا، َصُبورًا َعَلى َما َيكأ ، ُمتَ َواضي ََلقي َخأ َُه اَّللَُّ َكريَيًا، َحلييًما، َحَسَن اْلأ ، َرْحي ََ اُفلي َعنأ وََكا
َحابيهي، يَ  ليُمُه بيَذليَك َوََل يَ تَ َغريَُّ َعَليأهي.ُذنُوبي َأصأ َرُه َوََل يُ عأ ِأ َما َيكأ هي نأ َأَحدي َمُع مي  سأ

طَأَتأ  نأَدُه ََجَاَعٌة، فَ َرَمى بَ عأُض الأَمَمالييكي بَ عأًضا بيَسرأُموٍز فََأخأ ًما َجاليًسا َوعي ََ يَ وأ ُه، َوبَ َلَغِني أَنَُّه َكا
يني فَ  ُِ َوَوَصَلتأ إيََل َصََلحي الدِي َرى يَُكلِي ُخأ َت إيََل اْلأيَهةي اْلأ ََ نأُه، فَالأتَ  لأُقرأبي مي طَأَتأُه، َوَوقَ َعتأ ِبي َأخأ

َها.  َجلييَسُه لييَ تَ َغاَفَل َعن أ
، فَ َقاَل: ِأ َُيأُضرأ ٍد ََخأَس َمرَّاٍت فَ َل ، َوَعاَوَد الطََّلَب يفي َُمأليٍس َواحي ِأ َُيأُضرأ  َّيَ  َوَطَلَب َمرًَّة الأَماَء فَ َل

َضاريهي  َ يفي إيحأ َواّني َر الأَماُء َفَشريبَُه َوَلَأ يُ نأكيري الت َّ ضي َحابَ َنا، َواَّللَّي َقدأ قَ تَ َلِني الأَعَطُش! فَُأحأ  .َأصأ
اَم كَ  َمَّ َل اْلأ خي نأُه، َوُأدأ ا بَريَئ مي ، فَ َلمَّ تي لأَموأ يًدا َأرأَجَف َعَليأهي ِبي ََ َمرًَّة َقدأ َمريَض َمَرًضا َشدي ََ وََكا الأَماُء  ا

، فَ َنالَُه مي  َرأضي ٌء َعَلى اْلأ َن الأَماءي َشيأ ي ََيأُدُمُه، َفَسَقَط مي َضَرُه الَّذي نأُه َحارًّا، َفطََلَب َماًء َِبريًدا، فََأحأ
َيهي. َ َلُه ليَضعأ ٌء، فَ َتَأَلَّ  َشيأ

ا قَارَبَُه َسَقَطتي الطَّا َر، فَ َلمَّ ضي يُعُه َعَليأهي، ُثَّ َطَلَب الأَباريَد أَيأًضا فَُأحأ ، فَ َوَقَع الأَماُء َجَي َرأضي َسُة َعَلى اْلأ
! فَاعأَتَذَر إيلَيأهي  َأ ُكنأَت ُترييُد قَ تأليي، فَ َعرِيفأِني : إي َأ قَاَل ليلأُغََلمي ِأ يَزيدأ َعَلى َأ ليُك، فَ َل ، َفَسَكَت َفَكاَد يَ هأ

 َعنأُه.
لي  ََ َكثيرَي الأَبذأ نَُّه َكا ا َماَت َلَأ  َوَأمَّا َكَرُمُه، فَإي هي أَنَُّه َلمَّ َيي َدلييًَل َعَلى َكَرمي ٍء َُيأريُجُه، َوَيكأ ََل يَقيُف يفي َشيأ

رييًَّة. رأَِهًا ََنصي ، َوَأرأبَعينَي دي ٍد ُصورييٍِ يَناٍر َواحي َ دي  َُيَلِيفأ يفي َخَزائينيهي َغريأ
ا هي ُكلَّ َعكَّ ةي ُمَقامي َرَج يفي ُمدَّ َوى  َوبَ َلَغِني أَنَُّه َأخأ نأ فَ َرٍس َوبَ غأٍل سي َيرينأجي ََثَانيَيَة َعَشَر أَلأَف َدابٍَّة مي قُ َباَلَة الأ

وأ  َقَرَضتي الدَّ ا ان أ ري، َوَلمَّ صأ ُخُل ََتأَت اْلَأ نَُّه ََل َيدأ ََلُح فَإي ُ َوالثِيَياُب َوالسِي ، َوَأمَّا الأَعنيأ َلُة الأَعَلوييَُّة اْلأيَمالي
نأ َذخَ  َر َأَخَذ مي يَعُه.ِبييصأ رََّقُه َجَي ََ َصاَء، فَ  حأ َُوُت اْلأي َواعي َما يَ  َن أ نأ َسائيري اْلأ ِأ مي  ائيريهي

ََ يَعييُب الأُمُلوَك الأ  َحابيهي، وََكا نأ َأصأ ًرا َلَأ يَ َتَكَبَّأ َعَلى َأَحٍد مي ََ ظَاهي نَُّه َكا ييَن َوَأمَّا تَ َواُضُعُه، فَإي ُمَتَكَبِي
نأ  ََ َُيأُضُر عي ِأ ليَرقأٍص َأوأ ََسَاٍع بيَذليَك، وََكا َذا قَاَم َأَحُدُه َماَع، فَإي ََُقَراُء َوالصُّوفييَُّة َويَ عأَمُل َْلُُِ السَّ َدُه الأ

قيرُي. ََ رََغ الأ َأ ُعُد َحَّتَّ يَ   يَ ُقوُم َلُه َفََل يَ قأ



ٌِ َوَمعأريَفةٌ  لأ نأَدُه عي ََ عي رأُع، وََكا َّا يُ نأكيُرُه الشَّ ًئا ِمي ََ َوَلَأ يَ لأَبسأ َشي أ َلةي َكا ُمأ ْلأ يَث َوَأَسأََعُه، َوِبي َدي َع اْلأ ، َوَسَي
 َِ ي يَلةي، َعظي َمي َعالي اْلأ َف أ ني َواْلأ ريهي، َكثيرَي الأَمَحاسي رًا يفي َعصأ  ََندي
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َعَة َعَشَر َوَلًدا ذََكًرا. ََّاري، َوفُ ُتوُحُه َتُدلُّ َعَلى َذليَك، َوَخلََّف َسب أ  اْلأيَهادي يفي الأُك
 

هي بَ عأَدهُ  ليهي َوَأوأََلدي ُر َحالي َأهأ  ذيكأ
 ََ ، وََكا يني َعلييٌّ َفأَضُل نُوُر الدِي ََبُ اْلأ َكأ َا َوَلُدُه اْلأ ََ َمَعُه ِبي َق َكا َمشأ يني بيدي ا َماَت َصََلُح الدِي َقدأ َحَلَف َلمَّ

ا َماتَ  َ َمرٍَّة يفي َحَياتيهي، فَ َلمَّ يُعَها، َغريأ َس  َلُه الأَعَساكيُر َجَي َل، َوالأبَ يأَت الأُمَقدَّ احي َق، َوالسَّ َمشأ َمَلَك دي
. اُرومي َعأَمالي إيََل الدَّ يَع اْلأ َياَس. َوُهونينَي َوتيبأنينَي. َوَجَي َرى َوَِبن أ َلَبَك، َوَصرأَخَد، َوُبصأ  َوبَ عأ

َها وَ  ََل َعَلي أ تَ وأ َر، فَاسأ َُ ِبييصأ ََ َوَلُدُه الأَمليُك الأَعزييُز ُعثأَما َا.وََكا تَ َقرَّ ُملأُكُه ِبي  اسأ
ثأَل: َحاريٍم، َوَتلِي ِبَ  َا مي يعي َأعأَماْلي َها، َوَعَلى َجَي ََل َعَلي أ تَ وأ ََلَب فَاسأ ُر َغازيي ِبي ََ َوَلُدُه الظَّاهي ، وََكا َشرأ

َبَج َوَغريأي َذليَك. ، َوَمن أ زَيََة، َوَدرأبي َساكأ  َوإيعأَزاَز َوبَ رأ
ََماَة َُمأُموُد  ََ ِبي يني ُعَمَر فََأطَاَعُه َوَصاَر َمَعُه.وََكا  بأُن َتقييِي الدِي

َفأَضَل. رييُكوُه، فََأطَاَع الأَمليَك اْلأ دي بأني شي رييُكوُه بأُن ُُمَمَّ َص شي ََ ِبييمأ  وََكا
تَ َنَع فييهي َوَلَأ َُيأ  لأَكَركي َقدأ َساَر إيلَيأهي، َكَما ذََكرأََن، فَامأ ُل ِبي ََ الأَمليُك الأَعادي نأ َأوأََلدي وََكا نأَد َأَحٍد مي ُضرأ عي

، فََأَعاَد مُ  َعلأ َأ نأَدُه فَ َوَعَدُه َوَلَأ يَ  ُضَر عي يهي ليَيحأ عي َتدأ َفأَضُل َيسأ يهي، فََأرأَسَل إيلَيأهي الأَمليُك اْلأ َراَسَلَتُه َأخي
ي زِي الدِي نأ َأََتبيكأ عي َر، َومي صأ بي مي َن الأَمليكي الأَعزييزي َصاحي َفُه مي ََ َقدأ َوَخوَّ نَُّه َكا ، فَإي لي صي بي الأَموأ . َصاحي ني

ََزرييَّةي َعَلى َما نَذأُكُرُه. لي اْلأ َها إيََل بيََلدي الأَعادي  َساَر َعن أ
ي  َت َقَصَدَك َأخي َأ َأَقمأ َيظأتُ َها، َوإي َك َفَح رأُت إيََل بيََلدي زأُت الأَعَساكيَر َوسي َأ َحَضرأَت َجهَّ َويَ ُقوُل َلُه: إي

امي َمانيٌع.الأَمليُك  ََ الشَّ يني بيََلَدَك فَ َليأَس لَُه ُدو زُّ الدِي َن الأَعَداَوةي، َوإيَذا َمَلَك عي َنُكَما مي  الأَعزييُز ليَما بَ ي أ
ُت َمَعَك، وَ  َق ُعدأ َمشأ رأَت إيلَيأهي بيدي َأ سي : إي َأ َحَضَر َمَعَك َوإيَلَّ فَ ُقلأ َلُه َقدأ َأَمَرّني َأ َوقَاَل ليَرُسوليهي: إي َلَأ  إي

رُي إيََل الأَمليكي الأَعزييزي ُأَحاليَُُه َعَلى َما ََيأَتاُر. َعلأ َأسي َأ  تَ 
َلغَ  ُ الأَوعأدي أَب أ نأُه َغريأ َأ لَيأَس َمَعُه مي ا رََأى َأ ، فَ َلمَّ يءي لأَمجي نأَدُه َوَعَدُه ِبي ا َحَضَر الرَُّسوُل عي ُه َما قييَل َلُه فَ َلمَّ

هي، َوَأرأَسَل يفي َمعأََن ُمَوافَ َقةي الأَعزي  نأدي نأ عي َكًرا مي َفأَضُل َمَعُه َعسأ َز اْلأ َق، َوَجهَّ َمشأ يَنئيٍذ َساَر إيََل دي يزي، َفحي
اذي الأَعَساكي  ََ ِأ َعَلى إين أ ََلَب، َُيُث ُُّه ري ِبي يهي الأَمليكي الظَّاهي بي َْحَاَة، َوإيََل َأخي أَص، َوَصاحي بي ْحي ري إيََل َصاحي

لي إيََل  َعُلوا.َمَع الأَعادي َأ ِأ َلَأ يَ  َأ ُه ِأ إي ، َوَُيَوِيفَ ُه لي صي بي الأَموأ نأ َصاحي نَ َعَها مي ََزرييَّةي ليَيمأ  الأبيََلدي اْلأ
، فَ َواَّللَّي لَئينأ  امي ليبَ يأتي َأََتبيكأ لي الشَّ َبَة َأهأ ري: َقدأ َعَرفأَت ُصحأ يهي الظَّاهي َخي  َوِميَّا قَاَل ْلي
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يني  زُّ الدِي َعُل ِي  َمَلَك عي َأ َها َوأَنأَت ََل تَ عأقيُل، وََكَذليَك يَ  ن أ ُرَجنَّ مي ُل َحَلَب َعَليأَك َولََتخأ ََ لييَ ُقوَمنَّ َأهأ َحرَّا
َق. َمشأ ُل دي  َأهأ

لي وَ  ُوَها إيََل الأَعادي ِأ َوَسريَّ ُزوا َعَساكيَرُه ييريي الأَعَساكيري َمَعُه، َفَجهَّ ِأ َعَلى َتسأ َقتأ َكليَمتُ ُه ََ َقدأ َعََبَ فَات َّ
َأ َشاَء اَّللَُّ  نأُه إي ََ مي ، َوَسَنذأُكُر َما َكا َي َرأجي الرَُّيأَا ي الرَُّها ِبي ِأ بينَ َواحي َكَرتأ َعَساكيُرُه ََُراَت، فَ َعسأ   تَ َعاََل.الأ

 
هي  هي بيَسَببي َمَرضي دي ، َوَعوأ لي يني إيََل بيََلدي الأَعادي زِي الدِي ريي َأََتبيكأ عي ُر َمسي  ذيكأ

ا  ُدودي بأني زينأكييٍِ َلمَّ ُعوَد بأَن َموأ يني َمسأ زَّ الدِي لي  -بَ َلَغ َأََتبيكأ عي صي َب الأَموأ يني  -َصاحي َوفَاُة َصََلحي الدِي
ُم َعَلى كُ  لَتيهي، َوالأُمَقدَّ ، َكبيرُي َدوأ َازأ يني قَاَيأ ُد الدِي ِأ ُُمَاهي َحابيهي َوفييهي نأ َأصأ َل الرَّأأيي مي يَها، لِي َمنأ في ََجََع َأهأ

َعُل: َفَسَكُتوا. َأ ِأ فييَما يَ  َتَشارَُه ، َواسأ ِأ  َوُهَو ََنئيُبُه فييهي
ِأ  َعاَداتي الأُمَباَرُك  -فَ َقاَل َلُه بَ عأُضُه يني أَبُو السِي ي َُمأدي الدِي ريًعا -َوُهَو َأخي : َأََن َأَرى أَنََّك ََتأُرُج ُمسأ

َحابيَك َوَحلأ  نأ َأصأ ي َمنأ َجرييَدًة فييَمنأ َخفَّ مي للََّحاقي بيَك، َوتُ عأطي ُم إيََل الأَباقينَي ِبي ، َوتَ تَ َقدَّ َاصِي َقتيَك اْلأ
يبينَي. ُز بيهي َما َُيأريُجُه، َويَ لأَحُق بيَك إيََل َنصي ٍء َما يَ َتَجهَّ  ُهَو ُُمأَتاٌج إيََل َشيأ

يني بأني زَيأني  ََّري الدِي ثأَل ُمَظ َطأَرافي مي َحاَب اْلأ بي إيرأبيَل، َوَسنأَجرأ َشاهأ ابأني َوُتَكاتيُب َأصأ يني َصاحي الدِي
ِأ أَنََّك َقدأ  يبينَي، تُ َعرِيفُ ُه نأَجاَر َوَنصي بي سي يني َصاحي َمادي الدِي يَك عي بي َجزييَرةي ابأني ُعَمَر، َوَأخي يَك َصاحي  َأخي

نَي َعَلى مَ  ُِ الأُمَساَعَدَة، َوتَ بأُذُل َْلُُِ الأَيمي ُه ن أ رأَت، َوَتطأُلُب مي رأَت سي َك َقدأ سي ُسونَُه، َفَمََّت رََأوأ ا يَ لأَتمي
يبينَي فََأخَ  يبينَي إيََل الأُمَوافَ َقةي، َوإيَلَّ َبَدأأَت بيَنصي نأَجاَر َوَنصي ُب سي َأ َأَجاَبَك َأُخوَك َصاحي ََتَا، َخاُفوَك، َوإي ذأ

َابُوري، َوهُ  رأَت َْنأَو اْلأ ُظَها، ُثَّ سي ََ َت فييَها َمنأ َُيأ َكَرُه ُمَقابيَل َوتَ رَكأ َت َعسأ عأُه، َوتَ رَكأ َو َلُه أَيأًضا فََأقأطي
َسَها. َأ َت الرَّقََّة َفََل ََتأَنُع نَ  َأ َأرَاَدَها، َأوأ َقَصدأ َرََكةي إي َن اْلأ يَك ََيأنَ ُعُه مي  َأخي

َكٌر  ٌب َوََل َعسأ ُظَها ََل َصاحي ََ ََ الرَُّها، فَ َليأَس فييَها َمنأ َُيأ َل  -َوََتأِتي َحرَّا ََّ الأَعادي ريٌَة، فَإي َوََل َذخي
ليَح َحاَْلَُما. َما ليُيصأ ِأ فييهي يني َوَلَأ يَ ُق َن ابأني َتقييِي الدِي  َأَخَذُِهَا مي

نأ َذليَك الطََّرفي عُ  َذا فَ َرغأَت مي َث، فَإي َادي ِأ َيظُنُّوا َهَذا اْلأ ، فَ َل ِأ َتيي ََ َعَلى قُ وَّ ُم يَ تَّكيُلو ََ الأَقوأ َت إي وََكا ََل دأ
ٌِ ََل يُ َباِلي بيُكلِي  ي ََّ بَ َلَدَك َعظي نأ طَاَعتيَك فَ َقاتَ لأَتُه لَيأَس َورَاَءَك َما ََتَاُف َعَليأهي فَإي تَ َنَع مي  َمنأ َمني امأ

 َورَاَءَك.
ِأ يفي  َطأَرافي ََنأُخُذ رَأأيَ ُه َحاَب اْلأ َلَحُة أَن ََّنا ُنَكاتيُب َأصأ : الأَمصأ يني ُد الدِي  فَ َقاَل ُُمَاهي
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؟ قَاَل: ََل! قَاَل: ِأ ُه ن أ ََ مي بَ ُلو َرََكةي تَ قأ َأ َأَشاُروا بيََتأكي اْلأ ي: إي ، فَ َقاَل َلُه َأخي ِأ يُلُه َتمي َرََكةي َنسأ ِأ ََل  اْلأ إيَّنَُّ
نأُه، فًا مي َُ َخوأ لأطَا َوى َهَذا السُّ َأ يَ قأ ََ َأ ِأ ََل يُرييُدو ََّنَُّ ََ إيَلَّ بيََتأكيَها، ْلي ريُو ِأ َما  ُيشي ِأ يُ َغاليُطوَنُك وََكَأِّني ِبيي

لأ  ِأ ِبي ُظَها َجاَهُروُك ََ َها َمنأ َُيأ َذا َجاَء إيلَي أ َكٍر، فَإي بي َعسأ نأ َصاحي ََزرييَُّة فَاريَغًة مي  َعَداَوةي.َداَمتي الأبيََلُد اْلأ
يني  دي الدِي نأ ُُمَاهي فًا مي لي َخوأ نأ َهَذا الأَقوأ ثَ ُر مي َََصُلوا َوَلَأ َُيأكينأُه َأكأ َِ بيهي، فَان أ َلُه إيََل َما َتَكلَّ ، َحيأُث رََأى َمي أ

َأ يَ نأُظَر َما يَ  َرََكةي إيََل َأ ِأ َفُكلٌّ َأَشاَر بيََتأكي اْلأ ، َفَكاتَ ُبوُه َطأَرافي َحاَب اْلأ َأ ُيَكاتيُبوا َأصأ نأ َعَلى َأ َُ مي ُكو
ِأ فَ تَ ثَ بَُّطوا. هي يني َوَعمِي  َأوأََلدي َصََلحي الدِي

يُلُه، فَ ب َ ُثَّ  َتمي نأَجاَر، يَعيُدُه َوَيسأ بي سي ، َصاحي يني َمادي الدِي يني َكرََّر الأُمَراَسََلتي إيََل عي َد الدِي ََّ ُُمَاهي ِأ  إي َنَما ُه ي أ
َق، َقدأ َساَر َعنأ دي  َمشأ نأ دي لأُقرأبي مي َن الأُمَناخي ِبي لي مي ِأ كيَتاُب الأَمليكي الأَعادي َق إيََل َعَلى َذليَك إيذأ َجاَءُه َمشأ

، َوالنَّاَس مُ  َفأَضلي هي الأَمليكي اْلأ تَ َقرَّتأ ليَوَلدي ََّ الأبيََلَد َقدي اسأ يهي، َوَأ َت َأخي هي، َيذأُكُر فييهي َموأ ََ َعَلى بيََلدي َيُقو تَّ
، ٍِِ َكٍر َج َُه يفي َعسأ ، َوَقدأ َسريَّ َفأَضلي َلةي اْلأ ا   طَاَعتيهي، َوأَنَُّه ُهَو الأُمَدبِيُر ليَدوأ يَن َلمَّ دي َمارأدي ، ليَقصأ َكثيريي الأَعَددي

ًئا َكثيريًا، َفظَنُّ  وي َشي أ نأ َهَذا النَّحأ بَ َها تَ َعرََّض إيََل بَ عأضي الأُقَرى الَِّتي َلُه، َوذََكَر مي ََّ َصاحي وُه َحقًّا بَ َلَغُه َأ
َرََكةي، َوَذليكَ  ََتُوا َعني اْلأ ََ َلُه ََل رَيأَب فييهي، فَ  ََّ قَ وأ . َوَأ  الرَّأأيي

اَئَِتأ َخيأَمٍة ََل َغريأَ  نأ مي ََ َْنأٌو مي ري َحرَّا َنَُّه يفي ظَاهي َباُر ِبي َخأ ُِ اْلأ ُه يَس، فَأَتَ ت أ ََواسي ُوا اْلأ ، فَ َعاُدوا َفَسريَّ
نأَجاَر، َوَصَلتأُه الأ  بي سي َ َصاحي ِأ َوَبنيأ نَ ُه ُد بَ ي أ َأ تَ َقرََّرتي الأَقَواعي ََل َأ يَُّة الَِّتي فَ َتَحرَُّكوا، فَإي امي َعَساكيُر الشَّ

لي إيََل  صي يني َعني الأَموأ زُّ الدِي َا َوَساَر َأََتبيكأ عي تَ َنَع ِبي ، فَامأ لي ُُه إيََل الأَعادي َفأَضُل َوَغريأ ََها اْلأ يبينَي،  َسريَّ َنصي
نأَجاَر َْنأَو ال َا، َوَساُروا َعَلى سي يني ِبي َماُد الدِي َتَمَع ُهَو َوَأُخوُه عي َكَر َقرييًبا َواجأ ُل َقدأ َعسأ ََ الأَعادي رَُّها، وََكا

يًما. فًا َعظي ِأ َخوأ ، َفَخافَ ُه َي َرأجي الرَُّيأَا َها ِبي ن أ  مي
ٍم َفَضُعَف َعني  َة َأَّيَّ دَّ ، فََأقَاَم عي َهالي سأ ْلأي ٍَ َمريَض ِبي َز يني إيََل َتلِي َموأ زُّ الدِي ا َوَصَل َأََتبيكأ عي َرََكةي،  فَ َلمَّ اْلأ

ائَ وََكث ُ  ، َوَعاَد َجرييَدًة يفي مي يني َمادي الدِي يهي عي َََلَك، َفََتََك الأَعَساكيَر َمَع َأخي نأُه َفَخاَف اْلأ مي مي َِتأ َر ُمَييُء الدَّ
ي  ، َوَأخي يني ُد الدِي يني  -فَاريٍس، َوَمَعُه ُُمَاهي ََل َعَليأهي الضَّ -َُمأُد الدِي تَ وأ َر اسأ ا َوَصَل إيََل َدنَ يأسي عأُف، ، فَ َلمَّ

َل، َوُهَو َمرييٌض َأوََّل رََجٍب. صي يًَّة، ُثَّ َساَر َفَدَخَل الأَموأ ي وََكَتَب َوصي َضَر َأخي  فََأحأ
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ريَتيهي  نأ سي ٍء مي يني َوَشيأ زِي الدِي ُر َوفَاةي َأََتبيكأ عي  ذيكأ
ُعوُد بأُن مَ  يني َمسأ زُّ الدِي َ َأََتبيكأ عي َنةي تُ ُويفِي هي السَّ ، يفي َهذي لي صي ُب الأَموأ ُقَر َصاحي ُدودي بأني زينأكييِي بأني آقأُسن أ وأ

نأ َشعأبَ  رييَن مي عي َوالأعيشأ هي إيََل التَّاسي َها َمرييًضا، فَ َبقيَي يفي َمَرضي َدُه إيلَي أ ، َوَقدأ ذََكرأََن َعوأ لي صي لأَموأ ، ِبي ََ ا
َرَسةي الَِّتي  لأَمدأ َُه اَّللَُّ، َوُدفيَن ِبي َ، َرْحي ََ َقدأ بَقيَي َما يَزييُد َعَلى فَ تُ ُويفِي َلَكةي، وََكا أَنأَشَأَها ُمَقابيَل َداري الأَممأ

رَ  ََ تَ غأ َِ بيَغريأيَها اسأ ، َوإيَذا َتَكلَّ َي ، َوتيََلَوةي الأُقرأآ ي َهاَدَتنيأ لشَّ ُِ إيَلَّ ِبي ٍم ََل يَ َتَكلَّ  اَّللََّ، ُثَّ َعاَد إيََل َما  َعَشَرةي َأَّيَّ



ََ َعَليأهي، ف َ  َي اَّللَُّ َعنأُه.َكا ََة َخريأٍ، َرضي  ُرزيَق َخاَتي
يََّما إيََل ُشُيوٍخ َقدأ َخَدُموا َأِبَ  ، ََل سي َي َسا حأ ريأي َواْلأي ، َكثيرَي اْلأ َ الطَّبأعي َُه اَّللَُّ، َخريِي ، َرْحي ََ ََ وََكا نَُّه َكا ُه، فَإي

َلةي َواْلأي  ، َوالصِي َي َسا حأ ِي َواْلأي لأَبي ِأ ِبي ُدُه ِأ يَ تَ َعهَّ ، َويَ ُزوُر الصَّاْليينَي، َويُ َقرِيُِبُ ِأ ْليي ُع إيََل قَ وأ ، َويَ رأجي َرامي كأ
. ِأ َِيُعُه  َوُيَش

ِأ َجلييًسا لَُه إيَلَّ َوُهَو ُمطأريٌق، َوَما قَالَ  ، َلَأ ُيَكلِي ََياءي ََ َحلييًما، قَلييَل الأُمَعاقَ َبةي، َكثيرَي اْلأ ٍء وََكا  يفي َشيأ
أَلُُه: ََل، َحيَ   اًء وََكَرَم طَبأٍع.ُيسأ

ََ يَ لأَبُس تيلأَك اْلأيرأقََة ُكلَّ لَ  : وََكا في رأَقَة التََّصوُّ َة، َحَرَسَها اَّللَُّ، خي َكَّ ، َولَبيَس ِبي ََ َقدأ َحجَّ َلٍة، وََكا ي أ
 ََ ، وََكا ٍد َقدأ بَ َناُه يفي َداريهي، َوُيَصلِيي فييهي َْنأَو ثُ ُلثي اللَّيألي جي َييًقا َعَلى  َوََيأُرُج إيََل َمسأ ، َش رَقييَق الأَقلأبي

يَّةي.  الرَّعي
عأُت صَ  َلَة َكثيريًا، َوَسَبُب َذليَك َأِّني َسَي رأُت اللَّي أ : إينَِّني َسهي مي ََّيَّ َت ََنئيَحٍة، بَ َلَغِني َعنأُه أَنَُّه قَاَل بَ عأَض اْلأ وأ

َع أَ  ََ َقدأ َسَي ٍَ َقدأ َماَت، وََكا ََّ َوَلَد ُفََل ي َفظَنَ نأُت َأ نأ فيَراشي ُت مي ريي، َوُقمأ نَُّه َمرييٌض: قَاَل: َفَضاَق َصدأ
ِأ َوا ُه ن أ َانأَدارييَّةي، فََأرأَسَل مي ًما إيََل اْلأ ُر َأرأَسلأُت َخادي َمأ ا طَاَل َعَليَّ اْلأ ، فَ َلمَّ طأحي ًدا َأُدوُر يفي السَّ حي

ُِ اْلأَََبَ، فَ َعاَد َوذََكَر إينأَساًَن ََل َأعأريفُ  لي تَ عأ ي َيسأ ُت، َوَلَأ َيُكني الرَُّجُل الَّذي ي فَنيمأ نأدي ُه، َفَسَكَن بَ عأُض َما عي
يَّتيهي. نأ رَعي ََ مي َا َكا َحابيهي، إيََّّ نأ َأصأ َنُه َماَت مي ََّ اب أ  َظنَّ َأ

َها ب َ  َباريهي بَ عأضي َناَها ليتَ تَ بُّعي َأخأ مأ َا َقدَّ َر َوفَاتُُه، َوإيََّّ َأ تَ َتَأخَّ َبغيي َأ ََ يَ ن أ  عأًضا.َكا
 

ََلطَ  بي خي ُتُمرأ َصاحي ُر قَ تألي ُبكأ  ذيكأ
ََلَط، ُب خي ، َصاحي ُتُمرأ يني ُبكأ ُوََل قُتيَل َسيأُف الدِي َنةي، َأوََّل َُجَاَدى اْلأ هي السَّ  يفي َهذي
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َرَف يفي إيظأَهاري  نَُّه َأسأ ، فَإي َي َرا يني َشهأ تي َصََلحي الدِي َ قَ تأليهي َوَموأ ََ َبنيأ ، وََكا يني تي َصََلحي الدِي َوأ َماَتةي ِبي الشَّ
َل ََتأًتا َجَلسَ  يني َفريَح فَ َرًحا َكثيريًا، َوَعمي ُت َصََلحي الدِي ا بَ َلَغُه َموأ لأُه اَّللَُّ تَ َعاََل، َوَلمَّ ِأ َُيأهي  َعَليأهي، فَ َل

ََ َلَقبُ  ، وََكا يني َي الأُمَعظَِّي َصََلحي الدِي لأطَا لسُّ َسُه ِبي َأ َسُه َعبأَد َوَلقََّب نَ  َأ َُه، َوََسَّى نَ  ، فَ َغريَّ يني ُه َسيأَف الدِي
رََكتأُه َمنيي َّ  َد َميَّافَاريقينَي َُيأُصُرَها، فََأدأ صي َز لييَ قأ تيََلٌل َوََتألييٌط، َوََتَهَّ نأُه اخأ  ُتُه.الأَعزييزي، َوَظَهَر مي

يَناريي، َوُهَو أَيأًضا مي  ََّ َهَزاَر دي ََ َسَبُب قَ تأليهي َأ ََ َقدأ َقويَي وََكا ، َكا يني ريي الدِي نأ َِمَالييكي َشاهأ َأرأَمنأ َظهي
ا قُتيَل مَ  ، فَ َوَضَع َعَليأهي َمنأ قَ تَ َلُه، فَ َلمَّ َع يفي الأُملأكي ، َفَطمي ُتُمرأ َنَة ُبكأ َلَك بَ عأَدُه وََكثُ َر ََجأُعُه، َوتَ َزوََّج اب أ

ََلَط َوَأعأَماَْلَا. يَناريي بيََلَد خي  َهَزاُر دي
 ، يني لي الدِي َهأ ، َوالصََّدَقةي، ُمُيبًّا ْلي ًا، َكثيرَي اْلأَريأي، َوالصَََّلحي ًا، َصاْلي ُتُمرأ َديِيًنا، َخريِي ََ ُبكأ َوالصُّوفييَّةي،  وََكا



ًَل في  ، َعادي ِأ يَّتيهي، َُمأُبوًِب إيلَيأهي نأ َسائيري رَعي ، َومي ِأ ُه ن أ ، َقرييًبا مي ِأ َي إيلَيأهي َسا حأ ََ َجَواًدا َكثيرَي اْلأي ، وََكا ِأ يهي
. ِأ ريَةي فييهي يَّتيهي، َحَسَن السِي ًَل يفي رَعي  ُشَجاًعا َعادي

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

َبَك يفي َعَساكيَر كَ  َز َِمأُلوَكُه أَي أ يني َمليُك َغزأنََة يفي بَ رأَشاُووَر، َوَجهَّ َهاُب الدِي َنةي َشَّتَّ شي هي السَّ ثيريٍَة، يفي َهذي
َخلَ  َن الأبيََلدي َما َُيأكيُنُه، َفَدَخَلَها َوَعاَد َفَخَرَج ُهَو َوَعَسا فََأدأ َتُح مي َأ ، َويَ  ِبي ُِ َوَيسأ كيُرُه ُه بيََلَد اْلأينأدي يَ غأَن

. َن الأَغَنائيِي ِأ مي يَ ُه  َساليًما، َوَقدأ َمَْلُوا أَيأدي
وَ  ُب َمرأ َُ َشاهأ َصاحي َ ُسلأطَا ، تُ ُويفِي ََ يني  َوفييَها، يفي رََمَضا ، َوَمَلَك َأُخوُه َعََلُء الدِي ََ نأ ُخَراَسا َوَغريأيَها مي

َأ َشاَء اَّللَُّ. اَئٍة[ إي مي عينَي ]َوََخأسي ُش بيََلَدُه، َوَسَنذأُكُرُه َسَنَة تيسأ  َتكأ
َرَسةي  لأَمدأ َزانَةي الأُكُتبي ِبي يني اَّللَّي بيعيَمارَةي خي ُر ليدي ُة النَّاصي ََ َليي يَّةي َوفييَها َأَمَر اْلأ  النِيظَامي
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ُلَها. ث أ َييَسةي أُُلوفًا ََل يُوَجُد مي َن الأُكُتبي النَّ َها مي  بيبَ غأَداَد، َونَ َقَل إيلَي أ
َري  ْلأ ََُة أَيأًضا ِبي َليي ي َأَمَر ِبيينأَشائيهي اْلأ َمارَةي الرِيَِبطي الَّذي نأ عي ، فَ رََغ مي َوَّلي ، ميي الطَّاهي َوفييَها، يفي رَبييٍع اْلأ رييِي

َسني الأُكتُ  نأ َأحأ ، َونَ َقَل إيلَيأهي ُكتُ ًبا َكثيريًَة مي َسني الرُُّبطي نأ َأحأ َلَة، َوُهَو مي جأ َّ بَ غأَداَد َعَلى دي ِي  َب.َغرأ
ََ بأَن َِشألَ  بَ َها ُسوَسَيا ََّ َصاحي ، َوَسَبُب َذليَك َأ ََ َتا نأ بيََلدي ُخوزيسأ ُة قَ لأَعًة مي ََ َليي َة َجَعَل َوفييَها َمَلَك اْلأ

ةي  ََ َليي َعاري اْلأ ا بيشي ِأ فَ َقتَ َلُه، َوََنَدوأ َها، فَ َغَدَر بيهي بَ عأُضُه ريََة َمَع ُجنأدي ، فََأرأَسَل فييَها َدزأَدارَا، فََأَساَء السِي
َها َوَمَلَكَها.  إيلَي أ

يَمٍة، َوَذلي  ٍة َعظي ُت َهدَّ َع َصوأ ، َوَسُي َي يَما َي َعظي َقضَّ َكوأَكَبا ري، َوَغَلَب َوفييَها ان أ جأ ََ َك بَ عأَد طُُلوعي الأ
َهاري. َء الن َّ ُءُِهَا الأَقَمَر َوَضوأ  َضوأ

َة، َوَما زَاَلتأ  رُي َمكَّ ، َأمي ٍِ دي بأني أَِي َهاشي يَسى بأني ُُمَمَّ رُي َداُوُد بأُن عي َمي  إيَمارَُة ]الأَوفَ َياُت[ َوفييَها َماَت اْلأ
َخي  َُ َلُه ََترًَة، َوْلي َة َتُكو َأ َماَت.َمكَّ ثيٍر ََترًَة، إيََل َأ  يهي ُمكأ

رُ  ََُة النَّاصي َليي ََ َقدأ َأرأَسَلُه اْلأ ، وََكا يُّ ُب الأبَ غأَدادي َاسي يدي اْلأ َ أَبُو الرَّشي َنةي تُ ُويفِي هي السَّ يني اَّللَّي يفي  َويفي َهذي ليدي
لي َفَماَت ُهَناَك. صي  ريَساَلٍة إيََل الأَموأ
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اَئٍة[ ]ُثَّ َدَخَلتأ  مي عينَي َوََخأسي  َسَنُة تيسأ
590 - 

اَئةٍ  مي عينَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
يِي  يني َوَمليكي بَ َناريَس اْلأينأدي َهابي الدِي َ شي َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ

يني  َز َِمأُلوَكُه ُقطأَب الدِي ، َمليُك َغزأنََة، َقدأ َجهَّ يني الأُغورييُّ َهاُب الدِي ََ شي َُه إيََل بَ َلدي اْلأينأدي  َكا ، َوَسريَّ َبكأ أَي أ
 ليلأُغَزاةي، َفَدَخَلَها فَ َقَتَل فييَها َوَسََب َوََّنََب َوَعاَد.

نيي إيََل بيََلدي  نأ َحدِي الصِي ، َوويََليَ ُتُه مي ََبُ َمليٍك يفي اْلأينأدي َع بيهي َمليُك بَ َناريَس، َوُهَو َأكأ ا َسَي َمََلَوا ُطوًَل، فَ َلمَّ
ٌِ َفعينأَدَها ََجََع ُجُيوَشُه،وَ  ي نأ َْلَاُووَر َعرأًضا، َوُهَو َمليٌك َعظي ٍم مي ريَةي َعَشَرةي َأَّيَّ ري إيََل َمسي َن الأَبحأ  مي

. ََلمي سأ  َوَحَشَرَها، َوَساَر َيطأُلُب بيََلَد اْلأي
يني الأغُ  َهاُب الدِي ائٍَة[ ، َفَساَر شي مي عينَي ]َوََخأسي نأ َغزأنََة بيَعَساكيريهي َْنأَوُه، فَالأتَ َقى َوَدَخَلتأ َسَنُة تيسأ ، مي ورييُّ

اَئةي  ُعمي يِي َسب أ ََ َمَع اْلأينأدي ، وََكا لي صي لأَموأ َلَة ِبي جأ ، َوُهَو ََّنٌَر َكبيرٌي يُ َقاريُب دي ََ َي َعَلى َماُجو َكَرا  فييٍل، الأَعسأ
نأ  َكري َعَلى َما قييَل أَلأُف أَلأفي رَُجٍل، َومي َن الأَعسأ نَي، وََكانُوا يفي تيلأَك َومي ليمي ُة ُأَمَراَء ُمسأ دَّ َكريهي عي َُجأَلةي َعسأ

، وَ  ََلمي سأ ََ َشرييَعَة اْلأي تيكينَي، ُيََلزيُمو َي َُمأُمودي بأني ُسُبكأ لأطَا مي السُّ نأ َأَّيَّ ، مي ََ الأبيََلدي َأِبًّ َعنأ َجدٍِ ُبو يُ َواظي
ريأي. ف َ  َعالي اْلأ ، َوَأف أ ، َعَلى الصََّلَواتي ِأ َرَتيي ََّاُر ليَكث أ تَ تَ ُلوا، َفَصََبَ الأُك ُُنوُد اق أ ََ َواْلأ ليُمو ا الأتَ َقى الأُمسأ َلمَّ

، ُُنودي ، وََكثُ َر الأَقتأُل يفي اْلأ ََ ليُمو َر الأُمسأ ََّاُر، َوُنصي ََزَم الأُك ، فَاَّنأ ِأ ََ ليَشَجاَعتيهي ليُمو َحَّتَّ  َوَصََبَ الأُمسأ
َرأُض َوَجافَ  َتَْلَتي اْلأ .امأ  تأ

ََ في  ُعو ِأ تيسأ ُه ن أ َذ مي ، َوُأخي ََ تَ ُلو ََواريَي َوَأمَّا الرِيَجاُل فَ يُ قأ ََ َواْلأ َيا ب أ ََ إيَلَّ الصِي يًَل، َوَِبقيي وََكانُوا ََل َيَأُخُذو
، َوَلَأ يَ عأريفأُه َأَحٌد إيَلَّ  ََزَم بَ عأُضَها، َوقُتيَل َمليُك اْلأينأدي َييَ َلةي قُتيَل بَ عأُضَها، َواَّنأ َنانُُه َقدأ  الأ أَنَُّه َكاَنتأ َأسأ

َهبي فَبيَذليَك َعَرُفوُه. َسُكوَها بيَشرييطي الذَّ تأ ُأُصوُْلَا، فَأَمأ ََ  َضُع
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نأ َخَزائينيَها َعَلى أَلأٍف َوَأرأبَعيمي  يني بيََلَد بَ َناريَس، َوَْحََل مي َهاُب الدِي ُُنوُد َدَخَل شي ََزَم اْلأ ا اَّنأ ٍل، اَئةي َجََ فَ َلمَّ
نأ َُجأَلتيَها فييٌل أَب أَيُض. َييَ َلُة الَِّتي َأَخَذَها َومي  َوَعاَد إيََل َغزأنََة، َوَمَعُه الأ

َمةي، َفَخَدَمتأ  ْلأيدأ َرتأ ِبي ، َوُأمي يني َهابي الدِي َمتأ إيََل شي َييَ َلُة، َوُقدِي َذتي الأ ا ُأخي َثِني َمنأ رَآُه: َلمَّ يُعَها َحدَّ َجَي
يَ  َب أ ُِ َما يُ َقاُل َْلَا، إيَلَّ اْلأ َه َأ َا تَ  َّنَّ َييَ َلُة ََتأُدُم فَإي ليَنا الأ نأ قَ وأ ، َوََل يَ عأَجبأ َأَحٌد مي نَُّه َلَأ ََيأُدمأ َوَلَقدأ َض فَإي

َعُل َما يَ ُقوُل َلُه. َأ ثُُه، فَ يَ  لي َوفَ يَّالُُه ُُيَدِي صي لأَموأ ُت فييًَل ِبي  َشاَهدأ
 

َي طُغأُرلأ  لأطَا ُر قَ تألي السُّ َي َشاهأ ذيكأ يهي ُسلأطَا ، َوَوفَاةي َأخي  ، َوُملأكي ُخَواريزأمي َشاهأ الرَّيَّ



ََ بأني طُغأ  َي طُغأُرلأ بأني أَلأبي َأرأَسََل لأطَا اَئٍة[ ُخُروَج السُّ مي ٍَ َوََثَانينَي ]َوََخأسي ُرلأ بأني َلَقدأ ذََكرأََن َسَنَة ََثَا
َشاهأ بأني أَلأبي َأُرَسََل  دي بأني َمليكأ ََ َقدأ َجَرى ُُمَمَّ ََها، وََكا ََ َوَغريأ ، َوُملأَكُه َِهََذا َبأسي َن اْلأ لأُجوقييِي مي ََ السَّ

ُلغأ إييَنانأُج، وَ  ََزَم فييَها قُ ت أ بي الأبيََلدي َحرأٌب، اَّنأ ، َصاحي َي َلَوا ُلغأ إييَنانأج بأني الأبَ هأ َ قُ ت أ َنُه َوَبنيأ ََتَصََّن بَ ي أ
. لرَّيِي  ِبي

ُدُه، َفَساَر َوَساَر طُغأُرلأ إيََل  تَ نأجي َش َيسأ يني ُتكأ ُلغأ إييَنانأُج إيََل ُخَواريزأمي َشاهأ َعََلءي الدِي ، َوَأرأَسَل قُ ت أ ََ  َِهََذا
َعاءي  تيدأ ُلغأ إييَنانأُج َعَلى اسأ َم قُ ت أ ا تَ َقاَرَِب َندي اَئٍة[ ، فَ َلمَّ مي ٍَ َوََثَانينَي ]َوََخأسي َشاهأ،  ُخَواريزأمي إيلَيأهي يفي َسَنةي ََثَا

ي َيَديأهي، َوََتَصََّن قَ لأَعًة َلُه، َفَساَر ُخَواريزأمي َشاهأ إيََل الرَّيِي َومَ  نأ َبنيأ هي َفَمَضى مي سي َأ  َلَكَها.َوَخاَف َعَلى نَ 
َطَلَحا، َوبَقيَيتي الرَّيُّ يفي  ، َواصأ ، َورَاَسَلُه طُغأُرلأ ي َمنيأ َََتَحَها يفي يَ وأ يَدي ُخَواريزأمي َشاهأ َوَحَصَر قَ لأَعَة َطََبأَك فَ 

ََ ]َشاهأ[ َقدأ َقصَ  ََّ َأَخاُه ُسلأطَا َنَُّه بَ َلَغُه َأ ُظَها، َوَعاَد إيََل ُخَواريزأَم ْلي ََ َكًرا َُيأ َد ُخَواريزأَم، فَ َرتََّب فييَها َعسأ
ََّ أَ  َها، فََأََتُه اْلأَََبُ، َوُهَو يفي الطَّرييقي َأ فًا َعَلي أ ريأي َخوأ َها، َفَجدَّ يفي السَّ ََ َشاهأ َعن أ َل ُخَواريزأَم َمنَ ُعوا ُسلأطَا هأ

َها َخائيًبا. َها، َوَعاَد َعن أ ن أ رأ َعَلى الأُقرأبي مي دي  َوَلَأ يَ قأ
ٍع َوَثََ  يهي َسَنَة تيسأ دي َأخي َو ليَقصأ َتاُء َساَر إيََل َمرأ َقَضى الشِي ا ان أ َُواريزأَم، فَ َلمَّ انينَي َفَشَّتَّ ُخَواريزأُم َشاهأ ِبي

.]وَ  نَ ُهَما يفي الصُّلأحي اَئٍة[ ، َفََتَدََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ مي  ََخأسي
يهي  َخي َس ْلي َيظي قَ لأَعةي َسَرخأ َتحأ نأ ُمسأ رييري الصُّلأحي َورََد َعَلى ُخَواريزأمي َشاهأ َرُسوٌل مي ِأ يفي تَ قأ َنَما ُه  فَ بَ ي أ

َنَُّه  َِ الأَقلأَعَة ; ْلي ُعوُه ليُيَسلِي َي َشاهأ َيدأ َي َشاهأ، َفَساَر ُخَواريزأُم َشاهأ ُسلأطَا بيهي ُسلأطَا نأ َصاحي َحَش مي تَ وأ َقدي اسأ
َِ الأَقلأَعَة َوَصاَر َمَعُه. ا، فَ َتَسلَّ  إيلَيأهي ُمُيدًّ

ََ َسَنةَ  هي، َوتَ َزاَيَد َكَمُدُه، َفَماَت َسلأَخ رََمَضا تَّ يفي َعُضدي ََ ََ َشاهأ فَ   َوبَ َلَغ َذليَك ُسلأطَا
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َو فَ َتَسلََّمهَ تيسأ  نأ َساَعتيهي إيََل َمرأ تيهي َساَر مي َوأ َع ُخَواريزأُم َشاهأ ِبي ا َسَي اَئٍة، فَ َلمَّ مي َِ ٍع َوََثَانينَي َوََخأسي ا، َوَتَسلَّ
يَعَها َوَخَزائيَنُه. َي َشاهأ َجَي يهي ُسلأطَا  َِمأَلَكَة َأخي

ٍد، وَ  يني ُُمَمَّ ُه َوَأرأَسَل إيََل ابأنيهي َعََلءي الدِي َضَرُه فَ َوَلَّ َُواريزأَم، فََأحأ ، َوُهَو ِبي يني يَنئيٍذ ُقطأَب الدِي ََ يُ َلقَُّب حي َكا
ٍع َوََثَانينَي. ةي َسَنَة تيسأ ي اْلأيجَّ َو، َوَذليَك يفي ذي َشاهأ َمرأ ََبَ َمليكأ َكأ َنُه اْلأ  نَ يأَسابُوَر، َوَوَلَّ اب أ

ائَ  مي عينَي َوََخأسي ا َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ نأ فَ َلمَّ َُ طُغأُرلأ بَ َلَد الرَّيِي فََأَغاَر َعَلى َمنأ بيهي مي لأطَا ٍة، َقَصَد السُّ
، َوَأرأَسَل إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ[ يَ عأ  َي َلَوا ُلغأ إييَنانأُج بأُن الأبَ هأ نأُه قُ ت أ ََرَّ مي َحابي ُخَواريزأَم َشاهأ، ]فَ  ُر َأصأ َتذي

َأُل إيْنأَاَدُه َمرًَّة ََثنيَيًة.  َوَيسأ
َد بيََلدي  نأُه َقصأ ، َوَيطأُلُب مي نأ طُغأُرلأ ُكو مي ةي إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ َيشأ ََ َليي هي َوَواَفَق َذليَك ُوُصوَل َرُسولي اْلأ

ُلغ إييَنانأُج َوَمنأ  ، فَ تَ لأَقاُه قُ ت أ نأ نَ يأَسابُوَر إيََل الرَّيِي هي الأبيََلَد، َفَساَر مي لطَّاَعةي، َمعَ َوَمَعُه َمنأُشوٌر ِبييقأطَاعي ُه ِبي



 َوَساُروا َمَعُه.
َمَعَها َبلأ َساَر إي  ِأ يَقيفأ ليَيجأ رِيَقًة، فَ َل ََ َُ طُغأُرلأ بيُوُصوليهي َكاَنتأ َعَساكيُرُه ُمتَ  لأطَا َع السُّ ا َسَي لَيأهي فييَمنأ فَ َلمَّ

َلَحُة  َعُلُه لَيأَس بيَرأأٍي، َوالأَمصأ َأ ي تَ  َي الَّذي ََ فييهي َمَعُه، َفقييَل َلُه: إي ، وََكا َبلأ ِأ يَ قأ َأ ََتأَمَع الأَعَساكيَر فَ َل َأ
ريَُه. َِ َمسي  َشَجاَعٌة، َبلأ َتَّ

َكري ُخَواريزأَم َشاهأ، فََأَحاطُ  هي َوَسَط َعسأ سي َأ ، َفَحَمَل طُغأُرلأ بينَ  َن الرَّيِي لأُقرأبي مي َي ِبي َكَرا وا بيهي فَالأتَ َقى الأَعسأ
هي، وَ  ُه َعنأ فَ َرسي َل رََأُسُه إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ، َوأَلأَقوأ ، َوْحُي َوَّلي ري رَبييٍع اْلأ نأ َشهأ رييَن مي قَ تَ ُلوُه يفي الرَّابيعي َوالأعيشأ

ٍم. َة َأَّيَّ دَّ َا بيَبابي النُّوِيِي عي َب ِبي هي إيََل بَ غأَداَد، فَ ُنصي مي نأ يَ وأ َُه مي  َفَسريَّ
، وَ  ََ َز َوَساَر ُخَواريزأُم َشاهأ إيََل َِهََذا يني اَّللَّي َقدأ َجهَّ ُر ليدي ََُة النَّاصي َليي ََ اْلأ يَعَها، وََكا َمَلَك تيلأَك الأبيََلَد َجَي

يني بأني  لأطَانييََّة َمَع َوزييريهي ُمَؤيِيدي الدِي َكَر إيََل َْنأَدَة ُخَواريزأَم َشاهأ، َوَسريََّ َلُه اْلأيَلَع السُّ ، فَ نَ َزَل َعسأ الأَقصَّابي
، فََأرأَسَل إيلَيأهي ُخَواريزأُم َشاهأ َيطأُلُبُه إيلَيأهي.َعَلى فَ رأ  ََ نأ َِهََذا  َسٍخ مي

نأ َخيأَمِتي َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ  َأ ََتأُضَر أَنأَت َوتَ لأَبَس اْلأيلأَعَة مي َبغيي َأ : يَ ن أ يني نَ ُهَما يفي فَ َقاَل ُمَؤيِيُد الدِي
ََواريزأَم َشاهأ: إي  بيَض َعَليأَك.َذليَك، َفقييَل ْلي نأَدُه، َويَ قأ يَلٌة َعَليأَك َحَّتَّ ََتأُضَر عي َا حي  َّنَّ

 ، ي َيَديأهي َوالأَتَجَأ إيََل بَ عأضي اْلأيَبالي نأ َبنيأ هي فَانأَدَفَع مي ذي َخأ ًدا ْلي تَ َنَع بيهي، فَ َرَحَل ُخَواريزأُم َشاهأ إيلَيأهي َقصأ فَامأ
 ََ ُلغ إييَنانأَج، َوَأقأَطَع  فَ َرَجَع ُخَواريزأُم َشاهأ إيََل َِهََذا ََ َوتيلأَك الأبيََلَد َسلََّمَها إيََل قُ ت أ ا َمَلَك َِهََذا ، َوَلمَّ

َق، َوَعاَد إيََل ُخَواريزأَم. ِأ َمَياجي َم َعَليأهي َها ليَمَمالييكيهي، َوَجَعَل الأُمَقدَّ ن أ  َكثيريًا مي
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ََةي إيََل ُخو  َليي ريي َوزييري اْلأ ُر َمسي ُر ذيكأ ُة النَّاصي ََ َليي ، َخَلَع اْلأ ََ َنةي، يفي َشعأَبا هي السَّ ََ َوُملأكيَها يفي َهذي َتا زيسأ
دي بأني َعلييٍِ الأَمعأُروفي  يني أَِي َعبأدي اَّللَّي ُُمَمَّ يني اَّللَّي َعَلى النَّائيبي يفي الأويزَارَةي ُمَؤيِيدي الدِي ،  ليدي بأني الأَقصَّابي ِبي

َلَع الأويزَارَةي  ََ خي ََ ; ]َوَسَبُب َذليَك أَنَُّه َكا َتا ، َوَساَر إيََل بيََلدي ُخوزيسأ ََ َِ يفي الأويََليَةي َوبَ َرَز يفي رََمَضا ، َوُحكِي
قَاُء َوَمَعاريفُ  دي َحاٌب َوَأصأ َا، َوَصاَر َلُه فييَها َأصأ َعأَماَل ِبي َ اْلأ [ ، َوَوِلي ََ َتا ، َأوًََّل َقدأ َخَدَم يفي ُخوزيسأ

َ بيبَ غأَداَد نيَيابَةَ  َوَعَرفَ  ا َوِلي َها، فَ َلمَّ تييََلُء َعَلي أ سأ َها َواَلي ُخوُل إيلَي أ ٍه َُيأكيُن الدُّ نأ َأيِي َوجأ  الأويزَارَةي الأبيََلَد َومي
ََ َعزأُمُه أَنَُّه إي  ليَكَها َلُه، وََكا َها ليَيمأ َكٍر إيلَي أ َلُه يفي َعسأ َأ يُ رأسي ََةي ِبَي َليي تَ َقرَّ َأَشاَر َعَلى اْلأ َذا َمَلَك الأبيََلَد َواسأ

هي. سي َأ ِي فييَها; ليَيأأَمَن َعَلى نَ  ُكأ ْلأ َتقيَلًّ ِبي ًرا ليلطَّاَعةي، ُمسأ  فييَها َأقَاَم ُمظأهي
ِأ ُمَؤيِيَد الدِي  تَ َلَف َأوأََلُدُه بَ عأَدُه، فَ َراَسَل بَ عأُضُه َ، َواخأ بَ َها ابأُن َِشأَلَة تُ ُويفِي ََّ َصاحي ُدُه فَاتَُّيَق َأ تَ نأجي يني َيسأ

َتأ َمَعهُ  َزتي الأَعَساكيُر َوُسريِي ، َفُجهِي َيَةي، فَ َقويَي الطََّمُع يفي الأبيََلدي َبةي الأَقدي َن الصُّحأ ِأ مي نَ ُه  إيََل ليَما بَ ي أ
حَ  َ َأصأ َنُه َوَبنيأ اَئٍة[ َوَجَرى بَ ي أ مي عينَي ]َوََخأسي َدى َوتيسأ ، فَ َوَصَلَها َسَنَة إيحأ ََ َتا ابي الأبيََلدي ُمَراَسََلٌت ُخوزيسأ

، َوَمَلَك الأ  َن الأبيََلدي ََها مي ، َوَمَلَك َغريأ ََتَ يفي الأُمَحرَّمي يَنَة ُتسأ َها، َوَمَلَك َمدي قيََلَع َوُُمَارَبٌَة َعَجُزوا َعن أ



َن اْلأُ  ََها مي ري، َوقَ لأَعُة َكاَكرأد، َوقَ لأَعُة ََلُموَج، َوَغريأ َها: قَ لأَعُة النَّاظي ن أ َذ َبِني َِشأَلَة مي ََ ، َوأَن أ َي َوالأقيََلعي ُصو
. َوَّلي ََ إيََل بَ غأَداَد، فَ َوَصُلوا يفي رَبييٍع اْلأ َتا َحاَب بيََلدي ُخوزيسأ  َأصأ

 
، يني َُ بأُن َصََلحي الدِي َنةي َوَصَل الأَمليُك الأَعزييُز ُعثأَما هي السَّ َق يفي َهذي َمشأ يَنَة دي ري الأَعزييزي َمدي ُر َحصأ َوُهَو  ذيكأ

َفأَضُل َعلييُّ بأُن َصََلحي  ََبُ الأَمليُك اْلأ َكأ َا َأُخوُه اْلأ َق، َفَحَصَرَها َوِبي َمشأ يَنةي دي َر، إيََل َمدي صأ ُب مي َصاحي
هي الأَملي  َفأَضُل إيََل َعمِي َصى، فََأرأَسَل اْلأ َي اْلَأ ي َميأَدا َق، فَ نَ َزَل بينَ َواحي َمشأ يَنئيٍذ بيدي . وَُكنأُت حي يني كي الدِي

َفأَضُل َغايَةَ  ََ اْلأ ُدُه، وََكا تَ نأجي ََزرييَّةي، َيسأ ََّيري اْلأ ُب الدِي ري بأني أَيُّوَب، َوُهَو َصاحي . أَِي َبكأ لي الأَواثيقي بيهي  الأَعادي
قَ  َمشأ ُل إيََل دي دي َعَليأهي، َوَقدأ َسَبَق َما يَُدلُّ َعَلى َذليَك، َفَساَر الأَمليُك الأَعادي  َوالأُمعأَتمي
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يني  ُر َغازيي بأُن َصََلحي الدِي ُب َحَلَب  -ُهَو َوالأَمليُك الظَّاهي ُد بأُن تَقييِي -َصاحي يني ُُمَمَّ ُر الدِي ، َوََنصي
يني  ُب َْحَاَة  -الدِي ريأُكوهأ -َصاحي دي بأني شي ريأُكوه بأُن ُُمَمَّ يني شي أَص  -، َوَأَسُد الدِي ُب ْحي ، -َصاحي

َكُر الأَموأ  ََّ َوَعسأ ِأ َأ ُه ن أ لأًما مي َها. عي ظي َأ ُقوا َعَلى حي ََ َق، َوات َّ َمشأ َتَمُعوا بيدي لي َوَغريأيَها، ُكلُّ َهُؤََلءي اجأ صي
. ِأ َأ َمَلَكَها َأَخَذ بيََلَدُه  الأَعزييَز إي

، َفََتَدَّ  رََة لَُه َعَلى الأبَ َلدي َِ أَنَُّه ََل ُقدأ ِأ َعلي تيَماَعُه ا رََأى الأَعزييُز اجأ ، فَ َلمَّ يَنئيٍذ يفي الصُّلأحي َدتي الرُُّسُل حي
نَي ليلأَعزييزي، طي نأ َأعأَمالي فيَلسأ ُس َوَما َجاَورَُه مي ََ الأبَ يأُت الأُمَقدَّ َأ َيُكو َدُة َعَلى َأ تَ َقرَّتي الأَقاعي َقى  فَاسأ َوتَ ب أ

، َعَلى َما َكانَ  َفأَضلي ُر ليْلأ ُق َوَطََبييَُّة َوَأعأَماُْلَا َوالأَغوأ َمشأ َفأَضُل َأَخاُه الأَمليَك دي َي اْلأ َأ يُ عأطي تأ َعَليأهي، َوَأ
َوَُّل، َوات َّ  َر إيقأطَاُعُه اْلأ لي ِبييصأ ََ ليلأَعادي َأ َيُكو ، َوَأ يِي امي لي الشَّ احي لسَّ قييََّة ِبي َر َجبَ َلَة َوََلذي ُقوا َعَلى الظَّاهي ََ

َر، َورََجَع ُكلُّ  صأ هي.َذليَك، َوَعاَد الأَعزييُز إيََل مي َن الأُمُلوكي إيََل بَ َلدي ٌد مي  َواحي
 

ثَ  ةي َحَوادي ُر َعدَّ  ذيكأ
، َوَسَقطَ  َن الأبيََلدي َزييَرةي َوالأعيَراقي وََكثيرٍي مي ْلأ َوَّلي ِبي َنةي َكاَنتأ زَلأَزَلٌة يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ َبَّانَُة يفي َهذي َها اْلأ ن أ تأ مي

ريي الأُمؤأ  َهدي َأمي نأَد َمشأ نينَي َعلييٍِ الَِّتي عي ََلُم. -مي  َعَليأهي السَّ
َرةي  -َوفييَها  خي ِي  -يفي َُجَاَدى اْلأ يَنَة النَِّبي ، َوَقَصُدوا َمدي َن الأَعَربي َُها مي َتَمَعتأ زيعأٌب َوَغريأ َصلَّى  -اجأ

 َِ ٍِ  -إيلَيأهي َعَليأهي َوَسلَّ ُِ بأُن قَاسي ِأ َهاشي ريي الأمَ  -َفَخَرَج إيلَيأهي يَنةي َأُخو َأمي ٌِ،  -دي ، فَ ُقتيَل َهاشي ِأ فَ َقاتَ َلُه
َعتي الأَعَرُب فييهي. امي ; فَليَهَذا َطمي َه إيََل الشَّ يَنةي َقدأ تَ َوجَّ رُي الأَمدي ََ َأمي  وََكا

 ]الأَوفَ َياُت[



دي بأني َعبأدي الصََّمدي الطََّرُسو  َُد بأُن ُُمَمَّ ََسني َأْحأ ي أَبُو اْلأ َ الأَقاضي ، َوفييَها تُ ُويفِي ََ َا، يفي َشعأَبا ُّ ِبي ََلِبي يُّ اْلأ سي
َبادي اَّللَّي الصَّاْليينَي  نأ عي ََ مي َُه اَّللَُّ تَ َعاََل  -وََكا  .-َرْحي
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اَئة[ مي عينَي َوََخأسي َدى َوتيسأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
591 - 

اَئةٍ  مي عينَي َوََخأسي َدى َوتيسأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
ُر  يني بأني الأَقصَّ ذيكأ ِي َقدأ ذََكرأََن ُملأَك ُمَؤيِيدي الدِي نأ بيََلدي الأَعَج ََها مي ََ َوَغريأ ََةي َِهََذا َليي ابي ُملأكي َوزييري اْلأ

ُلغُ  ، فَ َوَصَل إيلَيأهي قُ ت أ ََ َتا نأ َأعأَمالي ُخوزيسأ ََ مي َها إيََل َميأَسا ن أ ا َمَلَكَها َساَر مي ، فَ َلمَّ ََ َتا  إييَنانأج بيََلَد ُخوزيسأ
َها، َوَمَعُه ََجَاَعٌة مي  ُر تَ َغلُّبي ُخَواريزأَم َشاهأ َعَلي أ َم ذيكأ ، َوَقدأ تَ َقدَّ ُب الأبيََلدي ، َصاحي َي َلَوا ، بأُن الأبَ هأ َُمَراءي َن اْلأ

َسَن إيلَيأهي. ةي َوَأحأ ََ َليي َرُمُه َوزييُر اْلأ  فََأكأ
َنهُ  ََ َسَبُب ُمَييئيهي أَنَُّه َجَرى بَ ي أ ،  وََكا ََ نأَد َزَْنأا َق َمَصافٌّ عي ِأ َمَياجي هي مي َكري ُخَواريزأَم َشاهأ َوُمَقدَّ َ َعسأ َوَبنيأ

ي ََةي ُملأَتَجًئا إيََل ُمَؤيِيدي الدِي َليي َكُر اْلأ َكُرُه، َوَقَصَد َعسأ ُلُغ إييَنانأج َوَعسأ ََزَم قُ ت أ تَ تَ ُلوا، فَاَّنأ ني الأَوزييري، َواق أ
، فََأعأطَاُه الأَوزييُر اْلأَ  َُمَراءي َن اْلأ َّا َُيأَتاُج إيلَيأهي، َوَخَلَع َعَليأهي َوَعَلى َمنأ َمَعُه مي َ َذليَك ِمي يأَل َواْلأيَياَم َوَغريأ

. ََ  َورََحُلوا إيََل َكرأَماَشاَها
َكُر الَّ  ُق َوالأَعسأ َا َوَلُد ُخَواريزأَم َشاهأ َوَمَياجي ََ ِبي ، وََكا ََ َها إيََل َِهََذا ن أ ِأ َورََحَل مي ا قَاَرَِبُ ي َمَعُهَما، فَ َلمَّ ذي

ََ يفي  ََل الأَوزييُر َعَلى َِهََذا تَ وأ ، َواسأ ُهوا إيََل الرَّيِي ََ َوتَ َوجَّ يُّو َُواريزأمي ََةي فَارَقَ َها اْلأ َليي َكُر اْلأ نأ َعسأ  َشوَّاٍل مي
تَ وأ  ، فَاسأ ِأ ُه ََ ُلُغ إييَنانأج َخلأ َنةي، ُثَّ رََحَل ُهَو َوقُ ت أ هي السَّ ، َهذي َُ َها: َخرأقَا ن أ ا بيهي مي ا َعَلى ُكلِي بَ َلٍد َجاَزوأ َلوأ

، َفَسريََّ  ََ إيََل ُخَواري الرَّيِي يُّو َُواريزأمي ََارَقَ َها اْلأ ، فَ  ، َوَساَوُة، َوآَوُة، َوَساُروا إيََل الرَّيِي َُ  الأَوزييُر َوَمزأَدَغا
 ََ يُّو َُواريزأمي ارَقَ َها اْلأ ََ َكًرا، فَ  ِأ َعسأ ُه ََ ةي إيََل َخلأ ََ َليي َكُر اْلأ ، فَ َعاَد َعسأ ََ طَاَم، َوُجرأَجا ، َوبيسأ ََ إيََل َداَمَغا

َُمَراءي َعَلى اْلأيََلفي َعَلى الأَوزييري وَ  َن اْلأ ُلُغ إييَنانأج َوَمنأ َمَعُه مي َََق قُ ت أ َا، فَات َّ َكري الرَّيِي فََأقَاُموا ِبي َعسأ
ةي، ََ َليي  اْلأ
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ِأ رَأَ  ََّنَُّ ، َفَحَصَرَها َوزييُر ْلي ُعوا فييَها، َفَدَخُلوا الرَّيَّ َكري ُخَواريزأَم َشاهأ، َفَطمي نأ َعسأ ُوا الأبيََلَد َقدأ َخَلتأ مي
لنِيدَ  َكُر، فََأَمَر الأَوزييُر ِبي ُلُغ إييَنانأُج، َوَمَلَكَها الأَوزييُر، َوََّنَبَ َها الأَعسأ ارَقَ َها قُ ت أ ََ ةي، فَ  ََ َليي لأكَ اْلأ فِي َعني اءي ِبي

. بي هأ  الن َّ



ِأ  َنُة الأَوزييري، َفَمنَ َعُه حأ َا شي يَنةي آَوَة، َوِبي َُمَراءي إيََل َمدي َن اْلأ ُلُغ إييَنانأُج َوَمنأ َمَعُه مي َا، َوَساَر قُ ت أ نأ ُدُخوْلي مي
، فَ بَ َلَغُه َوُهَو يفي  ََ ِأ َْنأَو َِهََذا َها، َورََحَل الأَوزييُر يفي أَثَريهي َتَمَع  َفَساُروا َعن أ ُلَغ إييَنانأَج َقدي اجأ ََّ قُ ت أ الطَّرييقي َأ

ا قَاَرِبَُ  ُِ الأَوزييُر، فَ َلمَّ يَنَة َكَرَج، َوَقدأ نَ َزَل َعَلى َدرَبَ نأَد ُهَناَك، َفَطَلبَ ُه َكٌر، َوَقَصَد َمدي ا، َمَعُه َعسأ ُِ الأتَ َقوأ
ُلُغ إييَنانأ  ََزَم قُ ت أ يًدا، فَاَّنأ تَ تَ ُلوا قيَتاًَل َشدي عي الأَمَصافِي إيََل َواق أ ضي نأ َموأ هي، َورََحَل الأَوزييُر مي سي َأ ُج َوَْنَا بينَ 

ََ قَ  ُهٍر، فَ َوَصَلُه َرُسوُل ُخَواريزأَم َشاهأ ُتُكُش، وََكا ريَها، فََأقَاَم َْنأَو َثََلثَةي َأشأ ، فَ نَ َزَل بيظَاهي ََ دأ َِهََذا
كَ  نأ َعسأ َذُه الأبيََلَد مي ِأ ُمنأكيًرا َأخأ ِأ َيُيبي الأَوزييُر َقَصَدُه ، فَ َل دي الصُّلأحي رييَر قَ َواعي ريهي،، َوَيطأُلُب إيَعاَدََتَا َوتَ قأ

. ََ ا إيََل َِهََذا  إيََل َذليَك، َفَساَر ُخَواريزأُم َشاهأ ُمُيدًّ
، فَ وَ  ََ َ يفي َأَوائيلي َشعأَبا يني ]بأُن[ الأَقصَّابي َقدأ تُ ُويفِي ََ الأَوزييُر ُمَؤيِيُد الدِي ةي وََكا ََ َليي َكري اْلأ َ َعسأ َنُه َوَبنيأ َقَع بَ ي أ

 ، َكَريأني َن الأَعسأ ِأ َكثيرٌي مي نَ ُه اَئٍة، فَ ُقتيَل بَ ي أ مي عينَي َوََخأسي ي َوتيسأ نَ َتنيأ ََ َسَنَة اث أ َف َشعأَبا ، نيصأ ََزَم َمَصافٌّ َواَّنأ
ًئا َكثي  ِأ َشي أ ُه ن أ ََ مي يُّو َُواريزأمي َِ اْلأ ََةي، َوَغني َليي َكُر اْلأ نأ َعسأ ، َونَ َبَش الأَوزييَر مي ََ ريًا، َوَمَلَك ُخَواريزأُم َشاهأ َِهََذا

ََّ ُخَواريزأ  َُه إيََل ُخَواريزأَم، َوَأظأَهَر أَنَُّه قَ تَ َلُه يفي الأَمعأرََكةي، ُثَّ إي نأ َقَبأيهي َوَقَطَع رَأأَسُه َوَسريَّ َم َشاهأ َأََتُه مي
َأ يَ ُعوَد إي  ََ َما َأوأَجَب َأ .ُخَراَسا ََ َها، َفََتََك الأبيََلَد َوَعاَد إيََل ُخَراَسا  لَي أ

 
َنأَدُلسي  ْلأ َيرينأَج ِبي َن الأ مي [ َعبأدي الأُمؤأ وي ]ابأني ُر َغزأ  ذيكأ

َنةي  هي السَّ ََ  -يفي َهذي ُب بيََلدي الأَمغأريبي  -يفي َشعأَبا ني َصاحي مي َغَزا أَبُو يُوُسَف يَ عأُقوُب بأُن َعبأدي الأُمؤأ
َنأ  َا، َوَمَقرُّ ُملأكيهي مَ َواْلأ َيرينأجي ِبي َُنأَش َمليَك الأ ََّ أَلأ ، َوَسَبُب َذليَك َأ َنأَدُلسي ْلأ َيرينأجي ِبي ، بيََلَد الأ يَنُة َدُلسي دي

َرأَض، َأمَّا  َماَواتي َواْلأ ري السَّ َِّ فَاطي َك اللَُّه َسأي َخُتُه: " ِبي بَ عأُد أَي َُّها طَُليأطَُلَة، َكَتَب إيََل يَ عأُقوَب كيَتاًِب ُنسأ
َني  لَّةي اْلأ رُي الأمي ي ذََكاٍء ََثقيٍب، أَنأَت َأمي ٍل ََلزيٍب، َوََل ذي ي َعقأ ى َعَلى ُكلِي ذي نَُّه ََل ََيأََ رُي، فَإي َمي َييَّةي، َكَما اْلأ ي

َرانييَّةي، َوأَنَّكَ  لَّةي النَّصأ رُي الأمي  َأََن َأمي
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ِأ  ى َعَليأهي َما ُه ِأ  َمنأ ََل ََيأََ تيَماْليي يَّةي، َواشأ َالي الرَّعي ، َوإيِهأ َواُكلي َن التََّخاُذلي َوالت َّ َنأَدُلسي مي َعَليأهي رَُؤَساُء اْلأ
، وَ  لأُكُهولي ، َوُأَمثِيُل ِبي رَارييَّ ِبي الذَّ ََّيَر، َوَأسأ َف َوُأَخلِيي الدِي ُِ اْلأَسأ ، َوَأََن َأُسوُمُه ُتُل َعَلى الرَّاَحاتي َأق أ

َبابَ  ََّ الشَّ ََ َأ ِأ تَ عأَتقيُدو ُت رَةي، َوأَن أ َكنَ تأَك َيُد الأُقدأ ، َوَقدأ َأمأ ِأ َرَتيي َر َلَك يفي التََّخلُّفي َعنأ ُنصأ اَّللََّ ، َوََل ُعذأ
ِأ َضعأ  ََّ فييُك َِ َأ . َوَعلي ِأ َََّف اَّللَُّ َعنأُك ََ َخ . َواْلأ ِأ نأُك ٍد مي نَّا بيَواحي ِأ قيَتاَل َعَشَرٍة مي ا، فَ َقدأ فَ َرَض َعَليأُك ًَ

نَّا. وَ  ٍد مي ِأ بيَواحي نأُك َُ نُ َقاتيُل َعَدًدا مي ، َوَْنأُن اْلأ ِأ نأُك ٍد مي نَّا بيَواحي ي مي َننيأ ِأ قيَتاَل اث أ ََ فَ َرَض َعَليأُك رُو دي ََل تَ قأ
تيَناًعا. ََ امأ يُعو َتطي فَاًعا، َوََل َتسأ  دي

الي  ََ تي حأ َت يفي اَلي َسَك َعاًما بَ عأَد ُثَّ ُحكيَي ِلي َعنأَك أَنََّك َأَخذأ َأ ُل نَ  ، َوَتُأطي َرفأَت َعَلى رَب أَوةي الأقيَتالي ، َوَأشأ



َا أُنأزيَل َعَليأكَ  يُب ِبي ذي ُ أَبأطََأ بيَك َأمي التَّكأ ْبأ ريي اْلأ َرى، َوََل َأدأ ُر ُأخأ ًَل َوتُ َؤخِي ُم ريجأ  ؟ .َعاٍم، تُ َقدِي
َِ فييَها، فَ َها َأََن َأُقوُل َلَك، ُثَّ ُحكيَي ِلي َعنأَك أَنََّك ََل َتَيُد َسبييًَل  َقحُّ  ليلأَحرأبي َلَعلََّك َما َيُسوُغ َلَك الت َّ

َأ تَ تَ وَ  ، َوَأ َي َا ََيأ لأُعُهودي َوالأَمَواثييقي َواْلأ َأ تُ َوافيَيِني ِبي ُر َعنأَك، َوَلَك َأ َلةي َمنأ َما فييهي الرَّاَحُة، َوَأعأَتذي ُمأ َه ِبي جَّ
نأَدَك يفي الأَمَرا  َأ َكاَنتأ عي نأَدَك، فَإي ََماكيني عي ، َوُأَِبريُزَك يفي َأَعزِي اْلأ َلِتي ُمأ ، َوَأُجوُز إيلَيأَك ِبي َواّني كيبي َوالشَّ

ي الأُعلأيَ  َأ َكاَنتأ ِلي َكاَنتأ َيدي َ َيَديأَك، َوإي يٌَّة َمثُ َلتأ َبنيأ يَمٌة َجاَءتأ إيلَيأَك، َوَهدي ا َلَك فَ َغنييَمٌة َعظي
رَاَدَة، َويُ َوفِيُق السَّ َعَليأَك. َوا ُل اْلأي ، َواَّللَُّ ُيَسهِي ي َيئَ َتنيأ َم َعَلى الأ َقدُّ ، َوالت َّ ي لََّتنيأ ُت إيَمارََة الأمي َققأ َتحأ َنِيهي سأ َعاَدَة ِبي

ُُه ". َ إيَلَّ َخريأ ُُه، َوََل َخريأ  ََل َربَّ َغريأ
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ا َوَصَل كيَتابُُه َوقَ َرَأُه يَ عأُقوُب كَ  ِأ فَ َلمَّ ُُنوٍد ََل قيَبَل َْلُ ِأ ِبي ُه ِأ فَ َلَنأأتييَ ن َّ عأ إيلَيأهي يََة }ارأجي هي اْلأ َتَب يفي َأعأََلُه َهذي
{ ]النمل:  ََ ُرو ِأ َصاغي لًَّة َوُه َها َأذي ن أ ِأ مي ُه ريَجن َّ َا َولَُنخأ َن 37ِبي يَمَة مي [ َوَأَعاَدُه إيلَيأهي. َوََجََع الأَعَساكيَر الأَعظي

نَي وَ  ليمي .الأُمسأ َنأَدُلسي  َعََبَ الأَمَجاَز إيََل اْلأ
تٍِ َوََثَانينَي ]َوََخأ  َيرينأَج َسَنَة سي ا قَاَتَل الأ ََّ يَ عأُقوَب َلمَّ َنأَدُلسي َأ ََ َسَبُب ُعُبوريهي إيََل اْلأ اَئٍة[ َوقييَل: َكا مي سي

َض الصُّلأَح، َكَما َيرينأجي َلَأ تَ رأ َن الأ ٌة مي ، بَقيَي طَائيََ ِأ ََ ََجََعتأ تيلأَك  َوَصاَْلَُه ََ اْلأ ا َكا ذََكرأََنُه، فَ َلمَّ
ا َوَغنيُموا َوَأَسُروا، َوعَ  ، فَ َقتَ ُلوا َوَسبَ وأ ََلمي سأ ، َوَخَرُجوا إيََل بيََلدي اْلأي َيرينأجي َن الأ ُة ََجأًعا مي اثُوا فييَها الطَّائيََ

تَ َهى َذليَك إيََل يَ عأُقوَب، َفَجَمَع الأ  يًدا، فَان أ ثَا َشدي َنأَدُلسي يفي َجيأٍش َعي أ َعَساكيري، َوَعََبَ الأَمَجاَز إيََل اْلأ
بَ ُلوا إيلَيأهي ُمُيدِي  ، َوَأق أ ِأ ِأ َوَدانييَ ُه يَ ُه َيرينأُج بيَذليَك، َفَجَمَعتأ قَاصي َعتي الأ َضاُء، َفَسمي ََ يُق َعنأُه الأ يَن َعَلى َيضي

، فَالأت َ  ِأ َرَتيي ري ليَكث أ لظَََّ ٍَ يُ عأَرُف قيَتاليهي َوَواثيقينَي ِبي ََكا نأَد قَ لأَعةي ريََّيٍح، ِبي َّ قُ رأطَُبَة عي ، َِشَاِلي ََ َع َشعأَبا ا ََتسي َقوأ
نَي. ُثَّ َعاَدتأ َعلَ  ليمي ائيَرُة َأوًََّل َعَلى الأُمسأ يًدا، َفَكاَنتي الدَّ تَ تَ ُلوا قيَتاًَل َشدي ، فَاق أ يدي َدي َرأجي اْلأ ، ِبي َيرينأجي ى الأ

َبَح  ََزُموا َأق أ َي فَاَّنأ َلى وََكليَمُة اَّللَّي هي َأ ُروا السُّ ََ يَن َك ِأ }َوَجَعَل َكليَمَة الَّذي ََ َعَليأهي ليُمو َتَصَر الأُمسأ َهزيَيٍَة، َوان أ
ٌِ{ ]التوبة:   [40الأُعلأَيا َواَّللَُّ َعزييٌز َحكيي

تًَّة َوَأرأبَعينَي  اَئَة أَلأٍف َوسي َيرينأجي مي َن الأ ََ َعَدُد َمنأ قُتيَل مي َِ وََكا ا، َوَغني ًَ َر َثََلثََة َعَشَر أَلأ ا، َوُأسي ًَ أَلأ
َيألي  َن اْلأ ا، َومي ًَ ََ أَلأ اَئُة أَلأٍف َوَثََلثٌَة َوَأرأبَ ُعو َن اْلأيَيامي مي يًما، َفمي ًئا َعظي ِأ َشي أ ُه ن أ ََ مي ليُمو ََ الأُمسأ تٌَّة َوَأرأبَ ُعو  سي

َن اْلأَ  اَئُة أَلأٍف، َومي َن الأبيَغالي مي ا، َومي ًَ َِ أَلأ َكريهي: َمنأ َغني ََ يَ عأُقوُب َقدأ ََنَدى يفي َعسأ اَئُة أَلأٍف. وََكا ريي مي مي
ََ زيََّيَدًة َعَلى َسبأعينَي أَلأَف لَبأٍس،  نأُه، َفَكا َل إيلَيأهي مي َصى َما ْحُي ، َوَأحأ ََلحي َوى السِي ًئا فَ ُهَو لَُه سي َوقُتيَل َشي أ

رييَن أَلأ  شأ نَي َْنأَو عي ليمي َن الأُمسأ ا.مي ًَ 
ِأ َقدأ َأَخُذوا قَ لأَعَة َرَِبٍح، َوَساُروا ِأ أَبُو يُوُسَف فَ َرآُه َيرينأُج ات َّبَ َعُه ََزَم الأ ا اَّنأ  َوَلمَّ
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يَنةي إيشأ  ُظوََّنَا َوَعاَد إيََل َمدي ََ ، َفَمَلَكَها َوَجَعَل فييَها َواليًيا َوُجنأًدا َُيأ في َوأ َن الرُّعأبي َواْلأ َها مي  يََّة.بييلي َعن أ
َأ ََل ي َ  َِ َأ َارًا، َوَأقأَس َس َصلييَبُه، َورَكيَب ْحي ََزَم َحَلَق رََأَسُه، َوَنكَّ ا اَّنأ نَُّه َلمَّ َُنأُش فَإي رأَكَب فَ َرًسا َوََل َوَأمَّا أَلأ

يَمًة، َوبَ َلَغ اْلأَََبُ بيَذليَك إي  َرانييَُّة، َفَجَمَع َُجُوًعا َعظي ََل يَ عأُقوَب، فََأرأَسَل إيََل بيََلدي بَ غأًَل َحَّتَّ تُ نأَصَر النَّصأ
َن الأُمَتَطوِيَعةي َوالأُمرأَتزي  َراٍه، فََأََتُه مي نأ َغريأي إيكأ َيُر النَّاَس مي تَ نأ ٌِ، الأَمغأريبي ُمرَّاكيَش َوَغريأيَها َيسأ ي قينَي ََجأٌع َعظي

عينَي وَ  ي َوتيسأ نَ َتنيأ َوَّلي َسَنَة اث أ ا يفي رَبييٍع اْلأ َِ فَالأتَ َقوأ َيرينأُج َهزيَيًَة قَبييَحًة، َوَغني ََزَم الأ اَئٍة، فَاَّنأ مي ََخأسي
َلةَ  يَنةي طَُليأطي َه إيََل َمدي َوابِي َوَغريأيَها، َوتَ َوجَّ ََلحي َوالدَّ َوالي َوالسِي َمأ َن اْلأ ِأ مي ََ َما َمَعُه ليُمو  َفَحَصَرَها، الأُمسأ

جَ  يًدا، َوَقَطَع َأشأ َة َوقَاتَ َلَها قيَتاًَل َشدي دَّ ، َوفَ َتَح فييَها عي َن الأبيََلدي َْلَا مي ارََها، َوَشنَّ الأغَارََة َعَلى َما َحوأ
ي َرانييَُّة حي تي النَّصأ ََ َوارََها، َفَضُع ، فَ َقَتَل ريَجاَْلَا، َوَسََب َحريَيََها، َوَخرََّب ُدورََها، َوَهَدَم َأسأ ٍَ َنئيٍذ، ُحُصو

ْلأَ  ََلمي ِبي سأ ُر اْلأي ُِ َأمأ َا.َوَعُظ بييلييََّة فََأقَاَم ِبي ، َوَعاَد يَ عأُقوُب إيََل إيشأ  نأَدُلسي
ثأ  َيرينأجي ]َوفَ َعَل فييَها مي َها إيََل بيََلدي الأ اَئٍة[ ، َساَر َعن أ مي عينَي ]َوََخأسي ا َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوتيسأ ليهي فَ َلمَّ َل فيعأ

َرأُض َعَلى  ، َفَضاَقتي اْلأ َوَّلي َوالثَّاّني ََ الصُّلأَح، اْلأ ، َوَأرأَسُلوا َيطأُلُبو ِأ َتَمَع ُمُلوُكُه [ ، َوُذلُّوا َواجأ َيرينأجي الأ
رَُغ  َأ َأ يَ  ، ُمرييًدا ليُمََلزََمةي اْلأيَهادي إيََل َأ تيَناعي مأ ََ َعازيًما َعَلى اَلي َأ َكا ِأ إيلَيأهي بَ عأَد َأ ، فََأََتُه َخََبُ فََأَجاَِبُ ِأ ُه ن أ مي

حَ  نييَعةي، َفََتََك َعزأ َعلييِي بأني إيسأ يلي الشَّ َفَاعي َن اْلأ َمُه، اَق الأُمَلثَِّي الأَمُيورأقييِي أَنَُّه فَ َعَل ِبييفأرييقييََّة َما نَذأُكُرُه مي
اَئٍة. مي عينَي َوََخأسي َر َسَنةي َثََلٍث َوتيسأ نينَي، َوَعاَد إيََل ُمرَّاكيَش آخي َة ََخأسي سي ِأ ُمدَّ  َوَصاَْلَُه
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َلةي الأُمَلثَِّي ِبييفأرييقييَّةَ  ُر فيعأ  ذيكأ
َنأَدُلسي  ُب الأَمغأريبي إيََل اْلأ ا َعََبَ أَبُو يُوُسَف يَ عأُقوُب َصاحي ًدا َثََلَث  -َكَما ذََكرأََن   -َلمَّ َوَأقَاَم ُُمَاهي

َبارُُه َعنأ إيفأرييقييََّة، فَ َقويَي َطَمُع َعلييِي بأني  َقَطَعتأ َأخأ نينَي. ان أ لأََبِييَّةي  سي ََ ِبي ، وََكا َحاَق الأُمَلثَِّي الأَمُيورأقييِي إيسأ
َساَد في  ََ ثَ ُروا الأ َبثَّ ُجُنوُدُه يفي الأبيََلدي َفَخرَّبُوَها، َوَأكأ َد إيفأرييقييََّة، فَان أ ، فَ َعاَوَد َقصأ يَها، َمَع الأَعَربي

، َوَصاَرتأ  َيتأ آََثُر تيلأَك الأبيََلدي َوتَ َغريََّتأ َها. َفُمحي َنييسي َخاوييًَة َعَلى ُعُروشي َن اْلأ  َخاليَيًة مي
ََل  تَ وأ ، َوَأظأَهَر أَنَُّه إيَذا اسأ ْلأيَهادي تيَغالي يَ عأُقوَب ِبي شأ َايََة َوُُمَاَصَرََتَا َلي رَي إيََل ِبي َايََة َساَر َوَأرَاَد الأَمسي  َعَلى ِبي

َََبُ إيََل يَ عأُقو  ، فَ َوَصَل اْلأ َيرينأَج َعَلى َما ذََكرأََنُه، َوَعاَد إيََل ُمرَّاكيَش إيََل الأَمغأريبي َب بيَذليَك، َفَصاََلَ الأ
اَئٍة َوَقدأ ذََكرأ  مي َدى َوََثَانينَي َوََخأسي ، َكَما فَ َعَل َسَنَة إيحأ َن الأبيََلدي هي مي َراجي هي، َوإيخأ دي  ََنُه.َعازيًما َعَلى َقصأ

 
ةي َأصأ  ََ َليي َكري اْلأ ُر ُملأكي َعسأ ََ ذيكأ  َََها

ِأ سَ  ُمُه ، َوُمَقدَّ ََ َها ََ َُه إيََل َأصأ يني اَّللَّي َجيأًشا َوَسريَّ ُر ليدي ََُة النَّاصي َليي َز اْلأ َنةي َجهَّ هي السَّ يني يفي َهذي يأُف الدِي



َُواريزأَم َشاهأ َمعَ  َكٌر ْلي ََ َعسأ َها ََ صأ ََ ِبَي ، وََكا َن الأعيَراقي في مي َطُع بَ َلدي اللِيحأ ، ُمقأ هي. طُغأُرلأ  َوَلدي
ََ ال َها ََ صأ افيعييَّةي ِبَي يُّ رَئييُس الشَّ َُجنأدي يني اْلأ ُر الدِي ، َفَكاَتَب َصدأ ِأ َرُهوََّنُ ََ َيكأ َها ََ ُل َأصأ ََ َأهأ ََ وََكا يَوا دِي

َن الأَعَساكيري، وََكا ََ مي يَوا ُل الدِي َِ الأبَ َلدي إيََل َمنأ َيصي ليي هي َتسأ سي َأ نأ نَ  ُِ بيبَ غأَداَد يَ بأُذُل مي َاكي ََ ُهَو اْلأ
ري الأبَ َلدي  ، َونَ َزُلوا بيظَاهي ََ َها ََ َتي الأَعَساكيُر، فَ َوَصُلوا إيََل َأصأ ليَها، َفُسريِي يعي َأهأ ََ َعَلى َجَي َها ََ صأ ، َوفَارََقُه ِبَي

ََةي، َليي َكري اْلأ ِأ بَ عأُض َعسأ ، َوتَبيَعُه ََ َكُر ُخَواريزأَم َشاهأ، َوَعاُدوا إيََل ُخَراَسا ، َوَأَخُذوا  َعسأ ِأ ُه ن أ فَ َتَخطََُّوا مي
ََ َوَمَلُكوَها. َها ََ ََةي إيََل َأصأ َليي َكُر اْلأ َكري َمنأ َقَدُروا َعَليأهي، َوَدَخَل َعسأ نأ َساَقةي الأَعسأ  مي

 
ا َعاَد ُخَواريزأ  َُِهَا َلمَّ ََ َوَغريأ َجه َوُملأكيهي بَ َلَد الرَّيِي َوَِهََذا ُر ابأتيَداءي َحالي ُكوكأ ، َكَما ذيكأ ََ ُم َشاهأ إيََل ُخَراَسا

َجه، َوُهَو  ِأ ُكوكأ هي َُسي ُموا َعَلى أَن أ َُمَراُء، َوَقدَّ َي َواْلأ َلَوا يَن ليلأبَ هأ َق الأَمَمالييُك الَّذي ََ َي ذََكرأََن َوات َّ نأ َأعأَيا مي
َلَوانييَّةي،  الأَمَمالييكي الأبَ هأ
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ََل َعَلى الرَّيِي َوَما جَ  تَ وأ ا َواسأ َها، فَ َلمَّ ن أ يَّةي مي َُواريزأمي َراجي اْلأ خأ ََ ْليي َها ََ ، َوَساُروا إيََل َأصأ َن الأبيََلدي اَورََها مي
، يَ عأ  يني طُغأُرلأ ََةي َسيأفي الدِي َليي نأَدَها، فََأرأَسَل إيََل َِمأُلوكي اْلأ ََةي عي َليي َكري اْلأ ُعوا بيَعسأ َسُه قَارَبُوَها َسَي َأ ريُض نَ 

مَ  دأ يَّةي، َعَلى خي َُواريزأمي ََ يفي َطَلبي الأَعَساكيري اْلأ َها ََ ا َقَصَد َأصأ يََّة، َوإينَُّه َلمَّ ُر الأُعُبودي ، َويُظأهي َي يَوا ةي الدِي
هَ  ََ نأ َأصأ ََةي مي َليي َكُر اْلأ ، َوَساَر َعسأ ِأ ُه ريكأ ِأ يُدأ ، فَ َل ِأ ََ َساَر يفي طََلبيهي َها ََ ِأ فَارَُقوا َأصأ ََ إي َوَحيأُث رَآُه ََل ا

. ََ  َِهََذا
يََّة إيََل طََبَس  َُواريزأمي نَُّه تَبيَع اْلأ َجه فَإي يلييَّةي  -َوَأمَّا ُكوكأ َاعي َسأ نأ بيََلدي اْلأي َي مي ََ  -َوهي َها ََ َوَعاَد فَ َقَصَد َأصأ

، َوسَ  ََ َلُه الرَّيُّ َوُخَواُر الرَّيِي َأ َيُكو ، َوَما َوَمَلَكَها، َوَأرأَسَل إيََل بَ غأَداَد َيطأُلُب َأ َُ ُِّ، َوقَاَجا اَوُة، َوُق
َلي  َي اْلأ يَوا وييُن، ليدي ، َوقَ زأ َُ ، َوَزْنأَا َُ ، َوَِهََذا َُ َها ََ َُ َأصأ ، َوَتُكو ََ َها إيََل َحدِي َمزأَدَغا ُِّ إيلَي أ ةي. يَ نأَض ََ ي

َلتأ َلُه اْلأيَلعُ  َا َطَلَب، َوُأرأسي يَب إيََل َذليَك، وَُكتيَب َلُه َمنأُشوٌر ِبي ُرُه، فَُأجي َِ َشأأنُُه، َوَقويَي َأمأ ، فَ َعُظ
َحابيهي. َِ َعَلى َأصأ  وََكثُ َرتأ َعَساكيُرُه، َوتَ َعظَّ

 
َها هي َعن أ َق ََثنيَيًة َواَّنأيَزامي َمشأ ري الأَعزييزي دي ُر َحصأ  ذيكأ

يني مي  َُ بأُن َصََلحي الدِي َنةي أَيأًضا رََجَع الأَمليُك الأَعزييُز ُعثأَما هي السَّ َق َويفي َهذي َمشأ َر يفي َعَساكيريهي إيََل دي صأ نأ مي
َهزيًما. َها ُمن أ َرَها، فَ َعاَد َعن أ  يُرييُد َحصأ

نأ َِمَالييَك أَبييهي  نأَدُه مي ََّ َمنأ عي يَّةي  -َوَسَبُب َذليَك َأ لصَََّلحي ََ ِبي ُِ الأَمعأُروُفو يني َجرأَكُس، -َوُه ُر الدِي : َفخأ
ُقُر، َوقَ َراَجا، َوَغريأُ  ََ َقدأ َوَسَرا ُسن أ َنَُّه َكا يني ْلي َفأَضلي َعلييِي بأني َصََلحي الدِي ، َكانُوا ُمنأَحريفينَي َعني اْلأ ِأ ُه



، َفَكانُوا ََل  ِأ ، َوَغريأيهي َبكأ ُقَر الأَكبيريي، َوأَي أ ، َوُسن أ رييِي ٍَ الأَقصأ ثأَل: َميأُمو ِأ مي ُه ن أ نأَدُه مي َرَج َمنأ عي ََ َأخأ  يَ َزاُلو
ََ الأَعزي  ََ َُيَوِيُفو َر يُرييُدو صأ َكري مي نأ َعسأ يََّة مي ََسدي َراَد َوالأَمَمالييَك اْلأ َكأ ََّ اْلأ : إي ََ يهي، َويَ ُقوُلو نأ َأخي يَز مي

َق، َفَخَرَج يفي  َمشأ َأ ََنأُخَذ دي َلَحُة َأ ، َوالأَمصأ َن الأبيََلدي َأ َيَييُلوا إيلَيأهي َوَُيأريُجوَك مي  الأَعامي َأَخاَك، َوَُنَاُف َأ
ي َوَعاَد الأمَ  نأ  -َكَما ذََكرأََنُه   -اضي ، َفَساَر مي َفأَضلي َََبُ إيََل اْلأ ُرَج، فَ بَ َلَغ اْلأ َنَة ليَيخأ هي السَّ َز َهذي فَ َتَجهَّ

نأ عي  َرتيهي، َوَساَر مي َتَمَع بيهي بيَقلأَعةي َجعأََبَ َوَدَعاُه إيََل ُنصأ ، فَاجأ لي هي الأَمليكي الأَعادي َق إيََل َعمِي َمشأ هي إيََل نأدي دي
نأ قَ لأَعةي َجعأََبَ إي  ُل مي تَ نأَجَد بيهي، َوَساَر الأَمليُك الأَعادي ري َغازيي، فَاسأ يهي الأَمليكي الظَّاهي ََل َحَلَب، إيََل َأخي

َفأَضُل ليثيَقتيهي بيهي َقدأ َأَمَر نُ وَّابَُه ِبيي  ََ اْلأ َها، َوَدَخَلَها، وََكا َفأَضَل إيلَي أ َق، َفَسَبَق اْلأ َمشأ َخاليهي إيََل الأَقلأَعةي، دي دأ
َق، َمشأ َق َوَوَصَل الأَمليُك الأَعزييُز إيََل قُ رأبي دي َمشأ نأ َحَلَب إيََل دي َفأَضُل مي  ُثَّ َعاَد اْلأ
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َرادي  َكأ َن اْلأ ، َومي ِأ ُه ن أ ُُه مي يني َأََّيزَُكوُش َوَغريأ يَّةي َوُهَو َسيأُف الدِي ََسدي ُم اْلأ نُي  فََأرأَسَل ُمَقدَّ مي َيأَجاءي السَّ أَبُو اْلأ
اقي  تِيََ َلي َي َمَعُهَما َوَيَأُمُرُِهَا ِبي َما َوالأَكوأ ْنأيَيازي إيلَيأهي َلي ، ِبي لي َفأَضلي َوالأَعادي ُُه، إيََل اْلأ َعَلى الأَعزييزي َوَغريأ

َما. َق ليُيَسلِيُموُه إيلَيأهي َمشأ نأ دي ُُروجي مي  َواْلأ
ْنأيَرافي  ََ َسَبُب اَلي َر َماَل إيََل الأَمَمالييكي  وََكا صأ ا َمَلَك مي ََّ الأَعزييَز َلمَّ َفأَضلي َأ ِأ إيََل اْلأ َعني الأَعزييزي َوَميأليهي

نأ َذليَك، وَ  تَ َعُضوا مي ، فَامأ َُمَراءي َيتأ إيََل َهُؤََلءي اْلأ ، َوَلَأ يَ لأَت ِأ ، َوَوثيَق ِبيي ِأ َمُه رييَّةي َوَقدَّ يالنَّاصي هي َماُلوا إيََل َأخي
َُمَرا ُُضوري ُرُسلي اْلأ َدُة ِبي تَ َقرَّتي الأَقاعي َقا َعَلى َذليَك، َواسأ ََ لي فَات َّ َفأَضلي َوالأَعادي ََّ َوَأرأَسُلوا إيََل اْلأ ءي َأ

نأ  ، َوَخَرَجا مي لي هي الأَمليكي الأَعادي َق إيََل َعمِي َمشأ ُِ دي رييََّة، َوُيَسلِي صأ ََّيَر الأمي َفأَضَل ََيأليُك الدِي َق فَاْنأَاَز  اْلأ َمشأ دي
َف الطَّلَ  َل َخوأ َهزيًما َيطأويي الأَمَراحي ِأ َُيأكيني الأَعزييَز الأُمَقاُم، َبلأ َعاَد ُمن أ َما َمنأ ذََكرأََن، فَ َل بي َوََل إيلَيأهي

َر. صأ َأ َوَصَل إيََل مي َحابُُه َعنأُه إيََل َأ لنََّجاةي، َوَتَساَقَط َأصأ ُق ِبي  ُيَصدِي
َما، َوَسارَا في َوَأمَّا الأعَ  ، َوفييهي ََنئيُب الأَعزييزي، َفَسلََّمُه إيلَيأهي سي َُما َأرأَسََل إيََل الأُقدأ َّنَّ َفأَضُل، فَإي ُل َواْلأ يَمنأ ادي

، َواجأ  َفأَضلي َماَم الأَعَساكيري إيََل اْلأ ُل انأضي َر، فَ َرَأى الأَعادي صأ َرادي إيََل مي َكأ يَّةي َواْلأ ََسدي َن اْلأ ِأ َمَعُهَما مي تيَماَعُه
رًّا إيََل الأَعزييزي َيَأ  يَنئيٍذ سي َق، فََأرأَسَل حي َمشأ ُِ إيلَيأهي دي َر، َوََل ُيَسلِي صأ لث ََّباتي َعَليأهي، َفَخاَف أَنَُّه َيَأُخُذ مي ُمُرُه ِبي

َفأضَ  َنَُّه ََيأَنُع اْلأ َََّل ِبي ََُظَها، َوَتَك يَنةي بيلأبييَس َمنأ َُيأ َدي َأ ََيأَعَل ِبي َا، َفَجَعَل َوَأ نأ ُمَقاتَ َلةي َمنأ ِبي َُه مي َل َوَغريأ
َفأ  ُل َواْلأ ، َوَوَصَل الأَعادي ِأ ُُه ِأ َغريأ َا َوَمَعُه يني َجرأَكَس ِبي َر الدِي ِأ َفخأ َمُه رييََّة َوُمَقدَّ َضُل إيََل الأَعزييُز النَّاصي

رييَّةي، َوَأرَاَد ا َن النَّاصي َا مي َر، بيلأبييَس، فَ َنازَُلوا َمنأ ِبي صأ يَل إيََل مي َا َوالرَّحي ِأ ِبي ، َأوأ تَ رأَكُه ِأ َفأَضُل ُمَناَجَزََتُ ْلأ
َرأبي َفَمنأ ي َ  تَ تَ ُلوا يفي اْلأ َذا اق أ ، فَإي ََلمي سأ هي َعَساكيُر اْلأي ، َوقَاَل: َهذي َريأني َمأ َن اْلأ ُل مي ُردُّ الأَعُدوَّ َفَمنَ َعُه الأَعادي

َا َحاَجٌة إيََل  ََتَُما  الأَكافيَر، َوَما ِبي َرَة َوَأَخذأ َر َوالأَقاهي صأ َت مي َك َوَمََّت َقَصدأ مي ُكأ ََّ الأبيََلَد َلَك َوِبي َهَذا، فَإي
َها. َعأَداُء، َولَيأَس فييَها َمنأ ََيأنَ ُعَك َعن أ َع فييَها اْلأ ، َوَطمي َبُة الأبيََلدي ًرا زَاَلتأ َهي أ  قَ هأ



ثَاَل َهَذا، َفطَاَلتي اْلأَ  ، َوَسَلَك َمَعُه َأمأ لي اضي ََ ي الأ رًّا َيَأُمُرُه ِبييرأَسالي الأَقاضي ُم، َوَأرأَسَل إيََل الأَعزييزي سي َّيَّ
نأَدِهَُ  ، َفَحَضَر عي يني نأَد َصََلحي الدِي يِي ليُعُلوِي َمنأزيلَتيهي وََكاَنتأ عي نأَد الأبَ يأتي الصَََّلحي ََ ُمطَاًعا عي َرى وََكا ا، َوَأجأ

، َوزَاَد الأقَ  َر الصُّلأحي َفأَضلي ذيكأ ََ ليْلأ َأ َيُكو ُر َعَلى َأ َمأ تَ َقرَّ اْلأ ُِ، َواسأ َسَختي الأَعَزائي ََ َل َونَ َقَص، َوان أ وأ
َِي  ُرأُد نَي َوَطََبييََّة َواْلأ طي يُع الأبيََلدي بيَيَلسأ ُس َوَجَي  الأُقدأ
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 ََ ي َكا لي إيقأطَاُعُه الَّذي َُ ليلأَعادي هي، َوَيُكو يُع َما بيَيدي َا َوَجَي نأَد الأَعزييزي، َوإيََّّ َر عي َُ ُمقييًما ِبييصأ َيًا، َوَيُكو َقدي
ُر  دي ََ َمَعُه، َفََل يَ قأ ُعو ِأ ََيأَتمي ََ الأَعزييَز، فَ ُه َراَد ََل يُرييُدو َكأ يََّة َواْلأ ََسدي ََّ اْلأ َ َتاَر َذليَك ْلي َعُه اخأ الأَعزييُز َمن أ

َمأ  تَ َقرَّ اْلأ ا اسأ ا يُرييُد، فَ َلمَّ َر َعمَّ ُل ِبييصأ َق َوبَقيَي الأَعادي َمشأ َفأَضُل إيََل دي ُر َعَلى َذليَك، َوتَ َعاَهُدوا َعاَد اْلأ
نأَد الأَعزييزي.  عي

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

ََتََقتي  ، فَاحأ طََنعي دي الأُمصأ ٌِ بيبَ غأَداَد بيَعقأ ي نأُه، َوَقَع َحرييٌق َعظي َع َعَشَر مي ي الأَقعأَدةي، التَّاسي رأبَ َعُة  يفي ذي الأمي
. يلي نأ َداري ابأني الأَبخي ََ ابأتيَداُؤُه مي ، َوقييَل َكا َرَّاسي يلي اْلأ َُ ابأني الأَبخي ا َ َيَديأهي، َودُكَّ  الَِّتي َبنيأ
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اَئة[ مي عينَي َوََخأسي ي َوتيسأ نَ َتنيأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
592 - 

ي َوتي  نَ َتنيأ اَئةٍ ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ مي عينَي َوََخأسي  سأ
يني الأغُ  َهاُب الدِي َنةي َساَر شي هي السَّ نأ بَ َلدي اْلأينأدي يفي َهذي ََها مي يني َِبَنأَكَر َوَغريأ َهابي الدِي ُر ُملأكي شي  -ورييُّ ذيكأ

ُب َغزأنََة  يَمةٌ  -َصاحي َي قَ لأَعٌة َعظي ، َوَحَصَر قَ لأَعَة َِبَنأَكَر، َوهي َمنييَعٌة، َفَحَصَرَها، َفطََلَب  إيََل بَ َلدي اْلأينأدي
نأَدَها َعَشَرَة َأَّيَّ  ِأ َوَتَسلََّمَها، َوَأقَاَم عي َأ ُيَسلِيُموا إيلَيأهي، فَأَمَّنَ ُه ََ َعَلى َأ ََما نأُه اْلأ ُلَها مي ٍم َورَتََّب ُجنأَدَها َأهأ

نَ ُهَما مَ  َها إيََل قَ لأَعةي ُكَواليرَي، َوبَ ي أ َواَْلَا َوَساَر َعن أ ٍم، َويفي الطَّرييقي ََّنأٌر َكبيرٌي َفَجازَُه َوَأحأ ريَُة ََخأَسةي َأَّيَّ سي
َها َحَجُر َمنأَجنييٍق، وَ  ُل إيلَي أ يَنٌة َعَلى َجَبٍل َعاٍل ََل َيصي َي قَ لأَعٌة َمنييَعٌة َحصي ََل َوَوَصَل إيََل ُكَواليرَي، َوهي

ًرا َجَي  ََ َها َص َي َكبيريٌَة، فََأقَاَم َعَلي أ اٌب، َوهي َا يفي ُنشَّ َها َغَرًضا، فَ َراَسَلُه َمنأ ِبي ن أ ُلغأ مي ِأ يَ ب أ ُرَها، فَ َل يَعُه ُُيَاصي
ُلونَُه إيلَيأهي، َفَحَمُلوا  ِأ َعَلى َماٍل َُيأمي يهي َيأدي َأ يُقيرَّ الأَقلأَعَة ِبي ِأ إيلَيأهي َعَلى َأ أُلُه الصُّلأحي فََأَجاَِبُ إيلَيأهي فييًَل ْحي

هَ  ُز الأَعادُّ َعنأ َذَهٌب، فَ َرَحَل َعن أ َها َوََّنَبَ َها، َوَسََب َوَأَسَر َما يَ عأجي ا إيََل بيََلدي آيي َوُسوٍر، فََأَغاَر َعَلي أ



ريهي، ُثَّ َعاَد إيََل َغزأنََة َساليًما.  َحصأ
 

َفأَضلي  َن اْلأ َق مي َمشأ يَنَة دي لي َمدي ُر ُملأكي الأَعادي  ذيكأ
ابيعي َوا َنةي، يفي السَّ هي السَّ يَنَة يفي َهذي ري بأُن أَيُّوَب َمدي ُل أَبُو َبكأ نأ رََجٍب، َمَلَك الأَمليُك الأَعادي رييَن مي لأعيشأ

. يني َفأَضلي َعلييِي بأني َصََلحي الدِي يهي اْلأ ني ابأني َأخي َق مي َمشأ  دي
نأ  ، َوأَنَُّه بَ َلَغ مي لي لأَعادي َفأَضلي ِبي َبابي يفي َذليَك ُوثُوَق اْلأ َسأ َلُغ اْلأ ََ أَب أ َخَلُه بَ َلَدُه َوُهَو  وََكا ُوثُوقيهي بيهي أَنَُّه َأدأ

ُر َغازيي  ُب َحَلَب  -َغائيٌب َعنأُه، َوَلَقدأ َأرأَسَل إيلَيأهي َأُخوُه الظَّاهي نأ  -َصاحي َنا مي ريجأ َعمَّ يَ ُقوُل َلُه: َأخأ
ُخُل َلكَ  نأُه َخريأٌ، َوَْنأُن َندأ َنا مي نَُّه ََل َيَييُء َعَلي أ َرُب  بَ يأنيَنا فَإي نأَك، َوَأق أ ََتأَت ُكلِي َما ُترييُد، َوَأََن َأعأَرُف بيهي مي

َنتيهي، َك، َوَأََن َزوأُج اب أ ثأُل َما ُهَو َعمُّ ي مي نَُّه َعمِي  إيلَيأهي، فَإي
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َفأَضلُ  نأَك. فَ َقاَل َلُه اْلأ ََل بيهي مي ًا َلُكنأُت َأوأ ُت أَنَُّه يُرييُد لََنا َخريأ : أَنأَت َسيِييُء الظَّنِي يفي ُكلِي َوَلوأ َعليمأ
َتَمَعتأ َكليَمتُ َنا، َوَسريَّأََن َمَعُه الأَعسَ  يَ َنا؟ َوَْنأُن إيَذا اجأ ذي َأ يُ ؤأ َنا يفي َأ َلَحٍة ليَعمِي ََن  َأَحٍد، َأيُّ َمصأ نأدي نأ عي اكيَر مي

ََن، َونَ رأَبُح سُ  نأ بيََلدي ثَ َر مي َن الأبيََلدي َأكأ ري.ُكلِيَنا، َمَلَك مي  وَء الذِيكأ
رَي الأَعادي  ُ َهَذا فَ َقَد ذََكرأََن َمسي ٍد، َوَأمَّا َغريأ َلُمَها ُكلُّ َواحي ، َوََل يَ عأ َبابي َسأ َلَغ اْلأ ََ أَب أ َفأَضلي َوَهَذا َكا لي َواْلأ

، يني ِأ َمَع الأَمليكي الأَعزييزي بأني َصََلحي الدِي ِأ بيلأبييَس، َوُصلأَحُه َصارَُه َر َوحي صأ لي َمَعُه  إيََل مي َوُمَقاَم الأَعادي
نأ  َق َوَيَأُخُذَها مي َمشأ َتَماَلُه، َوقَ رََّر َمَعُه أَنَُّه ََيأُرُج َمَعُه إيََل دي نأَدُه اسأ ا َأقَاَم عي َر، فَ َلمَّ يهي َوُيَسلِيُمَها ِبييصأ َأخي

َتَمالُ  َق، َوَحَصُروَها، َواسأ َمشأ َر إيََل دي صأ نأ مي َفأَضلي يُ َقاُل لَُه الأعيزُّ إيلَيأهي، َفَساَر َمَعُه مي نأ ُأَمَراءي اْلأ ريًا مي وا َأمي
عأتيَمادي َعَليأهي، َوالأُوثُوقي  َي إيلَيأهي، َواَلي َسا حأ َفأَضُل َكثيرَي اْلأي ََ اْلأ ، وََكا يُّ صي َِ ]بأُن[ أَِي َغاليٍب اْلأيمأ بيهي، َفَسلَّ

لأ  َق يُ عأَرُف ِبي َمشأ َوابي دي نأ أَب أ ، َوَوَعَدُِهَا أَنَُّه إيلَيأهي َِبًِب مي لي َظُه، َفَماَل إيََل الأَعزييزي َوالأَعادي ََ رأقييِي ليَيحأ َبابي الشَّ
رييَن مي  ابيَع َوالأعيشأ َم السَّ َتَحُه الأيَ وأ ََ يَلًة، فَ  نأُه الأبَ َلَد غي َكُر مي ُخُل الأَعسأ َتُح َْلَُما الأَباَب، َوَيدأ َأ نأ رََجٍب، يَ 

خَ  ري، َوَأدأ ُه َوقأَت الأَعصأ َفأَضُل إيَلَّ َوَعمُّ ُعري اْلأ ِأ َيشأ َحابيهي، فَ َل نأ َأصأ نأُه َوَمَعُه ََجَاَعٌة مي َل مي َل الأَمليَك الأَعادي
َق. َمشأ َّ دي ِي َضري َغرأ َخأ َي اْلأ لأَميأَدا َق، َورَكيَب الأَمليُك الأَعزييُز، َوَوَقَف ِبي َمشأ  َمَعُه يفي دي

ََّ الأ  َفأَضُل َأ ا رََأى اْلأ ََل كيََلُِهَا فَ َلمَّ َتَمَع بيهي، َوَدخأ ، َواجأ يهي، َوقأَت الأَمغأريبي بَ َلَد َقدأ ُمليَك، َخَرَج إيََل َأخي
ُل  َق الأَعادي ََ ريأُكوه، َوََتَاَدثُوا، فَات َّ يني شي لي َوَقدأ نَ َزَل يفي َداري َأَسدي الدِي لأَعادي َتَمَعا ِبي َوالأَعزييُز َعَلى الأبَ َلَد، َواجأ

ِهََ  َأ َأوأ َكري َوسَ َأ َن الأَعسأ نأَدُه مي َا ََجََع َمنأ عي فًا أَنَُّه ُرِبَّ َي َعَليأهي الأبَ َلَد َخوأ َُما يُ بأقيَيا َفأَضَل َأَّنَّ اَر ِبييَما، ا اْلأ
َفأَضلُ  َرٍة، َوَعاَد اْلأ َل َلَأ َيُكنأ يفي َكث أ ََّ الأَعادي َ ، ْلي َن الأبَ َلدي ِأ مي َرَجُه إيََل الأَقلأَعةي َوَِبَت  َوَمَعُه الأَعامَُّة، فََأخأ

َن الأَغدي إيََل جَ  ُل مي ِي فَ َباَت فييَها، َوَخَرَج الأَعادي ريأُكوهأ، َوَخَرَج الأَعزييُز إيََل اْلأيَي ُل يفي َداري شي َسقيهي الأَعادي وأ



َما، َفأَضُل إيلَيأهي ٍم ََيأُرُج اْلأ ًما، ُثَّ  فََأقَاَم بيهي، َوَعَساكيُرُه يفي الأبَ َلدي يفي ُكلِي يَ وأ ا َكَذليَك َأَّيَّ ُع ِبييَما، فَ بَ َقوأ َوََيأَتمي
َأ تُ عأَطى قَ لأَعُة َصرأَخدَ  َدٍة، َأ ِي الأبَ َلدي َعَلى قَاعي ليي ارََقةي الأَقلأَعةي َوَتسأ َِ َأرأَسََل إيلَيأهي َوَأَمَراُه ِبيََُ  َلُه، َوُيَسلِي

َفأَضُل، وَ  َق، َفَخَرَج اْلأ َمشأ يَع َأعأَمالي دي َِ الأَعزييُز َجَي َق، َوَتَسلَّ َمشأ َّ دي ِي ، َغرأ ري الأبَ َلدي َسٍق بيظَاهي نَ َزَل يفي َجوأ
َمأ  نأُه اْلأ ا َأَخَذتأ مي ًما يفي َُمأليسي َشَرابيهي، فَ َلمَّ ًما، َفَجَلَس يَ وأ َا َأَّيَّ ُر َوَجَرى الأَقلأَعَة، َوَدَخَلَها، َوَأقَاَم ِبي

ليَس يفي َعَلى ليَسانيهي أَنَُّه يُعييُد الأ  لي يفي َوقأتيهي، َفَحَضَر الأَمجأ ، فَ ُنقيَل َذليَك إيََل الأَعادي َفأَضلي بَ َلَد إيََل اْلأ
َِ الأبَ َلَد إيلَيأهي، َوَخَرجَ  ِأ يَ َزلأ بيهي َحَّتَّ َسلَّ ، فَ َل َُ َرا  َساَعتيهي، َوالأَعزييُز َسكأ
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َفأَضلُ  َر، َوَساَر اْلأ صأ نأُه، َوَعاَد إيََل مي  إيََل َصرأَخَد. مي
َفأَضُل يُ نأ  ََ اْلأ نأُه، وََكا َفأَضَل َسَعى يفي قَ تأليهي ; َفليَهَذا َأَخَذ الأبَ َلَد مي ََّ اْلأ ُل َيذأُكُر َأ ََ الأَعادي كيُر َذليَك وََكا

َم الأقيَياَمةي فييَما َكانُوا فييهي ََيأَتلي  ِأ يَ وأ نَ ُه ُِ بَ ي أ نأُه }فَاَّللَُّ َُيأُك { ]البقرة: َويَ َتََبَُّأ مي ََ  [113َُو
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ٌل  َيا، َوَوَقَع رَمأ ن أ َودَّتأ َْلَا الدُّ ، َواسأ لأعيَراقي يَدٌة ِبي ، َهبَّتأ رييٌح َشدي َنةي، يفي الأُمَحرَّمي هي السَّ ٌَر، يفي َهذي َأْحأ

ل َواُء ِبي َضأ تَ َعَلتي اْلأ ُوا، َواشأ َِ النَّاُس َذليَك وََكَبَّ تَ عأَظ َهاري.َواسأ  ن َّ
افي  ، رَئييُس الشَّ يُّ َُجنأدي دي بأني ََثبيٍت اْلأ يفي بأني ُُمَمَّ يني َُمأُموُد بأُن َعبأدي اللَّطي ُر الدِي عييَّةي َوفييَها قُتيَل َصدأ

َم بَ غأَدادَ  ََ َقدي َا، وََكا ََ ِبي َها ََ َنُة َأصأ حأ ُقُر الطَّوييُل، شي يني ُسن أ ، قَ تَ َلُه فَ َلُك الدِي ََ َها ََ صأ ٍَ َوََثَانينَي  ِبَي َسَنَة ََثَا
ا َساَر ُمَؤيِيُد  يَّةي بيبَ غأَداَد، َوَلمَّ َرَسةي النِيظَامي َ النََّظَر يفي الأَمدأ طَنَ َها، َوَوِلي تَ وأ اَئٍة َواسأ مي يني بأُن َوََخأسي الدِي

ََهَ  ا َمَلَك الأَوزييُر َأصأ َبتيهي، فَ َلمَّ ََ َساَر يفي ُصحأ َتا َا يفي بَ يأتيهي الأَقصَّابي إيََل ُخوزيسأ يِي ِبي َُجنأدي ََ َأقَاَم ابأُن اْلأ ا
ََةي ُمَنافَ َرٌة فَ َقتَ لَ  ََ ليلأَخليي َها ََ َنةي َأصأ حأ ُقَر الطَّوييلي شي َ ُسن أ َنُه َوَبنيأ بيهي، َفَجَرى بَ ي أ ُقُر.َوُملأكيهي َوَمنأصي  ُه ُسن أ

ِي َُمأُمو  يني أَبُو الأَقاسي ََ َدرََّس ُمُيرُي الدِي َرَسةي َويفي رََمَضا لأَمدأ ، ِبي افيعييُّ قييُه الشَّ ََ يُّ الأ ُد بأُن الأُمَباَركي الأبَ غأَدادي
يَّةي بيبَ غأَداَد.  النِيظَامي

يِي الأَعَلوييُّ الرَّازييُّ يفي الأَوزَارَةي بيبَ غأَدا دي ُر بأُن َمهأ يني ََنصي رُي الدِي ُتنييَب َنصي َها اسأ ن أ ََ َقدأ َويفي َشوَّاٍل مي َد، وََكا
.تَ َوجَّ  ا َمَلَك ابأُن الأَقصَّابي الرَّيَّ  َه إيََل بَ غأَداَد َلمَّ

ََ َكاتيًبا نأَشاءي بيبَ غأَداَد، وََكا ََ اْلأي يَوا َ أَبُو طَاليٍب َُيأََي بأُن َسعييدي بأني زيََّيَدَة دي  َوفييَها َوِلي
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عأٌر َجيِيٌد. ليًقا َوَلُه شي َأ  ُم
 ]الأَوفَ َياُت[

ن أ  ٍر مي ََ َجِي وَ َويفي َص َن اْلأ لأُكوَفةي َعائيًدا مي افيعييُّ ِبي قييُه الشَّ ََ ُّ الأ ُر َُمأُموُد بأُن َعلييٍِ الأُقوفَاّني خأ ََ َ الأ ََ َها تُ ُويفِي َكا
ُد بأُن َُيأََي. َحابيهي ُُمَمَّ َي َأصأ نأ َأعأَيا  مي

ُد بأُن َعلييِي بأ  َ أَبُو الأَغَنائيِي ُُمَمَّ َها تُ ُويفِي ن أ َاءي َويفي رََجٍب مي ِِي اْلأ ُرأُث: بيَض ، َواْلأ ُرأثييُّ ُر اْلأ اعي ِي الشَّ ني الأُمَعلِي
عينَي َسَنًة. َدى َوتيسأ َط، َعنأ إيحأ نأ َأعأَمالي َواسي  َوالثَّاءي الأُمثَ لََّثةي ; قَ رأيٌَة مي

لي ُمَُ  ضأ ََ يني أَبُو الأ َ الأَوزييُر ُمَؤيِيُد الدِي َها تُ َويفِي ن أ ََ مي ، َوَقدأ َويفي رَابيعي َشعأَبا ََ ََمَذا ُد بأُن َعلييٍِ الأَقصَّاُب ِبي مَّ
ايٌَة. ََ ايَتيهي َوََّنأَضتيهي َما فييهي كي ََ نأ كي  ذََكرأََن مي
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اَئة[ مي عينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوتيسأ
593 - 

اَئةٍ  مي عينَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوتيسأ
ُر إي  ََ َوَما فَ َعَلهُ ذيكأ َيأَجاءي إيََل َِهََذا ريي أَِي اْلأ َمي  رأَسالي اْلأ

َيأَجاءي  ُُه أَبُو اْلأ َر َواَسأ صأ نأ ُأَمَراءي مي رٌي َكبيرٌي مي ٍر، َوَصَل إيََل بَ غأَداَد َأمي ََ َنةي، يفي َص هي السَّ َويُ عأَرُف  -يفي َهذي
نيي  مي لسَّ ، -ِبي َمني ََ َكثيرَي السِي َنَُّه َكا ريًا الأبَ يأُت  ْلي هي َأخي ََ يفي إيقأطَاعي َر، وََكا صأ نأ َأَكابيري ُأَمَراءي مي ََ مي وََكا

ذَ  َفأَضلي ُأخي َن اْلأ َق مي َمشأ يَنَة دي ُل َمدي ا َمَلَك الأَعزييُز َوالأَعادي َّا َُيَاويرُُه، فَ َلمَّ ُُه ِمي ُس َوَغريأ نأُه، الأُمَقدَّ ُس مي  الأُقدأ
اَم، َوَعََبَ  اَرَق الشَّ ََ ا فَ  َي اْلأيََلَفةي، فَ َلمَّ يَوا نأ دي َنَُّه طُليَب مي ، ُثَّ اْنأََدَر إيََل بَ غأَداَد، ْلي لي صي ََُراَت إيََل الأَموأ  الأ

ًما َعَلى الأعَ  ََ ُمَقدَّ ريي إيََل َِهََذا يزي َوالأَمسي هي لتَّجأ َر ِبي َراًما َكثيريًا، ُثَّ ُأمي ريَم إيكأ َها ُأكأ َساكيري َوَصَل إيلَي أ
َِ َوابأنيهي، الأ  ريي َعَل َي َوَأمي َلَوا لأَمليكي ُأوزأَبكأ بأني الأبَ هأ نأَدَها ِبي َها َوالأتَ َقى عي يَّةي، َفَساَر إيلَي أ َوابأني َسطأَمَس، بَ غأَدادي

ِأ َوثيُقوا بيهي َوَلَأ َُيأ  َتَمَع ِبيي ا اجأ لطَّاَعةي، فَ َلمَّ َََة ِبي َليي ِأ َقدأ َكاتَ ُبوا اْلأ ، َوُه ِأ َذُروُه، فَ َقَبَض َعَلى َوَغريأيهي
ا َوَصَل اْلأَََبُ بيَذليَك إيََل بَ غأَدا َِ، فَ َلمَّ ريي َعَل نأ َأمي َُوافَ َقٍة مي َد، أُنأكيَرتأ ُأوزأَبكأ َوابأني َسطأَمَس َوابأني قَ رَّا ِبي

ََماَعةي َوُسريِيَ  َراجي َعني اْلأ ف أ ْلأي َر ِبي ، َوُأمي َيأَجاءي َاُل َعَلى أَِي اْلأ هي اْلأ نأ بَ غأَداَد َتطأيييًبا َهذي تأ َْلُُِ اْلأيَلُع مي
نَي، َفَخافَ  مي َيأَجاءي السَّ ََارَُقوا َأَِب اْلأ ُنوا، فَ  ثَةي َوََل َأمي َادي هي اْلأ ُكُنوا بَ عأَد َهذي ِأ َيسأ ، فَ َل ِأ ، ليُقُلوِبيي ََ يَوا  الدِي

عأ إيلَيأهي، َوَلَأ َُيأكينأُه أَيأًضا الأُمَقاُم، فَ عَ  ِأ يَ رأجي َ قَ بأَل ُوُصوليهي فَ َل َها ُهَو، فَ تُ ُويفِي نأ بَ َلدي َنَُّه مي اَد يُرييُد إيرأبيَل ْلي
نأ بَ َلدي إيرأبيَل. يَّةي مي ََكمي َرادي اْلأ َكأ َن اْلأ َها َوُهَو مي  إيلَي أ

 
َيرينأجي  َن الأ لي ََّيفَا مي ُر ُملأكي الأَعادي  ذيكأ



نَي وَ  ليمي َن الأُمسأ ُوَت مي َيرينأجي َبريأ َهاَوُملأكي الأ ِأ َعن أ يليهي َيرينأجي تيبأنينَي َورَحي ري الأ  َحصأ
لي  احي َن السَّ يَنَة ََّيفَا مي ري بأُن أَيُّوَب َمدي ُل أَبُو َبكأ َنةي، يفي َشوَّاٍل، َمَلَك الأَعادي هي السَّ  يفي َهذي
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َيرينأجي  َي بَ يأدي الأ ، َوهي يِي امي ُ  -الشَّ ُِ اَّللَّ  .-َلَعنَ ُه
تَ َقرَّ َوَسَبُب َذليَك  ََ الصُّلأُح َقدي اسأ ريي، َعَلى َما ذََكرأََنُه قَ بأُل، وََكا ُِ الأُكنأد هي ََ َقدأ َمَلَكُه َيرينأَج َكا ََّ الأ َأ

يني يُوُسَف بأني أَيُّوَب  َم َصََلحي الدِي َيرينأجي َأَّيَّ نَي َوالأ ليمي َ الأُمسأ َُه اَّللَُّ تَ َعاََل  -َبنيأ َ وَ -َرْحي ا تُ ُويفِي َمَلَك ، فَ َلمَّ
[ َوزَاَد يفي  -َكَما ذََكرأََنُه   -َأوأََلُدُه بَ عأَدُه  َيرينأجي ريي ]َمليكي الأ نََة َمَع الأُكنأد هي ُدأ َد الأَمليُك الأَعزييُز اْلأ َجدَّ

. َي نَةي، َوبَقيَي َذليَك إيََل اْلأ ُدأ ةي اْلأ  ُمدَّ
َساَمَة، وَ  رٌي يُ عأَرُف ِبُي ُوَت َأمي يَنةي َبريأ َدي ََ ِبي َطُع الطَّرييَق َعَلى وََكا َ تَ قأ َواّني ُل الشَّ ََ يُ رأسي َطُعَها، َفَكا ُهَو ُمقأ

َق، َوإيََل الأَمليكي الأعَ  َمشأ لي بيدي َ َمرٍَّة إيََل الأَمليكي الأَعادي نأ َذليَك َغريأ َيرينأُج مي َتَكى الأ ، فَاشأ َيرينأجي َر، الأ زييزي ِبييصأ
نأ َذليَك،  ِأ ََيأنَ َعا ُأَساَمَة مي ُِ فَ َل َعُل ِبيي َأ ِأ َما يَ  ََ إيلَيأهي َتُكو ري َيشأ يَن َداَخَل الأَبحأ ُِ الَّذي فََأرأَسُلوا إيََل ُمُلوكيهي

َيرينأُج ِبي  ُِ الأ ُه ََ الأبيََلَد، فََأَمدَّ ليُمو ُدوََن، َوإيَلَّ َأَخَذ الأُمسأ َأ َلَأ تَ نأجي : إي ََ ، َويَ ُقوُلو ََ ليُمو لأَعَساكيري الأُمسأ
ا الأَكثيريَةي، وَ  ليريي، فَ َلمَّ ُنأصي ْلأ يٌس يُ عأَرُف ِبي ِأ قيسِي ُم َعَليأهي ََ الأُمَقدَّ ، وََكا َي َلأَما نأ َمليكي اْلأ ِأ مي ثَ ُرُه ََ َأكأ َكا

َزييَرةي وَ  ََّيري اْلأ َر َيطأُلُب الأَعَساكيَر، َوَأرأَسَل إيََل دي ُل بيَذليَك، َأرأَسَل إيََل الأَعزييزي ِبييصأ َع الأَعادي صي َسَي لي الأَموأ
ََ َوبَ عأضَ  َر رََمَضا ، فََأقَاُموا َشهأ َاُلوتي ي اْلأ َتَمُعوا َعَلى َعنيأ َداُد، َواجأ َمأ  َيطأُلُب الأَعَساكيَر، َفَجاَءتأُه اْلأ

لأَقلأَعةي الَِّتي َْلَا، َفَخرََّب الأ  َا ِبي تَ َنَع َمنأ ِبي يَنَة، َوامأ ََ َشوَّاٍل، َورََحُلوا إيََل ََّيفَا، َوَمَلُكوا الأَمدي ليُمو ُمسأ
ُُمَعةي، وَ  ُم اْلأ َها، َوُهَو يَ وأ مي يأفي يفي يَ وأ لسَّ ًرا ِبي َوًة َوقَ هأ يَنَة، َوَحَصُروا الأَقلأَعَة، َفَمَلُكوَها َعن أ َذ ُكلُّ الأَمدي ُأخي

نَ عُ  ا إيََل قَ يأَسارييََة، ليَيمأ نأ َعكَّ َيرينأُج مي ًيا، َوَوَصَل الأ ًرا َوَسب أ َا َغنييَمًة َوَأسأ نَي َعنأ ََّيفَا، َما ِبي ليمي وا الأُمسأ
َا ِبييلأكيَها فَ َعاُدوا. َََبُ ِبي ُِ اْلأ  فَ َوَصَلُه

وَ  تَ لَّتأ َأحأ ا َفَماَت، فَاخأ ٍع َعاٍل بيَعكَّ ضي نأ َموأ ريي َسَقَط مي ُِ الأُكنأد هي ََّ َمليَكُه ِأ َأ ريهي ََ َسَبُب َتََخُّ ِأ وََكا اُْلُ
ُروا ليَذليَك.  فَ َتَأخَّ

(10/145) 

 

ُوَت، فَ َرَحلَ َوَعا دي َبريأ َيرينأَج َعَلى َعزأمي َقصأ ََّ الأ َََبُ ِبَي ُِ اْلأ ، فَ َوَصَلُه َاُلوتي ي اْلأ ََ إيََل َعنيأ ليُمو  َد الأُمسأ
َها ََجأ  ُوَت، َفَساَر إيلَي أ ، َوَعَزَم َعَلى ََتأرييبي َبريأ َي ي الأَقعأَدةي إيََل َمرأجي الأُعُيو َكُر يفي ذي ُل َوالأَعسأ َن  عٌ الأَعادي مي

ةي، َوَشَرُعوا ََتأرييَب ُدوريَها َوََتأرييَب الأَقلأَعةي، َفمَ  ي اْلأيجَّ يَنةي َسابيَع ذي َكري، َوَهَدُموا ُسوَر الأَمدي ِأ الأَعسأ نَ َعُه



َها ظي َأ َََّل ِبيي نأ َذليَك، َوَتَك  ُأَساَمُة مي
َكُر الأ  ا إيََل َصيأَدا، َوَعاَد َعسأ نأ َعكَّ َيرينأُج مي ي َورََحَل الأ َيرينأَج بينَ َواحي ُوَت، فَالأتَ ُقوا الأ نأ َبريأ نَي مي ليمي ُمسأ

ُِ اللَّيأُل، َوَساَر الأ  نَ ُه ي ََجَاَعٌة، َوَحَجَز بَ ي أ رييَقنيأ ََ َ الأ ِأ ُمَناَوَشٌة، فَ ُقتيَل َبنيأ نَ ُه َع َصيأَدا، َوَجَرى بَ ي أ َيرينأُج ََتسي
ُوَت، فَ َلمَّ  ةي، فَ َوَصُلوا إيََل َبريأ ي اْلأيجَّ نَي، ذي ليمي َن الأُمسأ يُع َمنأ َمَعُه مي َها ُأَساَمُة َوَجَي ن أ ا قَارَبُوَها، َوَهَرَب مي

ُل إيََل َصيأدَ  ًوا بيَغريأي َحرأٍب َوََل قيَتاٍل، َفَكاَنتأ َغنييَمًة َِبريَدًة، فََأرأَسَل الأَعادي َأ ًوا َع َأ ا َمنأ َفَمَلُكوَها َص
َها، فَإي  ن أ ََ بَقيَي مي يَُّة َخرََّب َما َكا ََلمي سأ ثَ َرَها، َوَساَرتي الأَعَساكيُر اْلأي ََ َقدأ َخرََّب َأكأ يني َكا ََّ َصََلَح الدِي

َيرينأُج بيَذليَك رَحَ  َع الأ َراٍج، فَ َلَقدأ َسَي نأ قُ ًرى َوأَب أ َجارََها، َوَخرَّبُوا َما َْلَا مي نأ إيََل ُصوٍر، فَ َقَطُعوا َأشأ ُلوا مي
ُوَت إيََل ُصوٍر، َوأَ  َها.َبريأ  قَاُموا َعَلي أ

 ََّ نأُه َأ دي ظَنًّا مي لأَعوأ رأقييَّةي ِبي ََ ليلأَعَساكيري الشَّ نأَد قَ لأَعةي ُهونينَي َوَأذي ََ عي ليُمو  َونَ َزَل الأُمسأ
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لأعَ  ُتورًا ِبي رييََّة ُدسأ صأ َي الأَعَساكيَر الأمي َأ يُ عأطي ، َوَأرَاَد َأ ِأ هي ََ بيبيََلدي َيرينأَج يُقييُمو َتَصَف الأ َََبُ ُمن أ ، فََأََتُه اْلأ دي وأ
َكَرا َُيأُمونَُه َوََيأن َ  ُل إيلَيأهي َعسأ َن تيبأنينَي، َفَسريََّ الأَعادي صأ َيرينأَج َقدأ ََنزَُلوا حي ََّ الأ ، َأ ََ َعنأُه، َورََحَل الأُمَحرَّمي ُعو

ٍر َسَنَة أَ  ََ نأ ُصوٍر، َوََنزَُلوا تيبأنينَي َأوََّل َص َيرينأُج مي وا الأ اَئٍة[ ، َوقَاتَ ُلوا َمنأ بيهي، َوَجدُّ مي عينَي ]َوََخأسي رأبٍَع َوتيسأ
َر َيطأُلبُ  ُل بيَذليَك َأرأَسَل إيََل الأَعزييزي ِبييصأ َِ الأَعادي ا َعلي ، فَ َلمَّ ِأ َهاَتيي نأ جي ، َونَ َقُبوُه مي َأ  يفي الأقيَتالي نأُه َأ مي

َأ  هي، َويَ ُقوُل َلُه: إي سي َأ ا  َُيأُضَر ُهَو بينَ  ُظ َهَذا الث َّغأري، َفَساَر الأَعزييُز ُمُيدًّ َأ َحَضرأَت، َوإيَلَّ َفََل َُيأكيُن حي
َن الأَعَساكيري.  فييَمنأ بَقيَي َمَعُه مي

ُقوَب َقدأ َخرََّبتأ َتلَّ الأَقلأَعةي، َوَلَأ يَ بأَق إيَلَّ  ا رََأُوا الن ُّ ِأ َلمَّ َّنَُّ ني تيبأنينَي فَإي َأ ََيأليُكوَها  أَ َوَأقَاَم َمنأ ِبييصأ
ِأ ليُيَسلِيمُ  َواْليي ِأ َوَأمأ هي َُسي ََ َعَلى أَن أ ََما َيرينأجي َيطأُلُب اْلأ نأ فييَها إيََل الأ ، َونَ َزَل بَ عأُض مي يأفي لسَّ وا الأَقلأَعَة، ِبي

، فَ َقاَل ْليَ  َي َلأَما َحابي َمليكي اْلأ نأ َأصأ ليريي مي ُنأصي يسي اْلأ ُع إيََل الأقيسِي ََ الأَمرأجي نَي بَ عأُض وََكا ليمي ُؤََلءي الأُمسأ
 َُ ُظوا نُ  ََ ، فَاحأ ِأ ِأ َهَذا َوقَ تَ َلُك َتأأَسرَُك َن َأسأ ُِ اْلأيصأ ُت َأ َسلَّمأ : إي امي لي الشَّ نأ َساحي يَن مي َيرينأجي الَّذي ، الأ ِأ وَسُك

ا َصعيُدوا  ََ َمنأ يفي الأَقلأَعةي ليُيَسلِيُموا، فَ َلمَّ ُعو ِأ يُ َراجي ، َوقَاتَ ُلوا فَ َعاُدوا َكَأَّنَُّ تيَناعي مأ َها َأَصرُّوا َعَلى اَلي إيلَي أ
، ف َ  َوَّلي ََ يفي رَبييٍع اْلأ َقََل َأ َوَصَل الأَمليُك الأَعزييُز إيََل َعسأ َها إيََل َأ َسُه، َفَحَموأ َأ ي نَ  َع قيَتاَل َمنأ َُيأمي ا َسَي َلمَّ

ََّ الأ  نَي، َوَأ ليمي تيَماعي الأُمسأ َيرينأُج بيُوُصوليهي َواجأ َرَأٍة الأ ِأ إيََل امأ َرُه ََّ َأمأ ، َوَأ ِأ ِأ َمليٌك ََيأَمُعُه  -َيرينأَج لَيأَس َْلُ
َي الأَمليَكُة  ي  -َوهي َضُروُه، َوُهَو َأُخو الأَمليكي الَّذي ريي، فََأحأ يمأ ُُه هي َُس َواَسأ ُقوا َوَأرأَسُلوا إيََل َمليكي ُقَبأ ََ ات َّ

نَي، َكَما ذََكرأََنُه، فَ زَ  َر ِبييطِي ََلَمَة ُأسي ََ رَُجًَل َعاقيًَل ُيُيبُّ السَّ ريي، وََكا لأَمليَكةي َزوأَجةي الأُكنأد هي وَُّجوُه ِبي
، َوََل قَاتَ َلُه. ني في َعَلى اْلأيصأ ، َلَأ يَ ُعدأ إيََل الزَّحأ ِأ ا َمَلَكُه  َوالأَعافيَيَة، فَ َلمَّ

ري، خي ري رَبييٍع اْلأ َق ُوُصوُل الأَعزييزي َأوََّل َشهأ ََ ي يُ عأَرُف  َوات َّ َلييلي الَّذي َورََحَل ُهَو َوالأَعَساكيُر إيََل َجَبلي اْلأ



ري، ُثَّ َسارَ  هأ َر الشَّ طَاُر ُمَتَداريَكٌة، فَ َبقيَي إيََل ََثليَث َعشأ َمأ ًما، َواْلأ َلَة، فََأقَاُموا َأَّيَّ ََبلي َعامي َوقَاَرَب  ِبي
، فَ رَ  ابي َيرينأَج، َوَأرأَسَل رَُماَة النُّشَّ َيرينأجي َوَيَيدَّ يفي الأ ِأ َساَعًة َوَعاُدوا، َورَتََّب الأَعَساكيَر لييَ زأَحَف إيََل الأ ُه َموأ

ا، َفَساَر الأمُ  ري الأَمذأُكوري لَيأًَل، ُثَّ رََحُلوا إيََل َعكَّ هأ َر الشَّ َس َعشأ ، فَ َرَحُلوا إيََل ُصوٍر َخامي ِأ ََ قيَتاْليي ليُمو سأ
، َوت َ  ََ .فَ نَ َزُلوا اللُُّجو َالي َر قَ بأَل انأَيَصالي اْلأ صأ ُر، فَ َعاَد الأَعزييُز إيََل مي َمأ ، َوَتطَاَوَل اْلأ  َراَسُلوا يفي الصُّلأحي
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َجَّ  ُقُر، َواْلأ ، َوُأَساَمُة، َوَسَرا ُسن أ رييُّ ٌَ الأَقصأ ِأ َميأُمو ، َوُه َُمَراءي َن اْلأ ََّ ََجَاَعًة مي يليهي َأ  اُف، َوابأنُ َوَسَبُب رَحي
 ُِ لَتيهي، َوَضَعُه يني َجرأَكَس ُمَدبِيري َدوأ ري الدِي خأ تأكي بيهي َوبيََ ََ ، َقدأ َعَزُموا َعَلى الأ ِأ ُُه ، َوَغريأ ُطوبي ُل الأَمشأ الأَعادي

 َ َنُه َوَبنيأ ُل، َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ َر َوبَقيَي الأَعادي صأ َع بيَذليَك َساَر إيََل مي ا َسَي َيرينأجي يفي َعَلى َذليَك، فَ َلمَّ  الأ
ََ َسَنَة َأرأَبٍع َوتي  ََ الصُّلأُح يفي َشعأَبا ، وََكا َيرينأجي ُوُت بيَيدي الأ َقى َبريأ َأ تَ ب أ َطَلُحوا َعَلى َأ ، فَاصأ عينَي الصُّلأحي سأ

َها إيََل  ن أ َق، َوَساَر مي َمشأ ُل إيََل دي َِ الصُّلأُح َوَعاَد الأَعادي َتَظ ا ان أ اَئٍة[ فَ َلمَّ مي نأ َأرأضي  ]َوََخأسي يَن مي َمارأدي
ََ َما َنذأُكُرُه  َزييَرةي، َفَكا َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل  -اْلأ  .-إي

 
هي  ََلمي َوُملأكي َوَلدي سأ ُر َوفَاةي َسيأفي اْلأي  ذيكأ

ََلمي طُغأتيكينُي بأُن أَيُّوَب، َأُخو َصََلحي ال سأ َ َسيأُف اْلأي َنةي تُ ُويفِي هي السَّ نأ َهذي ُب يفي َشوَّاٍل مي يني َوُهَو َصاحي دِي
ََتيي َأمأ  يَّتيهي، َيشأ ريَةي، ُمَضيِيًقا َعَلى رَعي يَد السِي ََ َشدي ، بيَزبييَد، َوَقدأ ذََكرأََن َكيأَف َمَلَك. وََكا َواَل الأَيَمني

هي َويَبييُعَها َكيأَف َشاَء. سي َأ اري لينَ   التُّجَّ
َة  ُ تَ َعاََل  -َوَأرَاَد ُملأَك َمكَّ يني يفي  - َحَرَسَها اَّللَّ يهي َصََلحي الدِي يني اَّللَّي إيََل َأخي ُر ليدي ُة النَّاصي ََ َليي فََأرأَسَل اْلأ

بيكُ  ََ َيسأ َرتيهي َكا نأ َكث أ َوالي َما ََل ُُيأَصى، َحَّتَّ أَنَُّه مي َمأ َن اْلأ نأ َذليَك، َوََجََع مي َهَب  الأَمعأََن، َفَمنَ َعُه مي الذَّ
َي َويَ  ُرُه.َوََيأَعُلُه َكالطَّاُحو خي  دَّ

َيأُث إينَُّه ادََّعى أَنَّ  لييطي ِبي َوَج، َكثيرَي التَّخأ ََ َأهأ يَل، وََكا َاعي ُنُه إيَسأ َ َمَلَك بَ عأَدُه اب أ ا تُ ُويفِي نأ َبِني َوَلمَّ يٌّ مي ُه قُ َرشي
هُ  َع َعمُّ ا َسَي ي، فَ َلمَّ َادي ْلأ ْلأيََلَفةي، َوتَ َلقََّب ِبي هي ِبي سي َأ ُل َذليَك، َساَءُه َوَأَِهَُّه،  ُأَميََّة، َوَخَطَب لينَ  الأَمليُك الأَعادي

 َّ ، َوبيََتأكي َما ارأَتَكَبُه ِمي يحي دي إيََل َنَسبيهي الصَّحي لأَعوأ ُُه، َوَيَأُمُرُه ِبي ُك النَّاَس وََكَتَب إيلَيأهي يَ ُلوُمُه َويُ َوِبِي حي ا ُيضأ
عأ َوبَقي  َيتأ إيلَيأهي َوَلَأ يَ رأجي ِأ يَ لأَت نأُه، فَ َل هي مي َنادي ريََة َمَع َأجأ َي َكَذليَك، َوانأَضاَف إيََل َذليَك أَنَُّه َأَساَء السِي

نأ َِمَالييكي أَبييهي. ريًا مي ِأ بَ عأَدُه َأمي  َوُأَمَرائيهي، فَ َوثَ ُبوا َعَليأهي فَ َقتَ ُلوُه، َوَملَُّكوا َعَليأهي
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ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
 ]الأَوفَ َياُت[

هي  ُّ الأُمقأ  يفي َهذي ّني ََ الأَباقيَلَّ َرا مأ ٍر َعبأُد اَّللَّي بأُن َمنأُصوري بأني عي َ أَبُو َبكأ ري، تُ ُويفِي خي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ رييُّ السَّ
َحابي  نأ َأصأ ُر َمنأ بَقيَي مي ٍم، َوُهَو آخي ُهٍر َوَأَّيَّ عينَي َسَنًة َوَثََلثَةي َأشأ َا َعنأ َثََلٍث َوتيسأ يُّ ِبي طي  الأَواسي

. يِي  الأَقََلنيسي
ي الأُقَضاةي أَبُو طَاليٍب َعلييُّ بأُن َعلييِي بأني الأُبَخارييِي بيبَ غأَداَد َوُدفي  َ قَاضي َرةي تُ ُويفِي خي َن بيَُتأبَتيهي َويفي َُجَاَدى اْلأ

. َهدي َِببي التِينيي  يفي َمشأ
َشاهأ بأُن ُخَواري  َ َمليكأ ري، تُ ُويفِي خي ََ أَبُوُه َقدأ َجَعَلُه فييَها، َوفييَها، يفي رَبييٍع اْلأ زأَم َشاهأ ُتُكُش بينَ يأَسابُوَر، وََكا

، َوَخلََّف َولَ  هي يفي الأُملأكي دي َّ َعهأ ََ َوَجَعَلُه َوِلي َُراَسا هي الَِّتي ِبي يعي بيََلدي ُُه َوَأَضاَف إيلَيأهي َعَساكيَر َجَي ًدا اَسأ
ا َماَت، َجَعَل فييَها )أَ  ، فَ َلمَّ َأ نأُدوَخا ًدا، َوُهَو هي يني ُُمَمَّ َخَر ُقطأَب الدِي بُوُه ُخَواريزأُم َشاهأ( بَ عأَدُه َوَلَدُه اْلأ

ا مَ  ًدا َلمَّ ََّ ُُمَمَّ كيَمًة َأفأَضتأ إيََل َأ َتحأ ََخَويأني َعَداَوٌة ُمسأ َ اْلأ ََ َبنيأ ي َمَلَك بَ عأَد أَبييهي، وََكا َلَك بَ عأَد الَّذي
َأ بأنُ  نأُدوَخا نأُه َعَلى َما نَذأُكُرُه. أَبييهي َهَرَب هي َشاهأ مي  َمليكأ

افي  قييُه الشَّ ََ ُّ الضَّرييُر الأ ََُراِتي ِي يَعييُش بأُن َصَدَقَة بأني َعلييٍِ الأ َ َشيأُخَنا أَبُو الأَقاسي ََ ]َوفييَها تُ ُويفِي عييُّ وََكا
عأُت  ، َسَي ًا َكثيرَي الصَََّلحي هي، ُمَدرِيًسا َصاْلي َيقأ َلُه إيَماًما يفي الأ ث أ َُه اَّللَُّ تَ َعاََل. -َعَليأهي َكثيريًا َوَلَأ َأَر مي  َرْحي

َه اَّللَّي تَ َعاََل، َوَذليَك َأِّني ُكنأ  ينيهي َوإيرَاَدتيهي بيَعَمليهي َوجأ نأُه َعَجًبا َيُدلُّ َعَلى دي ُت مي ُع َعَليأهي َوَلَقدأ َشاَهدأ ُت ُأَسأي
َني  اجي َقدأ  بيبَ غأَداَد " ُسَنَن " َعبأدي الرَّْحأ ُجَّ َِّني ُكنأُت َمَع اْلأ ، َوُهَو كيَتاٌب َكبيرٌي، َوالأَوقأُت َضيِيٌق ْلي النََّسائييِي

يني أَِي ال ََبي َُمأدي الدِي َكأ ي اْلأ نأ َأخي ُع َعَليأهي مي مي َنَما َْنأُن ُنسأ َة، َحَرَسَها اَّللَُّ، فَ بَ ي أ نأ َمكَّ ََن مي ، ُعدأ َعاَداتي سَّ
ُغوٌل إيذأ َقدأ َأََتُه إي  ري َكَذا فَ َقاَل: َأََن َمشأ َمأ ُضَر ْلي ُر ليَتحأ َمأ َي بَ غأَداَد، َوقَاَل َلُه: َقدأ بَ َرَز اْلأ نأ َأعأَيا ٌَ مي نأَسا

ُن َأذأكُ  سي َُوُت، فَ َقاَل: َأََن ََل ُأحأ ِنِي ََل يَ  ي يُ َراُد مي َُوُت، َوالَّذي ِأ يَ  تُ ُه اَدةي، َوَوق أ ُر َهَذا بيَسَماعي َهُؤََلءي السَّ
َما  رَُغ السَّ َأ ُضُر َحَّتَّ يَ  ِي ََل َأحأ : قَاَل: أَبُو الأَقاسي ةي. فَ َقاَل: ََل َعَليأَك! ُقلأ ََ َليي ري اْلأ ُع، يفي ُمَقابيلي َأمأ

ََ الأَغُد َحَضَر ُغََل  ا َكا َرُأوا، فَ َقَرأأََن، فَ َلمَّ َعلأ َذليَك، َوقَاَل: اق أ َأ ِأ يَ  َي َمَعُه، فَ َل شي لََنا،  مٌ َفَسأَلأَناُه ليَيمأ
 ُِ ُِ َعَليأُك َ يَ عأُظ َنا فَ َقاَل: َوَلي ُر َعَلي أ َمأ َِ اْلأ لييَّ َقدأ رََحَل، فَ َعُظ صي َاجِي الأَموأ رَي اْلأ ََّ َأمي ُد إيََل  َوذََكَر َأ  الأَعوأ
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ِأ  . فَ َقاَل: إيَذا رََحلأُت لي فَ َراغي َهَذا الأكيَتابي َجأ ؟ فَ ُقلأَنا: ْلي ِأ ِأ َوبَ َلديُك ليُك رُي  َأهأ َتعيرُي َدابًَّة َوَأرأَكبُ َها، فََأسي َأسأ
َرأُ، فَ َعاَد َوذَ  ُت. َفَمَضى الأُغََلُم لييَ تَ َزوََّد، َوَْنأُن نَ قأ ِأ ُعدأ َذا فَ َرغأُت ، فَإي ََ َرُأو ِأ تَ قأ ُت ِأ َوأَن أ ََّ َمَعُك َكَر َأ

، فَانأُظرأ إيََل  َن الأكيَتابي َََرغأَنا مي اَج َلَأ يَ رأَحُلوا، فَ  ُجَّ ََةي َوُهَو ََيَافُُه اْلأ َليي َر اْلأ يني الأَمتينيي يَ ُردُّ َأمأ  َهَذا الدِي
رَي َمَعَنا َوَْنأُن ُغَرَِبُء ََل ََيَافُ َنا َوََل يَ رأُجوََن. [ َيسي َأ  َويَ رأُجوُه، َويُرييُد ]َأ
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اَئة[ مي عينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبٍع َوتيسأ
594 - 

اَئةٍ ُثَّ دَ  مي عينَي َوََخأسي  َخَلتأ َسَنُة َأرأَبٍع َوتيسأ
 َ ، تُ ُويفِي َنةي، يفي الأُمَحرَّمي هي السَّ ٍد يفي َهذي يني ُُمَمَّ هي ُقطأبي الدِي يني َوُملأكي َوَلدي َمادي الدِي ُر َوفَاةي عي َماُد  ذيكأ عي

ُقرأ  ُدودي بأني زينأكيي بأني آَقُسن أ يني زينأكيي بأُن َموأ بُ  -الدِي َابُوري َوالرِيقَّةي  َصاحي يبينَي َواْلأ نأَجاَر َوَنصي  -سي
يني  ُنُه ُقطأُب الدِي اَئٍة[ ، َوَمَلَك بَ عأَدُه اب أ مي ٍع َوَسبأعينَي ]َوََخأسي ُرُه َكيأَف َمَلَكَها َسَنَة تيسأ َم ذيكأ ٌد،  َوتَ َقدَّ ُُمَمَّ

َقشأ َِمأ  يني يَ َرن أ ُد الدِي لَتيهي ُُمَاهي بيرَي َدوأ يَّتيهي، َوتَ َوَلَّ َتدأ ريَةي يفي رَعي ًَل، َحَسَن السِي ًا َعادي ََ َديِيًنا َخريِي ُلوُك أَبييهي، وََكا
ِأ َوََيأليُس َمعَ  يني َوَُيأََتيُمُه ِي َوالدِي َل الأعيلأ ًعا ُيُيبُّ َأهأ ، ُمتَ َواضي ِأ ََلكيهي ِأ َوَأمأ َواْليي ا َعنأ َأمأ ًَ َيي ُع إيََل َع ِأ َويَ رأجي ُه

 ََ ، وََكا ِأ َواْليي نأ تَ َعصُّبيهي  َأق أ افيعييَّةي، َفمي مِي ليلشَّ َييَّةي، َكثيرَي الذَّ ََن َهبي اْلأ َعصُّبي َعَلى َمذأ يَد الت َّ َُه اَّللَُّ َشدي َرْحي
 ََ هي ُدو نأ َأوأََلدي َييَّةي مي ََ النََّظُر ليلأَحَن َأ َيُكو نأَجاَر، َوَشَرَط َأ َييَّةي بيسي َرَسًة ليلأَحَن افي أَنَُّه َبََن َمدأ عييَّةي، الشَّ

ِأ  ََُقَهاءي طَبييًخا طُبيَخ َْلُ َة، َوَشَرَط ليلأ ََ َهبي أَِي َحنيي رَّاُش َعَلى َمذأ ََ ََ الأبَ وَّاُب َوالأ َأ َيُكو ُكلَّ   َوَشَرَط َأ
ٍم، َوَهَذا َنَظٌر َحَسٌن  َُه اَّللَُّ. -يَ وأ  َرْحي

 
يبينيَ  يني َنصي ُر ُملأكي نُوري الدِي  ذيكأ

َنةي، يفي  هي السَّ ُب يفي َهذي ُدوٍد َصاحي ُعودي بأني َموأ َُ َشاهأ بأُن َمسأ ََل يني َأرأسي ُوََل، َساَر نُوُر الدِي  َُجَاَدى اْلأ
ٍد. يني ُُمَمَّ هي ُقطأبي الدِي ني ابأني َعمِي يبينَي، َفَمَلَكَها َوَأَخَذَها مي يَنةي َنصي لي إيََل َمدي صي  الأَموأ

يني  َماَد الدِي ُه عي ََّ َعمَّ نأ   َوَسَبُب َذليَك َأ ةي قُ ًرى مي دَّ ا َعَلى عي َلوأ تَ وأ َا، َواسأ يبينُي، فَ َتطَاَوَل نُ وَّابُُه ِبي ََ َلُه َنصي َكا
يني  َد الدِي َََبُ ُُمَاهي يبينَي، فَ بَ َلَغ اْلأ َي َُتَاويُر َنصي ، َوهي لي صي نأ ويََليَةي الأَموأ َريأني مي هأ َ الن َّ َِ  َأعأَماٍل َبنيأ َاَز الأَقائي قَاَيأ

بيريي َِمأ  يبيَتدأ ِأ ََمأُدوَمُه نُوَر الدِي ِأ يُ عألي َا َوالأَمرأُجوَع إيلَيأهي فييَها، فَ َل لي َوَأعأَماْلي صي لأَموأ يني ِبي ني َلَكةي نُوري الدِي
ثألي  تيَمالي مي نأ قيلَّةي َصَبأيهي َعَلى احأ َِ مي  بيَذليَك، ليَما َعلي
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 ، ِأ نَ ُه َأ ََيأريَي ُخلأٌف بَ ي أ يني يفي الأَمعأََن، َوقَ بََّح َهَذا، َوَخاَف َأ َمادي الدِي هي َرُسوًَل إيََل عي نأدي نأ عي فََأرأَسَل مي
َالي لي  ْلأ يني ِبي ُت نُوَر الدِي َلمأ ريهي، َوقَاَل: إينَِّني َما َأعأ وَّاُب بيَغريأي َأمأ ي فَ َعَلُه الن ُّ َيعأَل الَّذي َئَلَّ ََيأُرَج َعنأ َهَذا الأ

نَُّه لَيأَس كَ  َك، فَإي ِأ َيدي ََواَب: إيَّنَُّ ي، فََأَعاَد اْلأ َر فييهي َعنأ َيدي َمأ نأُه َما َُيأريُج اْلأ [ يَ بأُدَو مي َأ هي، َوَأَخاُف ]َأ َواليدي
يبينَي. نأ َأعأَمالي َنصي هي الأُقَرى مي ِأ بيهي، َوَهذي َُتُ َعُلوا إيَلَّ َما َأَمرأ َأ  َلَأ يَ 



ِأ يَ رأ  نَ ُهَما، فَ َل يني َفََتَدََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ يني نُوَر الدِي ُد الدِي َِ ُُمَاهي َل يَنئيٍذ َأعأ َها، َفحي ذي يني َعنأ َأخأ َماُد الدِي عأ عي جي
يَد زينأكيي َوَمنأ ب َ  هي ُِ الشَّ ُه َّنأ َخَدَم َجدَّ لَتيهي ِمي نأ َمَشاييخي َدوأ يني َرُسوًَل مي ، فََأرأَسَل نُوُر الدِي َالي ْلأ عأَدُه، ِبي

َع َوَْحََّلُه ريَساَلًة فييَها  ا َسَي يني َوَقدأ َمريَض، فَ َلمَّ َماَد الدِي َق عي بَ عأُض اْلأُُشونَةي، َفَمَضى الرَُّسوُل فَ َلحي
نأ َمَشاييخي دَ  نأَدُه، َحيأُث ُهَو مي يُد ُملأكيي، فََأَشاَر الرَُّسوُل َمنأ عي ، َوقَاَل: ََل ُأعي َيتأ ، الرِيَساَلَة َلَأ يَ لأَت ِأ لَتيهي وأ

، وَ  َل، َوَعرََّض بيَذمِي بيََتأكي اللََّجاجي يني الأَقوأ َماُد الدِي رَُه َعاقيَبَة َذليَك، فََأغأَلَظ َعَليأهي عي ِي َما َأَخَذُه، َوَحذَّ ليي َتسأ
َب ليَذليَك، َوَعَزَم عَ  ، فَ َغضي َالي يني َجلييَّةي اْلأ تيَقاريهي، فَ َعاَد الرَُّسوُل َوَحَكى ليُنوري الدِي يني َواحأ َلى نُوري الدِي

هي.الأَمسي  نأ َعمِي َها مي ذي يبينَي َوَأخأ  ريي إيََل َنصي
ِأ ََيأَتنيعأ  ، فَ َل يني ُد الدِي ُنُه، فَ َقويَي َطَمُعُه، َفَمنَ َعُه ُُمَاهي ُه َماَت، َوَمَلَك بَ عأَدُه اب أ ََّ َعمَّ َز فَاتَُّيَق َأ ، َوََتَهَّ

بُ َها َساَر  يني َصاحي َع ُقطأُب الدِي ا َسَي َها، فَ َلمَّ َها َوَساَر إيلَي أ َكريهي، َونَ َزَل َعَلي أ نأَجاَر يفي َعسأ نأ سي َها مي إيلَي أ
نَ ُهَما ََّنأٌر، َفَجازَهُ  ََ بَ ي أ َم إيََل الأبَ َلدي وََكا ، َوتَ َقدَّ يني َها، فَ َوَصَل نُوُر الدِي يني َعن أ َنَع نُوَر الدِي بَ عأُض أَُمَرائيهي،  ليَيمأ

بُ ُتوا َلهُ  ِأ يَ ث أ ، َوقَاَتَل َمنأ ِبييزَائيهي، فَ َل يني َزيَيَُة َعَلى ُقطأبي الدِي ، َوَتَّتي اْلأ َكري النُّورييِي يُع الأَعسأ ، فَ َعََبَ َجَي
هَ  ن أ ُِ اللَّيأُل، َفَخَرُجوا مي رََكُه يبينَي. َوَأدأ َقشأ إيََل قَ لأَعةي َنصي يني يَ َرن أ ُد الدِي ا َهاريبينَي إيََل َفَصعيَد ُهَو َوََنئيُبُه ُُمَاهي

، َورَاَسُلوا ََ َق، َوَبَذُلوا لَُه  َحرَّا َمشأ ََ َوَغريأيَها َوُهَو بيدي َب َحرَّا ري بأَن أَيُّوَب َصاحي َل َأَِب َبكأ الأَمليَك الأَعادي
. ِأ يبينَي إيلَيأهي ِأ َويُعييَد َنصي َدُه َواَل الأَكثيريََة لييُ نأجي َمأ  اْلأ

يبينَي َماليًكا َْلَا، فَ َتَضعأَضَع عَ  يني بيَنصي ، َوَأقَاَم نُوُر الدِي لي صي ِأ إيََل الأَموأ َدُه ، َوَعوَّ َراضي َمأ َرةي اْلأ َكُرُه بيَكث أ سأ
يبينَي  يني َنصي يَنئيٍذ فَاَرَق نُوُر الدِي ََزرييَّةي، َفحي ََّيري اْلأ ُل إيََل الدِي ، َوَوَصَل الأَعادي ِأ ُه ن أ َوَعاَد إيََل َوَماَت َكثيرٌي مي

ا فَارَق َ  ، فَ َلمَّ ََ ري رََمَضا لي يفي َشهأ صي .الأَموأ يني  َها َتَسلََّمَها ُقطأُب الدِي
 َِ ي َراهي يني َعبأُد اَّللَّي بأُن إيب أ ، َوَِشأُس الدِي يكأ يني ُجورأدي زُّ الدِي : عي لي صي نأ أَُمَراءي الأَموأ َ مي ُر َوِميَّنأ تُ ُويفِي ، َوَفخأ

َازُ  يني قَاَيأ ُد الدِي ، َوُُمَاهي َي َرانييَّا يَسى الأُمهأ يني َعبأُد اَّللَّي بأُن عي يني يُوَلُق ابأُن بيلينأكيريي، الدِي رُي الدِي ، َوَظهي
يني إيََل  ا َعاَد نُوُر الدِي . َوَلمَّ ِأ ُُه ُن، َوَغريأ يني ُُمَاسي  َوََجَاُل الدِي
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ليَها  يَن َفَحَصَرَها، َوَضيََّق َعَلى َأهأ ُل قَ لأَعَة َمارأدي لي َقَصَد الأَعادي صي َأ  -الأَموأ َشاَء اَّللَُّ  َعَلى َما َنذأُكُرُه إي
 تَ َعاََل.

 
َرةي  ََ َطَا الأَك َن اْلأ يَنَة بَ لأَخ مي ُر ُملأكي الأُغورييَّةي َمدي  ذيكأ

هَ  يني ]َوشي َياثي الدِي تي غي ُعوٍد، َوُهَو ابأُن ُأخأ دي بأني َمسأ يني َساُم بأُن ُُمَمَّ َنةي َمَلَك َِبَاُء الدِي هي السَّ ابي يفي َهذي
َِبأ َغزأنََة  [ َصاحي يني ُل الدِي ََ َُيأمي ُُه َأزأيَهأ، وََكا بُ َها تُ رأكييًّا اَسأ ََ َصاحي يَنُة بَ لأَخ، وََكا ، َمدي َُ َيا َوَغريأيَها َوَلُه َِبمي



يني َسامُ  نََّة، َفَساَر َِبَاُء الدِي هي السَّ َ َهذي ري، فَ تُ ُويفِي هأ َا َورَاَء الن َّ َطَا، ِبي ََراَج ُكلَّ َسَنٍة إيََل اْلأ ينَ اْلأ ةي،  إيََل الأَمدي
نأ َُجأَلةي بيََل  ، َوَصاَرتأ مي يني َطَا، َوَخَطَب ليغيَياثي الدِي َل إيََل اْلأ َمأ َن فييَها، َوَقَطَع اْلأ دي َفَمَلَكَها، َوََتَكَّ

َأ َكاَنتأ يفي طَاَعةي الأَكافيري. ََلمي بَ عأَد َأ سأ  اْلأي
 

َطَا َمني الأُغورييَّةي  ُر اَّنأيَزامي اْلأ  ذيكأ
هي السَّ  ِأ َويفي َهذي ، فَ َعاثُوا يفي الأبيََلدي َوَأفأَسُدوا، فَ َلقييَ ُه ََ َيةي ُخَراَسا ََ إيََل ََنحي َطَا ََّنأَر َجيأُحو َنةي َعََبَ اْلأ

َطَا. ََزَم اْلأ ِأ فَاَّنأ رييِي َوقَاتَ َلُه يني الأَغوأ َياثي الدِي َكُر غي  َعسأ
ََ َقدأ  ََّ ُخَواريزأَم َشاهأ ُتُكَش َكا ََ َسَبُب َذليَك َأ نَ ُهَما  وََكا ََ َوَما بَ ي أ َها ََ ََ َوَأصأ َساَر إيََل بَ َلدي الرَّيِي َوَِهََذا

ُطأَبةي بيبَ غأدَ  لأطََنةي َواْلأ ةي، َوَأظأَهَر َطَلَب السَّ ََ َليي َن الأبيََلدي َوَمَلَكَها، َوتَ َعرََّض إيََل َعَساكيري اْلأ اَد، فََأرأَسَل مي
يني َمليكي  َياثي الدِي ُة إيََل غي ََ َليي دي  اْلأ دي بيََلدي ُخَواريزأَم َشاهأ ]لييَ ُعوَد َعنأ َقصأ ري َوَغزأنََة ]َيَأُمُرُه[ بيَقصأ الأَغوأ

َلُه، وَ  يني يُ َقبِيُح َلُه فيعأ َياُث الدِي ََ ُخَواريزأُم َشاهأ[ َقدأ َعاَد إيََل ُخَواريزأَم، فَ َراَسَلُه غي ، وََكا ُدُه الأعيَراقي يَ تَ َهدَّ
هي َوَأخأ  دي بيََلدي َأ َلَأ بيَقصأ ، َويَ ُقوُل: إي يني َياثي الدِي نأ غي ِأ مي ُكو إيلَيأهي َطَا َيشأ َها، فََأرأَسَل ُخَواريزأُم َشاهأ إيََل اْلأ ذي

يَنَة بَ لأَخ، َوَقَصَد بَ عأ  يني بيََلَدُه. َكَما َأَخَذ َمدي َياُث الدِي اذي الأَعَساكيري، َوإيَلَّ َأَخَذ غي ََ ريُكوُه ِبيين أ َد َذليَك ُتدأ
ري، َفَجهَّ بيََل  هأ ا َورَاَء الن َّ هي َعمَّ ََ َعنأ َردِي َُو ُع ََ َعنأُه، َوَيضأ ُزو ُعُه، َويَ عأجي ِأ َمن أ ُر َعَليأهي ، َويَ تَ َعذَّ ِأ َز َمليُك َدُه

ُِ الأَمعأُروَف بيطَايينأُكَوا، َوُهَو َكالأَوزييري َلُه، َفَساُروا َوَعَبَُ  َمُه ا، َوَجَعَل ُمَقدَّ ًَ َطَا َجيأًشا َكثيي ََ اْلأ وا َجيأُحو
يني بيبيََلدي اْلأي  َياثي الدِي يني الأُغورييُّ َأُخو غي َهاُب الدِي ََ شي َتاًء، وََكا َُ شي ََ الزََّما َرةي، وََكا خي ، يفي َُجَاَدى اْلأ نأدي

َا ُُيأ  َرََكةي، إيََّّ َن اْلأ ريسي َما ََيأنَ ُعُه مي َن النِيقأ يني بيهي مي َياُث الدِي ي يَ ُقوُد َوالأَعَساكيُر َمَعُه، َوغي ٍَََّة، َوالَّذي َمُل يفي ُمي
َهابُ  ُُروَب َأُخوُه شي ُر اْلأ َيأَش َويُ َباشي  اْلأ
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دي َهَراَة  ، َوَساَر ُخَواريزأُم َشاهأ إيََل ُطوَس، َعازيًما َعَلى َقصأ ََ َطَا إيََل َجيأُحو ا َوَصَل اْلأ ، فَ َلمَّ يني الدِي
َطَ  َا، َوَعََبَ اْلأ َا، َوقَ تَ ُلوا َوُُمَاَصَرَتي ََ َوَغريأيِهي ََ َوُسرأقَا ثأَل: ُكُرزأَِب ري مي َر، َوَوَصُلوا إيََل بيََلدي الأَغوأ هأ ا الن َّ

َن ا نأَدُه مي ِأ َيُكنأ عي ، فَ َل يني تَ َغاَث النَّاُس بيغيَياثي الدِي ا َكثيريًا ََل ُُيأَصى، فَاسأ لأَعَساكيري َوَأَسُروا َوََّنَُبوا َوَسبَ وأ
َراجي َعنأ بَ لأَخ، َأوأ أَنَُّه َما يَ لأَقاهُ  ف أ ْلأي ََ َيَأُمُرونَُه ِبي َيا يني َساَم َمليَك َِبمي َطَا َِبَاَء الدِي َا، فَ َراَسَل اْلأ ُل ِأ ِبي َُيأمي

ِأ إيََل َذليَك. ُه ِأ َيُيب أ ، فَ َل َن الأَمالي ُلُه مي َلُه َُيأمي ََ َمنأ قَ ب أ  َما َكا
ليمي  يَبُة َعَلى الأُمسأ ، َوُهَو َوَعُظَمتي الأُمصي ُد بأُن َجرأَبَك الأُغورييُّ رُي ُُمَمَّ َمي َب اْلأ َطَا، فَان أُتدي َا فَ َعَلُه اْلأ نَي ِبي

ََ بيَقلأعَ  يَل، وََكا ي بأني َخرأمي َُسنيأ ََ ُشَجاًعا، وََكاتيُب اْلأ ، وََكا يني َياثي الدِي نأ قيَبلي غي َي مي َطُع الطَّالأَقا ةي  ُمقأ
َتَمَع َمَعهُ  . َواجأ ََ ُزَِب ِأ ُكرأ ، وََكَبُسوُه ِأ ُتوُه َطَا، فَ بَ ي َّ ِأ إيََل اْلأ ، َوَساُروا بيَعَساكيريهي رُي َحرُّوٌش الأُغورييُّ َمي َما اْلأ



ِأ َهُؤََل  ََاريُقوََّنَا، فََأََتُه ِأ لَيأًَل، َوََل يُ  هي َيامي نأ خي ََ مي ِأ ََل َُيأريُجو َطَا َأَّنَُّ نأ َعاَدةي اْلأ ءي الأُغورييَُّة لَيأًَل، َومي
ََ َوالأ َوقَ  َهزيُمو ، َوأَيأَن يَ ن أ ِأ َمني الأَقتألي ُه ن أ َِ مي ََزَم َمنأ َسلي َطَا، َواَّنأ ثَ ُروا الأَقتأَل يفي اْلأ ، َوَأكأ ِأ َكُر اتَ ُلوُه َعسأ

ِأ يفي َعسَ  يني َقدأ َقَصَدُه َياَث الدِي ََّ غي َطَا َأ ! َوَظنَّ اْلأ ِأ يهي َ أَيأدي َُ َبنيأ ، َوَجيأُحو ِأ ُه ََ ا الأُغورييُّ َخلأ اكيريهي، فَ َلمَّ
، َوثَ بَ ُتوا ]َواق أ  ِأ يني ِبيََكانيهي، َقويَيتأ قُ ُلوُِبُ َياَث الدِي ََّ غي ِأ َوَعليُموا َأ َبُحوا َوَعَرُفوا َمنأ قَاتَ َلُه تَ تَ ُلوا[ َأصأ

لأُغو  ٌِ، َوْلَيَقتي الأُمَتَطوِيَعُة ِبي ي ي َخلأٌق َعظي رييَقنيأ ََ َن الأ ، فَ ُقتيَل مي ِأ َياثي َعامََّة ََّنَاريهي نأ غي ِأ َمَدٌد مي رييِينَي، َوَأََتُه
ََّاري. ِأ يفي الأُك ، َوَعُظَمتأ نيَكايَ تُ ُه ََ ليُمو ، فَ ثَ َبَت الأُمسأ َرأبي ِأ يفي اْلأ يني َوُه  الدِي

هَ  ن أ َ مي َراَحٌة تُ ُويفِي ََ َشيأًخا َكبيريًا، فََأَصابَُه جي َطَا، وََكا رُي َحرُّوٌش َعَلى قَ لأبي اْلأ َمي ََّ َُمأُموَد َوَْحََل اْلأ ا، ُثَّ إي
حٍ  ٍس، َوََل َيطأَعُن بيُرمأ ا: ََل يَ رأمي َأَحٌد بيَقوأ َحاِبييَما، َوتَ َناَدوأ يَل َْحَََل يفي َأصأ ، َوَأَخُذوا بأَن َجرأَبَك َوابأَن َخرأمي

، َفَمنأ َصََبَ  ََ َيأُحو ِأ ِبي َُقوُه ِأ َوَأْلأ َطَا فَ َهَزُموُه َسُه يفي  اللُُّتوَت، َوَْحَُلوا َعَلى اْلأ َأ قُتيَل، َوَمنأ أَلأَقى نَ 
 الأَماءي َغريَق.

َِ َعَليأهي، َوَأرأَسَل إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ يَ ُقوُل َلُه: أَنأَت قَ تَ لأتَ  َطَا، فَ َعُظ ،  َوَوَصَل اْلأَََبُ إيََل َمليكي اْلأ ريَجاِلي
ََ الأ  يَناٍر، وََكا ا،َوُأرييُد َعنأ ُكلِي قَتييٍل َعَشَرَة آََلفي دي ًَ َلى اثأَِنأ َعَشَر أَلأ  َقت أ
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يَنئيٍذ ُخَواريزأُم َشا نأَدُه، فََأرأَسَل حي ُضوري عي ْلُأ َذ إيلَيأهي َمنأ رَدَُّه إيََل ُخَواريزأَم، َوأَلأَزُموُه ِبي ََ َياثي َوأَن أ هأ إيََل غي
ت َ  ُكو إيلَيأهي َوَيسأ َطَا، َوَيشأ يني يُ َعرِيفُُه َحاَلُه َمَع اْلأ ةي، الدِي ََ َليي ََواَب َيَأُمُرُه بيطَاَعةي اْلأ َ َمرٍَّة، فََأَعاَد اْلأ َُُه َغريأ عأطي

نَ ُهَما َحاٌل. لأ بَ ي أ صي ََ ِأ يَ ن أ ، فَ َل ََلمي سأ نأ بيََلدي اْلأي َطَا مي  َوإيَعاَدةي َما َأَخَذُه اْلأ
 

يَنَة ُِبَاَرى ُر ُملأكي ُخَواريزأَم َشاهأ َمدي  ذيكأ
ا َوَرَد َرُسوُل مَ  َا َقَصَد َلمَّ َكَرَك إيََّّ ََّ َعسأ ََواَب: إي َا ذََكرأََنُه، َأَعاَد اْلأ َطَا َعَلى ُخَواريزأَم َشاهأ ِبي ليكي اْلأ

َأ ُكنأُت  لأُعُبوري، َوإي ِأ ِبي َُتُ ، َوََل َأَمرأ ِأ َتَمعأُت ِبيي ، َوََل اجأ َرِتي فَ َعلأُت َذليَك، انأتيَزاَع بَ لأَخ، َوَلَأ َيَأُتوا إيََل ُنصأ
ََذا افَأَ  ُُتأ َعَليَّ ِبي ِأ َعني الأُغورييَّةي ُعدأ ُت ُُتأ أَن أ ، َوَلكينأ َحيأُث َعَجزأ ِنِي لأَمالي الأَمطأُلوبي مي ٌِ ِبي لي َوَهَذا ََن ُمقيي لأَقوأ

نأ  ِأ عي ، َوََل طَاَعَة َلُك ِأ َلَحُت الأُغورييََّة، َوَدَخلأُت يفي طَاَعتيهي ، َوَأمَّا َأََن فَ َقَد َأصأ ي.الأَمطأَلبي  دي
َُه إيََل ُخَواريزأَم َفَحَصُروَها، َفَكا يًما َوَسريَّ َطَا َجيأًشا َعظي َز َمليُك اْلأ ، َفَجهَّ ََوابي ْلأ ََ فَ َعاَد الرَُّسوُل ِبي

َن الأُمَتَطوِيَعةي َخلأٌق كَ  ِأ َخلأًقا، َوَأََتُه مي ُه ن أ ُتُل مي َلٍة، َويَ قأ ِأ ُكلَّ لَي أ ِأ يَ َزلأ َهَذا ُخَواريزأُم َشاهأ ََيأُرُج إيلَيأهي ثيرٌي، فَ َل
، َورََحَل ُخَواريزأُم َشاهأ يفي آََثري  ِأ هي ََ إيََل بيََلدي ، َفَدَخَل الأَباُقو ِأ َثريهي ِأ َحَّتَّ أََتى َعَلى َأكأ َلُه ِبيي ، َوَقَصَد فيعأ ِأ هي

نأُه، َوقَاتَ ُلوُه َمَع اْلأَ  ُلَها مي تَ َنَع َأهأ ِأ َأَخُذوا َكلأًبا َأَعَورًا َوأَلأَبُسوُه ُِبَاَرى فَ َناَزَْلَا َوَحَصَرَها، َوامأ طَا، َحَّتَّ َأَّنَُّ
ََ َأعأَوَر، َوطَاُفوا بيهي َعَلى السُّوري، ُثَّ أَ  َنَُّه َكا ُه يفي قَ َباًء َوقَ َلنأُسَوًة، َوقَاُلوا: َهَذا ُخَواريزأُم َشاهأ، ْلي لأَقوأ



َكري، َوقَاُلوا: َهَذا ُسلأ  َناَد َمنأَجنييٍق ]إيََل[ الأَعسأ : ََّي َأجأ ََ ِأ َويَ ُقوُلو ََ َيُسبُّوََّنُ يُّو َُواريزأمي ََ اْلأ . وََكا ِأ طَاُنُك
ِأ َحَّتَّ َمَلَك ُخَواريزأُم َشاهأ الأ  ِأ يَ َزلأ َهَذا َدأأُِبُ ، فَ َل ََلمي سأ ُُتأ َعني اْلأي ِأ َقدي ارأَتَددأ ُت ََّاري، أَن أ ٍم الأُك بَ َلَد، بَ عأَد َأَّيَّ

َوًة َوعَ  ريٍَة، َعن أ ًة َوَعاَد إيََل َيسي ِأ َماًَل َكثيريًا، َوَأقَاَم بيهي ُمدَّ ، َوفَ رََّق فييهي ِأ َسَن إيلَيأهي ليهي، َوَأحأ ا َعنأ َأهأ ََ
 ُخَواريزأَم.

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

َ أَبُو طَاليٍب َُيأََي بأُن َسعييدي بأني زيََّيَدَة، ةي، تُ ُويفِي ي اْلأيجَّ َنةي، يفي ذي هي السَّ  َكاتيبُ   يفي َهذي
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ًا،   ََ رَُجًَل َعاقيًَل َخريِي ًَل، َلُه كيَتابٌَة َحَسَنٌة، وََكا ََ َعاليًما فَاضي ةي، وََكا ََ َليي َي اْلأ يَوا نأَشاءي بيدي عي اْلأي َأ َكثيرَي الن َّ
عأٌر َجيِيٌد. ، َوَلُه شي  ليلنَّاسي

ري بأُن أَيُّ  ُل أَبُو َبكأ ََ َوفييَها َحَصَر الأَمليُك الأَعادي َا، وََكا ، َوقَاَتَل َمنأ ِبي ََ ري رََمَضا يَن يفي َشهأ وَب قَ لأَعَة َمارأدي
ََ بأَن إييليغَازيي بأني أَلأِبي بأني َتييرأََتشأ بأني إييليغَازيي بأني ُأرأتُ  ََل َلَق( َأرأسي يني )يَ وأ بُ َها ُحَساَم الدِي ، ُكلُّ َصاحي قأ

يَن، َوَقدأ تَ َقدَّ  هي َهُؤََلءي ُمُلوُك َمارأدي ُِ يفي بَ َلدي َاكي ََ َصبييًّا، َواْلأ ، وََكا ِأ ُِ بيهي َُمَلُُّه َل ِأ َما يُ عأ َباريهي نأ َأخأ َم مي
نَ  ٍء مي ٌِ الأبَ تََّة يفي َشيأ بيهي َمَعُه ُحكأ َقَش، َولَيأَس ليَصاحي لي النِيظَامي يَ َرن أ لَتيهي َِمأُلوُك أَبييهي الأَعادي ُُموري، َوَدوأ  اْلأ

ا َحَصَر الأ  ، فَ نَ َهَب َوَلمَّ ِأ نَ ُه َُخاَمَرٍة بَ ي أ ليَها الرََّبَض ِبي َِ إيلَيأهي بَ عأُض َأهأ َها َسلَّ يَن َوَداَم َعَلي أ ُل َمارأدي َعادي
َِ ا ا َتَسلَّ َمعأ ِبييثأليَها، فَ َلمَّ يَمًة َلَأ ُيسأ َعاًَل َعظي ِأ َأف أ َلُه ََّنأًبا قَبييًحا، َوفَ َعُلوا ِبيي َكُر َأهأ نأ لرََّبَض ََتَكَّ الأَعسأ َن مي

عينَي ]َوََخأ  َها َسَنَة ََخأٍس َوتيسأ َأ رََحَل َعن أ َها إيََل َأ َها، َوبَقيَي َعَلي أ ريََة َعن أ ري الأَقلأَعةي، َوَقَطَع الأمي اَئٍة[ َحصأ مي سي
ُ  -َعَلى َما َنذأُكُرُه  َأ َشاَء اَّللَّ  .-إي

 ]الأَوفَ َياُت[
َسَ  يأُخ أَبُو َعلييٍِ اْلأ َ الشَّ ُِ بيبَ غأَداَد، َوفييَها تُ ُويفِي ُد، الأُمقيي يُّ الزَّاهي سي ََسني الأَقادي ِي بأني أَِي اْلأ لي ُن بأُن ُمسأ

َبادي اَّللَّي  نأ عي ََ مي نأ َأعأَمالي بَ غأَداَد، وََكا يَسى مي ري عي َها قَ رأيٌَة بينَ هأ يَُّة الَِّتي يُ نأَسُب إيلَي أ سي الصَّاْليينَي َوالأَقادي
لينَي، َوُدفيَن بيقَ   رأيَتيهي.الأَعامي

حَ  َييُّ ُمَدرِيُس َأصأ ََن قييُه اْلأ ََ ٍد الأ ري بأني ُُمَمَّ َسني َعلييُّ بأُن النَّاصي دي َعلييُّ بأُن أَِي اْلَأ ابي أَِي َوأَبُو الأَمجأ
نينَي َعلييِي  مي ريي الأُمؤأ َييَّةي ابأني َأمي ََن دي بأني اْلأ نأ َأوأََلدي ُُمَمَّ ََ مي َة بيبَ غأَداَد، وََكا ََ َي اَّللَُّ  -بأني أَِي طَاليٍب  َحنيي َرضي

 .-َعنأُه 
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اَئة[ مي عينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوتيسأ
595 - 

اَئةٍ  مي عينَي َوََخأسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوتيسأ
ََّيَر مي  َفأَضلي دي يهي اْلأ ُر َوفَاةي الأَمليكي الأَعزييزي َوُملأكي َأخي رَ ذيكأ  صأ

يني يُوسُ  َُ بأُن َصََلحي الدِي َ الأَمليُك الأَعزييُز ُعثأَما ، تُ ُويفِي َن الأُمَحرَّمي رييَن مي َنةي، يفي الأعيشأ هي السَّ َف بأَن يفي َهذي
يُّومي  ََ ، فَ َوَصَل إيََل الأ تيهي أَنَُّه َخَرَج إيََل الصَّيأدي ََ َسَبُب َموأ َر، وََكا صأ ََّيري مي ُب دي ُمَتَصيِيًدا. أَيُّوَب، َصاحي

َرأضي َوْلَيَقتأُه ُْحَّى، فَ َعادَ  َرُس َفَسَقَط َعنأُه يفي اْلأ ََ ًبا، فَ رََكَض فَ َرُسُه يفي طََلبيهي، فَ َعثَ َر الأ ئ أ  إيََل فَ َرَأى ذي
ريهي  ََ الأغَاليُب َعَلى َأمأ ا َماَت َكا َ، فَ َلمَّ َأ تُ ُويفِي َرةي َمرييًضا، فَ َبقيَي َكَذليَك إيََل َأ ُر  الأَقاهي هي َفخأ َِمأُلوُك َواليدي

َحابي الأَمليكي الأَعادي  نأ َأصأ ِأ مي نأَدُه ََ عي َضَر إينأَساًَن َكا هي، فََأحأ ُِ يفي بَ َلدي َاكي يني َجَهارأَكُس، َوُهَو اْلأ لي الدِي
لي َوُهَو ُيَُ  َُه إيََل الأَعادي ري بأني أَيُّوَب، َوَأرَاُه الأَعزييَز َميِيًتا. َوَسريَّ يَن أَِي َبكأ ُر َمارأدي  -َكَما ذََكرأََنُه   -اصي

َحابي اْلأَ  امي رََأى بَ عأَض َأصأ لشَّ ََ ِبي ا َكا ا، فَ َلمَّ ُد ُمُيدًّ يهي ليُيَملِيَكُه الأبيََلَد، َفَساَر الأَقاصي عي َتدأ فأَضلي َوَيسأ
ََّ َأَخاُه الأَعزييزَ  بيَك إي ، فَ َقاَل لَُه: ُقلأ ليَصاحي يني َ، َولَيأَس يفي الأبيََلدي َمنأ ََيأنَ ُعَها،  َعلييِي بأني َصََلحي الدِي تُ ُويفِي

َها فَ َليأَس ُدوََّنَا َمانيٌع. رأ إيلَي أ  فَ لأَيسي
، َوإيَذا َقدأ  لي َفأَضُل إيََل َهَذا الأَقوأ َيتي اْلأ ِأ يَ لأَت َفأَضُل َُمأُبوًِب إيََل النَّاسي يُرييُدونَُه، فَ َل ََ اْلأ َوَصَلُه ُرُسُل  وََكا

َُمَراءي  يني ََّيزأَكَج  اْلأ رَي َسيأَف الدِي َمي ََّ اْلأ َبُب يفي َذليَك َأ ََ السَّ ِأ ليُيَملِيُكوُه، وََكا ُعونَُه إيلَيأهي َر َيدأ صأ نأ مي  -مي
 ََ ََ إيلَيأهي، وََكا َراَد يُرييُدونَُه َوَيَييُلو َكأ َُمَراَء اْلأ يََّة َواْلأ ََسدي َيرأَقَة اْلأ يَّةي، َوالأ ََسدي َم اْلأ رييَُّة  الأ ُمَقدَّ َمَمالييُك النَّاصي

َتَمعَ  َرُهونَُه، فَاجأ لأُك أَبييهي َيكأ ِأ مي يَن ُه  الَّذي
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 ، يني يَّةي  -َسيأُف الدِي ََسدي ُم اْلأ يني َجَهارأَكُس -ُمَقدَّ ُر الدِي رييَّةي  -، َوَفخأ ُم النَّاصي َيُقوا َعَلى َمنأ  -ُمَقدَّ لييَ تَّ
هي يُ َولُّونَُه الأُملأَك، فَ قَ  ٌل، َوَهذي َأ : إينَُّه طي يني : نُ َوِلِي ابأَن الأَمليكي الأَعزييزي، فَ َقاَل َسيأُف الدِي يني ُر الدِي اَل َفخأ

َا، َوالرَّأأُي أَ  لأُملأكي ََيأَمُع الأَعَساكيَر، َويُ َقاتيُل ِبي ٍِ ِبي نأ قَ يِي ، َوََل بُدَّ مي ََلمي سأ َك ن ََّنا َْنأَعُل الأُملأ الأبيََلُد ثَ غأُر اْلأي
 ََّ َُبَ، فَإي َأ َيكأ يني يَُدبِيُرُه إيََل َأ لي الصَّغيريي، َوَْنأَعُل َمَعُه بَ عأَض َأوأََلدي َصََلحي الدِي َأ الأَعَساكيَر ََل يفي َهَذا الطِي

َقا َعَلى َهَذا، فَ َقاَل َجَهارأَكُس: َفَمنأ يَ تَ َوَلَّ  ََ رٍي، فَات َّ َمي َقاُد ْلي ، َوََل تَ ن أ ِأ َُه يُع َغريأ َهَذا؟ فََأَشاَر ََّيزأَكُج ُتطي
َََر َجَهارأَكُس َعنأُه، فَامأ  َِ َويَ ن أ َه َ َجَهارأَكَس ُمَنازََعٌة ليَئَلَّ يُ ت َّ َنُه َوَبنيأ َّنأ بَ ي أ َفأَضلي ِمي نأ ويََليَتيهي، بيَغريأي اْلأ تَ َنَع مي

ًدا بَ عأَد آَخَر إي  يني َواحي نأ َأوأََلدي َصََلحي الدِي ِأ يَ َزلأ يَذأُكُر مي َفأَضُل، فَ َقاَل فَ َل ُِ اْلأ َرُه َأ ذََكَر آخي ََل َأ
ُق، فَ َقاَل ََّيزأَكُج:  َمشأ نأُه دي َذتأ مي نيي ُأخي نأ حي ََ بيَصرأَخَد ُمقييًما فييَها مي َجَهارأَكُس: ُهَو بَعييٌد َعنَّا، وََكا

ا، فََأَخَذ َجَهارأَكُس يُ َغاليطُُه، فَ َقا ُل إيلَيأهي َمنأ َيطأُلُبُه ُمُيدًّ َل نُ رأسي اضي ََ ي الأ ي إيََل الأَقاضي َل ََّيزأَكُج: ََّأضي



، ) َفأَضلي لييكي اْلأ رُي بيَتمأ َقا َعَلى َذليَك، )َوَأرأَسَل ََّيزأَكُج يُ َعرِيفُُه َذليَك، َوُيشي ََ ا  َوََنأُخُذ رَأأيَُه، فَات َّ فَ َلمَّ
َفأَضلي  ْلأ ، َأَشاَر ِبي َالي نأَدُه، َوَعرَّفَاُه ُصورََة اْلأ َتَمَعا عي َالي الأُقصَّاَد َورَاَءُه، َفَساَر اجأ ، فََأرأَسَل ََّيزأَكُج يفي اْلأ

ََّ الأبيََلَد َكاَنتأ ليلأ  َ ًسا، ْلي َأ َعَة َعَشَر نَ  ٍر، ُمتَ َنكِيًرا يفي تيسأ ََ نأ َص ي بَقييَ َتا مي َلَتنيأ ، َعنأ َصرأَخَد ليَلي أ لي َعادي
ُبُط نُ وَّابُُه الطُُّرَق، ليَئَلَّ ََيُوَز إيََل  ُل َوََيأليَكَها.َوَيضأ يَء الأَعادي َر ليَيجي صأ   مي

ََل  َي َقدأ ُأرأسي ي إيلَيأهي، َلقيَيُه فَاريَسا َس، َوَقدأ َعَدَل َعني الطَّرييقي الأُمَؤدِي َفأَضُل الأُقدأ ا قَاَرَب اْلأ َن فَ َلمَّ  إيلَيأهي مي
سي َقدأ َصاَر يفي طَاَعتي  لأُقدأ ََّ َمنأ ِبي ََبَاُه َأ ، فََأخأ سي َس الأُقدأ ريأي، فَ َوَصَل إيََل بيلأبييَس َخامي هي، َوَجدَّ يفي السَّ

 ََّ ، فَاتَُّيَق َأ َي َعأَيا يُع اْلأ رييَُّة، َوَجَي صأ َُمَراءي الأمي َوتُُه، َوََجَاَعُة اْلأ ، َوَلقيَيُه إيخأ َوَّلي َأَخاُه الأَمليَك الأُمَؤيََّد رَبييٍع اْلأ
ُعوًدا َصَنَع لَُه َطَعاًما، َوَصَنعَ  َها  َمسأ ََ نٍي َحَل يهي ليَيمي َتَدَأ بيَطَعامي َأخي يني َِمأُلوُك أَبييهي َطَعاًما، فَاب أ ُر الدِي َلُه َفخأ

ُتُه، َوَعَزَم َأُخوُه أَنَُّه يَ بأَدُأ بيهي، َفَظنَّ َجَهارأَكُس أَنَُّه فَ َعَل َهَذا اْنأيَرافًا َعنأُه َوُسوَء اعأتيَقاٍد فييهي، فَ تَ َغريََّ  تأ نيي َّ
تَ تَ ُلوا، َولَئينأ َلَأ ََتأضي إيلَيأ َعلَ  َن الأَعَربي َقدي اق أ ًة مي ََّ طَائيََ َفأَضلي َوقَاَل: إي نأَد اْلأ ، َفَحَضَر عي ََربي ِأ ى اْلأ هي

ََارََقُه، َوَساَر ُمُي  ، فَ  ِأ يِي إيلَيأهي َفأَضُل يفي الأُمضي ََ َلُه اْلأ ِأ يُ َؤدِي َذليَك إيََل َفَساٍد، فََأذي نَ ُه ليحأ بَ ي أ ا َحَّتَّ ُتصأ دًّ
 َوَصلَ 
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ِأ قَ َراَجُة  ُه ن أ رييَّةي مي َن النَّاصي ، َوَدَخَلُه، َوتَ َغلََّب َعَليأهي، َوْلَيَقُه ََجَاَعٌة مي سي الزِيرَهأ َكُش، إيََل الأبَ يأتي الأُمَقدَّ
َب ََنبُ ُلسَ  رييَّ َصاحي ِأ َميأُموًَن الأَقصأ نأَدُه َضُروا عي ُقُر، َوَأحأ َن الأَمَمالييكي َوَسَرا ُسن أ ، َوُهَو أَيأًضا مي

، َوَأرأَسُلوا إيََل الأمَ  َفأَضلي ََلفي اْلأ ِأ َعَلى خي َتَمَعتأ َكليَمتُ ُه ِأ بيهي، َواجأ رييَّةي، فَ َقويَيتأ َشوأَكتُ ُه ليكي النَّاصي
صأ  ُخُلوا َمَعُه إيََل مي ِأ ليَيدأ يَن َيطأُلُبونَُه إيلَيأهي لي َوُهَو َعَلى َمارأدي َنَُّه  الأَعادي ِأ ْلي رأ إيلَيأهي ِأ َيسي ليُكوَها، فَ َل َر ليَيمأ

َها،، َفَظنَّ أَنَُّه َيَأُخُذهَ  ظي َأ َا َعنأ حي يَن، َوَقدأ َعَجَز َمنأ ِبي ذي َمارأدي ا، َكاَنتأ َأطأَماُعُه َقدأ َقويَيتأ يفي َأخأ
َُوتُُه. نأُه ََل يَ  ي يُرييُدونَُه مي  َوالَّذي

نَّ  َفأَضُل فَإي ََربي َجَهارأَكَس، فََأَِهَُّه َذليَك، َوَأمَّا اْلأ َع ِبي ، َوَسَي َوَّلي َرةي َسابيَع رَبييٍع اْلأ ُه َدَخَل إيََل الأَقاهي
ِأ ََجَاعَ  ِأ يَ زأَداُدوا إيَلَّ بُ عأًدا، َوْلَيَق ِبيي ِأ لييَ ُعوُدوا إيلَيأهي، فَ َل نَ ُه َنُه َوبَ ي أ رييَّةي َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ َن النَّاصي  ٌة مي

ي  َبُك ُفطَيأُس، َوأَلأَبكأ َُة َوأَي أ ِأ ُشَقريأ ، َوُه ِأ َن الأَباقينَي، فَ َقَبَض َعَليأهي َفأَضُل مي َحَش اْلأ تَ وأ أَيأًضا، فَاسأ
مي َوُعُلوِي  َقدُّ ِأ يفي الت َّ َلُه ث أ َوى َمنأ لَيأَس مي ٌم َمذأُكوٌر، سي ُهوٌر َوُمَقدَّ اريُس، وَُكلُّ َهُؤََلءي َبَطٌل َمشأ ََ ري، الأ  الأ َقدأ

ُُموري إيََل  يعي اْلأ ُع يفي َجَي َد، َوالأَمرأجي ُُموَر، َوقَ رََّر الأَقَواعي َلَح اْلأ َرةي َوَأصأ لأَقاهي َفأَضُل ِبي يني َوَأقَاَم اْلأ  َسيأفي الدِي
 ََّيزأَكَج.

 
َها هي َعن أ دي َق َوَعوأ َمشأ يَنةي دي َفأَضلي ليَمدي ري اْلأ ُر َحصأ  ذيكأ



َفأَضُل مي  ا َمَلَك اْلأ ُِ الأَمليكي لَُه َلمَّ َِ اسأ تُ عأظي يهي الأَمليُك الأَعزييُز، اسأ َا، َوَمَعُه ابأُن َأخي تَ َقرَّ ِبي َر، َواسأ صأ
يهي الأَمليكي الظَّاهي  َا، َوَصَل إيلَيأهي َرُسوُل َأخي َفأَضلي ِبي َقاقي اْلأ تيحأ َتَمَعتي الأَكليَمُة َعَلى اسأ َغريهي، َواجأ ري ليصي

بي َحَلبَ  أَص، َغازيي، َصاحي بي ْحي ريأُكوه، َصاحي دي بأني شي ريأُكوه بأني ُُمَمَّ يأني شي هي َأَسدي الدَّ ، َوُرُسُل ابأني َعمِي
َها، َوَبَذََل َلُه الأُمَسا لي َعن أ َبةي الأَعادي َُرأَصةي بيَغي أ َق، َواغأتيَنامي الأ َمشأ ُُروجي إيََل دي لأَمالي َُيُثَّانيهي َعَلى اْلأ َعَدَة ِبي

سي وَ  َأ ريي إيََل َوالن َّ َنةي، َعَلى َعزأمي الأَمسي َن السَّ ُوََل مي َتَصَف َُجَاَدى اْلأ َر، ُمن أ صأ نأ مي ، َفََبََز مي الرِيَجالي
رييهي، َوَلوأ َِبَدَر َوعَ  َرةي إيََل ََثليثي رََجٍب، َورََحَل فييهي َوتَ َعوََّق يفي َمسي ري الأَقاهي َق، َوَأقَاَم بيظَاهي َمشأ َل دي جَّ

رَي ليمَ  ري الأَمسي سأ نأَد جي ، فَ نَ َزَل عي ََ َق ََثليَث َعَشَر َشعأَبا َمشأ َر، فَ َوَصَل إيََل دي َق، َلكينَُّه َتََخَّ َمشأ َلَك دي
َق يُ َعرِيُفونَ  َمشأ ُل َقدأ َأرأَسَل إيلَيأهي نُ وَّابَُه بيدي ََ الأَعادي َق، وََكا َمشأ نأ دي ٍف مي َد اْلأََشبي َعَلى فَ رأَسٍخ َونيصأ ُه َقصأ

َفأَضلي  َصاريَها،  اْلأ يعي الأَعَساكيري َعَلى حي ًدا يفي َجَي َل ُُمَمَّ يَن َوَخلََّف َوَلَدُه الأَمليَك الأَكامي اَرَق َمارأدي ََ ، فَ  ِأ َْلُ
. ي َمنيأ َفأَضلي بييَ وأ َق قَ بأَل اْلأ َمشأ َفأَضَل، َفَدَخَل دي ريأي، َفَسَبَق اْلأ  َوَساَر َجرييَدًة َفَجدَّ يفي السَّ
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َم بيعَ َوَأمَّ  ، َوَدَخَل َذليَك الأيَ وأ ََ َر َشعأَبا ، َوُهَو رَابيَع َعشأ َن الأَغدي َق مي َمشأ َم إيََل دي نَُّه تَ َقدَّ َفأَضُل فَإي يأنيهي ا اْلأ
ََّ ق َ  ِأ َأ ََلَمةي، َوَسَبُب ُدُخوْليي نأ َِببي السَّ َق مي َمشأ ََ إيََل دي َقََل َكريهي إيََل َعسأ نأ َعسأ ريٌَة مي ٌة َيسي نأ طَائيََ ًما مي وأ

يَسى اْلأَ  قييهي عي ََ ي الأ يني َأخي ريي َُمأدي الدِي َمي ْلأ َتَمُعوا ِبي ، اجأ ِأ ُُمَاويرٌَة ليلأَبابي َّنأ بُ ُيوَُتُ هي ِمي َنادي ثُوا َأجأ ، َوََتَدَّ ارييِي كَّ
، فََأرَاَد  ِأ َتُحوُه َْلُ َأ ََلَمةي لييَ  َكُر َِبَب السَّ َد ُهَو َوالأَعسأ صي َأ يَ قأ تأحي َمَعُه يفي َأ ، بيََ َأ ََيأَتصَّ يني َأ َُمأُد الدِي

َردي  َدُه ِبيَُأ ، َبلأ َساَر َوحأ َُمَراءي َن اْلأ َذ َمَعُه َأَحًدا مي َفأَضَل، َوََل َأخأ ِي اْلأ لي ِأ يُ عأ َدُه، فَ َل هي، َوَمَعُه َْنأُو الأَبابي َوحأ
َُتيَح َلُه الأَباُب، َفَدَخَلهُ  َحابيهي، فَ  نأ َأصأ نَي فَاريًسا مي ا  ََخأسي ، َوََنَدوأ ِأ َعامَُّة الأبَ َلدي ا رَآُه ُهَو َوَمنأ َمَعُه، فَ َلمَّ

َََبُ إيََل الأَملي  َواري، َوبَ َلَغ اْلأ َسأ ، َونَ َزُلوا َعني اْلأ ُنأدي َن اْلأ َِ َمنأ بيهي مي َل َتسأ ، َواسأ َفأَضلي َعاري اْلأ ، بيشي لي كي الأَعادي
ُِ، َوََتَاَسَك. لي َتسأ  َفَكاَد َيسأ

َق قيلََّة َوَأمَّا الَّ  َمشأ لي بيدي َكُر الأَعادي ، فَ َلَقدأ رََأى َعسأ ِأ َوَصلُّوا إيََل َِببي الأََبييدي َّنَُّ يَن َدَخُلوا الأبَ َلَد فَإي ذي
لأمَ  َفأَضُل َقدأ َنَصَب َخيأَمًه ِبي ََ اْلأ نأُه، وََكا ِأ مي َرُجوُه ِأ َوَأخأ ، َوثَ ُبوا ِبيي ِأ هي ، َوانأقيطَاَع َمَددي ِأ هي َي يأدَ َعَددي ا

يَد  َدي َكُرُه الأَباَب اْلأ َضري، َوقَاَرَب َعسأ َخأ َوابي الأَقلأَعةي  -اْلأ نأ أَب أ ُ  -َوُهَو مي َر اَّللَّ َأ  -تَ َعاََل  -فَ َقدَّ َأ
 ََ َُوُس َمنأ فييهي، َوَضُع َعَل َذليَك، فَ َقويَيتأ نُ  ََ َصى، فَ  َي اْلَأ نأتيَقالي إيََل َميأَدا َلي َفأَضلي ِبي رَي َعَلى اْلأ تأ ُأشي

َدًة يَ غأضَ  َُوا، َفَصاُروا َيًدا َواحي ِأ ََتَاَل ُه ن أ َراَد مي َكأ َُمَراَء اْلأ ََّ اْلأ ، ُثَّ إي رييِي صأ َكري الأمي َُوُس الأَعسأ ََ نُ  ُبو
ِأ فَ َعُلوا بيقَ  يَُّة َأَّنَُّ ََسدي َفأَضُل َوَِبقيي اْلأ ، َفَظنَّ اْلأ ِأ هي ََ ليريَضى َأَحدي ، َويَ رأَضوأ ِأ هي ِأ ليَغَضبي َأَحدي نَ ُه َدٍة بَ ي أ اعي

، َوَوَصَل َأَسُد الدِي  ََ نأ َشعأَبا رييَن مي ُروا يفي الأعيشأ ، َوَتََخَّ ِأ عيهي ضي نأ َموأ قييِينَي، فَ َرَحُلوا مي َمشأ َ الدِي يني َوَبنيأ
ََ َوَوَصَل بَ عأَدُه ا نأ َشعأَبا رييَن مي سي َوالأعيشأ َامي َفأَضلي يفي اْلأ أَص إيََل اْلأ ُب ْحي ريأُكوه َصاحي ُر شي لأَمليُك الظَّاهي



ُر َمكأ  ُِ الأَمليُك الظَّاهي َق، َفَمنَ َعُه َمشأ َف إيََل دي ، َوَأرَاُدوا الزَّحأ ََ ري رََمَضا َر َشهأ َ َعشأ ُب َحَلَب، ََثّني ًرا َصاحي
َفأَضُل بيَذليَك. ُعرأ َأُخوُه اْلأ يهي َوَحَسًدا َلُه، َوَلَأ َيشأ خي  ِبَي

نَّ  ُل فَإي َِ َعَليأهي، فََأرأَسَل إيََل َوَأمَّا الأَمليُك الأَعادي َفأَضلي َعُظ َداَد إيََل اْلأ َمأ َرَة الأَعَساكيري َوتَ َتابَُع اْلأ ا رََأى َكث أ ُه َلمَّ
، فَ َوَصَل َخََبُهُ  ََ ِأ إيلَيأهي، َفَساُروا َسلأَخ َشعأَبا يهي عي َتدأ سي َيسأ لأبَ يأتي الأُمَقدَّ رييَّةي ِبي ِأ إيََل الأَمَمالييكي النَّاصي

يني اْلأَ  ، َفَسريََّ َأَسَد الدِي أَص  -فأَضلي َب ْحي ،  -َصاحي ِأ نَ ُعوُه ِأ ليَيمأ َُمَراءي إيََل َطرييقيهي َن اْلأ َوَمَعُه ََجَاَعٌة مي
ًة  ِأ قُ وَّ ُل ِبيي ، فَ َقويَي الأَعادي ََ َس رََمَضا َق َخامي َمشأ ، َفَجاَء ُأولَئيَك َوَدَخُلوا دي ِأ َ َطرييقيهي َفَسَلُكوا َغريأ

يمَ  َق،َعظي َمشأ نأ دي َفأَضُل َوَمنأ َمَعُه مي  ًة، َوأَييَس اْلأ
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، فَ َعاُدوا  ِأ ُروُه ِأ َقدأ َحذَّ ، فَ َوَجُدوُه رييَّ صأ َكَر الأمي َق يفي َشوَّاٍل، َفَكَبُسوا الأَعسأ َمشأ َكُر دي َوَخَرَج َعسأ
رييَن. ِأ َخاسي ُه  َعن أ

َ ق ُ  َق َما َبنيأ َمشأ َكُر َعَلى دي ُل َوَأقَاَم الأَعسأ ٍة َوَضعأٍف، َوانأتيَصاٍر َوََتَاُذٍل، َحَّتَّ َأرأَسَل الأَمليُك الأَعادي وَّ
يَن  ََ َقدأ رََحَل َعنأ َمارأدي ٍد، وََكا لي ُُمَمَّ هي الأَمليكي الأَكامي َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل  -َخَلَف َوَلدي َعَلى َما َنذأُكُرُه إي

َعاُه إيلَيأ  - َتدأ ، فَاسأ ََ َرَّا ٍر َوُهَو ِبي ََ َ َعَشَر َص َق ََثّني َمشأ َكريهي، َفَساَر َعَلى َطرييقي الأََبِي، َفَدَخَل إيََل دي هي بيَعسأ
َوةي سَ  َق إيََل َذيألي َجَبلي الأُكسأ َمشأ َكُر َعنأ دي اَئٍة، فَعينأَد َذليَك رََحَل الأَعسأ مي عينَي َوََخأسي تٍِ َوتيسأ ابيَع َسَنَة سي

تَ َقرَّ أَ  ٍر، َواسأ ََ ٌع َعَشَر َص ضي ، َوُهَو َموأ َتاُء، فَ َرَحُلوا إيََل رَأأسي الأَماءي ََ َحَّتَّ ََيأُرَج الشِي رَا َوأ َأ يُقييُموا ِبي
هي، فَ عَ  ِأ إيََل بَ َلدي ُه ن أ َأ يَ ُعوَد ُكلٌّ مي ُقوا َعَلى َأ ََ ، َوات َّ ، فَ تَ َغريََّ الأَعزأُم َعني الأُمَقامي يٌد الأََبأدي ُر َشدي اَد الظَّاهي

ُب َحلَ  ََ َما َصاحي َر، َفَكا صأ َفأَضُل إيََل مي َا، َوَعاَد اْلأ ِهي أَص، إيََل بيََلدي ُب ْحي يني َصاحي َب، َوَأَسُد الدِي
َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل.  َنذأُكُرُه إي

 
دٍ  ني َوويََليَةي ابأنيهي ُُمَمَّ مي ُر َوفَاةي يَ عأُقوَب بأني يُوُسَف بأني َعبأدي الأُمؤأ  ذيكأ

نَ  هي ]السَّ َ أَبُو يُوُسَف يَ عأُقوُب بأُن أَِي يفي َهذي ُوََل تُ ُويفِي ري، َوقييَل َُجَاَدى اْلأ خي َن َعَشَر رَبييٍع اْلأ َة[ ، ََثمي
هَ  ََ َقدأ َساَر إيلَي أ يَنٍة َسََل، وََكا َدي َنأَدُلسي ِبي ُب الأَمغأريبي َواْلأ ، َصاحي ني مي نأ يَ عأُقوَب يُوُسَف بأني َعبأدي الأُمؤأ ا مي

َها، َفَساَر إي ُمرَّاكيَش، وَ  َزهي َسني الأبيََلدي َوأَن أ نأ َأحأ يََّة، مي دي يًَة ليَسََل َوََسَّاَها الأَمهأ يَنًة ُُمَاذي ََ َقدأ َبََن َمدي َها َكا لَي أ
يٍن، وَ  ، َودي َهاٍد ليلأَعُدوِي ََ َذا جي َرَة َسَنًة، وََكا َا، وََكاَنتأ ويََليَ ُتُه ََخأَس َعشأ َ ِبي ُدَها، فَ تُ ُويفِي ني ُيَشاهي ُحسأ

رييَّةي يفي  ُر الظَّاهي َِ َأمأ َهبي َماليٍك، فَ َعُظ رييَّةي، َوَأعأَرَض َعنأ َمذأ َهبي الظَّاهي َذأ ََ يَ َتظَاَهُر ِبي ريٍَة، وََكا هي، سي مي  َأَّيَّ
 ََ  وََكا
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ََ إيََل  يَُّة، َوَمنأُسوبُو َرأمي ِأ َخلأٌق َكثيرٌي يُ َقاُل َْلُُِ اْلأ ُه ن أ لأَمغأريبي مي رييَّةي، إيَلَّ ِبي دي بأني َجرأٍم، رَئييسي الظَّاهي ُُمَمَّ
َضى الشَّ  تَ قأ هي اسأ مي ري َأَّيَّ َتَشُروا، ُثَّ يفي آخي هي َظَهُروا َوان أ مي َيي َأَّيَّ لأَماليكييَّةي. َف ََ ِبي ِأ َمغأُموُرو افيعييَُّة َعَلى َأَّنَُّ

. ِأ  بَ عأضي الأبيََلدي َوَماَل إيلَيأهي
ا َماَت قَامَ  تَ َقا َوَلمَّ َدُه يفي َحَياتيهي، فَاسأ ُه َعهأ ََ أَبُوُه َقدأ َوَلَّ لأُملأكي بَ عأَدُه، وََكا ٌد ِبي ُنُه أَبُو َعبأدي اَّللَّي ُُمَمَّ َم اب أ

َيرينأ  َن الأ تيَياطًا مي َنأَدُلسي احأ ِأ إيََل اْلأ َُه َن الأَعَربي َوَسريَّ َز ََجأًعا مي  .جي الأُملأُك َوَأطَاَعُه النَّاُس، َوَجهَّ
 

دٍ  هي ُُمَمَّ يَّةي َعَلى يَ عأُقوَب َوطَاَعتيَها ليَوَلدي دي لي الأَمهأ َي َأهأ َيا صأ ُر عي  ذيكأ
َدى َوَثََ  نأ إيفأرييقييََّة، َكَما ذََكرأََنُه َسَنَة إيحأ ا َعاَد مي ، َلمَّ ُب الأَمغأريبي ََ أَبُو يُوُسَف يَ عأُقوُب، َصاحي انينَي َكا

تَ عأَمَل أَ  اَئٍة، َواسأ مي َي َوََخأسي نأ َأعأَيا ، َوَِهَا َوأَبُوُِهَا مي ، َوَأَِب َعلييٍِ يُوُنَس بأَن ُعَمَر ايينأِتي ََ َِب َسعييٍد ُعثأَما
يَّ  دي لأَمهأ َيأشي ِبي يََّة، َوَجَعَل قَائيَد اْلأ دي يَنَة ُتونيَس، َوَوَلَّ َأَخاُه الأَمهأ ََ َمدي َلةي، فَ َوَلَّ ُعثأَما وأ َد بأَن َعبأدي الدَّ ةي ُُمَمَّ

ِأ إيَلَّ َمنأ ََيَافُُه. ُه ن أ ِأ يَ بأَق مي ، فَ َل ُهوٌر، فَ َعُظَمتأ نيَكايَ ُتُه يفي الأَعَربي ، َوُهَو ُشَجاٌع َمشأ  الأَكريميي
هُ  ، َوَعَدَل َعن أ ِأ ، َفَخَرَج إيلَيأهي ٍَ ََكا ََ ِبي ٍف ََنزيُلو نأ َعوأ ََّ طَائيًََة مي َََبُ ِبَي ،  ِأ َحَّتَّ فَاتَُّيَق أَنَُّه َأََتُه اْلأ ِأ َجازَُه

ي َيَديأهي، فَ َلَقوأ  نأ َبنيأ ، فَ َهَربُوا مي ِأ هي إيلَيأهي ُُروجي ُِ اْلأَََبُ ِبي ، َوَأََتُه ِأ َبَل َعائيًدا َيطأُلبُ ُه ، فَ َهَربُوا ُثَّ َأق أ ِأ ُه َأَماَمُه
يَع َورََجَع إيََل الأ  َمي نأ َغريأي قيَتاٍل، فََأَخَذ اْلأ ، َوتَ رَُكوا الأَماَل َوالأعيَياَل مي َِ الأعيَياَل إيََل الأَواِلي يَّةي َوَسلَّ دي َمهأ

. ُنأدي َِ الأَباقيَي إيََل الأَواِلي َوإيََل اْلأ ََلبي َوالأَغنييَمةي َما َشاَء، َوَسلَّ َسأ َن اْلأ  َوَأَخَذ مي
ُدوا، ، فَ ُوحِي ٍف َقَصُدوا َأَِب َسعييدي بأَن ُعَمَر ايينأِتي نأ َبِني َعوأ ََّ الأَعَرَب مي زأبي  ُثَّ إي نأ حي َوَصاُروا مي

، َوأَ  َد بأَن َعبأدي الأَكريميي َضَر ُُمَمَّ ، فََأحأ ِأ َواْليي ِأ َوَأمأ َياْليي َتَجاُروا بيهي يفي رَدِي عي يَن، َواسأ دي َمَرُه ِبييَعاَدةي َما الأُمَوحِي
هي  ُر َعَلى َردِي ُنأُد َوََل َأقأدي ، فَ َقاَل: َأَخَذُه اْلأ ِي َن النِيَع ِأ مي َأ يَ بأطيَش َأَخَذ َْلُ ، َوَأرَاَد َأ لي ، فََأغأَلَظ َلُه يفي الأَقوأ

، َوَما عُ  ِأ نأَدُه ُنأدي َما َيَيُدُه عي َن اْلأ ََتيدَّ مي يَّةي َوَيسأ دي َع إيََل الأَمهأ َأ يَ رأجي َهَلُه إيََل َأ َتمأ نأُه َغريَم بيهي، فَاسأ َم مي دي
َهَلُه، فَ َعاَد إي  نأ َماليهي، فََأمأ  ََل الأعيَوَض َعنأُه مي
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هُ  ََ نأ أَِي َسعييٍد، َوَحاَل ََ مي ِأ َما َكا َلَمُه َحابَُه َوَأعأ ا َوَصَلَها ََجََع َأصأ يَّةي َوُهَو َخائيٌف، فَ َلمَّ دي ِأ َعَلى الأَمهأ
يَّةي َومَ  دي َُوا َلُه، فَ َقبأَض َعَلى أَِي َعلييٍِ يُوُنَس، َوتَ َغلََّب َعَلى الأَمهأ َلَكَها، فََأرأَسَل إيلَيأهي أَبُو ُمَوافَ َقتيهي، َفَحَل

ا َأرأَسَلَها إيلَيأ  يَناٍر، فَ َلمَّ يهي يُوُنَس، فََأطأَلَقُه َعَلى اثأَِنأ َعَشَر أَلأَف دي هي أَبُو َسعييٍد َسعييٍد يفي َمعأََن إيطأََلقي َأخي
ُنأدي َوَأطأَلَق يُوُنَس. َوََجََع أَبُو َسعييٍد الأَعَساكي  ُد بأُن فَ رَّقَ َها يفي اْلأ َدُه َوُُمَاَصَرَتُه، فََأرأَسَل ُُمَمَّ َر، َوَأرَاَد َقصأ

نأ َقصأ  تَ َنَع أَبُو َسعييٍد مي ُه َواعأَتَضَد بيهي، فَامأ ََ ، َفَحاَل َحاَق الأُمَلثَِّي هي.َعبأدي الأَكريميي إيََل َعلييِي بأني إيسأ  دي



ٌد، َفَسريََّ عَ  ُنُه ُُمَمَّ َ اب أ َكًرا آَخَر يفي الأََبِي َمَع ابأني َوَماَت يَ عأُقوُب، َوَوِلي ري، َوَعسأ هي يفي الأَبحأ َكًرا َمَع َعمِي سأ
َكُر ا َايََة، َوَعسأ ري إيََل ِبي َكُر الأَبحأ ا َوَصَل َعسأ ، فَ َلمَّ ني مي صي بأني َعبأدي الأُمؤأ َأ َسني بأني أَِي َح هي اْلَأ لأََبِي إيََل َعمِي

ََوى، َوَهَرَب الأمُ  يَنَة اْلأ َل ُقَسنأطي ، َوَوصأ َراءي نأ بيََلدي إيفأرييقييََّة إيََل الصَّحأ َن الأَعَربي مي ُِ َوَمنأ َمَعُه مي َلثَّ
نأ أَِي َسعييٍد، َوقَاَل: َأََن َعلَ  ُد بأُن َعبأدي الأَكريميي َما َلقيَي مي يَّةي، َفَشَكا ُُمَمَّ دي ُطوُل إيََل الأَمهأ ُسأ ى طَاَعةي اْلأ

نينَي ُمَُ  مي ريي الأُمؤأ نينَي، َأمي مي ريي الأُمؤأ نأ َأمي ُل مي َا ُأَسلِيُمَها إيََل َمنأ َيصي ٍد، َوََل ُأَسلِيُمَها إيََل أَِي َسعييٍد، َوإيََّّ مَّ
نأُه َوَعاَد إيََل الطَّاَعةي. ٌد َمنأ يَ َتَسلَُّمَها مي  فََأرأَسَل ُُمَمَّ

 
ينَ  لي َعنأ َمارأدي َكري الأَمليكي الأَعادي يلي َعسأ ُر رَحي  ذيكأ

هي الأَمليكي يفي  َها َمَع َوَلدي لي َعن أ َكُر الأَمليكي الأَعادي يَن، َورََحَل َعسأ َنةي زَاَل اْلأيَصاُر َعنأ َمارأدي هي السَّ  َهذي
بي  يني َصاحي َِ َذليَك َعَلى نُوري الدِي يَن َعُظ ا َحَصَر َمارأدي َل َلمَّ ََّ الأَمليَك الأَعادي ، َوَسَبُب َذليَك َأ لي الأَكامي

صي  ََّ الأَموأ ، إيَلَّ َأ ِأ َأ ََل يُ بأقيَي َعَليأهي َأ َمَلَكَها َأ َزييَرةي، َوَخاُفوا إي ٍر َواْلأ ََّيري َبكأ نأ ُمُلوكي دي ، َوَغريأيهي مي َز لي  الأَعجأ
رَ  صأ َفأَضُل مي َر، َوَمَلَك اْلأ صأ ُب مي َ الأَعزييُز، َصاحي ا تُ ُويفِي [ َعَلى طَاَعتيهي، فَ َلمَّ ِأ َكَما   - َعنأ َمنأعيهي ]َْحََلُه

هي، َوَأرأَسَل إيََل نُوري  -ذََكرأََنُه  نأدي نأ عي َر مي صأ َكري مي تيََلٌف، َوَأرأَسَل َأَحَد َعسأ لي اخأ َ الأَعادي َنُه َوَبنيأ َوبَ ي أ
ِأ إيََل ُمَوافَ َقتيهي، فََأَجابُوُه إيََل َذليَك، ف َ  ُعوُه َن الأُمُلوكي َيدأ لي َوَغريأيهي مي صي بي الأَموأ ، َصاحي يني ا رََحَل الدِي َلمَّ

َق  َمشأ يَن إيََل دي ُل َعنأ َمارأدي ُعودي بأني  -َكَما ذََكرأََنُه   -الأَمليُك الأَعادي َُ َشاه بأُن َمسأ ََل يني َأَرسي بَ َرَز نُوُر الدِي
َها، َووَ  ، َوَساَر إيََل ُدنَ يأَسَر فَ نَ َزَل َعَلي أ ََ َ َشعأَبا َها ََثّني ، َعن أ لي صي ُب الأَموأ ُدوٍد، َصاحي هي َموأ افَ َقُه ابأُن َعمِي

يني َسنأَجُر شَ  َخري ُمعيزُّ الدِي هي اْلأ نأَجاَر، َوابأُن َعمِي ُب سي ُدوٍد َصاحي ُد بأُن زينأكيي بأني َموأ يني ُُمَمَّ اهأ ُقطأُب الدِي
 بأنُ 
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ِأ بيُدنَ يأسَ  َتَمُعوا ُكلُُّه ُب َجزييَرةي ابأني ُعَمَر، فَاجأ ُدوٍد َصاحي َيطأري، ُثَّ َغازيي بأني َموأ يَد الأ َأ َعيَُّدوا عي َر إيََل َأ
عً  ضي ََبلي ليرَيأََتُدوا َموأ َكُر إيََل ََتأتي اْلأ َم الأَعسأ زََم، َوتَ َقدَّ َرأ َس َشوَّاٍل َونَ َزُلوا ِبي َها َسادي .َساُروا َعن أ ُزولي  ا ليلن ُّ

، وَكَ  ِأ نأَدُه َواُت عي َق أ َمتي اْلأ يَن َقدأ ُعدي ُل َمارأدي ََ َأهأ ََ وََكا ِأ َكا ُه ن أ ََّ َكثيريًا مي ، َحَّتَّ إي ِأ َراُض فييهي َمأ ثُ َرتي اْلأ
بيَها، َذليَك َأرأَسَل إيََل ابأني الأ  َلةي َصاحي ُِ يفي َدوأ َاكي ا رََأى النِيظَاُم، َوُهَو اْلأ يُق الأقيَياَم، فَ َلمَّ لي يفي ََل يُطي َعادي

ِي الأَقلأَعةي إيلَيأهي إيََل َأَجٍل َمعأُلومٍ  ليي ،  َتسأ ِأ ريَةي َما يُ َقوِيَُتُ َن الأمي ِأ مي ُخُل إيلَيأهي ِأ يَدأ َأ َيَتأَُكُه ذََكَرُه َعَلى َشرأطي َأ
ِأ إيََل رَأأسي الأَقلأَعةي، َوَجَعَل َوَلدُ  َُوا َعَليأهي َورَفَ ُعوا َأعأََلَمُه ِأ إيََل َذليَك، َوََتَاَل ُب، فََأَجاَِبُ لي  َحسأ الأَعادي

لأَقلأَعةي بيَبابي الأَقلأَعةي َأمي  ٍم، فََأعأَطى َمنأ ِبي ًما بييَ وأ ِأ يَ وأ َييهي َطأعيَمةي إيَلَّ َما َيكأ َن اْلأ ُخُلَها مي ًئا َيدأ ُُك َشي أ  ريًا ََل َيَتأ
َخائيري الأَكثيريَةي. َخالي الذَّ نأ إيدأ ِأ مي نَ ُه ًئا، َفَمكَّ رَي َشي أ َمي  َذليَك اْلأ



ِأ َخََبُ  ِأ َكَذليَك إيذأ َأََتُه َنَما ُه ، َوَعَزُموا فَ بَ ي أ ِأ َُوُسُه ، فَ َقويَيتأ نُ  لي صي بي الأَموأ يني َصاحي  ُوُصولي نُوري الدِي
َر اَّللَُّ  يَن، َقدَّ َكُرُه إيََل َذيألي َجَبلي َمارأدي َم َعسأ ا تَ َقدَّ ، فَ َلمَّ تيَناعي مأ َل  -تَ َعاََل  -َعَلى اَلي ََّ الأَمليَك الأَكامي َأ

َكٍر مي  لي نَ َزَل بيَعسأ لرََّبضي َلَأ َُيأكينأ بأَن الأَعادي يني َوقيَتاليهي، َوَلوأ َأقَاُموا ِبي يَن إيََل ليَقاءي نُوري الدِي نأ رََبضي َمارأدي
ََ مَ  ًرا َكا َي اَّللَُّ َأمأ ضي ، َلكينأ نَ َزُلوا لييَ قأ ِأ ، َوََل إيزَالَتَ ُه ِأ َُه الصُُّعوُد إيلَيأهي يني َوََل َغريأ ا نُوَر الدِي ُعوًَل، فَ َلمَّ َأ

حَ  يني َأصأ ََّ ُقطأَب الدِي اقي َأ تِيََ يبي اَلي نأ َعجي ََ مي تَ تَ ُلوا، وََكا ََبلي اق أ َن اْلأ نأَجاَر  -ُروا مي َب سي َقدأ  -َصاحي
َكري، فَ َقدَّ  َن الأَعسأ ِأ بيَذليَك َأَحًدا مي لي ا، َوَلَأ يُ عأ َهزيَم إيَذا الأتَ َقوأ َأ يَ ن أ َّ َأ ِلي َكَر الأَعادي ُ َواَعَد الأَعسأ تَ َعاََل  -َر اَّللَّ

يني الضَُّرورَةُ  - ََأتأ ُقطأَب الدِي ََّتي الأَعَساكيُر ليلأقيَتالي َأْلأ َط ُّ َواصأ ِلي َكُر الأَعادي ا نَ َزَل الأَعسأ َةي  أَنَُّه َلمَّ لزَّْحأ ِبي
، ِليِي َكري الأَعادي يَن لَيأَس إيلَيأهي َطرييٌق ليلأَعسأ عأبي َجَبلي َمارأدي حي شي َأ َأ َوَقَف يفي َس َرأَب  إيََل َأ َوََل يَ َرى اْلأ

َي  َكَرا ا الأتَ َقى الأَعسأ ، فَ َلمَّ َّنأيَزامي َن اَلي اَتُه َما َأرَاَدُه مي ََ ، فَ  يني َ نُوري الدِي ِأ َوَبنيأ نَ ُه تَ تَ ُلوا، َوَْحََل  الأَواقيَعَة بَ ي أ َواق أ
َرأُب، ]فَأَلأَقى[ النَّ  َطَلى اْلأ هي، َواصأ سي َأ يني بينَ  َم نُوُر الدِي ََزَم َذليَك الأيَ وأ َ َيَديأهي، فَاَّنأ ِأ َبنيأ ََُسُه اُس أَن أ

ي َيَديأ  ِأ َكثيرٌي، َفَحَمُلوا إيََل َبنيأ ُه ن أ َر مي ، َوُأسي ََبلي إيََل الرََّبضي ُّ َوَصعيُدوا يفي اْلأ ِلي َكُر الأَعادي ،  الأَعسأ يني نُوري الدِي
َصُلوا،  ََ طأََلَق إيَذا ان أ ُِ اْلأي ، َوَوَعَدُه ِأ َسَن إيلَيأهي ََ َعنأ فََأحأ َل َوَمنأ َمَعُه يَ رأَحُلو ََّ الأَمليَك الأَكامي َوَلَأ َيُظنَّ َأ

ا َصعيَد إيََل الرََّبضي  َل َلمَّ ََّ الأَمليَك الأَكامي ، فَإي ٌر َلَأ َيُكنأ يفي اْلأيَسابي ِأ َأمأ يَن َسرييًعا، َفَجاَءُه  رََأى َمارأدي
يَن جَ  َل الأَقلأَعةي َقدأ نَ َزُلوا إيََل الَّذي ، َأهأ ِأ ِأ َوََّنَُبوُه ُه ن أ ِأ َوََنُلوا مي َكري، فَ َقاتَ ُلوُه َن الأَعسأ لرََّبضي مي ِأ ِبي َعَلُه

 فَأَلأَقى اَّللَُّ الرُّعأَب يفي قُ ُلوبي 
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ي َسابيَع شَ  َننيأ ث أ َلَة اَلي ََارََقةي الرََّبضي لَيأًَل، فَ َرَحُلوا لَي أ ِأ َعَلى ُم ، فََأعأَمُلوا رَأأيَ ُه يعي َمي وَّاٍل، َوتَ رَُكوا َكثيريًا اْلأ
ُّ ِبيَ  ِلي َكُر الأَعادي ُل الأَقلأَعةي، َوَلوأ ثَ َبَت الأَعسأ وُه، فََأَخَذُه َأهأ ِأ َوَما َأَعدُّ ِأ َوريَحاْليي َقاْليي نأ أَث أ َكانيهي َلَأ َُيَكِينأ مي

. ِأ ُه ن أ َرَب مي َأ يَ قأ  َأَحًدا َأ
يَن ُحسَ  ُب َمارأدي ا رََحُلوا نَ َزَل َصاحي نيهي، َوَلمَّ صأ ، ُثَّ َعاَد إيََل حي يني َلُق بأُن إييليغَازيي إيََل نُوري الدِي يني يَ وأ اُم الدِي

ََ َوَحَصريَها. فََأََتُه  دي َحرَّا ٍ َعَلى َعزأمي َقصأ َها إيََل رَأأسي َعنيأ الرَُّسوُل َوَعاَد َأََتبيُك إيََل ُدنَ يأَسَر، َورََحَل َعن أ
ري َيطأ  َن الأَمليكي الظَّاهي ، َوَفََتَ َعزأُمُه َعنأ مي يني َ َذليَك، فَ تَ َغريََّتأ نييَُّة نُوري الدِي َة َوَغريأ كَّ ُطأَبَة َوالسِي ُلُب اْلأ

َرى إيذأ أَ  ُر ُأخأ ًَل َويُ َؤخِي ضي ريجأ ُم إيََل الأَعرأ ، فَ ُهَو يُ َقدِي لي صي ، فَ َعَزَم َعَلى الأُعودي إيََل الأَموأ ِأ َرَتيي َصابَُه ُنصأ
َفأَضلي َوالأَمليكي َمَرٌض، فَ َتَحقَّ  َها، َوَأرأَسَل َرُسوًَل إيََل الأَمليكي اْلأ ، فَ َعاَد إيلَي أ لي صي َق َعزأُم الأُعودي إيََل الأَموأ

َق. َمشأ ِأ َعَلى دي ِأ َوُه ةي إيلَيأهي ي اْلأيجَّ َ ذي هي، فَ َوَصَل الرَُّسوُل ََثّني ََرضي هي ِبي دي ُر َعنأ َعوأ ري يَ عأَتذي  الظَّاهي
ََ َعوأ  ََ َما َيَييُء مي وََكا ُرو َتظي نأَدُه يَ ن أ ََ ُهَو وَُكلُّ َمنأ عي نَُّه َكا ، فَإي لي نأ َسَعاَدةي الأَمليكي الأَعادي يني مي نأ ُد نُوري الدِي

 ُ َر اَّللَّ َلُموا فَ َقدَّ َتسأ ََ اسأ َرَّا ََّ َمنأ ِبي َباريهي. فَإي ا َعاَد َجاَء الأَمليكُ  -تَ َعاََل  -َأخأ ُل إيََل  أَنَُّه َعاَد، فَ َلمَّ الأَكامي



ُل إيََل حَ  يني َساَر الأَكامي ا رََجَع نُوُر الدِي يَن إيََل َميَّافَاريقينَي، فَ َلمَّ ََ َقدأ َساَر َعنأ َمارأدي ، وََكا ََ ، َحرَّا ََ رَّا
َق  َمشأ َفأَضُل َوَمنأ -َعَلى َما ذََكرأََنُه  -َوَساَر إيََل أَبييهي بيدي ًة، َواْلأ ا. ، فَازأَداَد بيهي قُ وَّ ًَ  َمَعُه َضعأ

 
 ََ نأ ُخَراَسا ُوزَُكوه مي ريأ َنةي بيََ َيت أ ُر الأ  ذيكأ

يني  َياثي الدِي َكري غي يَمًة بيَعسأ َنًة َعظي َنةي َكاَنتأ فيت أ هي السَّ ري َوَغزأنََة  -يفي َهذي ُوزَُكوه،  -َمليكي الأَغوأ ريأ َوُهَو بيََ
َُمَراَء، َوَسب َ  يََّة َوالأُمُلوَك َواْلأ تي الرَّعي َماَم َعمَّ ، اْلأي ي الرَّازييَّ َُسنيأ َد بأَن ُعَمَر بأني اْلأ َر ُُمَمَّ خأ ََ ََّ الأ بُ َها َأ

بي َِبمي  يني َساَم، َصاحي ََاريقًا ليبَ َهاءي الدِي يني ُم َياثي الدِي َم إيََل غي ََ َقدي ، َكا افيعييَّ قييَه الشَّ ََ ُهوَر، الأ ، الأَمشأ ََ َيا
، يني َياثي الدِي تي غي َرَسًة  َوُهَو ابأُن ُأخأ هي، َوَبََن َلُه َمدأ َرامي ََتََمُه، َوَِبَلَغ يفي إيكأ ، َواحأ يني َياُث الدِي َرَمُه غي فََأكأ

ِأ  يَّةي، َوُه َِ َذليَك َعَلى الأَكرَّامي ، فَ َعُظ َن الأبيََلدي ََُقَهاُء مي ، فَ َقَصَدُه الأ عي َامي َن اْلأ لأُقرأبي مي ََراَة ِبي ََ ِبي  َكثيريُو
ََراَة، َوَأمَّا  ِأ ِبي  الأُغورييَُّة َفُكلُُّه
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، َوزَ  يني َياثي الدِي ُِّ غي ، َوُهَو َع يني َياُء الدِي ََ َأَشدَّ النَّاسي َعَليأهي الأَمليُك ضي يٌَّة، وََكريُهوُه، وََكا وأُج اب أَنتيهي، َكرَّامي
َييَّةي َوا ََن يَّةي َواْلأ َن الأَكرَّامي ََُقَهاُء مي َأ َحَضَر الأ ُوزَُكوه ليلأُمَناَظَرةي، فَاتَُّيَق َأ ريأ يني بيََ َياثي الدِي نأَد غي افيعييَّةي عي لشَّ

وَ  بأني الأُقدأ يدي بأُن ُعَمَر الأَمعأُروُف ِبي يني َعبأُد الأَمجي ي َُمأُد الدِي يني الرَّازييُّ َوالأَقاضي ُر الدِي ةي، َوُهَو َوَحَضَر َفخأ
يَّةي، َوَلُه عي  َيأَصمي يَّةي اْلأ َن الأَكرَّامي . فَاعأََتََض َعَليأهي مي َِ الرَّازييُّ هي َوبَ يأتيهي، فَ َتَكلَّ لأمي هي َوعي دي ِأ َُمَلٌّ َكبيرٌي ليُزهأ نأُدُه

ُر َوَسبَُّه َوَشَتَمُه َوَِبلَ  خأ ََ َتطَاَل َعَليأهي الأ ، فَاسأ يني َياُث الدِي َوةي، َوطَاَل الأَكََلُم، فَ َقاَم غي َغ يفي َأَذاُه، ابأُن الأُقدأ
َصلُ َوابأُن ا ََ َيُر اَّللََّ، فَان أ تَ غأ ََلََن إيَلَّ َوَأَخَذَك اَّللَُّ، َأسأ َعُل َموأ َأ َأ يَ ُقوَل ََل يَ  َوةي ََل يَزييُد َعَلى َأ وا َعَلى لأُقدأ

 َهَذا.
َر، َوَنَسَبُه إيََل  خأ ََ ، َوَذمَّ الأ يني َياثي الدِي ثَةي َوَشَكا إيََل غي َادي هي اْلأ يني يفي َهذي َياُء الدِي َهبي َوقَاَم ضي  الزَّنأَدَقةي َوَمذأ

َا ْلأ َوةي ِبي دي بأني الأُقدأ ِِي الأَمجأ ََ الأَغُد َوعأَظ ابأُن َع ا َكا َياٌث إيلَيأهي، فَ َلمَّ غي غي ِأ ُيصأ ةي، فَ َل ََ ََلسي ََ ، فَ َلَقدأ الأ عي مي
ِي  َد اَّللََّ َوَصلَّى َعَلى النَِّبي َأ ْحَي نأََبَ قَاَل: بَ عأَد َأ َِ َصلَّى  -َصعيَد الأمي : ََل إيَلَه إيَلَّ اَّللَُّ، -اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ

يَن{ ]آل عمراَ:  دي اهي َنا َمَع الشَّ تُ ب أ َزَلتأ َوات َّبَ عأَنا الرَُّسوَل فَاكأ َا أَن أ [ ، أَي َُّها النَّاُس، 53}رَب ََّنا آَمنَّا ِبي
نأَدََن َعنأ َرُسولي اَّللَّي  َِ صَ  -إيَنَّ ََل نَ ُقوُل إيَلَّ َما َصحَّ عي طَاطَالييَس -لَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ ُِ َأريسأ لأ ، َوَأمَّا عي

نأ  سي َشيأٌخ مي َمأ ْلأ ُِ ِبي َت َيِي َحاٍل ُيشأ َلُمَها، َفْلي ، َفََل نَ عأ ََارَاِيِي ُة الأ ََ يَنا، َوفَ لأَس ُت ابأني سي ريَّيَّ َأ ُشُيوخي  وَُك
يني اَّللَّي، َوَعنأ ُسنَّ  ََلمي َيُذبُّ َعنأ دي سأ تَ َغاثُوا، اْلأي يَُّة َواسأ ةي نَبييِيهي! َوَبَكى َوَضجَّ النَّاُس، َوَبَكى الأَكرَّامي

َتَْلَ الأ  نأ ُكلِي َجانيٍب َوامأ َي َوََثَر النَّاُس مي لأطَا ري الرَّازييِي َعني السُّ خأ ََ ثيُر بُ عأَد الأ ِأ َمنأ يُ ؤأ َنًة، َوَأَعاََّنُ بَ َلُد فيت أ
، َوََيأ  ََ َتتيُلو هي وََكاُدوا يَ قأ نأدي نأ عي ، فََأرأَسَل ََجَاَعًة مي ََ لأطَا َلُك فييهي َخلأٌق َكثيرٌي، فَ بَ َلَغ َذليَك السُّ ريي َما يَ هأ



دي إيََل َهَرا لأَعوأ َم إيلَيأهي ِبي ِأ َوتَ َقدَّ هي نأدي نأ عي ري مي خأ ََ َراجي الأ ِأ ِبييخأ ، َوَوَعَدُه ِأ نَ ُه َها.إيََل النَّاسي َوَسكَّ  َة، فَ َعاَد إيلَي أ
 

ريي ُخَواريزأَم َشاهأ إيََل الرَّيِي ذيكأ   ُر َمسي
نأ  يني ُتُكُش إيََل الرَّيِي َوَغريأيَها مي ، َساَر ُخَواريزأُم َشاهأ َعََلُء الدِي َوَّلي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ بيََلدي  يفي َهذي

َق َقدأ تَ َغريََّ  َا َمَياجي ََّ ََنئيَبُه ِبي َنَُّه بَ َلَغُه َأ ، ْلي ََبلي  َعنأ طَاَعتيهي، َفَساَر إيلَيأهي،اْلأ
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نأدَ  ُُضوري عي ُعوُه إيََل اْلأ ي َيَديأهي، َوُخَواريزأُم َشاهأ يفي َطَلبيهي َيدأ نأ َبنيأ َيرُّ مي ُق، َفَجَعَل َي ُه، َوُهَو َفَخاَفُه َمَياجي
َحابيهي إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ، وَ  ثَ َر َأصأ َتأأَمَن َأكأ ََ ََيأَتنيُع، فَاسأ نأ َأعأَماٍل َمازَنأَدرَا َهَرَب ُهَو، َفَحَصَل بيَقلأَعٍة مي

َ َيَديأ ُخَواريزأَم َشاهأ فََأَمَر  َر َبنيأ ضي َها َوُأحأ ن أ َذ مي َا، َفَساَرتي الأَعَساكيُر يفي َطَلبيهي، فَُأخي تَ َنَع ِبي هي فَامأ َبأسي ِبي
يهي َأقأَجَة. اَعةي َأخي ََ  بيَش

نَ  َتي اْلأيَلُع مي ،  )َوُسريِي َن الأبيََلدي هي مي َا بيَيدي لييدي ِبي ٍد( ، َوتَ قأ يني ُُمَمَّ هي ُقطأبي الدِي َُواريزأَم َشاهأ َوليَوَلدي ََةي ْلي َليي اْلأ
ََ كَ  ََل ى َأرأسي وييَن ُتَسمَّ تَ َتَح قَ لأَعًة َعَلى َِببي قَ زأ َدةي، فَاف أ تَ َغَل بيقيَتالي الأَمََلحي َشاه، فَ َلبيَس اْلأيلأَعَة، َواشأ

لرَّ َوان أ  افيعييَّةي ِبي َي رَئييُس الشَّ ُد بأُن الأَوزَّا يُن ُُمَمَّ ُر الدِي َها َصدأ َصاري أََلُموَت، فَ ُقتيَل َعَلي أ ََ تَ َقَل إيََل حي ، وََكا يِي
َدُة، َوَعاَد ُخَواريزأُم َشاهأ إيََل ُخَواريزأَم، ف َ  يًما، قَ تَ َلُه الأَمََلحي ًما َعظي نأَدُه تَ َقدُّ َم عي َدُة َقدأ تَ َقدَّ َوَثَب الأَمََلحي

عينَي  تٍِ َوتيسأ َرةي َسَنَة سي خي ُعودي بأني َعلييٍِ فَ َقتَ ُلوُه يفي َُجَاَدى اْلأ َعَلى َوزييريهي نيظَامي الأُملأكي َمسأ
يَش وَ  َدةي، فَ َقَصَد قَ لأَعَة تُ رأشي دي الأَمََلحي يني بيَقصأ اَئٍة[ ، فََأَمَر ُتُكُش َوَلَدُه ُقطأَب الدِي مي نأ ]َوََخأسي َي مي هي

َا ارَقَ َها، َوإيََّّ ََ يَناٍر، فَ  اَئةي أَلأفي دي لطَّاَعةي، َوَصاَْلُوُه َعَلى مي ، َفَحَصَرَها فََأذأَعُنوا َلُه ِبي ِأ هي ِأ  قيََلعي َصاَْلَُه
ا َسَي  َعُل، فَ َلمَّ َأ لصُّلأحي َفََل يَ  ُلونَُه ِبي َنَُّه بَ َلَغُه َخََبُ َمَرضي أَبييهي، وََكانُوا يُ َراسي ََرضي أَبييهي َلَأ يَ رأَحلأ َحَّتَّ ْلي َع ِبي

ِأ َعَلى الأَمالي الأَمذأُكوري َوالطَّاَعةي َورََحَل.  َصاَْلَُه
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
َاُز  يني قَاَيأ ُد الدِي َ ُُمَاهي ، تُ ُويفِي َوَّلي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ َُه اَّللَُّ  -يفي َهذي صي  -َرْحي ، َوُهَو بيَقلأَعةي الأَموأ لي

لي يفي  صي ََ ابأتيَداُء ويََليَتيهي قَ لأَعَة الأَموأ ، َوالأَمرأُجوُع إيلَيأهي فييَها، وََكا يني َلةي نُوري الدِي ُِ يفي َدوأ َاكي ةي اْلأ ي اْلأيجَّ  ذي
ا مي نَي[ َوََخأسي ٍع ]َوََخأسي َ إيرأَبَل َسَنَة تيسأ اَئًة، َوَوِلي مي َدى َوَسبأعينَي َوََخأسي يني َسَنَة إيحأ ا َماَت زَيأُن الدِي َئٍة، فَ َلمَّ

نأ َأوأ  ُِ فييَها، َوَمَعُه َمنأ ََيأَتارُُه مي َاكي اَئٍة[ بَقيَي ُهَو اْلأ مي تِينَي ]َوََخأسي ََلدي زَيأني َعََلُء ُكوَجُك َسَنَة َثََلٍث َوسي
.ٌِ ِأ َمَعُه ُحكأ ُه ن أ ٍد مي يني لَيأَس ليَواحي  الدِي
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ََ َعاقيًَل، دَ  َن التَّارييخي وََكا ُظ مي ََ َة، َوَُيأ ََ َهبي أَِي َحنيي َه َعَلى َمذأ َيقأ ًَل، يَ عأريُف الأ ًا، فَاضي يِيًنا، َخريِي
ُهرٍ  َعةي َأشأ نأ ُكلِي َسَنٍة َْنأَو َسب أ ، َيُصوُم مي مي ََ َكثيرَي الصَّوأ ًئا َكثيريًا. وََكا َعاري َواْلأيَكاََّيتي َشي أ َشأ رَاٌد  َواْلأ ، َوَلُه َأوأ

قُّ الصََّدَقَة، َويَ عأ َكثي  َتحي ََ َلُه فيَراَسٌة َحَسَنٌة فييَمنأ َيسأ ثيُر الصََّدَقَة، وََكا َلٍة، َوُيكأ ريُف ريٌَة َحَسَنٌة ُكلَّ لَي أ
لي بيبَ  صي ري الأَموأ ي بيظَاهي ُع الَّذي َامي َها اْلأ ن أ ٍع مي َة َجَوامي دَّ ، َوَبََن عي ِأ قِينَي َوَيََبُُّه َتحي ََُقَراَء الأُمسأ ري، الأ ابي اْلأيسأ

ٌء َكثيرٌي  َن الأَمعأُروفي َشيأ ، َوَلُه مي َاََنتي يفي الطُُّرقي ُ  -َوَبََن الرُُّبَط َوالأَمَداريَس َواْلأ َُه اَّللَّ ََ  -َرْحي فَ َلَقدأ َكا
َيا. ن أ ني الدُّ نأ َُمَاسي  مي

يني  َياُث الدِي ََ  -َوفييَها فَاَرَق غي ُب َغزأنََة َوبَ عأضي ُخَراَسا يَّةي، َوَصاَر َشافيعييَّ  -َصاحي َهَب الأَكرَّامي َمذأ
عأَر  ري ُمَباَركي َشاه يَ ُقوُل الشِي ََخأ لأ ٌَ يُ عأَرُف ِبي نأَدُه إينأَسا ََ عي ََ َسَبُب َذليَك أَنَُّه َكا ، وََكا َهبي الأَمذأ

َياثي ال َصَل إيََل غي ، فََأوأ َن الأُعُلومي نِيًنا يفي َكثيرٍي مي ََ يَّةي، ُمتَ  اريسي ََ لأ َد ِبي تأحي ُُمَمَّ ََ يني َأَِب الأ يَد الدِي يأَخ َوحي يني الشَّ دِي
َ َلُه َفَساَد َمذأ  ، َوَبنيَّ افيعييِي َهَب الشَّ َضَح َلُه َمذأ ، فََأوأ افيعييَّ قييَه الشَّ ََ يَّ الأ َوُروذي َهبي بأَن َُمأُموٍد الأَمرأ

يَّةي، َفَصاَر َشافيعييًّا، َوَبََن الأَمَداريَس ليلشَّ  ، الأَكرَّامي ِأ ثَ َر ُمَراَعاََتُ ِأ أَيأًضا، َوَأكأ ًدا َْلُ جي افيعييَّةي، َوَبََن بيَغزأنََة َمسأ
 ُ ُِ اَّللَّ رأُه ِأ يُ َقدِي ، فَ َل يني يدي الدِي يَُّة يفي َأَذى َوحي  َعَلى َذليَك. -تَ َعاََل  -َفَسَعى الأَكرَّامي

يني َلمَّ  َهاَب الدِي يني َوَأَخاُه شي َياَث الدِي ََّ غي يعي َوقييَل إي ََّ النَّاَس يفي َجَي ََ قييَل َْلَُما: إي ا َمَلَكا يفي ُخَراَسا
ِأ َفَصارَا َشافيعييَّ  بَ ُه اريُقوا َمَذاهي ََ َأ تُ  ، َوالرَّأأُي َأ ِأ يَّةي َوَُيأَتقيُروََّنُ ََ َعَلى الأَكرَّامي ُرو ي الأبيََلدي يُ زأ  نيأ

َييًّا  ََ َحَن يني َكا َهاَب الدِي ََّ شي ُِ.َواَّللَُّ  -َوقييَل: إي َل   َأعأ
 ]الأَوفَ َياُت[

ََ إيَما ، وََكا افيعييُّ قييُه الشَّ ََ ََ الأ ََل ِي َُيأََي بأُن َعلييِي بأني َفضأ َ أَبُو الأَقاسي َنةي تُ ُويفِي هي السَّ ًَل، َويفي َهذي ًما فَاضي
دي بأني َُيأََي[ ُْنَىٍِ  َحابي ]ُُمَمَّ َي َأصأ نأ َأعأَيا ََ مي . َوَدَرَس بيبَ غأَداَد، وََكا يأَسابُورييِي  الن َّ
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اَئة[ مي عينَي َوََخأسي تٍِ َوتيسأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
596 - 

اَئةٍ  مي عينَي َوََخأسي تٍِ َوتيسأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
رييَّةَ  صأ ََّيَر الأمي لي الدِي ُر ُملأكي الأَعادي  ذيكأ

ائَ  مي عينَي ]َوََخأسي َق، َقدأ ذََكرأََن َسَنَة ََخأٍس َوتيسأ َمشأ يني دي ري َوَلَديأ َصََلحي الدِي َفأَضلي َوالظَّاهي َر اْلأ ٍة[ ، َحصأ
ا َأقَاُموا  َتاُء، فَ َلمَّ َأ ََيأُرَج الشِي ََ إيََل َأ رَا َوأ ، َعَلى َعزأمي الأُمَقامي ِبي يَلُهَما إيََل رَأأسي الأَماءي بيَرأأسي الأَماءي َورَحي

يًدا، ْليَ  َكُر بَ رأًدا َشدي ، َوَجَد الأَعسأ َتاءي ُجوٌد، َفَكيأَف يفي الشِي َي يفي الصَّيأفي َموأ ََّ الأََبأَد يفي َذليَك الأَمَكا



هي، َويَ ُعوُدوا إي  ِأ إيََل بَ َلدي ُه ن أ ٍَ مي َأ يَ ُعوَد ُكلُّ إينأَسا ُقوا َعَلى َأ ََ ، َوات َّ ، فَ تَ َغريََّ الأَعزأُم َعني الأُمَقامي تيَماعي جأ ََل اَلي
َع  رَُّقوا ََتسي ََ َر فَ تَ  صأ َفأَضُل إيََل مي َا، َوَساَر اْلأ ِهي أَص إيََل بيََلدي ُب ْحي ُر َوَصاحي ، فَ َعاَد الظَّاهي َوَّلي رَبييٍع اْلأ

َق  َمشأ نأ دي َل َقدأ َساَر مي ُه الأَمليَك الأَعادي ََّ َعمَّ َباُر ِبَي َخأ َا، َوَوَصَلتأُه اْلأ ًدا فَ َوَصَل بيلأبييَس، فََأقَاَم ِبي قَاصي
َر َوَمعَ  صأ ، مي ُب الأبيََلدي ََ َوَلُد الأَمليكي الأَعزييزي ُهَو َصاحي َأ َيُكو َُوُه َعَلى َأ رييَُّة، َوَقدأ َحلَّ ُه الأَمَمالييُك النَّاصي

َُبَ، َفَساُروا َعَلى َهَذا. َأ َيكأ ، إيََل َأ  َوُهَو الأُمَدبِيُر ليلأُملأكي
َفأضَ  رََّق َعني اْلأ ََ َر َقدأ تَ  َكُرُه ِبييصأ ََ َعسأ هي ليرُيأبيُعوا وََكا ِأ إيََل إيقأطَاعي ُه ن أ ، َفَساَر ُكلٌّ مي ِي َن اْلأََشِبي لي مي

عأ  ُر َعنأ َذليَك، َوَلَأ ََيأَتمي َمأ ، فََأعأَجُلُه اْلأ نأ َأطأَرافي الأبيََلدي ِأ مي َفأَضُل ََجأَعُه ، فَ َراَم اْلأ ِأ ِأ إيَلَّ  َدَواِبَُّ ُه ن أ مي
َّنأ قَ ُرَب إي  ريٌَة ِمي ٌة َيسي َأ َُيَرِيَب ُسوَر طَائيََ َفأَضلي َأ ُل، فََأَشاَر بَ عأُض النَّاسي َعَلى اْلأ هي، َوَوَصَل الأَعادي قأطَاعي

َعَل َذليَك، َفَساَر  ََ ، فَ  مي إيََل َأطأَرافي الأبيََلدي َقدُّ لت َّ ِأ ِبي ُُه َرةي، َوَأَشاَر َغريأ لأَقاهي َِ ِبي َعنأ بيلأبييَس، بيلأبييَس َويُقيي
ًعا ضي لي قَ بأَل ُدُخولي الأبيََلدي َسابيَع رَبييٍع  َونَ َزَل َموأ ََ ليَقاُء الأَعادي ، وََكا ائيُح إيََل َطَرفي الأبيََلدي يُ َقاُل َلُه السَّ

َرَة لَيأًَل. َفأَضُل، َوَدَخَل الأَقاهي ََزَم اْلأ ري، فَاَّنأ خي  اْلأ
ي ُل َعبأُد الرَّحي اضي ََ ي الأ َ الأَقاضي َلةي تُ ُويفِي يني َويفي تيلأَك اللَّي أ نأَشاءي ليَصََلحي الدِي ُّ َكاتيُب اْلأي ِي بأُن َعلييٍِ الأبَ يأَساّني

َرةي َوَحَصَرَها، َفَجَمَع ا ُل فَ نَ َزَل َعَلى الأَقاهي َفأَضُل الصَََّلَة َعَليأهي، َوَساَر الأَعادي َفأَضُل َوَوزييُرُه، َفَحَضَر اْلأ ْلأ
ِأ  َتَشارَُه َُمَراءي َواسأ َن اْلأ نأَدُه مي ِأ ََتَاُذًَل،َمنأ عي ُه ن أ  ، فَ َرَأى مي
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قَ  َمشأ َها، َوَطَلبي دي ذي الأعيَوضي َعن أ ِي الأبيََلدي إيلَيأهي، َوَأخأ ليي هي يفي الصُّلأحي َوَتسأ ِأ فََأرأَسَل َرُسوًَل إيََل َعمِي ، فَ َل
ِأ َيُيبأ  ََ َوالرَُّها فَ َل َها ]إيََل[ َحرَّا ُل، فَ نَ َزَل َعن أ ُه، فَ نَ َزَل إيََل َميَّافَاريقينَي َوَحاّني َوَجَبلي ُجوٍر، َيُيبأُه الأَعادي

َن َعَشَر رَبييٍع  بأتي ََثمي َلَة السَّ َر لَي أ صأ نأ مي َفأَضُل مي َُوا َعَليأهي، َوَخَرَج اْلأ ري، فََأَجابَُه إيََل َذليَك، َوََتَاَل خي اْلأ
، َوَساَر إيََل َصرأَخَد، َوَدَخَل ا لي لأَعادي َتَمَع ِبي َن َعَشَر رَبييٍع َواجأ بأتي ََثمي َم السَّ َرةي يَ وأ ُل إيََل الأَقاهي لأَعادي

ري. خي  اْلأ
تَ َنَع َْنأ  َ َوَجَبَل ُجوٍر، فَامأ َِ َميَّافَاريقينَي َوَحاّني َفأَضُل إيََل َصرأَخَد َأرأَسَل َمنأ َتَسلَّ ا َوَصَل اْلأ يني َوَلمَّ ُِ الدِي

نأ  لي مي َفأَضلي  أَيُّوُب ابأُن الأَمليكي الأَعادي َ اْلأ َِ َما َعَداَها، َفََتَدََّدتي الرُُّسُل َبنيأ ِي َميَّافَاريقينَي َوَسلَّ ليي َتسأ
هي أَ  َسَك َعني الأُمَراَسَلةي يفي َذليَك ليعيلأمي َنُه َعَصاُه، فََأمأ ََّ اب أ ُِ َأ ُل يَ زأُع لي يفي َذليَك، َوالأَعادي ََّ َهَذا َوالأَعادي

لي  ري الأَعادي مأ  .فُعيَل ِبَي
َر َقَطَع ُخطأَبَة الأَمليكي الأَمنأُصوري ابأني الأَمليكي الأَعزييزي يفي َشوَّاٍل مي  لي ِبييصأ ا ثَ بَ َتتأ َقَدُم الأَعادي َنةي، َوَلمَّ َن السَّ

ِأ  ِأ َوَمنأ َعَليأهي َحاِبيي ِأ يفي َأصأ ، َواعأََتََضُه ِأ ُنأَد يفي إيقأطَاَعاَتيي هي، َوَحاَقَق اْلأ سي َأ َكري  َوَخَطَب لينَ  َن الأَعسأ مي
اَئٍة[ مي عينَي ]َوََخأسي ََ َما َنذأُكُرُه َسَنَة َسبأٍع َوتيسأ ، َفَكا ِأ ُ  -الأُمَقرَّري، فَ تَ َغريََّتأ ليَذليَك نييَّاَُتُ َأ َشاَء اَّللَّ  .-إي



ُر َوفَاةي ُخَواريزأَم َشاهأ   ذيكأ
 َ ، تُ ُويفِي ََ نأ رََمَضا رييَن مي َنةي، يفي الأعيشأ هي السَّ ُب  يفي َهذي ، َصاحي ََ ََل ُخَواريزأُم َشاهأ ُتُكُش بأُن أَلأب َأرأسي

َ نَ يأَسابُورَ  َتانََة َبنيأ ريسأ َن الأبيََلدي اْلأيَبالييَّةي، بيَشهأ ََ َوالرَّيِي َوَغريأيَها مي ََ  ُخَواريزأَم َوبَ عأضي ُخَراَسا َوُخَواريزأَم. وََكا
، وَ  ََ نأ ُخَواريزأَم إيََل ُخَراَسا تَ َنَع، َقدأ َساَر مي َرََكةي، فَامأ بَّاُء بيََتأكي اْلأ َطي ََ بيهي َخَوانييُق، فََأَشاَر َعَليأهي اْلأ َكا

َتدَّ َمَرُضُه َأرأَسُلوا إيََل ابأنيهي ُقطأ  ا اشأ َتدَّ َمَرُضُه َوَماَت، َوَلمَّ َتانََة اشأ ريسأ ا قَاَرَب َشهأ يني َوَساَر، فَ َلمَّ بي الدِي
ُعونَُه، وَ  َتدأ ٍد َيسأ َ الأُملأَك بَ عأَدُه، ُُمَمَّ ِأ َوَقدأ َماَت أَبُوُه، فَ َوِلي َة َمَرضي أَبييهي، َفَساَر إيلَيأهي دَّ يُ َعرِيُفونَُه شي

 َولُقِيَب َعََلءَ 
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َُواريزأَم )يفي تُ رأ  َل أَبُوُه َوُدفيَن ِبي ، َوَأَمَر َفُحمي يني ََ َلَقُبُه ُقطأَب الدِي ، َلَقَب أَبييهي، وََكا يني بٍَة َعَمليَها يفي الدِي
ٌِ، يَ عأريُف الأ  لأ ريَةي، َلُه َمعأريَفٌة َحَسَنٌة َوعي ًَل َحَسَن السِي ََ َعادي يَمٍة( ، وََكا َرَسٍة بَ َناَها َكبيريٍَة َعظي َه َعَلى َمدأ َيقأ

ُُصوَل. َََة، َويَ عأريُف اْلأ َهبي أَِي َحنيي  َمذأ
، فَأَ  ََ َها ََ صأ ََ َوَلُدُه َعلييٌّ َشاه ِبَي يهي، َفَساَر إيلَيأهي، فَ نَ َهَب وََكا عي َتدأ ٌد َيسأ رأَسَل إيلَيأهي َأُخوُه ُخَواريزأُم َشاهأ ُُمَمَّ

َم  َقدُّ ، َوالت َّ ََ لي ُخَراَسا ُه َحرأَب َأهأ يهي َوَوَلَّ ا َوَصَل إيََل َأخي َلُه، فَ َلمَّ َزانَ َتُه َورَحأ ََ خي َها ََ ُل َأصأ َعَلى َأهأ
َِ إيلَيأهي  َها، َوَسلَّ ُه ُجنأدي َشاهأ بأني ُخَواريزأَم َشاهأ ُتُكَش ََيَاُف َعمَّ َُ ]بأُن[ َمليكأ نأُدوَخا ََ هي نَ يأَسابُوَر وََكا

ََ َمَعُه، َوَساَر إيََل ُمرأ  ا َماَت، وََكا هي ُتُكَش َلمَّ نأ َخَزائيني َجدِي نأُه، َوََّنََب َكثيريًا مي ًدا، فَ َهَرَب مي  َو.ُُمَمَّ
َياُث الدِي  َع غي ا َسَي ٍم، َوَجَلَس َوَلمَّ بَ ُتُه َثََلثََة َأَّيَّ َرَب نَ وأ َأ ََل ُتضأ يني َمليُك َغزأنََة بيَوفَاةي ُخَواريزأَم َشاهأ َأَمَر َأ

َأ هي  نأُه َوُمُروَءًة، ُثَّ إي ًَل مي َن الأَعَداَوةي َوالأُمَحارَبَةي، فَ َعَل َذليَك َعقأ نَ ُهَما مي ََ ََجَعَ ليلأَعَزاءي َعَلى َما بَ ي أ  نأُدوَخا
ِأ ُجَقُر الَتُّأكييُّ  ُمُه ٌد َجيأًشا ُمَقدَّ ُه ُخَواريزأُم َشاهأ ُُمَمَّ ، َفَسريََّ إيلَيأهي َعمُّ ََ َُراَسا َع ََجأًعا َكثيريًا ِبي ا َسَي ، فَ َلمَّ

هي، فَ  ُدُه َعَلى َعمِي تَ نأجي يني َيسأ َياثي الدِي ََ َوَساَر إيََل غي رييهي َهَرَب َعنأ ُخَراَسا ََ ِبيَسي نأُدوَخا َرَم ليَقاَءُه هي َأكأ
َا َواليَدُة  َو، َوِبي يَنَة ُمرأ نأَدُه، َوَدَخَل ُجَقُر َمدي َرَة، فََأقَاَم عي َزاَلُه، َوَأقأَطَعُه، َوَوَعَدُه النُّصأ ََ َوإين أ نأُدوَخا هي

ِأ إيََل خُ  َبُه، فََأَمَرُه ِبييرأَساْليي َِ َصاحي َل ، َوَأعأ ِأ َتظأَهَر َعَليأهي َياُث َوَأوأََلُدُه، فَاسأ َع غي ا َسَي نَي، فَ َلمَّ َواريزأَم ُمَكرَّمي
َل ]إيََل[ ُجَقَر يَ تَ هَ  َأ يُ رأسي ، َيَأُمُرُه َأ َي بي الطَّالأَقا دي بأني َجرأَبَك، َصاحي يني َذليَك َأرأَسَل إيََل ُُمَمَّ ُدُه، الدِي دَّ

، وَ  َو الرُّوذي ، فََأَخَذ َمرأ َي َن الطَّالأَقا َعَل ]َذليَك[ َوَساَر مي ََ يَّةي بَ َنجأ َدهأ، فَ  اريسي ََ لأ ى ِبي َس قُ َرى َوُتَسمَّ َمأ اْلأ
اريُق الأبَ َلَد، فََأَعاَد ا ََ ، َأوأ يُ  يني َو ليغيَياثي الدِي َرأ ُطأَبةي ِبي ُد ابأَن َوَأرأَسَل إيََل ُجَقَر َيَأُمُرُه ِبييقَاَمةي اْلأ ََواَب يَ تَ َهدَّ ْلأ

َمَتُه، َفَكَتَب إيََل َجرأَبَك َويَ تَ َوعَُّدُه، وََكَتَب إيلَيأهي يَ  دأ ُضَر خي يني ليَيحأ َياثي الدِي نأ غي َأ َيَأُخَذ لَُه َأَماًَن مي أَلُُه َأ سأ
ٌة، َفليَهَذا َطَلَب  ََّ ُخَواريزأَم َشاهأ لَيأَس َلُه قُ وَّ َِ َأ ا قَ َرَأ كيَتابَُه، َوَعلي يني بيَذليَك، فَ َلمَّ َياثي الدِي ُجَقُر غي



ْنأيَياَز إيلَيأهي، ف َ  ََ اَلي ُُروجي إيََل ُخَراَسا ْلأ يني َيَأُمُرُه ِبي َهابي الدِي يهي شي ، وََكَتَب إيََل َأخي َقويَي َطَمُعُه يفي الأبيََلدي
ٍد. ذي بيََلدي ُخَواريزأَم َشاهأ ُُمَمَّ َيَقا َعَلى َأخأ  لييَ تَّ
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ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
َرةي  خي َنةي، يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ ، يفي َهذي ُعودي بأني َعلييٍِ يلييَُّة َعَلى نيظَامي الأُملأكي َمسأ َاعي َسأ َدُة اْلأي ، َوَثَب الأَمََلحي

، َهبي ريَةي، َشافيعييَّ الأَمذأ ًا َكثيرَي اْلأَريأي، َحَسَن السِي ََ َصاْلي َبََن  َوزييري ُخَواريزأَم َشاهأ ُتُكَش، فَ َقتَ ُلوُه، وََكا
َو َجامي  َرأ افيعييَّةي ِبي ُم ليلشَّ َو[ َوُهَو ُمَقدَّ َرأ ََلمي ]ِبي سأ َييَّةي، فَ تَ َعصََّب َشيأُخ اْلأي ََن عي اْلأ ريفًا َعَلى َجامي ًعا ُمشأ

َضَر َشيأ  َذ ُخَواريزأُم َشاهأ فََأحأ ََ َرَقُه. فَأَن أ ، فََأحأ َِبشي َوأ مُي الرِيََّيَسةي، َوََجََع اْلأ َا، َقدي ََنابيَلةي ِبي ََلمي اْلأ سأ َخ اْلأي
ِأ َماًَل َكثيريًا. َوََجَاَعةً  َّنأ َسَعى يفي َذليَك، فََأغأَرَمُه  ِمي

َزانََة ُكُتٍب، َوَلُه آََثٌر َحسَ  ًعا َوَجَعَل فييَها خي ََواريزأَم َوَجامي يَمًة ِبي َرَسًة َعظي ََ َوَبََن الأَوزييُر أَيأًضا َمدأ َُراَسا َنٌة ِبي
ا َماَت َخلَُّف َوَلًدا َصغيريًا، فَ  َأ َِبقيَيٌة، َوَلمَّ رَي َعَليأهي َأ َقِي أَبييهي، فَُأشي َزرَُه ُخَواريزأُم َشاهأ ريَعايًَة ْلي تَ وأ اسأ

َُ فييهي  لأطَا ، فَ يُ َوِلِي السُّ َلييلي بي اْلأ ََذا الأَمنأصي ُلُح ْلي ٌّ ََل َأصأ ُل: إينَِّني َصِبي َيَي، فََأرأَسَل يَ َقوأ تَ عأ  َمنأ َيسأ
َأ  َُبَ، فَإي َأ َأكأ ُلُح َلُه إيََل َأ َييَك، َوَأََن   َيصأ ُت ُأعأ ُلوُك، فَ َقاَل ُخَواريزأُم َشاهأ: َلسأ ُلُح فََأََن الأَممأ ُكنأُت َأصأ

ََّ ا َسَن النَّاُس َهَذا، ُثَّ إي َتحأ ٌء. فَاسأ َها َشيأ ن أ نَُّه ََل يَقيُف مي ُُموري، فَإي عيي يفي اْلأ َّ َلَأ َوزييُرَك، َفُكنأ ُمَراجي لصَِّبي
ُمُه، فَ ت ُ  رٍي.َتُطلأ َأَّيَّ َ قَ بأَل ُخَواريزأَم َشاهأ بيَيسي  ُويفِي

 ]الأَوفَ َياُت[
ابي  ِي بأُن َعبأدي الأَوهَّ َرجي َعبأُد الأُمنأعي ََ َ َشيأُخَنا أَبُو الأ ، تُ ُويفِي َوَّلي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ  بأني ُكَليأٍب َويفي َهذي

تٌّ َوتيسأ  ُِ بيبَ غأَداَد َوَلُه سي ُّ الأُمقيي َرَّاّني ََ ثيَقًة اْلأ ، وََكا يثي َدي َنادي يفي اْلأ سأ َ اْلأي ََ َعاِلي ، وََكا َي َرا ََ َسَنًة َوَشهأ ُعو
. َماعي يَح السَّ  َصحي

ُهوُر، َوَلَأ  ُّ الأَكاتيُب الأَمشأ ِي الأبَ يأَساّني ي ُل َعبأُد الرَّحي اضي ََ ي الأ َ الأَقاضي َها تُ ُويفِي ن أ ري مي خي  َيُكنأ يفي َويفي رَبييٍع اْلأ
ََ َديِيًنا َكثيرَي الصََّدَقةي َوالأعيَبادَ زََمانيهي  لأَقَراَفةي، وََكا َر ِبي صأ ري مي نأُه، َوُدفيَن بيظَاهي َسَن كيَتابًَة مي ةي، َولَُه َأَحٌد َأحأ

تيَغاليهي ِبيي  َجَّ َوالأُمَجاَورََة َمَع اشأ ثيُر اْلأ ََ ُيكأ َُساَرى، وََكا َمةي ُوُقوٌف َكثيريٌَة َعَلى الصََّدَقةي َوَفكِي اْلأ دأ
ليهي،  ُع إيََل قَ وأ ريُمُه، َويَ رأجي ُمُه َوَُيأََتيُمُه َوُيكأ يني يُ َعظِي َُ َصََلُح الدِي لأطَا ََ السُّ ، وََكا َي لأطَا َُهَما اَّللَُّ. -السُّ  َرْحي
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اَئة[ مي عينَي َوََخأسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوتيسأ
597 - 

اَئةٍ ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع  مي عينَي َوََخأسي  َوتيسأ
امي  َن الشَّ ََها مي بي َحَلَب َمنأبيَج َوَغريأ ري َصاحي ُر ُملأكي الأَمليكي الظَّاهي  ذيكأ

َها َا َعن أ ِهي دي َق َوَعوأ َمشأ يَنَة دي َفأَضُل َمدي ريهي ُهَو َوَأُخوُه اْلأ  َوَحصأ
َر، َوَقطأعَ  صأ ََّيَر مي لي دي ََ َقدأ ذََكرأََن قَ بأُل ُملأَك الأَعادي ُه ُخطأَبَة الأَمليكي الأَمنأُصوري َوَلدي الأَمليكي الأَعزييزي ُعثأَما

، َوَخب ُ  ََ رييُّو صأ َُمَراُء الأمي ا فَ َعَل َذليَك َلَأ يَ رأَضُه اْلأ يني يُوُسَف بأني أَيُّوَب، َوأَنَُّه َلمَّ ِأ بأني َصََلحي الدِي َثتأ نييَّاَُتُ
َفأَضَل بيَصرأَخَد، َوَتَكرََّرتي الأُمَكاتَ َباُت َوالأُمَراَسََلُت يفي طَاَعتيهي، فَ َراَسُلوا َأَخَويأهي:  ََلَب، َواْلأ َر ِبي الظَّاهي

َذا َخَرَج إيلَيأ  ، فَإي ِأ ُل إيلَيأهي ُرَج الأَمليُك الأَعادي ريَها ليَيخأ َق َوَحصأ َمشأ دي دي ُعوََّنَُما إيََل َقصأ ، َيدأ ِأ نَ ُه [ بَ ي أ نأ ِأ ]مي هي
َلُموُه، َوصَ  َر َأسأ صأ َي الأبيََلَد.مي ليَكا  اُروا َمَعُهَما، فَ َيمأ

ََّ النِييَل َلَأ يَزيدأ  ، َوانأَضاَف إيََل َذليَك َأ لي لأَمليكي الأَعادي َََبُ َواتََّصَل ِبي َر  وََكثُ َر َذليَك، َحَّتَّ َفَشا اْلأ ِبييصأ
َرأَض لييَ زأرََع النَّاُس، َفَكثُ َر الأَغََل  يني الزِيََّيَدَة الَِّتي تَ رأَكُب اْلأ ُر الدِي ََ َفخأ ، وََكا ُنأدي ُة اْلأ تأ قُ وَّ ََ ُء َفَضُع

رييَّةي ْلييَصاري َِبنيَياَس ليَيأأخُ  َن الأَمَمالييكي النَّاصي امي ُهَو َوََجَاَعٌة مي َر إيََل الشَّ صأ َذَها َجرأَكُس َقدأ فَاَرَق مي
رٍي َكبيرٍي تُ رأكييٍِ  َمي ، وََكاَنتأ ْلي لي ري الأَعادي مأ هي ِبَي سي َأ ُل، فََأَمَر َجرأَكَس بيَذليَك. لينَ  ََمُه الأَعادي ُُه بيَشارَُة، َقدي اَتَّ  اَسأ

، َوقَ  َجِي َن اْلأ ا َعاَد مي َنَة، فَ َلمَّ هي السَّ َساَمَة َقدأ َحجَّ َهذي لي يُ عأَرُف ِبُي نأ ُأَمَراءي الأَعادي رٌي مي ََ َأمي اَرَب وََكا
َفأَضُل، فَ َلقي  َفأَضُل َصرأَخَد، نَ َزَل الأَمليُك اْلأ هي. فََأَجابَُه َوَحَلَف َلُه، َوَعرََّفُه اْلأ سي َأ َرَمُه، َوَدَعاُه إيََل نَ  َيُه َوَأكأ

ا فَارَ  ُر، فَ َلمَّ َمأ َف َلُه اْلأ َا َحَلَف لييَ نأَكشي ، َوإيََّّ لي نأ بيطَانَةي الأَعادي ََ ُأَساَمُة مي ، وََكا َالي َفأَضُل َجلييََّة اْلأ َق اْلأ
َََبَ َأرأَسَل إيََل الأعَ  َر، يُ َعرِيفُُه اْلأ لي َوُهَو ِبييصأ  ادي
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َفأَضلي َبَصرأَخَد، وََكَتَب إيََل إيََّيٍس جَ  ري اْلأ َصأ َق َيَأُمُرُه ِبي َمشأ ي بيدي هي الَّذي يَعُه، فََأرأَسَل إيََل َوَلدي رأَكَس َجَي
َن النَّ  َا مي بي بيلأبييَس، َوَغريأيِهي ، َصاحي رييِي ٍَ الأَقصأ ري َوَميأُمو هي َعَلى َحصأ تيَماعي َمَع َوَلدي جأ َلي ِأ ِبي رييَّةي َيَأُمُرُه اصي

. َفأَضلي  اْلأ
َنةي،  َن السَّ ُوََل مي تَ َهلِي َُجَاَدى اْلأ ََلَب يفي ُمسأ ري ِبي يهي الظَّاهي َفأَضُل اْلأَََبَ، َفَساَر إيََل َأخي َع اْلأ َوَوَصَل َوَسَي

 ََ ري، وََكا هأ َر الشَّ ، َفَمنَ َعُه إيََل َحَلَب َعاشي لي هي الأَعادي نأ ُأَمَرائيهي إيََل َعمِي ريًا َكبيريًا مي ُر َقدأ َأرأَسَل َأمي الظَّاهي
َعلأ َوَعاَد ليَوقأتيهي، فَ َتَحرََّك  َأ ِأ يَ  َتَب ريَسالََتُه، فَ َل َأ ُيكأ َن الأُوُصولي إيلَيأهي، َوَأَمَرُه ِبَي ُل مي ُر ليَذليَك الأَعادي الظَّاهي

كَ  ٍِ َوَحَصَرَها، َوََجََع َعسأ نأ رََجٍب، َوَساَر إيََل قَ لأَعةي َْنأ رييَن مي سي َوالأعيشأ ادي َرُه َوَقَصَد َمنأبيَج َفَمَلَكَها ليلسَّ
 فَ َتَسلََّمَها َسلأَخ رََجٍب.



َرى، َوَأرأَسَل إيََل َجرأَكَس وَ  نَُّه َساَر إيََل ُبصأ َق فَإي َمشأ ُِ بيدي لي الأُمقيي ِأ َعَلى  -َمنأ َمَعُه َوَأمَّا ابأُن الأَعادي َوُه
َرى  -َِبنيَياَس َُيأُصُروََّنَا  ا طَاَل ُمَقاُمُه َعَلى ُبصأ ِأ َيُييُبوُه إيََل َذليَك َبلأ َغاَلُطوُه، فَ َلمَّ ِأ إيلَيأهي، فَ َل ُعوُه َيدأ

ِأ إيََل ُمَساَعدَ  ُعوُه ِأ َيدأ رُي ُأَساَمُة إيلَيأهي َمي َق، َوَأرأَسَل اْلأ َمشأ َ َعاَد إيََل دي َنُه َوَبنيأ تيهي، فَاتَُّيَق أَنَُّه َجَرى بَ ي أ
َل، َوت َ  ي الأَقوأ رييَّةي ُمَنافَ َرٌة فََأغأَلَظ َلُه أَلأَبكأ ، َوبَ عأضي الأَمَمالييكي الأكيَباري النَّاصي اريسي ََ ي الأ ى إيََل أَلأَبكأ َعدَّ

يُعُه إيََل ُأَساَمَة، فَ  َكُر َجَي لأَيدي َوََثَر الأَعسأ َيعألي ِبي َتَمُعوا  الأ َق، َواجأ َمشأ ، فَأَمََّنُه َوَأَعاَدُه إيََل دي ََ َيأُمو َتَذمَّ ِبي اسأ
نأ َصرأَخَد، َوَأرأَسُلوا إيََل الأَمليكي  َزُلوُه مي ، َوأَن أ يني ري بأني َصََلحي الدِي نأَد الأَمليكي الظَّافيري َخضي ِأ عي  ُكلُُّه

َفأَضلي َُيُثُّوََّنَُما َعَلى الأوُ  ري َواْلأ نأ َمنأبيَج الظَّاهي ُق، فَ َوَصَل مي ُر َيََتَبَُّص َويَ تَ َعوَّ ، َوالأَمليُك الظَّاهي ِأ ُصولي إيلَيأهي
ُد بأُن تَ  يني ُُمَمَّ ُر الدِي بُ َها ََنصي َا َصاحي ًما، َوَأقَاَم َعَلى َْحَاَة َُيأُصُرَها َوِبي رييَن يَ وأ شأ يني إيََل َْحَاَة يفي عي قييِي الدِي

َع َعَشَر َشهأ  يَناٍر ُصورييٍَّة، إيََل ََتسي يني َثََلثينَي أَلأَف دي َطَلَحا َوَْحََل َلُه ابأُن َتقييِي الدِي ، فَاصأ ََ ري رََمَضا
نأَد مَ  َها عي ، فَ نَ َزُلوا َعَلي أ َلَبكَّ َق َعَلى َطرييقي بَ عأ َمشأ َها إيََل دي ن أ أَص، ُثَّ َسارُوا مي َها إيََل ْحي ن أ دي َوَساُروا مي جي سأ

ا ، فَ َلمَّ ري بأني َصََلحي  الأَقَدمي رييَُّة َمَع الأَمليكي الظَّافيري َخضي ُِ الأَمَمالييُك النَّاصي َق َأََتُه َمشأ نَ َزُلوا َعَلى دي
َق َتُكو  َمشأ ِأ إيَذا َمَلُكوا دي َفأَضلي َأَّنَُّ يهي اْلأ ري َوَأخي َ الظَّاهي تَ َقرَّتأ َبنيأ َدُة اسأ ، وََكاَنتي الأَقاعي يني َُ بيَيدي الدِي

َفأَضلي  َقى اْلأ يُعُه َلُه، َوتَ ب أ اُم َجَي َقى الشَّ َق، فَ يَ ب أ َمشأ ُر دي َِ الظَّاهي َذا َمَلُكوَها َتَسلَّ َر، فَإي صأ ََ إيََل مي ريُو ، َوَيسي
مَ  دأ هي ليَيَحُضَر يفي خي يني قَ َراَجَة َِمأُلوكي َواليدي َفأَضُل َصرأَخَد إيََل زَيأني الدِي َِ اْلأ ، َوَسلَّ َفأَضلي ُر ليْلأ صأ تيهي، مي

َلهُ  َزَل َواليَدَتُه َوَأهأ  َوأَن أ
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بيَها. ريأُكوه َصاحي يني شي نأَد َأَسدي الدِي أَص، فََأقَاُموا عي ِأ إيََل ْحي َُه َها َوَسريَّ ن أ  مي
يَنةي ََنبُ ُلَس َوَسريََّ ََجأ  ، فَ نَ َزَل ]َعَلى[ َمدي امي َر إيََل الشَّ صأ نأ مي ُل َقدأ َساَر مي ََ الأَمليُك الأَعادي َن وََكا ًعا مي

يني َجرأكَ  ُر الدِي ، َوَحَضَر َفخأ َفأَضلي ري َواْلأ َظَها، فَ َوَصُلوا قَ بأَل ُوُصولي الظَّاهي ََ َق ليَيحأ َمشأ َكري إيََل دي ُس الأَعسأ
ي الأَقعأدَ  َق َوقَاتَ ُلوَها رَابيَع َعَشَر ذي َمشأ َُوا إيََل دي ري، َوزََح نأَد الظَّاهي رييَّةي عي َن النَّاصي ُُه مي َتدَّ َوَغريأ ةي، َواشأ

ُِ اللَّيأُل، فَ َعاُدوا َوَقدأ َقويَي الطََّمُع يفي َأخأ  رََكُه وري، فََأدأ لسُّ َها، فَالأَتَصَق الرِيَجاُل ِبي َها، ُثَّ الأقيَتاُل َعَلي أ ذي
َكَر  ََّ الأَعسأ َ ِأ يَ بأَق إيَلَّ ُملأُكَها، ْلي َها َمرًَّة ََثنيَيًة َوََثليَثًة، فَ َل َُوا إيلَي أ ، زََح مي َي ابأني الأُمَقدَّ َصعيَد إيََل َسطأحي َخا

ِأ  ُِ اللَّيأُل، َوُه رََكُه ا َأدأ ُِ اللَّيأُل َلَمَلُكوا الأبَ َلَد، فَ َلمَّ ُه ريكأ وري، فَ َلوأ َلَأ يُدأ ٌق ليلسُّ ََ َعَلى َوُهَو ُمََلصي َعازيُمو
ِأ َعني الأبَ َلدي َمانيٌع، َحَسَد ا َرًة، َولَيأَس َْلُ في ُبكأ َُ الزَّحأ َفأَضَل، فََأرأَسَل إيلَيأهي يَ ُقوُل َلُه َتُكو ُر َأَخاُه اْلأ لظَّاهي

ََّ َواليَدِتي  َت َأ َفأَضُل: َقدأ َعليمأ َر. فَ َقاَل َلُه اْلأ صأ ُ الأَعَساكيَر َمَعُه إيََل مي هي َوُيَسريِي ُق َلُه َوبيَيدي َمشأ ليي دي  - َوَأهأ
ُلَك أَيأًضا  ِأ َأهأ ، لَ  -َوُه َرأضي ََّ َهَذا الأبَ َلَد َلَك تُعيريََُنُه َعَلى اْلأ بأ َأ سي ََ إيلَيأهي، فَاحأ ٌع َيَأُوو ضي ِأ َموأ يأَس َْلُ

ُر. صأ َأ َُيأَلَك مي َة إيََل َأ هي الأُمدَّ ليي َهذي ُكَنُه َأهأ  ليَيسأ



َاَل قَالَ  َفأَضُل َذليَك اْلأ ا رََأى اْلأ ُر إيََل َذليَك، َوَلَّ، فَ َلمَّ ِأ َيُيبأُه الظَّاهي ِأ  فَ َل رييَّةي وَُكلِي َمنأ َجاَء إيلَيأهي ليلنَّاصي
ِأ  ُت ئ أ ِأ جي ُت َأ ُكن أ ، َوإي لي دي إيََل الأَعادي ِأ يفي الأَعوأ نأُت َلُك ِأ إيَِلَّ فَ َقدأ َأذي ُت ئ أ ِأ جي ُت َأ ُكن أ : إي ُنأدي َن اْلأ ي مي  إيََل َأخي

ِأ يُ  ََ النَّاُس ُكلُُّه ََبُ، وََكا ِأ َوُهَو َأخأ ُت ري فَأَن أ ُل الظَّاهي َواَك، َوالأَعادي َفأَضَل، فَ َقاُلوا: َما نُرييُد سي ََ اْلأ رييُدو
يني قَ َراَجُة  يني َجرأَكُس َوزَيأُن الدِي ُر الدِي ، فَ َهَرَب َفخأ دي ََ َْلُِأ يفي الأَعوأ يَك، فََأذي نأ َأخي َنا مي ي َأَحبُّ إيلَي أ الَّذي

ِأ َمنأ َدَخَل دي  ُه ن أ َفأَضُل َصرأَخَد، َفمي ُر َأعأطَاُه اْلأ َمأ َسَخ اْلأ ََ ا ان أ هي، فَ َلمَّ ِأ َمنأ َعاَد إيََل إيقأطَاعي ُه ن أ َق، َومي َمشأ
تَ َقرَّ الصُّلأُح َعلَ  ، َواسأ ِأ نَ ُه ، َفََتَدََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ لي يدي الصُّلأحي َمَع الأَعادي ِأ َعاُدوا إيََل ََتأدي َأ َعَليأهي ى َأ

َيُة وَ  ري َمنأبيُج، َوَأفَامي ََ ليلظَّاهي َفأَضلي َُسَيأَساُط، َيُكو َُ ليْلأ َن الأَمَعرَّةي، َوَيُكو َنٌة مي رأطَاَب، َوقُ ًرى ُمَعي َّ ََ َك
مي  عينَي ]َوََخأسي ٍَ َوتيسأ َق َأوََّل الأُمَحرَّمي َسَنَة ََثَا َمشأ ، َوَْحَلينَي، َورََحُلوا َعنأ دي ٍ اَئٍة[ ، َوَسُروُج، َورَأأُس َعنيأ

أَص فََأقَ  َفأَضُل ْحي ، فَ َقَصَد اْلأ َع الأُمَحرَّمي َق ََتسي َمشأ ُل إيََل دي ُر إيََل َحَلَب، َوَوَصَل الأَعادي َا َوَساَر الظَّاهي اَم ِبي
هي  نأدي نأ عي َق، َوَعاَد مي َمشأ ري دي َتَمَع بيهي بيظَاهي أَص، فَاجأ نأ ْحي َفأَضُل إيلَيأهي مي  َوَساَر اْلأ
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 َِ َها لييَ َتَسلَّ ن أ أَص، َوَساَر مي ٍ َوَسُروَج  إيََل ْحي تَ َقرَّ َلُه: رََأَس َعنيأ َِ َِبقيَي َما اسأ َُسَيأَساَط، فَ َتَسلََّمَها، َوَتَسلَّ
َُِهَا.  َوَغريأ

 
 ََ َُراَسا َُواريزأَم َشاهأ ِبي ََ ْلي يهي َما َكا يني َوَأخي َياثي الدِي ُر ُملأكي غي  ذيكأ

َن الطَّالأ  يَل مي دي بأني َخرأمي رَي ُُمَمَّ َو الرُّوذي َوُسَؤاَل ُجَقَر الَتُّأكييِي َقدأ ذََكرأََن َمسي تييََلَءُه َعَلى َمرأ . َواسأ َي َقا
ا وَ  ، َوَلمَّ يني َياثي الدِي َكري غي ََ يفي َُجأَلةي َعسأ َأ َيُكو َو َأ َرأ ٍد ُخَواريزأَم َشاهأ ِبي يني ُُمَمَّ َصَل  ََنئيبي َعََلءي الدِي

يني يفي  َياثي الدِي يَل إيََل غي ِأ َضعأُف  كيَتاُب ابأني َخرأمي نأتيَماءي إيلَيأهي َا َدَعاُه إيََل اَلي ََّ َهَذا إيََّّ َِ َأ َمعأََن ُجَقَر، َعلي
نأ َغزأنََة يفي َعَساكيريهي وَ  ، َفَساَر مي ََ يهي إيََل ُخَراَسا عي َتدأ يني َيسأ َهابي الدِي يهي شي بيهي، فََأرأَسَل إيََل َأخي هي َصاحي ُجُنودي

تيهي َوَما َُيأَتاُج إي   لَيأهي.َوُعدَّ
َرُه ُخُروَج غي  ََ َيكأ ، وََكا يني َياثي الدِي ُّ ََنئيًبا َعنأ غي ٍد الأَمرأَغِني رُي ُعَمُر بأُن ُُمَمَّ َمي ََراَة اْلأ ََ ِبي يني وََكا َياثي الدِي

َها، َوتَ رأكي  دي لأَكفِي َعنأ َقصأ َتَشارَُه، فََأَشاَر ِبي يني َواسأ َياُث الدِي َضَرُه غي ، فََأحأ ََ َها،  إيََل ُخَراَسا ريي إيلَي أ الأَمسي
يني يفي َعَساكيريهي َوَعَساكي  َهاُب الدِي َعاَدُه َعنأُه، ُثَّ تَ رََكُه، َوَوَصَل شي ري فَأَنأَكَر َعَليأهي َذليَك، َوَأرَاَد إيب أ

ا َوَصُلوا إيََل َميأَمَنةَ  َنةي، فَ َلمَّ هي السَّ نأ َهذي ُوََل مي ََ َوَغريأيَها يفي َُجَاَدى اْلأ َتا سأ جي َ سي َي قَ رأيٌَة َبنيأ ، َوهي
َو، َيطأُلُبُه ليُيَسلِيَمَها إيلَ  َيظي َمرأ َتحأ يني كيَتاُب ُجَقَر ُمسأ َهابي الدِي ، َوَصَل إيََل شي ََ ُزَِب َي وَُكرأ يأهي، الطَّالأَقا

ُلَها َمَع الأ  َها، َفَخَرَج َأهأ ََ َلُه، َفَساَر إيلَي أ يني فََأذي َياَث الدِي ََ َأَخاُه غي َتأأَذ يِي َوقَاتَ ُلوُه، فَاسأ َُواريزأمي َكري اْلأ َعسأ



ُِ الأبَ َلَد، وَ  َخُلوُه ، فََأدأ ِأ ، َفَحَمُلوا َعَليأهي ِأ ِأ َواْلأيدِي يفي قيَتاْليي َلةي َعَليأهي َمأ ْلأ َحابَُه ِبي َييَ َلةي فََأَمَر َأصأ لأ َُوا ِبي زََح
 ََ ََما ُل الأبَ َلدي اْلأ َأ قَارَبُوا السُّوَر، َفَطَلَب َأهأ ، َوَخَرجَ إيََل َأ ِأ َعرُّضي إيلَيأهي ِأ وََكفَّ النَّاسي َعني الت َّ  ، فََأمَّنَ ُه
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يَل. َمي يني فَ َوَعَدُه اْلأ َهابي الدِي  ُجَقُر إيََل شي
َُه إيََل َهَراَة ُمَكرًَّما، َوسَ  َها، فََأَخَذ ُجَقَر َوَسريَّ َو بَ عأَد فَ تأحي يني إيََل َمرأ َياُث الدِي َو إيََل ُثَّ َحَضَر غي َِ َمرأ لَّ

هي ُخَواريزأَم َشاهأ ُُمَمَّ  نأ َعمِي َشاهأ بأني ُخَواريزأَم َشاهأ ُتُكَش، َوَقدأ ذََكرأََن َهَربَُه مي ََ بأني َمليكأ نأُدوَخا دي بأني هي
ليَها. َي إيََل َأهأ َسا حأ ْلأي ، َوَوصَّاُه ِبي يني َياثي الدِي  ُتُكَش إيََل غي

يني إي  َياُث الدِي ُعوٍد، ُثَّ َساَر غي ريي زينأكيي بأني َمسأ َمي َس، فََأَخَذَها ُصلأًحا، َوَسلََّمَها إيََل اْلأ يَنةي َسَرخأ ََل َمدي
لأَعَساكيري إيََل ُطوَس، فََأرَاَد اْلأَ  هي َوَأقأَطَعُه َمَعَها َنَسا َوأَبييَورأَد، ُثَّ َساَر ِبي نأ َأوأََلدي َعمِي َا َوُهَو مي ي ِبي رُي الَّذي مي

َأ ََيأ  َناٍء بيدي َأ ُز َثََلثَُة َأمأ ُب أ ٍم، فَ بَ َلَغ اْلأ ، َتنيَع فييَها َوََل ُيَسلِيَمَها، فََأغأَلَق َِبَب الأبيََلدي َثََلثََة َأَّيَّ ِنيٍِ يَناٍر رُكأ
، فََأمََّنُه، َفَخَرَج إي  ََ ََما يني َيطأُلُب اْلأ َياثي الدِي ُل الأبَ َلدي َعَليأهي، فََأرأَسَل إيََل غي لَيأهي، َفَخَلَع َعَليأهي َفَضجَّ َأهأ

ا َمَلَكَها َأرأَسَل إيََل َعلييٍِ َشاهأ بأني ُخَواريزأَم َشاهأ ُتُكَش، َوُهَو ََنئيُب َأخي  َُه إيََل َهَراَة، َوَلمَّ يهي َعََلءي َوَسريَّ
َأ أَ  رُُه إي ، َوُُيَذِي ٍد بينَ يأَسابُوَر، َيَأُمُرُه ِبيََُارََقةي الأبَ َلدي يني ُُمَمَّ ََ َمَع الدِي . وََكا يني َهابي الدِي يهي شي قَاَم َسطأَوَة َأخي

، َوَحصَُّنوُه، َوَخرَّ  ِي الأبَ َلدي ليي نأ َتسأ تيَناعي مي مأ ُقوا َعَلى اَلي ََ نأ ُخَواريزأَم َشاهأ، فَات َّ َكٌر مي بُوا َما َعلييٍِ َشاهأ َعسأ
َجاَر. َوَساَر غي  َشأ َن الأعيَمارَةي، َوَقَطُعوا اْلأ ريهي مي َها َأَوائيَل رََجٍب، بيظَاهي يني إيََل نَ يأَسابُوَر، فَ َوَصَل إيلَي أ َياُث الدِي

هي َُمأمُ  يني َذليَك قَاَل ليَوَلدي َياُث الدِي ا رََأى غي ، فَ َلمَّ يني إيََل الأقيَتالي َهابي الدِي يهي شي َكُر َأخي َم َعسأ وٍد: َقدأ َوتَ َقدَّ
َو، َوهُ  تأحي َمرأ َكُر َغزأنََة بيََ لأ إيََل َسبَ َقَنا َعسأ ، فَاْحأي ِي سأ َلي ََ ِبي ُصُلو َتُحوا نَ يأَسابُوَر، فَ َيحأ َأ َأ يَ  ََ َأ ِأ يُرييُدو

ِأ أَ  ِأ يَ ُردَُّه وري. َفَحَمَل، َوَْحََل َمَعُه ُوُجوُه الأُغورييَّةي، فَ َل َل إيََل السُّ عأ َحَّتَّ َتصي . َوََل تَ رأجي َن الأبَ َلدي َحٌد مي
 َِ َعُدوا َعَل وري، َحَّتَّ َأصأ وري قَاَل  السُّ يهي َعَلى السُّ َِ َأخي يني َعَل َهاُب الدِي ا رََأى شي يني إيلَيأهي، فَ َلمَّ َياثي الدِي غي

ٍَ فييهي، َفَسَقطَ  نأ َهاُهَنا، َوَأَشاَر إيََل َمَكا وَر مي َعُدوا السُّ َيَة َواصأ هي النَّاحي َحابيهي: اقأُصُدوا بيَنا َهذي َصأ  ْلي
ًما، َفَضجَّ ال َهدي وُر ُمن أ ، َوَدَخَل الأُغورييَُّة الأبَ َلَد، السُّ ُل الأبَ َلدي ََ َوَأهأ يُّو َُواريزأمي َل اْلأ بيريي َوُذهي لتَّكأ نَّاُس ِبي

: َمنأ  لنِيَداءي يني فََأَمَر ِبي َياثي الدِي نأ ََّنَاٍر، فَ بَ َلَغ اْلأَََبُ إيََل غي َوًة َوََّنَُبوُه َساَعًة مي ََّنََب َماًَل َأوأ َوَمَلُكوُه َعن أ
ريهي.آَذى أَ   َحًدا َفَدُمُه َحََلٌل، فََأَعاَد النَّاُس َما ََّنَُبوُه َعنأ آخي

اري  َن التُّجَّ قَائيَنا مي دي َثِني بَ عأُض َأصأ ثَةي  -َوَلَقدأ َحدَّ َادي هي اْلأ ََ بينَ يأَسابُوَر يفي َهذي ي -وََكا نأ َمَتاعي : َّنُيَب مي
َع الأعَ  ا َسَي ٌر، فَ َلمَّ نأ َُجأَلتيهي ُسكَّ ٌء مي ٌء َشيأ ، َوبَقيَي ِلي بيَساٌط َوَشيأ ِنِي يَع َما َأَخُذوا مي َكُر النِيَداَء َردُّوا َجَي سأ

، فَ َقاُلوا: َأمَّا ِأ ُه ن أ ُتُه مي َر َمَع ََجَاَعٍة، َفَطَلب أ كَّ ري، فَ َرأَيأُت السُّ كَّ َن السُّ  مي
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َمَع َأَحٌد، وَ  أَُلَك َأَلَّ َيسأ ُر فََأَكلأَناُه فَ َنسأ كَّ نأُه، َوَلَأ السُّ لٍِ مي ِأ يفي حي ُت َناَك، فَ ُقلأُت: أَن أ َت ََثََنُه َأعأطَي أ َأ َأَردأ إي
ي ِلي َقدأ  َيُكني الأبيَساُط َمَع ُأولَئيَك، )قَاَل: َفَمَشيأُت إيََل َِببي الأبَ َلدي َمَع النَّظَّارَةي، فَ َرأَيأُت الأبيَساَط( الَّذي

نأَد َِببي الأبَ َلدي َلَأ ََيأ  َهُد أُلأقيَي عي ِنِي َمنأ َيشأ تُُه َوقُ لأُت: َهَذا ِلي َفطََلُبوا مي َأ َيَأُخَذُه، فََأَخذأ ُسرأ َأَحٌد َعَلى َأ
تُُه. َد ِلي َوَأَخذأ َضرأُت َمنأ َشهي  بيهي، فََأحأ

 ُِ ، فََأَخَذُه ُل الأبَ َلدي ِأ َأهأ َرَجُه ، فََأخأ عي َامي ْلأ يِينَي ََتَصَُّنوا ِبي َُواريزأمي ََّ اْلأ َذ َعلييٌّ  ُثَّ إي ، َوُأخي ِأ الأُغورييَُّة َوََّنَُبوا َماَْلُ
 َِ َضَرُه، َوَعُظ ًَل، فَأَنأَكَر َذليَك َعَلى َمنأ َأحأ يني رَاجي َياثي الدِي نأَد غي ُر عي ضي َشاهأ بأُن ُخَواريزأَم َشاهأ، َوُأحأ

ُر فييهي، َوَحَضَرتأ َدايٌَة َكاَنتأ َلَعلييٍِ َشاهأ، َوقَاَلتأ ليغييَ  َمأ ؟ اْلأ وأََلدي الأُمُلوكي َعُل ِبَي َأ : َأَهَكَذا يُ  يني اثي الدِي
َسُه، َوَسريََّ ََجَاَعَة  َأ رييري، َوطَيََّب نَ  َعَدُه َمَعُه َعَلى السَّ هي، َوَأق أ َُمَراءي فَ َقاَل: ََل! َبلأ َهَكَذا، َوَأَخَذ بيَيدي اْلأ

تيظأَهاري، َوأَ  سأ يََّة إيََل َهَراَة ََتأَت اَلي َُواريزأمي َياَء اْلأ َنتيهي، ضي َرُه َعَلى اب أ هأ هي، َوصي يني ابأَن َعمِي َياُث الدِي َضَر غي حأ
، وَ  يني ََ َوَخَراَجَها، َوَلقََّبُه َعََلَء الدِي ُه َحرأَب ُخَراَسا ، َوَوَلَّ َد بأَن أَِي َعلييٍِ الأُغورييَّ يني ُُمَمَّ َجَعَل َمَعُه الدِي

لي َوُجوَه الأُغورييَّةي، َورََحَل إيََل هَ  َسَن إيََل َأهأ ، َوَأحأ يني َهابي الدِي يهي شي َِ َعلييًّا َشاهأ إيََل َأخي َراَة، َوَسلَّ
ِأ َماًَل َكثيريًا.  نَ يأَسابُوَر، َوفَ رََّق فييهي

لَ  ََّ َأهأ ، فَ َوَصَل إيََل قَ رأيٍَة، َفذُكيَر لَُه َأ ََ َتا سأ َيةي ُقهي يني إيََل ََنحي َهاُب الدِي يلييٌَّة، ُثَّ رََحَل بَ عأَدُه شي َاعي َها إيَسأ
، َوَخرََّب الأَقرأيََة َفَجَعَلَها َخاوييَةً  رَارييِي ي الذَّ ، َوَسِبِي َوالي َمأ َها،  فََأَمَر بيَقتألي الأُمَقاتيَلةي، َوََّنأبي اْلأ َعَلى ُعُروشي

يلي  َاعي ليَها إيَسأ يُع َأهأ َي الَِّتي َجَي َن الأُمُد َي مي َها َوَحَصَرَها، فََأرأَسَل ُثَّ َساَر إيََل َكَناَِبَد َوهي يٌَّة، فَ نَ َزَل َعَلي أ
ي َبَدا ٌد، َفَما الَّذي نَ َنا َعهأ ، َويَ ُقوُل: بَ ي أ يني َهاَب الدِي ُكو َأَخاُه شي يني َيشأ َياثي الدِي ََ إيََل غي َتا سأ ُب ُقهي  َصاحي

ي؟ َر بَ َلدي نَّا َحَّتَّ َُتَاصي  مي
ينَ  يلييَُّة الَّذي َاعي َسأ ُف اْلأي َتدَّ َخوأ َها،  َواشأ ن أ ُرُجوا مي ََ ليَيخأ ََما ، َفَطَلُبوا اْلأ يني َهابي الدِي نأ شي يَنةي مي لأَمدي ِبي

َا الصَََّلَة، َوشي  يَنَة َوَسلََّمَها إيََل بَ عأضي الأُغورييَّةي، فََأقَاَم ِبي ِأ َوَمَلَك الأَمدي َرَجُه ، َوَأخأ ِأ ، فََأمَّنَ ُه ََلمي سأ َعاَر اْلأي
يني ف َ  َهاُب الدِي ، َورََحَل شي يني َياثي الدِي يهي غي يلييَّةي، فَ َوَصَل إيلَيأهي َرُسوُل َأخي َاعي َسأ ٍن آَخَر ليْلأي صأ نَ َزَل َعَلى حي

َأ فَ َعلأُتُه؟ فَ َقاَل: ََل. فَ َقاَل: إينَُّه ي َ  ، َفََل ََيأريي َحَرٌد إي َي لأطَا َن السُّ ٌم مي ُقوُل فَ َقاَل الرَُّسوُل: َمعيي تَ َقدُّ
ََُه َلَك َما َلَك َوليَرعي  ، َفَسلَّ َسي أ َعلأ َعُل َما َأَمَرّني قَاَل: اف أ َأ َأف أ ، ارأَحلأ، قَاَل: ََل َأرأَحُل، قَاَل: إيَذ يَِّتي

قي   َوَقَطَع َأطأَناَب ُسَرادي
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َكُر َوُهَو   يني َوالأَعسأ َهاُب الدِي ، فَ َرَحَل شي َي لأطَا مي السُّ ، َوقَاَل: ارأَحلأ بيتَ َقدُّ يني َهابي الدِي َكاريٌه، َوَساَر إيََل شي
ِأ بيَغزأنََة َغَضًبا ليَما فَ َعَلُه َأُخوُه َمَعهُ  ، َوَلَأ يُقي  بَ َلدي اْلأينأدي



 
نَ ُهَما لي َوالصُّلأحي بَ ي أ يني بيََلَد الأَعادي دي نُوري الدِي ُر َقصأ  ذيكأ

بُ  َُ َشاهأ، َصاحي ََل يني َأرأسي َز نُوُر الدِي َنةي أَيأًضا ََتَهَّ هي السَّ ، َوََجََع َعَساكيَرُه َوَساَر إيََل  يفي َهذي لي صي الأَموأ
َل َلمَّ  ََّ الأَمليَك الأَعادي ََ َسَبُب َحرََكتيهي َأ ََ َوالرَُّها ; وََكا َزييَرةي: َحرَّا ْلأ لي ِبي َر بيََلدي الأَمليكي الأَعادي صأ ا َمَلَك مي

يني َوالأمَ -َعَلى َما ذََكرأََنُه قَ بأُل  - َََق نُوُر الدِي يَن ، ات َّ ُب َمارأدي ُب َحَلَب َوَصاحي ُر، َصاحي ليُك الظَّاهي
ا َتََ  ، فَ َلمَّ ِأ هي دي َأَحدي لي َعنأ َقصأ َيقينَي َعَلى َمنأعي الأَعادي َدًة، ُمتَّ َأ َيُكونُوا َيًدا َواحي َا، َعَلى َأ َدتأ َوَغريأيِهي دَّ

يني لي  ري، َأرأَسََل إيََل نُوري الدِي َفأَضلي َوالظَّاهي ََ َحرََكُة اْلأ لي يفي َشعأَبا صي ََزرييََّة، َفَساَر َعني الأَموأ َد الأبيََلَد اْلأ صي يَ قأ
نأَجارَ  ُب سي يني زينأكيي، َصاحي َمادي الدِي ُد بأُن عي يني ُُمَمَّ هي ُقطأُب الدِي َنةي، َوَساَر َمَعُه ابأُن َعمِي هي السَّ نأ َهذي  مي

يَن، َوَوَصَل إيََل رَأأ  ُب َمارأدي يبينَي، َوَصاحي َراُض يفي َوَنصي َمأ َُ قَ يأظًا، َفَكثُ َرثي اْلأ ََ الزََّما ، وََكا ٍ سي َعنيأ
َكريهي.  َعسأ

ا َوَصَل  ََُظ الأبيََلَد، فَ َلمَّ َكٌر َُيأ ائيزي َوَمَعُه َعسأ ََ لأَمليكي الأ لي يُ َلقَُّب ِبي ََ َوَلُد الأَعادي َرَّا ََ ِبي يني إيََل وََكا نُوُر الدِي
ٍ َجاَءتأُه ُرُسلُ  ََ نُوُر  رَأأسي َعنيأ ََ فييهي، وََكا ََ الصُّلأَح َويَ رأَغُبو َُمَراءي َيطأُلُبو نأ َأَكابيري اْلأ ائيزي َوَمنأ َمَعُه مي ََ الأ

، َوانأ  َفأَضلي ري َواْلأ لي َوالأَمليكي الظَّاهي َ الأَمليكي الأَعادي ُِّ َبنيأ ََّ الصُّلأَح َبَدَأ يَتي َع ِبَي يني َقدأ َسَي َضاَف إيََل الدِي
َُمرَ َذليَك كَ  نأ َأَكابيري اْلأ نأَدُه مي ائيُز َوَمنأ عي ََ َكريهي، فََأَجاَب إيلَيأهي، َوَحَلَف الأَمليُك الأ َراضي يفي َعسأ َمأ َرُة اْلأ اءي ث أ

تَ َنَع كَ  َي امأ َل َلُه، فَإي ََ الأَمليَك الأَعادي َُو ِأ ُُيَلِي َُوا َلُه َأَّنَُّ ، َوَحَل تَ َقرَّتأ َدةي الَِّتي اسأ انُوا َمَعُه َعَليأهي، َعَلى الأَقاعي
. لي  َوَحَلَف ُهَو ليلأَمليكي الأَعادي

، فََأَجاَب إيََل َذليَك، َوَحلَ  لي َن الأَعادي نيي مي هي يفي َطَلبي الأَيمي نأدي َوَلدي نأ عي هي َومي نأدي نأ عي َف َوَساَرتي الرُُّسُل مي
َنتي الأبيََلُد، َوَعاَد  َدُة، َوَأمي تَ َقرَّتي الأَقاعي لي يفي َلُه، َواسأ صي يني إيََل الأَموأ  نُوُر الدِي
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َنةي. َن السَّ ي الأَقعأَدةي مي  ذي
 

يني ََّنأَرَواَلهأ  َهابي الدِي ُر ُملأكي شي  ذيكأ
، َوأَ  ِأ بيَغزأنََة، َوَقَصَد بيََلَد اْلأينأدي ََ َعَلى َما ذََكرأََنُه، َلَأ يُقي نأ ُخَراَسا يني مي َهاُب الدِي ا َساَر شي َِمأُلوَكُه  رأَسلَ َلمَّ

َكُر  اَئٍة[ ، فَ َلقيَيُه َعسأ مي عينَي ]َوََخأسي ٍَ َوتيسأ َبَك إيََل ََّنأَرَواَلهأ، فَ َوَصَلَها َسَنَة ََثَا يني أَي أ ، ُقطأَب الدِي ُُنودي اْلأ
ِأ فييهي مي  ، َوَما َْلُ ِأ َكَرُه تَ َباَح ُمَعسأ َبُك، َواسأ ِأ أَي أ يًدا، فَ َهَزَمُه َوابِي َوَغريأيَها، فَ َقاتَ ُلوُه قيَتاًَل َشدي َن الدَّ

َوًة، َوَهَرَب َمليُكَها، َفَجَمَع َوَحَشَد، َفَكثُ َر ََجأُعُه. َم إيََل ََّنأَرَواَلهأ َفَمَلَكَها َعن أ  َوتَ َقدَّ
نأ  َِ ُهَو فييَها َوَُيَلِييَ َها مي َأ يُقيي َها إيَلَّ ِبَي ظي َأ ُر َعَلى حي دي يني أَنَُّه ََل يَ قأ َهاُب الدِي َِ شي َر  َوَعلي ليَها، َوتَ َعذَّ َأهأ



بَ َها َعلَ  ًَل، َفَصاََلَ َصاحي ِأ َأهأ ثَ ُرُه ، َوَأكأ ُِ بيََلدي اْلأينأدي ٌِ، ُهَو َأعأَظ ي ََّ الأبَ َلَد َعظي ى َماٍل َعَليأهي َذليَك، فَإي
بيَها. َها َوَسلََّمَها إيََل َصاحي ًَل، َوَأَعاَد َعَساكيَرُه َعن أ ًَل َوآجي يهي َلُه َعاجي  يُ َؤدِي

 
ََ الرُّومي ذي  يهي َوَأرأَز نأ َأخي يني َمَلطأَيَة مي ني الدِي ُر ُملأكي رُكأ  كأ

يَنَة َمَلطأَيَة، وَ  ََ َمدي ََل َُ بأُن قيلأج َأرأسي يني ُسَليأَما َن الدِي ، َمَلَك رُكأ ََ ري رََمَضا َنةي، يفي َشهأ هي السَّ َكاَنتأ يفي َهذي
يني قَ يأَصَر َشاهأ، َفَسارَ  يهي ُمعيزِي الدِي َخي ، وََكاَنتأ  ْلي َي الرُّومي َها إيََل َأرأَز ن أ ًما َوَمَلَكَها، َوَساَر مي إيلَيأهي َوَحَصَرُه َأَّيَّ

ًة َطوييلَ  هي ُمدَّ ََ الرُّومي َهذي مٌي َقدأ َمَلُكوا َأرأَز ِأ بَ يأٌت َقدي دي بأني ُصلأُتَق، َوُه ا ليَوَلدي الأَمليكي ابأني ُُمَمَّ ًة، فَ َلمَّ
َها َوقَا ، َساَر إيلَي أ يني ُن الدِي ثيُرَها رُكأ َدٍة يُ ؤأ بُ َها إيلَيأهي ثيَقًة بيهي لييُ َقرِيَر َمَعُه الصُّلأَح َعَلى قَاعي َرَِبَا َخَرَج َصاحي

يَن ]َمَلُكوا[ ، فَ تَ بَ  لي بَ يأتيهي الَّذي َر َأهأ ََ َهَذا آخي نأَدُه َوَأَخَذ الأبَ َلَد، وََكا  اَرَك اَّللَُّ فَ َقَبَض َعَليأهي َواعأتَ َقَلُه عي
ي ََل يَ ُزوُل ُملأُكُه أََبًدا َسرأَمًدا. َيُّ الأَقيُّوُم الَّذي  اْلأ

 
يهي َُمأُمودٍ  َد َوُملأكي َأخي بي آمي ََ َصاحي َما ُر َوفَاةي ُسقأ  ذيكأ

ََ بأني َداُوَد بأني سُ  ََل دي بأني قُ رَّا َأرأسي َُ بأُن ُُمَمَّ َما يني ُسقأ َ ُقطأُب الدِي َنةي تُ ُويفِي هي السَّ ُب يفي َهذي ، َصاحي ََ َما قأ
يَد الأَكَراَهةي  ََ َشدي ا َفَماَت، وََكا ََ ني كيي صأ ري حي ََ َلُه بيظَاهي َسٍق َكا نأ َسطأحي َجوأ ا، َسَقَط مي ََ ني كيي صأ َد َوحي آمي

، َواَتََّ  ِأ هي ري بيََلدي َن َمنأُصوٍر يفي آخي صأ َزَلُه حي َُوري َعنأُه، َقدأ أَب أَعَدُه َوأَن أ يهي َهَذا، َوالن ُّ َخي ُُه ْلي َذ َِمأُلوًكا اَسأ
َ ََتَلََّك بَ عأَدهُ  ا تُ ُويفِي هي، فَ َلمَّ دي َّ َعهأ يًدا، َوَجَعَلُه َوِلي َتُه، َوَأَحبَُّه ُحبًّا َشدي ٍم، إيََّيٌس، فَ َزوََّجُه ُأخأ َة َأَّيَّ دَّ  عي

َلةي، فَأَ  وأ نأ ُأَمَراءي الدَّ ، َوَغريأيهي مي يني ََ ليُقطأبي الدِي َد َوزييًرا َكا ُعونَُه، َفَساَر َوََتَدَّ َتدأ يهي َُمأُموٍد َيسأ رأَسُلوا إيََل َأخي
دَ  ا، فَ َوَصَل إيََل آمي  ُمُيدًّ
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َِ َُمأُموٌد الأبيََلَد َجَي  ، فَ َتَسلَّ تيَناعي مأ مأ َعَلى اَلي دي ِأ يُ قأ يهي، فَ َل َها إيََّيٌس َِمأُلوُك َأخي يَعَها َوَمَلَكَها، َوَقدأ َسبَ َقُه إيلَي أ
، َوَساَر إيََل  َوَحَبسَ  َبأسي َن اْلأ ، فَُأطأليَق مي ُب بيََلدي الرُّومي َع َلُه َصاحي ََ ًة َُمأُبوًسا، ُثَّ َش ُلوَك فَ َبقيَي ُمدَّ  الأَممأ

َلةي. وأ نأ ُأَمَراءي الدَّ ريًا مي ، َفَصاَر َأمي  الرُّومي
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
لأبي  َتدَّ الأَغََلُء ِبي َنةي اشأ هي السَّ َواُت َحَّتَّ َأَكَل النَّاُس يفي َهذي َق أ َرتي اْلأ ، َوتَ َعذَّ رييَّةي ليَعَدمي زيََّيَدةي النِييلي صأ ََلدي الأمي

ٌت َكثيرٌي َأفأََن النَّاَس. ِأ َعَليأهي َوَِبٌء َوَموأ ِأ بَ عأًضا، ُثَّ ْلَيَقُه َتَة، َوَأَكَل بَ عأُضُه  الأَمي أ
َرأ  َها تَ َزلأَزَلتي اْلأ ن أ ََ مي َر َوَغريأيَها، فَأَث ََّرتأ يفي َويفي َشعأَبا صأ ، َومي امي َزييَرةي ُكلِيَها، َوالشَّ ََّيري اْلأ ، َودي لي صي لأَموأ ُض ِبي



نأ  تأ قَ رأيٌَة مي ََ ََس أَص، َوَْحَاَة، َواُنأ َق، َوْحي َمشأ وري بيدي َن الدُّ امي َأََثرًا قَبييَحًة، َوَخرََّبتأ َكثيريًا مي قُ َرى الشَّ
َرى، َوأَث ََّرتأ يفي  ا،  ُبصأ ََراُب َعَلى َطَرابُ ُلَس، َوُصوَر، َوَعكَّ ََل اْلأ تَ وأ يِي أَثَ ًرا َكثيريًا، فَاسأ امي لي الشَّ احي السَّ

ريًَة َلَأ  لأعيَراقي َيسي ، وََكاَنتأ ِبي ، َوَوَصَلتي الزَّلأَزَلُة إيََل بَ َلدي الرُّومي َن الأقيََلعي مأ ُدورًا.َوََنبُ ُلَس، َوَغريأيَها مي   ََتأدي
يٌل.َوفييهَ  ُخُل فييَها مي َداري َما َيدأ ُروَقٌة ِبييقأ َأ َهَتُه َم ََّ َجب أ ، َوَذليَك َأ َي ٌل لَُه رَأأَسا َأ  ا ُوليَد بيبَ غأَداَد طي

 ]الأَوفَ َياُت[
َني َعلييُّ بأنُ  َرجي َعبأُد الرَّْحأ ََ َ أَبُو الأ ، تُ ُويفِي ََ ري رََمَضا َنةي، يفي َشهأ هي السَّ  َويفي َهذي
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يَّ اْلأَ  ََ َكثيرَي الأَوقييَعةي يفي النَّاسي ََل سي ُهورٌَة، وََكا َُُه َمشأ ُظ بيبَ غأَداَد، َوَتَصانيي َبلييُّ الأَواعي َن أ زييِي اْلأ َما يفي وأ
اَئٍة. مي ٍر َوََخأسي ليُدُه َسَنَة َعشأ ََ َموأ َهبيهي َوالأُمَوافيقينَي َلُه، وََكا  الأُعَلَماءي الأُمَخاليَينَي ليَمذأ

ََ َوفييهَ  ٌل، وََكا عأري، َوَلُه َأَدٌب َوَفضأ ََ َحَسَن الشِي ُر، وََكا اعي يَسى بأُن ُنَصريأٍ النَُّمريأييُّ الشَّ َ عي  ا أَيأًضا تُ ُويفِي
تُُه بيبَ غأَداَد.  َموأ

دي بأني أَلََّة، َأوَّ  دي بأني ُُمَمَّ ُد بأُن َحامي َ الأعيَماُد أَبُو َعبأدي اَّللَّي ُُمَمَّ َدةي، َوُهَو الأعيَماُد َوفييَها تُ ُويفِي مي الأُمَشدَّ لَلَّ لُُه ِبي
يني يُوُسَف بأني أَيُّوَب،  يني َُمأُمودي بأني زينأكيي َوليَصََلحي الدِي ُّ، َكَتَب ليُنوري الدِي َهاّني ََ َصأ َي  -الأَكاتيُب اْلأ َرضي

ُهَما  . -اَّللَُّ َعن أ لي رًا َعَلى الأَقوأ ليًقا، قَادي َأ ََ َكاتيًبا ُم  وََكا
نَ وَ  َبالي الأَيَمني َُجُوًعا َكثيريًَة فييَها اث أ ا َعَشَر أَلأَف فييَها ََجََع َعبأُد اَّللَّي بأُن َْحأَزَة الأَعَلوييُّ الأُمتَ َغلِيُب َعَلى جي

نأ ُجنأدي الأُمعيزِي بأني  ََ َقدي انأَضاَف إيلَيأهي مي َرًة، وََكا اَلةي َما ََل ُُيأَصى َكث أ َن الرَّجَّ يَل بأني َسيأفي  فَاريٍس، َومي َاعي إيَسأ
َتَسُموَها، ، َواق أ ُلأكي الأبيََلدي َقُنوا ِبي نأُه، َوأَي أ فًا مي ، َخوأ ُب الأَيَمني ََلمي طُغأديكينُي بأُن أَيُّوَب، َصاحي سأ  اْلأي

َكري ابأني َْحأَزَة لَ  َتَمَع قُ وَّاُد َعسأ يًما، فَاجأ فًا َعظي ََلمي َخوأ سأ ُِ ابأُن َسيأفي اْلأي َيُقوا َعَلى رَأأٍي َوَخافَ ُه يأًَل لييَ تَّ
ِأ  يَعُه ِأ َجَي ُه َلَكت أ َقٌة َأهأ ِأ َصاعي َتَضاُه، وََكانُوا اثأَِنأ َعَشَر قَائيًدا فَ نَ َزَلتأ َعَليأهي ُقأ َُ الأَعَمُل ِبي ، فَأََتى اْلأَََبُ َيُكو

ِأ  َلةي بيَذليَك، َفَصاَر إيلَيأهي ََلمي يفي َِبقيي اللَّي أ سأ بُ ُتوا ابأَن َسيأفي اْلأي ِأ يَ ث أ ، فَ َل عي َتمي َكري الأُمجأ لأَعسأ َقَع ِبي ا فََأوأ ُمُيدًّ
نأ  ثَ َر مي تََّة آََلفي قَتييٍل َأوأ َأكأ ِأ سي ُه ن أ ، فَ َقَتَل مي ِأ يأَف فييهي َ َيَديأهي، َوَوَضَع السَّ ََزُموا َبنيأ َذليَك، َلُه، َواَّنأ

. َرأضي تَ َقرَّ بيتيلأَك اْلأ  َوثَ َبَت ُملأُكُه َواسأ
ََ يفي عي َوفيي ُكُنو ٌِ، وََكانُوا َيسأ ي ، َوَِبٌء َعظي َ اْلأيَجازي َوالأَيَمني َراةي َبنيأ رأضي الشَّ رييَن َها َوَقَع يفي َبِني َعنَ َزَة ِبَي شأ

َُ إيَذا ق َ  نأَسا ََ اْلأي ِأ َأَحٌد. وََكا ُه ن أ ِأ يَ بأَق مي َرَة قَ رأيًَة، فَ َل َ َعشأ نأ تيلأَك قَ رأيًَة، فَ َوَقَع الأَوَِبُء يفي ََثَاّني ُرَب مي
ِأ ََل َمانيَع َْلَا، وَ  ِأ َوَأغأَناُمُه َي الأُقَرى ََيُوُت َساَعَة َما يُ َقاريُِبَا، فَ َتَحاَماَها النَّاُس، َوبَقيَيتأ إيبيُلُه َأمَّا الأَقرأيَ َتا

ََ فييهي  َّا َكا ٍء ِمي وا بيَشيأ َما َأَحٌد، َوََل َأَحسُّ ِأ ََيُتأ فييهي َي فَ َل َرََّي ُخأ  ُأولَئيَك.اْلأ
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اَئة[ مي عينَي َوََخأسي ٍَ َوتيسأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا
598 - 

اَئةٍ  مي عينَي َوََخأسي ٍَ َوتيسأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا
هي  نأ بيََلدي ََ َأَخَذَه الأُغورييَُّة مي ُر ُملأكي ُخَواريزأَم َشاهأ َما َكا  ذيكأ

ََ  َقدأ ذََكرأََن يفي َسَنةي َسبأعٍ  يني َما َكا َهابي الدِي يهي شي يني َوَأخي َياثي الدِي اَئٍة[ ُملأَك غي مي عينَي ]َوََخأسي َوتيسأ
َها بَ عأَد أَ  َدُِهَا َعن أ َو، َونَ يأَسابُوَر، َوَغريأيَها، َوَعوأ ، َوَمرأ ََ َُراَسا دي بأني ُتُكَش ِبي َُواريزأَم َشاهأ ُُمَمَّ َأ َأقأَطَعا ْلي

رَي شي  َد الأبيََلَد، َوَمسي ُد بأُن ُتُكَش َعوَّ يني ُُمَمَّ َُواريزأَم َشاهأ َعََلُء الدِي ا اتََّصَل ِبي ، فَ َلمَّ يني إيََل اْلأينأدي َهابي الدِي
يني يُ َعاتيُبهُ  َياثي الدِي يني اْلأينأَد، َأرأَسَل إيََل غي َهابي الدِي ، َوُدُخوَل شي ََ ، الأَعَساكيَر الأُغورييََّة َعنأ ُخَراَسا

ي، َويَ ُقوُل: كُ  ِأ َعنأ بيََلدي َطَا، َوتَ ُردَُّه َأ تَ نأُصَرّني َعَلى اْلأ ، َوَأ َأ ََتأُلَف َعَليَّ بَ عأَد أَِي نأُت َأعأَتقيُد َأ
َأ تُعييَد َما َأخَ  ي ُأرييُدُه َأ ي، َوالَّذي َيِني َوََتأُخَذ بيََلدي ذي َأ ََل تُ ؤأ نأ َأ َعلأ َفََل َأَقلَّ مي َأ ِنِي َفَحيأُث َلَأ تَ  َتُه مي إيَِلَّ، ذأ

نَِّني إيَََّّ  ي، فَإي ذي بيََلدي َأ َعَجزأُت َعنأ َأخأ ، إي َراكي َت أ َن اْلأ ِأ مي َطَا َوَغريأيهي ْلأ تَ نأَصرأُت َعَليأَك ِبي ا َشَغَلِني َوإيَلَّ اسأ
ي، َوإيَلَّ َفَما َأَنَ  ري بيََلدي رييُر َأمأ ي َوتَ قأ تيَغاُل بيَعَزاءي َواليدي شأ َها اَلي ِأ َعن أ ذي  َعنأ َمنأعيُك ِأ َوَعنأ َأخأ ٌز َعنأُك َعاجي

 ، لأُمَراَسََلتي ُم ِبي ََّيَّ َتدَّ اْلأ ََوابي ليَتمأ يني يفي اْلأ َياُث الدِي ََ َوَغريأيَها، فَ َغاَلَطُه غي َُراَسا ِأ ِبي َوََيأُرَج َأُخوُه بيََلديُك
ََ عَ  يني َكا َياَث الدِي ََّ غي لأَعَساكيري، فَإي َن اْلأينأدي ِبي يني مي َهاُب الدِي ريسي َعَليأهي.شي تييََلءي النِيقأ سأ ًزا ِبي  اجي

َياثي  يني الأُغوريي ََنئيبي غي يني َأرأَسَل إيََل َعََلءي الدِي َياثي الدِي ا َوَقَف ُخَواريزأُم َشاهأ َعَلى ريَساَلةي غي يني فَ َلمَّ الدِي
َأ  ُدُه إي يلي َعنأ نَ يأَسابُوَر، َويَ تَ َهدَّ لرَّحي ، َيَأُمُرُه ِبي ََ َُراَسا يني ِبي َياثي الدِي يني إيََل غي َعلأ، َفَكَتَب َعََلُء الدِي َأ َلَأ يَ 

يني َجَوابَُه يُ َقوِيي قَ لأ  َياُث الدِي يِينَي فََأَعاَد غي َُواريزأمي لي الأبَ َلدي إيََل اْلأ َبُه، َويَعيُدُه بيَذليَك، َويُ َعرِيفُُه َميأَل َأهأ
َرَة َوالأَمنأَع َعنأُه.  النُّصأ
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اَئٍة،  َوََجَعَ  مي عينَي َوََخأسي هي َسَنَة َسبأٍع َوتيسأ َجِي ي اْلأ َف ذي ُخَواريزأُم َشاهأ َعَساكيَرُه َوَساَر َعنأ ُخَواريزأَم نيصأ
ُو  ريأ يني بيََ َياثي الدِي َو إيََل غي نأ َمرأ َشاهأ مي ي َمليكأ َُ ابأُن َأخي نأُدوَخا ا قَاَرَب َنَسا َوأَبييَورأَد َهَرَب هي زَُكوه، فَ َلمَّ

، َفَحَصَرُه، َوقَاتَ َلُه قيَتاوَ  يني َا َعََلُء الدِي َو، َوَساَر إيََل نَ يأَسابُوَر َوِبي يَنَة َمرأ يًدا، َمَلَك ُخَواريزأُم َشاهأ َمدي ًَل َشدي
ِي الأبَ َلدي إيلَيأهي، َوُهَو ََل َيُييُب إيََل ذَ  ليي َ َمرٍَّة يفي َتسأ َها، َورَاَسَلُه َغريأ ليَك انأتيظَارًا ليلأَمَددي َوطَاَل ُمَقاُمُه َعَلي أ

َدُة َأرأَسَل إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ َيطأ  ا أَبأطََأ َعنأُه النَّجأ ، فَ َلمَّ َريأني ، فَ َبقيَي َْنأَو َشهأ يني َياثي الدِي نأ غي ََ مي ََما ُلُب اْلأ
ِأ ِبيَ  َن الأُغورييَّةي، َوأَنَُّه ََل يَ تَ َعرَُّض إيلَيأهي هي َوليَمنأ َمَعُه مي سي َأ ََذى، فََأَجابَُه إيََل َذليَك، لينَ  َن اْلأ بأٍس َوََل َغريأيهي مي

َاٍل َجلييٍل َوَهَداََّي كَ  ِأ ِبي ، َوَوَصَلُه ِأ َسَن ُخَواريزأُم َشاهأ إيلَيأهي َن الأبَ َلدي َوَأحأ ، َوَخَرُجوا مي ِأ ثيريٍَة، َوَحَلَف َْلُ



َعى يفي الصُّلأحي  َأ َيسأ يني َأ نأ َعََلءي الدِي يهي، فََأَجابَُه إيََل َذليَك.َوَطَلَب مي يني َوَأخي َياثي الدِي َ غي َنُه َوَبنيأ  بَ ي أ
ري َأمأ  يني ََتَنِيًيا َعَليأهي ليَتَأخُّ َياثي الدِي هي، َوَلَأ ََيأضي إيََل غي َها إيََل إيقأطَاعي ن أ ا َخَرَج َوَساَر إيََل َهَراَة، َومي هي، َوَلمَّ َدادي

نأ نَ يأَسابُوَر أَ  ، زيََّيَدًة الأُغورييَُّة مي ِأ َي ُأَمَرائيهي نأ َأعأَيا يَل، َوُهَو مي ي بأني َخرأمي َُسنيأ َسَن ُخَواريزأُم َشاهأ إيََل اْلأ حأ
ََ َمعَ  َأ َيُكو هي، َوَأ سي َأ ََُه لينَ  َل َتحأ مي اسأ نأ َذليَك الأيَ وأ هي، فَقييَل إينَُّه مي َرامي َياثي َعَلى َغريأيهي، َوَِبَلَغ يفي إيكأ ُه بَ عأَد غي

ي .الدِي يني َهابي الدِي يهي شي  ني َوَأخي
 ََ َ الأ ًما، َوَجَرى َبنيأ رُي زينأكيي، َفَحَصَرُه َأرأبَعينَي يَ وأ َمي َا اْلأ َس، َوِبي ي ُثَّ َساَر ُخَواريزأُم َشاهأ إيََل َسَرخأ رييَقنيأ

ََطُب، فَ  يََّما اْلأ ، ََل سي لي الأبَ َلدي ريَُة َعَلى َأهأ َأرأَسَل زينأكيي إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ ُحُروٌب َكثيريٌَة، َفَضاَقتي الأمي
َُك الأبَ َلَد َلُه، فَ َراَسلَ  َحابُُه َوَيَتأ َر َعنأ َِببي الأبَ َلدي َحَّتَّ ََيأُرَج ُهَو َوَأصأ َأ يَ َتَأخَّ نأُه َأ ُه ُخَواريزأُم َشاهأ َيطأُلُب مي

َن إيلَيأهي َوإيََل َمنأ َمَعُه، فَ لَ  سي تيَماعي بيهي ليُيحأ جأ َياثي يفي اَلي نأ غي َتجَّ بيُقرأبي َنَسبيهي مي ِأ َيُيبأُه إيََل َذليَك َواحأ
تي َوَغريأي  َن الأَغَلَّ َعَد ُخَواريزأُم َشاهأ َعنأ َِببي الأبَ َلدي بيَعَساكيريهي، َفَخَرَج زينأكيي فََأَخَذ مي ، فَأَب أ يني َها الَِّتي الدِي

َن اْلأَ  يََّما مي َكري َما َأرَاَد ََل سي ُر، يفي الأُمَعسأ َمأ ََ َقدأ َضاَق بيهي اْلأ نأُه َمنأ َكا َرَج مي ، َوَعاَد إيََل الأبَ َلدي َوَأخأ َطبي
، َوت َ  عأُه النََّدُم، َورََحَل َعني الأبَ َلدي ََ َم َحيأُث َلَأ يَ ن أ َُد، فَ َندي َرَك َعَليأهي وََكَتَب إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ: الأُعوُد َأْحأ

َُمَراءي َُيأ  َن اْلأ  ُصُرونَُه.ََجَاَعًة مي
نأ ُأَمَراَء الأُغورييَّةي، وَ  ، َوُهَو مي َي َن الطَّالأَقا ُد بأُن َجرأَبَك مي َعَد ُخَواريزأُم َشاهأ َساَر ُُمَمَّ ا أَب أ َأرأَسَل إيََل فَ َلمَّ

زَ  يِينَي ليَئَلَّ يَ ن أ َُواريزأمي بيَس اْلأ َأ َيكأ َس يُ َعرِيفُُه أَنَُّه يُرييُد َأ ريي َسَرخأ َع زينأكيي َأمي َع الأَغَلَبَة، َوَسَي َج إيَذا َسَي عي
وي  َكًرا يفي َمرأ َد بأَن َجرأَبَك َوَعسأ َس، َوَخَرَج زينأكيي َوَلقيَي ُُمَمَّ ارَُقوا َسَرخأ ََ َََبَ، فَ  ََ اْلأ يُّو َُواريزأمي ، اْلأ  الرُّوذي

 َوَأَخَذ َخَراَجَها َوَما َُيَاويرَُها، َفَسريََّ 
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ِأ ُخَواري  هي َعَلى إيلَيأهي ، َوَْحََل بَ ُلتَّ يفي َيدي ِأ ُد بأُن َجرأَبَك َوقَاتَ َلُه ِأ ُُمَمَّ َكًرا َمَع َخاليهي، فَ َلقييَ ُه زأُم َشاهأ َعسأ
َُتَا َقَطَع َصوأ ، فَان أ ِأ َساَتيي ، وََكَسَر َكوأ ِأ يَّةي َفَضَربَُه فَ َقتَ َلُه، َوأَلأَقى َعَلَمُه َُواريزأمي ِي اْلأ بي َعَل َعني  َصاحي

، َفكَ الأ  ي ًرا َْنأَو فَ رأَسَخنيأ ُِ الأُغورييَُّة قَ تأًَل َوَأسأ ََزُموا، َورَكيبَ ُه ، فَاَّنأ ِأ ا َأعأََلَمُه َكري، َوَلَأ يَ َروأ انُوا َثََلثََة َعسأ
َع ُخَواري  ا َسَي ، فَ َلمَّ ِأ َكريهي يُع ُمَعسأ َِ َجَي اَئةي فَاريٍس، َوَغني عي مي زأُم َشاهأ آََلفي فَاريٍس َوابأُن َجرأَبَك يفي تيسأ

رٍي كَ  ، فََأَجابَُه َعنأ ريَسالَتيهي َمَع َأمي يني يفي الصُّلأحي َياثي الدِي َن َذليَك َعاَد إيََل ُخَواريزأَم، َوَأرأَسَل إيََل غي بيرٍي مي
ري، فَ َقبَ  نأ قُ َرى الأَغوأ ُّ، َوَمرأَغُن مي ٍد الأَمرأَغِني ُ بأُن ُُمَمَّ َُسنيأ  َض َعَليأهي ُخَواريزأُم َشاهأ.الأُغورييَّةي يُ َقاُل َلُه اْلأ

 
َها هي َعن أ دي ري ُخَواريزأَم َشاهأ َهَراَة َوَعوأ ُر َحصأ  ذيكأ

ي الأَمرأ  َُسنيأ ، َوَأَجابَُه َعنأ ريَسالَتيهي َمَع اْلأ يني يفي الصُّلأحي َياثي الدِي ا َأرأَسَل ُخَواريزأُم َشاهأ إيََل غي َغِنيِي َلمَّ



يهي ُعَمَر ُمَغاليطًا، قَ َبَض ُخَواريزأُم  ُ إيََل َأخي َُسنيأ َرَها، َفَكَتَب اْلأ ، َوَساَر إيََل َهَراَة ليُيَحاصي ي َُسنيأ َشاهأ َعَلى اْلأ
َصاري. تَ َعدَّ ليلأحي ُُه بيَذليَك فَاسأ ريي َهَراَة، َُيأَبي ٍد الأَمرأَغِنيِي َأمي  بأني ُُمَمَّ

َصاَر َهَراَة أَ  دي ُخَواريزأَم َشاهأ حي ََ َسَبُب َقصأ ََ َشاهأ، وََكا ًدا ُسلأطَا ُم ُُمَمَّ ََ ََيأدي َّنأ َكا ، ِمي ي َأَخَويأني ََّ رَُجَلنيأ
َما، يُ َقا َسَن إيلَيأهي ، َوَأحأ يني َياثي الدِي َرَمُهَما غي ََ َشاهأ، فََأكأ ، بَ عأَد َوفَاةي ُسلأطَا يني ُل اتََّصََل بيغيَياثي الدِي

، َفَكاتَ َبا  يُّ َاجِي رُي اْلأ َمي َا اْلأ ِهي ََحدي لييَمُه إيلَيأهي َفَساَر ْلي َنا َلُه َتسأ ، َوَضمي ُخَواريزأَم َشاهأ، َوَأطأَمَعاُه يفي الأبَ َلدي
َب أ  اتييَح اْلأ ََ ، َم رُي الأبَ َلدي ُّ َأمي رُي ُعَمُر الأَمرأَغِني َمي َِ اْلأ يَنَة َوَحَصَرَها، َفَسلَّ َما، ليَذليَك، َوََنَزَل الأَمدي َوابي إيلَيأهي

ٍد بَ عأَدُه،  َوَجَعَلُهَما َعَلى َُما َعُدوَّا ُخَواريزأَم َشاهأ ُتُكَش َوابأنيهي ُُمَمَّ نأُه َأَّنَّ نأُه ِبييَما، َوظَنًّا مي الأقيَتالي ثيَقًة مي
َالي  نأَد ُخَواريزأَم َشاهأ ِبي َّ الأَمأأُسوَر عي َ الأَمرأَغِني َُسنيأ ََبَ اْلأ يَّةي َأخأ َُواريزأمي ََّ بَ عأَض اْلأ َُما الرَّ  فَاتَُّيَق َأ ، َوَأَّنَّ ي ُجَلنيأ

َمي  َطِي اْلأ قأُه، َوَأََتُه ِبي ِأ ُيَصدِي َعُل، فَ َل َأ َا يَ  َي ُخَواريزأَم َشاهأ َوَيَأُمَرانيهي ِبي َي يَُدبِيَرا ، فََأَخَذُه ُِهَا اللََّذا يِي َاجِي ريي اْلأ
ريي َهَراَة، فََأَخَذُِهَا َواعأتَ َقَلهُ  يهي ُعَمَر َأمي َحاَِبَُما.َوَأرأَسَلُه إيََل َأخي  َما َوَأَخَذ َأصأ
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ََّ أَلأب َغازيي  يني  -ُثَّ إي َياثي الدِي تي غي َن الأُغورييَّةي، فَ نَ َزَل َعَلى ََخأَسةي  -َوُهَو ابأُن ُأخأ َكٍر مي َجاَء يفي َعسأ
َكري ُخَواريزأَم َشاهأ، ُثَّ  ريََة َعنأ َعسأ ََ ََيأَنُع الأمي نأ َهَراَة َفَكا َخ مي َكًرا إيََل  فَ َراسي ََّ ُخَواريزأَم َشاهأ َسريََّ َعسأ إي

ِأ  ِأ فَ َل َيَر ِبيي ، َفَظ ِأ يَل فَ َقاتَ َلُه ُ بأُن َخرأمي َُسنيأ ُِ اْلأ َها، فَ َلقييَ ُه َي ليلأَغارَةي َعَلي أ ِأ َأعأَمالي الطَّالأَقا ُه ن أ ليتأ مي َأ يُ 
 َأَحٌد.

ُوزَُكوه إيََل َهرَ  يني َعنأ َفريأ َياُث الدِي نأ َهَراَة، َوَلَأ َوَساَر غي لأُقرأبي مي َكريهي، فَ نَ َزَل بيريَِبٍط َرزييٍن َوِبي اَة يفي َعسأ
ْلأينأدي َوَغزأنَةَ  يهي ِبي ثَ َر َعَساكيريهي َكاَنتأ َمَع َأخي ََّ َأكأ َ َكريهي ْلي لَّةي َعسأ مأ َعَلى ُخَواريزأَم َشاهأ ليقي دي ، فََأقَاَم يُ قأ

َي َوقُ رأُب ُخَواريزأُم َشاهأ َعَلى َهَراَة َأرأ  لطَّالأَقا َحابيهي ِبي َنَُّه بَ َلَغُه اَّنأيَزاُم َأصأ يلي ْلي ًما، َوَعَزَم َعَلى الرَّحي بَعينَي يَ وأ
َن اْلأينأدي  يني َقدأ َخَرَج مي َهاَب الدِي ََّ شي َع أَيأًضا َأ ، وََكَذليَك أَيأًضا قُ رأُب أَلأب َغازيي، َوَسَي يني َياثي الدِي إيََل غي

َل بيَعَساكيريهي َفََل َُيأكيُنُه الأُمَقاُم َغزأنََة، وََكا َأ َيصي َنةي، َفَخاَف َأ هي السَّ نأ َهذي َها يفي رََجٍب مي ََ ُوُصولُُه إيلَي أ
ريي َهَراَة ُعَمَر الأَمرأَغِنيِي يفي الصُّلأحي َفَصاَْلَُه َعَلى َماٍل َْحََلُه إيلَيأ  ، فََأرأَسَل إيََل َأمي َل َعني هي َوارأَتََ َعَلى الأبَ َلدي

.  الأبَ َلدي
َُرا َا فَ َعَلُه ُخَواريزأُم َشاهأ ِبي َََبُ ِبي ا َوَصَل إيََل َغزأنََة بَ َلَغُه اْلأ نَُّه َلمَّ ، فَإي يني َهاُب الدِي ، َوُملأُكُه َْلَا، َوَأمَّا شي ََ َسا

ََ ُثَّ إيََل  َيا َها إيََل َِبمي ن أ ، فَ َوَصَل إيََل بَ لأَخ َومي ََ َمرأَو، َعازيًما َعَلى َحرأبي ُخَواريزأَم َشاهأ، َفَساَر إيََل ُخَراَسا
ي َخلأٌق َكثيرٌي،  رييَقنيأ ََ َن الأ تَ تَ ُلوا، فَ ُقتيَل مي َما، َواق أ َكَريأهي ََ ََنزيًَل ُهَناَك، فَالأتَ َقتأ َأَوائيُل َعسأ ََّ وََكا ُثَّ إي

، َوَقطَ  َهزيمي بأَه الأُمن أ َب نَ يأَسابُوَر ُخَواريزأَم َشاهي ارأََتََل َعنأ َمَكانيهي شي رَي َسنأَجَر َصاحي َمي َر، َوقَ َتَل اْلأ َع الأَقَناطي
َوةي  ت أ َا تيلأَك الشَّ يني إيََل ُطوَس فََأقَاَم ِبي َهاُب الدِي َه شي لأُمَخاَمَرةي َعَليأهي، َوتَ َوجَّ ََمُه ِبي َنَُّه اَتَّ َعَلى َعزأمي  ; ْلي



ُصَرَها، فََأَتَ  ريي إيََل ُخَواريزأَم ليَيحأ ، فَ َقَصَد َهَراَة َوتَ َرَك َذليَك الأَعزأَم.الأَمسي يني َياثي الدِي يهي غي َََبُ بيَوفَاةي َأخي  ُه اْلأ
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
يَّةي  لنِيظَامي ، ِبي افيعييُّ قييُه الشَّ ََ يني أَبُو َعلييٍِ َُيأََي بأُن الرَّبييعي الأ َنةي َدرََّس ُُمأُد الدِي هي السَّ اَد يفي رَبييٍع  بيبَ غأدَ يفي َهذي

. َوَّلي  اْلأ
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 ]الأَوفَ َياُت[
َها،  ََ َكثيرَي الأَميألي إيلَي أ ري اَّللَّي، وََكا مأ يءي ِبَي َتضي ةي الأُمسأ ََ َليي َشُة َجارييَُة اْلأ ََ َوالأَمَحبَّةي َْلَا، َوفييَها تُ ُوفِيَيتأ بَ ن أ

َي َوالصَّ  َسا حأ  َدَقةي.وََكاَنتأ َكثيريََة الأَمعأُروفي َواْلأي
ََ َفقييًها َشافيعييًّ  َق، وََكا َمشأ يُب دي َلعييُّ َخطي وأ يُب َعبأُد الأَمليكي بأُن زَيأٍد الدَّ َطي َ اْلأ ا، ُهَو َوفييَها أَيأًضا تُ ُويفِي

. لي صي نأ َأعأَمالي الأَموأ َلعييَّةي قَ رأيٍَة مي وأ َن الدَّ  مي
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عينَي وَ  ٍع َوتيسأ اَئة[]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ مي  ََخأسي
599 - 

اَئةٍ  مي عينَي َوََخأسي ٍع َوتيسأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
بيَها هي َمَع َصاحي يَن َوُصلأحي لي َمارأدي َكري الأَعادي ري َعسأ ُر َحصأ  ذيكأ

ُب دي  ري بأُن أَيُّوَب َصاحي ُل أَبُو َبكأ ، َسريََّ الأَمليُك الأَعادي َنةي، يفي الأُمَحرَّمي هي السَّ َكًرا يفي َهذي َر، َعسأ صأ َق َومي َمشأ
َا، َوانأَضاَف إيلَيأهي  يَن، َفَحَصُروَها، َوَشَحُنوا َعَلى َأعأَماْلي َرفي ُموَسى إيََل َمارأدي َشأ هي الأَمليكي اْلأ  َمَع َوَلدي

كَ  يَن، َونَ َزَل َعسأ زََم ََتأَت َمارأدي َرأ َا، َونَ َزُلوا ِبي نأَجاَر َوَغريأيِهي لي َوسي صي َكُر الأَموأ يِيةي َعسأ نأ قَ لأَعةي الأَباريعي  -ٌر مي
يَن  بي َمارأدي َي ليَصاحي َكري  -َوهي َن الأَعسأ ِأ طَائيٌََة مي ، َفَساَر إيلَيأهي ِليِي َكري الأَعادي ريََة َعني الأَعسأ ََ الأمي َطُعو يَ قأ

يَّةي. َكُر الأَباريعي ََزَم َعسأ تَ تَ ُلوا، فَاَّنأ ، فَاق أ ِليِي  الأَعادي
 َُ ََماَعٍة  َوََثَر الَتُّأُكَما َر ُسُلوُك الطَّرييقي إيَلَّ ْلي َساَد، فَ تَ َعذَّ ََ ثَ ُروا الأ َيةي، َوَأكأ َوَقَطُعوا الطَّرييَق يفي تيلأَك النَّاحي

، وََكفِي  ََلحي الطُُّرقي صأ ٍ ْليي ِليِي إيََل رَأأسي َعنيأ َكري الأَعادي َن الأَعسأ ، َفَساَر طَائيٌََة مي ََلحي نأ َأرأَِببي السِي يَةي  َعادي مي
ُر َغازيي بأُن َصََلحي الدِي  ، َوَلَأ َُيأُصلأ َلُه َغَرٌض، َفَدَخَل الأَمليُك الظَّاهي لي ، َوَأقَاَم َوَلُد الأَعادي َسادي ََ يني الأ

ُب َحَلَب  -يُوُسَف  لي يفي َذليَك، فََأَجاَب إيلَيأهي  -َصاحي هي الأَعادي ، َوَأرأَسَل إيََل َعمِي ِأ نَ ُه يفي الصُّلأحي بَ ي أ



ينياري َأَحَد عَ عَ  يَناٍر، َفَجاَء َصرأُف الدِي نَي أَلأَف دي ائًَة َوََخأسي يَن مي ُب َمارأدي َل َلُه َصاحي َأ َُيأمي َدةي َأ َشَر َلى قَاعي
َمتي  دأ َكُرُه يفي خي ََ َعسأ ةي، َوَيُكو كَّ ُُه َعَلى السِي َرَب اَسأ هي، َوُيضأ ، َوََيأُطَب َلُه بيبيََلدي ريييٍِ نأ َأمي هي َأيَّ قيريَاطًا مي

نأ َأعأ  يِي مي دي الأَمذأُكوري، َوقَ رأيََة الأَقَرادي قأ َن الن َّ يَناٍر مي رييَن أَلأَف دي شأ ُر عي َمالي َوقأٍت َطَلَبُه، َوَأَخَذ الظَّاهي
 ََ َتا  َشَبخأ
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يَن. لي َعنأ َمارأدي  فَ َرَحَل َوَلُد الأَعادي
 

ري  يني َمَلكي الأَغوأ َياثي الدِي ُر َوفَاةي غي ريَتيهي  ذيكأ نأ سي ٍء مي  َوَشيأ
، َصا ُد بأُن َساَم الأُغورييُّ تأحي ُُمَمَّ ََ يني أَبُو الأ َياُث الدِي َ غي ُوََل، تُ ُويفِي َنةي يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ ُب يفي َهذي حي

يني بي  َهاُب الدِي ََ َأُخوُه شي َيَيتأ َوفَاتُُه، وََكا ََ َوَغريأيَها، َوُأخأ دي َغزأنََة َوبَ عأضي ُخَراَسا ُطوَس، َعازيًما َعَلى َقصأ
َها َجَلَس ليلأَعَزاءي  ا َوَصَل إيلَي أ يهي، َفَساَر إيََل َهَراَة، فَ َلمَّ َََبُ بيَوفَاةي َأخي يهي يفي  ُخَواريزأَم َشاهأ، فََأََتُه اْلأ خي ِبَي

يَنئيٍذ. َرتأ َوفَاتُُه حي  رََجٍب، َوُأظأهي
َن الأَوَلدي اب أ  يني مي َياُث الدِي نأ َوَخلََّف غي . َوَسُنوريُد مي يني َياَث الدِي تي أَبييهي غي ُُه َُمأُموٌد، لُقِيَب بَ عأَد َموأ ًنا اَسأ

َباريهي َكثيريًا.  َأخأ
َد بأَن َجرأَبَك، َفَساَر إيلَيأهي ََجَاَعةٌ  رَي ُُمَمَّ َمي َو اْلأ َرأ َلَف ِبي َتخأ نأ ُطوَس اسأ يني مي َهاُب الدِي ا َساَر شي َن َوَلمَّ  مي

َُمَراءي  ََ اْلأ ِأ إيَلَّ الأَقلييُل، َوأَن أ ُه ن أ ِأ يَ نأُج مي ، فَ َل ِأ تَ ُه ٌد لَيأًَل، َوبَ ي َّ ِأ ُُمَمَّ يَّةي، َفَخَرَج إيلَيأهي َُواريزأمي َرى اْلأ َسأ َذ اْلأ
، لي دي ُخَواريزأَم َعَلى َطرييقي الرَّمأ تيعأَدادي ليَقصأ سأ َلي يني ِبي َهاُب الدِي َز ُخَواريزأُم  َوالرُُّءوَس إيََل َهَراَة، فََأَمَر شي َوَجهَّ

، َفَخَرَج إيلَ  ِأ َع ِبيي دي بأني َجرأَبَك، َفَسمي ِأ َمَع بَ رأُفوَر الَتُّأكييِي إيََل قيَتالي ُُمَمَّ َُه ِأ َشاهأ َجيأًشا َوَسريَّ ، َوَلقييَ ُه ِأ يأهي
َ الأ  يًدا، قُتيَل َبنيأ تَ تَ ُلوا قيَتاًَل َشدي َو، فَاق أ نأ َمرأ َخ مي ََزَم الأُغورييَُّة، َعَلى َعَشَرةي فَ َراسي ي َخلأٌق َكثيرٌي، َواَّنأ رييَقنيأ ََ

ََ َفَحَصُروُه ََخأَسَة َعَشَر يَ وأ  يُّو َُواريزأمي ، َوَجاَء اْلأ ٍَ َرةي فيرأَسا َو يفي َعشأ ُد بأُن َجرأَبَك َمرأ ًما، َوَدَخَل ُُمَمَّ
َُوا  ، َفَحَل َي ََما ، فََأرأَسَل يفي َطَلبي اْلأ ظي ِأ ََل َفَضُعَف َعني اْلأيَأ ِأ َأَّنَُّ هي مي ِأ َعَلى ُحكأ َأ َخَرَج إيلَيأهي َلُه إي

، فَ َقتَ ُلوُه، َوَأَخُذوا ُكلَّ َما َمَعُه. ِأ تُ ُلونَُه، َفَخَرَج إيلَيأهي  يَ قأ
َ ُخَواريزأَم َشاهأ، فَ لَ  َنُه َوَبنيأ َِ َعَليأهي، َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ َََبَ فَ َعُظ يني اْلأ َهاُب الدِي َع شي َتقيرَّ َوَسَي ِأ َيسأ

يهي أَلأب َغازيي، َوفَ َلَك الأُملأكي َعََل  تَ عأَمَل َعَلى َهَراَة ابأَن َأخي َد إيََل َغزأنََة فَاسأ َء الصُّلأُح، َوَأرَاَد الأَعوأ
ُوزَُكوه( ، َوَجَعَل إيلَيأهي َحرأَب خُ  يَنةي َفريأ َد بأَن أَِي َعلييٍِ الأُغورييَّ )َعَلى َمدي يني ُُمَمَّ َر ُكلِي َما الدِي ََ َوَأمأ َراَسا

َياثي  يهي غي َلَكةي، َوَأََتُه َُمأُموٌد ابأُن َأخي لأَممأ  يَ تَ َعلَُّق ِبي
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يعيهي،  َن الأُملأكي َجَي َعأزيٍل مي َيَة، َوَجَعَلُه ِبي َيَزاَر، َوتيلأَك النَّاحي َت، َوَأسأ يَنَة ُبسأ ُه َمدي ، فَ َوَلَّ يني ني الدِي َوَلَأ ُُيأسي
يني َكاَنتأ اْلأي  َياَث الدِي ََّ غي نأ َُجأَلةي فيعأليهي َأ ليهي، َفمي نأ َأهأ َلُه َزوأَجٌة  ََلَفَة َعَليأهي بَ عأَد أَبييهي، َوََل َعَلى َغريأيهي مي

َها َوَضَرَِبَا َضرأِبً  يني قَ َبَض َعَلي أ َياُث الدِي ا َماَت غي ُمََبِيًحا،  َكاَنتأ ُمَغنِيَيًة، فَ َهوييَ َها َوتَ َزوََّجَها، فَ َلمَّ
ِأ إيََل بَ َلدي اْلأي  َُه ِأ َوَسريَّ ََلَكُه ِأ َوَأمأ َواَْلُ تيَها، َوَأَخَذ َأمأ ، َوَزوأَج ُأخأ يني َياَث الدِي ، َفَكانُوا َوَضَرَب َوَلَدَها غي نأدي

َرَسًة، َوَدفَ َنتأ فييَها َأَِبَها َوُأمََّها َوَأخَ  َبحي ُصورٍَة، وََكاَنتأ َقدأ بَ َنتأ َمدأ اَها، فَ َهَدَمَها َونَ َبَش قُ ُبوَر يفي َأق أ
َها. ن أ ِأ مي هي َتى، َورََمى بيعيظَامي  الأَموأ

َهزيمأ َلُه رَ  ًََّرا َمنأُصورًا يفي ُحُروبيهي، َلَأ تَ ن أ ََ ُمَظ نَُّه َكا ََلقُُه ; فَإي يني َوَأخأ َياثي الدِي ريَُة غي ََ َوَأمَّا سي ، وََكا ايٌَة َقطُّ
، َكثيرَي الصََّدقَاتي َقلييَل الأُمَباَشَرةي ليلأُحرُ  عأتيَقادي ََ َجَواًدا، َحَسَن اَلي ٌر، وََكا ََ َلُه َدَهاٌء َوَمكأ َا َكا . َوإيََّّ وبي

َاَنَكاَهاتي  ، َوَبََن اْلأ افيعييِي َحابي الشَّ َصأ ََ ْلي َُراَسا َد َوالأَمَداريَس ِبي . َبََن الأَمَساجي ََ َُراَسا يفي  َوالأُوُقوفي ِبي
. َوَأَسقَ  َق الطُُّرقي ، َوَمنأ َماَت ]َوََل َواريَث َلُه َتَصدَّ َن النَّاسي ُط الأُمُكوَس، َوَلَأ يَ تَ َعرَّضأ إيََل َمالي َأَحٍد مي

َن التُّجَّ  هي مي لي بَ َلدي ُِ َمالَُه إيََل َأهأ هي ُيَسلِي نأ بَ َلٍد َمعأُروٍف َوَماَت[ بيبَ َلدي ََ مي َُُه، َوَمنأ َكا َا َُيَلِي َأ َلَأ ِبي اري، فَإي
.َيَي  رأعي َتَضى الشَّ ُقأ َل َمنأ َيَأُخُذُه ِبي َأ َيصي ُِ َعَليأهي إيََل َأ ي، َوََيأتي  دأ َأَحًدا ُيَسلِيُمُه إيََل الأَقاضي

ري  َأ ، َويَ  ِأ ، ََيأَلُع َعَليأهي لي ضأ ََ َل الأ ََُقَهاَء َوَأهأ َلُه َوالأ َسانُُه َأهأ َِّ إيحأ ََ إيَذا َوَصَل إيََل بَ َلٍد َع ُض َْلُُِ وََكا
ي ُكلَّ َمنأ َوَصَل إي ا ََ يُ َراعي ، وََكا ََُقَراءي َواَل يفي الأ َمأ رِيُق اْلأ ََ َزانَتيهي، َويُ  نأ خي ُعأطََياتي ُكلَّ َسَنٍة مي َرتيهي ْلأ ََل َحضأ

ني َخطٍِ َوَبََلغَ  ٌل َغزييٌر، َوَأَدٌب َمَع ُحسأ ََ فييهي َفضأ ، وََكا ِأ َعَراءي َوَغريأيهي َن الأَعَلوييِينَي َوالشُّ ََ مي  -ٍة، وََكا
 ُ َُه اَّللَّ نأُه تَ َعصٌُّب َعَلى  -َرْحي ََُها يفي الأَمَداريسي الَِّتي بَ َناَها، َوَلَأ َيظأَهرأ مي هي َويَقي َطِي َف ِبي يَ نأَسُخ الأَمَصاحي

ََ َشافيعييَّ  َن الأَمليكي قَبييٌح، إيَلَّ أَنَُّه َكا بي مي َعصُُّب يفي الأَمَذاهي َهٍب، َويَ ُقوُل: الت َّ ، فَ ُهَو َيَييُل  َمذأ َهبي الأَمذأ
. ِأ ِأ َما لَيأَس َْلُ ، َوََل َأعأطَاُه ِأ ِأ يفي َغريأيهي َعُه َأ يُطأمي نأ َغريأي َأ افيعييَّةي مي  إيََل الشَّ
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َفأَضلي  يهي اْلأ نأ َأخي ٍِ مي ري قَ لأَعَة َْنأ ذي الظَّاهي ُر َأخأ  ذيكأ
ُر َغازي  َنةي َأَخَذ الظَّاهي هي السَّ لي يفي َهذي َن الأَعادي ، وََكاَنتأ يفي َُجأَلةي َما َأَخَذ مي َفأَضلي يهي اْلأ نأ َأخي ٍِ مي ي قَ لأَعَة َْنأ

َفأ  َن اْلأ ُل مي َنَة َأَخَذ الأَعادي هي السِي ََ َهذي ا َكا اَئٍة[ ، فَ َلمَّ مي عينَي ]َوََخأسي ا َصاَْلَُه َسَنَة َسبأٍع َوتيسأ َضلي َلمَّ
 ٍ نأُه قَ لأَعَة َسُروَج َوَْحَلينَي َورَأأَس َعنيأ ُر إيلَيأهي َيطأُلُب مي ، فََأرأَسَل الظَّاهي ٍِ هي َُسَيأَساُط َوقَ لأَعُة َْنأ ، َوبَقيَي بيَيدي

َدُه  هي، فَ تَ َهدَّ ِأ يُ عأطي نأُه، فَ َل لي يفي إيَعاَدةي َما َأَخَذ مي هي الأَعادي َع إيََل َعمِي ََ َأ َيشأ َن َلُه َأ ، َوَضمي ٍِ ََ َْنأ َأ َيُكو ِبَي
َأ يُ َعوِيَضُه ق ُ إيلأبً  نأُه َأ ، َوَطَلَب مي ََ ًرى َأوأ َماًَل، ا َعَليأهي، َوَلَأ تَ َزلي الرُُّسُل َتََتَدَُّد َحَّتَّ َسلََّمَها إيلَيأهي يفي َشعأَبا

ٍِ مَ  ثألي قَ لأَعةي َْنأ ُِ َأَخاُه يفي مي َع َعنأ َمليٍك يُ َزاحي َبحي َما َسُي نأ َأق أ ََ َهَذا مي ، وََكا َعلأ َأ ِأ يَ  تيَها فَ َل سَّ َع خي



يهي. َخي َها ْلي هي َوَعَدمي َرةي بيََلدي َا، وََكث أ  َوَحَقاَرَتي
َألَ  َفأَضلي َأرأَسَل َواليَدَتُه إيلَيأهي ليَتسأ َن اْلأ ٍ مي ا َأَخَذ َسُروَج َورَأأَس َعنيأ نَُّه َلمَّ ُل، فَإي ِأ َوَأمَّا الأَعادي َا، فَ َل ِهي  يفي رَدِي

َِيعأَها َوَردََّها َخائيبَ  ا ُيَش نَُّه َلمَّ ، فَإي َََتَبكِييِي ِأ َمَع الأبَ يأتي اْلأ َا فَ َعَلُه أَبُوُه يُّ ِبي ًة، َوَلَقدأ ُعوقيَب الأبَ يأُت الصَََّلحي
هي نُوري  َنَة َعمِي لي َواليَدَتُه َواب أ صي ُب الأَموأ اَئٍة َأرأَسَل َصاحي مي لي َسَنَة ََثَانينَي َوََخأسي صي َصاَر الأَموأ يني  َقَصَد حي الدِي

هي َهَذا، َورُدَّتأ َزوأَجُتُه َخائيَبًة، َكَماإي  َوأََلدي َِيعأُهَما، َفَجَرى ْلي ِأ ُيَش ََّ يَ ُعوَد، فَ َل َأََلنيهي َأ  فَ َعَل. لَيأهي َيسأ
ََ بأ  يني ُسَليأَما ني الدِي هي َأرأَسَل إيََل رُكأ ََ بيَيدي ُه َوَأَخاُه َقدأ َأَخَذا َما َكا َفأَضُل َعمَّ ا رََأى اْلأ ني قيلأج َوَلمَّ

 ََ ََل َن الأبيََلدي  -َأرأسي نَ ُهَما مي بي َمَلطأَيَة َوُقونيَيَة، َوَما بَ ي أ ََ يفي  -َصاحي َأ َيُكو يَ بأُذُل َلُه الطَّاَعَة، َوَأ
يني إيََل َذليَك، َوأَ  ُن الدِي هي، فََأَجابَُه رُكأ َسأي َة ِبي كَّ ريَب السِي هي، َوَيضأ َمتيهي، َوََيأُطَب َلُه بيبَ َلدي دأ لأَعًة خي رأَسَل َلُه خي

اَئٍة َوَصاَر يفي َُجأَلتيهي. تِيمي َفأَضُل، َوَخَطَب َلُه بيُسَميأَساَط يفي َسَنةي سي  فَ َلبيَسَها اْلأ
 

يَنَة ُدويينَ  ُر ُملأكي الأُكرأجي َمدي  ذيكأ
، َوَّنََ  ََ نأ َأذأرَبييَجا يَنةي ُدوييَن، مي ََل الأُكرأُج َعَلى َمدي تَ وأ َنةي اسأ هي السَّ ثَ ُروا يفي َهذي تَ َباُحوَها، َوَأكأ ُبوَها، َواسأ

ريي أَِي  َمي ََ ليْلأ يُع بيََلدي َأذأرَبييَجا َي َوَجَي ليَها، وََكاَنتأ هي  الأَقتأَل يفي َأهأ
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َييُق، َوََل  رأبي لَيأًَل َوََّنَارًا، ََل ُي لشُّ ُغوًَل ِبي ََ َعَلى َعاَدتيهي َمشأ ، وََكا َي َلَوا ري بأني الأبَ هأ ُحو َوََل يَ نأظُُر َبكأ  َيصأ
يَع َعنأ قَ لأبيهي، َوَسَلَك َطرييَق َمنأ لَيأَس َلُه عَ  َمي هي، َقدأ أَلأَقى اْلأ يَّتيهي َوُجنأدي ري َِمأَلَكتيهي َورَعي ََ يفي َأمأ ََلَقٌة، وََكا

دي الأ  تيَغاثََة بيهي، َوإيعأََلَمُه بيَقصأ سأ ثَ َرتي اَلي ُل تيلأَك الأبيََلدي َقدأ َأكأ َرى، َأهأ لأَغارَةي َمرًَّة بَ عأَد ُأخأ ِأ ِبي ُكرأجي بيََلَدُه
ِأ َجََ  ُه ن أ يَنَة ُدوييَن، َساَر مي َنَة َمدي هي السَّ ا َحَصَر الأُكرأُج َهذي اَء، فَ َلمَّ َرًة َصمَّ ََ َصخأ ِأ يُ َناُدو اَعٌة َفَكَأَّنَُّ

نأ ُأَمَرائي  َفُه ََجَاَعٌة مي ِأ َوَخوَّ ُه ِأ يُغيث أ ، فَ َل ََ َتغييُثو ِأ َيسأ َراريهي َعَلى َما ُهَو فييهي فَ َل َاليهي َوتَ َوانييهي َوإيصأ هي َعاقيَبَة إيِهأ
يأفي  لسَّ َوًة ِبي ُِ الأُكرأُج َعن أ َُوا، َوَعَجُزوا، َوَأَخَذُه ليَها َضُع ُر َعَلى َأهأ َمأ ا طَاَل اْلأ ، فَ َلمَّ ِأ غي إيلَيأهي َوفَ َعُلوا  ُيصأ

 َما ذََكرأََن.
ََّ الأُكرأَج ب َ  ُ ُثَّ إي ليَها، فَاَّللَّ نأ َأهأ َسُنوا إيََل َمنأ بَقيَي مي َا َأحأ ِأ ِبي ُرُه تَ َقرَّ َأمأ َي اسأ يَ نأُظُر إيََل  -تَ َعاََل  -عأَد َأ

هي النَّا يََّما َهذي تَ َباَحٌة، ََل سي َا ُمسأ َّنَّ يَها، فَإي ُظَها َوَُيأمي ََ ِأ َمنأ َُيأ ُل ليثُ ُغوريهي نَي، َوُيَسهِي ليمي َيةي الأُمسأ َنَّ َّلليَّي  -حي فَإي
 ََ ُعو َشعيرُّ  -َوإيَنَّ إيلَيأهي رَاجي َّا تَ قأ ري ِمي َمأ ِبأي َواْلأ َن الأَقتألي َوالسَّ لي ُدوييَن مي هأ نأ فيعألي الأُكرأجي ِبَي فَ َلَقدأ بَ َلَغَنا مي

ُُلوُد. نأُه اْلأ  مي
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ



َضَر الأَمليُك الأَعادي  َنةي َأحأ هي السَّ َر إيََل الرَُّها، َوَسَبُب َذليَك أَنَُّه يفي َهذي صأ َب مي ًدا َوَلَد الأَعزييزي َصاحي ُل ُُمَمَّ
اَئٍة[ مي عينَي ]َوََخأسي تٍِ َوتيسأ َر َسَنَة سي صأ نأ مي ا َقَطَع ُخطأبَ َتُه مي َأ  -َكَما ذََكرأََنُه   -َلمَّ يَعَة أَبييهي َأ َخاَف شي

رَي َلُه مَ  ُعوا َعَليأهي، َوَيصي َنَة إيََل ََيأَتمي هي السَّ َق، ُثَّ نَ َقَلُه َهذي َمشأ عينَي إيََل دي ٍَ َوتيسأ َرَجُه َسَنَة ََثَا َنٌة، فََأخأ ِأ فيت أ َعُه
َوتيهي َوَأَخَواتيهي َوَواليَدتُُه َوَمنأ ََيُصُُّه. يُع إيخأ َا َوَمَعُه َجَي  الرَُّها، فََأقَاَم ِبي

 ]الأَوفَ َياُت[
 َ . َوَهَذا  َوفييَها، يفي رََجٍب، تُ ُويفِي افيعييُّ قييُه الشَّ ََ ، الأ يُّ َوُروذي ُد بأُن َُمأُموٍد الأَمرأ يني ُُمَمَّ يُه الدِي يأُخ َوجي الشَّ

يني َشافيعييًّا. يُد الدِي َأ َصاَر َوحي َبَب يفي َأ ََ السَّ ي َكا  الَّذي
َُُتوحي ُعبَ يأُد اَّللَّي بأنُ  َ أَبُو الأ َها تُ ُويفِي ن أ َوَّلي مي افيعييُّ الأَمعأُروُف  َويفي رَبييٍع اْلأ قييُه الشَّ ََ ري الأ أَِي الأُمَعمَّ

ليي بيبَ غأَداَد. َوَلُه َخطٌّ َحَسٌن. َتمأ لأُمسأ  ِبي
َناَزَتَُ  ريَجتأ جي يني اَّللَّي، َوُأخأ ري ليدي ََةي النَّاصي َليي َأ ُأمُّ اْلأ ري تُ ُوفِيَيتأ زُُمرُُّد َخاُتو خي َرًة، َوَصلَّىَويفي رَبييٍع اْلأ  ا ظَاهي
. َها، وََكاَنتأ َكثيريََة الأَمعأُروفي سي َأ َها لينَ  َها، َوُدفيَنتأ يفي الَتُّأبَةي الَِّتي بَ نَ ت أ َلأُق الأَكثيرُي َعَلي أ  اْلأ
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اَئة[ تِيمي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
600 - 

اَئةٍ  تِيمي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
َصاري ُخَواريزأَم َشاهأ َهَراَة َثَ  ُر حي  نيَيةً ذيكأ

َا أَلأب  يَنةي َهَراَة، َفَحَصَرَها، َوِبي ٌد إيََل َمدي َنةي، َأوََّل رََجٍب، َوَصَل ُخَواريزأُم َشاهأ ُُمَمَّ هي السَّ َغازيي يفي َهذي
َهابي الدِي  َ شي َنُه َوَبنيأ يني الأُغورييِي َمليكي َغزأنََة، بَ عأَد ُمَراَسََلٍت َجَرتأ بَ ي أ َهابي الدِي تي شي يني يفي ابأُن ُأخأ

وي اْلأينأدي  يني َقدأ َساَر َعنأ َغزأنََة إيََل َْلَاُووَر َعازيًما َعَلى َغزأ َهاُب الدِي ََ شي َِّ. وََكا ِأ يَتي ، فَ َل ، فََأقَاَم الصُّلأحي
. ََ َصاري َهَراَة إيََل َسلأخي َشعأَبا  ُخَواريزأُم َشاهأ َعَلى حي

 َ ََ الأقيَتاُل َدائيًما، َوالأَقتأُل َبنيأ ُِ  وََكا ري يُقيي ََ َكبيرَي الأَقدأ ، وََكا ََ ي َكثيريًا، َوِميَّنأ قُتيَل رَئييُس ُخَراَسا رييَقنيأ ََ الأ
 ََ ُزَِب يَل بيُكرأ ُ بأُن َخرأمي َُسنيأ ََ اْلأ َهدي ُطوَس، وََكا َي إيقأطَاُعُه  -ِبيَشأ ، فََأرأَسَل إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ يَ ُقوُل -َوهي

لأ إيَِلَّ عَ  نأ َلُه: َأرأسي ِأ أَلأَف فَاريٍس مي ، فََأرأَسَل إيلَيأهي يني َهابي الدِي َزانََة شي َييَ َلَة َوخي ُِ الأ َِ إيلَيأهي َكًرا ليُنَسلِي سأ
ِأ إيَلَّ  ُّ، فَ َقتَ ُلوُه ٍد الأَمرأَغِني ُ بأُن ُُمَمَّ َُسنيأ ، َفَخَرَج َعَليأهي ُهَو َواْلأ ََ ُزَِب َكريهي إيََل ُكرأ َي َعسأ فَ بَ َلَغ   الأَقلييَل،َأعأَيا

َكري. َوَأرأَسَل إيََل أَلأب َغازيي يَ  اذي الأَعسأ ََ َم َعَلى إين أ هي َوَندي نأُه اْلأَََبُ إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ، َفُسقيَط يفي َيدي طأُلُب مي
ِأ َيُيبأ  َمًة ُسلأطَانييًَّة ليرَيأَحَل َعنأُه، فَ َل دأ َمُه خي َن الأبَ َلدي َوََيأدي َأ ََيأُرَج إيلَيأهي مي ََّ أَلأب َأ ُه إيََل َذليَك، فَاتَُّيَق َأ

ليُك ُخَواريزأُم َشاه الأبَ َلَد، فََأَجاَب إيََل  هي فَ َيمأ ََرضي َتغيَل ِبي َأ َيشأ َتدَّ َمَرُضُه، َفَخاَف َأ َما َغازيي َمريَض َواشأ



يًَّة َجلييَلًة، َوخَ  َدى لَُه َهدي ، َوَأهأ ُه َعَلى الصُّلأحي ََ َل َتحأ نأُه، َواسأ َمُه، َفَسَقَط إيََل َطَلَب مي دي َن الأبَ َلدي ليَيخأ َرَج مي
َرَق الأَمَجانييَق وَ  ُعرأ َأَحٌد بيَذليَك، َوارأََتََل ُخَواريزأُم َشاهأ َعني الأبَ َلدي َوَأحأ َرأضي َميِيًتا، َوَلَأ َيشأ َساَر إيََل اْلأ

َا. َس فََأقَاَم ِبي  َسَرخأ
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يني مي  َهابي الدِي دي شي ُر َعوأ َطَاذيكأ َن اْلأ هي مي ريهي ُخَواريزأَم َواَّنأيَزامي  َن اْلأينأدي َوَحصأ
، َوَسَبُب َذلي  دي اْلأينأدي نأ َقصأ ََ مي يني الأُغورييُّ إيََل ُخَراَسا َهاُب الدِي ، َعاَد شي ََ َنةي، يفي رََمَضا هي السَّ َك يفي َهذي

ُت أَ  ُر ُخَواريزأَم َشاهأ َهَراَة، َوَموأ ا أَنَُّه بَ َلَغُه َحصأ َا، فَ َعاَد َحنيًقا َعَلى ُخَواريزأَم َشاهأ، فَ َلمَّ لأب َغازيي ََنئيَبُه ِبي
ًدا إيََل ُخَواريزأَم، فََأرأَسَل إيلَيأهي ُخَواريزأُم َشاهأ يَ ُقوُل َلهُ  َرى قَاصي عأ بَ َلَغ َميأَمنأَد َعَدَل َعَلى َطرييٍق ُأخأ : ارأجي

رأُت إيََل  َُحاريَبَك، َوإيَلَّ سي َها إيََل َغزأنََة.إيَِلَّ ْلي ن أ   َهَراَة، َومي
يني  َهاُب الدِي ريَها، فََأَعاَد إيلَيأهي شي َو، فََأقَاَم بيظَاهي َس إيََل َمرأ نأ َسَرخأ ََ ُخَواريزأُم َشاهأ َقدأ َساَر مي َجَوابَُه: وََكا

َعَة، َلكينَّ ُخَواريزأَم ََتأَمعُ  ف أ َهزيُم َكَما فَ َعلأَت تيلأَك الدَّ َرَق َلَعلََّك تَ ن أ ََرََّق ُخَواريزأُم َشاهأ َعَساكيَرُه، َوَأحأ َنا، فَ 
َها، فَ َقَطَع الطَّرييقَ  يني إيََل ُخَواريزأَم، َفَسبَ َقُه إيلَي أ َهاَب الدِي ، َورََحَل ُيَسابيُق شي َن الأَعَلفي َرى  َما ََجََعُه مي َوَأجأ

يني ُسُلوُكهَ  َهابي الدِي َر َعَلى شي َياَه فييَها، فَ تَ َعذَّ َكَنُه الأُوُصوُل الأمي ليُحَها َحَّتَّ َأمأ ًما ُيصأ ا، َوَأقَاَم َأرأبَعينَي يَ وأ
يٌد   ِأ قيَتاٌل َشدي نَ ُه َوُد، َفَجَرى بَ ي أ َسأ َي بيُسوقَ َرا، َوَمعأَناُه الأَماُء اْلأ َكَرا َكثُ َر إيََل ُخَواريزأَم، َوالتَ َقى الأَعسأ

، َوِميَّنأ  ي رييَقنيأ ََ َ الأ َلى فييهي َبنيأ يَّةي.  الأَقت أ َُواريزأمي َن اْلأ ُر ََجَاَعٌة مي ُُه، َوُأسي ُّ َوَغريأ ُ الأَمرأَغِني َُسنيأ َن الأُغورييَّةي اْلأ قُتيَل مي
ِأ فَ ُقتيُلوا. يني بيَقتأليهي َهاُب الدِي  فََأَمَر شي

يَنئيٍذ أَ  ِأ حي ، َوُه ِأ ُدُه تَ نأجي َطَا َيسأ َراكي اْلأ َت أ ري، َوَأرأَسَل ُخَواريزأُم َشاهأ إيََل اْلأ هأ َحاُب َما َورَاَء الن َّ صأ
يني َذليَك َعاَد َعنأ ُخَواريزأَم، فَ َلقي  َهاَب الدِي ا بَ َلَغ شي وا، َوَساُروا إيََل بيََلدي الأُغورييَّةي، فَ َلمَّ تَ َعدُّ ِأ فَاسأ َي َأَوائيَلُه

اَئٍة، فَ َقَتَل في  تِيمي َدى َوسي ٍر َسَنَة إيحأ ََ َراءي أَنأَدُخويي َأوََّل َص ُم يفي َصحأ ََ الأيَ وأ ا َكا ِأ َوَأَسَر َكثيريًا، فَ َلمَّ يهي
ََ َأوَّلَ  ََ َهزيَيًَة قَبييَحًة، وََكا ليُمو ََزَم الأُمسأ ، فَاَّنأ ِأ َطَا َما ََل طَاقََة َلُه ِبيي َن اْلأ ََزَم  الثَّاّني َدَِهَُه مي َمني اَّنأ

، َوتَبيَعُه النَّاسُ  ََ ُب طَالأَقا يَل َصاحي ُ بأُن َخرأمي َُسنيأ هي اْلأ رٍي، َوقَ َتَل بيَيدي ٍََر َيسي يني يفي نَ  َهاُب الدِي ، َوبَقيَي شي
يني أَنأَدُخويي فييَمَن َمَعهُ  َهاُب الدِي ، َوَدَخَل شي ي ََّاُر فييَلنيأ ، َوَأَخَذ الأُك َا َأعأَيتأ ََّنَّ َياٍل ْلي ، َوَحَصَرُه َأرأبَ َعَة َأف أ

يَ هُ  َأ يُ عأطي ََّاُر، ُثَّ َصاَْلُوُه َعَلى َأ َعَل َوَخُلَص.الأُك ََ  ِأ فييًَل آَخَر، فَ 
يُف بيَذليَك، ُثَّ َوَصَل إيََل الطَّالأ  َرَاجي َم، وََكثُ َرتي اْلأ َنَُّه َقدأ ُعدي هي ِبي يعي بيََلدي َعةي َوَوَقَع اْلأَََبُ يفي َجَي َي يفي َسب أ َقا

يُعهَ  َكريهي، َوَّنُيَبتأ َخَزائيُنُه َجَي ثَ ُر َعسأ ٍر، َوَقدأ قُتيَل َأكأ ََ ُ بأُن نَ  َُسنيأ َرَج َلُه اْلأ ٌء، فََأخأ َها َشيأ ن أ ِأ يَ بأَق مي ا، فَ َل
يَع َما َُيأَتاجُ  َياًما َوَجَي َي خي ُب الطَّالأَقا يَل َصاحي  َخرأمي
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َنَُّه قييَل َلُه َعنأُه إينَّهُ  يَل ; ْلي َ بأَن َخرأمي َُسنيأ هي،  إيلَيأهي، َوَساَر إيََل َغزأنََة، َوَأَخَذ َمَعُه اْلأ َّنأيَزامي في َلي َوأ يُد اْلأ َشدي
َب. رَي َحاجي َُ َهَربأُت إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ، فََأَخَذُه َمَعُه، َوَجَعَلُه َأمي لأطَا  َوإينَُّه قَاَل: إيَذا َساَر السُّ

ََتَاُه  ُز، َوُهَو َِمأُلوٌك اشأ يني أَلأدي ا َوَقَع اْلأَََبُ بيَقتأليهي ََجََع ََتُج الدِي َحابَُه َوَقَصَد قَ لأَعَة َوَلمَّ ، َأصأ يني َهاُب الدِي شي
ُلأُج َوَسا َا، َوَأفأَسَد اْلأ َيُظَها، فَ َعاَد إيََل َداريهي، فََأقَاَم ِبي َتحأ َها، َفَمنَ َعُه ُمسأ َعَد إيلَي أ يَن َغزأنََة ليَيصأ دي سي َأ ئيُر الأُم

، َوَقَطُعوا الطُُّرَق، َوقَ تَ ُلوا َكثيريًا، فَ لَ  ُز، يفي الأبيََلدي يني إيََل َغزأنََة بَ َلَغُه َما فَ َعَلُه أَلأدي َهاُب الدِي ا َعاَد شي مَّ
يني يفي الأبيََل  َهاُب الدِي ، فََأطأَلُقُه، ُثَّ اعأَتَذَر، َوَساَر شي َع فييهي َسائيُر الأَمَمالييكي ََ َلُه، َفَش ، فَ َقَتَل فََأرَاَد قَ ت أ دي

ِي  َُم نأ تيلأَك اْلأ يَن مي دي سي َأ َن الأُم ًرا َكثيريًا.مي ََ  نَ 
، َوَدَخَل  ْلأينأدي َن الأَمعأرََكةي َوْلَيَق ِبي َِ مي ، َفَسلي َبُك َِبلأ تَ رأ ُُه أَي أ ََ َلُه أَيأًضا َِمأُلوٌك آَخُر اَسأ ، وََكا ََ الأُموليَتا

لأطَانييََّة، وَ  َواَل السُّ َمأ َا َوَمَلَك الأبَ َلَد، َوَأَخَذ اْلأ َي ِبي لأطَا يَّةي، َوَأَخَذ َوقَ َتَل ََنئيَب السُّ ريََة يفي الرَّعي َأَساَء السِي
ُنُه َلُه إينأَسا ُلُه َعَلى َذليَك َوُُيَسِي ََ َُيأمي ، وََكا َُ لأطَا ، َوَأََن السُّ َُ لأطَا ، َوقَاَل: قُتيَل السُّ ِأ َواَْلُ ُُه ُعَمُر َأمأ ٌَ اَسأ

َعَل َما َأَمَرُه، َوََجََع  ََ يًقا، فَ  ََ زينأدي ، وََكا ََ َواَل، فََأَخاَف الطَّرييَق، فَ بَ َلَغ بأُن يَ َزا َمأ يَن، َوَأَخَذ اْلأ دي سي َأ الأُم
َكًرا، فََأَخُذوُه َوَمَعُه ُعَمُر بأُن ]يَ زَ  ، َوَأرأَسَل إيلَيأهي َعسأ يني َفَساَر إيََل اْلأينأدي َهابي الدِي [ َخََبُُه إيََل شي ََ ا

َلٍة، َوقَ َتَل َمنأ َوافَ َقهُ  َبَح قيت أ ِأ فَ َقتَ َلُهَما َأق أ ا رَآُه اَئٍة، َوَلمَّ تِيمي َدى َوسي نأ َسَنةي إيحأ َرةي مي خي َما، يفي َُجَاَدى اْلأ
لُ  َأ يُ َقت َّ َرأضي َفَساًدا َأ ََ يفي اْلأ َعوأ ََ اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيسأ يَن ُُيَاريبُو َا َجَزاُء الَّذي َلى قَ َرَأ }إيََّّ وا َأوأ ُيَصلَُّبوا{ قَ ت أ

يََة، وَ 33]املائدة:  ِأ [ اْلأ ويهي َطَا َوَغزأ زي ليقيَتالي اْلأ لتََّجهُّ هي ِبي يعي بيََلدي َي يفي َجَي يني فَ ُنودي َهاُب الدِي َأَمَر شي
. ِأ ذي بيثَأأريهي َخأ  َواْلأ

ازَةي ا ََ َكَرُه يفي الأَم نأ ُخَواريزأَم فَ رََّق َعسأ َطَا مي ا َعاَد إيََل اْلأ هي أَنَُّه َلمَّ ََ َسَبُب اَّنأيَزامي ِتي يفي َطرييقيهي لَّ َوقييَل: َكا
ٌة ف َ  َحابيهي طَائيََ نأ َأصأ ازَةي، َفُكلََّما َخَرَج مي ََ َطَا َقدأ نَ َزُلوا َعَلى َطرييقي الأَم ََ اْلأ ، وََكا لَّةي الأَماءي ِأ ليقي َتُكوا فييهي

، َوَلَأ يَ رأجي  ََزَم َْنأَو الأبيََلدي َكريهي اَّنأ نأ َعسأ َِ مي ري، َوَمنأ َسلي َسأ لأَقتألي َواْلأ َاَل، َوَجاَء ِبي ُِ اْلأ عأ إيلَيأهي َأَحٌد يُ عألي
َن الأََبِي  ا َخَرَج مي َاَل، فَ َلمَّ ِي اْلأ رييَن أَلأَف فَاريٍس َوَلَأ يَ عأَل شأ َكري يفي عي يني يفي َساَقةي الأَعسأ َهاُب الدِي يَّةي لَقيَيُه شي

ََتيُيينَي، َوُهوَ  َطَا ُمسأ  اْلأ
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، َوَمنأ َمَعُه َقدأ َتعيُبو  ِأ ُه ن أ َسُه مي َأ ِأ َعامََّة ََّنَاريهي، َوَْحَى نَ  َحابيهي، فَ َقاتَ َلُه َعاَف َأصأ َطَا َأضأ ََ اْلأ ا َوُأعأُيوا، وََكا
ٌد َكا َها َمَصافٌّ َواحي ن أ ٍم َأرأبَ َعَة َعَشَر َمَصافًّا مي ةي َأَّيَّ دَّ ِأ يفي عي نَ ُه َن َوَحَصُروُه يفي أَنأَدُخويي، َفَجَرى بَ ي أ ََ مي

ري  َأ يَ رأجي  الأَعصأ ِأ َأ رًّا، َوَأَمَرُه َكريهي لَيأًَل سي نأ َعسأ ًة مي َرًة، ُثَّ إينَُّه بَ عأَد َذليَك َسريََّ طَائيََ ُعوا إيلَيأهي إيََل الأَغدي ُبكأ
ِأ  َطَا، َوقَاَل َْلُ ا فَ َعَل َذليَك َخاَفُه اْلأ هي، فَ َلمَّ نأ بيََلدي ُه َمَدًدا مي ِأ َقدأ أَتَ وأ َرًة َكَأَّنَُّ ََ  ُبكأ ُب ََسَرأقَ نأَد وََكا َصاحي



يني  َهابي الدِي َيُروا بيشي ِأ َظ َأ ُه نَي إي ليمي ََلمي َوالأُمسأ سأ َطَا، َوَقدأ َخاَف َعَلى اْلأي ليًما، َوُهَو يفي طَاَعةي اْلأ ، ُمسأ
َن الأ  ا َخَرَج مي نأُه َلمَّ َعَف مي ََّ َهَذا الرَُّجَل ََل َتَيُدونَُه َقطُّ َأضأ : إي ِأ َيهي َوتَ َعبيهي َوقيلَّةي فَ َقاَل َْلُ ازَةي، َوَمَع َضعأ ََ َم

نأ ُكلِي َطرييٍق، وَ  بَ َلتأ مي ِأ بيَعَساكيريهي، َوَقدأ َأق أ َداُد أَتَ تأُه وََكأَنَُّك َمأ رأ بيهي، َواْلأ ََ يَنئيٍذ َنطأُلُب َمنأ َمَعُه َلَأ َنظأ حي
ُر َعَليأهي، َوالرَّأأُي لََنا الصُّ  دي نأُه َفََل نَ قأ .اْلأَََلَص مي  لأُح َمَعُه، فََأَجابُوا إيََل َذليَك، فََأرأَسُلوا إيلَيأهي يفي الصُّلأحي

َن ال تيَناعي مي مأ رًّا، َوَأَمَرُه ِبييظأَهاري اَلي َاَل سي ُب ََسَرأقَ نأَد َقدأ َأرأَسَل إيلَيأهي َوَعرََّفُه اْلأ ََ َصاحي صُّلأحي َأوًََّل وََكا
ريًا، ف َ  َجابَةي إيلَيأهي َأخي ، َوطَاَل الأَكََلُم، َواْلأي َدادي َمأ نأتيظَاري اْلأ َة ِبي تَ َنَع، َوَأظأَهَر الأُقوَّ ا أَتَ تأُه الرُُّسُل امأ َلمَّ

، َورَجَ  ِأ هي هي، َوََل ُهَو يَ عأَُبُُه إيََل بيََلدي َر إيََل بيََلدي هأ ََ الن َّ َطَا ََل يَ عأَُبُو ََّ اْلأ َطَلُحوا َعَلى َأ ُعوا َعنأُه فَاصأ
َم. َوَخُلَص ُهوَ  هي، َوالأَباقيي َْنأُو َما تَ َقدَّ  َوَعاَد إيََل بيََلدي

 
 ََ َُراَسا يلييَّةي ِبي َاعي َسأ َن اْلأي ٍة مي ُر قَ تألي طَائيََ  ذيكأ

 ََ َُراَسا يلييَّةي ِبي َاعي َسأ مي اْلأي نأدي ُمَقدَّ نأ عي يني الأُغورييِي مي َهابي الدِي َنةي َوَصَل َرُسوٌل إيََل شي هي السَّ الٍَة  بيريسَ يفي َهذي
ريي يفي َعَساكيَر  لأَمسي ري ِبي َ بيََلدي الأَغوأ َد بأَن أَِي َعلييٍِ ُمتَ َوِلِي يني ُُمَمَّ ِأ َوُُمَاَصَرةي أَنأَكَرَها، فََأَمَر َعََلَء الدِي إيلَيأهي

، فَ قَ  ََ َز ُب َزوأ َع بيهي َصاحي ، َوَسَي ََ َتا سأ ، َفَساَر يفي َعَساكيَر َكثيريٍَة إيََل قُهي ِأ هي َصَدُه َوَصاَر َمَعُه َوفَاَرَق بيََلدي
يلييَّةي، َوَحَصَرَها َوضَ  َاعي َسأ َي ليْلأي يَنٍة قَاييَن، َوهي يني َعَلى َمدي َمَة ُخَواريزأَم َشاهأ، َونَ َزَل َعََلُء الدِي دأ يََّق َعَلى خي

يني  َهابي الدِي ليَها، َوَوَصَل َخََبُ قَ تألي شي يَناٍر َفَصاََلَ  -َعَلى َما نَذأُكُرُه  -َأهأ تِينَي أَلأَف دي َلَها َعَلى سي َأهأ
رِييََّة، َورََحَل إي  َن َكاَخَك فََأَخَذُه َوقَ َتَل الأُمَقاتيَلَة، َوَسََب الذُّ صأ ، َوَقَصَد حي ِأ ُه نييٍَّة، َورََحَل َعن أ ََل َهَراَة رُكأ

ُوزَُكوه. َها ]إيََل[ َفريأ ن أ  َومي
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ينييَّ  طَنأطي ُر ُملأكي الأُقسأ َن الرُّومي ذيكأ  ةي مي
َن الرُّومي َوَأزَاُلوا ُملأَك الرُّ  طَنأطيينييَّةي مي يَنَة الأُقسأ َيرينأُج َمدي ، َمَلَك الأ ََ َنةي، يفي َشعأَبا هي السَّ َها، يفي َهذي ومي َعن أ

نأ  يَس، َوُهَو مي َت َمليكي إيفأرينأسي َا تَ َزوََّج ُأخأ لأَك الرُّومي ِبي ََّ مي ََ َسَبُب َذليَك َأ َيرينأجي  وََكا ََبي ُمُلوكي الأ َأكأ
نأُه، َوَسََ  َها َوَلًدا ذََكًرا، ُثَّ َوَثَب َعَلى الأُملأكي َأٌخ َلُه، فَ َقَبَض َعَليأهي. َوَمَلَك الأبَ َلَد مي ن أ نَ يأهي فَ ُرزيَق مي َل َعي أ

هي.  ًرا بيهي َعَلى َعمِي تَ نأصي َن َوَسَجَنُه، فَ َهَرَب َوَلُدُه َوَمَضى إيََل َخاليهي ُمسأ َتَمَع َكثيرٌي مي َق َذليَك َوَقدي اجأ ََ فَات َّ
نَي، فََأَخُذوا َوَلَد  ليمي َن الأُمسأ سي مي َقاذي الأبَ يأتي الأُمَقدَّ تين أ سأ امي َلي ُرُجوا إيََل بيََلدي الشَّ َيرينأجي ليَيخأ الأَمليَك الأ

ًدا ْليي  ينييَّةي َقصأ طَنأطي ِأ َعَلى الأُقسأ ، َوَجَعُلوا َطرييَقُه ِأ هي، َوَلَأ َيُكنأ َلُه َطَمٌع َمَعُه َ َعمِي َنُه َوَبنيأ َالي بَ ي أ ََلحي اْلأ صأ
ِأ يفي  نَ ُه ، فَ َوَقَع الأقيَتاُل بَ ي أ ِأ ُه يفي َعَساكيري الرُّومي ُُمَاريًِب َْلُ ا َوَصُلوا َخَرَج َعمُّ َوى َذليَك، فَ َلمَّ  رََجٍب يفي سي

َزَ  اَئٍة، فَاَّنأ مي عينَي َوََخأسي ٍع َوتيسأ لأُك َسَنَة تيسأ ، فَ َهَرَب مي ِأ َيرينأُج َمَعُه َمتي الرُّوُم، َوَدَخُلوا الأبَ َلَد َفَدَخَلُه الأ



َا  ري الأبَ َلدي َوإيََّّ َيرينأَج بيظَاهي لأَك الرُّومي َلَأ يُ َقاتيلي الأ ََّ مي ، َوقييَل إي  َحَصُروُه فييَها.الرُّومي إيََل َأطأَرافي الأبيََلدي
ينييَّ  طَنأطي لأُقسأ ََ ِبي تَ َغَل النَّاُس بيَذليَك، وََكا ، فَاشأ َّ، فَأَلأَقُوا النَّاَر يفي الأبَ َلدي َن الرُّومي َمنأ يُرييُد الصَِّبي ةي مي

َيرينأُج الأمُ  َيرينأُج، َوَخَرَج َمليُكَها َهاريًِب، َوَجَعَل الأ يَنةي َفَدَخَلَها الأ َوابي الأَمدي نأ أَب أ َتُحوا َِبًِب مي ََ لأَك يفي فَ 
ٌء َذليَك الصَّ  ِي َشيأ ُكأ َن اْلأ ، َولَيأَس َلُه مي ِي ني  -ِبي جأ َن السِي َرُجوا َأَِبُه مي اُم يفي  -َوَأخأ ُكَّ ُِ اْلأ َيرينأُج ُه َا الأ إيََّّ

َواَل الأب َ  َها، َوَأَخُذوا َأمأ َواًَل َعَجُزوا َعن أ ِأ َأمأ ُه ن أ ليهي، َوَطَلُبوا مي ، فَ ثَ قَُّلوا الأَوطأأََة َعَلى َأهأ َوَما فييَها  يأعي الأبَ َلدي
يحي  َي َوَما ُهَو َعَلى ُصورَةي الأَمسي َرٍة َوَغريأي َذليَك َحَّتَّ َما َعَلى الصُّلأَبا نأ َذَهٍب َونُ قأ ََلُم  -مي  -َعَليأهي السَّ

نأ  َِ َذليَك َعَلى الرُّومي َوَْحَُلوا مي نأ َذليَك أَيأًضا، فَ َعُظ يلي مي َََنجي ََوارييِينَي، َوَما َعَلى اْلأ يًما، َواْلأ ُه َخطأًبا َعظي
َواَب، َب أ ، َوَأغأَلُقوا اْلأ َن الأبَ َلدي َيرينأَج مي َرُجوا الأ ِي الأَمليكي فَ َقتَ ُلوُه، َوَأخأ ََ َذليَك  فَ َعَمُدوا إيََل َذليَك الصَِّبي وََكا

رييَن لي  ريهي ُُمَاصي َيرينأُج بيظَاهي اَئٍة، فََأقَاَم الأ تِيمي ُوََل َسَنَة سي ِأ لَيأًَل يفي َُجَاَدى اْلأ ِأ َوََلزَُموا قيَتاَْلُ ، َوقَاتَ ُلوُه لرُّومي
ََ بأني  يني ُسَليأَما ني الدِي َي رُكأ لأطَا ا َكثيريًا، فََأرأَسُلوا إيََل السُّ ًَ َُوا َضعأ ََ الرُّوُم َقدأ َضُع قيلأج  َوََّنَارًا، وََكا

تَ نأ  ، َيسأ َن الأبيََلدي بي ُقونيَيَة َوَغريأيَها مي ، َصاحي ََ ََل ِأ َيَيدأ إيََل َذليَك َسبييًَل.َأرأسي ُدونَُه، فَ َل  جي
ِي الأبَ َلدي ََل َيظأهَ  ا. َوليعيَظ ًَ ََ َثََلثينَي أَلأ نَي، يُ َقاريبُو ، ُمقييمي َيرينأجي َن الأ يَنةي َكثيرٌي مي لأَمدي ََ ِبي ، وََكا ِأ ُرُه ُر َأمأ

، َووَ  ري الأبَ َلدي يَن بيظَاهي َيرينأُج الَّذي ِأ َوالأ ََتََق َْنأُو رُبُعي فَ تَ َواَضُعوا ُه ثَ ُبوا فييهي َوأَلأَقُوا النَّاَر َمرًَّة ََثنيَيًة، فَاحأ
ٍم، يأَف َثََلثََة َأَّيَّ َواَب َفَدَخُلوَها َوَوَضُعوا السَّ َب أ ، َوفَ َتُحوا اْلأ  الأبَ َلدي
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ِأ َما بَ  َبَح الرُّوُم ُكلُُّه لرُّومي قَ تأًَل َوََّنأًبا، فََأصأ ًئا، َوَدَخَل ََجَاَعٌة َوفَ َتُكوا ِبي َ قَتييٍل َأوأ فَقيرٍي ََل ََيأليُك َشي أ نيأ
ِأ  َها، َفَخَرَج إيلَيأهي َيرينأُج إيلَي أ َعى ُصوفيَيا، َفَجاَء الأ َي الرُّومي الأَكنييَسَة الأُعظأَمى الَِّتي ُتدأ نأ َأعأَيا َن مي ََجَاَعٌة مي

، ِبيَ  َي َبا ةي َوالرُّهأ ََ ََساقي نَي َواْلأ يسي ُقوا الأقيسِي َيرينأجي لييُ ب أ ََ ِبييَما إيََل الأ ُلو ْنأييُل َوالصَّلييُب يَ تَ َوسَّ ُِ اْلأي يهي يأدي
َعينَي َوََّنَُبوا الأَكنييَسَة. ِأ َأَجأ ، َوقَ تَ ُلوُه ِأ َيُتوا إيلَيأهي ِأ يَ لأَت ، فَ َل ِأ  َعَليأهي

ُب الأ  َقةي، َوُهَو َصاحي رييَّةي، َويفي َمَراكيبيهي رَكيُبوا إيََل وََكانُوا َثََلثََة ُمُلوٍك: ُدوَقُس الأبَ َنادي َمَراكيبي الأَبحأ
ُر يُ َقاُل َلُه الأَمرأكييُس، َوُهَو ُمقَ  خي ينييَّةي، َوُهَو َشيأٌخ َأعأَمى، إيَذا رَكيَب تُ َقاُد فَ َرُسُه، َواْلأ طَنأطي ُم الأُقسأ دَّ

َلنأُد، َوهُ  ُر يُ َقاُل لَُه ُكنأد ُأف أ خي ، َواْلأ يسأ فأرينأسي ينييَّةي اْلأي طَنأطي ا َعَلى الأُقسأ َلوأ تَ وأ ا اسأ ِأ َعَدًدا، فَ َلمَّ ثَ ُرُه َو َأكأ
َلنأَد، فََأَعاُدوا الأُقرأَعَة ََثنيَيًة َوََثليَثًة َفخَ  ، َفَخَرَجتي الأَقرأَعُة َعَلى ُكنأد ُأف أ َرَجتأ َعَليأهي، اقأََتَُعوا َعَلى الأُملأكي

ِتي ُملأكَ  -َفَملَُّكوُه  َّنأ َيَشاُء َواَّللَُّ يُ ؤأ ا َخَرَجتي الأَقرأَعُة َعَليأهي َملَُّكوُه -ُه َمنأ َيَشاُء، َويَ نأزيُعُه ِمي ، فَ َلمَّ
ثأَل َجزييَرةي َأقأرييطَ  رييَُّة مي ََزائيُر الأَبحأ َقةي اْلأ َُ ليُدوَقَس الأبَ َنادي َها َوَعَلى َما َُيَاويرَُها، َوَتُكو َش َوَجزييَرةي َعَلي أ

َس َوَغريأي  يَق، ُرودي ثأَل َأزأنييَق َوََلذي َلييجي مي َي َشرأقييُّ اْلأ يسي الأبيََلُد الَِّتي هي فأرينأسي َُ ليَمرأكييَس اْلأي َا، َوَيُكو ِهي
ِأ َمنأ  َل ِأ َيسأ ينييََّة، َوَأمَّا الأَباقيي فَ َل طَنأطي ي َأَخَذ الأُقسأ ُ الَّذي ٌء َغريأ ِأ َشيأ ُه ن أ ََحٍد مي ِأ َُيأُصلأ ْلي َن  فَ َل بيهي مي



َلييجي الأُمَجاويرَُة ليبيََلدي ُر  ينييَّةي َشرأقييَّ اْلأ طَنأطي . َوَأمَّا الأبيََلُد الَِّتي َكاَنتأ ليَمليكي الأُقسأ يني الرُّومي ني الدِي كأ
َها بيطأرييٌق َكبيريٌ  َا تَ َغلََّب َعَلي أ َّنَّ يُق، فَإي نأ َُجأَلتيَها َأزأنييُق َوََلذي ََ َومي ََل ََ قيلأج َأرأسي نأ َبطَاريقَةي الرُّومي ُسَليأَما  مي

. َي هي إيََل اْلأ َي بيَيدي ريي، َوهي ُُه َلَشكأ  اَسأ
 

لييَّةي  َن الأَعَساكيري الأَعادي لي مي صي بي الأَموأ يني َصاحي ُر اَّنأيَزامي نُوري الدِي  ذيكأ
 َُ ََل يني َأرأسي ََزَم نُوُر الدِي نأ َشوَّاٍل، اَّنأ رييَن مي َنةي، يفي الأعيشأ هي السَّ َن  يفي َهذي لي مي صي ُب الأَموأ َشاهأ َصاحي

دي  يني ُُمَمَّ هي ُقطأبي الدِي َ َعمِي َنُه َوَبنيأ ََ بَ ي أ يني َكا ََّ نُوَر الدِي لييَّةي ; َوَسَبُب َذليَك َأ بأني زينأكيي  الأَعَساكيري الأَعادي
َقا، َوَساَر َمَعهُ  ََ كيَمٌة َأوًََّل ُثَّ ات َّ َتحأ َشٌة ُمسأ نأَجاَر َوحأ بي سي  َصاحي
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اَئٍة[ مي عينَي ]َوََخأسي َُ َأرأَسَل الأَمليُك  -َوَقدأ ذََكرأََنُه  -إيََل َميَّافَاريقينَي َسَنَة ََخأٍس َوتيسأ ََ اْلأ ا َكا فَ َلمَّ
َتمَ  يني َواسأ َزييَرةي إيََل ُقطأبي الدِي َق َوبيََلدي اْلأ َمشأ َر َودي صأ ُب مي ري بأُن أَيُّوَب َصاحي ُل أَبُو َبكأ اَلُه، َفَماَل الأَعادي

 ََ يبينَي َسلأَخ َشعأَبا يَنةي َنصي يني َذليَك َساَر إيََل َمدي َع نُوُر الدِي ا َسَي َي ليُقطأبي  -إيلَيأهي َوَخَطَب َلُه، فَ َلمَّ َوهي
يني  َنَما -الدِي ٍم، فَ بَ ي أ َة َأَّيَّ دَّ يَنَة، َوبَقيَيتي الأَقلأَعُة َفَحَصَرَها عي ُرَها َوَقدأ  َفَحَصَرَها َوَمَلَك الأَمدي ُهَو ُُيَاصي

بي  يني َعلييٍِ َصاحي يي بأَن زَيأني الدِي َبي يني ُدوكأ َََّر الدِي ََّ ُمَظ َأ يَ َتَسلََّمَها َأََتُه اْلأَََبُ َأ َرَف َعَلى َأ إيرأبيَل َقدأ  َأشأ
ا بَ َلَغُه  َا، فَ َلمَّ َتي َرَق َغَلَّ لي فَ نَ َهَب نيينَ َوى، َوَأحأ صي لي َقَصَد َأعأَماَل الأَموأ صي لأَموأ نأ ََنئيبيهي الأُمَرتَّبي ِبي َذليَك مي

َا لي َعَلى َعزأمي الأُعُبوري إيََل بَ َلدي إيرأبيَل َوََّنأبيهي َجَزاًء ِبي صي يبينَي إيََل الأَموأ ُظَها، َوَساَر َعنأ َنصي ََ فَ َعَل  َُيأ
ََُّر  يَنةي بَ َلَد، َوَعاَد ُمَظ هي، فَ َوَصَل إيََل َمدي بُ َها بيبَ َلدي ََّ الَّذيي َصاحي يني َأ هي، َوََتَقََّق نُوُر الدِي يني إيََل بَ َلدي الدِي

نأ بَ َلَد َوَحَصَرَها، َوَأَخَذَها َورَتََّب ُأُمورَُها َوأَ  َر مي ََ َها قييَل َلُه َوَقَع فييهي زيََّيَدٌة، َفَساَر إيََل َتلِي َأعأ قَاَم َعَلي أ
ًما. َعَة َعَشَر يَ وأ  َسب أ

ََ الأَمليُك اْلأَ  ٍ وََكا ََ إيََل رَأأسي َعنيأ يَنةي َحرَّا نأ َمدي لي بأني أَيُّوَب َقدأ َساَر مي َرُف ُموَسى بأُن الأَمليكي الأَعادي شأ
ُب إيرأبيَل،  ، َصاحي يني ََُّر الدِي َق ُهَو َوُمَظ ََ يبينَي، َوَقدي ات َّ نأَجاَر َوَنصي بي سي ، َصاحي يني َْنأَدًة ليُقطأبي الدِي

دَ  ني َوآمي ُب اْلأيصأ نأ َوَصاحي يني مي ، َعَلى َذليَك، َوَعَلى َمنأعي نُوري الدِي ِأ ُب َجزييَرةي ابأني ُعَمَر، َوَغريأيهي ، َوَصاحي
يبينَي، فَ َلمَّ  تيَماُع َوُهَو َعَلى َنصي جأ ِأ اَلي ُه نأُه، َوَلَأ َُيأكين أ ََ مي ِأ َخائيَُو هي، وَُكلُُّه نأ بيََلدي ٍء مي ذي َشيأ ا فَارَقَ َها َأخأ

يني سَ  ُب َدارَا، َوَسارُوا نُوُر الدِي َزييَرةي َوَصاحي ُب اْلأ ، َوَصاحي ني ُب اْلأيصأ َها، َوَأََتُه َصاحي َرُف إيلَي أ َشأ اَر اْلأ
رأ زَمَّ  ََ َر إيََل َك ََ نأ َتلِي َأعأ يني مي نأ بُوَشَرى، َوَساَر نُوُر الدِي َعا َقرييًبا مي يبينَي َْنأَو بَ َلدي الأبَ قأ ، َوَعَزَم َعنأ َنصي ارأ

ُس َعَلى الأ  يَك، َوَقدأ َأرأَسَلُه يَ َتَجسَّ رأدي ى جي نأ بَ عأضي َِمَالييكيهي، ُيَسمَّ رَُّقوا، فََأََتُه كيَتاٌب مي ََ ُمطَاَوَلةي لييَ تَ 
ي، َفسَ  َردي ِأ ِبيَُأ نأَت ِلي َلقييتُ ُه َأ َأذي ، َويَ ُقوُل: إي ِأ ُعُه فييهي ِأ يفي َعيأنيهي، َويُطأمي ، فَ يُ َقلِيُلُه ِأ َبارَُه يَأخأ َنئيٍذ نُوري اَر حي



ًة  دَّ َحابُُه، َوَلُقوا شي َر َوَقدأ َتعيَبتأ َدَوابُُّه َوَأصأ َن الأَغدي الظُّهأ َها مي يني إيََل بُوَشَرى فَ َوَصَل إيلَي أ َرِي، الدِي َن اْلأ مي
نأ َساَعٍة. ِأ َأَقلَّ مي ُه ن أ لأُقرأبي مي  فَ نَ َزَل ِبي

ِي َقدأ  ََّ َعَساكيَر اْلأَصأ ِأ أَثَ ًرا، َوَأََتُه اْلأَََبُ َأ ا َْلُ ِأ يَ َروأ ِأ فَ َل َحابُُه، َوَساُروا َْنأَوُه رَكيُبوا، فَ رَكيَب ُهَو َوَأصأ
ِأ يفي الأُقَرى ُه ن أ رََّق َكثيرٌي مي ََ هي، َونَ َزَل ُهَو َوَعَساكيُرُه، َوتَ  َيامي  فَ َعاَد إيََل خي
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ََ إيلَيأهي، َفجَ  يلي الأُعُلوفَاتي َوَما َُيأَتاُجو صي يني ليَتحأ هي، فَ رَكيَب نُوُر الدِي دي ِي َوَقصأ َرََكةي اْلأَصأ ََبَُه ِبي اَءُه َمنأ َأخأ
 ُِ ، َواْلأَصأ ِأ ، فَ نَ َزُلوا َوَقدي ازأَداَد تَ َعبُ ُه ي ِأ َْنأَو فَ رأَسَخنيأ نَ ُه ، َوبَ ي أ ِأ ُموا إيلَيأهي َكُرُه، َوتَ َقدَّ ََتييٌح، َوَعسأ ُمسأ

ِأ َتطُ  تَ تَ ُلوا فَ َل ا، َواق أ ََزَم ُهَو أَيأًضا، َوطََلَب فَالأتَ َقوأ ، َواَّنأ يني َكُر نُوري الدِي ََزَم َعسأ ِأ َحَّتَّ اَّنأ نَ ُه َرأُب بَ ي أ لي اْلأ
َرُف َوَمنأ َمَعُه، فَ نَ َزُلوا  َشأ ٍَُس، َوَتََلَحَق النَّاُس، َوأََتى اْلأ َها يفي َأرأبَ َعةي أَن أ َل، فَ َوَصَل إيلَي أ صي رأ الأَموأ ََ يفي َك

، َوََّنَبُ  ِأ َأفأَحُشوا زَمَّارأ َّنَُّ يَنَة بَ َلَد فَإي يََّما َمدي ِأ َوََل سي ُلحأ َْلُ َلُكوا َما َلَأ َيصأ يًما، َوَأهأ يفي وا الأبيََلَد ََّنأًبا َعظي
 ََّنأبيَها.

َب[ ، فَأَلأَقتأ ُسَوارَيأني َكاَنَ  هأ َرَأًة َكاَنتأ َتطأُبُخ، فَ َرَأتأ ]الن َّ ََّ امأ عأَنا َأ نأ َأعأَجبي َما َسَي َها يفي  َومي يفي َيَدي أ
، فَ َرَأى فييهي بَ يأًضا، فََأَخَذُه َوَجَعَلُه يفي ال ُنأدي َوََّنََب َما يفي الأبَ يأتي ، َفَجاَء بَ عأُض اْلأ نَّاري النَّاري َوَهَرَبتأ

َوارَيأني فييَها فََأَخَذُِهَا. َها، فَ َرَأى السُّ  ليَيأأُكَلُه، َفَحكَّ
ِأ َوالرُُّسُل تَ  َُ الصُّلأُح َعَلى َوطَاَل ُمَقاُمُه َر، َوَيُكو ََ ُر َعَلى إيَعاَدةي َتلِي َأعأ َمأ ، فَ َوَقَف اْلأ ََتَدَُّد يفي الصُّلأحي

ُر َسلََّمَها إيلَيأهي  َمأ ا طَاَل اْلأ َر، فَ َلمَّ ََ يني يفي إيَعاَدةي َتلِي َأعأ ََل، َوتَ َوقََّف نُوُر الدِي َوأ َدةي اْلأ َطَلُحوا الأَقاعي ، َواصأ ِأ
َن الأبيََلدي.َأَوائيَل  رََّقتي الأَعَساكيُر مي ََ اَئٍة، َوتَ  تِيمي َدى َوسي  َسَنَة إيحأ

 
ِأ  ََلمي َوالصُّلأحي َمَعُه سأ امي إيََل بَ َلدي اْلأي لشَّ َيرينأجي ِبي ُر ُخُروجي الأ  ذيكأ

، َوَسُهَل اْلأَ  امي ري إيََل الشَّ َيرينأجي يفي الأَبحأ َن الأ َنةي َخَرَج َكثيرٌي مي هي السَّ ِأ يفي َهذي ِأ بيَذليَك ليُملأكيهي ُر َعَليأهي مأ
سي  دي الأبَ يأتي الأُمَقدَّ ا، َوَعَزُموا َعَلى َقصأ ا بيَعكَّ ينييََّة، َوَأرأَسوأ طَنأطي ُ  -ُقسأ َن  -َحَرَسُه اَّللَّ هي مي َقاذي تين أ َواسأ

نأ بيََل  ا َساُروا فَ نَ َهُبوا َكثيريًا مي ََتَاُحوا بيَعكَّ ا اسأ نَي، فَ َلمَّ ليمي ا، الأُمسأ ، َوَسبَ وأ َِي ُرأُد ي اْلأ ََلمي بينَ َواحي سأ دي اْلأي
نَي. ليمي  َوفَ َتُكوا يفي الأُمسأ

َر، َوَساَر َونَ َزَل  صأ امي َومي نأ بيََلدي الشَّ َق، فََأرأَسَل يفي ََجأعي الأَعَساكيري مي َمشأ ُل بيدي ََ الأَمليُك الأَعادي نأَد وََكا عي
ا ; ليَمنأ  نأ َعكَّ لأُقرأبي مي ا، َوَأَغاُروا الطُّوري ِبي ََرجي َعكَّ َيرينأُج ِبي ، َونَ َزَل الأ ََلمي سأ دي بيََلدي اْلأي نأ َقصأ َيرينأجي مي عي الأ

هي  دي بيََلدي َل َعَلى َقصأ ََ الأَعادي َُمَراُء ُيُيثُّو ، َواْلأ ِأ َواَْلُ َا َوَأمأ رأ َكنَّا، فََأَخُذوا ُكلَّ َمنأ ِبي ََ ِأ َعَلى َك ِأ َوََّنأبيَها، فَ َل
َعلأ  َأ َي ان أَقَضتي يَ   ، فَ بَ ُقوا َكَذليَك إيََل َأ
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َا، َوَما بيَيدي  َق َوَأعأَماْلي َمشأ َيرينأُج َعَلى دي َطَلَح ُهَو َوالأ اَئٍة، فَاصأ تِيمي َدى َوسي َنُة، َوَذليَك َسَنَة إيحأ لي  السَّ الأَعادي
اتي يفي الصَّ  ََ يعي الأُمَناَص ِأ َعنأ َجَي ، َونَ َزَل َْلُ امي َن الشَّ ََها، مي َرَة َوَغريأ ِأ ََنصي َا، َوَأعأطَاُه َلةي َوَغريأيِهي يأَدا َوالرَّمأ

يني ُمَُ  ُر الدِي بُ َها ََنصي ِأ َصاحي يَنَة َْحَاَة، فَ َلقييَ ُه َيرينأُج َمدي رييَّةي. فَ َقَصَد الأ صأ ََّيري الأمي ُد بأُن َتقييِي َوَساَر َْنأَو الدِي مَّ
نأَشاهأ بأ  يني ُعَمَر بأني َشاهي ، َفَخَرَج الدِي ََ يفي قيلٍَّة، فَ َهَزُموُه َوتَبيُعوُه إيََل الأبَ َلدي ، وََكا ِأ ني أَيُّوَب، فَ َقاتَ َلُه

َيرينأُج. ِأ ََجَاَعًة َوَعاَد الأ ُه ن أ َيريْنأَُة مي ، فَ َقَتَل الأ ِأ  الأَعامَُّة إيََل قيَتاْليي
 

ََبلي  َجَة بيبيََلدي اْلأ ُر قَ تألي ُكوكأ  ذيكأ
، َقدأ ذََكرأََن قَ بأ  َي ، َوبَقيَي إيََل اْلأ ََبلي ، َوبَ َلدي اْلأ ََ َي َعَلى الرَّيِي َوَِهََذا َلَوا َجَة َِمأُلوكي الأبَ هأ ُل تَ َغلَُّب ُكوكأ

َسَن إيلَيأهي، َوَوثيقَ  َمُه، َوَأحأ ُش، َوَقدَّ مأ غي ُُه إييدأ ، اَسأ َي َلَوا ََ ليلأبَ هأ طََنَع َِمأُلوًكا آَخَر َكا ََ َقدي اصأ  بيهي، وََكا
، َفجَ  َي رييَقا ََ تَ َتَل الأ َجَة، فَ َتَصافَّا، َواق أ ، ُثَّ َقَصَد ُكوكأ ِأ َن الأَمَمالييكي َوَغريأيهي ُُموَع مي ُش اْلأ مأ غي َمَع إييدأ

، ا َي َلَوا ، َوَأَخَذ َمَعُه ُأوزأَبُك بأُن الأبَ هأ ُش َعَلى الأبيََلدي مأ غي ََل إييدأ تَ وأ ، َواسأ َرأبي َجُة يفي اْلأ َِ فَ ُقتيَل ُكوكأ سأ
ًما، ُشَجاًعا، ظَاليًما، وَكَ  ََ َشهأ َلَكةي، وََكا ري الأَممأ مأ ُِ ِبَي ُش ُهَو الأُمَدبِيُر َلُه َوالأَقيِي مأ غي ، َوإييدأ ََ  الأَمليكي ا

ريَةي  ًَل َحَسَن السِي َجُة َعادي ُ. -ُكوكأ َُه اَّللَّ  َرْحي
 

ََ َوُملأكي ابأني  ََل يني بأني قيلأج َأرأسي ني الدِي ُر َوفَاةي رُكأ  هي بَ عأَدهُ ذيكأ
ُعودي  ََ بأني َمسأ ََل َُ بأُن قيلأج َأرأسي يني ُسَليأَما ُن الدِي َ رُكأ ي الأَقعأَدةي، تُ ُويفِي َس ذي َنةي، َسادي هي السَّ بأني َويفي َهذي

َ َمَلطأَيَة  ََّيري الرُّومي َما َبنيأ ُب دي َش بأني َسلأُجوَق، َصاحي ََ بأني قُ تُ لأمي َأ بأني ُسَليأَما ََل ََ قيلأج َأرأسي َوُقونيَيَة، وََكا
يهي َصاحي  خي ٍم َقدأ َغَدَر ِبَي َسةي َأَّيَّ َمأ هي ِبي ََ قَ بأَل َمَرضي ٍم، وََكا َعةي َأَّيَّ ََرضي الأُقولَنأجي يفي َسب أ تُُه ِبي بي أَنأُكورييََة، َموأ

ى أَيأًضا أَنأقيَرَة  يَنٌة َمنييَعٌة  -َوُتَسمَّ َي َمدي ني الدِي -َوهي ََ ُمَشاقًّا ليرُكأ نينَي َحَّتَّ ، وََكا َة سي دَّ ، َفَحَصَرُه عي يني
َضُه قَ لأَعًة يفي َأطأَرافي  َوٍض َيَأُخُذُه، فَ َعوَّ ِي َعَلى عي ليي لتَّسأ نأَدُه، فََأذأَعَن ِبي َواُت عي َق أ هي  َضُعَف َوقَ لَّتي اْلأ بَ َلدي

يَنةي أَنأقيَرَة. َوَسلََّمهَ  َها، فَ نَ َزَل َأُخوُه َعنأ َمدي يني َعَليأهي َوَحَلَف َلُه َعَلي أ ُن الدِي َي َلُه. فَ َوَضَع رُكأ  ا َوَمَعُه َوَلَدا
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ٍم َحَّتَّ َأَصابَُه الأُقولَنأُج فَ  ُ ََخأَسةي َأَّيَّ ِأ ََيأضي َغريأ  َماَت.َمنأ َأَخَذُه، َوَأَخَذ َأوأََلَدُه َمَعُه، فَ َقتَ َلُه فَ َل
هي قيلأج  َتَمَع النَّاُس بَ عأَدُه َعَلى َوَلدي َدى َواجأ ََ َصغيريًا، فَ َبقيَي يفي الأُملأكي إيََل بَ عأضي َسَنةي إيحأ ََ وََكا ََل َأرأسي

نأُه، َعَلى َما نَذأُكُرُه ُهَناَك. َذ مي اَئٍة، َوُأخي تِيمي  َوسي



ََّ النَّاَس َكانُوا  ، إيَلَّ َأ ري الأُملأكي مأ ، قَ يِيًما ِبَي َعأَداءي يًدا َعَلى اْلأ يني َشدي ُن الدِي ََ رُكأ يَ نأُسُبونَُه إيََل َفَسادي وََكا
ََذا  ََ ُكلُّ َمنأ يُ رأَمى ِبي ةي، وََكا ََ ََلسي ََ َهُب الأ َهَبُه َمذأ ََّ َمذأ ََ يُ َقاُل إينَُّه يَ عأَتقيُد َأ ، َكا عأتيَقادي َهبي اَلي الأَمذأ

ََ عَ  ٌَ َكثيرٌي، إيَلَّ أَنَُّه َكا َسا نأُه إيحأ ةي مي هي الطَّائيََ َذي َيَر َيَأويي إيلَيأهي، َوْلي َهبي ليَئَلَّ يَ نأ َ َهَذا الأَمذأ اقيًَل ُيُيبُّ َسَتأ
 النَّاُس َعنأُه.

ةي، َوُهَو َقرييبٌ  ََ ََلسي ََ َهبي الأ لزَّنأَدَقةي َوَمذأ ََ يُ رأَمى ِبي ، وََكا ٌَ نأَدُه إينأَسا ََ عي نأُه،  ُحكيَي ِلي َعنأُه أَنَُّه َكا مي
نأَدُه َفقييٌه، فَ تَ َناَظَرا ًما عي قييُه إيلَيأهي َوَلَطَمُه َفَحَضَر يَ وأ ََ ةي، فَ َقاَم الأ ََ ََََلسي َن اعأتيَقادي الأ ًئا مي ، فََأظأَهَر َشي أ

: ََيأريي َعلَ  يني ني الدِي قييُه فَ َقاَل ليرُكأ ََ يني َساكيٌت، َوَخَرَج الأ ُن الدِي ، َورُكأ يني ني الدِي َرةي رُكأ َضأ ثأُل َوَشَتَمُه ِبي يَّ مي
َرتيَك َوََل ت ُ  يًعا، َوََل َُيأكيُن إيظأَهاُر َما ُترييُدُه أَنأَت َهَذا يفي َحضأ ُت َلُقتيلأَنا َجَي نأكيُرُه؟ فَ َقاَل: َلوأ َتَكلَّمأ

اريقأُه. ََ  فَ 
 

طَ  ُر قَ تألي الأَباطينييَّةي بيَواسي  ذيكأ
 ] ِأ َا ]َوقَ تأليهي ِأ ِبي َّنيي َط ; َوَسَبُب َكوأ نييَُّة بيَواسي َنةي قُتيَل الأَباطي هي السَّ ِي يفي َهذي لزََّك َها رَُجٌل يُ عأَرُف ِبي أَنَُّه َورََد إيلَي أ

ًدا َونَ َزلَ  نييًّا ُملأحي ََ َِبطي َط، وََكا نأ قُ َرى َواسي َن الأَقاُروبي مي ُلُه مي دي بأني طَاليبي بأني ُعَصيََّة، َوَأصأ ُُمَاويرًا  ُُمَمَّ
َبا َيُه النَّاُس، وََكثُ َر أَت أ ، َوَغشي ََروييِي ري َبِني اْلأ  ُعُه.ليَدوأ

َقةي، َفَكلََّمُه ري  َوي أ لسُّ َتاَز ِبي ، فَاتَُّيَق أَنَُّه اجأ ِي ََسني الصَّابُوّني َّنأ يَ غأَشاُه رَُجٌل يُ عأَرُف ِبي ََ ِمي ٌل َْنَّاٌر يفي وََكا جأ
اُر َوقَ تَ َلُه، وَ  ُّ رَدًّا َغلييظًا، فَ َقاَم إيلَيأهي النَّجَّ ، فَ َردَّ َعَليأهي الصَّابُوّني ِأ َهبيهي َتَساَمَع النَّاُس بيَذليَك، فَ َوثَ ُبوا َمذأ

َتَمَع إيلَيأ  . َوَقَصُدوا َداَر ابأني ُعَصيََّة َوَقدي اجأ َهبي ُب إيََل َهَذا الأَمذأ َتسي َّنأ يَ ن أ هي َخلأٌق َوقَ تَ ُلوا َمنأ َوَجُدوا ِمي
َها َوَمنَ ُعوا النَّ  َحابيهي، َوَأغأَلُقوا الأَباَب َوَصعيُدوا إيََل َسطأحي نأ َأصأ نأ بَ عأضي مي ِأ مي ، َفَصعيُدوا إيلَيأهي ِأ ُه اَس َعن أ

َوابي َوالأَمَماريقي َفَكَسُروَها، َون َ  َب أ اري ِبييغأََلقي اْلأ ، َوََتَصََّن َمنأ بَقيَي يفي الدَّ طأحي نأ َعَلى السَّ وري مي َزُلوا الدُّ
َرُقوا، َوقُتيَل ابأُن ُعَصيَّ  اري َوَأحأ ِأ ََجَاَعٌة فَ ُقتيُلوا،فَ َقتَ ُلوا َمنأ َوَجُدوا يفي الدَّ ُه ن أ  َة، َوفُتيَح الأَباُب َوَهَرَب مي
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ََلحي اْلأَ  صأ يِي ْليي طي يَنا الأَواسي سي ري بأُن َأمأ يني أَبُو الأَبدأ ُر الدِي كينيي َوبَ َلَغ اْلأَََبُ إيََل بَ غأَداَد، َواْنأََدَر َفخأ الي َوَتسأ
َنةي. َيت أ  الأ

 
تييََلءي َُمأمُ  ُر اسأ تَ ذيكأ َرَموأ نأ َحضأ رأَِبَط َوَغريأيَها مي  وٍد َعَلى مي

ارَ  ََ رأَِبَط َوَظ يَنةي مي رَيييُّ َعَلى َمدي ٍد اْلأيمأ ُُه َُمأُموُد بأُن ُُمَمَّ ٌَ اَسأ ََل إينأَسا تَ وأ َنةي اسأ هي السَّ نأ  يفي َهذي َا مي َوَغريأيِهي
ريهي أَنَُّه َلُه َمرأكَ  ََّ ابأتيَداَء َأمأ َت، َوإي َرَموأ رأَِبَط، َوفييهي  َحضأ بي مي اري، ُثَّ َوَزَر ليَصاحي ري ليلتُّجَّ رييهي يفي الأَبحأ ٌب َيكأ



يَنَة بَ عأَدُه، َوَأطَاَعُه النَّاُس  رأَِبَط َمَلَك الأَمدي ُب مي َ َصاحي ا تُ ُويفِي ريٍَة، فَ َلمَّ ُن سي َُمَبًَّة َلُه َكَرٌم َوَشَجاَعٌة َوُحسأ
ريَتيهي، َوَداَمتأ  هي َوسي اُر، َوَبََن  ليَكرأمي ََ رأَِبُط َوَظ اَئٍة َخرََّب مي تِيمي َرَة َوسي َع َعشأ ََ َسَنُة تيسأ ا َكا َا، فَ َلمَّ ُمُه ِبي َأَّيَّ

َراَها إيََل  بٌَة َكبيريٌَة َأجأ ٌ َعذأ نأَدَها َعنيأ رأَِبَط، َوعي نأ مي لأُقرأبي مي ري ِبي لي الأَبحأ يَدًة َعَلى َساحي يَنًة َجدي يَنةي، َمدي  الأَمدي
َائيَزةَ َوَعمي  ثيُر اْلأ عأَر، َوُيكأ ََ ُيُيبُّ الشِي يََّة، وََكا َدي َْحأ َها ُسورًا َوَخنأَدقًا، َوَحصَّنَ َها َوََسَّاَها اْلأ   َعَليأهي.َل َعَلي أ

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

رييَّةي، فَ نَ هَ  صأ ََّيري الأمي َيرينأجي إيََل الدِي َن الأ ُطوٌل مي َنةي َخَرَج ُأسأ هي السَّ ٍم يفي َهذي َة، َوَأقَاُموا ََخأَسَة َأَّيَّ يَنَة فُ وَّ ُبوا َمدي
ِأ  ََّنَُّ ِأ ْلي ِأ َوُصوٌل إيلَيأهي يأُل، لَيأَس َْلُ ُِ الن َّ نَ ُه ، بَ ي أ ِأ َر ُمَقابيَلُه صأ ، َوَعَساكيُر مي ََ َهُبو ََ َويَ ن أ ُبو ِأ  َيسأ َلَأ َتُكنأ َْلُ

ٌَُن.  ُس
تأ أَ  يَمًة َعمَّ لِيَيَة، َوفييَها َكاَنتأ زَلأَزَلًة َعظي قي ، َوصي َزييَرَة، َوبيََلَد الرُّومي اَم، َواْلأ َر، َوالشَّ صأ ثَ َر الأبيََلدي مي كأ

يَنةي ُصوَر ُسورََها َوأَث ََّرتأ يفي   نأ َمدي َا، َوَخرََّب مي لي َوالأعيَراقي َوَغريأيِهي صي َُس، َوَوَصَلتأ إيََل الأَموأ َن َوُقَبأ َكثيرٍي مي
. امي  الشَّ

َُد َوفييَها، يفي رََجبٍ  ُُه َأْحأ ٌّ اَسأ ِأ ُصويفي ُيوخي بيبَ غأَداَد َوفييهي َن الصُّوفييَّةي بيريَِبطي َشيأخي الشُّ َتَمَع ََجَاَعٌة مي ، اجأ
يَل  َاعي ِي بأني إيَسأ ي ُيوخي َعبأدي الرَّحي َحابي َشيأخي الشُّ نأ َأصأ ارييُّ مي َِ الدَّ ي َراهي ُ  -بأُن إيب أ ُِ اَّللَّ َُه ِأ  -َرْحي َوَمَعُه

عأَر: ُمَغنٍِ   يُ َغِنِي َويَ ُقوُل الشِي
يِبي َعَذلأ  ى ِبيَشي ََ َلِتي َأقأَصريي ... َك  ُعَويأذي

َأ َلَأ يَ َزلأ  َأ َلَأ َيُكنأ ... َوَشيأٌب َكَأ  َشَباٌب َكَأ
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 َوَحقِي لََياِلي الأويَصالي 
بِي  َي الأُمحي َرةي َلوأ َأ َُولأ ... َوُص ريَها َواْلأ  َأَواخي

تيَما  نأَد اسأ ِأ عي ي بيُك  عي الأَعَذلأ ... لَئينأ َعاَد َعيأشي
 َحََل الأَعيأُش ِلي َواتََّصلأ 

يأُخ الأَمذأُكوُر، َوتَ َواَجَد، ُثَّ َسَقَط  ، َوَطريَب الشَّ َماعي ََماَعُة، َكَعاَدةي الصُّوفييَّةي يفي السَّ يًّا فَ َتَحرََّك اْلأ َمغأشي
َذا ُهَو َميِيٌت، ًا. َعَليأهي، َفَحرَُّكوُه فَإي ََ رَُجًَل َصاْلي  َفُصلِيَي َعَليأهي َوُدفيَن، وََكا

 ]الأَوفَ َياُت[
ٍر، َأ ََ يفي صي َها ََ صأ ، ِبَي افيعييُّ قييُه الشَّ ََ ، الأ لييُّ َعُد بأُن َُمأُموٍد الأعيجأ َُُتوحي َأسأ َ أَبُو الأ ََ إيَماًما  َوفييَها تُ َويفِي وََكا

ًَل.  فَاضي



 َ َها تُ ُويفِي ن أ ََ مي َ بَ عأَدُه  َويفي رََمَضا ، َوَوِلي اوييُّ ٍد السَّ ُل بأُن َُمأُمودي بأني َصاعي ضأ ََ يني الأ َدُة الدِي ي َهَراَة ُعمأ قَاضي
ٌد. ُنُه َصاعي  اب أ
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اَئة[ تِيمي َدى َوسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
601 - 

ائَةٍ  تِيمي َدى َوسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
ُرو بأ  ُر ُملأكي َكيأَخسأ يهي ذيكأ ني ابأني َأخي َأ بيََلَد الرُّومي مي ََل  ني قيلأج َأرأسي

ََ بيََلَد الرُّومي الَِّتي َكاَنتأ  ََل ُرو بأُن قيلأج َأرأسي يني َكيأَخسأ َياُث الدِي َنةي، يفي رََجٍب، َمَلَك غي هي السَّ بيَيدي  يفي َهذي
تيهي  تَ َقَلتأ بَ عأَد َموأ ََ َوان أ يني ُسَليأَما ني الدِي يهي رُكأ . َأخي يني ني الدِي َأ بأني رُكأ ََل  إيََل ابأنيهي قيلأج َأرأسي

يني َوهُ  َياثي الدِي يهي غي َخي ََ ْلي ََ َقدأ َأَخَذ َما َكا يني َكا َن الدِي ََّ رُكأ يني َْلَا َأ َياثي الدِي ََ َسَبُب ُملأكي غي َو وََكا
اَم  نأُه َوَقَصَد الشَّ يني مي َياُث الدِي يَنُة ُقونيَيَة، فَ َهَرَب غي يني َمدي ري َغازيي بأني َصََلحي الدِي إيََل الأَمليكي الظَّاهي

َأ  هي، َوتَ َقلََّب يفي الأبيََلدي إيََل َأ نأدي نأ عي نأَدُه قَ ُبوًَل، َوَقصََّر بيهي، َفَساَر مي ِأ َيَيدأ عي بي َحَلَب، فَ َل َوَصَل  َصاحي
لأُك الرُّومي وَ  َسَن إيلَيأهي مي ينييَّةي، فََأحأ طَنأطي َنةي بَ عأضي إيََل الأُقسأ ب أ نأَدُه، َوتَ َزوََّج ِبي َرَمُه، فََأقَاَم عي َأقأَطَعُه َوَأكأ

 الأَبطَاريَقةي الأكيَباري.
ينييََّة، هَ  طَنأطي َيرينأُج الأُقسأ ا َمَلَك الأ ينييَّةي، فَ َلمَّ طَنأطي نأ َعَملي الأُقسأ ََذا الأبيطأرييقي قَ لأَعٌة مي ََ ْلي َياُث وََكا َرَب غي

يني إيََل ْحَي  ليَها. الدِي َنُع بيَدخأ هي الأَقلأَعةي، َونَ قأ ََتيُك يفي َهذي نأَدُه َوقَاَل َلُه: َنشأ َزَلُه عي فَأَقَاَم يِيهي، َوُهَو بيَقلأَعتيهي، فَأَن أ
اَئٍة  تِيمي ا َماَت َأُخوُه َسَنَة سي نأَدُه، فَ َلمَّ هي، َوَخالَ  -َكَما ذََكرأََنُه   -عي َُمَراُء َعَلى َوَلدي َتَمَع اْلأ َراُك اجأ َت أ ُِ اْلأ ُه ََ

يهي إي  عي َتدأ يني َيسأ َياثي الدِي ، َوَأرأَسَل إيََل غي ِأ هي َن اتِيَباعي ، َوأَنيَف مي ِأ َكثيرٌي بيتيلأَك الأبيََلدي َوأُج، َوُه لَيأهي ليُيَملِيَكُه اْلأ
َتَمَع بيهي وََكثُ رَ  ُوََل، َواجأ يَنَة ُقونيَيَة  الأبيََلَد، َفَساَر إيلَيأهي، فَ َوَصَل يفي َُجَاَدى اْلأ ََجأُعُه، َوَقَصَد َمدي

َكري، فَ َلَقوأ  َن الأَعسأ ًة مي َرُجوا إيلَيأهي طَائيََ َا، فََأخأ يني َوالأَعَساُكُر ِبي ني الدِي ََ َوَلُد رُكأ ُصَرَها، وََكا ُه فَ َهَزُموُه، ليَيحأ
ُه، فَ َقَصَد بَ لأَدًة َصغيريَ  ريي أَيأَن يَ تَ َوجَّ ََ ََل يَدأ َا نأ ُقونيَيَة.فَ َبقيَي َحريأ لأُقرأبي مي  ًة يُ َقاُل َْلَا ُأوَكرأَم ِبي
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 ُ َر اَّللَّ َياثي  -تَ َعاََل  -فَ َقدَّ َعاري غي ا بيشي َها َوََنَدوأ ن أ َرُجوُه مي يَنةي َأقأَصَرا َوثَ ُبوا َعَلى الأَواِلي فََأخأ َل َمدي ََّ َأهأ َأ
َا ُل ُقونيَيَة ِبي َع َأهأ ا َسَي ، فَ َلمَّ يني ََ َحَسَن  الدِي َنَُّه َكا ََل َمنأ فَ َعَل َهَذا، ْلي ُل َأقأَصَرا قَاُلوا: َْنأُن َأوأ فَ َعَلُه َأهأ

ُه َفحَ  َعوأ َتدأ ، َواسأ ِأ هي نأدي َرُجوا َمنأ عي هي أَيأًضا، َوَأخأ َسأي ا ِبي ، فَ َناَدوأ ِأ ََ َماليَكُه ا َكا ِأ َلمَّ ريَةي فييهي َضَر السِي



يَنةَ  ، َوَمَلَك الأَمدي ِأ نأَدُه يَعَها  عي يهي َوَمنأ َمَعُه، َوآََتُه اَّللَُّ الأُملأَك، َوََجََع َلُه الأبيََلَد َجَي َوقَ َبَض َعَلى ابأني َأخي
َبابَُه! . ًرا َهيَّأَ َأسأ ََ َمنأ إيَذا َأرَاَد َأمأ َدٍة، َفُسبأَحا  يفي َساَعٍة َواحي

َب َمَلطأَيةَ  ََ َصاحي ي َكا ََ َأُخوُه قَ يأَصُر َشاهي الَّذي عينَي وََكا نأُه َسَنَة َسبأٍع َوتيسأ يني مي ُن الدِي ا َأَخَذَها رُكأ ، َلمَّ
ن َ  ََ تَ َزوََّج اب أ َنَُّه َكا ري بأَن أَيُّوَب ; ْلي َل َأَِب َبكأ َها، َوَقَصَد الأَمليَك الأَعادي ن أ اَئٍة[ ، َخَرَج مي مي َتُه ]َوََخأسي

يَنةي  َدي لأُمَقامي ِبي ًرا بيهي، فََأَمَرُه ِبي تَ نأصي يني َساَر إيلَيأهي، ُمسأ َياثي الدِي يهي غي ُلأكي َأخي َع ِبي ا َسَي َا فَ َلمَّ الرَُّها، فََأقَاَم ِبي
، فَ َعاَد إيََل الرَُّها َوَأقَ  ارَقَةي الأبيََلدي ًئا َوَأَمَرُه ِبيََُ َا َأعأطَاُه َشي أ نأَدُه قَ ُبوًَل، إيََّّ ِأ َيَيدأ عي تَ َقرَّ فَ َل ا اسأ َا، فَ َلمَّ اَم ِبي

يَنةي قَ يأَسارييََة( َوَقَصَدُه أَيأًضا ُملأُك  َدي ُب[ َُسَيأَساَط، )فَ َلقيَيُه ِبي َفأَضُل َصاحي يني َساَر إيلَيأهي اْلأ َياثي الدِي ]غي
ُرُه. َِ َشأأنُُه َوَقويَي َأمأ ُب َخرأَت بيرأَت، َوَصاَر َمَعُه، فَ َعُظ يني َصاحي  نيظَاُم الدِي

 
َد َخرأَت بي  بي آمي ري َصاحي ُر َحصأ َهاذيكأ هي َعن أ  رأَت َورُُجوعي

يني أَبُ  ُنُه نيظَاُم الدِي ، َفَماَت، َوَمَلَكَها بَ عأَدُه اب أ ََ ََل يني بأني قُ رَّا َأرأسي ٍر، َكاَنتأ َخرأَت بيرأَت ليعيَمادي الدِي و َبكأ
َياثي الدِي  يهي غي ، َوبَ عأَدُه إيََل َأخي ََ ََل يني بأني قيلأج َأرأسي ني الدِي ري َوالأَتَجَأ إيََل رُكأ هي ََنصي ني ابأني َعمِي َتنيَع بيهي مي يني ليَيمأ

تَ َنَع بيهي. ، فَامأ ََ ََل دي بأني قُ رَّا َأرأسي يني َُمأُمودي بأني ُُمَمَّ  الدِي
َرفي قي  َشأ ، َويفي طَاَعتيهي، َوَحَضَر َمَع ابأنيهي الأَمليكي اْلأ لي ًئا إيََل الأَمليكي الأَعادي َد ُملأَتجي ُب آمي ََ َصاحي  َتالَ وََكا

َع فيي َا َطمي رُي َمَعُه يفي َعَساكيريهي، َوَيَأُخُذ َلُه َخرأَت بيرأَت، َوإيََّّ لي َعَلى َشرأطي أَنَُّه َيسي صي بي الأَموأ َها َصاحي
ُر َعَليأهي، َفَساَر َمَعُه ا َمأ تَ َقرَّ اْلأ ََ اسأ َنُة َطَلَب َما َكا هي السَّ ا َدَخَلتأ َهذي ، فَ َلمَّ يني ني الدِي تي رُكأ َوأ َمليُك لأ ِبي

ََ ن ُ  ، َوَغريأيَها، وََكا لي صي نأَجاَر، َوَجزييَرةي ابأني ُعَمَر، َوالأَموأ نأ سي َزييَرةي مي ََّيري اْلأ َرُف َوَعَساكيُر دي َشأ ِأ اْلأ ُزوُْلُ
ََ َتَسلَُّموا ، َويفي رََمَضا ََ َها يفي َشعأَبا  َعَلي أ
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َتَمَع بيغي  بُ َها َقدي اجأ ََ َصاحي يََّة، َوَصاَر َمَعُه يفي رََبَضَها، وََكا َأ َمَلَك الأبيََلَد الرُّومي ، بَ عأَد َأ يني َياثي الدِي
َكٍر  ُدُه بيَعسأ يني يُ نأجي َياَث الدِي بُ َها غي َد َعَلى َخرأَت بيرأَت َخاَطَب َصاحي ُب آمي ا نَ َزَل َصاحي طَاَعتيهي، فَ َلمَّ

َتُُ  َكًرا َكثيريًا ُعدأ َز َعسأ ِأ َعنأُه، َفَجهَّ ُلُه َفأَضلي َعلييِي يُ َرحِي ِأ ]َمَع[ الأَمليكي اْلأ َُه تَُّة آََلفي فَاريٍس، َوَسريَّ ِأ سي
َد َوَمنأ  ُب آمي َكُر إيََل َمَلطأَيَة فَاَرَق َصاحي ا َوَصَل الأَعسأ ُب َُسَيأَساَط، فَ َلمَّ يني َوُهَو َصاحي بأني َصََلحي الدِي

رَ  نأ َخرأَت بيرأَت، َونَ َزُلوا إيََل الصَّحأ َي َمَعُه مي َنا صأ َا حي أنينَي َوِبي َةي َسي ََة الأَمعأُروَفَة بيُبَحريأ ، َوَحَصُروا الأُبَحريأ اءي
ةي. ي اْلأيجَّ َ ذي َتَحُه ََثّني ََ ُه، فَ  ََ بي َخرأَت بيرأَت، َفَحَصَرُه َوزَاَح  َأَحُدُِهَا ليَصاحي

يِي إيََل َخرأَت  َكري الرُّومي ُب َخرأَت بيرأَت َمَع الأَعسأ َةي َوَوَصَل َصاحي َد َعني الأُبَحريأ ُب آمي بيرأَت، فَ َرَحَل َصاحي
لََّتُه، َورََحَل إيََل َخلأفي َمرأَحَلٍة َونَ َزَل، َوتَ َردََّدتي الرُّ  ي فَ َتَحُه فييَها، فََأزَاَح عي َن الَّذي ى اْلأيصأ ُسُل، َوقَ وَّ



َد ََيأَتني  ُب آمي ََة، َوَصاحي يُّ َيطأُلُب الأُبَحريأ َكُر الرُّومي ُن بيَيدي َوالأَعسأ ُر بَقيَي اْلأيصأ َمأ ا طَاَل اْلأ نأ َذليَك، فَ َلمَّ ُع مي
هي. ، َوَعاَد ُكلُّ َفرييٍق إيََل بيََلدي َي َكَرا َصَل الأَعسأ ََ َد، َوان أ بي آمي  َصاحي

 
َيََتي بيبَ غأَدادَ  ُر الأ  ذيكأ

لي َِببي ا َ َأهأ َنٌة بيبَ غأَداَد َبنيأ ََ َجَرتأ فيت أ َل يفي َسابيَع َعَشَر رََمَضا ََّ َأهأ لي الأَمأأُمونييَّةي، َوَسبَ بُ َها َأ َزَجي َوَأهأ ْلأ
نَ  َيت أ ُل الأَمأأُمونييَّةي، فَ َوقَ َعتي الأ ِأ َأهأ َأ َيُطوُفوا بيهي، َفَمنَ َعُه ًعا َوَأرَاُدوا َأ َزَجي قَ تَ ُلوا َسب أ نأَد َِببي اْلأ نَ ُهَما عي ُة بَ ي أ

ِأ َخلأ  ُه ن أ َي الأَكبيريي، َفُجريَح مي َتا َنةي، الأُبسأ َيت أ كينيي الأ ُب الأَبابي ليَتسأ ٌق َكثيرٌي، َوقُتيَل ََجَاَعٌة، َورَكيَب َصاحي
 َفُجريَح فَ َرُسُه فَ َعاَد.

يَدٌة  َنٌة َشدي ِأ فيت أ نَ ُه ، فَ َوقَ َعتأ بَ ي أ َزَجي لي َِببي اْلأ ُل الأَمأأُمونييَّةي إيََل َأهأ ََ الأَغُد َساَر َأهأ ا َكا َوقيَتاٌل فَ َلمَّ
ُيوفي  لسُّ ري  ِبي ُن بأُن َعبأدي الأَقادي ، َوَسَعى الرُّكأ ِأ ُه ن أ وُر الأَقرييَبُة مي َبتي الدُّ ُر، فَ ُنهي َمأ َتدَّ اْلأ ، َواشأ ابي َوالنُّشَّ

تَ َنَع أَ  ََ ََتأَت الأَمنأَظَرةي، فَامأ َراُك، َفَصاُروا يَبييُتو َت أ ، َورَكيَب اْلأ كينيي النَّاسي ُل َويُوُسُف الأَعقَّاُب يفي َتسأ هأ
، َفَسَكُنوا.الأ  تيَماعي جأ َن اَلي َنةي مي  َيت أ

، بيَسبَ  ِيِي َانيبي الأَغرأ نأ َُمَالِي اْلأ َتا َوالأَقرأيَةي، مي َأ لي َقُط َ َأهأ َنٌة َبنيأ نأُه َجَرتأ فيت أ رييَن مي بي قَ تألي َسُبٍع َويفي الأعيشأ
ُعوا َوَيُطوُفوا بيهي، فَ  َأ ََيأَتمي َتا َأ َأ ُل َقُط تَ تَ ُلوا، أَيأًضا، َأرَاَد َأهأ ، فَاق أ ِأ نأَدُه َأ ََيُوُزوا بيهي عي ُل الأَقرأيَةي َأ ِأ َأهأ َمنَ َعُه

ري َوَمنأعي النَّاسي عَ  َمأ َي ليَتََليفي اْلأ يَوا َن الدِي َكٌر مي ِأ َعسأ َل إيلَيأهي َلى، فَُأرأسي ُة قَ ت أ دَّ ِأ عي نَ ُه َنةي، َوقُتيَل بَ ي أ َيت أ ني الأ
تَ نَ ُعوا.  فَامأ
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َن الأَمَحلَّ َويفي ََتسي  ي مي ََّ رَُجَلنيأ رييَّةي، َمنأَشُأَها َأ ََ َعأ َي َواْلأ لأطَا لي ُسوقي السُّ َ َأهأ َنًة َبنيأ ََ َكاَنتأ فيت أ ي عي رََمَضا َتنيأ
ََبَةي  تَ تَ ُلوا يفي َمقأ ي َواق أ ُل الأَمَحلََّتنيأ َتَمَع َأهأ َبُه، فَاجأ ُهَما َصاحي ن أ ٍد مي َتَصَما َوتَ َوعََّد ُكلُّ َواحي رييَّةي،  اخأ ََ َعأ اْلأ

رٌي َكبيريٌ  َيََتُ رُتِيَب َأمي ا َكثُ َرتي الأ َنُه، فَ َلمَّ َر َوَسكَّ َمأ َي َمنأ َتََلََّف اْلأ يَوا َن الدِي ِأ مي َ إيلَيأهي نأ َِمَالييَك َفُسريِي  مي
َّنأ  ، َوقَ َتَل ََجَاَعًة ِمي ةي، َوَمَعُه ََجَاَعٌة َكثيريٌَة، َفطَاَف يفي الأبَ َلدي ََ َليي َهٌة، َفَسَكَن النَّاُس. اْلأ  فييهي ُشب أ

 
ََلمي  سأ ُر َغارَةي الأُكرأجي َعَلى بيََلدي اْلأي  ذيكأ

ثَ ُروا الأَعيأَث َوا ، فََأكأ ََ َيةي َأذأرَبييَجا نأ ََنحي ََلمي مي سأ َنةي َأَغاَرتي الأُكرأُج َعَلى بيََلدي اْلأي هي السَّ َساَد يفي َهذي ََ لأ
َ، ُثَّ أَ  ِبأ َب َوالسَّ هأ َغُلوا يفي الأبيََلدي َحَّتَّ بَ َلُغوا َمََلزَُكرأَد، َوالن َّ ينييََّة، فََأوأ نأ َأرأمي ََلَط مي َيةي خي َغاُروا َعَلى ََنحي

ََ وَ  ُرو ََ َوَيَأسي َهُبو ََلَل الأبيََلدي يَ ن أ ، َفَجاُسوا خي ِأ نَي ََيأنَ ُعُه ليمي َن الأُمسأ ِأ َأَحٌد مي ، َوَلَأ ََيأُرجأ إيلَيأهي ََ ُبو َيسأ
ُ وَُكلَّ  ِأ رََجُعوا، فَاَّللَّ . ُثَّ إيَّنَُّ ِأ ُه نَي َعن أ ليمي َرتأ َعَساكيُر الأُمسأ ُموا[ َتََخَّ يَ نأُظُر إيََل  -تَ َعاََل  -َما ]تَ َقدَّ



. ِأ ، َويَ غأُزو َأعأَداَءُه ِأ ُظ ثُ ُغورَُه ََ ، َوَُيأ ِأ ي بيََلَدُه ِأ َمنأ َُيأمي ُر َْلُ ليهي، َويُ َيسِي ََلمي َوَأهأ سأ  اْلأي
ا، َوَخرَّبُوا  َوفييَها يَها، فَ نَ َهُبوا، َوَسبَ وأ يَش َونَ َواحي ا إيََل َأرأجي ََلَط، فَأَتَ وأ َأَغاَرتي الأُكرأُج ]َعَلى[ بيََلدي خي

ََل  ُب خي ، َفَجَمَع َصاحي ََ الرُّومي ََلَط، َوُهَو ُُمَاويُر َأرأَز نأ َأعأَمالي خي ، مي ني التِينيي صأ َط الأبيََلَد، َوَساُروا إيََل حي
َكرَ َعسأ  ، َفَسريََّ َعسأ تَ نأَجَدُه َعَلى الأُكرأجي ، فَاسأ ََ الرُّومي بي َأرأَز ، َصاحي ََ ََل ُه َكَرُه َوَساَر إيََل َوَلدي قيلأج َأرأسي

ََزَمتي الأُكرأُج، َوقُتيلَ  تَ تَ ُلوا، فَاَّنأ ، َوَتَصافُّوا، َواق أ ِأ ُه ، فَ َلَقوأ ُهوا َْنأَو الأُكرأجي يَعُه َمَعُه، فَ تَ َوجَّ ريي  َز َجَي كأ
َن الأُكرأجي َوالأُمَقاتي  َكري مي ُم َهَذا الأَعسأ ََ ُمَقدَّ ي َكا ، َوُهَو الَّذي ِأ يهي مي نأ َأَكابيَر ُمَقدَّ ، الصَّغيرُي، َوُهَو مي ِأ ُل ِبيي

ن أ  ََلحي َوالأُكَراعي َوَغريأي َذليَك، َوقَ تَ ُلوا مي َوالي َوالسِي َمأ َن اْلأ ِأ مي ََ َما َمَعُه ليُمو َِ الأُمسأ ِأ َخلأًقا َكثيريًا، َوَغني ُه
هي.  َوَأَسُروا َكَذليَك، َوَعاَد إيََل بيََلدي

 
يَنةي  ريي الأَمدي َة َوَأمي ريي َمكَّ َ َأمي َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ

 َ َة، َوَبنيأ ريي َمكَّ ، َأمي َسِنيِي ريي قَ َتاَدَة اْلَأ َمي َ اْلأ َرأُب َبنيأ َنةي أَيأًضا َكاَنتي اْلأ هي السَّ  َويفي َهذي
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تَ ت َ  ُهَما ََجأٌع َكثيرٌي، فَاق أ ن أ ٍد مي يَنةي، َوَمَع ُكلِي َواحي ريي الأَمدي ، َأمي َُسيأِنيِي ٍِ اْلأ ريي َساَليي بأني قَاسي َمي ُلوا قيَتاًَل اْلأ
ََ قَ َتاَدُة َقدأ َقَصدَ  يَنةي، وََكا َن الأَمدي لأُقرأبي مي ةي، ِبي ََ َُلي أ ي اْلأ َرأُب بيذي يًدا، وََكاَنتي اْلأ ُصَرَها  َشدي يَنَة ليَيحأ الأَمدي

َرَة  ُجأ َأ َقَصَد اْلأ ٌ بَ عأَد َأ ََلُم  -َوَيَأُخَذَها، فَ َلقيَيُه َساَلي نأَدَها  -َعَلى َساكينيَها الصَََّلُة َوالسَّ َفَصلَّى عي
َة َفَحَصَرُه ِبيَ  ٌ إيََل َمكَّ ََزَم قَ َتاَدُة، َوتَبيَعُه َساَلي ا، فََأرأَسَل قَ َتاَدُة إيََل َمنأ َمَع َساَلٍي َوَدَعا َوَساَر فَ َلقيَيُه، فَاَّنأ

ٌ َذليَك رََحَل َعنأُه َعائي  ا رََأى َساَلي َُوُه، فَ َلمَّ ِأ َعَليأهي، َفَماُلوا إيلَيأهي َوَحاَل ، فَأَفأَسَدُه َُمَراءي َن اْلأ ًدا إيََل مي
. ُر قَ َتاَدَة َقويَّيًّ يَنةي َوَعاَد َأمأ  الأَمدي

 
ةي َحَوادي  دَّ ُر عي  ثَ ذيكأ

، َوُأظأهي  دي َرةي، ُقطيَعتأ ُخطأَبُة َوِليِي الأَعهأ خي َر َُجَاَدى اْلأ ُُمَعةي رَابيَع َعشأ مي اْلأ َنةي، يفي يَ وأ هي السَّ َر َخطٌّ يفي َهذي
دي اْلأَ  يٍِ الرَّازييِي َوإيَذا ُهَو َخطُّ َوِليِي الأَعهأ دي ري بأني َمهأ يني ََنصي ريي الدِي ري ابأني ُقريَئ بيَداري الأَوزييري َنصي ريي أَِي َنصأ مي

َز َعني الأقيَيامي بيويََليَ  ُن الأَعجأ نينَي، يَ َتَضمَّ مي ريي الأُمؤأ يني اَّللَّي َأمي ري ليدي ةي إيََل أَبييهي النَّاصي ََ َليي ، َوَيطأُلُب اْلأ دي ةي الأَعهأ
َة َأقَاَلهُ  ََ َليي ََّ اْلأ َي أَنَُّه َخطُُّه، َوَأ ََل َد َعدأ قَاَلَة، َوَشهي َد فييهي الأُقَضاُة َوالأُعُدوُل اْلأي َل بيَذليَك َُمأَضٌر َشهي ، َوُعمي

ََُقَهاُء.  َوالأ
مي  ، َوَماَت يفي يَ وأ َي َي َوَأرأَبُع َأرأُجٍل َوَيَدا َرَأٌة بيبَ غأَداَد َوَلًدا َلُه رَأأَسا َنةي َوَلَدتي امأ هي السَّ  هي.َويفي َهذي

زَ  َرييُق يفي خي ٌء َكثيرٌي، َوبَقيَيتي النَّاُر َوفييَها أَيأًضا َوَقَع اْلأ نأُه َشيأ ََتََق فييَها مي ةي، فَاحأ ََ ََلحي الَِّتي ليلأَخليي انَةي السِي



ًئا َكثي  ََلحي إيََل بَ غأَداَد َشي أ َن السِي ، َفَحَمَل الأُمُلوُك مي َي َرييقي يفي الأبُ لأَدا ُر َهَذا اْلأ ، َوَساَر ذيكأ ي َمنيأ  ريًا.يَ وأ
َنةي  هي السَّ نأ  َويفي َهذي ََبلي مي َن اْلأ ا َسَكَن َجاَء بَ عأَدُه َسيأٌل مي ًَل، فَ َلمَّ ُبوًعا َكامي يَنةي َهَراَة ُأسأ َدي َوَقَع الث َّلأُج ِبي

لَ  يٌد َأهأ يَمًة، َوَجاَء بَ عأَدُه بَ َرٌد َشدي نيهي قيطأَعًة َعظي صأ نأ حي ، َورََمى مي َن الأبَ َلدي َك َِببي َسَرا، َخرََّب َكثيريًا مي
رَي.الثِيَمارَ  ٌء إيَلَّ الأَيسي َنَة َشيأ َا تيلأَك السَّ ِأ َيُكنأ ِبي  ، فَ َل
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يَنةي مَ  ُعوٍد إيََل َمدي رُي زينأكيي بأُن َمسأ َمي ُِ اْلأ ُمُه َن الأُغورييَّةي ُمَقدَّ َكٌر مي ، َخَرَج َعسأ ََ َو، َوفييَها، يفي َشعأَبا رأ
ينَ  َدي ِأ ََنئيُب ُخَواريزأَم َشاهأ ِبي ا َوَصُلوا إيلَيأهي فَ َلقييَ ُه يًنا، فَ َلمَّ ِأ َكمي َن َْلُ رُي ُجَقُر، وََكمَّ َمي َس، َوُهَو اْلأ ةي َسَرخأ

ِأ زينأكيي  ريَُه ِأ إيَلَّ الأَقلييُل، َوَأَخَذ َأمي ُه ن أ ليتأ مي َأ ِأ يُ  َرى، فَ َل ، َوَأَخَذ ُوُجوَه الأُغورييَّةي َأسأ ِأ ريًا، فَ ُقتيَل َهَزَمُه َأسي
ًا، َوُعلِيَقتأ  ًما. َصَبأ َو َأَّيَّ َرأ ِأ ِبي  رُُءُسُه

ُب بَ لأَخ، إيََل مَ  ، َصاحي ي الأُغورييُّ َُسنيأ يني ُعَمُر بأُن اْلأ َماُد الدِي رُي عي َمي ي الأَقعأَدةي، َساَر اْلأ يَنةي َوفييَها، يفي ذي دي
َا َوَلَدهُ  َوًة، َوَجَعَل ِبي تَ َتَحَها َعن أ َطَا، فَاف أ َراكي اْلأ َت أ َي ليْلأ َذ، َوهي َطَا،  تيرأمي َن اْلأ َا مي ََبَ، َوقَ َتَل َمنأ ِبي َكأ اْلأ

وَ  َي َوَأق أ ُصو َنعي اْلُأ نأ َأمأ َي مي ََلٍم، َوهي ُذ َداَر إيسأ َها إيََل ]بَ لأَخ[ ، َوَصاَرتأ تيرأمي ن أ  اَها.َونَ َقَل الأَعَلوييِينَي مي
 ]الأَوفَ َياُت[

زييُّ َشيأُخ َخانأ  جأ يني السِي ُر الدِي َ َصدأ ََراَة.َوفييَها تُ ُويفِي َي ِبي لأطَا  َكاه السُّ
َن ا ، َوُهَو مي يُّ طي ُر الأَواسي اعي دي بأني َعبأُدوٍس الشَّ َسُن بأُن ُُمَمَّ َ أَبُو َعلييٍِ اْلَأ ٍر، تُ ُويفِي ََ َعَراءي َوفييَها، يفي َص لشُّ

بيَها نُوري الدِي  ًحا ليَصاحي ، َوَرَدَها َمادي لي صي لأَموأ َتَمعأُت بيهي ِبي يَن، َواجأ يدي َن الأُمجي ََ َشاهأ َوَغريأيهي مي ََل يني َأرأسي
َرةي. َبةي َوالأعيشأ ، َحَسَن الصُّحأ َِ الرَُّجلي ََ نيعأ نَي، وََكا مي  الأُمَقدَّ

َأ َيَأ  ٍد َطَمًعا يفي َأ جي َي َعَلى رَُجٍل َأعأَمى أَيأًضا، َوقَ َتََلُه ِبيَسأ َي َأعأَمَيا َتَمَع بيبَ غأَداَد رَُجََل ُخَذا َوفييَها اجأ
نأهُ  لَ  مي صي َي الأَموأ في يُرييَدا َوأ َن اْلأ رََكُهَما الصََّباُح، فَ َهَرَِب مي ِأ َيَيَدا َمَعُه َما َيَأُخَذانيهي، َوَأدأ ًئا، فَ َل ، َورُؤيَي َشي أ

َريميي  َن اْلأ َتاَز مي َنةي اجأ حأ َحابي الشِي ََّ بَ عأَض َأصأ ِأ قَاتيُلُه، فَاتَُّيَق َأ َل ُتوًَل، َوَلَأ يُ عأ يفي ُخُصوَمٍة  الرَُّجُل َمقأ
َعأَمى يَ ُقولُُه َمزأحً  يَن قَ تَ ُلوا اْلأ ، فَ َقاَل ليَمنأ َمَعُه: َهُؤََلءي الَّذي ي الضَّرييَريأني ، فَ َرَأى الرَُّجَلنيأ ا، فَ َقاَل َجَرتأ

بي  َذا إيََل َصاحي َخُر: َبلأ أَنأَت قَ تَ لأَتُه، فَُأخي ، فََأقَ رَّا فَ ُقتيَل َأَحُدُِهَا: َهَذا َواَّللَّي قَ تَ َلُه، فَ َقاَل اْلأ الأَبابي
ي قَ َتََل فييهي الرَُّجَل. دي الَّذي جي َخُر َعَلى َِببي الأَمسأ  َأَحُدُِهَا، َوُصليَب اْلأ
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اَئة[ تِيمي ي َوسي نَ َتنيأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
602 - 

اَئةٍ  تِيمي ي َوسي نَ َتنيأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
َنةي ِبيَ  َيت أ ُر الأ  َراةَ ذيكأ

وقَ  لي السُّ َ َأهأ يَمٌة َبنيأ َنٌة َعظي ََراَة، َوَجَرتأ فييهي فيت أ ، ََثَر الأَعامَُّة ِبي َنةي، يفي الأُمَحرَّمي هي السَّ يَن يفي َهذي ادي َدَّ : اْلأ ي نيأ
ََّيُر، َفَخَرَج َأمي  َواُل َوُخرِيَبتي الدِي َمأ ََّارييَن، قُتيَل فييَها ََجَاَعٌة، َوَّنُيَبتي اْلأ ، َفَضَربَُه َوالصَّ ِأ ََُّه رُي الأبَ َلدي ليَيُك

ريأُ  ََ ري الأ َغاُء َعَليأهي، فَ ُرفيَع إيََل الأَقصأ َتَمَع الأَغوأ يٌد، َواجأ نأُه َأََلٌ َشدي ََجٍر ََنَلُه مي ى بَ عأُض الأَعامَّةي ِبي ََ تَ  ، َواخأ وزييِي
َنُة ُثَّ َظَهَر. َيت أ َأ َسَكَنتي الأ ًما إيََل َأ  َأَّيَّ

 
ُر قيتَ  يني الأُغورييِي َبِني َكوأَكرَ ذيكأ َهابي الدِي  الي شي

 ََّ ََّاري، َوَأ َطَا الأُك َن اْلأ بي َغزأنََة مي دي بأني َساَم الأُغورييِي َصاحي يني ُُمَمَّ َهابي الدِي  اْلأَََبَ َقدأ ذََكرأََن اَّنأيَزاَم شي
َن الأَمعأرََكةي َوَلَأ يَقيفأ أَ  َم مي هي َوأَنَُّه ُعدي َََبُ ََثَر َظَهَر بيبيََلدي َر َهَذا اْلأ ُتهي ا اشأ َحابُُه َلُه َعَلى َخََبٍ، فَ َلمَّ صأ

ََ َقدأ  نَُّه َكا ، فَإي يِي ُودي ُب َجَبلي اْلأ َّنأ َأفأَسَد َدان أَياُل، َصاحي ََ ِمي ، وََكا ََ يفي َأطأَرافي الأبيََلدي ُدو سي َأ َِ، الأُم َل  َأسأ
سأ  ا بَ َلَغُه اْلأَََبُ ارأَتدَّ َعني اْلأي نَي َعَليأهي بَ ُنو َكوأَكَر، فَ َلمَّ َاريجي ََ يفي َُجأَلةي اْلأ ، َوََتَبَع َبِني َكوأَكَر، وََكا ََلمي

، يني َهاَب الدِي يَنٌة َمنييَعٌة، وََكانُوا َقدأ َأطَاُعوا شي َي َحصي َ َْلَاُووَر َوالأُموليَتا َباٍل َبنيأ ِأ يفي جي َوَْحَُلوا  َوَمَساكينُ ُه
ا ََراَج، فَ َلمَّ ُب  َلُه اْلأ ِأ َصاحي ، َوَأطَاَعُه ِأ ِأ َوَعَشائيريهي نأ قَ َبائيليهي ِأ مي هي ََثُروا فييَمنأ َمَعُه مي ِأ َخََبُ ُعدأ بَ َلَغُه

نأ َْلَاُووَر َوَغريأيَها إيََل  ، َوَمنَ ُعوا الطَّرييَق مي َن الأَقاطينينَي بيتيلأَك اْلأيَبالي ُُه مي يِي َوَغريأ ُودي  َغزأنََة. َجَبلي اْلأ
ا  َبَك َِبَك فَ َلمَّ نأ قَ تألي َِمأُلوكيهي أَي أ يني مي َهاُب الدِي َأرأَسَل إيََل ََنئيبيهي بيَلَهاُووَر  -َوَقدأ ذََكرأََنُه  -فَ رََغ شي

اَئٍة، َوَسَنةي  تِيمي لي الأَمالي ليَسَنةي سي َمأ ُد بأُن أَِي َعلييٍِ َيَأُمُرُه ِبي ، َوُهَو ُُمَمَّ َي  َوالأُموليَتا
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َدى ََّ َأوأََلَد َكوأَكَر َقدأ َقَطُعوا الطَّرييَق، َوََل َُيأ  إيحأ َطَا، فََأَجاَب َأ َرأبي اْلأ َز بيهي ْلي اَئٍة، لييَ َتَجهَّ تِيمي كيُنُه َوسي
ًَل َكبيريًا َأَخَذُه َأوأََلُد َكوأَكَر، َوَلَأ  ََ ََّ قَ  اري، َوذََكُروا َأ َن التُّجَّ ، َوَحَضَر ََجَاَعٌة مي نأُه إيَلَّ إيرأَساُل الأَمالي  يَ نأُج مي

َبَك  يني َِمأُلوَكُه أَي أ َهاُب الدِي َم َعَساكيري اْلأينأدي  -الأَقلييُل، فََأَمَر شي ِأ  -ُمَقدَّ ُعوُه َل َبِني َكوأَكَر َيدأ َأ يُ َراسي َأ
َعَل َذليَك، فَ َقاَل ابأ  ََ َأ َلَأ َيُييُبوا إيََل َذليَك، فَ  ِأ إي ُدُه لي إيََل الطَّاَعةي َويَ تَ َهدَّ َيِي َمعأًَن َلَأ يُ رأسي ُن َكوأَكَر: ْلي

َا َِمأ  ، َوإيََّّ ِأ َل إيلَيأُك ِأ َحَّتَّ يُ رأسي ُت ِأ أَن أ رُُك َنا َرُسوًَل؟ فَ َقاَل َلُه الرَُّسوُل: َوَما َقدأ َُ إيلَي أ لأطَا ِأ السُّ رُُك ُلوُكُه يُ َبصِي
 ََ . فَ َقاَل ابأُن َكوأَكَر: َلوأ َكا ِأ دُُك ، َويُ َهدِي ِأ دَُك َواَل  ُرشأ َمأ َفُع اْلأ يني َحيًّا َلَراَسَلَنا، َوَقدأ ُكنَّا َندأ َهاُب الدِي شي

ُُه.  ُُك لََنا َْلَاُووَر َوَما َواََلَها، َوفَ رأَشابُوَر، َوَْنأُن ُنَصاْلي َبَك َيَتأ َي أ َم فَ ُقلأ ْلي فَ َقاَل إيلَيأهي، َفَحيأُث ُعدي



ليهي،  الرَُّسوُل: أَنأَيذأ أَنأَت َجاُسوًسا تَثيُق بيهي  غي إيََل قَ وأ ِأ ُيصأ نأ فَ رأَشابُوَر، فَ َل يني مي َهابي الدِي َََبي شي فَ َيأأتييَك ِبي
دي  لأَعوأ َبَك ِبي يني أَي أ يني َِمأُلوَكُه ُقطأَب الدِي َهاُب الدِي َع َورََأى، فََأَمَر شي َا َسَي ََبَ ِبي هي، فَ َردَُّه، فَ َعاَد َوَأخأ  إيََل بيََلدي

يني َوََجأعي الأَعَساكيري،  َهاُب الدِي ، فََأقَاَم شي تيعأَدادي سأ َلي ليي، َوَأَمَر َعَساكيَرُه ِبي َوقيَتالي َبِني َكوأَكَر، فَ َعاَد إيََل َدهأ
اَئٍة، ُثَّ َعاَد إيََل َغزأنََة فَ َوَصَلَها َأوََّل رَ  تِيمي َدى َوسي نأ َسَنةي إيحأ ََ مي في َشعأَبا ، يفي فَ رأَشابُوَر إيََل نيصأ ََ َمَضا

ُزو َوَأمَ  َُ َأوََّل َشوَّاٍل، فَ َتَجهَّ رَي َيُكو ََّ الأَمسي َطَا، َوَأ زي ليقيَتالي اْلأ لتََّجهُّ لنِيَداءي يفي الأَعَساكيري ِبي  ا ليَذليَك.َر ِبي
ِأ  ُبلي َوَأَّنَُّ نأ إيَخاَفةي السُّ ُدونَُه مي نأ َبِني َكوأَكَر َوَما يَ تَ َعهَّ َكاََّيتي َكثُ َرتأ مي ََّ الشِي َنًة  فَاتَُّيَق َأ حأ ُذوا شي ََ َقدأ أَن أ

َا َي َوَغريأيِهي ريي َْلَاُووَر َوالأُموليَتا نأ طَاَعةي َأمي ، َوَخَرُجوا مي ُُنودي ثَ ُر اْلأ ِأ َأكأ ، َوَوافَ َقُه  .إيََل الأبيََلدي
ِأ ب َ  َرَجُه اَلُه َقدأ َأخأ ََّ ُعمَّ ، َوَأ ِأ ُه ن أ ََراَج، َوَوَصَل كيَتاُب الأَواِلي َيذأُكُر َما َقدأ َدَِهَُه مي ُنو َكوأَكَر، َوَجُبوا اْلأ

َأ َُيأ  َييَ َلَة َويَ ُقوُل َأ َُك لَُه َْلَاُووَر َوالأبيََلَد َوالأ ِأ َأرأَسَل إيلَيأهي ليَيَتأ َمُه ََّ ابأَن َكوأَكَر ُمَقدَّ َهاٌب َوإيَلَّ َوَأ ُضَر شي
يني بي  َهاُب الدِي َُ شي لأطَا َأ َلَأ َُيأُضري السُّ نأ قَ تَ َلُه، َويَ ُقوُل: إي هي َوَمَعُه الأَعَساكيُر َوإيَلَّ َخَرَجتي الأبيََلُد مي سي َأ نَ 

هي.  َيدي
َهابي الدِي  ةي، فَ تَ َغريََّ َعزأُم شي َن الأُقوَّ ِأ مي ، َوَما َْلُ ُُموعي َن اْلأ ِأ مي َرةي َمنأ َمَعُه َث النَّاُس بيَكث أ يَنئيٍذ َوََتَدَّ يني حي

َياَمُه  َرَج خي َطَا، َوَأخأ وي اْلأ ا َساَر َعنأ َغزأ اَئٍة، فَ َلمَّ تِيمي ي َوسي نَ َتنيأ َوَّلي َسَنَة اث أ َس رَبييٍع اْلأ َوَساَر َعنأ َغزأنََة َخامي
هي. َّنأيَزامي َبارُُه َعني النَّاسي بيَغزأنََة َوفَ رأَشابُوَر، َحَّتَّ َأرأَجَف النَّاُس ِبي َقَطَعتأ َأخأ َعَد ان أ  َوأَب أ
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يني َلمَّ  َهاُب الدِي ََ شي َِ وََكا َل َ َجي أ ا َساَر َعنأ فَ رأَشابُوَر َأََتُه َخََبُ ابأني َكوأَكَر أَنَُّه ََنزيٌل يفي َعَساكيريهي َما َبنيأ
تَ تَ ُلوا قي  ُر ُوُصولُُه فييهي، فَاق أ ََ يُ َقدَّ ي َكا َ إيلَيأهي، َفَدَِهَُه قَ بأَل الأَوقأتي الَّذي ريأ يًدا َوُسوَدرََة، َفَجدَّ السَّ َتاًَل َشدي

مَ  ِأ يفي  يَ وأ َنَما ُه َتدَّ الأقيَتاُل، فَ بَ ي أ ري، َواشأ َرٍة إيََل الأَعصأ نأ ُبكأ ري، مي خي نأ رَبييٍع اْلأ ٍس بَقينَي مي َمأ يسي ْلي َمي  اْلأ
َقةً  ، َوَْحَُلوا َْحأَلًة َصادي ََلمي سأ َعاري اْلأي ا بيشي َبكأ يفي َعَساكيريهي، فَ َناَدوأ يني أَي أ َبَل ُقطأُب الدِي ََزَم ، الأقيَتالي َأق أ فَاَّنأ

َا، َوأَ  َتَمُعوا ِبي ، َوَقَصُدوا َأََجًَة ُهَناَك، فَاجأ ٍَ ِأ َوقُتيُلوا بيُكلِي َمَكا َِّ إيلَيأهي َرُموا ََنرًا، الأَكوأَكرييَُّة َوَمني انأَض ضأ
َأ  تُ ُلوَنَك، ُثَّ يُ لأقيي نَ  نَي يَ قأ ليمي ُكي الأُمسأ بيهي: ََل َتَتأ ِأ يَ ُقوُل ليَصاحي ََ َأَحُدُه ُبُه َفَكا َسُه يفي النَّاري فَ يُ لأقيي َصاحي

 : نَي{ ]املؤمنَو مي الظَّاليمي َناُء قَ تأًَل َوَحرأقًا، }فَ بُ عأًدا ليلأَقوأ ََ ُِ الأ ُه َسُه بَ عأَدُه فييَها، فَ َعمَّ َأ  [ .41نَ 
ِأ  ُه ن أ ََ مي ليُمو َِ الأُمسأ ََاريُقوَها، فَ َغني ِأ َلَأ يُ  ِأ َمَعُه َواُْلُ ِأ َوَأمأ ُلُه ََ َأهأ ََّ  وََكا َمعأ ِبييثأليهي، َحَّتَّ إي َما َلَأ ُيسأ

َأ قُتيَل إي  ِنيٍِ َوَْنأويهي، َوَهَرَب ابأُن َكوأَكَر بَ عأَد َأ يَناٍر رُكأ ََ ُكلُّ ََخأَسٍة بيدي ُلُه.الأَمَمالييَك َكانُوا يُ َباُعو َوتُُه َوَأهأ  خأ
نَُّه  ، فَإي يِي ُودي ُب َجَبلي اْلأ َياَل، َصاحي َتَجاَر بيهي، َوَأمَّا ابأُن َدان أ ، فَاسأ َبكأ يني أَي أ َجاَء لَيأًَل إيََل ُقطأبي الدِي

ا فَ رََغ  ، فَ َلمَّ يِي ُودي نأُه قَ لأَعَة اْلأ َََّعُه فييهي، َوَأَخَذ مي ، َفَش يني َهابي الدِي َع فييهي إيََل شي ََ ِأ َساَر فََأَجارَُه، َوَش ُه ن أ مي
َلَها َوُيَسكِينَ  َن َأهأ َرأبي بيََلدي  َْنأَو َْلَاُووَر ليُيَأمِي زي ْلي ِأ َوالتََّجهُّ هي لرُُّجوعي إيََل بيََلدي ، َوَأَمَر النَّاَس ِبي ِأ َعُه َروأ



َس َعَشَر رََجٍب، َوَعاَد َْنأَو َغزأنََة، َوَأرأَسَل إيََل ِبََ  يني بيَلَهاُووَر إيََل َسادي َهاُب الدِي َطَا، َوَأقَاَم شي يني اْلأ اءي الدِي
 ََ َيا بي َِبمي ًرا لييَ عأَُبَ ُهَو َوَعَساكيُرُه َعَليأهي.َساَم، َصاحي سأ ريي إيََل ََسَرأقَ نأَد، َويَ عأَمَل جي َز ليلأَمسي  ، لييَ َتَجهَّ

 
يَّةي  لتِيريَاهي ري ِبي ُر الظَََّ  ذيكأ

ِأ خَ  َّنَُّ يَُّة، فَإي يني التِيريَاهي َهابي الدِي يَن أَيأًضا َعَلى شي دي سي َأ نَي الأُم َاريجي نأ َُجأَلةي اْلأ ََ مي َرُجوا إيََل ُحُدودي َكا
َهابي  َز، َِمأُلوُك شي يني أَلأدي ِأ ََنئيُب ََتجي الدِي َقَع ِبيي نَي، فََأوأ ليمي ََ ليلأَغارَةي َعَلى الأُمسأ َرَها ََ َوَمكأ يني  ُسورَا الدِي

ِأ َخلأًقا َكثيريًا، َوَْحََل رُُءوسَ  ُه ن أ ي، َوقَ َتَل مي َلأحي ْلأ َيةي، َويُ عأَرُف ِبي الأَمعأُروفينَي فَ ُعلِيَقتأ بيبيََلدي  بيتيلأَك النَّاحي
. ََلمي سأ  اْلأي

يثًا، وََكانُوا إيَذا َيًا َوَحدي يَمًة َقدي ََلمي َعظي سأ يَّةي َعَلى بيََلدي اْلأي َنُة َهُؤََلءي التِيريَاهي  وََكاَنتأ فيت أ
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َن أَواعي  بُوُه ِبي نَي َعذَّ ليمي َن الأُمسأ رٌي مي ِأ َأسي يهي َيأدي . َوَقَع ِبي  الأَعَذابي
نأ َجَوانيبيَها، ََل سي  ََ بيتيلأَك الأويََليَةي مي ِأ ُيُييُطو ََّنَُّ يٍد ْلي ِأ يفي ُضرٍِ َشدي ُل فَ رأَشابُوَر َمَعُه ََ َأهأ َر وََكا يََّما آخي

، وََكانُوا يُغيريُ  ِأ َُوا َوَقويَي َهُؤََلءي َعَليأهي ََّ الأُمُلوَك َضُع تيكينَي، فَإي مي بَ يأتي ُسُبكأ ، َأَّيَّ ََ َعَلى َأطأَرافي الأبيََلدي و
ِأ َكانُوا إي  ََ َعَليأهي، إيَلَّ َأَّنَُّ ُدو َهَب يَ عأَتمي ََ إيلَيأهي، َوََل َمذأ ُعو ِأ يَ رأجي يَن َْلُ ََّارًا ََل دي ِأ وََكانُوا ُك هي ََحدي َذا ُوليَد ْلي

هي؟ َمنأ  َأ َأَجابَُه َأَحٌد تَ رََكَها َوإيَلَّ  بينأٌت َوَقَف َعَلى َِببي َداريهي َوََنَدى: َمنأ يَ تَ َزوَُّج َهذي بَ ُلَها؟ فَإي يَ قأ
، فَإي  نأَدَها َجَعَل َمَداَسُه َعَلى الأَبابي ِأ عي ََ َأَحُدُه َذا َكا ُة َأزأَواٍج، فَإي دَّ َُ ليلأَمرأَأةي عي َذا َجاَء قَ تَ َلَها، َوَيُكو

َها َورََأى َمَداَسُه َعاَد. نأ َأزأَواجي ُُه مي  َغريأ
.َوَلَأ يَ َزا َُّوا َعني الأبيََلدي ، َفَك يني الأُغورييِي َهابي الدِي مي شي َر َأَّيَّ ِأ آخي ُه ن أ ٌة مي َِ طَائيََ َل  ُلوا َكَذليَك َحَّتَّ َأسأ

نأ  ُمُه عي ، َوَداَمتأ َأَّيَّ ِأ ََيُتأ بُوُه فَ َل نأ فَ رأَشابُوَر، فَ َعذَّ ِأ َأَسُروا إينأَساًَن مي ِأ َأَّنَُّ هي ََلمي ، َوَسَبُب إيسأ ِأ َدُه
يني مَ فَ  َهابي الدِي نأَد شي ، َوقَاَل: َلوأ َحَضرأُت َأََن عي ََلمي سأ ِأ َوَسأََلُه َعنأ بيََلدي اْلأي ُمُه ًما ُمَقدَّ َضَرُه يَ وأ اَذا  َأحأ

يعي الأ  َِ َجَي َقأطَاَع َويَ ُردُّ إيلَيأَك ُحكأ َواَل َواْلأ َمأ يَك اْلأ ََ يُ عأطي ُِ: َكا ، فَ َقاَل َلُه الأُمَعلِي يِني ََ يُ عأطي بيََلدي الَِّتي َكا
ْلأيَلعي َوالأمَ  ، فََأَعاَدُه َوَمَعُه َرُسوٌل ِبي ََلمي سأ ُخولي يفي اْلأي يني يفي الدُّ َهابي الدِي ، فََأرأَسَلُه إيََل شي ِأ نأُشوري َلُك

َهابي الدِي  ليهي إيََل شي نأ َأهأ ا َوَصَل إيلَيأهي الرَُّسوُل َساَر ُهَو َوََجَاَعٌة مي ، فَ َلمَّ َقأطَاعي ْلأ َلُموا َوَعاُدوا، ِبي ، فََأسأ يني
َن اْلأي  ِأ مي ثَ ُرُه ََتي الأبيََلُد نَ َزَل َأكأ تَ َل َنُة َواخأ َيت أ هي الأ ا َكاَنتأ َهذي ِأ رَاَحٌة، فَ َلمَّ ََ ليلنَّاسي ِبيي ِأ وََكا ، فَ َل َبالي

ُلوا  ، فََأفأَسُدوا َوَعمي ِأ نَ ُعوُه رٌَة ليَيمأ ِأ ُقدأ ةي ِبيي هي الطَّائيََ َذي  َما ذََكرأََنُه.َيُكنأ ْلي
 

يني الأُغورييِي  َهابي الدِي ُر قَ تألي شي  ذيكأ



ُد بأُن َساَم الأُغوري  ََّري ُُمَمَّ يني أَبُو الأُمَظ َهاُب الدِي ََ قُتيَل شي نأ َشعأَبا َلٍة مي َنةي، َأوََّل لَي أ هي السَّ يُّ َمليُك يفي َهذي
نأ َْلَاُوو  هي مي دي ََ بَ عأَد َعوأ .َغزأنََة َوبَ عأضي ُخَراَسا َنأزيٍل يُ َقاُل لَُه ُدَميأٌل، َوقأَت َصََلةي الأعيَشاءي  َر، ِبي

نَي َعَلى قَ تأليهي، ليَما  َكَرُه َعازيمي ََّاري الأَكوأَكرييَّةي َلزيُموا َعسأ َن الأُك ًرا مي ََ ََّ نَ  ََ َسَبُب قَ تأليهي َأ َن وََكا ِأ مي فَ َعَل ِبيي
ا َكا ، فَ َلمَّ ِبأي ري َوالسَّ َسأ ََ َقدأ الأَقتألي َواْلأ َحابُُه، وََكا رََّق َعنأُه َأصأ ََ َلَة تَ  هي اللَّي أ  ََ َهذي
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َن الأعَ  ثَاري مي تيكأ سأ َطَا، َواَلي دي اْلأ ََ َعازيًما َعَلى َقصأ نَُّه َكا ، فَإي َوالي َما ََل ُُيَدُّ َمأ َن اْلأ َساكيري، َعاَد َوَمَعُه مي
، َوَقدأ َأَمَر عَ  ِأ رييقي الأَمالي فييهي َأ َأ َوتَ  زي إيََل َأ لتََّجهُّ َُراَسانييََّة ِبي للََّحاقي بيهي، َوَأَمَر َعَساكيَرُه اْلأ ْلأينأدي ِبي َساكيَرُه ِبي

ََلٍح َوريجَ  نأ َماٍل َوسي ، َوَلَأ يُ غأني َعنأُه َما ََجََع مي بأ نأ َحيأُث َلَأ َُيأَتسي ، فََأََتُه اَّللَُّ مي ِأ َل إيلَيأهي اٍل، َلكينأ  َيصي
ََ َعَلى ََّاري. َكا نأ قيَتالي الأُك ٍَة مي  نييٍَّة َصاْلي

ِأ بَ عأَض  ُر، فَ َقَتَل َأَحُدُه ََ َدُه يفي َخرأَكاه، ََثَر ُأولَئيَك الن َّ َحابُُه، َوبَقيَي َوحأ رََّق َعنأُه َأصأ ََ ا تَ  ُرَّاسي فَ َلمَّ اْلأ
ا قَ تَ ُلوُه َصاَح، فَ ثَاَر َأصأ  ، فَ َلمَّ يني َهابي الدِي قي شي قي لييَ نأُظُروا َما بيَبابي ُسَرادي َرادي لي السُّ نأ َحوأ َحابُُه مي

، َفدَ  ظي ِأ َعني اْلأيَأ َلتَ ُه َأ َِ الأَكوأَكرييَُّة َغ ، وََكثُ َر الزِيَحاُم، فَاغأتَ َن ِأ ُه ََ ا َمَواقي َلوأ ، فََأخأ ِأ بيهي َخُلوا َعَلى بيَصاحي
َكاكينيي  لسَّ َرأَكاه، َفَضَربُوُه ِبي يني َوُهَو يفي اْلأ َهابي الدِي رييَن َضرأبًَة فَ َقتَ ُلوُه، َفَدَخَل َعَليأهي  شي شأ ي َوعي نَ َتنيأ اث أ

ََ في  ، وََكا ِأ ََّاَر فَ َقتَ ُلوُه ٌد، فََأَخُذوا ُأولَئيَك الأُك ُه قَتييًَل َوُهَو َساجي َحابُُه، فَ َوَجُدوُه َعَلى ُمَصَلَّ ُِ َأصأ يهي
. َي َي ََمأُتوََن َنا  اث أ

َاعي  َسأ َا قَ تَ َلُه اْلأي ِأ َوقييَل إيََّّ هي ُر بَ عأَض قيََلعي َكٌر ُُيَاصي ََ َلُه َعسأ ، وََكا ََ ِأ َخاُفوا ُخُروَجُه إيََل ُخَراَسا ََّنَُّ يلييَُّة ْلي
 َعَلى َما ذََكرأََنُه.

َأ  َُوا َعَلى حي ، فَ َتَحاَل ََ َتا سأ جي نأَد َوزييريهي ُمَؤيَّدي الأُملأكي بأني ُخوَجا سي َُمَراُء عي َتَمَع اْلأ ا قُتيَل اجأ ظي اْلأيَزانَةي فَ َلمَّ
َراَحهُ  يني َوَخيَُّطوا جي َهاَب الدِي َلُسوا شي ُه، َوَأجأ َأ َيظأَهَر َمنأ يَ تَ َوَلَّ كييَنةي إيََل َأ ، َوُلُزومي السَّ  َوَجَعُلوُه َوالأُملأكي

َيأُث َلَأ ت ُ  َن النَّاَس ِبي ُُموَر، َوَسكَّ ََّةي َوَساُروا بيهي، َورَتََّب الأَوزييُر اْلأ َح أَجَمُة َدٍم، َوَلَأ يُوَجدأ يفي يفي الأمي َرقأ ُمي
ٌء.  َأَحٍد َشيأ

َسةي، َعَلى َحاليهي يفي َحَياتيهي، َوت َ  مي َكري، َوالشَّ ، َوالأَوزييري، َوالأَعسأ ِي ََش ْلأ َُوَفًة ِبي ََُّة َُمأ َح َم الأَوزييُر وََكاَنتي الأمي َقدَّ
َياَسةي  َكري ِبييقَاَمةي السِي ريي َداَذ الأَعسأ أٍل إيََل َأمي يأ ْحي ََ َبتيهي أَلأ َكري، وََكاَنتي اْلأيَزانَُة الَِّتي يفي ُصحأ ، َوَضبأطي الأَعسأ

َُمَرا ُِ الأَوزييُر َواْلأ َهُبوا الأَماَل، َفَمنَ َعُه َغاُر لييَ ن أ َراُك الصِي َت أ َُ اْلأ أٍل، َوَشغيَب الأغيلأَما اَئَِتأ ْحي َن َومي ُء الأكيَباُر مي
، َوُهَو ُصو  يني أَي أَبَك َِمأُلوكي الأَمَمالييكي نأَد ُقطأبي الدِي ُُه، َوَأَمُروا ُكلَّ َمنأ َلُه إيقأطَاٌع عي َز َوَغريأ ُر أَلأدي هأ َنُج صي

َواًَل َكثيريًَة فَ َعاُدوا. ِأ َأمأ دي إيلَيأهي، َوفَ رَُّقوا فييهي لأَعوأ يني بيبيََلدي اْلأينأدي ِبي َهابي الدِي  شي
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َياثي َوَساَر الأَوزييُر َومَ  يني َُمأُمودي بأني غي َياثي الدِي َ غي َُ َبنيأ ٌل بيَغزأنََة، َوَعليُموا أَنَُّه َيُكو َعُه َمنأ لَُه إيقأطَاٌع َوَأهأ
ي َهابي الدِي تي شي ، َوُهَو ابأُن ُأخأ ََ َيا بي َِبمي يني َصاحي َ َِبَاءي الدِي ََبي، َوَبنيأ َكأ يني اْلأ َهابي الدِي ي شي يني َأخي ، الدِي ني

َُمَراُء الأغُ  ُحُروبٌ  ََ اْلأ يني َُمأُموٍد، وََكا َياثي الدِي ِأ إيََل غي َراكي َوَغريأيهي َت أ ََ َميأُل الأَوزييري َواْلأ يَدٌة، وََكا ورييَُّة َشدي
ََ إيلَيأهي ي ُ  ٍة إيََل َمنأ َيَييُلو ، فََأرأَسَل ُكلُّ طَائيََ ََ َيا بي َِبمي يني َساَم، َصاحي ََ إيََل َِبَاءي الدِي َعرِيُفونَُه قَ تأَل َيَييُلو

ُُموري. يني َوَجلييََّة اْلأ َهابي الدِي  شي
ََلكُ  يني الرَّازييَّ قَ َتَل َموأ َر الدِي ََّ َفخأ : إي لي َغزأنََة، فَ َقاَل ليلأَمَمالييكي نأ َأهأ يَن مي دي سي َأ َنَُّه َوَجاَء بَ عأُض الأُم ِأ ْلي

نأ ُخَواريزأَم  ٍع مي َصَل َمنأ قَ تَ َلُه، بيَوضأ تُ ُلوُه، فَ َهَرَب، َوَقَصَد ُمَؤيََّد الأُملأكي ُهَو َأوأ َشاهأ، فَ ثَاُروا بيهي لييَ قأ
رًّا إيََل َمأأَمنيهي. َُه سي َاَل َفَسريَّ َلَمُه اْلأ  الأَوزييَر، فََأعأ

رُي إي  ََ َنسي َُوا، فَالأُغورييَُّة يَ ُقوُلو تَ َل َكُر َوالأَوزييُر إيََل فَ رأَشابُوَر اخأ ا َوَصَل الأَعسأ ََل َغزأنََة َعَلى َطرييقي َوَلمَّ
ليُك اْلأي  يني َساُم فَ َيمأ بُ َها َِبَاُء الدِي ُرَج َصاحي ََ ليَيخأ َيا نأ َِبمي ُرُبوا مي َأ يَ قأ ِأ َأ ََ َغَرُضُه ، وََكا ََ َرَها َزانََة، َمكأ

َأ َيُكونُوا ِأ َأ ُصوُدُه ََ َمقأ ، وََكا ََ رُي َعَلى َطرييقي ُسورَا َراُك َبلأ َنسي َت أ َز  َوقَاَل اْلأ يني أَلأدي نأ ََتجي الدِي َقرييًبا مي
 ََ ُب َكرأَما ، َوُهَو َصاحي يني َهابي الدِي ََ الَِّتي َُتَاويُر  -َِمأُلوكي شي َ َغزأنََة َوَْلَاُووَر، َولَيأَستأ بيَكرأَما يَنٍة َبنيأ َمدي

ََ إي  -بيََلَد فَاريَس  نأ َكرأَما ُلوا مي ُز اْلأيَزانََة، َويُ رأسي َظ أَلأدي ََ ُعونَُه إيََل َغزأنََة ليَيحأ َتدأ يني َيسأ َياثي الدِي ََل غي
 َوَُيَلِيُكونَُه.

، فَ تَ َوصََّل ُمَؤيَُّد الأُملأكي َمَع الأُغورييَّةي َحَّتَّ أَ  ََ َتتيُلو تيََلُف، َحَّتَّ َكاُدوا يَ قأ خأ ُِ اَلي نَ ُه نُوا لَُه وََكثُ َر بَ ي أ ذي
 ََّ َح ذي اْلأيَزانَةي َوالأمي خأ َراكي ِبَي َت أ ِأ َعَلى َوليْلأ ، َوَساُروا ُه ََ ريي َعَلى َكرأَما يني َوالأَمسي َهاُب الدِي ةي الَِّتي فييَها شي

يَن يفي تيلأكَ  ُِ الَّذي َُم ُِ اْلأ يَمًة، َوَخَرَج َعَليأهي ، َوَلقيَي الأَوزييُر َوَمنأ َمَعُه َمَشقًَّة َعظي ََ َرَها  اْلأيَبالي َطرييقي َمكأ
َُ وَ  َغا يَُّة َوَأوأ ِأ ََتُج التِيريَاهي ، َفَخَرَج إيلَيأهي ََ َأ َوَصُلوا إيََل َكرأَما َكري إيََل َأ نأ َأطأَرافي الأَعسأ ، فَ َناُلوا مي ِأ ُُه َغريأ

يني َميِيًتا، نَ َزَل َوقَ بََّل اْلأَ  َهاُب الدِي َََّة، َوفييَها شي َح ا َعاَيَن الأمي ، فَ َلمَّ ِأ بيُلُه تَ قأ ُز َيسأ يني أَلأدي رأَض َعَلى الدِي
ا رَآُه َميِيًتا َمزََّق ثيَيابَُه َوَصاَح َوَبَكى فَأَبأَكى النَّاسَ َعاَدتي  ، وََكَشَف َعنأُه، فَ َلمَّ يني َهابي الدِي ، هي يفي َحَياةي شي

ُهوًدا. ًما َمشأ ََ يَ وأ  وََكا
 

زُ  ُر َما فَ َعَلُه أَلأدي  ذيكأ
ِأ  ََبيهي يني َوَأكأ َهابي الدِي نأ َأوَّلي َِمَالييكي شي ُز مي ََ أَلأدي ِأ َُمََلًّ  َكا ََبيهي ، َوَأكأ ِأ هي  َوَأقأَدمي
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ا قُتيَل َصا ، فَ َلمَّ ِأ َغاْليي ُدونَُه يفي َأشأ صي ُمونَُه َويَ قأ يني َكانُوا ََيأدي َهابي الدِي َل شي ََّ َأهأ َيأُث إي نأَدُه، ِبي َع عي ُبُه َطمي حي
َل أَنَُّه َسَأَل الأوَ  َأ ََيأليَك َغزأنََة، فََأوَُّل َما َعمي ، َأ َوابِي ََلحي َوالدَّ َوالي َوالسِي َمأ زييَر ُمَؤيََّد الأُملأكي َعني اْلأ

، َوقَاَل:  ََوابي َاَل، َوَأَساَء َأَدبَُه يفي اْلأ لأَباقيي َمَعُه، فَأَنأَكَر اْلأ نأ َذليَك َوِبي َا َخَرَج مي ََبَُه ِبي ََّ الأُغورييََّة فََأخأ إي
يني َساَم صَ  يني َُمأُموٌد، َوُهَو َقدأ َكاتَ ُبوا َِبَاَء الدِي َياُث الدِي ََ ليُيَملِيُكوُه َغزأنََة، َوَقدأ َكَتَب إيَِلَّ غي َيا َب َِبمي احي

نأ َغزأنََة، َوَقدأ َجَعَلِني ََنئيَبُه فييَها َويفي َسائيري  َرُب مي ُرُك َأَحًدا يَ قأ ََلَي، َيَأُمُرّني أَنَِّني ََل أَت أ الأويََليَةي َموأ
.الأُمَجاويرَةي ْلََ  ََ ري ُخَراَسا مأ َتغيٌل ِبَي َنَُّه ُمشأ  ا ْلي

تيَناعي  مأ رأ َعَلى اَلي دي ِأ يَ قأ نأَك، فَ َل َِ اْلأيَزانََة مي َأ أََتَسلَّ َراكي  َوقَاَل ليلأَوزييري: إينَُّه َقدأ َأَمَرّني أَيأًضا َأ َت أ ليَميألي اْلأ
ََّةي َوالأمَ  َح لأمي يني يفي الَتُّأبَةي إيلَيأهي، َفَسلََّمَها إيلَيأهي، َوَساَر ِبي َهاَب الدِي َمالييكي َوالأَوزييري إيََل َغزأنََة، َفَدَفَن شي

نأ  رييَن مي َها يفي الثَّاّني َوالأعيشأ ََ ُوُصولُُه إيلَي أ َرَسةي الَِّتي أَنأَشَأَها َوَدَفَن اب أنَ َتُه فييَها، وََكا لأَمدأ َن ِبي ََ مي َشعأَبا
َنةي.  السَّ

 
ريَةي شي  ُر بَ عأضي سي يني ذيكأ  َهابي الدِي

 ََ ُ  -َكا َُه اَّللَّ ريَةي  -َرْحي يَّتيهي، َحَسَن السِي ًَل يفي رَعي ، َعادي وي إيََل بيََلدي اْلأينأدي َداًما َكثيرَي الأَغزأ قأ ُشَجاًعا مي
ي بيَغزأنََة َُيأُضُر  ََ الأَقاضي ُر، وََكا رأُع الأُمَطهَّ ُبُه الشَّ َا يُوجي ِأ ِبي نَ ُه ، َحاكيًما بَ ي أ ِأ بأَت فييهي ُبوٍع السَّ َدارَُه ُكلَّ ُأسأ

كُ  . فَ َيحأ ُب الأََبييدي رُي َداَذ، َوَصاحي َب، َوَأمي رُي َحاجي ي َوالثََُّلََثَء، َوَُيأُضُر َمَعُه َأمي َننيأ ث أ ََحَد َواَلي ُِ َواْلأ
َكاَمُه َعَلى الصَّغيريي َوالأَكبيريي، وَ  ََ َأحأ َِيُذو َي يُ نَ  لأطَا َحاُب السُّ ي، َوَأصأ َأ الأَقاضي ، َوإي يعي رييفي َوالأَوضي الشَّ

، فَ  رأعي َِ الشَّ َضى َعَليأهي َأوأ َلُه، ُحكأ َع َكََلَمُه، َوَأمأ َضَرُه َوَسَي نأَدُه َأحأ ُُضوَر عي َكاَنتي َطَلَب َأَحُد اْلأُُصومي اْلأ
َسني نيظَاٍم. ُُموُر َجارييًَة َعَلى َأحأ  اْلأ

ُّ عَ  ٍم َما َأَكلأُت ُحكيَي ِلي َعنأُه أَنَُّه لَقيَيُه َصِبي نينَي َفَدَعا َلُه، َوقَاَل: ِلي ََخأَسُة َأَّيَّ ُرُه َْنأُو ََخأسي سي َلوييٌّ ُعمأ
َِ الأَعَلوييَّ َأطأَيَب الطَّ  ُّ، فَ نَ َزَل يفي َداريهي َوَأطأَع َن الرُُّكوبي ليَوقأتيهي، َوَمَعُه الصَِّبي ًئا، فَ َعاَد مي َرتيهي، َشي أ َضأ َعامي ِبي

يًما.ُثَّ َأعأطَا َضَر َأَِبُه َوَسلََّمُه إيلَيأهي، َوفَ رََّق يفي َسائيري الأَعَلوييِينَي َماًَل َعظي َأ َأحأ  ُه َماًَل بَ عأَد َأ
لَ  يني َديأٌن َمب أ َهابي الدِي ََ بيَغزأنََة، َوَلُه َعَلى بَ عأضي َِمَالييكي شي نأ َمَراَغَة َكا ًرا مي ََّ ََتجي ُغُه َعَشَرُة َوُحكيَي َعنأُه َأ

ُر َحاَلُه،آ ُلوُك يفي َحرأٍب َكاَنتأ َلُه، فَ َرَفَع التَّاجي يَناٍر، فَ ُقتيَل الأَممأ  ََلفي دي
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َُعيَل َذليَك. َ َدي أَنُه فَ  يفي تَ وأ َأ َيسأ ري إيََل َأ ُلوكي بيَيدي التَّاجي َأ يُ َقرَّ إيقأطَاُع الأَممأ  فََأَمَر ِبَي
رُ  ََ ُُيأضي ُر  َوُحكيَي َعنأُه أَنَُّه َكا ََ َفخأ يَّةي َوَغريأيَها، وََكا هي َيقأ ََ يفي الأَمَسائيلي الأ َرتيهي، فَ يَ َتَكلَُّمو َضأ الأُعَلَماَء ِبي

، ََل ُسلأطَانُ  َُ هي: ََّي ُسلأطَا ري َكََلمي ًما فَ َوَعَظ، َوقَاَل يفي آخي يني الرَّازييُّ يَعيُظ يفي َداريهي، َفَحَضَر يَ وأ َك الدِي



َقى َوََل تَ لأبييسُ  َرةي ُبَكائيهي. يَ ب أ َُه النَّاُس ليَكث أ يني َحَّتَّ َرْحي َهاُب الدِي ََّ َمَردَََّن إيََل اَّللَّي! فَ َبَكى شي ، َوإي  الرَّازييِي
يهي. ثأَل َأخي َهبي مي ََ َشافيعييَّ الأَمذأ ، وََكا ََ رَقييَق الأَقلأبي  وََكا

َييًّا  ََ َحَن ُِ. -قييَل: وََكا َل  َواَّللَُّ َأعأ
 

ريي  ُر َمسي تيهي  ذيكأ يني َساَم إيََل َغزأنََة َوَموأ  َِبَاءي الدِي
ُعوٍد، َوَزوََّجُه أُ  َد بأَن َمسأ يني ُُمَمَّ هي َِشأَس الدِي ََ َأقأَطَعَها ابأَن َعمِي َيا يني َِبمي َياُث الدِي ا َمَلَك غي َتُه، فََأََتُه فَ َلمَّ خأ

َأ تُ وُ  ُُه َساُم، فَ َبقيَي فييَها إيََل َأ َها َوَلٌد اَسأ ن أ ُُه َعبَّاٌس، َوُأمُُّه تُ رأكييٌَّة، مي ََبُ، َواَسأ َكأ ُنُه اْلأ َ، َوَمَلَك بَ عأَدُه اب أ يفِي
نأَدُِهَا، فََأَخَذا  َضَر َعبَّاًسا عي نأ َذليَك، َوَأرأَسََل َمنأ َأحأ يني مي َهاُب الدِي يني َوَأُخوُه شي َياُث الدِي َب غي فَ َغضي

تيهي  نأُه، َوَجَعََل ابأَن ُأخأ َِ َشأأنُُه َوَُمَلُُّه، الأُملأَك مي ، َوَعُظ يني ، َوتَ َلقََّب َِبَاَء الدِي ََ َيا َما َساَم َمليًكا َعَلى َِبمي
يًدا َوَعظَُّموُه. ليَك الأبيََلَد بَ عأَد َخالَيأهي، َوَأَحبَُّه الأُغورييَُّة ُحبًّا َشدي َواَل ليَيمأ َمأ  َوََجََع اْلأ

يني  َهاُب الدِي ا قُتيَل َخالُُه شي ا فَ َلمَّ ََبَُه بيَذليَك، فَ َلمَّ يني َساَم فََأخأ َُمَراءي الأُغورييَّةي إيََل َِبَاءي الدِي َساَر بَ عأُض اْلأ
، َويُ َعرِيفُ هُ  ظي الأبَ َلدي َأ ِأ ِبيي َُمَراءي الأُغورييَّةي َيَأُمُرُه َن اْلأ ُلُه َكَتَب إيََل َمنأ بيَغزأنََة مي ِأ أَنَُّه َعَلى الطَّرييقي بَ َلَغُه قَ ت أ

.سَ  ِأ  ائيٌر إيلَيأهي
ي عي َتدأ يني َساَم َيسأ ريي َداَذ، َقدأ َأرأَسَل َوَلَدُه إيََل َِبَاءي الدِي مي ََ َواِلي قَ لأَعةي َغزأنََة، َويُ عأَرُف ِبَي هي إيََل َغزأنََة، وََكا

 ََ َسا حأ يَل َواْلأي َمي ُل إيلَيأهي، َويَعيُدُه اْلأ َز، َوَيصي  .فََأَعاَد َجَوابَُه أَنَُّه ََتَهَّ
يَ  يهي إيلَيأهي، َوإيََل غي عي َتدأ ري َيسأ دي بأني َعلييٍِ َمليكي الأَغوأ يني ُُمَمَّ يني إيََل َعََلءي الدِي يني وََكَتَب َِبَاُء الدِي اثي الدِي

ُطأَبةي َلُه، يَل َواِلي َهَراَة، َيَأُمُرُِهَا ِبييقَاَمةي اْلأ ، َوإيََل ابأني َخرأمي يني َياثي الدِي َما  َُمأُمودي بأني غي يهي َيأدي ظي َما ِبي َأ َوحي
ََ ُوُصوَلُه، َأوأ ُوُصوَل  ُرو َتظي ُل َغزأنََة يَ ن أ ََّ َأَحًدا َُيَاليَُُه، فََأقَاَم َأهأ ، َوَلَأ َيُظنَّ َأ َعأَمالي َن اْلأ يني مي َياثي الدِي غي

ََن  َ ابأني َسيِيدي ُُك َغريأ : ََل َنَتأ ََ َراكي َويَ ُقوُلو َت أ يني يَ عأنُ  -َُمأُموٍد، َواْلأ َياَث الدِي ََ غي ُخُل َغزأنََة. -و  َيدأ
ََ إيََل َغزأنَةَ  َيا نأ َِبمي يني َوَمنأعي َغريأيهي، َفَساَر مي لأَميألي إيََل َِبَاءي الدِي ََ ِبي  َوالأُغورييَُّة يَ َتظَاَهُرو
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ي ٌد َوَجََلُل الدِي يني ُُمَمَّ ي َوَجَد يفي َعَساكيريهي، َوَمَعُه َوَلَداُه َعََلُء الدِي ََ َمرأَحَلَتنيأ َيا ا َساَر َعنأ َِبمي ، فَ َلمَّ ني
َقَن ِبي  ُر َعَليأهي، فَأَي أ َمأ َِ اْلأ َََّتُه َعنأُه، فَازأَداَد الصَُّداُع، َوَعُظ ُر خي َتظي ََتييُح، يَ ن أ ، ُصَداًعا، فَ نَ َزَل َيسأ تي لأَموأ

، َوَأمَ  يني َد إيََل َعََلءي الدِي َضَر َوَلَديأهي، َوَعهي ظي َمَشاييخي الأُغورييَّةي، َوَضبأطي فََأحأ َأ دي َغزأنََة، َوحي َرُِهَا بيَقصأ
َأ َيكُ  يني َعَلى َأ َياَث الدِي َا غي َأ ُيَصاْلي ، َوَأَمَرُِهَا َأ َوالي َمأ لي اْلأ لرََّعاََّي، َوَبذأ لرِيفأقي ِبي ، َوِبي ََ َلُه الأُملأكي و

َُ َْلَُما غَ  ري، َوَيُكو َُ َوبيََلُد الأَغوأ .ُخَراَسا  زأنَُة َوبيََلُد اْلأينأدي
 



نأهُ  َها مي ذي يني َغزأنََة َوَأخأ ُر ُملأكي َعََلءي الدِي  ذيكأ
َ، َفَساَر َوَلَداُه إيََل َغزأنََة، َفَخَرَج ُأَمَراُء الأُغورييَّةي  يَّتيهي تُ ُويفِي نأ َوصي يني مي ا فَ رََغ َِبَاُء الدِي ُل الأبَ َلدي  َلمَّ َوَأهأ

ُِهَا، َوَخَرجَ  يني َوَجََلُل  فَ َلَقوأ ، َوَدَخُلوا الأبَ َلَد َوَملَُّكوُه، َونَ َزَل َعََلُء الدِي ِأ ُه ن أ ِأ َعَلى ُكرأٍه مي َراُك َمَعُه َت أ اْلأ
َكري، َوَأرَاَد ا َن الأَعسأ ، وََكانُوا َقدأ َوَصُلوا يفي ُضرٍِ َوقيلٍَّة مي ََ تَ َهلَّ رََمَضا لأطََنةي ُمسأ يني َداَر السَّ َراُك الدِي َت أ ْلأ

بأني َخرأ مَ  يني ِبي َياثي الدِي تيَغالي غي شأ ، َوَلي ِأ يني ليقيلَّتيهي َهابي الدِي ِأ ُمَؤيَُّد الأُملأكي َوزييُر شي ، فَ نَ َهاُه ِأ َعُه يَل ن أ  -مي
ُعوا َعنأ َذليَك. -َواِلي َهَراَة َعَلى َما َنذأُكُرُه  ِأ يَ رأجي  فَ َل

لأَقلأَعةي، َونَ َزََل بيَداري  تَ َقرَّا ِبي ا اسأ اري َوإيَلَّ قَاتَ ُلوُِهَا،  َوَلمَّ َن الدَّ َأ ََيأُرَجا مي َراُك ِبَي َت أ لأطَانييَّةي، رَاَسَلُهَما اْلأ السُّ
ذَ  ََ يني َُمأُموًدا، َوأَن أ َياَث الدِي ا غي نَ وأ تَ ث أ َُوا، َواسأ ِأ َفَحَل اُه ََ َل َتحأ َواًَل َكثيريًَة، َواسأ ِأ َأمأ رَّقَا فييهي ََ َلًعا إيََل فَ  ا خي

يني  َز  ََتجي الدِي هي  -أَلأدي َوالي َوالزِيََّيَدةي يفي  -َوُهَو ِبييقأطَاعي َمأ ْلأ َما، َوَوَعَداُه ِبي َمَع َرُسوٍل، َوَطَلَباُه إيََل طَاَعتيهي
، فََأََتُه الرَُّسوُل فَ َلقيَيُه َوَقدأ َساَر َعنأ   يعي الأَمَماليكي ِي يفي َجَي ُكأ ، َواْلأ َيأشي ، َوإيَمارَةي اْلأ قأطَاعي ََ يفي َكرأ اْلأي َما

َي  ِأ يَ لأَت َلَغُه الرِيَساَلَة، فَ َل ِأ يُرييُد َغزأنََة، فَأَب أ ُلأجي َوالأُغزِي َوَغريأيهي َن الَتُّأكي َواْلأ تأ إيلَيأهي، َوقَاَل َلُه: َجيأٍش َكثيرٍي مي
ِّني َقدأ َأَمَرّني َموأ  ايٌَة، فَإي ََ ، َوفييَها كي ََ َيا َأ يَ ُعوَدا إيََل َِبمي رَي إيََل َغزأنََة ُقلأ َْلَُما َأ َأ َأسي يني َأ َياُث الدِي ََلَي غي

. ََ َرُهو َنأ َمَعُهَما َما َيكأ َا، َوإيَلَّ فَ َعلأُت ِبييَما َوِبي ِهي َأ َعاَدا إيََل بَ َلدي َها، فَإي نَ َعُهَما َعن أ  َوَأمأ
ز ِبيَ  ُد أَلأدي ، َوَلَأ َيُكنأ َقصأ ََداََّي َواْلأيَلعي َن اْلأ َأ ََيأَعَل َوَردَّ َما َمَعُهَما مي َا َأرَاَد َأ بيهي، َوإيََّّ َظ بَ يأتي َصاحي َأ َذا حي

هي. سي َأ  َهَذا َطرييًقا إيََل ُملأكي َغزأنََة لينَ 
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َلُه َوزييَر أَبييهي، إي  ََ قَ ب أ َز، فََأرأَسَل َوزييَرُه، وََكا يني ريَساَلَة أَلأدي َلَغ َعََلَء الدِي ََ َوبَ لأَخ ََل َِبمي فَ َعاَد الرَُّسوُل َوأَب أ َيا
َراكي ا َت أ ُز إيََل اْلأ َمَع الأَعَساكيَر َويَ ُعوَد إيلَيأهي، فََأرأَسَل أَلأدي ، ليَيجأ ِأ هي نأ بيََلدي َذ َوَغريأيَها مي يَن بيَغزأنََة َوتيرأمي لَّذي

يني  َد َغزأنََة َوَُيأريَج َعََلَء الدِي صي َأ يَ قأ يني َأَمَرُه َأ َياثي الدِي ََّ غي ِأ َأ نأَد ابأني  يُ َعرِيفُ ُه َها، َفَحَضُروا عي ن أ َوَأَخاُه مي
، َوَهَرَب ابأُن الأَوزييري إيََل َعََلءي  ََلحي َزانََة السِي َتَح خي ََ ََلًحا، فَ  نأُه سي ، َوطََلُبوا مي يني يني َوزييري َعََلءي الدِي الدِي

ئً  َعَل َشي أ َأ [ يَ  َأ رأ ]َأ دي ِأ يَ قأ ََ َكَذا وََكَذا، فَ َل  ا.َوقَاَل َلُه: َقدأ َكا
َع ُمَؤيَُّد الأُملأكي  يني  -َوَسَي َهابي الدِي ، َوَأَمَرُه  -َوزييُر شي اتييحي ََ َِ الأَم ليي َي َتسأ َازي فَ رَكيَب َوأَنأَكَر َعَلى اْلأ

. ِأ ََ ُمطَاًعا فييهي َنَُّه َكا يَعُه، ْلي ََتَدَّ َما ََّنََبُه الَتُّأُك َجَي  فَاسأ
ُز إيََل َغزأنََة، فََأخأ  ِأ ُصوَنُج َوَوَصَل أَلأدي ، َوفييهي َراكي َت أ َن اْلأ َن الأُغورييَّةي َومي يني ََجَاَعًة مي َرَج إيلَيأهي َعََلُء الدِي

َبلأ مي  ِأ يَ قأ َكَر َمَع َوزييريهي، فَ َل َتظيَر الأَعسأ َعَل، َويَ ن أ َأ َأ ََل يَ  َحابُُه َأ َز، فََأَشاَر َعَليأهي َأصأ ُر أَلأدي هأ ، َوَسريََّ صي ِأ ُه ن أ
يني  الأَعَساكيَر، َكري َعََلءي الدِي َراُك َوَعاُدوا َمَعُه َعَلى َعسأ َت أ ُه َخَدَمُه اْلأ ا َلَقوأ ، فَ َلمَّ ََ َس رََمَضا ا َخامي فَالأتَ َقوأ

َكُر أَلأدي  ، َوَدَخَل َعسأ ََ رأَدو ُد بأُن َعلييِي بأني حي ، َوُهَو ُُمَمَّ ِأ َمُه ِأ َوَأَسُروا ُمَقدَّ ِأ فَ َهَزُموُه يَنَة َز الأَمدي فَ َقاتَ ُلوُه



شأ  َها يفي عي ن أ يني مي ُز الأَقلأَعَة، َفَخَرَج َجََلُل الدِي رييَن فَاريًسا، فَ نَ َهُبوا بُ ُيوَت الأُغورييَّةي َوالأَباَمانييَّةي، َوَحَصَر أَلأدي
َ َوا ي؟ ُخذي اْلأيَتأ زيُئ بيهي: إيََل أَيأَن ََتأضي تَ هأ َرَأٌة َتسأ َبَح َوَساَر َعنأ َغزأنََة، فَ َقاَلتأ لَُه امأ َسَة َمَعَك! َما َأق أ مأ لشَّ

ََ بيهي ِبي  َّا تُقيرُّو ِأ ِمي َعُل بيُك َم، َوَأف أ نيي َهَكَذا! فَ َقاَل َْلَا: إينَّكي َسََتَيأَن َذليَك الأيَ وأ ََلطي .ُخُروَج السَّ لأطََنةي ِلي  لسَّ
لأَعَسا  َأ آتيَيَك ِبي ظي الأَقلأَعَة إيََل َأ ََ يهي: احأ َخي ََ َقدأ قَاَل ْلي ُز وََكا ُرَها َوَأرَاَد َمنأ َمَع أَلأدي ُز ُُيَاصي كيري، فَ َبقيَي أَلأدي

َن الأَقلأَعةي، َويَ تَ هَ  ُُروجي مي ْلأ يني َيَأُمُرُه ِبي ِأ َعنأ َذليَك َوَأرأَسَل إيََل َعََلءي الدِي ، فَ نَ َهاُه َأ َلَأ ََّنأَب الأبَ َلدي ُدُه إي دَّ
َها، َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ  ن أ هي، َوَأرأَسَل َمنأ ََيأُرجأ مي دي إيََل بَ َلدي ارَقَتيَها َوالأَعوأ ََ نَ ُهَما يفي َذليَك، فََأَجاَب إيََل ُم

َّنأ َُيأليُف َلُه. ََحٍد ِمي يَُه، َوََل يَ تَ َعرََّض َلُه، َوََل ْلي ذي َأ ََل يُ ؤأ َز َأ  َحلََّف َلُه أَلأدي
ُز َوَقدأ ن َ  ا رَآُه أَلأدي ََلُه، َونَ َزَل َوَساَر َعنأ َغزأنََة، فَ َلمَّ يني َموأ َهابي الدِي َن الأَقلأَعةي َعَدَل إيََل تُ رأبَةي شي َزَل مي

هي، َوَأَخُذوا ثيَيابَُه، َوتَ رَُكو  ُه َعنأ فَ َرسي ، َوأَلأَقوأ يني ََ َمَع َعََلءي الدِي َراُك َما َكا َت أ َها، َوََّنََب اْلأ ُه ُعرأََّيًَن إيلَي أ
 بيَسَراوييليهي.
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ا  ُز َذليَك َأرأَسَل إيلَيأهي بيَدَوابَّ َوثيَياٍب َوَماٍل، َواعأَتَذَر إيلَيأهي فََأَخَذ َما لَبيَسُه َورَدَّ الأ فَ َلمَّ َع أَلأدي َباقيَي، َسَي
َرُجوا َلُه َمَراكيَب ُمُلوكييًَّة، وَ  َارًا، فََأخأ ، َورَكيَب ْحي يٍِ ََ لَبيَس ثيَياَب َسَوادي َيا ا َوَصَل إيََل َِبمي َمََلبيَس فَ َلمَّ

ُل َغزأنََة، َحَّتَّ  [ يَ َراّني النَّاُس َوَما َصَنَع ِي َأهأ َأ ، َوقَاَل: ُأرييُد ]َأ ِأ يَ رأَكبأ َوَلَأ يَ لأَبسأ يَلًة، فَ َل  إيَذا َجَي
َمارَةي َوَشرََع يفي ََجأ  تُ َها ََل يَ ُلوُمِني َأَحٌد. َوَدَخَل َداَر اْلأي تُ َها َوََّنَب أ َها َوَخرَّب أ ُت إيلَي أ  عي الأَعَساكيري.ُعدأ

 
َز َغزأنَةَ  ُر ُملأكي أَلأدي  ذيكأ

َها َبَة شي ََ ُصحأ َّا َكا َوابِي َوَغريأي َذليَك ِمي ََلحي َوالدَّ َوالي َوالسِي َمأ َز َعَلى اْلأ تييََلَء أَلأدي يني َقدأ ذََكرأََن اسأ بي الدِي
، َفَجَمَع بيهي الأعَ  َن الأَوزييري ُمَؤيَّدي الأُملأكي ُلأجي َوالأُغزِي َوَأَخَذُه مي َراكي َواْلأ َت أ : اْلأ َواعي النَّاسي نأ أَن أ َساكيَر مي

يني َما ذََكرأََن. ، َوَساَر إيََل َغزأنََة َوَجَرى َلُه َمَع َعََلءي الدِي ِأ  َوَغريأيهي
ٍم يُظأهي  ُز بيَداريهي َأرأبَ َعَة َأَّيَّ نأ َغزأنََة َأقَاَم أَلأدي يني مي ا َخَرَج َعََلُء الدِي . إيَلَّ أَنَُّه َلَأ فَ َلمَّ يني َياثي الدِي ُر طَاَعَة غي

َهابي الدِي  ُِ َعَلى شي ةي، َوَيََتَحَّ ََ َا ََيأُطُب ليلأَخليي ُطأَبةي َلُه َوََل ليَغريأيهي، َوإيََّّ ْلأ يَب ِبي َطي يدي َيَأُمري اْلأ هي يني الشَّ
ُب.  َحسأ

ي مي َضَر ُمَقدَّ مي الرَّابيعي َأحأ ََ يفي الأيَ وأ ا َكا يني َوَأَخاُه،  فَ َلمَّ ، َوَذمَّ َمنأ َكاَتَب َعََلَء الدِي َراكي َت أ الأُغورييَّةي َواْلأ
ريي َداَذ َواِلي َغزأنََة.  َوقَ َبَض َعَلى َأمي

َضَر أَيأ  نَي، َوَأحأ مي ََُقَهاَء َوالأُمَقدَّ َضَر الأُقَضاَة َوالأ ، َأحأ ََ َس َعَشَر رََمَضا ََ الأَغُد، َوُهَو َسادي ا َكا ًضا فَ َلمَّ
افيعييُّ ُمَدرِيُس النِي  قييُه الشَّ ََ يني أَبُو َعلييِي بأُن الرَّبييعي الأ يأُخ َُمأُد الدِي ةي، َوُهَو الشَّ ََ َليي يَّةي بيبَ غأَداَد، َرُسوَل اْلأ ظَامي



يني َوُهَو بيَغزأ  َهاُب الدِي ، فَ ُقتيَل شي يني َهابي الدِي ََ َقدأ َورََد إيََل َغزأنََة َرُسوًَل إيََل شي نََة، فََأرأَسَل إيلَيأهي َوإيََل وََكا
، لأُملأكي َأ ُأَخاَطَب ِبي لأطَانييَّةي، َوَأ َتقيَل إيََل َداري السُّ [ أَن أ َأ ي َغزأنََة يَ ُقوُل َلُه: إينَِّني ُأرييُد ]َأ نأ  قَاضي َوََل بُدَّ مي

. َفَحَضرَ  َتقيرَّ أُُموُر النَّاسي َأ َتسأ نأ َهَذا َأ ُصوُد مي ُز َوالنَّاُس يفي  ُحُضوريَك. َوالأَمقأ نأَدُه فَ رَكيَب أَلأدي عي
َهاُب  ََ ََيأليُس فييهي شي ي َكا ليسي الَّذي اري يفي َغريأي الأَمجأ ، َوَجَلَس يفي الدَّ َي ُزأ َمتيهي، َوَعَليأهي ثيَياُب اْلأ دأ خي

ِأ َكانُوا ََّنَُّ ، ْلي َراكي َت أ َن اْلأ ، فَ تَ َغريََّتأ ليَذليَك نييَّاُت َكثيرٍي مي يني ِأ أَنَُّه يُرييُد الأُملأَك  الدِي ُه ن أ يُعونَُه ظَنًّا مي يُطي
ِأ َبَكى َغيأظًا ََّ بَ عأَضُه ُوا َعنأ طَاَعتيهي، َحَّتَّ إي نأَيَراَد تَ َغريَّ ُه يُرييُد اَلي ، َفَحيأُث رََأوأ يني  ليغيَياثي الدِي

(10/221) 

 

قأطَاَعاتي الأَكثيريََة، َوفَ رَّ  ليهي، َوَأقأَطَع اْلأي نأ فيعأ َلييَلَة.مي َواَل اْلأ َمأ  َق اْلأ
مَ  دأ نأ خي ، فَأَنيَُوا مي ِأ ري َوََسَرأقَ نأَد َوَغريأيهي نأ َأوأََلدي ُمُلوكي الأَغوأ يني ََجَاَعٌة مي َهابي الدِي نأَد شي ََ عي َز، وََكا ةي أَلأدي

ِأ َوفَارَقَُه   ََ َْلُ ، فََأذي يني َياثي الدِي َمَة غي دأ َد خي صي َأ يَ قأ نأُه َأ يني َوَطَلُبوا مي َياثي الدِي َحابيهي إيََل غي نأ َأصأ َكثيرٌي مي
ُكُرُه، َويُ ثأِني َعلَ  َز َيشأ يني إيََل أَلأدي َياُث الدِي ، َوَأرأَسَل غي ََ َيا َِبأ َِبمي يهي َصاحي يني َوَأخي َراجي َوإيََل َعََلءي الدِي خأ يأهي ْليي

نأ َغزأنََة، َوَسريََّ َلُه اْلأيَلعَ  يني مي ََواَب َأوأََلدي َِبَاءي الدِي ، َوَأَعاَد اْلأ َعلأ َأ ِأ يَ  َة، فَ َل كَّ ُطأَبَة َوالسِي نأُه اْلأ ، َوَطَلَب مي
يني ابأَن َأخي  َياَث الدِي ََّ غي َ َن الرِيقِي ْلي َأ يُ عأتيَقُه مي لأُملأكي َوَأ َبُه ِبي َأ َُيَاطي نأُه َأ هي ََل فَ َغاَلَطُه، َوَطَلَب مي ي َسيِيدي

َأ يُ زَ  َواُه، َوَأ ِأ َيُيبأُه إيََل َذليَك.َواريَث َلُه سي َز، فَ َل َنةي أَلأدي ب أ َنُه ِبي  وِيَج اب أ
ََ َوُسورَ  ، َأَغارُوا َعَلى َأعأَمالي َكرأَما ََ َيا بي َِبمي َكري َصاحي نأ َعسأ َن الأُغورييِينَي، مي ََّ ََجَاَعًة مي ، َواتَُّيَق َأ ََ ا

َيَُة، فَ َغنيُموا، َوقَ تَ ُلو  َز الأَقدي َي َأقأطَاُع أَلأدي َكَر َوهي َكٍر، فَ َلُقوا َعسأ َرُه ُصوَنَج يفي َعسأ هأ ا، فََأرأَسَل صي
َا. َبتأ ِبي ِأ إيََل َغزأنََة فَ ُنصي َذ رُُءوَسُه ََ ِأ َكثيريًا، َوأَن أ ُه ن أ ، َوقَ َتَل مي ِأ َيَر ِبيي َي َفَظ َيا  الأَبامي

لي  ، َوفَ رََّق يفي َأهأ يني َهابي الدِي ُز يفي َغزأنََة ُرُسوَم شي َرى أَلأدي َداري، َوأَلأَزَم ُمَؤيََّد َوَأجأ قأ َواًَل َجلييَلَة الأمي َها َأمأ
نأُه، َفَدَخَل  نأ َذليَك، فََأَلَّ َعَليأهي، فََأَجابَُه َعَلى ُكرأٍه مي تَ َنَع مي ََ َوزييًرا َلُه، فَامأ َأ َيُكو َعَلى ُمَؤيَّدي الأُملأكي َأ

َاَذا َتَُ  يٌق َلُه يُ َهنِيُئُه، فَ َقاَل: ِبي ْلأيَماري! َوأَنأَشَد:الأُملأكي َصدي ََوادي ِبي نأ بَ عأدي رُُكوبي اْلأ ؟ مي  نِيُئِني
ََوادي ... أَنأَكَر إيطأََلَقُه َوالأَغَببأ  َر بَ عأَد اْلأ  َوَمنأ رَكيَب الث َّوأ

بيُح َعَلى َِببيهي  ُخولي ُأصأ ََ َلُه يفي الدُّ ُز َيَأِتي إيََل َِبِي أَلأَف َمرٍَّة َحَّتَّ آَذ َنا أَلأدي سي َمَع بَ ي أ َأ ُظ الن َّ َأ ََل حي ! َوَلوأ
ٌِ آَخُر. ََ ِلي ُحكأ َراكي َلَكا َت أ  َهُؤََلءي اْلأ

 
هي  يني بَ عأَد قَ تألي َعمِي َياثي الدِي ُر َحالي غي  ذيكأ

َيَزاُر، ُت َوَأسأ هي، َوُهَو ُبسأ ََ يفي إيقأطَاعي نَُّه َكا يني فَإي َياثي الدِي يني َُمأُموُد بأُن غي َياُث الدِي ُه  َوَأمَّا غي ا قُتيَل َعمُّ َلمَّ



يني بيََلدَ  َهاُب الدِي ُه شي دي بأني أَِي َعلييٍِ َقدأ َوَلَّ يني بأُن ُُمَمَّ ََ الأَمليُك َعََلُء الدِي ، وََكا يني َهاُب الدِي ري  شي الأَغوأ
ُلُه َساَر إيََل  ا بَ َلَغُه قَ ت أ ، فَ َلمَّ َي نأ َأرأضي الرَّاوي ََها مي  َوَغريأ
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ُوزَكُ  َا.َفريأ ََزائيَن الَِّتي ِبي ليَك الأبَ َلَد َوَيَأُخَذ اْلأ يني فَ َيمأ َياُث الدِي َها غي بيَقُه إيلَي أ َأ َيسأ فًا َأ  وه َخوأ
ِأ  ََّ النَّاَس َكريُهوُه ليَميأليهي نأ َأَكابيري بُ ُيوتي الأُغورييَّةي، إيَلَّ َأ ريَةي مي يني َحَسَن السِي ََ َعََلُء الدِي َياثي  وََكا إيََل غي

يًّ ال ََ َكرَّامي َنَُّه َكا ، َوْلي ِأ يني ُسلأطَاَّنيي َياثي الدِي َمتيهي َمَع ُوُجودي َوَلدي غي دأ نأ خي َُمَراُء مي ، َوأَنيَف اْلأ يني ا ُمَغاليًيا يفي دِي
ا وَ  قَاَمَة َمثأًَن، فَ َلمَّ َأ ََيأَعُلوا اْلأي ِأ َأ ُوزَُكوه َشافيعييٌَّة، َوأَلأَزَمُه ُل َفريأ َهبيهي، َوَأهأ َضَر َمذأ ُوزَُكوه َأحأ َصَل إيََل َفريأ

 ََ ُد بأُن ُعثأَما ُّ َوَأُخوُه، َوُُمَمَّ ٌد الأَمرأَغِني : ُُمَمَّ ِأ ُه ن أ َُمَراءي مي َن اْلأ َُمَراءي  -ََجَاَعًة مي نأ َأَكابيري اْلأ ِأ مي ، -َوُه
ِأ َعَلى ُمَساَعَدتيهي َعَلى قيَتالي ُخَواريزأَم َشاهأ َوَِبَاءي الدِي  ُه َياُث َوَحلَََّ ، َوَلَأ َيذأُكرأ غي ََ َيا بي َِبمي ، َصاحي يني

هي. نأ بَ عأدي هي مي َُوا َلُه َوليَوَلدي تيَقارًا َلُه َفَحَل يني احأ  الدِي
، ْليَ  ََ َيا بي َِبمي نأ َصاحي َُ مي ٍء انأتيظَارًا ليَما َيُكو َت َلَأ يَ َتَحرَّكأ يفي َشيأ يَنةي ُبسأ َدي يني ِبي َياُث الدِي ََ غي َُما  وََكا َّنَّ

يني َوَغزأنَُة َواْلأينأُد ليبَ َهاءي  َُ ليغيَياثي الدِي ََ ُخَراَسا َأ َتُكو يني َأ َهابي الدِي َم شي ، َكاََن َقدأ تَ َعاَهَدا َأَّيَّ يني الدِي
ئً  َعلأ َشي أ َأ نأُه، فَليَهَذا َلَأ يَ  َوى مي يني َأق أ َهابي الدِي تي شي ََ بَ عأَد َموأ َيا ُب َِبمي يني َصاحي ََ َِبَاُء الدِي ا وََكا ا، فَ َلمَّ

، َوَحلَّ  ََ َر رََمَضا لأطََنةي َعاشي لسَّ هي ِبي سي َأ ، َوَخَطَب لينَ  تي يني َجَلَس َعَلى التَّخأ تي َِبَاءي الدِي َف بَ َلَغُه َخََبُ َموأ
َكاَر، َوزينأكيي بأُن َخرأ  رُي َأشأ ، َوُسوَنُج َأمي يُّ ُلأجي يُل اْلأ َاعي ِأ إيَسأ يَن َقَصُدوُه، َوُه َُمَراَء الَّذي ٌ اْلأ ُجوَم، َوُحَسنيأ

يني "، وََكَتَب إي  َيا َوالدِي ن أ َياثي الدُّ َلأَقابي أَبييهي " غي ، َوتَ َلقََّب ِبي ِأ ُُه َياَِبَذ َوَغريأ ُب تيكأ ََل َعََلءي الأُغورييُّ َصاحي
َُهُ  تَ عأطي يهي إيلَيأهي، َوَيسأ عي َتدأ ُوزَُكوه َيسأ دي بأني أَِي َعلييٍِ َوُهَو بيََريأ يني ُُمَمَّ َِ َِمأَلَكَتُه  الدِي َر َعنأ رَأأييهي، َوُيَسلِي دي ليُيصأ

ثأَل َذليَك أَيأًضا، َوَوَعَدُه الزِيََّيَدَة يفي اْلأي  يَل، َواِلي َهَراَة، مي ي بأني َخرأمي َُسنيأ .إيلَيأهي، وََكَتَب إيََل اْلأ  قأطَاعي
، وََكَتَب إي  ََوابي يني فََأغأَلَظ َلُه يفي اْلأ َياُث فََأمَّا َعََلُء الدِي ، فَ َرَحَل غي ِأ ُدُه يَن َمَعُه يَ تَ َهدَّ َُمَراءي الَّذي ََل اْلأ

ِأ َماًَل َكثيريًا، َوَخَلعَ  هي، َوفَ رََّق فييهي َكًرا َمَع َوَلدي يني َعسأ ُوزَُكوه، فََأرأَسَل َعََلُء الدِي يني إيََل َفريأ ِأ الدِي  َعَليأهي
ُه َقرييًبا ، فَ َلَقوأ يني َياَث الدِي نَ ُعوا غي يُّ  ليَيمأ ُلأجي يُل اْلأ َاعي َي َكَشَف إيَسأ َعا َمأ ا تَ َراَءى اْلأ ُوزَُكوه، فَ َلمَّ نأ َفريأ مي

ِأ َلَأ ُيَضيِيُعوا  ََ آَِبَءُه يَن ََل يَ عأريُفو َراُك الَّذي َت أ ُد َّلليَّي إيذي اْلأ َمأ هي َوقَاَل: اْلأ هي َر َعنأ َوجأ ََ غأ َحقَّ الَتَّأبيَيةي، الأمي
ِأ َمَشاييخُ َوَردُّوا ابأَن َمليكي ِبَ  ُت ، َوأَن أ ََ َيا  مي
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سَ  حأ ُُتُ اْلأي رأ ََ ِأ َك َسَن إيلَيأُك ِأ َوَأحأ ُك َي َوَرِبَّ لأطَا ِأ َواليُد َهَذا السُّ َِ َعَليأُك َع يَن أَن أ ِأ الأُغورييَّةي الَّذي ُت ئ أ ، َوجي ََ ا
ٌد الأ  َراري؟ فَ َقاَل ُُمَمَّ َحأ ََ َوَلَدُه، َأَهَذا فيعأُل اْلأ ُّ تُ َقاتيُلو ََ َعنأ  -َمرأَغِني ُدُرو يَن َيصأ َكري الَّذي ُم الأَعسأ َوُهَو ُمَقدَّ

َ -رَأأييهي  َرأَض َبنيأ ، َوقَ بََّل اْلأ يني َياَث الدِي ََلَحُه، َوَقَصَد غي هي، َوأَلأَقى سي َل َعنأ فَ َرسي : ََل َواَّللَّي! ُثَّ تَ َرجَّ
ٍت َعاٍل، َوفَ َعَل َسائيُر ا هي.َيَديأهي، َوَبَكى بيَصوأ يني َمَع َوَلدي َحاُب َعََلءي الدِي ََزَم َأصأ َُمَراءي َكَذليَك، فَاَّنأ  ْلأ

ي ُأَجاويُر ِبيَ  شي ري، َوُهَو يَ ُقوُل: َأََن َأمأ ُوزَُكوه َهاريًِب َْنأَو الأَغوأ ا بَ َلَغُه اْلأَََبُ َخَرَج َعنأ َفريأ َََذ فَ َلمَّ َة فَأَن أ كَّ
ََُه َمنأ َردَّهُ  يني َخلأ َياُث الدِي ، َوقَ َبَض  غي ُل الأبَ َلدي ُوزَُكوه، َوَفريَح بيهي َأهأ إيلَيأهي، فََأَخَذُه َوَحَبَسُه، َوَمَلَك َفريأ

. ِأ يَّةي، َوقَ َتَل بَ عأَضُه يني الأَكرَّامي َحابي َعََلءي الدِي نأ َأصأ يني َعَلى ََجَاَعٍة مي َياُث الدِي  غي
َتدَ  ُوزَُكوه اب أ يني َفريأ َياُث الدِي ا َدَخَل غي عي َفَصلَّى فييهي، ُثَّ رَكيَب إيََل َداري أَبييهي َفَسَكنَ َها، َوَأَعاَد َوَلمَّ َامي ْلأ َأ ِبي

ُّ َوزييُر أَبيي َاّني ٍد الأَكريأ َبَّاري بأُن ُُمَمَّ َم َعَليأهي َعبأُد اْلأ يَ َتُه، َوَقدي َدَم َحاشي َتخأ َزرَُه، ُرُسوَم أَبييهي، َواسأ تَ وأ هي، َواسأ
.َوَسَلَك َطرييَق أَبي  لي َي َوالأَعدأ َسا حأ  يهي يفي اْلأي

تيَذابَ  ََراَة َواجأ يَل ِبي ٌَّة إيَلَّ ابأَن َخرأمي يني َلَأ َيُكنأ لَُه ِهي نأ َعََلءي الدِي يني مي َياُث الدِي ا فَ رََغ غي ُه إيََل طَاَعتيهي، َوَلمَّ
َعاُه إيلَيأهي. َتدأ  َفَكاتَ َبُه َورَاَسَلُه َواَتَََّذُه َأًِب، َواسأ

 ََ ي وََكا : قَاضي ِأ ُه ن أ ََ النَّاسي مي ، َفَجَمَع َأعأَيا ََ َن رََمَضا يني ََثمي َهابي الدِي ُت شي يَل َقدأ بَ َلَغُه َموأ ابأُن َخرأمي
َرَ  يَّةي ِبي قي بأني زيََّيٍد ُمَدرِيُس النِيظَامي ، َوَعلييُّ بأُن َعبأدي اْلأََلَّ يَّارييُّ لي السَّ ضأ ََ ُد بأُن الأ  اَة، َوَشيأخُ َهَراَة َصاعي

: َقدأ بَ َلَغِني َوفَاُة السُّ  ِأ ، َوقَاَل َْلُ ي الأَمَحالِي مي ََلمي رَئييُس َهَراَة، َونَقييُب الأَعَلوييِينَي َوُمَقدَّ سأ َي اْلأي لأطَا
َُوا ِلي َعَلى الأُمسَ  َأ ََتألي يني َوَأََن يفي َْنأري ُخَواريزأَم َشاهأ، َوَأَخاُف اْلأيَصاَر، َوُأرييُد َأ َهابي الدِي اَعَدةي َعَلى  شي

َياثي ال ي َوابأُن زيََّيٍد: إين ََّنا َْنأليُف َعَلى ُكلِي النَّاسي إيَلَّ َوَلَد غي . فََأَجابَُه الأَقاضي ا ُكلِي َمنأ ََنزََعِني ، فَ َلمَّ يني دِي
. ََوابي يني َخاَف َميأَل النَّاسي إيلَيأهي، فَ َغاَلَطُه يفي اْلأ َياثي الدِي  َوَصَل كيَتاُب غي

 ََ رَي يفي طَاَعتيهي َوََيأ وََكا َكًرا ليَيصي َل إيلَيأهي َعسأ َأ يُ رأسي نأُه َأ يَل َقدأ َكاَتَب ُخَواريزأَم َشاهأ َيطأُلُب مي َتنيَع ابأُن َخرأمي
َكًرا، فَ  ُل إيلَيأهي َعسأ يَنًة، َويُ رأسي هي رَهي اَذ َوَلدي ََ نأُه ُخَواريزأُم َشاهأ إين أ َسريََّ َوَلَدُه إيََل بيهي َعَلى الأُغورييَّةي، َفَطَلَب مي

ينَ  َكريهي الَّذي  ُخَواريزأَم َشاهأ، َفَكَتَب ُخَواريزأُم َشاهأ إيََل َعسأ
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 ََ َأ َيُكونُوا يَ َتَصرَُّفو هي إيََل َهَراَة، َوَأ َوجُّ لت َّ ِأ ِبي ََ َيَأُمُرُه نأ بيََلدي ُخَراَسا ري ابأني  بينَ يأَسابُوَر َوَغريأيَها مي مأ ِبَي
يلَ  َرُه. َخرأمي ََ َأمأ  َوََيأَتثيُلو

ٍء انأتيظَارًا ليَعسأ  ٍء بَ عأَد َشيأ يَل، َوُهَو َُيأَتجُّ بيَشيأ يني يُ َتابيُع الرُُّسَل إيََل ابأني َخرأمي َياُث الدِي َكري َهَذا َوغي
يُعُه طَاَعًة َغريأَ  نأ طَاَعتيهي، َوََل ََيأُطُب َلُه، َويُطي َتوييٍَة. ُخَواريزأَم َشاهأ، َوََل يُؤييُسُه مي  ُمسأ

رَي َعلييَّ بأَن أَِي َعلييٍِ  َمي ََّ اْلأ َب َكاليوييَن  -ُثَّ إي يَل،  -َصاحي يني َعَلى َحالي ابأني َخرأمي َياَث الدِي َأطأَلَع غي



يَن َمَعُه، وَ  َُمَراءي الَّذي هي إيََل َهَراَة، فَ ثَ بََّطُه بَ عأُض اْلأ َوجُّ يني َعَلى الت َّ َياُث الدِي نأتيظَاري فَ َعَزَم غي َأَشاُروا َعَليأهي ِبي
ريهي َوتَ رأكي ُُمَاقَّتيهي. ري َأمأ  آخي

قي بأني زيََّيٍد  ، فَ َقاَل َلُه َعلييُّ بأُن َعبأدي اْلأََلَّ يني َياثي الدِي ري غي يَل النَّاَس يفي َأمأ َتَشاَر ابأُن َخرأمي ُمَدرِيُس َواسأ
ََراَة، َوُهَو ُمتَ َوِلِي ُوُقوفي  يَّةي ِبي َي  النِيظَامي لأطَا َأ ََتأُطَب ليلسُّ َبغيي َأ يعيَها: يَ ن أ ََ الَِّتي بيَيدي الأُغورييَّةي َجَي ُخَراَسا

ضي أَنأَت َوتَ َوثَّقأ ِلي  ي فَامأ سي َأ َُك الأُمَغاَلَطَة، ]فََأَجابَُه[ : إينَِّني َأَخافُُه َعَلى نَ  ، َوَتَتأ يني َياثي الدِي نأُه.غي  مي
َأ يُ بأعيَدهُ  ُدُه َأ ََ َقصأ ، َوَأطأَلَعُه َعَلى َما يُرييُد ابأُن  وََكا يني َياثي الدِي هي، َفَمَضى بيريَسالَتيهي إيََل غي سي َأ َعنأ نَ 

دي َهَراَة، َوقَاَل َلُه: أَ  ري بيهي َوالأَميألي إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ، َوَحثَُّه َعَلى َقصأ َن الأَغدأ ليهي مي يَل بيَيعأ ََن ُأَسلِيُمَها َخرأمي
ةً إيلَيأَك َساعَ  َُك َلُه ُحجَّ َأ ََل َتَتأ َبغيي َأ ، َوقَاَل: يَ ن أ ِأ ُُه ُه َغريأ ََ َُمَراءي َوَخاَل َها، َوَوافَ َقُه بَ عأُض اْلأ ُل إيلَي أ ، َة َتصي

َحابيهي. َُه َمَع ابأني زيََّيٍد َوبَ عأضي َأصأ َعَل َذليَك، َوَسريَّ ََ لييًدا بيويََليَةي َهَراَة فَ  َل إيلَيأهي تَ قأ  َفَُتأسي
ََ بأَن قَ يأَصَر ُثَّ  ريَا يني َكاَتَب َأمي َياَث الدِي ََّ غي َي  -إي َب الطَّالأَقا يهي إيلَيأهي، فَ تَ َوقََّف َوَأرأَسَل  -َصاحي عي َتدأ َيسأ

ِي الأبَ َلَد إي  َأ َلَأ ُتَسلِي : إي ُل الأبَ َلدي رَي إيلَيأهي، فَ تَ َوقََّف أَيأًضا، فَ َقاَل َلُه َأهأ َو ليَيسي بي َمرأ َياثي ََل إيََل َصاحي  غي
يءي إي  َطرَّ إيََل الأَمجي ََنَك َوَأرأَسلأَناَك إيلَيأهي، فَاضأ َناَك َوقَ يَّدأ هأ إيلَيأهي، َوإيَلَّ َسلَّمأ يني َوتَ تَ َوجَّ ُوزَُكوه. الدِي ََل َفريأ

ََ ُسونأَج َِمأُلو  ، َوَأقأَطَعُه إيقأطَاًعا، َوَأقأَطَع الطَّالأَقا يني َياُث الدِي ريي َفَخَلَع َعَليأهي غي مي َك أَبييهي الأَمعأُروَف ِبَي
َكاَر.  َأشأ

 
 ََ َُراَسا تييََلءي ُخَواريزأَم َشاهأ َعَلى بيََلدي الأُغورييَّةي ِبي ُر اسأ  ذيكأ

يَل  ي بأني َخرأمي َُسنيأ نأتيَماءي إيلَيأ  -َواِلي َهَراَة  -َقدأ ذََكرأََن ُمَكاتَ َبَة اْلأ هي ُخَواريزأَم َشاهأ، َوُمَراَسَلَتُه يفي اَلي
ُطأَبةي َلُه وَ  ْلأ ، َوُمَغاَلطََتُه َلُه ِبي يني َداَعُه ليغيَياثي الدِي الطَّاَعةي، انأتيظَارًا َوالطَّاَعةي َلُه، َوتَ رأكي طَاَعةي الأُغورييَّةي، َوخي

ْلأيَلعي إيََل  يني َوابأني زيََّيٍد ِبي َياثي الدِي َكري ُخَواريزأَم َشاهأ، َوُوُصولي َرُسولي غي ا ليُوُصولي َعسأ يَل، فَ َلمَّ  ابأني َخرأمي
َحابُُه، َوطَالََبهُ   َوَصَلتي اْلأيَلُع إيلَيأهي لَبيَسَها ُهَو َوَأصأ
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ُُمَعةي َُنأُطُب َلُه. َم اْلأ ُطأَبةي، فَ َقاَل: يَ وأ ْلأ يني ِبي َياثي الدِي  َرُسوُل غي
، فَ َلمَّ  ِأ ُه ن أ َكري ُخَواريزأَم َشاهأ مي َق َوقُ رأَب َعسأ ََ ُطأَبةي، فَ َقاَل: فَات َّ ُُمَعةي قييَل َلُه يفي َمعأََن اْلأ ُم اْلأ ََ يَ وأ ا َكا

رٌّ  ِأ يفي َذليَك، َوُهَو ُمصي نَ ُه ، َفطَاَلتي الأُمَجاَدََلُت بَ ي أ َها بيُوُصولي َهَذا الأَعُدوِي ن أ َِّ مي َعَلى  َْنأُن يفي ُشغأٍل َأَه
َكُر ُخَواريزأمَ  َها، َوَوَصَل َعسأ ن أ تيَناعي مي مأ ، فَ َقاُلوا  اَلي ِأ َعَلى َِببي الأبَ َلدي َزَْلُ يَل، َوأَن أ ُِ ابأُن َخرأمي َشاهأ، فَ َلقييَ ُه

ِأ  ََ ََيأُرُج إيلَيأهي ِأ َعَلى َذليَك، وََكا ًرا، َفَشَكَرُه َأ ََل ُُنَاليَف َلَك َأمأ ٍم، َلُه: َقدأ َأَمَرََن ُخَواريزأُم َشاهأ َأ  ُكلَّ يَ وأ
 الأَكثيريََة. َوَأقَاَم َْلُُِ الأَوظَائيفَ 



ري الأ  بُ َها، َوقَاتَ َلُه بيظَاهي ََّ ُخَواريزأَم َشاهأ نَ َزَل َعَلى بَ لأَخ َفَحاَصَرَها، فَ َلقيَيُه َصاحي ِأ َوَأََتُه اْلأَََبُ َأ ، فَ َل بَ َلدي
يَل َعَلى طَ  َم ابأُن َخرأمي َخ، فَ َندي َها، فَ نَ َزَل َعَلى َأرأبَ َعةي فَ َراسي ن أ لأُقرأبي مي اَعةي ُخَواريزأَم َشاهأ، َوقَاَل يَ نأزيلأ ِبي

ًزا. نَِّني َأرَاُه َعاجي ، فَإي رأََن َمَع َهَذا الرَُّجلي طَأأََن َحيأُث صي هي: َلَقدأ َأخأ ََواصِي  ْلي
يني يَ قُ  َياثي الدِي ََّ ُخَواريزأَم َشاهأ َقدأ َأرأَسَل إيََل غي : إي َُمَراءي َكري، فَ َقاَل ليْلأ وُل َلُه: إينَِّني َوَشرََع يفي إيَعاَدةي الأَعسأ

ُعوا َحَّتَّ  َأ تَ رأجي َلَحُة َأ ، َوالأَمصأ ََ َُراَسا َبييَك ِبي ََ ْلي ُرُك َما َكا نَ َنا، َوَأََن أَت أ ي بَ ي أ دي الَّذي نَ نأُظَر َما َعَلى الأَعهأ
ََداََّي الأَكثيريََة. ُِ اْلأ ، فَ َعاُدوا، َوَأرأَسَل إيلَيأهي َُ  َيُكو

يني َحيأثُ  َياُث الدِي ََ غي يَل،  وََكا َكري ُخَواريزأَم َشاهأ إيََل َهَراَة، فََأَخَذ إيقأطَاَع ابأني َخرأمي اتََّصَل بيهي ُوُصوُل َعسأ
، َوَغريأي َذليَك، َوَأَخَذ أَ  نأ َماٍل، َوَأوأََلٍد، َوَدَوابَّ َا مي ، َوَأَخَذ ُكلَّ َما َلُه ِبي ََ ُزَِب َحابَُه يفي َوَأرأَسَل إيََل ُكرأ صأ

، َوأَ  يني قَ تَ َلَك.الأُقُيودي َياُث الدِي َأ رَآَك غي ََ َلُه: إي َن الأُغورييَّةي يَ ُقوُلو  ََتُه ُكُتُب َمنأ َيَييُل إيلَيأهي مي
هي َوالأ  يَل َوَماليهي َعَزُموا َعَلى قَ بأضي لي ابأني َخرأمي هأ يني ِبَي َياُث الدِي َا فَ َعَل غي ُل َهَراَة ِبي َع َأهأ ا َسَي ُمَكاتَ َبةي إيََل َوَلمَّ

يَ  َياثي غي ي َهَراَة، َوابأُن زيََّيٍد إيََل غي ٌد، قَاضي ي َصاعي ُِ الأبَ َلَد، وََكَتَب الأَقاضي َقاذي َمنأ يَ َتَسلَّ يني ِبيين أ  اثي الدِي
لُ  َا َعَزَم َعَليأهي َأهي ليهي، َوِبي هأ يني ِبَي َياُث الدِي َا فَ َعَلُه غي يَل ِبي َع ابأُن َخرأمي ا َسَي يني بيَذليَك، فَ َلمَّ َراَة، َخاَف هَ  الدِي

َل، َوتَ َقرَّ  ََ َْلُُِ الأَقوأ ، َوَأََل ََ الأبَ َلدي َضَر َأعأَيا ي، َوَأحأ نأَد الأَقاضي ، َفَحَضَر عي لأَقبأضي ُلوُه ِبي َأ يُ َعاجي َب َأ
َكَر ُخَواريزأَم َشاهأ، َوُأرييُد ]أَ  ُت َعسأ ، َوقَاَل: َقدأ َرَددأ يني َياثي الدِي ، َوَأظأَهَر طَاَعَة غي ِأ َل إيلَيأهي [ ُأرأسي َأ

. فَاسأ  تُ ُبوا َمَعُه كيَتاًِب بيطَاَعِتي َأ َتكأ ِأ َأ نأُك ي ُأوثيُرُه مي ( ، َوالَّذي يني بيطَاَعِتي َياثي )الدِي َسُنوا َرُسوًَل إيََل غي َتحأ
َلُه وََكتَ ُبوا  قَ وأ
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ُوزَُكوه، َوَأَمَرُه، إيذَ  َا َطَلَب، َوَسريََّ َرُسوَلُه إيََل َفريأ َع َعَلى َطرييقي نَ يأَسابُوَر َلُه ِبي َأ يَ رأجي ا َجنَُّه اللَّيأُل، َأ
ِأ إيلَيأهي. ِأ َردَُّه َذا ْلَيَقُه َ، فَإي ريأ َكَر ُخَواريزأَم َشاهأ َوَيَيدَّ السَّ  َويَ لأَحَق َعسأ

نأ َهَراَة، فَأََمَرهُ  ي مي َمنيأ َكَر َعَلى يَ وأ َعَل الرَُّسوُل َما َأَمَرُه، َوْلَيَق الأَعسأ ََ ََ فَ  ا َكا ، فَ َعاُدوا، فَ َلمَّ دي لأَعوأ ِأ ِبي
ُِ ابأُن َخرأمي  ، فَ َلقييَ ُه ِأ يهي َ أَيأدي نأ َسريأي الرَُّسولي َوَصُلوا إيََل َهَراَة َوالرَُّسوُل َبنيأ ُم الرَّابيُع مي ُِ الأيَ وأ َخَلُه يَل، َوَأدأ

ا َدَخُلوا ، فَ َلمَّ ِأ يهي َ أَيأدي ريُب َبنيأ َي  الأبَ َلَد َوالطُُّبوُل َتضأ َرَج الأَقاضي قييَه َفَسَمَلُه، َوَأخأ ََ َذ ابأَن زيََّيٍد الأ َأخأ
َن الأُغورييَّةي، وَُكلَّ  نأَدُه مي َرَج َمنأ عي ُوزَُكوه، َوَأخأ ريأ يني بيََ َياثي الدِي ، َفَساَر إيََل غي َن الأبَ َلدي ًدا مي ُِ  َصاعي َل َمنأ يَ عأ

َواَب الأبَ َلدي  َِ أَب أ ، َوَسلَّ ِأ يَّةي. أَنَُّه يُرييُدُه َُواريزأمي  إيََل اْلأ
 ََ ريًا َكا َكًرا، فََأَخُذوا َجشي ُوزَُكوه َْنأَو َهَراَة، َوَأرأَسَل َعسأ نَُّه بَ َرَز َعنأ َفريأ يني فَإي َياُث الدِي لي  َوَأمَّا غي َهأ ْلي

يَُّة، َفَشنُّوا الأَغارََة َعَلى َهَراَة الرُّوذي َوَغريأيهَ  َُواريزأمي مي َهَراَة، َفَخَرَج اْلأ َقدُّ لت َّ َكَرُه ِبي يني َعسأ َياُث الدِي ا، فََأَمَر غي
ا بَ َلَغُه أَ  ُوزَُكوه َلمَّ ريأ ، َوَأقَاَم ُهَو بيََ ِأ َعلييَّ بأَن أَِي َعلييٍِ َم َعَليأهي ََّ ُخَواريزأَم َشاهأ إيََل َهَراَة، َوَجَعَل الأُمَقدَّ



َكُر َوَعَلى يَ زَكيهي اْلأَ  ََ َعَلى بَ لأَخ، َفَساَر الأَعسأ ، وََكا َي َب الطَّالأَقا ََ َصاحي ي َكا َُ بأُن قَ يأَصَر الَّذي ريَا رُي َأمي مي
يَل يُ َعرِيفُُه أَنَُّه عَ  ، فََأرأَسَل إيََل ابأني َخرأمي ََ نأُه الطَّالأَقا يني َحيأُث َأَخَذ مي َياثي الدِي ، ُمنأَحريفًا َعنأ غي َلى الأيَ َزكي

يءي إيلَيأهي، فَ  لأَمجي نَُّه ََل ََيأنَ ُعُه، َوَحَلَف َلُه َعَلى َذليَك.َوَيَأُمُرُه ِبي  إي
ِأ َحَّتَّ  ََ ُخُيوَْلُ ِأ يَ لأَحُقوا يَ رأَكُبو ، فَ َل يني َياثي الدِي َكَر غي َكريهي، َفَكَبَس َعسأ يَل يفي َعسأ َفَساَر ابأُن َخرأمي

َحابَُه َعني الأ  يَل َأصأ ، َفَكفَّ ابأُن َخرأمي ِأ ُلوا فييهي ، فَ َقت َّ ِأ َواَْلُِأ َخاَلُطوُه َِ َأمأ َلُكوا، َوَغني َأ يَ هأ فًا َأ ُغورييَّةي َخوأ
َكَرُه َفَشنُّوا الأَغارََة َعَلى الأبيََلدي َِبَذغي  ََكانيهي، َوَأرأَسَل َعسأ ، َوَأقَاَم ِبي يَّ ُلأجي يَل اْلأ َاعي  يَس َوَغريأيَها.َوَأَسَر إيَسأ

، فَ َعَزَم عَ  يني َياثي الدِي ُر َعَلى غي َمأ َِ اْلأ ، َوَعُظ يني ََّ َعََلَء الدِي َََبُ َأ هي، فََأََتُه اْلأ سي َأ ريي إيََل َهَراَة بينَ  َلى الأَمسي
، َقدأ َعاَد إيََل َغزأنََة  ََ َيا َب َِبمي َز.-َعَلى َما َنذأُكُرُه  -َصاحي نأ أَلأدي ِأ َومي ُه ن أ َُ مي ُر َما َيُكو َتظي  ، فََأقَاَم يَ ن أ

ََّ ُخَواريزأَم َشا يَن  َوَأمَّا بَ لأُخ فَإي َن الأُغورييِينَي الَّذي نأَدُه مي ََ عي َرَج َمنأ َكا يني َأخأ َهابي الدِي ا بَ َلَغُه قَ تأُل شي هأ َلمَّ
َسنَ  ، َوَأحأ ِأ ِأ يفي الأَمَصافِي َعَلى َِببي ُخَواريزأَم، َفَخَلَع َعَليأهي ََ َأَسَرُه  َكا
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 ََّ َواَل، َوقَاَل: إي َمأ ُِ اْلأ ، َوَأعأطَاُه ِأ ُِ  إيلَيأهي نأُك َنُه، َفَمنأ َأَحبَّ مي ي، َوََل فَ رأَق بَ يأِني َوبَ ي أ يني َأخي َياَث الدِي غي
َما َأرَ  ِنِي َمهأ ُُه، َوَلوأ َأرَاَد مي نَِّني ُأَسريِي رَي إيلَيأهي فَإي َأ َيسي ، َوَمنأ َأَحبَّ َأ ِأ ي فَ لأُيقي نأدي  اَد نَ َزلأُت لَُه َعنأُه.الأُمَقاَم عي

َد إيََل ُُمَمَّ  تيَماَلةً َوَعهي َسَن إيلَيأهي، َوَأقأَطَعُه اسأ َُمَراءي الأُغورييَّةي، فََأحأ نأ َأَكابيري اْلأ رٍي، َوُهَو مي  دي بأني َعلييِي بأني َبشي
َ َيَديأهي يفي عَ  بي بَ لأَخ، َفَسريََّ َأَخاُه َعلييًّا َشاهأ َبنيأ َ َصاحي َنُه َوَبنيأ َيريًا بَ ي أ كَ ليلأُغورييَّةي، َوَجَعَلُه َس ريهي إيََل بَ لأَخ، سأ

ُزولي  ريَُها، َفَدفَ َعُه َعني الن ُّ ََسني الأُغورييُّ َأمي يني ُعَمُر بأُن اْلأ َماُد الدِي ا قَاَرَِبَا َخَرَج إيلَيأهي عي َها،  فَ َلمَّ َعَلي أ
ليُمُه  يهي ُخَواريزأَم َشاهأ يُ عأ َها، فََأرأَسَل إيََل َأخي َخ َعن أ ي فَ نَ َزَل َعَلى َأرأبَ َعةي فَ َراسي َها يفي ذي ، َفَساَر إيلَي أ ِأ ََتُ قُ وَّ

ِأ  َرَتيي ِأ ليَكث أ َو ِبيي ِأ يَ قأ ، فَ َل ِأ بُ َها فَ َقاتَ َلُه ا َوَصَل إيََل بَ لأَخ َخَرَج َصاحي َنةي، فَ َلمَّ َن السَّ ، فَ نَ َزُلوا الأَقعأَدةي مي
َبحي ُصورٍَة، فََأقَ  ِأ لَيأًَل، َفَكانُوا َمَعُه َعَلى َأق أ ُر َفَصاَر يُوقيُع ِبيي َتظي ُب بَ لأَخ ُُمَاَصًرا، َوُهَو يَ ن أ اَم َصاحي

تَ َغُلوا َعنأُه بيَغزأنََة َعَلى ، وََكانُوا َقدي اشأ ََ َيا بي َِبمي ، َصاحي يني َحابيهي َأوأََلدي َِبَاءي الدِي نأ َأصأ  َما نَذأُكُرُه. الأُمَدَد مي
ًما، ُكلَّ  َحابيهي َكثيرٌي، َوََل  فََأقَاَم ُخَواريزأُم َشاهأ َعَلى بَ لأَخ َأرأبَعينَي يَ وأ نأ َأصأ َتُل مي ، فَ يُ قأ َرأبي ٍم يَ رأَكُب إيََل اْلأ يَ وأ

ٍل َبَذلَ  رٍي الأُغورييِي يفي َبذأ دي بأني َعلييِي بأني َبشي يني َمَع ُُمَمَّ َماَد الدِي بَ َها عي ٍء فَ َراَسَل َصاحي ُر بيَشيأ ََ ُه لَُه َيظأ
ِأ َيُي  َِ إيلَيأهي الأبَ َلَد، فَ َل ريي ليُيَسلِي َحابيهي، فَ َعَزَم َعَلى الأَمسي ُِ الأبَ َلَد إيَلَّ إيََل َأصأ بأُه إيََل َذليَك، َوقَاَل: ََل ُأَسلِي

، إيََل َغزأنََة، الأَمرََّة الثَّاني  ََ َيا بي َِبمي ، َصاحي يني َحابُُه َأوأََلُد َِبَاءي الدِي ا َساَر َأصأ َعَلى َما  -َيَة إيََل َهَراَة، فَ َلمَّ
َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل  َنذأُكُرهُ  َد بأَن َعلييِي  -إي ، َوَأرأَسَل ُُمَمَّ ُز، َعاَد َعنأ َذليَك الأَعزأمي يني أَلأدي ِأ ََتُج الدِي َوَأَسَرُه

، َوأَنَُّه َلَأ يَ بأَق َعَليأهي ُحجَّ  ِأ َرُه َحابيهي َوَأسأ يني ََنئيبيهي يُ َعرِيفُُه َحاَل َأصأ َمادي الدِي رٍي إيََل عي ٌة، َوََل َلُه يفي بأني َبشي
ُبُه َحَّتَّ َأجَ  ُبُه َوََترًَة يُ َرهِي ٌر، َفَدَخَل إيلَيأهي، َوَلَأ يَ َزلأ ََيأَدُعُه، ََترًَة يُ َرغِي ري َعنأُه ُعذأ اَب إيََل طَاَعةي التََّأخُّ



ةي، َوقَاَل: َأََن َأعأ  كَّ هي َعَلى السِي ري اَسأي ُطأَبةي َلُه، َوذيكأ ، فََأرأَسَل َمنأ ُخَواريزأَم َشاهأ َواْلأ َيي ِلي ُِ أَنَُّه ََل َي َل
َِّ الصُّلأُح، َوَخَرَج إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ، َفَخَلَع َعَليأهي، َوَأَعاَدُه إيََل ب َ  َُُه َعَلى َما َأرَاَد، فَ َت لي َتحأ ََ َيسأ هي، وََكا َلدي

اَئٍة. تِيمي َوَّلي َسَنَة َثََلٍث َوسي  َسلأَخ رَبييٍع اْلأ
يني يَ قُ ُثَّ َساَر  َياثي الدِي ، َوَأرأَسَل إيََل غي َا َعلييُّ بأُن أَِي َعلييٍِ َرَها، َوِبي ََ ليُيَحاصي ُزَِب وُل: ُخَواريزأُم َشاهأ إيََل ُكرأ

 ُِ َنُك تَ َنَع، َوقَاَل: بَ يأِني َوبَ ي أ َها، فَامأ يَل، فَ تَ نَ زَّلأ َعن أ بأني َخرأمي َك َلي ََ َقدأ َأقأَطَعَها َعمُّ هي َكا ََّ َهذي  السَّيأُف، إي
ريٍ  دي بأني َعلييِي بأني َبشي  فََأرأَسَل إيلَيأهي ُخَواريزأُم َشاهأ َمَع ُُمَمَّ
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َها َوَسلََّمَها، َوَعاَد إيََل فَ  ، َوَلَأ يَ َزلأ بيهي َحَّتَّ نَ َزَل َعن أ يني َياثي الدِي نأ َْنأَدةي غي ُوزَُكوه، فَ َرغََّبُه، َوآَيَسُه مي ريأ
َيا يلَ فََأَمَر غي ََ إيََل ابأني َخرأمي ُزَِب َِ ُخَواريزأُم َشاهأ ُكرأ َُمَراُء، َفََتََكُه. َوَسلَّ َََع فييهي اْلأ يني بيَقتأليهي، َفَش ، ُثَّ ُث الدِي

ََن َعنأ ُحُضو  ٌِّ َوََل غي بي بَ لأَخ َيطأُلُبُه إيلَيأهي، َويَ ُقوُل: َقدأ َحَضَر ُمهي ، َصاحي يني َمادي الدِي ريَك، َأرأَسَل إيََل عي
َُه إيََل ُخَواريزأَم، َوَمَضى هُ  نأَدُه، فَ َقَبَض َعَليأهي َوَسريَّ ليَيائيَنا. َفَحَضَر عي نأ َأَخصِي َأوأ َم مي َو إيََل فَأَنأَت الأيَ وأ

. ًرا الَتُّأكييَّ ََ َا َجعأ تَ َناَب ِبي  بَ لأَخ، فََأَخَذَها َواسأ
 

لييمي  َذ َوَتسأ ُر ُملأكي ُخَواريزأَم َشاهأ تيرأمي َطَاذيكأ  َها إيََل اْلأ
ا  َذ ُمُيدًّ يَنةي تيرأمي َها إيََل َمدي يَنَة بَ لأَخ َساَر َعن أ ا َأَخَذ ُخَواريزأُم َشاهأ َمدي ََ  -َلمَّ يني َكا َمادي الدِي َا َوَلُد عي َوِبي

َب بَ لأَخ  ََّ َأَِبكَ  -َصاحي رٍي يَ ُقوُل َلُه: إي َد بأَن َعلييِي بأني َبشي نأ َأَخصِي  فََأرأَسَل إيلَيأهي ُُمَمَّ َقدأ َصاَر مي
نأُه َما أَنأَكرأتُُه. َفسَ  َا َظَهَر ِلي مي َِ إيَِلَّ بَ لأَخ، َوإيََّّ ، َوَقدأ َسلَّ َلِتي َحاِي َوَأَكابيري ُأَمَراءي َدوأ ريَّأتُُه إيََل ُخَواريزأَم َأصأ

ي َأًخا. نأدي َُ عي  ُمَكرًَّما ُُمأََتًَما، َوَأمَّا أَنأَت فَ َتُكو
نأ  َوَوَعَدُه، ََّ ُخَواريزأَم َشاهأ َقدأ َحَصَرُه مي بُ َها َأ ، فَ َرَأى َصاحي ُد بأُن َعلييٍِ َوَأقأَطَعُه الأَكثيرَي، َفَخَدَعُه ُُمَمَّ

ُسُه  َأ تأ نَ  ََ ُز بيَغزأنََة، َفَضُع ِأ أَلأدي َحابُُه َقدأ َأَسَرُه نأ َجانيٍب آَخَر، َوَأصأ ُطَا َقدأ َحَصُروُه مي َجانيبي َواْلأ
َطَا. فَ َلَقدي َوَأرأسَ  َذ َوَسلََّمَها إيََل اْلأ نأُه تيرأمي َِ مي ليُف َلُه ُخَواريزأَم َشاهأ، َفَحَلَف َلُه، َوَتَسلَّ َتحأ  َل َمنأ َيسأ

نأ ب َ  ري، ُثَّ َظَهَر ليلنَّاسي مي َمأ لي اْلأ ًرا قَبييًحا يفي َعاجي يَمًة، َوذيكأ َا ُخَواريزأُم َشاهأ ُسبًَّة َعظي َتَسَب ِبي َذليَك، عأدي اكأ
ِأ فَ َيأأُخُذَها  ، ُثَّ يَ ُعوُد إيلَيأهي ََ نأ ُملأكي ُخَراَسا ِأ لييَ َتَمَكنَّ بيَذليَك مي َا َسلََّمَها إيلَيأهي َنَُّه أَنَُّه إيََّّ ، ْلي ِأ ُه ن أ ََها مي َوَغريأ

َِ النَّاسُ  ِأ َعلي َناُه َطَا َوَأَخَذَها َوَأف أ ََ َوَقَصَد بيََلَد اْلأ ا َمَلَك ُخَراَسا ًرا  َلمَّ يَعًة َوَمكأ  -أَنَُّه فَ َعَل َذليَك َخدي
َر اَّللَُّ َلُه. ََ  َغ

 
ََ إيََل َغزأنَةَ  َيا بي َِبمي دي َأوأََلدي َصاحي ُر َعوأ  ذيكأ



يني َوَلَديأ  يني َوَجََلَل الدِي َراَجُه َعََلَء الدِي َز الَتُّأكييِي إيََل َغزأنََة، َوإيخأ يني  ِبََ َقدأ ذََكرأََن قَ بأُل َوُصوَل أَلأدي اءي الدِي
ََ  -َساَم  َيا بي َِبمي ي  -َصاحي ََ َسَنَة اث أنَ َتنيأ ري رََمَضا نأ َعاشي َأ َمَلَكَها، َوَأقَاَم ُهَو يفي َغزأنََة مي َها، بَ عأَد َأ ن أ مي

يَّةي،  ُل يفي الرَّعي ريََة، َويَ عأدي ُن السِي َنةي. ُُيأسي َن السَّ ي الأَقعأَدةي مي سي ذي اَئٍة إيََل َخامي تِيمي َوَأقأَطَع الأبيََلَد َوسي
يني  َياثي الدِي ِأ َساَر إيََل غي ِأ َأقَاَم، َوبَ عأُضُه ، فَ بَ عأُضُه َنادي َجأ  ليْلأ
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يني  ِأ َساَر إيََل َعََلءي الدِي ُوزَُكوه، َوبَ عأُضُه ريأ ََ  -بيََ َيا بي َِبمي ََ  -َصاحي هي، وََكا سي َأ ََحٍد، َوََل لينَ  َوَلَأ ََيأُطبأ ْلي
ليهي.يَعيُد النَّ  ريَح النَّاُس بيَقوأ ََ َذا َعاَد َخطَبأُت َلُه، فَ  ، فَإي يني َياثي الدِي ََلَي غي نأَد َموأ ََّ َرُسوِلي عي  اَس ِبَي

ارَقَُه َأكأ  ََ رأ َذليَك َل َنَُّه َلوأ َلَأ يُظأهي ، ْلي يني ِأ َوبيغيَياثي الدِي يَعًة ِبيي ًرا َوَخدي َعُل َذليَك َمكأ َأ ََ يَ  رَ وََكا َت أ اكي ثَ ُر اْلأ
َراَك َوغَ  َت أ ُم اْلأ دي َتخأ ََ َيسأ ، َفَكا ََ َيا بي َِبمي ُعُف َعنأ ُمَقاَوَمةي َصاحي يَنئيٍذ َيضأ ََ حي ِأ َوَسائيُر الرََّعاََّي، وََكا َُه ريأ

هي. َباهي لي َوَأشأ ََذا الأَقوأ  ِبي
 ََ َيا بي َِبمي َيَر بيَصاحي ا َظ ََ ُيضأ  -َعَلى َما نَذأُكُرُه  -فَ َلمَّ َنَما ُهَو يفي َهَذا َأََتُه اْلأَََبُ َأظأَهَر َما َكا ُرُه، فَ بَ ي أ مي

يني  يني َوَلَديأ َِبَاءي الدِي يني َوَجََللي الدِي ََ  -بيُقرأبي َعََلءي الدِي َيا بي َِبمي يفي الأَعَساكيري الأَكثيريَةي،  -َصاحي
َوالي وَ  َمأ تيَباَحةي اْلأ ِأ َقدأ َعَزُموا َعَلى ََّنأبي َغزأنََة، َواسأ َز َوَأَّنَُّ يًدا، َوَجهَّ فًا َشدي ، َفَخاَف النَّاُس َخوأ َُسي َن أ اْلأ

َراكي  َت أ َن اْلأ َكري، فَ ُقتيَل مي ا َأَوائيَل الأَعسأ ، فَ َلَقوأ ِأ ِأ إيََل َطرييقيهي َُه َكريهي َوَسريَّ نأ َعسأ ُز َكثيريًا مي  ]ََجَاَعٌة[ ، أَلأدي
ةٌ  ِأ َيُكنأ َْلُِأ قُ وَّ َكُر، فَ َل ُِ الأَعسأ رََكُه ،  َوَأدأ ََ ُرو ََ َوَيَأسي تُ ُلو يني يَ قأ َكُر َعََلءي الدِي ِأ َعسأ ََزُموا َوتَبيَعُه ، فَاَّنأ ِأ ِبيي

رََكُه بَ عأ  ، فََأدأ ََ َهزيًما َيطأُلُب بَ َلَدُه َكرأَما ُز ُمن أ َها أَلأدي ََ إيََل َغزأنََة َفَخَرَج َعن أ َهزيُمو َكري فَ َوَصَل الأُمن أ ُض َعسأ
، َْنأُو َثََلثَةي آ ََ َيا ََ َماًَل َكثيريًا َِبمي نأ َكرأَما َضَر مي ِأ َعنأُه، َوَأحأ يًدا فَ َردَُّه ِأ قيَتاًَل َشدي ََلفي فَاريٍس، فَ َقاتَ َلُه

َكري. رََّقُه يفي الأَعسأ ََ ََلًحا، فَ   َوسي
ُخََلَها، َوَسارَا يفي أَثَري أَ  َُما تَ رََكا َغزأنََة َلَأ َيدأ َّنَّ يني َوَأُخوُه فَإي ، َفَساَر َعنأ  َوَأمَّا َعََلُء الدِي ِأ َع ِبيي َز، َفَسمي لأدي

َلَها، َوَعَزُموا َعَلى . َوَأمَُّنوا َأهأ ََ يني َكرأَما ِأ بَ عأًضا، َوَملأَك َعََلُء الدِي ، فَ نَ َهَب النَّاُس بَ عأُضُه ََ دي  َكرأَما الأَعوأ
َي سَ  ُلَها بيَذليَك، فَ َقَصُدوا الأَقاضي َع َأهأ ، إيََل َغزأنََة َوََّنأبيَها، َفَسمي ِأ ا إيلَيأهي َحاَْلُ ُعوٍد َوَشَكوأ عييَد بأَن َمسأ

، َوَأخأ  ِأ َالي النَّاسي َفطَيََّب قُ ُلوَِبُ ََبَُه ِبي ، َوَأخأ بي لصَّاحي يني الأَمعأُروفي ِبي ِأ َفَمَشى إيََل َوزييري َعََلءي الدِي ََبَُه
 ، بي هأ ََ َعَلى الن َّ ُعو ِأ ُُمأمي ََ بيهي َأَّنَُّ َّنأ يَثيُقو ُُه ِمي ، َغريأ َواريعي ُروبي َوالشَّ َواَب الدُّ ُقوا أَب أ وا، َوَضي َّ تَ َعدُّ فَاسأ

، َوَغريأيَها، َوشَ  امي ، َوالشَّ لي صي ، َوالأَموأ َن الأعيَراقي اُر مي َجاَر، َوَجاَءتي التُّجَّ َحأ وا الأَعرَّاَداتي َواْلأ ا إيََل َوَأَعدُّ َكوأ
ِأ َأَحٌد، فَ قَ  كيهي ِأ ُيشأ ، فَ َل َي لأطَا َحابي السُّ ةي، َأصأ ََ َليي ، َرُسولي اْلأ يني بأني الرَّبييعي َصُدوا َداَر َُمأدي الدِي

رٍي َكبيريٍ  ، فََأرأَسَل إيََل َأمي لي الأبَ َلدي ِأ َويفي َأهأ اَعَة فييهي ََ ُِ الشَّ ، َوَوَعَدُه ِأ نَ ُه تَ َغاثُوا بيهي، َفَسكَّ َن الأُغورييَّةي َواسأ  مي
َُ بأُن َسيأَس، وَكَ  ََ يُ َقاُل َلُه ُسَليأَما ُعو ََ َشيأًخا َكبيريًا يَ رأجي  ا
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. ف َ  ََُّع يفي النَّاسي يهي يَ َتَش يني َوَأخي ُتَب إيََل َعََلءي الدِي َاَل، َويَ ُقوُل َلُه ليَيكأ ليهي، يُ َعرِيفُُه اْلأ َعَل، َوَِبَلَغ إيََل قَ وأ ََ
َأ َأَصرُّوا لي الأبَ َلدي إي نأ َأهأ ِأ مي فَ ُه اَعةي، َوَخوَّ ََ وي َعني النَّاسي بَ عأَد  يفي الشَّ َأ ، فََأَجابُوُه إيََل الأَع بي هأ َعَلى الن َّ

 ُمَراَجَعاٍت َكثيريٍَة.
َن اْلأيَزانَةي، َفَسَكَن النَّاسُ  ِأ مي بي َغزأنََة، فَ َعوَُّضوُه َن الأَعَساكيري بينَ هأ ِأ مي ، َوَعاَد وََكانُوا َقدأ َوَعُدوا َمنأ َمَعُه

َكُر إيََل َغزأنََة أَ  ا َعاَد الأَعسأ نأ ُمَؤيَّدي الأُملأكي َلمَّ ُز مي ُِ اْلأيَزانَُة الَِّتي َأَخَذَها أَلأدي ي الأَقعأَدةي َوَمَعُه َر ذي َواخي
أٍل، وَ  اَئةي ْحي َعمي ي تيسأ َن الثِيَيابي َوالأَعنيأ َها مي يَف إيلَي أ يني قَتييًَل، َفَكاَنتأ َمَع َما ُأضي َهاُب الدِي نأ َُجأَلةي َوَمَعُه شي مي

ٍب.  َما ، اث أَنا َعَشَر أَلأَف ثَ وأ َهبي لذَّ َن الثِيَيابي الأُمَمزَّجي الأَمنأُسوجي ِبي ََ فييَها مي  َكا
َضَرُه َوَخَلَع عَ  ، فََأحأ يني َع َأُخوُه َجََلُل الدِي ، َفَسمي زيَر ُمَؤيََّد الأُملأكي تَ وأ [ َيسأ َأ يني ]َأ َليأهي، َوَعَزَم َعََلُء الدِي

نأُه لي  ، َوقَ يََّدُه، َعَلى َكَراَهٍة مي يني بيَذليَك قَ َبَض َعَلى ُمَؤيَّدي الأُملأكي َع َعََلُء الدِي ا َسَي َزرَُه، فَ َلمَّ تَ وأ لأَعةي، َواسأ لأخي
َتَسَما اْلأيزَ  يني اق أ يني َوَجََلَل الدِي ََّ َعََلَء الدِي َُوا، ُثَّ إي تَ َل ، َواخأ َرى انََة، َوجَ َوَحَبَسُه، فَ تَ َغريََّتأ نييَّاُت النَّاسي

َتَدلَّ بيَذليَك النَّاُس َعَلى َأَّنَُّ  اري، فَاسأ َ التُّجَّ َمةي َما ََل ََيأريي َبنيأ َن الأُمَشاَحَنةي يفي الأقيسأ نَ ُهَما مي َما ََل بَ ي أ
َما َوتَ رأ  ِأ إيلَيأهي َُمَراُء َعَلى َميأليهي َم اْلأ َما، َوَندي تيََلفيهي َما، َواخأ ليهي ُِ َْلَُما َحاٌل ليُبخأ َتقيي يني َمَع َيسأ َياَث الدِي ِأ غي كيهي

َسانيهي. هي َوإيحأ نأ َكَرمي  َما َظَهَر مي
يني بي  ، َوبَقيَي َعََلُء الدِي ََ َيا َكري إيََل َِبمي ُه َعبَّاًسا َسارَا يفي بَ عأضي الأَعسأ ، َوَعمَّ يني ََّ َجََلَل الدِي َغزأنََة، ُثَّ إي

ريََة مَ  َماُد الأُملأكي السِي ِأ َِبُعوا فََأَساَء َوزييُرُه عي ، َحَّتَّ َأَّنَُّ َراكي َت أ َواُل اْلأ يَّةي، َوَّنُيَبتأ َأمأ َنادي َوالرَّعي َجأ َع اْلأ
. نَّ ُت إيلَيأهي ََ َن َوََل يُ لأتَ  ُرخأ ِأ َوُهنَّ يَ بأكينَي َوَيصأ هي  ُأمََّهاتي َأوأََلدي

 
َز إيََل َغزأنَةَ  دي أَلأدي ُر َعوأ  ذيكأ

يني َعنأ َغزأ  ا َساَر َجََلُل الدِي َراكي َلمَّ َت أ َن اْلأ ُز َوَمنأ َمَعُه مي ، ََجََع أَلأدي يني َا َأُخوُه َعََلُء الدِي نََة، َوَأقَاَم ِبي
َن الأُغورييَّةي  َكًرا َكثيريًا َوَعاُدوا إيََل َغزأنََة، فَ َوَصُلوا إيََل كيلأَواَذا َفَمَلُكوَها َوقَ تَ ُلوا ََجَاَعًة مي ، َوَوَصَل َعسأ

هَ  ن أ ََ مي َهزيُمو َهابي الأُمن أ نأ َِمَالييكي شي هي َِمأُلوًكا َكبيريًا مي مي ، َوَجَعَل َعَلى ُمَقدَّ ِأ ُز إيلَيأهي ، َفَساَر أَلأدي ََ ا إيََل َكرأَما
َراكي َوالأُغزِي َوالأُغورييَّةي َوَغريأي  َت أ ُلأجي َواْلأ َن اْلأ يأ فَاريٍس مي ََ زي الأَتََتي، يفي أَلأ ُُه َأيأ ديكأ ، اَسأ يني .الدِي ِأ  هي
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ُمَ  َن اْلأ ، َوَمَعُه ََجَاَعٌة مي رٍي يُ َقاُل َلُه ابأُن الأُمَؤيَّدي يني َمَع َأمي َكٌر ليَعََلءي الدِي ََ َعسأ ََ بيَكرأَما ِأ أَبُو وََكا ُه ن أ َراءي مي
َتغيلَ  َي الأُغورييَّةي، وََكاََن ُمشأ نأ َأعأَيا ََ بأني َسيأَس َوُهَو َوأَبُوُه مي ، َعلييِي بأُن ُسَليأَما رأبي وي َوالشُّ للَّعيبي َواللَّهأ ي ِبي نيأ



َيَتا إيََل َذلي  ِأ يَ لأَت ِأ فَ َل نأُك َراكي َقدأ قَ ُربُوا مي َت أ َكَر اْلأ ََّ َعسأ َي َعنأ َذليَك َفقييَل َْلَُما: إي َُتَا َأ َك، َوََل تَ رََكا ََل يَ 
ُز الأَتََتي َوَمنأ مَ  ِأ َأيأ ديكأ َِ َعَليأهي ، فَ ُقتيُلوا َما َكاََن َعَليأهي، فَ َهَج ِأ ََ ُخُيوَْلُ ِأ يَ رأَكُبو لأُه ِأ َُيأهي َراكي فَ َل َت أ َن اْلأ َعُه مي

ًا، َوَلَأ يَ نأُج إيَلَّ َمنأ تَ رََكُه اْلأَ  ِأ َمنأ قُتيَل َصَبأ ُه ن أ ِأ َمنأ قُتيَل يفي الأَمعأرََكةي، َومي ُه ن أ ، مي ِأ ريهي ًدا.َعنأ آخي َراُك َعمأ  ت أ
ُز فَ َرأَ  ا َوَصَل أَلأدي ُز الأَتََتي: ََل َوَلمَّ َلى قَاَل: ُكلُّ َهُؤََلءي قَاتَ ُلوََن؟ فَ َقاَل َأيأ ديكأ ِأ قَ ت أ ى أَُمَراَء الأُغورييَّةي ُكلَُّه

َ َيَديأهي، َفَسَجدَ  َر رَأأُس ابأني الأُمَؤيَّدي َبنيأ ضي َُه، َوُأحأ ًا َفََلَمُه َعَلى َذليَك، َوَوِبَّ ِأ َصَبأ ًرا َّلليَّي َبلأ قَ تَ لأَناُه   ُشكأ
ََ بأني -تَ َعاََل  - َلى أَبُو َعلييِي بأُن ُسَليأَما ََ يفي َُجأَلةي الأَقت أ ُلوا َوُدفيُنوا، وََكا ُتولينَي فَ ُغسِي لأَمقأ ، َوَأَمَر ِبي

 َسيأَس.
َنةي، َفَصَلَب َعََلُء ال هي السَّ نأ َهذي ةي مي ي اْلأيجَّ نأ ذي رييَن مي ي َجاَء َوَوَصَل اْلأَََبُ إيََل َغزأنََة يفي الأعيشأ يني الَّذي دِي

ثألُ  يٌد َخرََّب بَ عأَض َغزأنََة، َوَجاَء بَ عأَدُه بَ َرٌد كيَباٌر مي َماُء، َوَجاَء َمَطٌر َشدي ْلأَََبي، فَ تَ َغيََّمتي السَّ بَ يأضي  ِبي
َر الن َّ  َزلَُه آخي ، فَأَن أ ُلوبي يني ِبيين أَزالي الأَمصأ ، َفَضجَّ النَّاُس إيََل َعََلءي الدِي َجاجي تي الظُّلأَمُة، الدَّ ََ َهاري فَانأَكَش

 َوَسَكَن َما َكانُوا فييهي.
يٍد َمَع ُأولَئيَك. ليَها، وََكانُوا يفي ُضرٍِ َشدي َسَن إيََل َأهأ ، َوَأحأ ََ ُز َكرأَما  َوَمَلَك أَلأدي

يهي جَ  َب إيََل َأخي يني َأرأَسَل َوزييَرُه الصَّاحي نأَد َعََلءي الدِي ا َصحَّ اْلأَََبُ عي َالي َوَلمَّ ُُه ِبي ََ َُيأَبي َيا يني يفي َِبمي ََللي الدِي
َها ُخَواريزأَم َشاهأ، فَ لَ  ُل َعن أ رَي إيََل بَ لأَخ يُ رأحي ََ َقدأ َأَعدَّ الأَعَساكيَر ليَيسي ُدُه، وََكا تَ نأجي َز، َوَيسأ ا َأََتُه َهَذا أَلأدي مَّ

ث َ  ََ َأكأ َن الأُغورييَّةي َقدأ فَارَُقوُه، َوفَارَُقوا َأَخاُه، َوَقَصُدوا اْلأَََبُ تَ َرَك بَ لأَخ َوَساَر إيََل َغزأنََة، وََكا َكريهي مي ُر َعسأ
َكُرُه ِبييزَاءي  ُز إيََل َغزأنََة، َونَ َزَل ُهَو َوَعسأ ةي َوَصَل أَلأدي ي اْلأيجَّ ُر ذي ََ َأَواخي ا َكا ، فَ َلمَّ يني َياَث الدِي  قَ لأَعةي غي

، وَ  يني ، َغزأنََة، َوَحَصَر َعََلَء الدِي َي ََما ْلأ َي يفي الأبَ َلدي ِبي ُز فَ ُنودي يٌد، َوَأَمَر أَلأدي ِأ قيَتاٌل َشدي نَ ُه َجَرى بَ ي أ
ًرا ليلأَقلأَعةي، ُز ُُمَاصي ، َوَأقَاَم أَلأدي ََ َيا َكري َِبمي لي الأبَ َلدي َوالأُغورييَّةي َوَعسأ نأ َأهأ كينيي النَّاسي مي فَ َوَصَل َجََلُل  َوَتسأ

يني يفي َأرأبَ َعةي  َأ  الدِي ََ ُمَقاُمُه إيََل َأ ، وََكا ِأ ُز إيََل َطرييقيهي ، فَ َرَحَل أَلأدي ِأ ََ َوَغريأيهي َيا َكري َِبمي نأ َعسأ آََلٍف مي
َكري،  َن الأَعسأ نأَدُه مي ََ عي يني َمنأ َكا ُز َسريََّ َعََلُء الدِي ا َساَر أَلأدي ًما، فَ َلمَّ ِأ َأرأبَعينَي يَ وأ َأ َساَر إيلَيأهي ِأ َأ  َوَأَمَرُه

ا َكريهي َأَحٌد. فَ َلمَّ نأ َعسأ ُِ مي َل ي َيَديأهي، َفََل َيسأ نأ َبنيأ ََ َأُخوُه مي َيهي، َوَيُكو نأ َخلأ َز مي  َيَأُتوا أَلأدي
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ا َوَصلَ  ُوزَُكوه، فَ َلمَّ ريأ يني بيََ َياثي الدِي َُ بأُن َسيأَس الأُغورييُّ إيََل غي َن الأَقلأَعةي َساَر ُسَليأَما إيلَيأهي  َخَرُجوا مي
اَئٍة. تِيمي ٍََر َسَنَة َثََلٍث َوسي ََ َذليَك يفي َص ُوزَُكوه، وََكا رَي َداَذ َفريأ َرَمُه َوَعظََّمُه، َوَجَعَلُه َأمي  َأكأ

تَ تَ ُلوا قيَتاًَل َصَبَُ  ا بيَقرأيَةي بَ َلَق، فَاق أ ، فَالأتَ َقوأ يني نَُّه َساَر إيََل َطرييقي َجََللي الدِي ُز فَإي ََزَم َوَأمَّا أَلأدي وا فييهي، فَاَّنأ
َل َوق َ  ا رَآُه تَ َرجَّ َز، فَ َلمَّ َ بيهي إيََل أَلأدي ريًا، َوُأِتي يني َأسي َذ َجََلُل الدِي َكُرُه، َوُأخي يني َوَعسأ بََّل يََدُه، َجََلُل الدِي

يني َمَعُه َوأَلأفُ  تيَياطي َعَليأهي، َوَعاَد إيََل َغزأنََة َوَجََلُل الدِي حأ َلي َحابُُه  َوَأَمَر ِبي َِ َأصأ َيانييَّةي، َوَغني َن الأَبامي رٍي مي َأسي



. ِأ َواَْلُ  َأمأ
َِ الأَقلأَعَة إيلَيأهي. َوإيَلَّ قَ َتَل  يني يَ ُقوُل لَُه ليُيَسلِي ا َعاَد إيََل َغزأنََة َأرأَسَل إيََل َعََلءي الدِي َن َوَلمَّ نأَدُه مي َمنأ عي

َها، فَ َقَتَل  ِأ ُيَسلِيمأ َرى، فَ َل َسأ يني َذليَك َأرأَسَل اْلأ ا رََأى َعََلُء الدِي رٍي ِبييزَاءي الأَقلأَعةي، فَ َلمَّ اَئةي َأسي ِأ َأرأبَ َعمي ُه ن أ مي
يهي َمنأ  خي َل بيهي َوِبَي ا َخَرَج قَ َبَض َعَليأهي َووَكَّ ُز، فَ َلمَّ ، فَأَمََّنُه أَلأدي ََ ََما ُظُهَما، ُمَؤيََّد الأُملأكي َيطأُلُب اْلأ ََ  َُيأ

َشاهأ بأني ُخَواريزأَم َشاهأ ُتُكَش َوقَ َبَض عَ  َُ بأُن َمليكأ نأُدوَخا ََ هي ريَتيهي، وََكا َمادي الأُملأكي ليُسوءي سي َلى َوزييريهي عي
يني ِبي  َياثي الدِي َها قَ َبَض َعَليأهي أَيأًضا، وََكَتَب إيََل غي ن أ ا َخَرَج مي يني بيَقلأَعةي َغزأنََة، فَ َلمَّ ،َمَع َعََلءي الدِي ََتأحي  لأ

َرى. َسأ َعأََلَم َوبَ عأَض اْلأ  َوَأرأَسَل إيلَيأهي اْلأ
 

 ََ بي إيرأبيَل َأذأرَبييَجا بي َمَراَغَة َوَصاحي دي َصاحي ُر َقصأ  ذيكأ
ُب َمَراَغَة  َق َصاحي ََ َنةي ات َّ هي السَّ يني  -يفي َهذي يي  -َوُهَو َعََلُء الدِي َبي يني ُكوكأ ََُّر الدِي ُب  -ُهَو َوُمَظ َصاحي

رأبي لَيأًَل  -إيرأبيَل  لشُّ تيَغاليهي ِبي شأ ، َلي َي َلَوا ري بأني الأبَ هأ بيَها أَِي َبكأ نأ َصاحي َها مي ذي ََ َوَأخأ دي َأذأرَبييَجا َعَلى َقصأ
ُب إيرأبيَل إي  ظي الأَعَساكيري َوالرََّعاََّي، َفَساَر َصاحي َأ َلَكةي، َوحي َوالي الأَممأ َراَغَة، ََل مَ َوََّنَارًا، َوتَ رأكيهي النََّظَر يفي َأحأ

ي ري الدِي بُ َها أَبُو َبكأ َِ َصاحي ا َعلي َما َْنأَو تيَبأييَز، فَ َلمَّ ، َوتَ َقدَّ يني بُ َها َعََلُء الدِي َتَمَع ُهَو َوَصاحي ، َأرأَسَل َواجأ ني
َش  مأ غي َن الأبي  -إيََل إييدأ نَ َها مي ََ َوالرَّيِي َوَما بَ ي أ َها ََ ََ َوَأصأ ، َِهََذا ََبلي بي بيََلدي اْلأ َوُهَو َِمأُلوُك  -ََلدي َصاحي

َيُت إيََل  ، َفََل يَ لأَت ٍر، إيَلَّ أَنَُّه َقدأ َغَلَب َعَلى الأبيََلدي ، َوُهَو يفي طَاَعةي أَِي َبكأ َي َلَوا ٍر، أَبييهي الأبَ هأ أَِي َبكأ
يَنئيٍذ بي  ََ حي َاَل، وََكا ُدُه، َويُ َعرِيفُُه اْلأ تَ نأجي ٍر َيسأ افََأرأَسَل إيلَيأهي أَبُو َبكأ يلييَّةي، فَ َلمَّ َاعي َسأ  بَ َلدي اْلأي
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 َأََتُه اْلأَََبُ َساَر إيلَيأهي يفي الأَعَساكيري الأَكثيريَةي.
لَ  َمُع َعنأَك أَنََّك َتُيبُّ َأهأ بي إيرأبيَل يَ ُقوُل َلُه: إين ََّنا ُكنَّا َنسأ نأَدُه َأرأَسَل إيََل َصاحي ا َحَضَر عي ِي  فَ َلمَّ الأعيلأ

دَّ ذَ َواْلأَ  نأَك ضي َُ َظَهَر لََنا مي ََ اْلأ ا َكا يَن، فَ َلمَّ َ َوالدِي ، َفُكنَّا نَ عأَتقيُد فييَك اْلأَريأ ِأ ُن إيلَيأهي ليَك ريأي َوَُتأسي
َذا ُكنأَت كَ  َنةي، فَإي َيت أ ، َوإيََثرََة الأ ِأ َواْليي نَي، َوََّنأَب َأمأ ليمي ، َوقيَتاَل الأُمسأ ََلمي سأ َك بيََلَد اْلأي دي َذليَك َفَما َلَك ليَقصأ

ََلَط َوإيََل إيرأبيَل، وَ  ََ إيََل خي نأ َِببي ُخَراَسا ُب قَ رأيٍَة، َوَْنأُن لََنا مي َنا، َوأَنأَت َصاحي ٌل؛ َتَييُء إيلَي أ ُسبأ َعقأ احأ
نأ ُكلِي  ؟ ! َوَلوأ َأَخَذ مي ِأ ََّ لَُه َِمَالييَك، َأََن َأَحُدُه ُِ َأ َت َهَذا، َأَما تَ عأَل نأ ُكلِي  أَنََّك َهَزمأ َنًة، َأوأ مي حأ قَ رأيَةي شي

َك، َوإيَََّّ  ُع إيََل بَ َلدي َلَحُة أَنََّك تَ رأجي َكريَك، فَالأَمصأ َعاُف َعسأ َتَمَع لَُه َأضأ َرَة ريَجاٍل، ََلجأ يَنةي َعشأ ا َأقُوُل َمدي
َقاًء َعَليأَك.  َلَك َهَذا إيب أ

هي الرِيَساَلةي، ف َ  ، ُثَّ َساَر َْنأَوُه َعقييَب َهذي دي َش َعَزَم َعَلى الأَعوأ مأ غي رُي إييدأ يني َوبَ َلَغُه َمسي ََُّر الدِي َعَها ُمَظ ا َسَي َلمَّ
َكَرُه إيلَيأهي، َوقَاَل َلُه: إينَِّني َقدأ َكاتَ بَ  َِ َعسأ ََكانيهي، َوُيَسلِي َِ ِبي ُب َمَراَغَة ليُيقيي تَ َهَد بيهي َصاحي يُع أَُمَرائيهي فَاجأ ِني َجَي



هي، َوَسَلَك الطَّرييَق ليَيُكونُوا َمعي  ليهي، َوَعاَد إيََل بَ َلدي نأ قَ وأ يني مي ََُّر الدِي َبلأ ُمَظ ِأ يَ قأ ، فَ َل ِأ َُتُ ي إيَذا َقَصدأ
. َن الطََّلبي فًا مي َقَة، َخوأ اهي اقََّة، َوالأَمَضاييَق الصَّعأَبَة. َوالأُعَقاَب الشَّ  الشَّ

َش َقَصَدا  مأ غي ٍر َوإييدأ ََّ َأَِب َبكأ نأ ُثَّ إي ِي قَ لأَعٍة مي ليي بُ َها َعَلى َتسأ َمَراَغَة َوَحَصَراَها، َفَصاَْلَُهَما َصاحي
َيةَ  تُ َوا َوُأرأمي يَنَِتأ ُأسأ ٍر َمدي ، َوَأقأَطَعُه أَبُو َبكأ تيََلفي خأ َي َكاَنتأ َسَبَب اَلي ٍر، هي َوَعاَد  ُحُصونيهي إيََل أَِي َبكأ

 َعنأُه.
 

ْلأي  َش ِبي مأ غي ُر إييَقاعي إييدأ يلييَّةي ذيكأ َاعي  َسأ
ِأ َمقأ  ُه ن أ وييَن، فَ َقَتَل مي يلييَّةي الأُمَجاويرَةي ليَقزأ َاعي َسأ َش إيََل بيََلدي اْلأي مأ غي َنةي َساَر إييدأ هي السَّ تَ َلًة َكبيريًَة، َويفي َهذي

َِ الأَعزأَم عَ  َها ََخأَس قيََلٍع، َوَصمَّ ن أ َتَح مي ََ ، فَ  ِأ ري أَلأُموَت َوََّنََب َوَسََب َوَحَصَر قيََلَعُه َلى َحصأ
بي َمَراَغةَ  نأ َحرََكةي َصاحي َََق َما ذََكرأََن مي ليَها، فَات َّ تيئأَصالي َأهأ  َواسأ
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ٍر َكَما ذََكرأََنهُ  ِأ َوَساَر إيََل أَِي َبكأ اَرَق بيََلَدُه ََ ٍر، فَ  رُي أَبُو َبكأ َمي َعاُه اْلأ َتدأ بي إيرأبيَل، َواسأ  .َوَصاحي
 

ُر ُوُصو  ِأ ذيكأ ُه ن أ ََ مي ََبلي َوَما َكا نأ ُخَواريزأَم إيََل بَ َلدي اْلأ َكٍر مي  لي َعسأ
ِأ َوَأوأ  لييهي هأ َكري ُخَواريزأَم طَائيٌََة َكبيريٌَة َْنأَو َعَشَرةي آََلفي فَاريٍس ِبَي نأ َعسأ َنةي َساَر مي هي السَّ ِأ إيََل َويفي َهذي هي ََلدي

، فَ َوَصُلوا إيََل زينأكَ  ََبلي بي بَ َلدي اْلأ بي إيرأبيَل َوَصاحي ُغوًَل َمَع َصاحي بُ َها َمشأ ُش َصاحي مأ غي ََ إييدأ ََ وََكا ا
َ إيي َاُل َبنيأ َصَل اْلأ ََ هي َوان أ يني إيََل بَ َلدي ََُّر الدِي ا َعاَد ُمَظ ، فَ َلمَّ َش َمَراَغَة، َواغأتَ َنُموا ُخُلوَّ الأبيََلدي مأ غي دأ

ُش، َْنأوَ  مأ غي بي َمَراَغَة َساَر إييدأ ي ُثَّ  َوَصاحي َتنيأ َ الطَّائيََ َتدَّ الأقيَتاُل َبنيأ ، فَاشأ ِأ ِأ َوقَاتَ َلُه يَّةي فَ َلقييَ ُه َُواريزأمي اْلأ
ِأ إيَلَّ  ُه ن أ َر َخلأٌق َكثيرٌي َوَلَأ يَ نأُج مي ِأ َوُأسي ُه ن أ يأُف، فَ ُقتيَل مي ُِ السَّ ََ َوَأَخَذُه يُّو َُواريزأمي ََزَم اْلأ َ اَّنأ رييُد، َوُسِبي  الشَّ

ا َعاقيَبَة فيعأليهي َسبَّا بي َوالأَقتألي فَ َلَقوأ هأ لن َّ ، وََكانُوا َقدأ َأفأَسُدوا يفي الأبيََلدي ِبي ِأ َواُْلُ ِأ َوُغنيَمتأ َأمأ .ُؤُه  ِأ
 

ََ َعَلى َأعأَمالي َحَلبَ  ني ابأني ليُيو ُر الأَغارَةي مي  ذيكأ
ََ اْلأَ  ني ابأني ليُيو َنةي تَ َواَلتي الأَغارَُة مي هي السَّ ، َعَلى ويََليَةي َحَلَب، فَ نَ َهَب َويفي َهذي ُروبي بي الدُّ ، َصاحي رأَمِنيِي

يني يُوُسَف  ُر َغازيي بأُن َصََلحي الدِي ُب َحَلَب  -َوَحَرَق، َوَأَسَر، َوَسََب ; َفَجَمَع الأَمليُك الظَّاهي  -َصاحي
، َفَجَمَع َكثيريًا مي  َن الأُمُلوكي َُه مي تَ نأَجَد َغريأ ، َوَساَر َعنأ َحَلَب َْنأَو ابأني َعَساكيَرُه، َواسأ لي اريسي َوالرَّاجي ََ َن الأ

. ََ  ليُيو
يعَ  ََّ َجَي َ َّا يَليي بَ َلَد َحَلَب، فَ َليأَس إيلَيأهي َطرييٌق، ْلي هي ِمي ََ َقدأ نَ َزَل يفي َطَرفي بيََلدي ََ ابأُن ليُيو هي ََل  وََكا بيََلدي



َباٍل َوعأَرةٍ  نأ جي َها إيَلَّ مي نأ َطرييَق إيلَي أ يََّما مي َها، ََل سي ُخولي إيلَي أ ُُه َعَلى الدُّ ُر َغريأ دي ، َوَمَضاييَق َصعأَبٍة، َفََل يَ قأ
نأ َحَلَب، وَ  َخ مي ُر َعَلى ََخأَسةي فَ َراسي ا، فَ نَ َزَل الظَّاهي دًّ ٌر جي َها ُمتَ َعذَّ ن أ ََّ الطَّرييَق مي َيةي َحَلَب، فَإي َجَعَل ََنحي

َمتيهي ََجَاَعًة  ، يُ نأَسُب إيََل َعَلى ُمَقدِي رييِي ٍَ الأَقصأ َيأُمو نأ َِمَالييكي أَبييهي، يُ عأَرُف ِبي رٍي َكبيرٍي مي َكريهي َمَع َأمي نأ َعسأ مي
ََلًحا إيََل  ريًَة َوسي ُر مي َََذ الظَّاهي ِأ َأَخَذُه، فَأَن أ ُه ن أ ََّ َأَِبُه مي َ َر، ْلي اءي الأَعَلوييِينَي ِبييصأ ََ َُل ري اْلأ ٍن َلُه ُمَُ َقصأ صأ اويٍر  حي

نأدَ  يَن عي َكري الَّذي َن الأَعسأ َل طَائيًََة مي ٍَ ليرُيأسي َذ إيََل َميأُمو ََ ريبأَساُك، َوأَن أ ُُه دي ََ اَسأ ُه إيََل َطرييقي ليبيََلدي ابأني ليُيو
َعَل َذليَك، َوَسريََّ ََجَاَعًة َكثيريًَة مي  ََ ريبأَساَك، فَ  ريُوا َمَعَها إيََل دي ريَةي ليَيسي خي هي الذَّ َكريهي، َوبَقيَي يفي َهذي نأ َعسأ

 قيلٍَّة،
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َتدَّ الأقيَتالُ  َكري فَ َقاتَ َلُه، َواشأ َن الأَعسأ ، فَ َوافَاُه َوُهَو َمُيفٌّ مي ، َفَجدَّ ََ َََبُ إيََل ابأني ليُيو . فَ بَ َلَغ اْلأ ِأ نَ ُه  بَ ي أ
ََ بَعييًدا عَ  ري يُ عأليُمُه، وََكا ٌَ إيََل الظَّاهي َسُه فََأرأَسَل َميأُمو َأ ٌَ نَ  ، َوَْحَى َميأُمو ِأ نَ ُه َرأُب بَ ي أ نأُه، َفطَاَلتي اْلأ

، َوََنَل الأَعُدوُّ مي  ََ ليُمو ََزَم الأُمسأ ، فَاَّنأ َرأَمني َن اْلأ َرٍة مي نَي وََكث أ ليمي َن الأُمسأ َقاَلُه َعَلى قيلٍَّة مي ، فَ َقَتَل َوأَث أ ِأ ُه ن أ
ليمُ  .َوَأَسَر، وََكَذليَك أَيأًضا فَ َعَل الأُمسأ َرةي الأَقتألي نأ َكث أ َرأَمني مي ْلأ ََ ِبي  و

يَن َكانُوا  ََ الَّذي ليُمو ُِ الأُمسأ َا، َفَصاَدفَ ُه نَي فَ َغنيُموَها َوَساُروا ِبي ليمي َقالي الأُمسأ َث أ َرأَمُن ِبي َيَر اْلأ َقدأ َساُروا َوَظ
ِأ  ، فَ َل َالي ْلأ ُعُروا ِبي ِأ َيشأ ريبأَساَك( ، فَ َل َخائيري )إيََل دي ِأ َوَوَضَع  َمَع الذَّ ِأ إيَلَّ الأَعُدوُّ َقدأ َخاَلَطُه يَ ُرعأُه

هي  َرأَمُن إيََل بيََلدي ََ أَيأًضا، َوَعاَد اْلأ ليُمو ََزَم الأُمسأ تَ تَ ُلوا َأَشدَّ قيَتاٍل، ُثَّ اَّنأ ، فَاق أ ِأ يأَف فييهي َا َغنيُموا السَّ ِأ ِبي
. ِأ ِأ َوُحُصوَّنيي يَباْليي  َواعأَتَصُموا ِبي

 
ُر ََّنأبي  ينييَّةَ  ذيكأ  الأُكرأجي َأرأمي

ينييََّة، َوََّنَُبوا َوقَ تَ ُلوا، َوَأَسرُ  نأ َأرأمي ََلَط مي َها ويََليََة خي َنةي َقَصَدتي الأُكرأُج يفي َُجُوعي هي السَّ ا يفي َهذي وا َوَسبَ وأ
نأ خي  ِأ مي نينَي، َوَلَأ ََيأُرجأ إيلَيأهي ََّيري آمي ََلَل الدِي َلَها َكثيريًا َوَجاُسوا خي ا ُمَتَصرِيفينَي يفي َأهأ ، فَ بَ َقوأ ِأ ََلَط َمنأ ََيأنَ ُعُه

لَتيهي لَيأ  ٌّ، َوالأُمَدبِيَر ليَدوأ بَ َها َصِبي ََّ َصاحي َ َرٌة ََل َمانيَع َْلَا، ْلي ، َوالأبيََلُد َشاغي ِبأي بي َوالسَّ هأ َستأ لَُه تيلأَك الن َّ
. ُنأدي  الطَّاَعُة َعَلى اْلأ

َتدَّ الأَبََلُء عَ  ا اشأ يَُّة الَِّتي فَ َلمَّ ََلمي سأ َتَمَعتي الأَعَساكيُر اْلأي ِأ بَ عأًضا، َواجأ َلى النَّاسي َتَذاَمُروا، َوَحرََّض بَ عأُضُه
ِأ َْنأَو الأُكرأجي  يُعُه َن الأُمَتَطوِيَعةي َكثيرٌي، َفَسارُوا َجَي ِأ مي يعيَها، َوانأَضاَف إيلَيأهي ِأ  بيتيلأَك الأويََليَةي َجَي َوُه

، ف َ  ََ ََ َقدأ َماَت، َخائيَُو َن الصَّاْليينَي، وََكا َّ، َوُهَو مي ِتي ًدا الأُبسأ يأَخ ُُمَمَّ َياري الشَّ َخأ َرَأى بَ عأُض الصُّوفييَّةي اْلأ
َقَظ فَري  تَ ي أ . فَاسأ ِأ نَي َعَلى َعُدوِيهي ليمي ئأُت ليُمَساَعَدةي الأُمسأ ُّ: َأرَاَك َهاُهَنا؟ فَ َقاَل: جي ًحا فَ َقاَل َلُه الصُّويفي

،ِبيَ  ََلمي سأ َن اْلأي ِتيِي مي  َحلِي الأُبسأ
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ريَح بيَذليَك، َوَقويَي َعزأُمهُ  ََ ََّيُه، فَ  ريهي، َوَقصَّ َعَليأهي ُرؤأ مأ ِي ِبَي َكري َوالأَقيِي دي  َوأََتى إيََل ُمَدبِيري الأَعسأ َعَلى َقصأ
ِأ فَ نَ َزَل َمنأزيًَل. لأَعَساكيري إيلَيأهي ، َوَساَر ِبي  الأُكرأجي

ي إيََل فَ وَ  لأَوادي ِأ ِبي عيهي ضي نأ َموأ تَ َقُلوا مي نَي، فَان أ ليمي ، فَ َعَزُموا َعَلى َكبأسي الأُمسأ َباُر إيََل الأُكرأجي َخأ  َصَلتي اْلأ
نَي اْلأَََبُ، فَ َقَصُدو  ليمي َِ اللَّيأُل، فَأََتى الأُمسأ نَي إيَذا َأظأَل ليمي بيُسوا الأُمسأ لأُكرأَج ا اَأعأََلُه، فَ نَ َزُلوا فييهي ليَيكأ
ا  ، فَ َلمَّ ي ُ َهَذيأني الطَّرييَقنيأ َلُه، َوُهَو َواٍد لَيأَس إيلَيأهي َغريأ ََ ي َوَأسأ ِأ رَأأَس الأَوادي َسُكوا َعَليأهي رََأى الأُكرأُج َوَأمأ

، ِأ ، َوَضايَ ُقوُه ِأ ََ فييهي ليُمو َع الأُمسأ ، َوَطمي ِأ يهي ، َوُسقيَط يفي أَيأدي َََلكي ْلأ َقُنوا ِبي . فَ َقتَ ُلوا  َذليَك أَي أ ِأ َوقَاتَ ُلوُه
نَي شَ  ليمي ى اَّللَُّ الأُمسأ ََ َن الأُكرأجي إيَلَّ الأَقلييُل، وََك ليتأ مي َأ ، َوَلَأ يُ  ِأ َلُه ث أ ِأ َكثيريًا، َوَأَسُروا مي ُه ن أ َأ  مي ِأ بَ عأَد َأ رَُّه

. َََلكي َرُفوا َعَلى اْلأ  َكانُوا َأشأ
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
َنةي  هي السَّ ََ َقدأ يفي َهذي ََتَ وََكا . بيُتسأ َاجِي رُي اْلأ ، َأمي يني تيكينُي ُمُيرُي الدِي رُي طَاشأ َمي َ اْلأ َرةي، تُ ُويفِي خي ، يفي َُجَاَدى اْلأ

ًا، َحسَ  ًا َصاْلي ََ َخريِي نينَي َكثيريًَة، وََكا َاجِي سي رَي اْلأ ََ َأمي ، وََكا ََ َتا يعي ُخوزيسأ ُة َعَلى َجَي ََ َليي ُه اْلأ ريَةي،  َن السِي َوَلَّ
 َكثيرَي الأعيَباَدةي، يَ َتَشيَُّع.

تيكينَي َزوأُج اب أَنتيهي. ُر طَاشأ هأ ََ َِمأُلوَكُه َسنأَجَر، َوُهَو صي َتا ُة َعَلى ُخوزيسأ ََ َليي ا َماَت َوَلَّ اْلأ  َوَلمَّ
َباَدَة، ِبي  رُي عي ََ بأني ُمَهاريٍش، َأمي َلدي بأني ُسَليأَما ََ َسَبُب قَ تأليهي أَنَُّه ]َوفييَها قُتيَل َسنأَجُر بأُن َمقأ . وََكا لأعيَراقي

وأكييلي َعَلى أَبييهي، )فَ َبقيَي ُمدَّ  لت َّ يني اَّللَّي، فََأَمَر ِبي ري ليدي ةي النَّاصي ََ َليي َلٍد إيََل اْلأ َبييهي َمقأ ًة( ، ُثَّ َأطأَلَقُه َسَعى ِبي
ُُه.  ََّ َسنأَجَر قَ َتَل َأًخا َلُه اَسأ ُة، ُثَّ إي ََ َليي  . .اْلأ
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رأضي  ََ نَ َزَل ِبَي َنُة يفي َشعأَبا هي السَّ ََ َهذي ا َكا َوتيهي، فَ َلمَّ ليهي َوإيخأ َبابي ُصُدوَر َأهأ َسأ هي اْلأ َذي َغَر ِبي ،  فََأوأ الأَمعأُشوقي
َردَ  ََ ا ان أ َحابيهي، فَ َلمَّ نأ َأصأ ِأ مي ُُه َوتُُه َوَغريأ مي َوَمَعُه إيخأ ََّيَّ َحابيهي َضَربَُه َأُخوُه َعلييُّ  َورَكيَب يفي بَ عأضي اْلأ َعنأ َأصأ

َوتُُه إيلَيأهي فَ َقتَ ُلوُه. ، فَ نَ َزَل إيخأ َرأضي يأفي َفَسَقَط إيََل اْلأ لسَّ َلٍد ِبي  بأُن َمقأ
، َوَحَصَر صَ  ََ ُزو يَنةي َطَراب أ ، إيََل َمدي يَنةي الرُّومي ُب َمدي ُرو َشاهأ َصاحي سأ يني خي َياُث الدِي َز غي بَ َها َوفييَها ََتَهَّ احي

، َوالرُّ  نأ بيََلدي الرُّومي َقَطَعتأ ليَذليَك الطُُّرُق مي ََ َقدأ َخَرَج َعنأ طَاَعتيهي، َفَضيََّق َعَليأهي، فَان أ َنَُّه َكا ، ْلي وسي
، َفَدَخلَ  يني َياثي الدِي ِأ َأَحٌد إيََل بيََلدي غي ُه ن أ َجاَق َوَغريأيَها، بَ رًّا َوَِبأًرا، َوَلَأ ََيأُرجأ مي َأ ٌِ  َوقي بيَذليَك َضَرٌر َعظيي

امي  َن الشَّ اُر مي ُِ التُّجَّ ُدُه صي . َويَ قأ ِأ ََ بيََلَدُه ُخُلو ، َوَيدأ ِأ ََ َمَعُه ُرو ِأ َكانُوا يَ تَّجي ََّنَُّ ، ْلي ، َعَلى النَّاسي



يَواَس َخلأ  يَنةي سي َدي ِأ ِبي ُه ن أ َتَمَع مي َزييَرةي َوَغريأيَها، فَاجأ ، َواْلأ لي صي ، َوالأَموأ ََتيحي َوالأعيَراقي ٌق َكثيرٌي، َفَحيأُث َلَأ يَ ن أ
ِأ َمنأ َعاَد إيََل رَأأسي َماليهي. ُه ن أ عييُد مي ََ السَّ ا َأًذى َكثيريًا، َفَكا  الطَّرييُق َتََذَّوأ

، َوَسبَ  ب أَنةي َمليكي الأُكرأجي ََ ِبي ََ َوَأرَا ُب َأذأرَبييَجا ، َصاحي َي َلَوا ري بأُن الأبَ هأ ََّ َوفييَها تَ َزوََّج أَبُو َبكأ ُب َذليَك َأ
رأبي َواللَّعيبي  زيهي َواَّنأيَماكيهي يفي الشُّ نأ َعجأ ا مي هي ليَما رََأوأ ِأ َعَلى بيََلدي ُه ن أ َوَما  الأُكرأَج ََتبَ َعتي الأَغارَاتي مي

ا رََأى ُهَو أَيأًضا َذليكَ  ، فَ َلمَّ ظي الأبيََلدي َأ بيريي الأُملأكي َوحي هي َعنأ َتدأ َن َجاَنَسُهَما، َوإيعأَراضي نأَدُه مي ، َوَلَأ َيُكنأ عي
ُر َعَلى الذَّ  دي رٌّ َعَليأهي، َوأَنَُّه ََل يَ قأ ُُك َما ُهَو ُمصي ، َما َيَتأ سي هي الأَمَناحي نأ َهذي ةي مي ََ َنَ  يَّةي َواْلأ َمي بِي َعني الأبيََلدي اْلأ

َنَة َملي  َيأريهي، َفَخَطَب اب أ َها ِبي بِي َعن أ [ ، َعَدَل إيََل الذَّ يأفي لسَّ ، فَ تَ َزوََّجَها، َفَكفَّ الأُكرأُج َعني ]ِبي ِأ كيهي
ُه، َوَسلَّ أَي أَرُه. ََ ََ َكَما قييَل: َأغأَمَد َسي أ ، َفَكا َغارَةي َوالأَقتألي بي َواْلأي هأ  الن َّ

َن الأ  ََ َهَذا مي َُ َخُروٍف، وََكا يٍِ َوَبَدنُُه َبَد ُهُه ُصورَُة آَدمي َل إيََل إيرأبيَل َخُروٌف َوجأ [ .َوفييَها ْحُي  َعَجائيبي
 ]الأَوفَ َياَت[

َا. يُّ ِبي طي ٍد الأَماَنَدايُّ الأَواسي ُد بأُن ُُمَمَّ ٍد ُُمَمَّ ي أَبُو َحامي َ الأَقاضي  َوفييَها تُ ُويفِي
عأري  ََ َحَسَن الشِي ، وََكا يُّ َوُروذي َسني الأَمرأ يني ُمَباَرُك َشاهأ بأُن اْلَأ ُر الدِي َ َفخأ  َوفييَها، يفي َشوَّاٍل، تُ ُويفِي

بي  يني الأَكبيريي َصاحي َياثي الدِي نأَد غي يَمٌة عي يَّةي َوالأَعَربييَّةي، َوَلُه َمنأزيلٌَة َعظي اريسي ََ لأ  ِبي
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ََ الأكُ  طأَرنأٌج، فَالأُعَلَماُء يُطَاليُعو َياَفٍة، فييَها ُكُتٌب َوشي ََ َلُه َداُر ضي َا، وََكا ُتَب، َغزأنََة َوَهَراَة َوَغريأيِهي
.َواْلأُ  طأَرنأجي لشِي ََ ِبي اُل يَ لأَعُبو  هَّ

افي  قييُه الشَّ ََ اريقييُّ الأ ََ َسني َعلييُّ بأُن َعلييِي بأني َسَعاَدَة الأ َ أَبُو اْلَأ ةي، تُ ُويفِي ي اْلأيجَّ ، بيبَ غأَداَد، َوفييَها، يفي ذي عييُّ
يَّةي، َوَصاَر ُمَدرِيًسا لنِيظَامي ًة َطوييَلًة ُمعييًدا ِبي يني  َوبَقيَي ُمدَّ ري ليدي ََةي النَّاصي َليي َها ُأمُّ اْلأ َدثَ ت أ َرَسةي الَِّتي َأحأ لأَمدأ ِبي

تَ َنَع، فَأُلأزيُم بيَذليَك، ف َ  ًا، طُليَب ليلنِيَيابَةي يفي الأَقَضاءي بيبَ غأَداَد، فَامأ هي َصاْلي لأمي ََ َمَع عي ريًا، اَّللَّي، وََكا َوليَيُه َيسي
مي َمَشى ََّيَّ َزَر ُصوٍف َغلييٍظ، َوَغريََّ ثيَيابَُه،  ُثَّ يفي بَ عأضي اْلأ ئ أ ، فَ نَ َزَل، َولَبيَس مي عي ابأني الأُمطَّليبي إيََل َجامي

َرافي َعنأُه، َوَأقَاَم بيهي َحَّتَّ َسَكَن الطََّلُب َعنأُه، َوَعاَد إيََل َمنأزي  نأصي َلي ِأ ِبي َُه ليهي بيَغريأي َوَأَمَر الأوَُكََلَء َوَغريأ
 ويََليٍَة.

عي َوفييهَ  َامي نأ َسطأحي اْلأ َي بيبَ غأَداَد، مي لأطَا عي السُّ ُصورَةي َجامي َقأ ُِ ِبي ، الأُمقيي يأُخ أَبُو ُموَسى الأَمكِييُّ ، ا َوَقَع الشَّ
ًا َكثيرَي الأعيَباَدةي. ََ رَُجًَل َصاْلي  َفَماَت، وََكا

َييُف أَبُو الأَمَكاريمي َعَرَفُة بأُن  َ الأَع ََ رَُجًَل َوفييَها أَيأًضا تُ ُويفِي يُّ بيبَ غأَداَد، وََكا ََل الأبَ نأَدنييجي َعلييِي بأني َبصأ
ًعا إيََل الأعيَباَدةي  َقطي ًا، ُمن أ َُه اَّللَُّ  -َصاْلي  .-َرْحي
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ائَة[ تِيمي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوسي
603 - 

اَئةٍ  تِيمي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوسي
ُر ُملأكي َعبَّ  يهي ذيكأ َها إيََل ابأني َأخي دي ََ َوَعوأ َيا  اٍس َِبمي

. يني يهي َِبَاءي الدِي يني َوَلَديأ َأخي يني َوَجََللي الدِي نأ َعََلءي الدِي ََ مي َيا َنةي َمَلَك َعبَّاٌس َِبمي هي السَّ  يفي َهذي
َز، َوَعادُ  نأ أَلأدي ََزُموا مي ا اَّنأ ََ َلمَّ َيا َكَر َِبمي ََّ َعسأ يني َوَجََلَل َوَسَبُب َذليَك َأ ََّ َعََلَء الدِي ُوا َأ َبي َها، ُأخأ وا إيلَي أ

لصَّ  َما الأَمعأُروُف ِبي َكري فََأَخَذ َوزييُر أَبييهي َز َوَمنأ َمَعُه َغنيُموا َما يفي الأَعسأ ََّ أَلأدي َرا، َوَأ يني ُأسي َن الدِي ، مي بي احي
ري َوَغريأيَها َمني  ََواهي َن اْلأ َوالي َكثيريًا، َومي َمأ ُدُه َعَلى اْلأ تَ نأجي ، َوَأَخَذ فييًَل َوَساَر إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ َيسأ التَُّحفي

بَ يأهي. ليُص بيهي َصاحي َتخأ َكًرا َيسأ َ َمَعُه َعسأ َز ليُيَسريِي  أَلأدي
يهي، َجََ  ني ابأني َأخي نأُه َومي ُهَما َعبَّاٌس ُخُلوَّ الأبَ َلدي مي ، َورََأى َعمُّ ََ َيا ا فَاَرَق َِبمي َحابَُه َوقَاَم يفي الأبَ َلدي فَ َلمَّ َع َأصأ

يني  يني َوَجََللي الدِي يهي َعََلءي الدِي َحاَب ابأَِنأ َأخي َرَج َأصأ َها، َفَمَلَكُه، َوَصعيَد إيََل الأَقلأَعةي َفَمَلَكَها، َوَأخأ ن أ مي
ائيري إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ، فَ َعاَد إيََل  َََبُ إيََل الأَوزييري السَّ ُُموَع الأَكثيريََة، َوَحَصَر فَ بَ َلَغ اْلأ ، َوََجََع اْلأ ََ َيا  َِبمي

هي، َوَأقَاَم َعلَ  نأ بَ عأدي يني َوَوَلَديأهي مي يعي َِمَاليكي َِبَاءي الدِي ََ ُمطَاًعا يفي َجَي ًرا، إيَلَّ َعبَّاًسا يفي الأَقلأَعةي، وََكا يأهي ُُمَاصي
َن الأَمالي َما يَ ُقو  َلُه إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ.أَنَُّه َلَأ َيُكنأ َمَعُه مي مي ََ َمَعُه َما َأَخَذُه ليَيحأ َا َكا َا َُيأَتاُج إيلَيأهي، إيََّّ  ُم ِبي

َز  ري أَلأدي نأ َأسأ يني مي ا َخُلَص َجََلُل الدِي ، فَ َوَصَل إيََل َأرأُصَف،  -َعَلى َما َنذأُكُرُه  -فَ َلمَّ ََ َيا َساَر إيََل َِبمي
 ََ َيا يَنُة َِبمي َي َمدي ، َورَاَسُلوا َعبَّاًسا َوهي َتَمَع بيهي، َوَساُروا إيََل الأقيََلعي ُب، َواجأ ، َوَجاَء إيلَيأهي َوزييُر أَبييهي الصَّاحي

َأ  فًا َأ َيظأتُ َها َخوأ َا َح يني َوقَاَل: إيََّّ يَع إيََل َجََللي الدِي َمي َِ اْلأ َُوُه، َفَسلَّ َها، َوََلَط  َيَأُخَذَها الأُمتَ َغلِيَب َعَلي أ
َسَن فيعأَلُه، َوَعاَد إيََل ُملأكيهي.خُ  َتحأ  َواريزأُم َشاهأ، فَاسأ
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َي  ُر ُملأكي ُخَواريزأَم َشاهي الطَّالأَقا  ذيكأ
َهَنَة َوأَنأَدُخويي ]وََكَتَب[ إيََل ُسوَنجَ  َها إيََل َمي أ َطَا َساَر َعن أ َذ إيََل اْلأ َِ ُخَواريزأُم َشاهأ تيرأمي ا َسلَّ ريي َلمَّ   َأمي

يُلُه، فَ َعاَد الرَُّسوُل َخائيًبا َلَأ َيُيبأُه ُسونَ  َتمي ، َيسأ َي لطَّالأَقا يني َُمأُموٍد ِبي َياثي الدِي َكاَر، ََنئيبي غي ُج إيََل َما َأشأ
َي  َن الطَّالأَقا لأُقرأبي مي ا ِبي َكَرُه َوَخَرَج ُُيَاريُب ُخَواريزأَم َشاهأ، فَالأتَ َقوأ نأُه، َوََجََع َعسأ  .َأرَاَد مي

سَ  َأ َكَر ُخَواريزأَم َشاهأ، فَأَلأَقى نَ  ا َحَّتَّ قَاَرَب َعسأ َدُه ُمُيدًّ َي َْحََل ُسوَنُج َوحأ َكَرا ا تَ َقاَبَل الأَعسأ ُه إيََل فَ َلمَّ
رَ  َو، َفَظنَّ ُخَواريزأُم َشاهأ أَنَُّه َسكأ َأ ، َوَسَأَل الأَع َرأضي ََلَحُه َعنأُه، َوقَ بََّل اْلأ ، َورََمى سي َرأضي َِ اْلأ ا َعلي ، فَ َلمَّ َُ ا

لطَّ  َيتأ إيلَيأهي، َوَأَخَذ َما ِبي هي! َوَلَأ يَ لأَت َباهي ََذا َوَأشأ نأ َماٍل أَنَُّه َصاٍح َذمَُّه َوَسبَُّه، َوقَاَل: َمنأ يَثيُق ِبي َي مي الأَقا



يني َمَع َرُسوٍل، َوَْحََّلُه ريَسالَ  َياثي الدِي َذُه إيََل غي ََ ََلٍح َوَدَوابَّ َوأَن أ َة َوسي ََ َقرَُّب إيلَيأهي َوالأُمََلَط ُن الت َّ ًة تَ َتَضمَّ
َحابيهي، َوَساَر إيََل قيََلعي َكاُلورييَن َوبييَواَر، َفَخَرَج إيلَيأهي ُحَسامُ  َي بَ عأَض َأصأ لطَّالأَقا تَ َناَب ِبي يني َلُه، َواسأ  الدِي

ُب َكاُلورييَن، َوقَاتَ َلُه َعَلى ، َصاحي ُدُه  َعلييُّ بأُن أَِي َعلييٍِ ، فََأرأَسَل إيلَيأهي ُخَواريزأُم َشاهأ يَ تَ َهدَّ رُُءوسي اْلأيَبالي
ي، َوََل أُ  َي َأَمانٌَة بيَيدي َُ َفهي ُصو هي اْلُأ ُلوٌك، َوَأمَّا َهذي ِأ إيلَيأهي، فَ َقاَل: َأمَّا َأََن َفَممأ َأ َلَأ ُيَسلِي َسلِيُمَها إيَلَّ إيََل إي

َسَن ُخَواري  َتحأ بيَها، فَاسأ نأُه َهَذا، َوأَثأََن َعَليأهي، َوَذمَّ ُسوَنَج.َصاحي  زأُم َشاهأ مي
نأَدُه َوَشقَّ  َِ عي ََ إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ، َعُظ لييُمُه الطَّالأَقا يني َخََبُ ُسوَنَج، َوَتسأ َياَث الدِي ا بَ َلَغ غي َعَليأهي،  َوَلمَّ

َر. َمأ نُوا اْلأ َحابُُه، َوَهوَّ ُه َأصأ  َفَسَلَّ
ا ف َ  يَل َأَحدً َوَلمَّ ريَها، َوَلَأ َُيَكِيني ابأُن َخرأمي َي َساَر إيََل َهَراَة، فَ نَ َزَل بيظَاهي َن الطَّالأَقا َن رََغ ُخَواريزأُم َشاهأ مي ا مي

ََماَعُة بَ عأدَ  ُِ اْلأ ُه ن أ ُع مي َا َكانُوا ََيأَتمي ليَها، َوإيََّّ ََذى إيََل َأهأ ْلأ َأ يَ َتَطرََّق ِبي يِينَي َأ َُواريزأمي ََ  اْلأ طَُعو ََماَعةي، فَ يَ قأ اْلأ
يِينَي. َُواريزأمي هي َعاَدُة اْلأ  الطَّرييَق، َوَهذي

َُواريزأ  ََّ اْلأ ََداََّي، َورََأى النَّاُس َعَجًبا، َوَذليَك َأ ْلأ يني إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ ِبي َياثي الدِي يِينَي ََل َوَوَصَل َرُسوُل غي مي
يني الأَكبيريَ  َياَث الدِي ََ غي يني َأَخاُه، َوُِهَا َيذأُكُرو َهاَب الدِي ََ أَيأًضا شي يني َهَذا، َوََل يَذأُكُرو َياثي الدِي  َواليَد غي

ََ َوزييرُ  بي َغزأنََة، وََكا ، َوَصاحي لأُغورييِي ، إيَلَّ ِبي َي  َحيَّا
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يني هَ  َياثي الدِي َي غي ِي َشأأنيهي َوقيلَّةي َشأأ َظ ، َمَع عي ََ َُ َمَع ُخَواريزأَم َشاهي اْلأ لأطَا ََلََن السُّ َوأ َذا، ََل َيذأُكُرُه إيَلَّ ِبي
هي. زيهي َوقيلَّةي بيََلدي َيهي َوَعجأ  َضعأ

َيَزاَر  َكري ُخَواريزأَم َشاهأ، فَ نَ َزَل َعَلى َأسأ نأ َعسأ نأ َهَراَة يفي ََجأٍع مي نَُّه َساَر مي يَل فَإي ٍََر، َوَأمَّا ابأُن َخرأمي يفي َص
بُ َها  ََ َصاحي َأ وََكا َّللَّي لَئينأ َسلَُّموَها َأ ُِ ِبي سي َا يُ قأ يني َفَحَصَرَها َوَأرأَسَل إيََل َمنأ ِبي َياثي الدِي َه إيََل غي َقدأ تَ َوجَّ

ًرا ََل يُ بأقيي َعَلى كَ  ِأ قَ هأ َذا َأَخَذُه ، فَإي ِأ َأ َيَأُخَذُه ِأ إيََل َأ تَ نَ ُعوا َأقَاَم َعَليأهي َي امأ ، َوإي ِأ نَ ُه  َصغيرٍي، بيرٍي َوََل يُ َؤمِي
ا َأَخَذَها ليَها بيُسوٍء، فَ َلمَّ ِأ َوَلَأ يَ تَ َعرَّضأ إيََل َأهأ ، فََأمَّنَ ُه َوَّلي َأرأَسَل إيََل  َفَخاُفوا، َفَسلَُّموَها يفي رَبييٍع اْلأ

ٍد  ََ  -َحرأبي بأني ُُمَمَّ َتا سأ جي بي سي ُطأَبةي لَ  -َصاحي ُعوُه إيََل طَاَعةي ُخَواريزأَم َشاهأ َواْلأ هي، فََأَجابَُه َيدأ ُه بيبيََلدي
ُخولي يفي طَاَعتيهي، فَ َغاَلَطُه وَ  ُطأَبةي َوالدُّ يني َقدأ رَاَسَلُه قَ بأَل َذليَك يفي اْلأ َياُث الدِي ََ غي َلَأ َيُيبأُه إيََل َذليَك، وََكا

 إيََل َما َطَلَب.
َها الأَقاضي  ََ ُخَواريزأُم َشاهأ َعَلى َهَراَة َعاَد إيلَي أ ا َكا يَل َقدأ َوَلمَّ ََ ابأُن َخرأمي ي َكا لي الَّذي ضأ ََ ُد بأُن الأ ي َصاعي

ا َوَصلَ  هي، فَ َلمَّ نأدي نأ عي ََ مي ، فَ َعاَد اْلأ يني َياثي الدِي ي، َوَساَر إيََل غي نأ َهَراَة يفي الأَعامي الأَماضي َرَجُه مي قَاَل  َأخأ
ََّ َهَذا َيَييُل إيََل  َُواريزأَم َشاهأ: إي يَل ْلي ، َوَوَقَع فييهي، َفَسَجَنُه ُخَواريزأُم َشاهأ ابأُن َخرأمي ِأ لَتَ ُه الأُغورييَّةي، َويُرييُد َدوأ

ََ يَ ُنوُب َعنأ  ، وََكا يَّ سي ٍد الَسَرخأ ري بأَن ُُمَمَّ َيَي َأَِب َبكأ ََراَة الصَّ ، َوَوَلَّ الأَقَضاَء ِبي ََ َز ٍد َوابأنيهي بيَقلأَعةي َزوأ َصاعي



ََراَة.  يفي الأَقَضاءي ِبي
 

َبكَ ذي  َز َوأَي أ يني َمَع أَلأدي َياثي الدِي ُر َحالي غي  كأ
يني  يني َوَأَخاُه َجََلَل الدِي ُز إيََل َغزأنََة، َوَأَسَر َعََلَء الدِي ا َعاَد أَلأدي َياُث   -َكَما ذََكرأََنُه   -َلمَّ َكَتَب إيلَيأهي غي

ُطأَبةي َلُه، فََأَجابَُه َجَواَب ُمَدا ْلأ يني يُطَاليُبُه ِبي َم، الدِي نأُه فييَما تَ َقدَّ هي الأَمرَّةي َأَشدَّ مي ََ َجَوابُُه يفي َهذي فيٍع، وََكا
َك، فَ َلمَّ  سي َأ َأ تُ َعرِيفَ َنا َما يفي نَ  َأ ََتأُطَب لََنا، َوإيمَّا َأ يني إيلَيأهي يَ ُقوُل: إيمَّا َأ َياُث الدِي ا َوَصَل فََأَعاَد غي

يَب َغزأنَةَ  َضَر َخطي ََذا َأحأ ،  الرَُّسوُل ِبي يني َهابي الدِي ِي َعَلى شي َحُّ هي بَ عأَد الَتَّ سي َأ [ ََيأُطَب لينَ  َأ َوَأَمَرُه ]َأ
َز بيَغزأنََة. يني أَلأدي  َفَخَطَب ليَتاجي الدِي

يَن َمَعُه، َوَلَأ يَ َروأ  َراكي الَّذي َت أ ، َونييَّاُت اْلأ ِأ ، َوتَ َغريََّتأ نييَّاَُتُ ِأ َع النَّاُس َذليَك َساَءُه ا َسَي َأ فَ َلمَّ ًَل َأ ُه َأهأ
ا َخَطَب َلهُ  ، فَ َلمَّ يني َياثي الدِي َلَة غي ِأ أَنَُّه يَ نأُصُر َدوأ ُه ن أ يُعونَُه ظَنًّا مي َا َكانُوا يُطي ُموُه، َوإيََّّ َأرأَسَل إيََل  ََيأدي

هي اْلأيَزانَةي؟  ُِ يفي َهذي ، َوتَ َتَحكَّ َتطُّ َعَليَّ َاَذا َتشأ يني يَ ُقوُل َلُه: ِبي َياثي الدِي َيافيَنا، َوَهَذا غي سأ َْنأُن ََجَعأَناَها ِبَي
ِأ  يَن ُه نأَدَك الَّذي َتَمَع عي َتُه، َوأَنأَت َقدي اجأ  الأُملأُك َقدأ َأَخذأ
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تَ  َأ أَنأَت َأعأتَ قأ َها، فَإي ُُموٍر َلَأ َتقيفأ َعَلي أ َتِني ِبي ، َوَوَعدأ قأطَاَعاتي ُِ اْلأي َنةي، َوَأقأَطعأتَ ُه َيت أ ِني َخطَبأُت َأَساُس الأ
َمَتَك. دأ  َلَك َوَحَضرأُت خي

، َوالأَعزأمي َعلَ  يدي دي تيَناعي الشَّ مأ َز، بَ عأَد اَلي تأقي أَلأدي يني إيََل عي َياُث الدِي ا َوَصَل الرَُّسوُل َأَجابَُه غي ى ُمَصاَْلَةي فَ َلمَّ
دي َغزأنََة َوُُمَارَبَتيهي ِبيَ  َهَد ُخَواريزأَم َشاهأ َعَلى َما يُرييُد، َوَقصأ َهَد َعَليأهي بيهي، َوَأشأ ا َأَجابَُه إيََل الأعيتأقي َأشأ ا، فَ َلمَّ

، َوَأرأَسَل إي  يني َوََنئيبيهي بيبيََلدي اْلأينأدي َهابي الدِي يني أَي أَبَك، َِمأُلوكي شي ٍد َعَليأهي أَيأًضا بيعيتأقي ُقطأبي الدِي ََل ُكلِي َواحي
ُهَما أَلأَف قُ َباٍء، َوأَلأَف قَ َلنأ  ن أ ، مي َيألي َن اْلأ اَئَة رَأأٍس مي ، َومي َيأني ، َوُسُيوفًا َكثيريًَة َوَجَتأ َهبي َق الذَّ ُسَوٍة، َوَمَناطي

َ، َوقَاَل: َْنأُن َعبييٌد َوِمََ  َتأ ُز اْلأيَلَع، َورََد اْلأ ُهَما َرُسوًَل، فَ َقبيَل أَلأدي ن أ ٍد مي ُ َوَأرأَسَل إيََل ُكلِي َواحي َتأ الييٌك، َواْلأ
 َحاٌب.َلُه َأصأ 

دي  سي َأ َيَظ الأبيََلَد، َوَمَنَع الأُم َلَكَة َوَح رأَشابُوَر َقدأ َضَبَط الأَممأ ََ بيََ َبَك إيلَيأهي، وََكا َن َوَساَر َرُسوُل أَي أ يَن مي
نأُه لَقيَيُه َعَلى بُ عأٍد، َوت َ  ا قَ ُرَب الرَُّسوُل مي ٍن، فَ َلمَّ ََذى، َوالنَّاُس َمَعُه يفي َأمأ َسادي َواْلأ ََ َل َوقَ بََّل َحافيَر الأ َرجَّ

ُبوٌل، َوسَ  ، َوَأمَّا الأعيتأُق َفَمقأ ُلُح ليلأَمَمالييكي ُ َفََل َيصأ َتأ ، َولَبيَس اْلأيلأَعَة، َوقَاَل: َأمَّا اْلأ َرسي ََ َف ُأَجازييهي الأ وأ
ََبَد. يٍَّة اْلأ  بيُعُبودي

َياثي ال نَُّه َأرأَسَل إيََل غي يَل َوَأمَّا ُخَواريزأُم َشاهأ فَإي نأُه ابأَن َخرأمي َأ يَ َتَصاَهَرا، َوَيطأُلُب مي نأُه َأ يني َيطأُلُب مي دِي
َتَسُمو  َز اق أ نأ أَلأدي َذا َمَلَكَها مي رُي َمَعُه يفي الأَعَساكيري إيََل َغزأنََة. فَإي َب َهَراَة إيََل طَاَعتيهي، َوَيسي ا الأَماَل َصاحي



َُواريزأَم َشاهأ، َوث ُ  َكري فََأَجابَُه إيََل َذليَك، َوَلَأ يَ بأَق إيَلَّ أَثأََلًَث: ثُ ُلٌث ْلي ، َوثُ ُلٌث ليلأَعسأ يني ُلٌث ليغيَياثي الدِي
َو، َوَسَي  ، َفَساَر َعنأ َهَراَة إيََل َمرأ ََ بي َمازَنأَدرَا تي َصاحي َوأ َََبُ إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ ِبي َع الصُّلأُح، فَ َوَصَل اْلأ

، َفَجزيَع  لصُّلأحي ُز ِبي : َما َْحََلَك َعَلى أَلأدي يني َياثي الدِي يًما َظَهَر أَثَ ُرُه َعَليأهي، َوَأرأَسَل إيََل غي ليَذليَك َجَزًعا َعظي
َياَِبَذ فََأَخَذَها، َوإيََل  ُز إيََل تيكأ . َفَساَر أَلأدي ََلُفَك َعَليَّ َياُنَك َوخي صأ َت، َهَذا؟ فَ َقاَل: َْحََلِني َعَليأهي عي ُبسأ

َعأمَ  ََ َيَأُمُرُه َوتيلأَك اْلأ َتا سأ جي بي سي َها، َوَأرأَسَل إيََل َصاحي ن أ يني مي َياثي الدِي الي َفَمَلَكَها، َوَقَطَع ُخطأَبَة غي
يَل، َصاحي  ، َوَقطأعي ُخطأَبةي ُخَواريزأَم َشاهأ، َوَأرأَسَل إيََل ابأني َخرأمي يني َهابي الدِي ِي َعَلى شي َحُّ بي ِبييَعاَدةي الَتَّ

َا، َفَخافَ ُهَما النَّاُس.َهَراَة، ِبييثألي  ِهي دي بيََلدي َدُِهَا بيَقصأ  َذليَك، َوََتَدَّ
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ريهي، َوَسريََّ َمَعُه ََخأَسَة آََلفي فَاريٍس مَ  نأ َأسأ ، مي ََ َيا َب َِبمي ، َصاحي يني َرَج َجََلَل الدِي َز َأخأ ََّ أَلأدي َع َأيأ ُثَّ إي
َهابي الدِي  َز الأَتََتي، َِمأُلوكي شي نَ َتُه، ديكأ هي َعنأُه، َوَزوََّجُه اب أ ََ ليُيعييُدوُه إيََل ُملأكيهي َويُزييُلوا ابأَن َعمِي َيا ، إيََل َِبمي يني

ي ِأ َما َرضي ُت َز َوقَاَل َلُه: أَن أ لأَعَة أَلأدي هي خي َُه َعَلى ليبأسي ا َخََل بيهي َوِبَّ ُز، فَ َلمَّ [ َوَساَر َوَمَعُه َأيأ ديكأ َأ ِأ ]َأ ُت
! تَ لأَبُسوا  َي لأَعَة َهَذا الأَمأأبُو ًتا، تَ لأَبُس خي َرُف بَ ي أ ، َوَأشأ ِأ نأُك نًّا مي ََبُ سي ، َوُهَو َأكأ يني َياثي الدِي لأَعَة غي  -خي

َز  ََلفي -يَ عأِني أَلأدي ََ َعَلى خي ُعو ِأ ُُمأمي َراَك ُكلَُّه َت أ ََّ اْلأ َلَمُه َأ دي َمَعُه إيََل َغزأنََة، َوَأعأ َز. ، َوَدَعاُه إيََل الأَعوأ  أَلأدي
َي إيقأطَاُعُه،  رُي َمَعَك، َوَعاَد إيََل َكاُبَل، َوهي نَِّني ََل َأسي ُز: فَإي ِأ َيُيبأُه إيََل َذليَك، فَ َقاَل َأيأ ديكأ ا فَ َل فَ َلمَّ

َز يُ َقبِيُح َلُه في  َبَك إيََل أَلأدي يني أَي أ نأ ُقطأبي الدِي ُز إيََل َكاُبَل َلقيَيُه َرُسوٌل مي عأَلُه، َوَيَأُمُرُه ِبييقَاَمةي َوَصَل َأيأ ديكأ
َأ َلَأ ََيأُطبأ َلُه ُهَو أَ  هي، َويَ ُقوُل َلُه إي ُُه أَنَُّه َقدأ َخَطَب َلُه يفي بيََلدي ، َوَُيأَبي يني َياثي الدِي يأًضا بيَغزأنََة ُخطأَبةي غي

 َويَ ُعوُد إيََل طَاَعتيهي، َوإيَلَّ َقَصَدُه َوَحارَبَُه.
َِ َأيأ  ا َعلي دي َغزأنََة. َوَوَصَل فَ َلمَّ َِ الأَعزأَم َعَلى َقصأ َز، َوَصمَّ ةي أَلأدي ََ ُسُه َعَلى َُمَاَل َأ ُز َذليَك َقويَيتأ نَ  ديكأ

رُي َعَليأهي ِبييَجابَةي ُخَواريزأَم َشاهأ إي  ، َوُيشي ََداََّي َوالتَُّحفي ْلأ يني ِبي َياثي الدِي َبَك إيََل غي ََل َما طََلَب أَيأًضا َرُسوُل أَي أ
َذ َلُه َذَهًبا َعَليأهي اْلأ  ََ ُهُل أُُموُر ُخَواريزأَم َشاهأ َوَغريأيهي، َوأَن أ ري َغزأنََة َتسأ نأ َأمأ َراغي مي ََ نأَد الأ ، َوعي ُُه، َفَكَتَب  ََ اَسأ

 ، يني َوَما فَ َعَلُه يفي الأبيََلدي َياثي الدِي َز َعَلى غي ََ أَلأدي َيا صأ َبَك يُ َعرِيفُُه عي ُز إيََل أَي أ َوأَنَُّه َعَلى َعزأمي َأيأ ديكأ
َأ َحَصَلتأ لَ  دي َغزأنََة، فَإي َبُك َجَوابَُه َيَأُمُرُه بيَقصأ َرُه، فََأَعاَد أَي أ ُر َأمأ َتظي َز، َوُهَو يَ ن أ ُه الأَقلأَعُة َأقَاَم ُمَشاقَّةي أَلأدي

َأ َلَأ ََتأُصلأ َلُه الأَقلأَعُة َوَقَصَدُه أَلأدي  َأ َيَأتيَيُه، َوإي َا إيََل َأ ، َأوأ يَ ُعوُد إيََل  ِبي يني َياثي الدِي ُز اْنأَاَز إيلَيأهي، َأوأ إيََل غي
 َكاُبَل.

َز َوَما َعَزَم َعَليأ  ُُه َخََبَ َأيأ ديكأ َز َُيأَبي يني َقدأ َكَتَب إيََل أَلأدي ََ َجََلُل الدِي هي، َفَكَتَب َفَساَر إيََل َغزأنََة، وََكا
ُز إيََل نُ وَّابيهي بيَقلأَعةي غَ  َنةي، َوَقدأ أَلأدي َن السَّ ُز َأوََّل رََجٍب مي نأُه، فَ َوَصَلَها َأيأ ديكأ تيَياطي مي حأ َلي ِأ ِبي زأنََة َيَأُمُرُه

، فَ نَ َهُبوا عي  بي الأبَ َلدي َحابَُه بينَ هأ َها، فََأَمَر َأصأ ِأ ُيَسلِيُموا إيلَيأهي الأَقلأَعَة، َوَمنَ ُعوُه َعن أ ُروُه فَ َل َع َحذي َة َمَواضي دَّ



نأُه،  نييٍَّة، َوَأَخَذ لَ مي يَناٍر رُكأ نَي أَلأَف دي َن اْلأيَزانَةي ََخأسي َِ إيلَيأهي مي َأ َسلَّ َالُّ ِبَي َي اْلأ َط الأَقاضي َن فَ تَ َوسَّ ُه مي
ريَح النَّاسُ  ََ َز، فَ  ، َوَقَطَع ُخطأَبَة أَلأدي يني ُز بيَغزأنََة ليغيَياثي الدِي ًئا آَخَر، َوَخَطَب َأيأ ديكأ اري َشي أ  بيَذليَك. التُّجَّ

َز بيُوُصولي َأيأ  لأَقلأَعةي، َوَوَصَل اْلأَََبُ إيََل أَلأدي َز ِبي ََ ُمَؤيَُّد الأُملأكي يَ ُنوُب َعنأ أَلأدي  وََكا
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يَ  يني يفي تيكأ هي، َوَخَطَب ليغيَياثي الدِي َُتَّ يفي َعُضدي َبَك إيلَيأهي، فَ  َز إيََل َغزأنََة، َوُوُصولي َرُسولي أَي أ اَِبَذ، ديكأ
َها إي  ُز َعن أ ا قَاَرَِبَا رََحَل َأيأ ديكأ ُطأَبةي، َفَخَطَب َلُه، َورََحَل إيََل َغزأنََة، فَ َلمَّ َن اْلأ َقَط اَسأَُه مي ََل بَ َلدي َوَأسأ

َذ إيلَيأهي  ََ َاليهي، َوأَن أ ُُه ِبي يني َُيأَبي َياثي الدِي ، وََكَتَب إيََل غي ََ ري، فََأقَاَم يفي ََتأَرا َن اْلأيَزانَةي الأَغوأ ي َأَخَذُه مي الأَماَل الَّذي
، َورَدَّ َعَليأهي الأمَ  َُمَراءي ُلأكي اْلأ َلًعا َوَأعأتَ َقُه، َوَخاطََبُه ِبي ، فََأرأَسَل إيلَيأهي خي َوالي النَّاسي نأ َأمأ ََ َومي ي َكا اَل الَّذي

َن اْلأيَزانَةي، َوقَاَل َلُه: َأمَّا َماُل اْلأيَزانَةي  لي َأَخَذُه مي اري َوَأهأ َواُل التُّجَّ ريَجُه، َوَأمَّا َأمأ ََنُه إيلَيأَك ليُتخأ فَ َقدأ َأَعدأ
، َوَقدأ  ِي لظُّلأ لَتَ َنا ِبي َتتيَح َدوأ َأ ُتَك َعنأُه  الأبَ َلدي فَ َقدأ َأرأَسلأُتُه )َمَع َرُسوِلي لييُ َعاَد( إيََل َأرأَِببيهي ليَئَلَّ نَ  ضأ َعوَّ

ُه. ََ عأ  ضي
َوالَ  َى  َوَأرأَسَل َأمأ َذ( َعَلى َأرأَِببيهي، فََأَّنأ ََ َأ يَ ُردَّ الأَماَل )الأُمن أ ي َغزأنََة، َوَأَمَرُه َأ النَّاسي إيََل َغزأنََة، إيََل قَاضي

لَ  َعى يفي الأَوصأ ، َوقَاَل: َأََن َأسأ يني ُطأَبةي ليغيَياثي الدِي ْلأ َز، َوَأَشاَر َعَليأهي ِبي َالُّ إيََل أَلأدي ي اْلأ َنُكَما ةي ب َ الأَقاضي ي أ
َهاهُ  ي يَ ن أ ، فََأرأَسَل إيََل الأَقاضي يني َياثي الدِي َََبُ إيََل غي ، فََأَمَرُه بيَذليَك، فَ بَ َلَغ اْلأ ري َوالصُّلأحي هأ َعني  َوالصِي

َناُدُه، فََأقَاَم بي  ََ َفَساُدُه َواتََّضَح عي َألأ يفي َعبأٍد أََبَق َقدأ َِب يءي إيلَيأهي، َوقَاَل: ََل َتسأ َغزأنََة ُهَو َوأَلأُدُز، الأَمجي
َكًرا إيََل ُروَ  ُز َعسأ َز الأَتََتي، فَأَقَاُموا َمَعُه، َوَسريََّ أَلأدي َكًرا إيََل َأيأ ديكأ يني َعسأ َياُث الدِي ، َوَسريََّ غي ََ يأَن َكا

بي  ، فَ َهَجُموا َعَلى َصاحي َُمَراءي ، َوَقدأ َأقأَطَعَها ليبَ عأضي اْلأ يني َي ليغيَياثي الدِي َها، فَ نَ َهُبوا َماَلُه، َوَأَخُذوا َوهي
َت َوتيلأَك  يني إيََل ُبسأ َياُث الدِي َأ َساَر غي َاُل َأ َتَضى اْلأ ، فَاق أ يني َياثي الدِي َدُه إيََل غي َأوأََلَدُه، فَ َنَجا َوحأ

ِأ َخَراَج َسَنٍة ليمَ  ليَها، َوَأطأَلَق َْلُ َسَن إيََل َأهأ ََتَدََّها َوَأحأ ََذى.الأويََليَةي، فَاسأ َن اْلأ َز مي نأ أَلأدي ِأ مي  ا ََنَْلُ
 

هي  َ َأوأََلدي ُلأفي َبنيأ ََ َواْلأ بي َمازَنأَدرَا ُر َوفَاةي َصاحي  ذيكأ
ََ َوَخلََّف َثََلثََة َأوأََلٍد، َفَمَلكَ  ُب َمازَنأَدرَا رُي( ، َصاحي شي يني )َأرأدي َ ُحَساُم الدِي َنةي تُ ُويفِي هي السَّ  بَ عأَدُه يفي َهذي

ُنُه ا َا الأَمليُك َعلييٌّ َشاهأ بأُن ُخَواريزأ اب أ ، َوِبي ََ ، فَ َقَصَد ُجرأَجا َن الأبيََلدي َسَط مي َوأ َرَج َأَخاُه اْلأ ََبُ، َوَأخأ َكأ َم ْلأ
َّا َصَنَع بيهي َأخُ  يهي فييَها، َفَشَكا إيلَيأهي ِمي ٍد، َوُهَو يَ ُنوُب َعنأ َأخي نأ وهُ َشاهأ ُتُكَش، َأُخو ُخَواريزأَم َشاهأ ُُمَمَّ ، مي

َدُه َعَليأهي، َأ يُ نأجي نأُه َأ ، )َوَطَلَب مي َن الأبيََلدي هي مي َراجي  إيخأ
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يهي ُخَواريزأَم َشاهأ يفي َذليَك، فَأَ  ََ يفي طَاَعتيهي( ، َفَكَتَب َعلييٌّ َشاهأ إيََل َأخي َمَرُه َوَيَأُخَذ َلُه الأبيََلَد ليَيُكو
ريي َمَعُه إيََل َمازَنأ  لأَمسي َُواريزأَم َشاهأ فييَها.ِبي ُطأَبةي ْلي ذي الأبيََلدي َلُه، َوإيقَاَمةي اْلأ ، َوَأخأ ََ  َدرَا

، َوَمَلَك  ، َماَت يفي َذليَك الأَوقأتي ََ َب َمازَنأَدرَا ، َصاحي يني ََّ ُحَساَم الدِي ، فَاتَُّيَق َأ ََ َفَساُروا َعنأ ُجرأَجا
ت َ  َغُر، َواسأ َصأ ، َفَدَخَل َعلييٌّ َشاهي الأبيََلَد، َوَمَعُه الأبيََلَد بَ عأَدُه َأُخوُه اْلأ َوالي َمأ ََل َعَلى الأقيََلعي َواْلأ وأ

، َوَأقَاَم بيَقلأعَ  لأقيََلعي َُخ الصَّغيرُي ِبي ُِ اْلأ ُه ن أ تَ َنَع مي ، فَ نَ َهُبوَها َوَخرَّبُوَها، َوامأ ََ ُب، َمازَنأَدرَا ةي ُكورَا، َصاحي
َواُل وَ  َمأ َي الَِّتي فييَها اْلأ ثأَل: َسارييََة َوآُمَل َوهي َأ َملَُّكوا ُأَساَمَة الأبيََلَد مي َخائيُر، َوَحَصُروُه فييَها بَ عأَد َأ الذَّ

يعيَها، َفَصاَرتأ يفي طَاَعتيهي، َوَعاَد  َُواريزأَم َشاهأ فييَها َجَي َب ْلي ، َوُخطي َي ُصو َن الأبيََلدي َواْلُأ َا مي َعلييٌّ َوَغريأيِهي
 ََ َوى الأَقلأَعةي الَِّتي فييَها َأُخوُه َشاهأ إيََل ُجرأَجا يعيَها، سي ََ يفي الأبيََلدي َماليًكا َْلَا َجَي ، َوَأقَاَم ابأُن َملأكي َمازَنأَدرَا

ني  صأ َُُه، َوَأُخوُه ََل يَ ُردُّ َجَواًِب، َوََل يَ نأزيُل َعنأ حي تَ عأطي يُلُه، َوَيسأ َتمي ُلُه، َوَيسأ َغُر، َوُهَو يُ َراسي َصأ  هي.اْلأ
 

يَنَة أَنأطَاكيَيةَ ذي  ُرو َمدي يني َكيأَخسأ َياثي الدِي ُر ُملأكي غي  كأ
يَنَة  ، َمدي ُب ُقونيَيَة َوبَ َلدي الرُّومي ُرو، َصاحي يني َكيأَخسأ َياُث الدِي ، َمَلَك غي ََ َنةي، ََثليَث َشعأَبا هي السَّ يفي َهذي

لي الأَبحأ  َي ليلرُّومي َعَلى َساحي ، َوهي َي ََما ْلأ  ري.أَنأطَاكيَيَة ِبي
َراٍج  َة أَب أ دَّ َها، َوَهَدَم عي ، َوَأطَاَل الأُمَقاَم َعَلي أ ََ َحَصَرَها قَ بأَل َهَذا التَّارييخي نأ َوَسَبُب َذليَك أَنَُّه َكا مي

يَن ِبيَ  َيرينأجي الَّذي َن[ الرُّومي إيََل الأ َا مي َوًة، فََأرأَسَل َمنأ ]ِبي َي ُسوريَها، َوَلَأ يَ بأَق إيَلَّ فَ تأُحَها َعن أ َُس، َوهي زييَرةي ُقَبأ
َها ن أ يني مي َياُث الدِي ، َفعينأَد َذليَك يَئيَس غي ِأ ُه ن أ َها ََجَاَعٌة مي ، فَ َوَصَل إيلَي أ ِأ تَ نأَجُدوُه َها، فَاسأ ن أ ، َورََحَل َقرييَبٌة مي

نَ َها ْلأيَبالي الَِّتي بَ ي أ َها، ِبي ن أ لأُقرأبي مي َكريهي ِبي نأ َعسأ ًة مي َها، َوتَ َرَك طَائيََ ريَةي  َعن أ ِأ بيَقطأعي الأمي هي، َوَأَمَرُه َ بيََلدي َوَبنيأ
َها. ن أ  مي

َن  ، َفطََلُبوا مي ِأ ُر َعَليأهي َمأ َتدَّ اْلأ ، َواشأ لي الأبَ َلدي هأ ًة َحَّتَّ َضاَق ِبَي َاُل َعَلى َذليَك ُمدَّ َتَمرَّ اْلأ َيرينأجي فَاسأ الأ
، ِأ نَي َعنأ ُمَضايَ َقتيهي ليمي ُُروَج ليَدفأعي الأُمسأ ََذا  اْلأ يَنةي ِبي َن الأَمدي ِأ مي َراَجُه ََ إيخأ ََّ الرُّوَم يُرييُدو َيرينأُج َأ َفَظنَّ الأ

ِأ ليُيَسلِيُمو  نَي، َوَطَلُبوُه ليمي تَ تَ ُلوا، فََأرأَسَل الرُّوُم إيََل الأُمسأ ، فَاق أ ِأ نَ ُه ُلأُف بَ ي أ ، فَ َوَقَع اْلأ َببي ُِ السَّ ا إيلَيأهي
ِأ  َن فَاعأَتَصُموا بيهي، الأبَ َلَد، فَ َوَصُلوا إيلَيأهي َيرينأُج َوَدَخُلوا اْلأيصأ ََزَم الأ ، فَاَّنأ َيرينأجي َتَمُعوا َعَلى قيَتالي الأ ، َواجأ

ا يفي طَائيََ  ِأ ُمُيدًّ يَنةي ُقونيَيَة، َفَساَر إيلَيأهي َدي ، َوُهَو ِبي يني َياَث الدِي ََ غي ََ َيطأُلُبو ليُمو نأ فََأرأَسَل الأُمسأ ٍة مي
َكريهي، ف َ  ،َعسأ ََ َ َشعأَبا  َوَصَلَها ََثّني
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َي  ي فييهي الأ َن الَّذي يَنَة )ََثليَثًة( ، َوَحَصَر اْلأيصأ َِ الأَمدي ، َوَتَسلَّ َ الرُّومي َنُه َوَبنيأ َاُل بَ ي أ رينأُج، َوَتَسلََّمُه، َوتَ َقرََّر اْلأ
. َيرينأجي َن الأ ََ بيهي مي  َوقَ َتَل ُكَل َمنأ َكا



 
ُر َعزألي ُولي  هي ذيكأ دي ََلَط َوَعوأ يَن إيََل خي بي َمارأدي ريي َصاحي ََ َوَمسي ََلَط َوُملأكي بيلأَبا بي خي ُتُمَر َصاحي  دي ُبكأ

َُ َِمأُلوُك َشاهأ َأرأ  ُتُمَر، َوَمَلَكَها بيلأَبا بيَها َوَلدي ُبكأ ََلَط َعَلى َصاحي َكُر خي َنةي قَ َبَض َعسأ هي السَّ َمَن بأني َويفي َهذي
، وََكَتبَ  ََ َما يني ُأرأُتَق بأني إييليَغازيي بأني الأِبي بأني َتييرأََتَش بأني إييليَغازيي بأني  َسكأ ري الدِي ََلَط إيََل ََنصي ُل خي َأهأ

َها. ُعونَُه إيلَي أ َتدأ  َأرأَتَق َيسأ
ريي )ُشَجاعي الدِي  َمي ًَل، فَ َقَبَض َعَلى اْلأ ََ َصبييًّا َجاهي ُتُمَر َكا ََّ َوَلَد ُبكأ نأ َوَسَبُب َذليَك َأ ُلَغ، َِمأُلوٍك مي يني قُ ت أ

ُنأدي َوالرَّ  ريَةي َمَع اْلأ ََ َحَسَن السِي هي، وََكا ََ َأََتبيَكُه، َوُمَدبِيَر بيََلدي ا َِمَالييكي َشاهأ َأرأَمَن( ، َوُهَو َكا يَّةي، فَ َلمَّ عي
تَ غَ  ُنأدي َوالأَعامَّةي، َواشأ َن اْلأ ََتي الأَكليَمُة َعَليأهي مي تَ َل ، قَ تَ َلُه اخأ رأبي َي الشُّ َما وي َواللَّعيبي َوإيدأ للَّهأ َل ُهَو ِبي

ُعونَُه إيلَ  َتدأ يَن، َيسأ بي َمارأدي ، َصاحي يني ري الدِي نأ ُجنأدي ََنصي ََلَط، َوََجَاَعٌة مي نأ َعامَّةي خي ، َفَكاَتَب ََجَاَعٌة مي ِأ يأهي
ََّ َأَِبهُ  َ َن الأُمُلوكي ْلي ََ َغريأيهي مي َا َكاتَ ُبوُه ُدو تي َشاهأ َأرأَمَن بأني  َوإيََّّ ََ ابأَن ُأخأ يني إييليغَازيي َكا ُقطأَب الدِي

ا ََتَدَّ  َنَُّه َلَأ َيُكنأ َلُه َوَلٌد، فَ َلمَّ ََ َشاهأ َأرأَمَن َقدأ َحَلَف َلُه النَّاُس يفي َحَياتيهي ْلي ، وََكا ََ َما َدتأ بَ عأَدُه َسكأ
َا ََيأ ثَُة َتَذاَكُروا تيلأَك اْلأ َادي هي اْلأ لي بَ يأتي َشاهأ َأرأَمَن، َهذي نأ َأهأ نَُّه مي يهي َوََُّلِيُكُه، فَإي عي َتدأ ، َوقَاُلوا: َنسأ ََ

. ِأ  َفَكاتَ ُبوُه َوَطَلُبوُه إيلَيأهي
لأَعَداَوةي َوالأعي  ُتُمَر ِبي ََ َقدأ َجاَهَر َوَلَد ُبكأ ، وََكا َُ ُُه بيلأَبا ََّ بَ عأَض َِمَالييكي َشاهأ َأرأَمَن، اَسأ يَ ُثَّ إي ، َساَر صأ َي ا

ََلَط َفحَ  َناُد َعَليأهي، وََكثُ َر ََجأُعُه، َوَساَر إيََل خي َجأ َتَمَع اْلأ ََلَط إيََل َمََلزَُكرأَد َوَمَلَكَها، َواجأ نأ خي َصَرَها، مي
ََّ َأَحًدا ََل ََيأَتنيُع َعَليأهي، َوُيَسلِي  َها، َوُهَو َيُظنُّ َأ يَن إيلَي أ بي َمارأدي َق َوُصوَل َصاحي ََ يَنَة، َوات َّ ََ إيلَيأهي الأَمدي ُمو

ََلَط َقدي اَتََّ  َل خي ََّ َأهأ َُ يَ ُقوُل َلُه: إي ٍم، فََأرأَسَل إيلَيأهي بيلأَبا َة َأَّيَّ دَّ ََلَط عي نأ خي لأَميألي فَ نَ َزَل َقرييًبا مي ُموّني ِبي
، َوالرَّأأُي أَنََّك تَ رأَحُل َعائيدً  َن الأَعَربي ََ مي َيُرو ِأ يَ نأ َذا َتَسلََّمُت إيلَيأَك، َوُه ُِ، فَإي َدًة َوتُقيي ا َمرأَحَلًة َواحي

ليَكُه َأََن. َأ َأمأ َنَِّني ََل َُيأكيُنِني َأ ُتُه إيلَيأَك، ْلي  الأبَ َلَد َسلَّمأ

(10/247) 

 

َعَد َعنأ َخََلَط َأرأَسَل إيلَيأهي يَ ُقوُل َلُه: تَ ُعوُد إي  ا أَب أ يَن َذليَك، فَ َلمَّ ُب َمارأدي َعَل َصاحي ََ َك، َوإيَلَّ فَ  ََل بَ َلدي
يَن. ، فَ َعاَد إيََل َمارأدي َيأشي َن اْلأ ََ يفي قيلٍَّة مي َنأ َمَعَك. وََكا قَ عأُت بيَك َوِبي ئأُت إيلَيأَك َوَأوأ  جي

َزييَرةي  ََّيري اْلأ ََ َودي ُب َحرَّا ري بأني أَيُّوَب، َصاحي لي أَِي َبكأ َرُف ُموَسى بأُن الأَعادي َشأ ََ الأَمليُك اْلأ ، َقدأ وََكا
ََلَط َقصَ  رأَت إيََل خي َأ سي ََلَط، يَ ُقوُل َلُه: إي َد خي َع أَنَُّه يُرييُد َقصأ ا َسَي يَن، َلمَّ بي َمارأدي ُت َأرأَسَل إيََل َصاحي دأ

َرُف  َشأ ََلَط ََجََع اْلأ ا َساَر إيََل خي ، فَ َلمَّ ِأ َوى َعَليأهي ََلَط فَ يَ قأ َأ ََيأليَك خي َا َخاَف َأ الأَعَساكيَر بَ َلَدَك، َوإيََّّ
ا فَ رَغَ  َواَل إيلَيأهي، فَ َلمَّ َمأ َر ََيأِبي اْلأ َلَها، َوَأقَاَم بيُدنَ يأسي يَن، فََأَخَذ َدخأ نأُه َعاَد إيََل  َوَساَر إيََل ويََليَةي َمارأدي مي

ي  َعاَمُة َتطأُلُب قَ رأَننيأ يَن َكَما قييَل: َخَرَجتي الن َّ بي َمارأدي ََ َمَثُل َصاحي ، َفَكا ََ . َحرَّا ي  فَ َعاَدتأ بيََل ُأُذَننيأ



ُتمُ  َا َوَلُد ُبكأ ليَها، َوِبي ََلَط َوَضيََّق َعَلى َأهأ َكَر َوَحَشَد، َوَحَصَر خي نَُّه ََجََع الأَعسأ َُ فَإي َر، َفَجَمَع َوَأمَّا بيلأَبا
َنادي َوالأَعامَّةي، َوَخَرَج إيلَيأهي، فَالأتَ َقوأ  َجأ َن اْلأ لأبَ َلدي مي نأَدُه ِبي ي َيَديأهي، َمنأ عي نأ َبنيأ َُ َوَمنأ َمَعُه مي ََزَم بيلأَبا ا، فَاَّنأ

، َوََجََع الأ  َي ُصو َن اْلُأ ُُِهَا مي يُش َوَغريأ ، َوُهَو: َمََلزَُكرأُد َوَأرأجي َن الأبيََلدي هي مي ي بيَيدي َعَساكيري، َوَعاَد إيََل الَّذي
ََلَط َوَضيََّق  َصاَر خي َها، َوَعاَوَد حي ن أ ثَ َر مي َتكأ ُتُمَر َواسأ َي َوَلدي ُبكأ ََل ذأ ِأ إيََل خي َطرَُّه ليَها، فَاضأ َعَلى َأهأ

ويهي َوَلعيبيهي، ُثَّ قَ َبُضوا َعَليأهي يفي الأَقلأَعةي، َوَأرأَسلُ  تيغَاليهي بيَلهأ ، َواشأ لأُملأكي ليهي ِبي َغريهي، َوَجهأ ََ ليصي وا إيََل بيلأَبا
َُوُه َعَلى َما َأرَاُدوا، َوَسلَُّموا  ََلَط، َوَحلَّ يعي َأعأَمالي خي ََل َعَلى َجَي تَ وأ ُتُمَر، َواسأ إيلَيأهي الأبَ َلَد َوابأَن ُبكأ

َبا ًرا َهيََّأ َأسأ ََ َمنأ إيَذا َأرَاَد َأمأ تَ َقرَّ ُملأُكُه، َفُسبأَحا ُتُمَر يفي قَ لأَعٍة ُهنَاَك، َواسأ سي َوَسَجَن ابأَن ُبكأ َمأ ْلأ بَُه ; ِبي
يني  ُدَها َِشأُس الدِي صي َها،  يَ قأ رأ َأَحُدُِهَا َعَلي أ دي ِأ يَ قأ يني يُوُسُف بأُن أَيُّوَب فَ َل َُ َوَصََلُح الدِي َلَوا ٌد الأبَ هأ ُُمَمَّ

وً  َأ ليُكَها َص ، فَ َيمأ َوالي َمأ ُر َعني الرِيَجالي َوالأبيََلدي َواْلأ ُز، الأَقاصي ُلوُك الأَعاجي ََ َيظأَهُر َهَذا الأَممأ ًوا.َواْلأ َأ  ا َع
ََّ َْنأ  ََل ُثَّ إي تَ وأ ََ َقدي اسأ ََلَط وََكا َب َميَّافَاريقينَي، َساَر َْنأَو ويََليَةي خي ، َصاحي لي يني أَيُّوَب بأَن الأَعادي َِ الدِي

ََلَط َأظأَهَر لَُه بيلأبَ  ا قَاَرَب خي ينَ ُتُه، فَ َلمَّ ُن ُموَسى َوَمدي صأ َها: حي ن أ َا مي نأ َأعأَماْلي ٍَ مي ةي ُحُصو دَّ َُ ]َعَلى[ عي ا
َُ الطَّرييَق َوقَاتَ َلُه فَ َهَزَمُه، َوَلَأ الأَعجأ  ، فََأَخَذ َعَليأهي بيلأَبا َغَل يفي الأُقرأبي َع، َوَأوأ ليتأ َز َعنأ ُمَقابَ َلتيهي، َفَطمي َأ  يُ 

ِأ َجرأَحى، َوَعاَد إيََل َميَّافَاريقينَي. َحابيهي إيَلَّ الأَقلييُل َوُه نأ َأصأ  مي
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ُر ُملأكي الأُكرأجي  تي َمليكي الأُكرأجي  ذيكأ َس َوَموأ يَنَة قُ رأ  َمدي
ًة َطوييَلًة،  ََلَط، وََكانُوا َقدأ َحَصُروُه ُمدَّ نأ َأعأَمالي خي َس، مي َن قُ رأ صأ َنةي َمَلَك الأُكرأُج حي هي السَّ يفي َهذي

نينَي، وَُكلُّ َمنأ  َة سي دَّ َل الأويََليَةي عي ُقوا َعَلى َمنأ فييهي، َوَأَخُذوا َدخأ ، َوََل َوَضي َّ ِأ ُدُه ََلَط ََل يُ نأجي يَ تَ َوَلَّ خي
. ِأ ُل إيلَيأهي َعى يفي رَاَحٍة َتصي  َيسأ

، َفََل َُيَاُب لَ  َن الأُكرأجي َدةي، َوإيزَاَحةي َمنأ َعَليأهي مي ُل ُرُسَلُه يفي َطَلبي النَّجأ َا يُ َواصي ََ الأَواِلي ِبي ُه ُدَعاٌء، وََكا
ُر َعَليأهي، وَ  َمأ ا طَاَل اْلأ ِي الأَقلأَعةي َعَلى َماٍل َكثيرٍي فَ َلمَّ ليي َر َلُه، َصاََلَ الأُكرأَج َعَلى َتسأ َأ ََل ََنصي رََأى َأ

يٍد  حي َأ َكاَنتأ َداَر تَ وأ رأٍك بَ عأَد َأ . َوَصاَرتأ َداَر شي ِأ ُه ن أ ََ  -َوإيقأطَاٍع َيَأُخُذُه مي ُعو َنَّ َّلليَّي َوإيَنَّ إيلَيأهي رَاجي ، -فَإي
َأُل اَّللََّ  ِأ َولَعي  َوَنسأ ويهي تَ َغُلوا بيَلهأ ََّ ُمُلوَك زََمانيَنا َقدي اشأ هي، فَإي نأدي نأ عي ًرا مي ليهي َنصأ ََلمي َوَأهأ سأ َل ليْلأي َأ ُيَسهِي ِأ َأ بيهي

. ظي الأبيََلدي َأ ِأ َعنأ َسدِي الث ُُّغوري َوحي هي  َوظُلأمي
ََّ اَّللََّ  ري اْلأي  -تَ َعاََل  -ُثَّ إي َُوا َنَظَر إيََل قيلَّةي ََنصي تَ َل . َواخأ ُه ُهَو، فََأَماَت َمليَكَة الأُكرأجي ، فَ تَ َوَلَّ ََلمي سأ

َنةي. ري السَّ ِأ إيََل آخي ى اَّللَُّ َشرَُّه ََ ِأ وََك نَ ُه  فييَما بَ ي أ
 

 ََ َتا بي ُلُرسأ ََةي َوَصاحي َليي َكري اْلأ َ َعسأ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ



، َساَر َعسأ  ََ َنةي، يفي رََمَضا هي السَّ ََ َمَع َِمأُلوكيهي َسنأَجَر يفي َهذي َتا نأ ُخوزيسأ ةي مي ََ َليي ََ  -َكُر اْلأ َوُهَو َكا
تي  َنةي طَاشأ َنَُّه َزوأُج اب أ ، ْلي َاجِي ريي اْلأ تيكينَي َأمي تي طَاشأ ، َولييَ َها بَ عأَد َموأ َعأَمالي َ ليتيلأَك اْلأ إيََل  -كينَي الأُمتَ َوِلِي

بُ َها يُ عأرَ  ، َوَصاحي ََ َتا َبالي ُلُرسأ ٍر جي َِي طَاهي ََ  -ُف ِبي َتا ََ َوُخوزيسأ بَ َها َ فَاريَس َوَأصأ َباٌل َمنييَعٌة َبنيأ َي جي  -َوهي
نَي. َهزيمي َلَها َوَعاُدوا ُمن أ  فَ َقاتَ ُلوا َأهأ

نأ َأَكابيري َِمَاليي ُتُمُر مي ُُه ُقشأ يني اَّللَّي اَسأ ري ليدي ةي النَّاصي ََ ََّ َِمأُلوًكا ليلأَخليي ََ َقدأ فَاَرَق َوَسَبُب َذليَك َأ كيهي َكا
، َوَأَخذَ  ََ َتا ُوزيسأ َتاَز ِبي ، َواجأ يني )الأَعَلوييِي الرَّازييِي ريي الدِي َن الأَوزييري َنصي رٍي رَآُه مي صي َمَة ليتَ قأ َها َما  اْلأيدأ ن أ مي

َرَمُه َوَعظََّمُه َوَزوََّجهُ  ، فََأكأ ََ َتا بي ُلُرسأ ٍر َصاحي َِي طَاهي َكَنُه( َوْلَيَق ِبي ٍر فَ َقويَي  َأمأ َ أَبُو طَاهي نَ َتُه، ُثَّ تُ ُويفِي اب أ
ُل تيلأَك الأويََليَةي. ُتُمَر، َوَأطَاَعُه َأهأ ُر ُقشأ  َأمأ

َر بيهي، َوََجََع الأَعَساكيَر َوسَ  َعَل َسنأَجُر َما أُمي ََ هي َوقيَتاليهي، فَ  دي عي الأَعَساكيري َوَقصأ َمأ اَر إيلَيأهي، فََأَمَر َسنأَجَر ِبي
يَّةي،فََأرأسَ  ُد َوََل ََيأُرُج َعني الأُعُبودي صي َأُل أَنَُّه ََل يَ قأ ُر، َوَيسأ ُتُمُر يَ عأَتذي  َل ُقشأ
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، َوَأرأ  ِأ ، فَ َهَزَمُه ِأ َكري، فَ َلقييَ ُه ، َونَ َزَل إيََل الأَعسأ َعأَمالي َل تيلأَك اْلأ رَُه، َفَجَمَع َأهأ َبلأ ُعذأ ِأ يَ قأ َسَل إيََل فَ َل
بي فَاري  ، يُ َعرِيفُ ُهَما َصاحي ََ َوالرَّيِي ََ َوَِهََذا بَ َها بي َأصأ َش، َصاحي مأ غي يني إييدأ ََل َوَِشأسي الدِي َس ابأني دَكأ

نأ ب َ  َرى مي ِأ َعَساكيُر ُأخأ يَف إيلَيأهي َا ُأضي ةي، َوُرِبَّ ََ َليي َكري اْلأ َة ِلي بيَعسأ َاَل، َويَ ُقوُل: إينَِّني ََل قُ وَّ غأَداَد اْلأ
َأ  َوَعاُدوا إيََل  ةي إي ََ َليي َكري اْلأ نأ َعسأ فَ ُهَما مي َدَة، َوَخوَّ ُهَما النَّجأ ن أ ، َوَطَلَب مي ِأ ُر ِبيي يَنئيٍذ ََل َأقأدي ، َوحي ِي َحرأ

َتَمرَّ َعَلى َحاليهي.  َمَلَك تيلأَك اْلأيَباَل، فََأَجاَِبُه إيََل َما َطَلَب، فَ َقويَي َجَنانُُه، َواسأ
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ُهَما يُ َقاري  يفي  ن أ ٍد مي ُر ُكلِي َواحي ، َوُعمأ َي ٌّ َصبييًّا آَخَر بيبَ غأَداَد، وََكاََن يَ تَ َعاَشَرا َنةي قَ َتَل َصِبي هي السَّ ُب َهذي

َوى  ، َُيَازيُحُه بيَذليَك، َوَأهأ كِينيي هي السِي َذي ريُبَك ِبي اَعَة َأضأ َخري: السَّ رييَن َسَنًة، فَ َقاَل َأَحُدُِهَا ليْلأ شأ َوُه َْنأ عي
َلهُ  ا َأرَاُدوا قَ ت أ َتَل، فَ َلمَّ َر بيهي لييُ قأ َذ َوُأمي فيهي َفَماَت، فَ َهَرَب الأَقاتيُل ُثَّ ُأخي َا، َفَدَخَلتأ يفي َجوأ  َطَلَب َدَواًة ِبي

ليهي: نأ قَ وأ  ]َوَورََقًة[ بَ يأَضاَء، وََكَتَب فييَها مي
َن اْلأَ  ُت َعَلى الأَكريميي بيَغريأي زَاٍد ... مي مأ ِي َقدي ليي لأَقلأبي السَّ  عأَمالي ِبي

ََ الأُقُدوُم َعَلى َكريميي  َأ تَ عأَتدَّ زَاًدا ... إيَذا َكا  َوُسوُء الظَّنِي َأ
ََد بأني َعبأدي الأَعزييزي بأني َمازََّة الأُبَخارييُّ رَ  ُد بأُن َأْحأ ََ ُُمَمَّ َها ُر جي يني َصدأ َُ الدِي َييَّ َوفييَها َحجَّ بُ رأَها ََن ةي أأُس اْلأ

، ِأ يفي الأبَ َلدي ُه َطَا، َويَ ُنوُب َعن أ ََراَج إيََل اْلأ ي اْلأ َقييَقةي، يُ َؤدِي بَ َها َعَلى اْلأ ََ َصاحي ا  بيُبَخاَرى، َوُهَو َكا فَ َلمَّ
نأَد قُ  ريَم بيبَ غأَداَد عي ََ َقدأ ُأكأ َنعأ َمعأُروفًا، وََكا ، َوَلَأ َيصأ ريَتُُه يفي الطَّرييقي نأ ُِبَاَرى، َحجَّ َلَأ َُتأَمدأ سي هي مي ُدومي



.َِ َر َجَهنَّ ُجَّاُج َصدأ ، َوََسَّاُه اْلأ اجي ُجَّ ريَتيهي َمَع اْلأ تأ إيلَيأهي ليُسوءي سي ََ ا َعاَد َلَأ يُ لأتَ   فَ َلمَّ
 ]الأَوفَ َياُت[

وي  ََ بأني َشبََّة النَّحأ ََرمي َمكِييُّ بأُن َرَّيَّ  يُّ َوفييَها، يفي َشوَّاٍل، َماَت َشيأُخَنا أَبُو اْلأ
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ُلُه، وَكَ  ث أ ، َلَأ َيُكنأ يفي زََمانيهي مي وي َواللَُّغةي َوالأقيَراَءاتي لنَّحأ ََ َعاريفًا ِبي ، وََكا لي صي لأَموأ ريُئ ِبي ََ َضرييًرا، الأُمقأ ا
هي َواْلأيَسابي َوَغريأي َذليَك َمعأريَفًة َحَسنَ  َيقأ َن الأ هي الأُعُلومي مي َوى َهذي ََ يَ عأريُف سي َبادي وََكا َياري عي نأ خي ََ مي ًة، وََكا

. َرٍة إيََل اللَّيألي نأ ُبكأ ََ َعَليأهي مي َتغيُلو ، ََل يَ َزاُل النَّاُس َيشأ َواُضعي ، َكثيرَي الت َّ ِأ  اَّللَّي َوَصاْليييهي
َث[ ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ]ذيكأ

ُقُر َِمأُلوُك اْلأَ  يني ُسن أ ََُّر الدِي َاجِي ُمَظ رُي اْلأ ٍع يُ َقاُل َوفييَها فَاريَق َأمي ضي َوأ َاجَّ ِبي ُبعي اْلأ هي السَّ ََةي الأَمعأُروُف بيَوجأ ليي
ُنأُد، فَ َوَصُلوا  ُِ اْلأ َاجُّ َوَمَعُه ، َوَساَر اْلأ امي َحابيهي إيََل الشَّ نأ َأصأ ٍة مي نَي، َلُه الأَمرأُجوُم، َوَمَضى يفي طَائيََ َساليمي

لي أَِي  َأ َوَوَصَل ُهَو إيََل الأَمليكي الأَعادي نأَدُه إيََل َأ َر، َوَأقَاَم عي ري بأني أَيُّوَب، فَأَقأَطَعُه إيقأطَاًعا َكثيريًا ِبييصأ َبكأ
َن َعَلى ن َ  ا قُبيَض الأَوزييُر َأمي نَُّه َلمَّ ُوََل، فَإي ائٍَة يفي َُجَاَدى اْلأ تِيمي ٍَ َوسي هي، َوَأرأَسَل َعاَد إيََل بَ غأَداَد َسَنَة ََثَا سي َأ

ُة َوَأقأَطَعُه الأُكوَفَة.َيطأُلُب الأَعوأ  ََ َليي َرَمُه اْلأ ا َوَصَل َأكأ يَب إيلَيأهي، فَ َلمَّ  َد، فَُأجي
 ]الأَوفَ َياُت[

،ُّ َكنأَدرَاّني سأ ِي بأُن َعبأدي الأَعزييزي اْلأي لي َعبأُد الأُمنأعي ضأ ََ َ أَبُو الأ َرةي، تُ ُويفِي خي الأَمعأُروُف  َوفييَها، يفي َُجَاَدى اْلأ
بأني النَّ  ََ َقدأ َمَضى إيََل الأَمايُورأقييِي يفي ريَسالٍَة ِبييفأرييقييََّة، َفَحَصَل لَ ِبي ََ بَ غأَداَد، وََكا َتا ، يفي َماَرسأ ِي ُه طأُروّني

 ََ قَائيهي، وََكا دي هي َعَلى َمَعاريفيهي َوَأصأ يَعَها يفي بَ َلدي يَناٍر َمغأريبييٍَّة، فَ رَّقَ َها َجَي نأُه َعَشَرُة آََلفي دي ًا فَامي ًَل َخريِي ضي
-  ُ َُه اَّللَّ ، َرْحي َِ الرَُّجلي ًة، -نيعأ لي ُمدَّ صي لأَموأ ، َوَأقَاَم ِبي ََدبي ِي اْلأ ََ قَ يِيًما بيعيلأ عأٌر َحَسٌن، وََكا ، َوَلُه شي

نأَدُه. َتَمعأُت بيهي َكثيريًا عي ََرمي َواجأ يأخي أَِي اْلأ تَ َغَل َعَلى الشَّ  َواشأ
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اَئة[]ُثَّ َدَخَلتأ  تِيمي  َسَنُة َأرأَبٍع َوسي
604 - 

اَئةٍ  تِيمي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبٍع َوسي
ري  هأ ُر ُملأكي ُخَواريزأَم َشاهأ َما َورَاَء الن َّ  ذيكأ

َها ََلحي َيََتي َوإيصأ َن الأ ََ مي َُراَسا ََ ِبي  َوَما َكا



ُد بأُن ُخوَ  يني ُُمَمَّ َنةي َعََبَ َعََلُء الدِي هي السَّ َطَا.يفي َهذي ََ ليقيَتالي اْلأ  اريزأَم َشاهأ ََّنأَر َجيأُحو
ري، َوثَ ُقَلتأ  هأ ، َوَما َورَاَء الن َّ ََ َتا ِأ بيبيََلدي تُ رأكيسأ ُمُه َطَا َكانُوا َقدأ طَاَلتأ َأَّيَّ ََّ اْلأ ِأ  َوَسَبُب َذليَك َأ َوطََأَُتُ

يَنةي ََنئيٌب ََيأِبي إيلَ  ِأ يفي ُكلِي َمدي ليَها، َوَْلُ ِأ َعَلى َأهأ َرأَكاَهاتي َعَلى َعاَدَتيي ََ اْلأ ُكُنو ِأ َيسأ َواَل، َوُه َمأ ُِ اْلأ يأهي
ي، فَاتُّ  َواحي َغَر، َوتيلأَك الن َّ ، وََكاشأ ََ ي ُأوزأَكنأَد، َوَبََلَساُغو ِأ بينَ َواحي ََ ُمَقاُمُه َأ ََيأليُكوا، وََكا ََّ قَ بأَل َأ َيَق َأ

ََ ََسَرأقَ نأَد َوُِبَاَرى، َويُ َلقَّبُ  َأ  ُسلأطَا َأ َخاََن نيي  -َخا ََلطي ََ السَّ َانييَّةي، -يَ عأِني ُسلأطَا نأ َأوأََلدي اْلأ . َوُهَو مي
نَي، فََأرأَسَل إي  ليمي ََّاري َعَلى الأُمسأ ِي الأُك نأ ََتَكُّ َر مي ، أَنيَف َوَضجي ََلمي َوالأُملأكي سأ ََل َعرييُق النََّسبي يفي اْلأي

 ََّ َرةي  -َعزَّ َوَجلَّ  -اَّللََّ  ُخَواريزأَم َشاهأ يَ ُقوُل َلُه: إي َعةي الأُملأكي وََكث أ نأ سي َا َأعأطَاَك مي َقدأ َأوأَجَب َعَليأَك ِبي
ِأ  َّا ََيأريي َعَليأهي ِأ ِمي ََّاري، َوَُتَلِيَصُه ي الأُك نأ أَيأدي ِأ مي نَي َوبيََلَدُه ليمي تَ نأقيَذ الأُمسأ َأ َتسأ ُُنودي َأ ِي  اْلأ َن التََّحكُّ مي

َمأ  ، وَ يفي اْلأ ِأ ُلُه إيلَيأهي ُل إيلَيأَك َما َْنأمي َطَا، َوَْنأمي َيُق َمَعَك َعَلى ُُمَارَبَةي اْلأ َبأَشاري، َوَْنأُن نَ تَّ َنذأُكُر َوالي َواْلأ
. ََ ِلي َُو ِأ ََل تَ  ةي، فََأَجابَُه إيََل َذليَك، َوقَاَل: َأَخاَف أَنَُّك كَّ ُطأَبةي َوَعَلى السِي  اَسأََك يفي اْلأ

ِأ َعَلى الأَوفَاءي ِبيَ  َفَسريََّ  بَ ُه َُوا َصاحي َأ َحلَّ لي ُِبَاَرى َوََسَرأقَ نأَد، بَ عأَد َأ ُب ََسَرأقَ نأَد ُوُجوَه َأهأ ا إيلَيأهي َصاحي
ََلحي  نأَدُه رََهائيَن، َفَشرََع يفي إيصأ َق َوالث ََّباَت َعَلى َما َبَذَل، َوَجَعُلوا عي دأ ُنوا َعنأُه الصِي َنُه، َوَضمي ري أَ  َتَضمَّ مأ

، َوَأَمَرهُ  ََ ََ ُمَضاَفٍة إيََل ُجرأَجا َتا َها، فَ َوَلَّ َأَخاُه َعلييًّا َشاهأ يفي َطََبيسأ دي رييري قَ َواعي ، َوتَ قأ ََ ظي  ُخَراَسا ْلأيَأ ِبي
لَتيهي، بينَ يأ  َي َدوأ هي َوَأعأَيا نأ َأقَاريبي ُأمِي ، َوُهَو مي َأ رَي ُكزأَلَك َخا َمي ، َوَوَلَّ اْلأ تيَياطي حأ َسابُوَر، َوَجَعَل َمَعُه َواَلي

زَ  يَنَة َزوأ ٍر َمدي يني َأَِب َبكأ نَي الدِي رَي َأمي َمي ، َوَوَلَّ اْلأ َامي يَنَة اْلأ رَي ُجلأَدَك َمدي َمي َكًرا، َوَوَلَّ اْلأ .َعسأ ََ 
ي َمَلَك   ، َوُهَو الَّذي َُمَراءي ََبَ اْلأ يني َهَذا َْحَّاًَل، ُثَّ َصاَر َأكأ نُي الدِي ََ َأمي ََ وََكا  -َكرأَما
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َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل  َ َعَلى َهَراَة، َوَجَعَل َمَعُه فييَها أَلأَف فَاريٍس  -َعَلى َما َنذأُكُرُه إي َُسنيأ رَي اْلأ َمي َوَأقَ رَّ اْلأ
نأ بيََلدي  هي مي يني َُمأُموًدا َعَلى َما بيَيدي َياَث الدِي يَّةي، َوَصاََلَ غي َُواريزأمي َن اْلأ تَ َناَب يفي مي رَي َواسأ سي ري، وََكرأمي الأَغوأ

 ، تيَياطي حأ ، َواَلي ظي َياَسةي، َواْلأيَأ ني السِي ُسأ ِأ ِبي ََ نُ وَّاًِب، َوَأَمَرُه نأ ُخَراَسا َا مي َس َوَغريأيِهي َو َوَسَرخأ َوََجََع َمرأ
َها، َوَعََبَ  ن أ َز مي يَعَها، َوَساَر إيََل ُخَواريزأَم، َوََتَهَّ َع  َعَساكيَرُه َجَي َي ََسَرأقَ نأَد، َوَسَي َتَمَع بيُسلأطَا ، َواجأ ََ َجيأُحو

َعاٌت َكثيريٌَة َوُمَغاَورَاٌت، فَ َتارًَة َلُه وَ  ِأ َوق أ نَ ُه َطَا، َفَحَشُدوا، َوََجَُعوا، َوَجاُءوا إيلَيأهي َفَجَرى بَ ي أ ََترًَة اْلأ
 َعَليأهي.

 
ري َهَراةَ  يَل َوَحصأ ُر قَ تألي ابأني َخرأمي  ذيكأ

يَل ُثَّ  ََّ ابأَن َخرأمي َب َهَراَة  -إي ِأ إيََل  -َصاحي يهي يَّةي، َوتَ َعدِي َكري ُخَواريزأَم َشاهأ ليلرَّعي رََأى ُسوَء ُمَعاَمَلةي َعسأ
ُر، َويُ َعرِيفُُه َما َصنَ عُ  ، َوبَ َعَث َرُسوًَل إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ يَ عأَتذي ِأ ِأ َوَحَبَسُه ، فَ َقَبَض َعَليأهي َوالي َمأ َِ و اْلأ ا، فَ َعُظ



ُن فيعأَلُه، َوَيَأُمرُ  سي َتحأ َطَا َفَكَتَب إيلَيأهي َيسأ تيَغاليهي بيقيَتالي اْلأ شأ ُنأدي َعَليأهي، َوَلَأ َُيأكينأُه ُُمَاق َُّتُه َلي اذي اْلأ ََ ُه ِبيين أ
زَّ  ، َوقَاَل َلُه: إينَِّني َقدأ َأَمرأُت عي ِأ َاَجتيهي إيلَيأهي ِأ ْلي يَن قَ َبَض َعَليأهي يني ُجلأَدَك بأَن طُغأُرَل  الَّذي َب  -الدِي َصاحي

َامي  ريي إي  -اْلأ لأَمسي ريَتيهي، َوَأرأَسَل إيََل ُجلأَدَك َيَأُمُرُه ِبي ني سي ليهي َوُحسأ نأ َعقأ نأَدَك ليَما َأعأَلُمُه مي ََ عي َأ َيُكو ََل َأ
ي  َأ َُيأَتاَل يفي الأَقبأضي َعَلى ُحَسنيأ يَل َوَلوأ َأوَُّل َساَعٍة يَ لأَقاُه.َهَراَة، َوَأَسرَّ إيلَيأهي َأ  بأني َخرأمي

يأ فَاريٍس  ََ َها  -َفَساَر ُجلأَدُك يفي أَلأ ََراَة، فَ َهَوى إيلَي أ َي َسنأَجَر، َواليًيا ِبي لأطَا َم السُّ ََ أَبُوُه طُغأُرُل َأَّيَّ وََكا
 ََ يعي ُخَراَسا َواقي ََيأَتارَُها َعَلى َجَي َشأ ْلأ ا قَاَربَ -ِبي ُُروجي ليتَ َلقِييهي،  ، فَ َلمَّ ْلأ يَل النَّاَس ِبي َهَراَة َأَمَر ابأُن َخرأمي

بأني  ََ َكبيريًا َقدأ َحنََّكتأُه التََّجاريُب، فَ َقاَل َلي ، وََكا بي ََواَجه الصَّاحي ي َوزييٌر يُ عأَرُف ِبي ََ ليلأُحَسنيأ يَل: وََكا َخرأمي
ُخُل إيلَيأ  ََ ُخَواريزأُم َشاهأ ََل ََتأُرجأ إيََل ليَقائيهي َوَدعأُه َيدأ َأ َيُكو َر بيَك، َوَأ َأ يَ غأدي نَِّني َأَخاُف َأ ريًدا، فَإي ََ َك ُمن أ

َطغيَن َذلي  َأ َيضأ ريي َوََل أَلأَتقييهي، َوَأَخاُف َأ َمي ثأُل َهَذا اْلأ َدَم مي َأ يَ قأ َك َعَليَّ َأَمَر بيَذليَك. فَ َقاَل: ََل ََيُوُز َأ
.ُخَواريزأَم َشاهأ، َوَما َأظُنُّ   ُه يَ َتَجاَسُر َعَليَّ
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لأتيَقاءي وَ  َل ليَلي بيهي تَ َرجَّ ُهَما بيَصاحي ن أ ٍد مي ا َبُصَر ُكلُّ َواحي يَل، فَ َلمَّ ُ بأُن َخرأمي َُسنيأ ََ ُجلأَدُك َفَخَرَج إيلَيأهي اْلأ َكا
تَ َلُطوا ِبييَما، َوَحاُلوا بَ  لأَقبأضي َعَليأهي، فَاخأ َحابَُه ِبي َحابيهي، َوقَ َبُضوا َعَليأهي. َقدأ َأَمَر َأصأ يَل َوَأصأ َ ابأني َخرأمي نيأ

، فََأَمَر ِبييغأََلقي الأَبابي َوالطُُّلوعي  َالي ْلأ ََبُوا الأَوزييَر ِبي يَنَة َوَأخأ َحابُُه َوَدَخُلوا الأَمدي ََزَم َأصأ َواري، فَاَّنأ َسأ  إيََل اْلأ
َصاري، َونَ َزَل ُجلأَدُك َعَلى ا تَ َعدَّ ليلأحي ِي الأبَ َلَد، بيَقتألي َواسأ َأ َلَأ ُيَسلِي ُدُه، إي ، َوَأرأَسَل إيََل الأَوزييري يَ تَ َهدَّ لأبَ َلدي

ُِ الأب َ  ُلأَدَك: ََل ُأَسلِي ، َوقَاَل ْلي يني َُمأُموٍد الأُغورييِي َياثي الدِي َعاري غي يَل، فَ َناَدى الأَوزييُر بيشي َلَد إيلَيأَك، ابأني َخرأمي
ري  َلُه. َوََل إيََل الأَغادي َبييهي قَ ب أ ، َوْلي يني َا ُهَو ليغيَياثي الدِي يَل، َوإيََّّ  ابأني َخرأمي

، فَ ُقتيَل ابأُن  َعلأ َأ ِأ يَ  ، فَ َل ِي ليي لتَّسأ وري، َفَخاَطَب الأَوزييَر، َوَأَمَرُه ِبي يَل إيََل السُّ ُموا ابأَن َخرأمي يَل، فَ َقدَّ َخرأمي
ري، فَ َقدأ تَ َقدَّ  هي َعاقيَبُة الأَغدأ َرانيهي َوَهذي َأ ريهي، وَُك يني الأُغورييِي َما َيُدلُّ َعَلى َغدأ َهابي الدِي نأَد شي َباريهي عي نأ َأخأ َم مي

َسَن إيلَيأهي. َّنأ َأحأ ََ ِمي َسا حأ  اْلأي
َذ ُخَواريزأُم شَ  ََ ، فَأَن أ َالي َلييَّةي اْلأ يَل َكَتَب ُجلأَدُك إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ ِبي ا قُتيَل ابأُن َخرأمي َأ فَ َلمَّ اهأ إيََل ُكزأَلَك َخا

ٍر  -َواِلي نَ يأَسابُوَر  - يني أَِي َبكأ نيي الدِي ََ  -َوإيََل َأمي َز بي َزوأ ريي إيََل َهَراَة  -َصاحي لأَمسي َيَأُمُرُِهَا ِبي
َها، َفَسارَا يفي َعَشَرةي آََلفي فَاريٍس، فَ نَ َزُلوا َعَلى َهَراَة، َورَاَسُلوا الأوَ  ذي َصاريَها َوَأخأ ِأ َوحي ، فَ َل ِي ليي لتَّسأ زييَر ِبي

ثأَل َهَراَة، َلكينأ إيَذا َوَصَل ال ِأ مي ُِ إيلَيأُك َن الأَمَحلِي َما ُيَسلِي ِأ مي ، َوقَاَل: لَيأَس َلُك ِأ َيتأ إيلَيأهي َُ يَ لأَت لأطَا سُّ
ِأ يَ قأ  وا يفي قيَتاليهي، فَ َل تُ َها إيلَيأهي. فَ َقاتَ ُلوُه، َوَجدُّ رُوا َعَليأهي.ُخَواريزأُم َشاهأ َسلَّمأ  دي

َر َخنأَدقَ َها، َوَشَحنَ هَ  ََ َواٍر َُمأَكَمٍة، َوَح َل َْلَا َأرأبَ َعَة َأسأ يَل َقدأ َحصََّن َهَراَة، َوَعمي ََ ابأُن َخرأمي ا وََكا
ًئا  يَنةي َشي أ نأ ُكلِي َما َأرَاَد قَاَل: بَقييُت َأَخاُف َعَلى َهذيهي الأَمدي ا فَ رََغ مي ريَةي، فَ َلمَّ لأمي َأ ِبي ًدا، َوُهَو َأ َواحي



ا حَ  َوارََها. فَ َلمَّ ريُق َأسأ َدًة فَ َتخأ َعًة َواحي ًما َكثيريًَة، ُثَّ تُ رأَسُل ُدف أ َياُه الَِّتي َْلَا َأَّيَّ َر الأمي َصَرَها َهُؤََلءي ُتَسكَّ
َتَمَعتأ َكثيريًا، ُثَّ  َياَه َحَّتَّ اجأ ُروا الأمي يَل، َفَسكَّ َل ابأني َخرأمي ُعوا قَ وأ َا  َسَي َأطأَلُقوَها َعَلى َهَراَة فََأَحاَطتأ ِبي

ًَل  َْلَا َوحأ َنأَدُق َماًء، َوَصاَر َحوأ َتَْلَ اْلأ َيَعٌة، فَامأ يَنةي ُمرأَت ََّ َأرأَض الأَمدي َ وري ْلي لأ إيََل السُّ تَ َقَل َوَلَأ َتصي ، فَان أ
ِأ َعني  هي ُِ الأقيَتاُل ليبُ عأدي ُه ، َوَلَأ َُيأكين أ ِأ ُه َكُر َعن أ َأ ََيأَتليَئ  الأَعسأ يَل: َأ َد ابأني َخرأمي ََ َقصأ يَنةي. َوَهَذا َكا الأَمدي

َنأَدُق َماًء،  اْلأ
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ُل ابأني َخرأمي  ََ قَ وأ َف الأَماُء، َفَكا ًة َحَّتَّ َنشي يَنةي، فََأقَاُموا ُمدَّ َن الأَمدي َن الأُقرأبي مي ُل مي نأ َوََيأَنَع الأَوحأ يَل مي
. َسني اْلأيَيلي  َأحأ

َنُه وَ وَ  نَُّه َداَم الأقيَتاُل بَ ي أ ريهي، َوَأمَّا ُخَواريزأُم َشاهأ فَإي َطَا َوَأسأ َيي نَ ُعوُد إيََل قيَتالي ُخَواريزأَم َشاهي اْلأ َطَا، َف َ اْلأ َبنيأ
 ََ ليُمو ََزَم الأُمسأ ، ُثَّ اَّنأ ِأ نَ ُه َتدَّ الأقيَتاُل، َوَداَم بَ ي أ تَ تَ ُلوا، َواشأ مي اق أ ََّيَّ َر َكثيرٌي بَ عأضي اْلأ َهزيَيًَة قَبييَحًة، َوُأسي

رٌي َكبيرٌي يُ َقاُل لَُه  َر َمَعُه َأمي َرى ُخَواريزأُم َشاهأ، َوُأسي َسأ نأ َُجأَلةي اْلأ ََ مي ، َوقُتيَل َكثيرٌي. وََكا ِأ ُه ن أ َُ بأُن مي ُفََل
ٌد. ُعوٍد[ َأَسَرُِهَا رَُجٌل َواحي يني ]َمسأ َهابي الدِي  شي

َأ  َوَوَصَلتي الأَعَساكيرُ  ُت ُكزأَلَك َخا ، فََأرأَسَلتي ُأخأ ِأ ََ َمَعُه لأطَا يَُّة إيََل ُخَواريزأَم، َوَلَأ يَ َرُوا السُّ ََلمي سأ  -اْلأي
بي نَ يأَسابُوَر  ا َأََتُه اْلأَََبُ َساَر َعنأ َهَراَة لَيأًَل إيََل  -َصاحي َاَل، فَ َلمَّ َلَمتأُه اْلأ ُر َهَراَة، َوَأعأ َوُهَو ُُيَاصي

ٍر نَ يأَسابُ  يني أَبُو َبكأ نُي الدِي رُي َأمي َمي ََ  -وَر، َوَأَحسَّ بيهي اْلأ َز ُب َزوأ َن  -َصاحي هي مي نأدي فََأرَاَد ُهَو َوَمنأ عي
ََ إي  ُرُجو ، فَ َيخأ ِأ ُل َهَراَة فييهي ِأ َحرأٌب َيطأَمُع بيَسَببيَها َأهأ نَ ُه َأ ََيأريَي بَ ي أ َعُه، ََمَاَفَة َأ َُمَراءي َمن أ ِأ اْلأ لَيأهي

َسُكوا َعنأ ُمَعاَرَضتيهي.فَ ي َ  ِأ َما يُرييُدونَُه، فَأَمأ ُه ن أ ََ مي ُلُغو  ب أ
َأ يُ َعمِي  َن الأُغورييَّةي، َفَشرََع ُكزأَلَك َخا ا َمَلَكَها مي ََ ُخَواريزأُم َشاهأ َقدأ َخرََّب ُسوَر نَ يأَسابُوَر َلمَّ ُرُه، وََكا

َن ا ثَ َر مي َتكأ ريََة، َواسأ َها الأمي َخَل إيلَي أ ُد َوَأدأ َأ َصحَّ فَ قأ ََ إي تييََلءي َعَلى ُخَراَسا سأ ، َوَعَزَم َعَلى اَلي ُنأدي ْلأ
. َي لأطَا  السُّ

هي، َوَقَطَع ُخطأ  سي َأ ، َفَدَعا إيََل نَ  ََ َتا يهي َعلييٍِ َشاهأ َوُهَو بيَطََبيسأ َي إيََل َأخي لأطَا مي السُّ يهي َوبَ َلَغ َخََبُ َعدأ َبَة َأخي
لأ  تَ َعدَّ ليَطَلبي السَّ يًما.َواسأ تيََلطًا َعظي َُ اخأ تَ َلَطتأ ُخَراَسا  طََنةي، َواخأ

َأ َتدَ  ُعوٍد: َيَيُب َأ يني َمسأ َهابي الدِي َر قَاَل َلُه ابأُن شي ا ُأسي نَُّه َلمَّ َُ ُخَواريزأُم َشاهأ فَإي لأطَا لأطََنَة َوَأمَّا السُّ َع السَّ
تَ  ًما لََعلييٍِ َأحأ رَي َخادي ، َوَتصي مي ََّيَّ هي اْلأ ُم َلُه يفي َهذي ُعوٍد، َويُ َقدِي ُم ابأَن َمسأ َك، َفَشرََع ََيأدي اُل يفي َخََلصي

ُعوٍد: َأَرى هَ  بأني َمسأ ي َأَسَرُِهَا َلي َمُه، فَ َقاَل الرَُّجُل الَّذي ََُّه، َويُ َعظِي َذا الرَُّجَل الطََّعاَم، َوَُيأليَعُه ثيَيابَُه َوُخ
ُمَك، َفَمنأ أَنأَت؟ فَ َقاَل: َأََن فُ  َم يُ َعظِي ََّ الأَقوأ ََل َأ َرَمُه، َوقَاَل: َلوأ ي. فَ َقاَم إيلَيأهي َوَأكأ ، َوَهَذا ُغََلمي ٌَ ََل

َأ يَ رأ  ُعوٍد: إيِّني َأَخاُف َأ ًما، فَ َقاَل لَُه ابأُن َمسأ ُتَك، ُثَّ تَ رََكُه َأَّيَّ ي َْلَطأَلقأ نأدي ََكانيَك عي َع َعَرُفوا ِبي جي



، َفََل يَ َراّني َأهأ  ََ َهزيُمو ِأ الأُمن أ يُق ُصُدورُُه ََ الأَعَزاَء َوالأَمأأَُتَ، َوَتضي ََ َأِّني قُتيلأُت، فَ يَ عأَمُلو ِأ فَ َيظُنُّو ليي َمَعُه
 ليَذليَك ُثَّ 
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َلُه إيلَيأَك، فَ َقرَّرَ  َن الأَمالي َحَّتَّ َأْحأي ًئا مي َأ تُ َقرِيَر َعَليَّ َشي أ بُّ َأ ليُك، َوُأحي ََ َماِلي فََأهأ ُمو َتسي َعَليأهي َماًَل،  يَ قأ
رُ  ، َوُُيأضي ِأ بيَعافيَيِتي ُُه ليي َوَُيأَبي َهُب بيكيَتاِي إيََل َأهأ َأ ََتأُمَر رَُجًَل َعاقيًَل َيذأ ُل َوقَاَل َلُه: ُأرييُد َأ  َمَعُه َمنأ َُيأمي

 الأَماَل.
َلَنا، َوَلكينَّ َهَذا ُغََل  ََ َأهأ ِأ ََل يَ عأريُفو َحاَبُك ََّ َأصأ ََ لَُه ُثَّ قَاَل: إي ليي فََأذي قُُه َأهأ ي أَثيُق بيهي، َوُيَصدِي مي

َي َُيأُمونَُه، فَ  َُرأَسا َن الأ ًة مي دَّ ُطَائييُّ فَ َرًسا، َوعي َُه َوَأرأَسَل َمَعُه اْلأ هي، َفَسريَّ اذي ََ ُطَائييُّ ِبيين أ َساُروا َحَّتَّ قَارَبُوا اْلأ
َُ َعنأ ُخَواريزأَم شَ  َُرأَسا تَ بأَشَر بيهي النَّاُس ُخَواريزأَم، َوَعاَد الأ اهأ، َوَوَصَل ُخَواريزأُم َشاهأ إيََل ُخَواريزأَم، فَاسأ

َا َصَنَع أَ  َا َصَنَع ُكزأَلُك بينَ يأَسابُوَر، َوِبي َباُر ِبي َخأ ُخوُه َعلييٌّ َشاهأ َوُضريَبتي الأَبَشائيُر َوزَي َُّنوا الأبَ َلَد، َوأَتَ تأُه اْلأ
. ََ َتا  بيَطََبيسأ

 
ُر َما ف َ  ََ ذيكأ َُراَسا  َعَلُه ُخَواريزأُم َشاهأ ِبي

َأ َوَأُخوُه َعلييٌّ َشاهأ  َا فَ َعَلُه ُكزأَلُك َخا َباُر ِبي َخأ ا َوَصَل ُخَواريزأُم َشاهأ إيََل ُخَواريزأَم أَتَ تأُه اْلأ ُُِهَا،  َلمَّ َوَغريأ
، َوَوَصَل  ََ َوتَبيَعتأُه الأَعَساكيُر، فَ تَ َقطََّعتأ تَُّة َفَساَر إيََل ُخَراَسا سي َوَمَعُه سي ادي مي السَّ َها يفي الأيَ وأ ُهَو إيلَي أ

، َوبَ َلَغ َأَخاهُ  َواَلُه َوَعَساكيَرُه َوَهَرَب َْنأَو الأعيَراقي َأ ُوُصولُُه، فََأَخَذ َأمأ ، َوبَ َلَغ ُكزأَلَك َخا ٍَ َعلييًّا  فُ رأَسا
ًئا  ََ ُملأَتجي َتا سأ ُوزَُكوه َشاهأ، َفَخاَفُه، َوَساَر َعَلى َطرييقي ُقهي بي َفريأ ، َصاحي يني َُمأُموٍد الأُغورييِي َياثي الدِي إيََل غي

نأَدُه. َزَلُه عي َرَمُه، َوأَن أ  فَ تَ َلقَّاُه، َوَأكأ
َرَها، َوَجَعَل فييَها ََنئيًبا، َوَساَر إيََل َهَرا َلَح َأمأ نَُّه َدَخَل نَ يأَسابُوَر، َوَأصأ  َة، فَ نَ َزلَ َوَأمَّا ُخَواريزأُم َشاهأ فَإي
ِأ َصَبَُ  ََّنَُّ ِأ ْلي ، َوَوثيَق ِبيي َُمَراءي َسَن إيََل ُأولَئيَك اْلأ ُرونَُه، َوَأحأ يَن ُُيَاصي َكريهي الَّذي َها َمَع َعسأ وا َعَلى َعَلي أ

بيريي  ني َتدأ ُسأ نأ َهَراَة َغَرًضا ِبي ُلُغوا مي ُوا، َوَلَأ يَ ب أ َالي َوَلَأ يَ تَ َغريَّ ريهي يفي تيلأَك اْلأ تيثَالي َأمأ َذليَك الأَوزييري، فََأرأَسَل  امأ
يَنَة إيَذا َحَضرأُت، وَ  ُِ الأَمدي َكريي أَنََّك ُتَسلِي َت َعسأ َقدأ ُخَواريزأُم َشاهأ إيََل الأَوزييري يَ ُقوُل لَُه: إينََّك َوَعدأ

ُقو  ، ََل تُ ب أ ََ اُرو ِأ َغدَّ َِّني َأعأريُف أَنَُّك َعُل، ْلي . فَ َقاَل: ََل َأف أ ِأ ُِ الأبَ َلَد َحَضرأُت َفَسلِي ََ َعَلى َأَحٍد، َوََل ُأَسلِي
يني َُمأُموٍد. َياثي الدِي  إيَلَّ إيََل غي

َََق ََجَاَعٌة مي  يَلٌة، فَات َّ ِأ َيُكنأ فييهي حي نأ َذليَك، َوزََحَف إيلَيأهي بيَعَساكيريهي، فَ َل َب ُخَواريزأُم َشاهأ مي لي فَ َغضي نأ َأهأ
ٌر، َهَراَة َوقَاُلوا: َهَلَك النَّاُس مي  َنا َمَعاييُشَنا، َوَقدأ َمَضى َسَنٌة َوَشهأ لَّةي، َوَقدأ تَ َعطََّلتأ َعَلي أ ُوعي َوالأقي َن اْلأ

ِي الأبَ َلدي إيََل ُخَواريزأَم َشاهأ إيَذا ليي ََ الأَوزييُر يَعيُد بيَتسأ  وََكا
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، وَ  ِأ هي َوَصَل إيلَيأهي، َوَقدأ َحَضَر ُخَواَرزأم َشاهأ َوَلَأ ُيَسلِي نأ َهذي ، َواْلأَََلصي مي ِي الأبَ َلدي ليي َأ َْنأَتاَل يفي َتسأ َيَيُب َأ
ةي الَِّتي َْنأُن فييَها. دَّ  الشِي

، َفَمضَ  ِأ لأَقبأضي َعَليأهي ِأ ِبي َرُه َكريهي، َوَأمأ نأ َعسأ ِأ ََجَاَعًة مي تَ َهى َذليَك إيََل الأَوزييري، فَ بَ َعَث إيلَيأهي ُنأُد فَان أ ى اْلأ
 ، ِأ هي، َفَمَضى ليَذليَك، إيلَيأهي سي َأ َتاَج الأَوزييُر إيََل َتَدارُكيَها بينَ  َِ َخطأبُ َها، فَاحأ َنٌة يفي الأبَ َلدي َعُظ فَ ثَاَرتأ فيت أ

ََ َفَخرَّبُوا بُ رأ  ُلُه َُمأَتليُطو ْلأَََبي، َوزََحَف إيََل الأبَ َلدي َوَأهأ َن الأبَ َلدي إيََل ُخَواَرزأم َشاهأ ِبي ي مي َفَكَتَب مي َن َجنيأ
وري، َوَدَخُلوا الأبَ َلَد َفَمَلُكوُه، َوقَ َبُضوا َعَلى الأَوزييري فَ َقتَ َلُه ُخَواَرزأم َشاهأ، َوَمَلَك الأبَ َلَد، َوذَ  ليَك َسَنَة السُّ

َي أَُمَرائي  نأ َأعأَيا ، َوُهَو مي ريي ُملأكأ َلَح َحاَلُه، َوَسلََّمُه إيََل َخاليهي َأمي اَئٍة، َوَأصأ تِيمي هي ََخأٍس َوسي ِأ يَ َزلأ بيَيدي هي، فَ َل
 َحَّتَّ َهَلَك ُخَواَرزأم َشاهأ.

َتأأَسَرُه ي َ  ي اسأ َطَا ُمَديأَدًة، فَ َقاَل َلُه الَّذي نأَد اْلأ نَُّه َأقَاَم عي ُعوٌد فَإي يني َمسأ َهابي الدِي ََّ َوَأمَّا ابأُن شي ًما: إي وأ
نأ َخََبيهي  نأَدَك مي يشأ عي َم فَإي ريَُك ُخَواَرزأم َشاهأ َقدأ ُعدي ؟ فَ َقاَل َلُه: َأَما تَ عأريفُُه؟ ! قَاَل: ََل. قَاَل: ُهَو َأسي

َ َيَديأهي إيََل َِمأَلَكتيهي  رُي َبنيأ ُدُمُه، َوَأسي َ َلَأ تُ َعرِيفأِني َحَّتَّ ُكنأُت َأخأ نأَدَك. فَ َقاَل: َلي ََ عي ي َكا ِأ الَّذي ُتُك َأ ؟ قَاَل: خي
رأ  : سي َطَّائييُّ َما، َوَِبَلَغ يفي َذليَك.َعَليأهي. فَ َقاَل اْلأ َسَن إيلَيأهي َرَمُهَما، َوَأحأ  بيَنا إيلَيأهي َفَسارَا إيلَيأهي، فََأكأ

 
يني َُمأُمودٍ  َياثي الدِي ُر قَ تألي غي  ذيكأ

دَ  صي َأ يَ قأ َرُه َأ ريي ُملأكأ َوَساَر إيََل ُخَوارَزأَم، َأمأ َِ ُخَواَرزأم َشاهأ َهَراَة إيََل َخاليهي َأمي ا َسلَّ يني  َلمَّ َياَث الدِي غي
بيَض َعَليأهي  َأ يَ قأ ُوزَُكوهأ، َوَأ َب الأُغوري َوَفريأ ، َصاحي دي بأني َساٍم الأُغورييَّ يني ُُمَمَّ َياثي الدِي َوَعَلى  َُمأُموَد بأَن غي

. يني َياثي الدِي نأ غي ُوزَُكوهأ مي يهي َعليي َشاهأ بأني ُخَواَرزأم َشاهأ، َوَيَأُخَذ َفريأ  َأخي
، َفَساَر َأمي  ََ ََما ُوزَُكوهأ ; َوبَ َلَغ َذليَك إيََل َُمأُموٍد، فََأرأَسَل يَ بأُذُل الطَّاَعَة َوَيطأُلُب اْلأ رُي ُملأٍك إيََل َفريأ

، َوَعَلى َعليي َشاهأ َأُخو ُخَواَرزأم َشاهأ  رُي ُملأكأ ، فََأعأطَاُه َذليَك، فَ نَ َزَل إيلَيأهي َُمأُموٌد، فَ َقَبَض َعَليأهي َأمي
َما رَأأيَُه، فََأرأَسَل إيََل ُخَواَرزأم َشاهأ يُ َعرِيفُُه اْلأَََبَ َفَسَأََل  َلُهَما إيََل ُخَواَرزأم َشاهأ ليرَيَى فييهي َأ َُيأمي ، فَأََمَرُه ُه َأ

تَ َقاَمتأ  ٍد، َواسأ ٍم َواحي َما، فَ ُقتيََل يفي يَ وأ  بيَقتأليهي
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َُواَرزأم َشاهأ، َوذَ  َُ ُكلَُّها ْلي اَئٍة أَيأًضا.ُخَراَسا تِيمي  ليَك َسَنَة ََخأٍس َوسي
ريًَة، َوأَ  َولي سي َسني الدُّ نأ َأحأ ِأ مي لَتُ ُه ُر ُمُلوكي الأُغورييَّةي، َوَلَقدأ َكاَنتأ َدوأ يني َهَذا ُهَو آخي َياُث الدِي َا َوغي عأَدْلي

ًَل، َحلييًما، َكريَيًا ََ َُمأُموٌد َهَذا َعادي َهاًدا، وََكا َثريَها جي ََلقًا، َوَأكأ ِأ َأخأ هي َرمي ريًَة َوَأكأ َسني الأُمُلوكي سي نأ َأحأ ، مي



َُه اَّللَُّ تَ َعاََل.  َرْحي
 

 ََ َُوارَزأم َشاهأ َوَعََبَ ََّنأَر َجيأُحو ََ ْلي ُر ُخَراَسا تَ َقرَّ َأمأ ا اسأ َطَا َلمَّ دي ُخَواَرزأم َشاهأ إيََل اْلأ ُر َعوأ ، ََجََع لَُه ذيكأ
يًما  َطَا ََجأًعا َعظي ، الأَمعأُروُف اْلأ ِأ ُِ َمَقاَم الأَمليكي فييهي ، الأَقائي ِأ لَتيهي ِأ َشيأُخ َدوأ ُم َعَليأهي َوَساُروا إيلَيأهي، َوالأُمَقدَّ

ًََّرا، َحَسَن التَّدأ  ََ ُمَظ اَئَة َسَنٍة، َوَلقيَي ُحُروًِب َكثيريًَة، وََكا ََ ُعُمُرُه َقدأ َجاَوَز مي ، بيريي َوالأعَ بيطَايَ نأُكوهأ، وََكا لي قأ
اَئٍة، َفَجَرتأ ُحُرو  تِيمي تٍِ َوسي َطَا َسَنَة سي ِأ َواْلأ ا ُه ُب ََسَرأقَ نأَد، َوَتَصافَ وأ َتَمَع ُخَواَرزأم َشاهأ َوَصاحي ٌب َلَأ َواجأ

َر َخلأٌق ََل  ِأ َوُأسي ُه ن أ َطَا َهزيَيًَة ُمنأَكَرًة، َوقُتيَل مي ََزَم اْلأ ًا، فَاَّنأ ًة َوَصَبأ دَّ ُلَها شي ث أ  ُُيأَصى.َيُكنأ مي
َلَسُه َعَلى َسري  َرَمُه، َوَأجأ يَء بيهي إيََل ُخَواَرزأم َشاهأ، فََأكأ ، َوجي ِأ ُمُه َر طَايَ نأُكوهأ ُمَقدَّ ََ فييَمنأ ُأسي يريهي، وََكا

ي ري، َفَمَلَكَها َمدي هأ َُه إيََل ُخَواَرزأَم، ُثَّ َقَصَد ُخَواَرزأم َشاهأ إيََل بيََلدي َما َورَاءي الن َّ َيًة َوَسريَّ يَنًة، َوََنحي َنًة َمدي
يَنةي ُأوزأَكنأَد، َوَجَعَل نُ وَّابَُه فييَها. َيًة، َحَّتَّ بَ َلَغ إيََل َمدي  ََنحي

ُل ُخَواَرزأمَ  ََ َأهأ َسني النَّاسي ُصورًَة، َفَكا نأ َأحأ ََ مي َُ ََسَرأقَ نأَد، وََكا  َوَعاَد إيََل ُخَواَرزأَم َوَمَعُه ُسلأطَا
ََ َحَّتَّ  ُعو َُ  ََيأَتمي َنًة َيُكو حأ َنتيهي، َوَردَُّه إيََل ََسَرأقَ نأَد، َوبَ َعَث َمَعُه شي ب أ  يَ نأُظُروا إيلَيأهي، فَ َزوََّجُه ُخَواَرزأم َشاهأ ِبي

َطَا. َِ اْلأ ََ َرَس  بيَسَمرأقَ نأَد َعَلى َما َكا
 

يِينيَ  َُواَرزأمي ْلأ بي ََسَرأقَ نأَد ِبي ري َصاحي ُر َغدأ  ذيكأ
ُب َسََ  ا َعاَد َصاحي ريَةي َلمَّ نأ ُسوءي سي َُواَرزأم َشاهأ، َأقَاَم َمَعُه َْنأَو َسَنٍة فَ َرَأى مي َنٌة ْلي حأ َها، َوَمَعُه شي رأقَ نأَد إيلَي أ

َطَا َطَا، فَأَرأَسَل إيََل َمليكي اْلأ ارَقَةي اْلأ ََ َم َمَعُه َعَلى ُم ، َما َندي ِأ يِينَي َوقُ بأحي ُمَعاَمَلتيهي َُواَرزأمي ُعوُه إيََل  اْلأ  َيدأ
َُوارَ  َن اْلأ َّنأ َسَكنَ َها ََسَرأقَ نأَد ليُيَسلِيَمَها إيلَيأهي، َويَ ُعوَد إيََل طَاَعتيهي، َوَأَمَر بيَقتألي ُكلِي َمنأ يفي ََسَرأقَ نأَد مي يَّةي ِمي زأمي

ِأ قيطأعَ  ُه ن أ ََ ََيأَعُل الرَُّجَل مي َحاَب ُخَواَرزأم َشاهأ، َفَكا يثًا، َوَأَخَذ َأصأ َيًا َوَحدي َواقي  َقدي َسأ ِأ يفي اْلأ ي َويُ َعلِيُقُه َتنيأ
َنةَ  ُتَل َزوأَجَتُه اب أ َساَءةي، َوَمَضى إيََل الأَقلأَعةي لييَ قأ َِ َوَأَساَء َغايََة اْلأي  ُخَواَرزأم َكَما يُ َعلِيُق الأَقصَّاُب اللَّحأ
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ََوارييَها ََتأنَ ُعهُ  ََتأ ِبي َواَب َوَوقَ  َب أ ثأليي قَبييٌح، َشاهأ، فََأغأَلَقتي اْلأ َرَأٌة َوقَ تأُل مي ، َوَأرأَسَلتأ إيلَيأهي تَ ُقوُل: َأََن امأ
 َّ َُد َعاقيَبًة، فَاتَّقي اَّللََّ يفي نأَك، َوَلَعلَّ تَ رأكيي َأْحأ ُب بيهي َهَذا مي جي تَ وأ ِنِي إيلَيأَك َما َأسأ . َفََتََكَها َووََكَل َوَلَأ َيُكنأ مي

َا َمنأ ََيأنَ ُعَها التََّصرُّ  َها.ِبي سي َأ  َف يفي نَ 
يًدا، َوَأَمَر بيَقتألي ُكلِي َمنأ ِبيُ  َب َغَضًبا َشدي َواَرزأَم َوَوَصَل اْلأَََبُ إيََل ُخَواَرزأم َشاهأ فَ َقاَمتأ قيَياَمُتُه، َوَغضي

ََّ َهَذا الأبَ َلَد َقدأ َأََتُه ال : إي ، َفَمنَ َعتأُه ُأمُُّه َعنأ َذليَك، َوقَاَلتأ َن الأُغَرَِبءي ، َوَلَأ مي َرأضي نأ َأقأطَاري اْلأ نَّاُس مي
تَ َهى. لي ََسَرأقَ نأَد، فَ نَ َهتأُه ُأمُُّه، فَان أ ، فََأَمَر بيَقتألي َأهأ نأ َهَذا الرَُّجلي ََ مي َا َكا ِأ ِبي َض ُكلُُّه  يَ رأ



ِأ َأرأَساًَل، ُكلَّ  َُه ري، َوَسريَّ هأ زي إيََل َما َورَاَء الن َّ لتََّجهُّ ، فَ َعََبَ َوَأَمَر َعَساكيَرُه ِبي ََ َز ََجَاَعٌة َعََبُوا َجيأُحو َما ََتَهَّ
َذ إيََل  ََ ، َونَ َزَل َعَلى ََسَرأقَ نأَد، َوأَن أ ِأ ريهي هي يفي آخي سي َأ ِأ َخلأٌق َكثيرٌي ََل ُُيأَصى ُثَّ َعََبَ ُهَو بينَ  ُه ن أ بيَها  مي َصاحي

تَ  ٌِ، َواسأ لي َعلأُه ُمسأ َأ َعُلُه َعاقيٌل ََل يَ ُقوُل َلُه: َقدأ فَ َعلأَت َما َلَأ يَ  َأ نَي َما ََل يَ  ليمي َماءي الأُمسأ نأ دي َللأَت مي حأ
ئأَت. فَ َقاَل: ََل  ضي َحيأُث شي ، َوامأ َن الأبيََلدي ُرجأ مي ا َسَلَف، فَاخأ ا اَّللَُّ َعمَّ ََ ٌِ َوََل َكافيٌر َوَقدأ َع لي ُمسأ

َعلأ َما َبَدا َلَك. ُرُج، َواف أ  َأخأ
لزَّحأ  َأ فََأَمَر َعَساكيَرُه ِبي ، إيَذا فَ َتُحوا الأبَ َلَد، َأ َُمَراءي َأ َيَأُمَر بَ عأَض اْلأ ، فََأَشاَر َعَليأهي بَ عأُض َمنأ َمَعُه ِبَي في

ِأ غُ  َّنَُّ ِأ بيُسوٍء، فَإي نأ ََّنأبيهي َوالتََّطرُّقي إيلَيأهي َنُع مي اُر فَ َيمأ ُكُنُه التُّجَّ ي ُيسأ رأَب الَّذي ُدوا السِي صي ِأ يَ قأ   َرَِبُء، وَُكلُُّه
ِأ يَ  وري، فَ َل َِ َعَلى السُّ ََلليي َُمَراءي بيَذليَك َوزََحَف، َوَنَصَب السَّ . فََأَمَر بَ عأَض اْلأ َيعألي ََذا الأ ََ ْلي ُكنأ َكاريُهو

لي ََسَرأقَ نأ  : َوقَ تألي َمنأ َيَيُدونَُه َمنأ َأهأ بي هأ لن َّ َكريهي ِبي ََ ليَعسأ َأ َأَخُذوا الأبَ َلَد، َوَأذي نأ َأ رََع مي سأ َد، فَ نَ َهَب ِبَي
 َِ ، َوَسلي ٍَ اَئَِتأ أَلأفي إينأَسا ِأ مي ُه ن أ ِأ قَ تَ ُلوا مي ٍم، فَ يُ َقاُل إيَّنَُّ َلُه، َثََلثََة َأَّيَّ رأُب الأبَ َلَد، َوقَ َتَل َأهأ َذليَك الدَّ

ُد. يُّ الأَواحي َدمي رأُد َوََل اْلأ ََ ُِ الأ ُه ن أ ِأ يُ عأَدمأ مي ي فييهي الأُغَرَِبُء، فَ َل  الَّذي
َبًة وَ ُثَّ أَ  بُ َها َما َمَْلَ قَ لأَبُه َهي أ ، ُثَّ زََحَف إيََل الأَقلأَعةي فَ َرَأى َصاحي بي َوالأَقتألي هأ لأَكفِي َعني الن َّ فًا، َمَر ِبي َخوأ

بَ هَ  َها. َفَمَسُكوَها، َوَأَسُروا َصاحي َُوا َعَلي أ ي فَ َزَح نأدي ََ َلَك عي ، فَ َقاَل: ََل َأَما ََ ََما ا، فََأرأَسَل َيطأُلُب اْلأ
ِأ يَ عأُف َعنأُه، َوَأَمَر بيَقتأليهي. فَ قُ  َو، فَ َل َأ َرأَض َوَطَلَب الأَع نأَد ُخَواَرزأم َشاهأ، فَ َقبََّل اْلأ َضُروُه عي ًا، َوَأحأ تيَل َصَبأ

َانييَّةي، َورَتَّبَ  َب إيََل اْلأ َّنأ ُنسي ُكأ َأَحًدا ِمي نأ َأقَاريبيهي، َوَلَأ َيَتأ فييَها َويفي َسائيري الأبيََلدي  َوقُتيَل َمَعُه ََجَاَعٌة مي
.ٌِ ََحٍد َمَعُه يفي الأبيََلدي ُحكأ  نُ وَّابَُه، َوَلَأ يَ بأَق ْلي
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َطَا َنتي اْلأ َعةي الَِّتي َأف أ ُر الأَوق أ  ذيكأ
ِأ  ِأ إيََل َمليكيهي ُه ن أ َِ مي َطَا َما ذََكرأََنُه َمَضى َمنأ َسلي ْلأ ا فَ َعَل ُخَواَرزأم َشاهأ ِبي َرأَب َلمَّ نَُّه َلَأ َُيأُضري اْلأ ، فَإي

َيًا،  نيي َقدي ، ُحُدودي الصِي ِأ هي نأ بيََلدي َن التَََّتي َقدأ َخَرُجوا مي يَمٌة مي ٌة َعظي ََ طَائيََ نأَدُه وََكا َتَمُعوا عي َونَ َزُلوا فَاجأ
َطَا َعَداَوٌة َوُحرُ  َ اْلأ ِأ َوَبنيأ نَ ُه ََ بَ ي أ ، وََكا ََ َتا َا فَ َعَلُه ُخَواَرزأم َشاهأ َورَاَء بيََلدي تُ رأكيسأ ُعوا ِبي ا َسَي وٌب، فَ َلمَّ

. َأ ليي َخا ِأ َكشأ ِأ َمَع َمليكيهي َطَا َقَصُدوُه ْلأ  ِبي
ذي بيََل  نأ َأخأ نأَك مي ََ مي َطَا َذليَك َأرأَسَل إيََل ُخَواَرزأم َشاهأ يَ ُقوُل َلُه: َأمَّا َما َكا ا رََأى َمليُك اْلأ ََن َوقَ تألي فَ َلمَّ دي

َنا، وَ ريَجالي  َتَصُروا َعَلي أ َي ان أ ِأ إي نأ َهَذا الأَعُدوِي َمنأ ََل قيَبَل لََنا بيهي، َوإيَّنَُّ ٌو َعنأُه، َوَقدأ أََتى مي َأ َمَلُكوََن َنا فَ َع
، َوَْنأ  ِأ َنا بيَعَساكيريَك َوتَ نأُصَرََن َعَلى قيَتاْليي رَي إيلَي أ َأ َتسي َلَحُة َأ ِأ َعنأَك، َوالأَمصأ ُن َْنأليُف َلَك َفََل َدافيَع َْلُ

يَنا. َا يفي أَيأدي َنُع ِبي َن الأبيََلدي َونَ قأ َت مي ِأ ََل نَ تَ َعرَُّض إيََل َما َأَخذأ َيرأََن ِبيي  أَن ََّنا إيَذا َظ
َطَا َأعأَداُؤَك َوَأعأَداُء آَِبئيَك َوأَ  ََّ َهُؤََلءي اْلأ َأ َمليُك التَََّتي يَ ُقوُل: إي ليي َخا عأَداُؤََن، َوَأرأَسَل إيلَيأهي َكشأ



عي  لأَمَواضي َنُع ِبي َرُب بيََلَدَك، َونَ قأ ِأ ََل نَ قأ َتَصرأََن َعَليأهي ، َوَْنأليُف أَن ََّنا إيَذا ان أ ِأ ََن َعَليأهي دأ الَِّتي يَ نأزيُلوََّنَا َفَساعي
َك. مي ُدَك َعَلى َخصأ ُهَما: إينَِّني َمَعَك، َوُمَعاضي ن أ  فََأَجاَب ُكَلًّ مي

َا أَنَّهُ  َوَساَر بيَعَساكيريهي  ُِ ِبي َل ِأ َُمَاَلَطًة يُ عأ ِأ َُيَاليطأُه ي َتَصافُّوا فييهي، فَ َل عي الَّذي ضي َن الأَموأ َأ نَ َزَل َقرييبًا مي  إيََل َأ
ِأ َتُظنُّ أَنَُّه َمَعَها. ُه ن أ ٍة مي َا، َفَكاَنتأ ُكلُّ طَائيََ ِهي نأ َأَحدي  مي

ََزَم اْلأَ  َطَا َوالتَََّتُ، فَاَّنأ ُر، َوتَ َواَقَع اْلأ ُتُل، َوَيَأسي يَنئيٍذ ُخَواَرزأم َشاهأ، َوَجَعَل يَ قأ يَمًة، َفَماَل حي طَا َهزيَيًَة َعظي
ِأ يفي  لأكيهي ريٌَة َمَع مي ِأ إيَلَّ طَائيٌََة َيسي ُه ن أ ِأ مي َل ِأ َيسأ ، فَ َل ِأ ُه ن أ ُكأ َأَحًدا يَ نأُجو مي َهُب، َوَلَأ َيَتأ نأ  َويَ ن أ ٍع مي ضي َموأ

ي الَتُّأكي ُيُي  َِّ إيََل ُخَواَرزأم نَ َواحي َدٍة، ََتَصَُّنوا فييهي َوانأَض َهٍة َواحي نأ جي يُط بيهي َجَبٌل لَيأَس إيلَيأهي َطرييٌق إيَلَّ مي
َكريهي. ٌة، َوَساُروا يفي َعسأ ِأ طَائيََ ُه ن أ  َشاهأ مي

َنَّ  َأ َمليكي التَََّتي ََيُنُّ َعَليأهي ِبي ليي َخا َذ ُخَواَرزأم َشاهأ إيََل َكشأ ََ ََلُه ليَماَوأَن أ  ُه َحَضَر ليُمَساَعَدتيهي، َوَلوأ
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نأُه الأُمَقاَسََ  ًة، ُثَّ َأرأَسَل إيلَيأهي َيطأُلُب مي َأ بيَذليَك ُمدَّ ليي َخا َطَا، فَاعأََتََف لَُه َكشأ َن اْلأ َن مي َة َعَلى بيََلدي ََتَكَّ
َنا َعَلى إيِبَ  قأ ََ َطَا، َوقَاَل: َكَما أَن ََّنا ات َّ ُ اْلأ ي َغريأ نأدي . فَ َقاَل: لَيأَس َلَك عي ِأ َِ بيََلَدُه َتسي َأ نَ قأ َبغيي َأ ِأ يَ ن أ َدَتيي

رأ  لأُمَساَكَتةي، َوإيَلَّ سي َأ قَ نَ عأَت ِبي َطَا َشوأَكًة، َوََل َأَعزَّ ُملأًكا، فَإي َن اْلأ َوى مي ق أ ِأ ِبَي ُت ، َوَلسأ يأفي ُت إيلَيأَك، السَّ
َّا ف َ  .َوفَ َعلأُت بيَك َشرًّا ِمي ِأ  َعلأُت ِبيي

ََ يُ َراوي  َِ ُخَواَرزأم َشاهأ أَنَُّه ََل طَاَقَة َلُه بيهي، َفَكا ، َوَعلي ِأ ُه ن أ َز َوَساَر َحَّتَّ نَ َزَل َقرييًبا مي َذا َساَر َوََتَهَّ ُغُه، فَإي
َع أَ  َهبُ َها، َوإيَذا َسَي ِأ فَ يَ ن أ َقاَْلُ َلُه َوأَث أ ٍع َقَصَد ُخَواَرزأم َشاهأ َأهأ ضي ِأ َساَر إيََل َموأ نيهي طي ًة َساَرتأ َعنأ َموأ ََّ طَائيََ

َأ يَ ُقوُل َلُه: لَيأَس َهَذا فيعأُل الأُمُلوكي َهَذا فيعأُل اللُّ  ليي َخا َا، فََأرأَسَل إيلَيأهي َكشأ َقَع ِبي َها فََأوأ ، إيلَي أ ُصوصي
َأ نَ لأَتقيَي، فَإي  ُب َأ َأ ُكنأَت ُسلأطَاًَن، َكَما تَ ُقوُل، فَ َيجي ي، َوإيَلَّ إي َأ ََتأزيَمِني َوََتأليَك الأبيََلَد الَِّتي بيَيدي مَّا َأ

َعَل َأََن بيَك َذليَك. َأ َأف أ  َوإيمَّا َأ
َييَجاَب، وََكاسَ  ، َوفَ رأَغانََة، َوَأسأ اشي َل الشَّ ََ يُ َغاليطُُه َوََل َيُييُبُه إيََل َما طََلَب، َلكينَُّه َأَمَر َأهأ ، َوَما َفَكا ََ ا

َن ا َْلَا مي َي َحوأ َمارًَة  -لأُمُد َسُن عي َها َوََل َأحأ ن أ َزُه مي َيا أَن أ ن أ َها، َواللِيَحاقي  -الَِّتي َلَأ َيُكنأ يفي الدُّ ن أ َََلءي مي ْلأ ِبي
َأ ََيأليُكوَها. َن التَََّتي َأ فًا مي يَعَها َخوأ ، ُثَّ َخرََِّبَا َجَي ََلمي سأ  بيبيََلدي اْلأي

َق ُخُروُج َهُؤََلءي التَّ  ََ ليي ُثَّ ات َّ يِي َعَلى َكشأ َرجي هأ َأ الن َّ ِأ َجنأكيزأَخا َيا َوَمليكيهي ن أ يَن َخرَّبُوا الدُّ َخري الَّذي ََتي اْلأ
هأ  ُهُه، فَ َعََبَ الن َّ َأ َعنأ ُخَواَرزأم َشاهأ، َفَخََل َوجأ ليي َخا ِأ َكشأ تَ َغَل ِبيي ، فَاشأ َوَّلي َأ َمليكي التَََّتي اْلأ َر إيََل َخا

. ََ  ُخَراَسا
 

ُر  ََلطَ ذيكأ لي خي يني ابأني الأَمليكي الأَعادي ِي الدِي  ُملأكي َْنأ



ري بأني أَيُّ  لي أَِي َبكأ يني أَيُّوُب ابأُن الأَمليكي الأَعادي ُِ الدِي َوأَحُد َْنأ َنةي َمَلَك الأَمليُك اْلأ هي السَّ يَنَة يفي َهذي وَب َمدي
ََلَط.  خي

يَنةي َميَّافَ  َدي ََ ِبي ََلَط َما ذََكرأََنُه، َقَصَد َوَسَبُب َذليَك أَنَُّه َكا ََ خي نأ ُملأكي بُ لأَبا ََ مي ا َكا اريقينَي َمَع أَبييهي، فَ َلمَّ
ُبتأ َقَدُمُه َحَّتَّ  َُ َلَأ تَ ث أ ََ بُ لأَبا يَنَة ُموَش، َوَحَصَرَها َوَأَخَذَها َوَأَخَذ َمَعَها َما َُيَاويرَُها. وََكا  ََيأنَ َعُه، ُهَو َمدي

ا َمَلَكَها َطمي  َُ َكَما ذََكرأََنُه أَيأًضا.فَ َلمَّ َها فَ َهَزَمُه بُ لأَبا ََلَط َفَساَر إيلَي أ  َع يفي خي
هي، َوََجََع َوَحَشَد، َوَسريََّ إيلَيأهي أَبُوُه َجيأًشا، فَ َقَصدَ   فَ َعاَد إيََل بَ َلدي
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ََزَم بُ لأ  تَ َتََل، فَاَّنأ َُ فَ َتَصافَّا َواق أ ََلَط َفَساَر إيلَيأهي بُ لأَبا َها.خي ن أ َن الأبَ َلدي َوازأَداَد مي يني مي ُِ الدِي َن َْنأ َُ َوََتَكَّ  َبا
ََلَ يني طُغأُرل َشاهأ بأني قَ لأجي َأرأسي َا، َوَأرأَسَل َرُسوًَل إيََل ُمغييثي الدِي َِ ِبي ََلَط َواعأَتَص َُ خي ، َوَدَخَل بُ لأَبا

ُدُه َعَلى َْنأ  تَ نأجي ، َيسأ َي الرُّومي ُب َأرأَز َتَمَعا، َوُهَو َصاحي َكُرُه فَاجأ هي َوَمَعُه َعسأ سي َأ ، َفَحَضَر بينَ  يني ِي الدِي
ََلَ بيَصاحي  َأ َُيأَلَك، فَ َغَدَر ابأُن قَ لأجي َأرأسي ُن َعَلى َأ َرَف اْلأيصأ ، َوَحَصَرا ُموَش، فََأشأ يني َِ الدِي بي َوَهَزَما َْنأ

ا قَ تَ َلهُ  ََلَط َوقَ تَ َلُه ; َطَمًعا يفي الأبيََلدي فَ َلمَّ َها، َفَساَر إيََل َمََلزَُكرأَد،  خي ُلَها َعن أ ََلَط. َفَمنَ َعُه َأهأ َساَر إيََل خي
َن الأبيََلدي َمطأَمًعا َعاَد إيََل بَ لَ  ٍء مي ا َلَأ َيَيدأ يفي َشيأ تَ نَ ُعوا َعَليأهي. فَ َلمَّ ُلَها أَيأًضا َوامأ هي.فَ َردََّه َأهأ  دي

ِي الدِي  ََلَط إيََل َْنأ ُل خي ََلَط فََأرأَسَل َأهأ ِأ َوَمَلَك خي نأَدُه ِأ ليُيَملِيُكوُه، َفَحَضَر عي ُعونَُه إيلَيأهي َتدأ يني َيسأ
نأ أَبييهي، وَكَ  فًا مي ََ َلُه ُملأَكُه َْلَا ; َخوأ َها، وََكريَه الأُمُلوُك الأُمَجاويُرو ن أ ريي مي َوى الأَيسي َذليَك أَيأًضا َوَأعأَماَْلَا سي

ٌِ ِبييََلَط ََل  َخاَفُه الأَكرأُج وََكريُهوُه، يني ُمقيي ُِ الدِي َها، َوَْنأ ََلَط َوبيََلدي فَ َتابَ ُعوا الأَغارَاتي َعَلى َأعأَمالي خي
يًدا. نأ َذليَك َأًذى َشدي ََ مي ليُمو ََارَقَتيَها، فَ َلقيَي الأُمسأ ُر َعَلى ُم دي  يَ قأ

صأ  ا َعَلى حي َلوأ تَ وأ ََلَط، َواسأ َكري خي نأ َعسأ َنعيَها، َواعأتَ َزَل ََجَاَعٌة مي َي َوَأمأ ُصو ِي اْلُأ ، َوُهَو َمنأ َأعأَظ ٍَ ني َوا
ُِ الدِي  يَش، فََأرأَسَل َْنأ يَنَة َأرأجي ِأ ََجأٌع َكثيرٌي، َوَمَلُكوا َمدي َتَمَع إيلَيأهي ، َواجأ يني ِي الدِي ا َعَلى َْنأ يني إيََل َوَعَصوأ

َاَل، َوَيطأُلُب  لي يُ َعرِيفُُه اْلأ َرَف أَبييهي الأَمليكي الأَعادي َشأ َكٍر، َفَسريََّ إيلَيأهي َأَخاُه الأَمليَك اْلأ ُه بيَعسأ َأ ََيُدَّ نأُه َأ مي
يَُّة، َوجَ  َا اْلأيََلطي ٍَ َوِبي َكٍر َكثيرٍي َوَحَصَرا قَ لأَعَة َوا َتَمَعا يفي َعسأ َكٍر، فَاجأ لي يفي َعسأ وا يفي ُموَسى بأَن الأَعادي دُّ

ِأ َفَضُعَف ُأولَئيَك َعنأ مُ  تَ َقرَّ قيَتاْليي ، َواسأ يني ُِ الدِي َها، َوَتَسلََّمَها َْنأ ن أ ِأ َفَسلَُّموَها ُصلأًحا َوَخَرُجوا مي َقاَوَمتيهي
ََ َوالرَُّها. هي َحرَّا َرُف إيََل بَ َلدي َشأ َا، َوَعاَد َأُخوُه اْلأ  ُملأُكُه ِبييََلَط َوَأعأَماْلي

 
امي  لشَّ َيرينأجي ِبي ُر َغارَاتي الأ  ذيكأ

هي السَّ  َغارََة َعَلىَويفي َهذي ثَ ُروا اْلأي ، َوَأكأ َرادي َكأ ني اْلأ صأ يَن بيَطَرابُ ُلَس َوحي َيرينأُج الَّذي  َنةي َكثُ َر الأ
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بيَها َأَسدي ا ِأ َيُكنأ ليَصاحي ِأ َكثيريًا، فَ َل ََ ََجأُعُه أَص، وََكا يَنَة ْحي َا، َوََنزَُلوا َمدي أَص َوويََلََّيَتي يني بَ َلدي ْحي لدِي
رييكُ  َر َغازي شي تَ نأَجَد الظَّاهي ، فَاسأ ِأ ِأ َوَمنأعيهي ُر َعَلى َدفأعيهي دي ٌة َوََل يَ قأ ِأ قُ وَّ رييُكوهأ ِبيي دي بأني شي َي، وهأ بأني ُُمَمَّ

َكًرا َأقَا نَُّه َسريََّ َلُه َعسأ ُر، فَإي ُه إيَلَّ الظَّاهي دأ ِأ يُ نأجي ، فَ َل امي نأ ُمُلوكي الشَّ َُه مي َب َحَلَب، َوَغريأ نأَدُه، مُ َصاحي وا عي
َيرينأَج َعنأ ويََليَتيهي.  َوَمنَ ُعوا الأ

ا، َفَصاَْلَُه َصاحي  يَنَة َعكَّ لأَعَساكيري الأَكثيريَةي، َوَقَصَد َمدي َر ِبي صأ نأ مي َل َخَرَج مي ََّ الأَمليَك الأَعادي بُ َها ُثَّ إي
نَ  َرى مي نأ إيطأََلقي َأسأ تَ َقرَّتأ مي َدٍة اسأ َيريْنأييُّ َعَلى قَاعي أَص،  الأ نَي َوَغريأي َذليَك ُثَّ َساَر إيََل ْحي ليمي الأُمسأ

َزييَرةي، َوَدَخَل إيََل بيََلدي َطَرابُ ُلَس، ََّيري اْلأ رأقي َودي َةي َقَدَس، َوَجاَءتأُه َعَساكيُر الشَّ َوَحاَصَر  فَ نَ َزَل َعَلى ُِبَريأ
، َأَخَذُه ُصلأًحا َوَأطأَلقَ  َعاتي ى الأُقَلي أ ًعا ُيَسمَّ ضي ََلٍح، َوَخرَّبَُه،  َموأ نأ َدَوابَّ َوسي َِ َما فييهي مي َبُه، َوَغني َصاحي

َيرينأ  هي يفي بَ َلدي الأ ُة َمَقامي َِ، َوَعاَد، وََكاَنتأ ُمدَّ َرَق َوَسََب َوَغني َم إيََل َطَرابُ ُلَس فَ نَ َهَب، َوَأحأ جي اثأَِنأ َوتَ َقدَّ
َس. َةي ُقدأ ًما، َوَعاَد إيََل ُِبَريأ  َعَشَر يَ وأ

َتاُء، َوَطلَ  َدٌة َوَدَخَل الشِي َتقيرَّ قَاعي ِأ َتسأ ، فَ َل َيرينأجي يفي الصُّلأحي َ الأ َنُه َوَبنيأ َبتي الأَعَساكيُر َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ
َكري ِبييمأ  َن الأَعسأ ، فَ نَ َزَل طَائيٌََة مي يدي دي ِأ قَ بأَل الأََبأدي الشَّ هي َد إيََل بيََلدي رأقييَُّة الأَعوأ بيَها، الشَّ نأَد َصاحي َص عي

َزييَرةي إيََل َأَماكينيَها. ََّيري اْلأ َا، َوَعاَدتأ َعَساكيُر دي َق َفَشَّتَّ ِبي َمشأ  َوَعاَد إيََل دي
طُ  نأ ُأسأ َة قيَطٍع مي دَّ َيرينأجي َأَخُذوا عي َن الأ َُس مي َل ُقَبأ ََّ َأهأ لأَعَساكيري َأ َر ِبي صأ نأ مي هي مي ََ َسَبُب ُخُروجي ولي وََكا

صأ   َر، َوَأَسُروا َمنأ فييَها.مي
َحابيَنا. فَ  صأ َِ َغَدرأُُتأ ِبَي ا يفي رَدِي َما َأَخَذ، َويَ ُقوُل: َْنأُن ُصلأٌح َفلي بي َعكَّ ُل إيََل َصاحي اعأَتَذَر فََأرأَسَل الأَعادي

َيرينأجي  ِأ إيََل الأ َعُه ََّ َمرأجي ٌِ َوَأ ِأ ُحكأ َُس لَيأَس ِلي َعَليأهي َل ُقَبأ ََّ َأهأ َل  ِبَي ََّ َأهأ ينييَّةي، ُثَّ إي طَنأطي لأُقسأ يَن ِبي الَّذي
َواُت، َوَعادَ  َق أ ُِ اْلأ َرتأ َعَليأهي ِأ َوتَ َعذَّ نأَدُه ََ عي ينييَّةي بيَسَببي َغََلٍء َكا طَنأطي َُس َساُروا إيََل الأُقسأ ُِ  ُقَبأ ُحكأ

ُل ُمَراَسَلَتُه ف َ  ا، َوَأَعاَد الأَعادي بي َعكَّ َُس إيََل َصاحي ا ُقَبأ لأَعَساكيري، َوفَ َعَل بيَعكَّ لأ َحاٌل، َفَخَرَج ِبي صي ََ ِأ يَ ن أ َل
َرى. َسأ بُ َها إيََل َما َطَلَب َوَأطأَلَق اْلأ يَنئيٍذ َصاحي  َما ذََكرأََن، فََأَجابَُه حي

 
ليَها نأ َأهأ َنةي ِبييََلَط َوقَ تألي َكثيرٍي مي َيت أ ُر الأ  ذيكأ

ََلَط َوَأعأَماْليَ  ا َُتَّ ُملأُك خي َها إيََل َمََلزَُكرأدَ َلمَّ لي َساَر َعن أ َوأَحدي بأني الأَعادي  ا ليلأَمليكي اْلأ
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ُلَها  ََلَط َوَثَب َأهأ ا فَاَرَق خي َعَلُه فييَها، فَ َلمَّ َأ َأ يَ  َبغيي َأ َعَل َما يَ ن أ َأ َدَها أَيأًضا، َويَ  َا لييُ َقرِيَر قَ َواعي َعَلى َمنأ ِبي
َرجُ  َكري فََأخأ َن الأَعسأ َعاري مي ا بيشي ، َوََنَدوأ َوأَحدي َحاُب اْلأ َا َأصأ ا، َوَحَصُروا الأَقلأَعَة َوِبي ، َوَعَصوأ ِأ هي نأدي نأ عي وُه مي



َحابيهي َوَِمَالييكيهي. ََ بيَذليَك َردَّ الأُملأكي إيََل َأصأ ََ َميِيًتا، يَ عأُنو َأ َكا  َشاهأ َأرأَمَن، َوإي
َوأ  َََبُ إيََل الأَمليكي اْلأ ، َوَحَصَر فَ بَ َلَغ اْلأ ِأ َزييَرةي فَ َقويَي ِبيي َن اْلأ َكٌر مي ، َوَقدأ َوافَاُه َعسأ ِأ ، فَ َعاَد إيلَيأهي َحدي

َا َخلأًقا َكثيريً  َخرييَن، َفَمَلَكَها، َوقَ َتَل ِبي ِأ َحَسًدا ليْلأ ُلَها، َفَماَل إيلَيأهي بَ عأُضُه تَ َلَف َأهأ ََلَط، فَاخأ نأ خي ا مي
ليَها، َوَأَسَر ََجَاَعةً  ِأ  َأهأ ُه ن أ َتُل مي ِأ يَ قأ ُل إيلَيأهي ٍم يُ رأسي ََ ُكلَّ يَ وأ ِأ إيََل َميَّافَاريقينَي، وََكا َُه ، َفَسريَّ َي َعأَيا َن اْلأ مي

َي  رََّقتأ َكليَمُة الأ ََ هي الأَواقيَعةي، َوتَ  ََلَط بَ عأَد َهذي ُل خي ِأ إيَلَّ الأَقلييُل، َوَذلَّ َأهأ َل ِأ َيسأ ، وَكَ ََجَاَعًة، فَ َل َي َيا ََ ت أ ا
ََ آَخَر، وَ  تُ ُلو ََ َمليًكا َويَ قأ ِأ َكانُوا َقدأ َصاُروا يُقييُمو َّنَُّ ، فَإي ِأ َيَي النَّاُس َشرَُّه ، وَُك ِأ ُِ إيلَيأهي ُكأ لأطََنُة اْلأ السَّ

. ِأ ِأ َوإيلَيأهي ُِ َْلُ ُكأ َا اْلأ َِ َْلَا َوإيََّّ ِأ ََل ُحكأ نأَدُه  عي
 

لَ  ري بأني الأبَ هأ ُر ُملأكي أَِي َبكأ َي َمَراَغةَ ذيكأ  َوا
يَنَة  ، َمدي ََ ُب َأذأرَبييَجا ، َصاحي َي َلَوا ري بأُن الأبَ هأ يني أَبُو َبكأ َرُة الدِي رُي ُنصأ َمي َنةي َمَلَك اْلأ هي السَّ  َمَراَغَة.يفي َهذي

َ بَ عأَدهُ  هي السََّنَة، َوَوِلي ُقَر َماَت َهذي يني قَ َراُسن أ بَ َها َعََلَء الدِي ََّ َصاحي ٌل، َوقَاَم  َوَسَبُب َذليَك َأ َأ ابأٌن لَُه طي
ََ َمَع أَبييهي َوََجََع ََجأًعا كَ  رٌي َكا َبييهي، فَ َعَصى َعَليأهي َأمي ََ ْلي ٌم َكا لَتيهي َوتَ رأبيَيتيهي َخادي بيريي َدوأ ثيريًا، فََأرأَسَل إيلَيأهي بيَتدأ

ريُ  َمي ِأ َذليَك اْلأ َكري، فَ َقاتَ َلُه َن الأَعسأ نأَدُه مي ُم َمنأ عي َادي ، إيَلَّ اْلأ يني تَ َقرَّ ُملأُك َوَلدي َعََلءي الدِي ََزُموا، َواسأ ، فَاَّنأ
ُل بَ يأتيهي، َوَلَأ  َقَرَض َأهأ اَئٍة، َوان أ تِيمي َ يفي َأوَّلي َسَنَة ََخأٍس َوسي ُمُه َحَّتَّ تُ ُويفِي ِأ َأَحٌد. أَنَُّه َلَأ َتُطلأ َأَّيَّ ُه ن أ  يَ بأَق مي

َرُة ال َ َساَر ُنصأ ا تُ ُويفِي يعي َِمأَلَكةي آلي فَ َلمَّ ََل َعَلى َجَي تَ وأ نأ تيَبأييَز إيََل َمَراَغَة َفَمَلَكَها َواسأ ٍر مي يني أَبُو َبكأ دِي
َخائيُر،  ََزائيُن َوالذَّ نأَدُه اْلأ ُم، َوعي َادي َا اْلأ َِ ِبي َا اعأَتَص َّنَّ ُقَر َما َعَدا قَ لأَعَة ُروييَن َدزأ فَإي َا َعَلى قَ َراُسن أ تَ َنَع ِبي فَامأ

ٍر.اْلأَ  ريي أَِي َبكأ  مي
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ةي  ََ َليي يني َوزييري اْلأ ريي الدِي ُر َعزألي َنصي  ذيكأ
َم بَ غأَدادَ  لي الرَّيِي َمنأ بَ يأٍت َكبيرٍي. فَ َقدي نأ َأهأ يٍِ الأَعَلوييُّ َهَذا مي دي ُر بأُن َمهأ يني ََنصي رُي الدِي ََ َنصي ا  َكا َلمَّ

يني بأُن الأَقصَّ  ةي قَ ُبوًَل، َفَجَعَلُه ََنئيَب الأويزَارَةي، ُثَّ َمَلَك ُمَؤيَُّد الدِي ََ َليي َن اْلأ ، َوَلقيَي مي ةي الرَّيَّ ََ َليي ابي َوزييُر اْلأ
. َي َز َب الأَمخأ َنُه َصاحي َمُه َوَجَعَل اب أ  َجَعَلُه َوزييًرا َوَحكَّ

نأ هَ  َرةي مي خي نأ َُجَاَدى اْلأ رييَن مي ََ يفي الثَّاّني َوالأعيشأ ا َكا ََ َسَبُب فَ َلمَّ َنةي، ُعزيَل َوُأغأليَق َِببُُه وََكا هي السَّ ذي
يني سُ  ََُّر الدِي َاجِي ُمَظ رُي اْلأ ِأ َأمي ُه ن أ ةي، َفمي ََ َليي ريََة َمَع َأَكابيري َِمَالييكي اْلأ ُقُر الأَمعأُروُف َعزأليهي أَنَُّه َأَساَء السِي ن أ

هي إيََل  نأ يَدي نَُّه َهَرَب مي ، فَإي ُبعي هي السَّ ، َوَأرأَسَل بيَوجأ لأَمرأُخومي َاجَّ ِبي اَئٍة، فَاَرَق اْلأ تِيمي امي َسَنَة َثََلٍث َوسي  الشَّ
يني ُقشأ  رَي ََجَاَل الدِي َمي بَ َعُه اْلأ نأ َيدي الأَوزييري ; ُثَّ أَت أ نأ َهَربيهي َويَ ُقوُل: إينَِّني َهَربأُت مي ُر مي ُتُمَر َوُهَو يَ عأَتذي

َأ ََل َأَخصُّ الأَمَمالييكي َوآثَ رُ  ََّ الأَوزييَر يُرييُد َأ ُر َويَ ُقوُل: إي ََ َوَأرأَسَل يَ عأَتذي َتا نأَدُه، َوَمَضى إيََل ُلريسأ ِأ عي ُه



َي اْلأيََلَفَة، َوقَالَ  عي َأ َيدَّ نأ َِمَالييكيهي. َوََل َشكَّ أَنَُّه يُرييُد َأ ََةي َأَحًدا مي َليي َمةي اْلأ دأ  النَّاُس يفي يُ بأقيَي يفي خي
:َذليَك  ِأ هي ُل بَ عأضي نأ َذليَك قَ وأ عأَر َفمي ثَ ُروا َوقَاُلوا الشِي  فََأكأ

وَء َما أَنأَت َصانيعُ  ًَدا ... تَ َوقَّ ُوقييَت السُّ َََة َأْحأ َليي  َأََل ُمبأليٌغ َعِنِي اْلأ
َ الأََبييَّةي، َضائيعُ  َما ... فَ َعاُلَك ََّي َخريأ َريأني فييهي َ َأمأ  َوزييُرُك َهَذا َبنيأ

َأ   عُ فَإي ٍَد ... فَ َهَذا َوزييٌر يفي اْلأيََلَفةي طَامي نأ ُسََلَلةي َأْحأ ََ َحقًّا مي  َكا
َيُع َما َكاَنتأ َلَديأهي الصََّنائيعُ  ٍق ... فََأضأ َ َصادي ي َغريأ عي ََ فييَما َيدَّ َأ َكا  َوإي

ا ُعزيَل َأرأَسَل إيََل اْلأَ  ُُه، َوَلمَّ ُت إيََل َهاُهَنا َولَيأَس فَ َعَزَلُه، َوقييَل يفي َسَببي َذليَك َغريأ مأ ةي يَ ُقوُل: إينَِّني َقدي ََ ليي
َييَسةي، َوَغريأي َذليَك َما يَزييُد َعلَ  َعأََلقي النَّ َوالي َواْلأ َمأ َن اْلأ ٌِ، َوَقدأ َحَصَل ِلي مي رأَه يَناٌر َوََل دي ى ََخأَسةي ِلي دي

َمي  نأُه اْلأ َخَذ مي َأ يُ ؤأ َأُل َأ يَناٍر ; َوَيسأ َوًة بيبَ عأضي آََلفي دي َهدي ُأسأ لأَمشأ َن الأَمَقامي ِبي ُن مي َرُج َعنأُه َوَُيَكَّ َأ يُع َويُ 
 الأَعَلوييِينَي.
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َرأضي َذهَ  َء اْلأ لأ ََ مي نأَك، َوَلوأ َكا تيَعاَدَتُه مي َنا اسأ ٍء فَ نَ َوي أ َنا َعَليأَك بيَشيأ َعمأ ُسَك فََأَجابَُه: إين ََّنا َما أَن أ َأ ًبا، َونَ 
ثَ ُروايفي أَ  َعأَداَء َقدأ َأكأ ََّ اْلأ َ َأ ُب بيهي َذليَك، َغريأ جي تَ وأ ُلغأَنا َعنأَك َما َتسأ َي اَّللَّي َوَأَمانيَنا، َوَلَأ يَ ب أ فييَك،  َما

فُورًا ُُمأََتًَما. َتقيُل إيلَيأهي َموأ ًعا تَ ن أ ضي كي َموأ سي َأ ََتأ لينَ   فَاخأ
تيظأَهاري  سأ ََ ََتأَت اَلي َأ َيُكو َتاَر َأ َُعيَل فَاخأ ُسُه، فَ  َأ َهَب نَ  نأُه الأَعُدوُّ فَ َتذأ َن مي ةي ليَئَلَّ يَ َتَمكَّ ََ َليي نأ َجانيبي اْلأ مي

 بيهي َذليَك.
َواْليي  ًَا َعنأ َأمأ َيي ، َع ِأ نأبيَساطي َمَعُه ِأ َواَلي ، َحَسَن اللِيَقاءي َْلُ ريَةي َقرييًبا إيََل النَّاسي ََ َحَسَن السِي َ وََكا ، َغريأ ِأ

ُتُمرُ ظَاَلٍي ْلَُ  لييَّةي، َوَعاَد أَيأًضا ُقشأ َمةي الأَعادي ََ يفي اْلأيدأ َر وََكا صأ نأ مي َاجِي مي رُي اْلأ ا قُبيَض َعاَد َأمي ، فَ َلمَّ َِ ِأ ، َوأُقيي
يُّ  طي يَنا الأَواسي سي ََد بأني َأمأ ُد بأُن َأْحأ ري ُُمَمَّ يني أَبُو الأَبدأ ُر الدِي إيَلَّ أَنَُّه َلَأ َيُكنأ  يفي النِيَيابَةي يفي الأويزَارَةي َفخأ

 ُمَتَحكِيًما.
 

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ي َحري، وَُكنأُت حي َرأُض َوقأَت السَّ نأ رََجٍب زُلأزيَلتي اْلأ ٍس بَقينَي مي َمأ َرأبيَعاءي ْلي َلَة اْلأ َنةي لَي أ هي السَّ َنئيٍذ يفي َهذي

يَدًة، َوَجاَءتي  َا َشدي ، َوَلَأ َتُكنأ ِبي لي صي لأَموأ لأَقوييَّةي.ِبي َا زُلأزيَلتأ َوَلَأ َتُكنأ ِبي َّنَّ ني الأبيََلدي ِبَي نأ َكثيرٍي مي َباُر مي َخأ  اْلأ
تيَعةي  َمأ نأ َأرأَِببي اْلأ َخُذ مي يَع َحقِي الأبَ يأعي َوَما يُ ؤأ يني اَّللَّي َجَي ُر ليدي ََُة النَّاصي َليي َن الأُمُكوسي  َوفييَها َأطأَلَق اْلأ مي

نأ َسائيري الأَمبي  ََةي مي َليي يني َْنَاٍح َشَراِيِي اْلأ ًتا ليعيزِي الدِي َأ بين أ ََ َسَبُب َذليَك َأ َلغًا َكثيريًا. وََكا ََ َمب أ ، وََكا يَعاتي
َسابي ََثَنيَها َمُئونَةَ  َها، فَ َرفَ ُعوا يفي حي َها َعن أ مي َق بيَلحأ َبَح َويُ َتُصدَّ َُتيَي َْلَا بَ َقٌر ليُتذأ ، فَاشأ ،  الأبَ َقري تُ ُوفِيَيتأ



يعيَها. ُة َعَلى َذليَك، َوَأَمَر ِبييطأََلقي الأَمُئونَةي َجَي ََ َليي  َفَكاَنتأ َكثيريًَة، فَ َوَقَف اْلأ
ََُقَراءُ  َر فييَها الأ طي َأ ُة بيبيَناءي ُدوٍر يفي الأَمَحالِي بيبَ غأَداَد لييُ  ََ َليي ، َأَمَر اْلأ ََ ري رََمَضا َيتأ ُدوَر َوفييَها، يفي َشهأ ، َوَسُِي

َيِيُد، َعَمَل َذليَك يفي َجانيَِبأ بَ غأَداَد، َوَجَعَل يفي ُكلِي الضِي  ُز اْلأ ُب أ ، َواْلأ َُ ُِ الضَّأأ  َداٍر َياَفةي، يُطأَبُخ فييَها اللَّحأ
َن  ، َوَمنًّا مي ِي َن الطَّبييخي َواللَّحأ ٍَ َقَدًحا َِمأُلوًءا مي ي ُكلَّ إينأَسا ََ يُ عأطي ََمانَتيهي، وََكا ََ َمنأ يُوثيُق ِبي ُبأزي، َفَكا اْلأ

َرًة. ََ َكث أ هي َخلأٌق ََل ُُيأَصوأ َلٍة َعَلى َطَعامي ُر ُكلَّ لَي أ طي َأ  يُ 
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َيةي َِببي َكلأَواَذى، َفخي  نأ ََنحي َلُة زيََّيَدًة َكثيريًَة، َوَدَخَل الأَماُء يفي َخنأَدقي بَ غأَداَد مي جأ يَف َوفييَها زَاَدتأ دي
َن الأغَ  يني َعَلى الأبَ َلدي مي زُّ الدِي يني ََنئيُب الأويزَارَةي َوعي ُر الدِي ، َورَكيَب َفخأ َنأَدقي ُة بيَسدِي اْلأ ََ َليي َِّ اْلأ َت ، فَاهأ َرقي

َنأَدُق. ََحا َحَّتَّ ُسدَّ اْلأ ِأ َيَبأ ، فَ َل َر الأبَ َلدي ََا ظَاهي ُّ َوَوقَ  َراِي  الشَّ
 ]الأَوفَ َياُت[

َبُل بأ  يأُخ َحن أ َ الشَّ ، َرَوى َوفييَها تُ ُويفِي َنادي سأ َ اْلأي ََ َعاِلي عي الرَُّصاَفةي، وََكا َامي ُ ِبي َرجي الأُمَكَبِي ََ ُن َعبأدي اَّللَّي بأني الأ
َا َوبيغَ  َث ِبي َل، َوَحدَّ صي َم الأَموأ َناٌد َحَسٌن، َوَقدي َبٍل، َوَلُه إيسأ ََد بأني َحن أ َنَد َأْحأ ي ُمسأ َصنيأ  ريأيَها.َعني ابأني اْلُأ

(10/267) 

 

اَئة[ ]ُثَّ  تِيمي  َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوسي
605 - 

اَئةٍ  تِيمي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأٍس َوسي
َها ِأ َعن أ هي دي يَش َوَعوأ ُر ُملأكي الأَكَرجي َأرأجي  ذيكأ

يَش،  يَنَة َأرأجي ََلَط، َوَقَصُدوا َمدي َها إيََل ويََليَةي خي َنةي َساَرتي الأَكَرُج يفي َُجُوعي هي السَّ َفَحَصُروَها يفي َهذي
لَ  ا َأهأ تيَعةي َوَغريأيَها، َوَأَسُروا َوَسبَ وأ َمأ َوالي َواْلأ َمأ َن اْلأ َا مي يَع َما ِبي َوًة، َوََّنَُبوا َجَي َرُقوَها، َوَمَلُكوَها َعن أ َها، َوَأحأ

َبَحتأ َخاوييَةً  ليَها َأَحٌد ; فََأصأ نأ َأهأ َا مي لأُكلِييَّةي، َوَلَأ يَ بأَق ِبي َأ َلَأ تَ غأَن  َوَخرَّبُوَها ِبي َها َكَأ َعَلى ُعُروشي
. سي َمأ ْلأ  ِبي

ِأ ي ُ  َن الأَعَساكيري، فَ َل نأَدُه َكثيرٌي مي ََلَط، َوعي يَنةي خي َدي ينييََّة، ِبي ُب َأرأمي يني أَيُّوُب، َصاحي ُِ الدِي ََ َْنأ مأ َعَلى وََكا دي قأ
لي  نأ َأهأ فُُه مي ، َوَخوأ ِأ َرَُتُ َها َكث أ ن أ َباٍب: مي َسأ ََذى  الأَكَرجي ْلي َن الأَقتألي َواْلأ ِأ مي َلَف إيلَيأهي ََ َأسأ ََلَط ; ليَما َكا خي

، َعاُدوا ا َلَأ ََيأُرجأ إيََل قيَتالي الأَكَرجي َها، فَ َلمَّ دي إيلَي أ َن الأَعوأ ُن مي َها َفََل َُيَكَّ ن أ َأ ََيأُرَج مي ِأ  َخاَف َأ هي إيََل بيََلدي
ٌر، َوهَ  ِأ َذاعي َعرأُه نَي َلَأ َيذأ رٌي َساليمي نَُّه َيسي ليهي، فَإي ََلمي َوَأهأ سأ يًدا َعَلى اْلأي يًما َشدي ََ َعظي َأ َكا يُعُه، َوإي َذا َجَي



اَئٍة. تِيمي َرَة َوسي َرَة إيََل َسَنةي َسبأَع َعشأ َّا َنذأُكُرُه َسَنَة َأرأَبَع َعشأ ََ ِمي َبةي إيََل َما َكا لنِيسأ  ِبي
ُر قَ تألي َسنأَجر َشاهأ َوُملأكي ابأنيهي   َُمأُمودٍ  ذيكأ

ُب َجزييَرةي ابأني  ُقَر، َصاحي ُدودي بأني زَنأكيي بأني آقأُسن أ َنةي قُتيَل َسنأَجر َشاهأ بأُن َغازيي بأني َموأ هي السَّ يفي َهذي
ُنُه يفي ق َ  ُنُه َغازيي ; َوَلَقدأ َسَلَك اب أ ، قَ تَ َلُه اب أ لي صي ُب الأَموأ ، َصاحي يني ِِي نُوري الدِي تأليهي ُعَمَر، َوُهَو ابأُن َع

ٍر َوَدَهاٍء. يًبا َيُدلُّ َعَلى َمكأ  َطرييًقا َعجي
ُنأدي  يَّةي َواْلأ َن الرَّعي ِأ مي ريَةي َمَع النَّاسي ُكلِيهي ََ َسيِيَئ السِي َأ َسنأَجَر َكا  َوَسَبُب َذليَك َأ
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هي أَنَّ  ليهي َمَع َأوأََلدي نأ قُ بأحي فيعأ ، َوبَ َلَغ مي َوأََلدي َريميي َواْلأ نأ َواْلأ ُدوًدا إيََل قَ لأَعةي فَ َرَح مي نَ يأهي َُمأُموًدا َوَموأ ُه َسريََّ اب أ
َل بيهي َمنأ ََيأنَ ُعُه اْلأُ  َكَنُه فييَها، َووَكَّ يَنةي َأسأ لأَمدي َنُه َهَذا إيََل َداٍر ِبي َرَج اب أ ، َوَأخأ َي  ُروَج.بَ َلدي الزََّوزَا

ٍَ ليب َ  َتا اُر إيََل َجانيبي ُبسأ ُُِهَا وََكاَنتي الدَّ َيَّاُت، َوالأَعَقاريُب، َوَغريأ َها اْلأ ن أ ُخُل إيلَيأهي مي ََ َيدأ يَّةي، َفَكا عأضي الرَّعي
يٍل إيََل أَبييهي َلَعلَُّه يَ  ََها يفي َمنأدي طَاَد َحيًَّة َوَسريَّ مي اصأ ََّيَّ َيي بَ عأضي اْلأ ي، َف ذي َي الأُمؤأ َيَ َوا َن اْلأ ِأ مي ريقُّ َلُه، فَ َل

فأ َعَليأهي  ُمُه، يَ عأطي ََ ََيأدي ى، َوَوَضَع إينأَساًَن َكا ََ تَ  َا َواخأ ََ ِبي اري الَِّتي َكا َن الدَّ ، فََأعأَمَل اْلأييَلَة َحَّتَّ نَ َزَل مي
يني بيقُ  َع نُوُر الدِي ا َسَي َل، َوَأظأَهَر أَنَُّه َغازيي بأُن َسنأَجَر، فَ َلمَّ صي َزييَرةي، َوَقَصَد الأَموأ َن اْلأ َها رأبيهي َفَخَرَج مي ن أ مي

نُوَب الَِّتي  ََّ َأَِبَك يَ َتَجَنَّ لََنا الذُّ ، َوقَاَل: إي دي لأَعوأ َقًة، َوثيَياًِب، َوَخيأًَل، َوَأَمَرُه ِبي ََ َلَأ نَ عأَمُلَها، َويُ َقبِيُح َأرأَسَل نَ 
، وَ  َناَعاتي َوالأَبَشاَعاتي نأَدََن َجعأَل َذليَك َذرييَعًة ليلشَّ رأَت عي َذا صي َرََن، فَإي َراٍع ََل يُ َناَدى ذيكأ نَ َقُع َمَعُه يفي صي

. امي  َوليَيُدُه ; َفَساَر إيََل الشَّ
َِ بيهي َأكأ  نأَد بَ عأضي َسَرارييهي، َوَعلي ى عي ََ تَ  نَُّه َتَسلََّق إيََل َداري أَبييهي، َواخأ ثَ ُر َمنأ َوَأمَّا َغازيي بأُن َسنأَجَر فَإي

اري، َفَسََتَتأ َعَليأهي بُ غأًضا ْليَ  لدَّ ، فَ َبقيَي َكَذليَك، َوتَ َرَك أَبُوُه ِبي نَّ تيهي َعَليأهي دَّ نأُه ليشي بييهي، َوتَ َوق ًُّعا ليلأَخََلصي مي
ري  َر بيظَاهي َمأ ، َشريَب اْلأ مي ََّيَّ ََّ َأَِبُه، يفي بَ عأضي اْلأ َق َأ ََ امي فَات َّ لشَّ نأُه أَنَُّه ِبي الأبَ َلدي َمَع الطََّلَب َلُه ظَنًّا مي

ليهي نَُدَمائيهي، فَ  ُر يفي قَ وأ َيَراقي َوَما َشاَكَل َذليَك، َويَ بأكيي، َويُظأهي َأ يُ َغنُّوا يفي الأ ََتيُح َعَلى الأُمَغنِينَي َأ ََ يَ قأ َكا
َهاري، َوَعاَد إيََل  ِأ يَ َزلأ َكَذليَك إيََل آَخري الن َّ ، َوَزَواَل َما ُهَو فييهي، فَ َل تي ، َوُدنُ وَّ الأَموأ ََجلي ، َداريهي  قُ رأَب اْلأ

يَّةي، َفَدَخَل إي  َظي نأَد تيلأَك اْلأ ُنُه عي ََ اب أ َيي اللَّيألي َدَخَل اْلأَََلَء ; وََكا نأَد بَ عأضي َحظَاََّيُه، َف لَيأهي َدارَُه َوَسكيَر عي
اَم، وَ  َمَّ َرَة َضرأبًَة، ُثَّ َذَِبَُه، َوتَ رََكُه ُملأًقى، َوَدَخَل اْلأ كِينيي َأرأَبَع َعشأ لسِي قَ َعَد يَ لأَعُب َمَع َفَضَربَُه ِبي

َن َواطأمَ  ، َلكينَُّه َأمي ِأ ليُملأكي الأبَ َلدي ُه ََ َل َتحأ ُنأَد َواسأ َضَر اْلأ اري َوَأحأ ََواريي، فَ َلوأ فَ َتَح َِبَب الدَّ ، َوَلَأ اْلأ ََّ َأ
.  َيُشكَّ يفي الأُملأكي

َغاري َخَرَج إيََل الأَبابي َوَأعأ  ََدمي الصِي ََّ بَ عأَض اْلأ َق َأ ََ َتاَذ َداري َسنأَجَر اْلأَََبَ،فَات َّ َِ ُأسأ  َل
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ُمو  َلَف النَّاَس ليَمحأ َتحأ َواَب َعَلى َغازيي، َواسأ َب أ ِأ َذليَك، َوَأغأَلَق اْلأ َلةي َوَعرَّفَ ُه وأ ََ الدَّ َضَر َأعأَيا دي بأني فََأحأ
نأ فَ َرَح َوَمَعُه أَ  َضَرُه مي ا َحَلَف النَّاُس َوَسَكُنوا فَ َتُحوا َسنأَجر َشاهأ، َوَأرأَسَل إيلَيأهي فََأحأ ُدوٌد، فَ َلمَّ ُخوُه َموأ

ُه َعَلى ِبَ  هي، فَ َقتَ ُلوُه َوأَلأَقوأ سي َأ ِأ َعنأ نَ  اري َعَلى َغازيي، َوَدَخُلوا َعَليأهي ليَيأأُخُذوُه، َفَمانَ َعُه بي َِبَب الدَّ
هي، ُثَّ ُدفيَن ِبَ  اري، فََأَكَلتي الأكيََلُب بَ عأَض ْلَأمي  قييهي.الدَّ

تَ َقرَّ َأَخَذ َكثيريً  ا اسأ ، َلَقُب أَبييهي، فَ َلمَّ يني ُعيزِي الدِي ََواريي َوَوَصَل َُمأُموٌد إيََل الأبَ َلدي َوَمَلَكُه، َولُقِيَب ِبي َن اْلأ ا مي
َلَة. جأ َبييهي فَ َغرَّقَ ُهنَّ يفي دي  اللََّواِتي ْلي

يٌق لََنا أَنَُّه رََأى بي  َثِني َصدي ُهنَّ َثََلٌث َقدأ َوَلَقدأ َحدَّ ن أ ٍِ َسبأَع َجَواٍر ُمَغرَّقَاٍت، مي َداري َغلأَوةي َسهأ قأ َلَة يفي مي جأ دي
تُ َها ِبي  ََتَي أ ثَ تأِني َجارييٌَة اشأ َرييقي َحَّتَّ َحدَّ ِأ َسَبَب َذليَك اْلأ َل ِأ َأعأ لنَّاري، فَ َل ريَقتأ ُوُجوُهُهنَّ ِبي نأ ُأحأ لي مي صي لأَموأ

َأ َُمأُمو  َلَة، َوَِبَع َجَوارييهي، َأ جأ ََتََقتأ أَلأَقاَها يفي دي َذا َأحأ َهَها يفي النَّاري، فَإي َعُل َوجأ َارييََة فَ َيجأ ََ َيَأُخُذ اْلأ ًدا َكا
ي َسَبا. اري أَيأدي ُل تيلأَك الدَّ رََّق َأهأ ََ ، فَ تَ  ُهنَّ ن أ  َمنأ َلَأ يُ غأريقأُه مي

ريَةي، ظَاليًما، غَ  ََ َسنأَجر َشاهأ قَبييَح السِي ُُموري وََكا ًا، َكثيرَي الأُمَخاتَ َلةي َوالأُمَوارَبَةي، َوالنََّظري يفي َدقييقي اْلأ اِشي
 ، ََلكي َمأ َوالي َواْلأ َمأ ذي اْلأ ، َمنأ َأخأ ِأ يَّتيهي َوَغريأيهي َعُلُه َمَع رَعي َأ نأ قَبييٍح يَ  ، َوَجلييليَها، ََل ََيأَتنيُع مي َوالأَقتألي

ِأ  َهانَةي، َوَسَلَك َمَعُه نَُّه َحَلَق  َواْلأي ، َوَأمَّا اللِيَحى فَإي َي َذا ُنُوفي َواْلأ َنةي َواْلأ َلأسي نأ َقطأعي اْلأ َطرييًقا َوعأًرا مي
َعُلُه. َأ ٍِ يَ  ريهي يفي ظُلأ ََ ُجلُّ فيكأ َها َما ََل ُُيأَصى، وََكا ن أ  مي

سي  َعى إينأَساًَن ليُيحأ َتدأ ََ إيَذا اسأ هي أَنَُّه َكا ةي ظُلأمي دَّ نأ شي نأ َوبَ َلَغ مي َت مي ُل إيَلَّ َوَقدأ قَاَرَب الأَموأ َن إيلَيأهي ََل َيصي
، َفَخَربَ  لنَّاسي نَي ِبي اعي َراري َوالسَّ َشأ َقتأ ُسوُق اْلأ ََ َهاُء، َونَ  ََ هي السُّ مي َلى يفي َأَّيَّ تَ عأ في ; َواسأ َوأ ةي اْلأ دَّ  شي

ُلُه، ََل َجَرَم َسلََّط اَّللَُّ َعَليأهي  رََّق َأهأ ََ َلأقي إيلَيأهي فَ َقتَ َلُه، ُثَّ قُتيَل َوَلُدُه َغازيي، َوبَ عأَد  الأبَ َلُد، َوتَ  َرَب اْلأ َأق أ
رييقي َما َأ غأرييقي َوالت َّ رييقي َوالت َّ َن التَّحأ ُدوًدا، َوَجَرى يفي َداريهي مي ذََكرأََن  َقلييٍل قَ َتَل َوَلُدُه َُمأُموٌد َأَخاُه َموأ

َنا َشرأَح قُ بأحي سي  .بَ عأَضُه، َوَلوأ رُمأ رأَصادي ليُكلِي ظَاَلٍي لأمي  ريَتيهي َلطَاَل، َواَّللَُّ تَ َعاََل ِبي
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 ]الأَوفَ َياُت[
ْلأيلَّةي السَّ  ُد ِبي ََسني َورَّاُم بأُن أَِي فيَراٍس الزَّاهي َ أَبُو اْلأ ، تُ ُويفِي َنةي، ََثّني الأُمَحرَّمي هي السَّ َييَّةي، َوُهَو يفي َهذي يأ

 ََ َها، وََكا ن أ ًا.مي  َصاْلي
َط. لي َواسي نأ َأهأ ، َوُهَو مي وييُّ ُق بأُن َشبييٍب النَّحأ يأُخ ُمَصدَّ َ الشَّ ٍر تُ ُويفِي ََ  َويفي َص

ََ َكثيرَي الرِيَوايَ  َا، وََكا ، ِبي يُّ طي نأَدايي الأَواسي ََد بأني الأمي ُد بأُن َأْحأ ي ُُمَمَّ َ الأَقاضي ََ تُ ُويفِي ، َويفي َشعأَبا يثي ةي ليلأَحدي
. َوَلهُ  ي َصنيأ َبٍل َعني ابأني اْلُأ ََد بأني َحن أ َندي َأْحأ َث ِبيُسأ ُر َمنأ َحدَّ َناٌد َعاٍل، َوُهَو آخي  إيسأ



َي بيبَ غأ  َز ُب الأَمخأ ُّ، َصاحي ري بأني َمكِييٍِ الأَمَدائيِني ُر بأُن ََنصي َواريسي َنصأ ََ َ الأقيَواُم أَبُو الأ ََ َوفييَها تُ ُويفِي َداَد، وََكا
يًبا، فَا ا ت ُ َأدي ََوائيَز َعَليأهي، َوَلمَّ ُن اْلأ عأَر، َوُُيأسي َلُه، َوُيُيبُّ الشِي ََدَب َوَأهأ َل الأُمُروَءةي، ُيُيبُّ اْلأ ًَل، َكامي َ ضي ُويفِي

، وَ  َرجي بأني رَئييسي الرَُّؤَساءي ََ يني أَِي الأ َُُتوحي الأُمَباَرُك ابأُن الأَوزييري َعُضدي الدِي َ بَ عأَدُه أَبُو الأ ليَي َوِلي ريَم، َوُأعأ ُأكأ
زيهي. ي الأَقعأَدةي َوُعزيَل ليَعجأ  َُمَلُُّه، فَ َبقيَي ُمتَ َولِيًيا إيََل َسابيعي ذي

َث[ ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ]ذيكأ
ُلَها إيََل  َها بينَ يأَسابُوَر َوَخَرَج َأهأ ََ َأَشدُّ ، وََكا ََ يَمٌة بينَ يأَسابُوَر َوُخَراَسا َراءي َوفييَها َكاَنتأ زَلأَزَلٌة َعظي  الصَّحأ

. ِأ ًما َحَّتَّ َسَكَنتأ َوَعاُدوا إيََل َمَساكينيهي  َأَّيَّ
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ائَة[ تِيمي تٍِ َوسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
606 - 

اَئةٍ  تِيمي تٍِ َوسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
دي  نأَجاَر َوَعوأ ريهي سي يبينَي َوَحصأ َابُوَر َوَنصي لي اْلأ ُر ُملأكي الأَعادي ََلَ َشاهأ ذيكأ يني َأَرسأ اقي نُوري الدِي َها َواتِيََ هي َعن أ

يني  ََّري الدِي  َوُمَظ
نأَجا يَنَة سي يبينَي، َوَحَصَر َمدي َابُوري َوَنصي ري بأُن أَيُّوَب بَ َلَد اْلأ ُل أَبُو َبكأ َنةي َمَلَك الأَعادي هي السَّ َر، يفي َهذي

َزييَرةي، َوُهَو بي  نأ َأعأَمالي اْلأ يَع مي َمي ُدوٍد.َواْلأ دي بأني زَنأكيي َموأ يني ُُمَمَّ  َيدي ُقطأبي الدِي
ََلَ َشاهأ بأني  يني َأَرسأ هي نُوري الدِي َ ابأني َعمِي َنُه َوَبنيأ ََ بَ ي أ يني الأَمذأُكوَر َكا ََّ ُقطأَب الدِي ُعودي  َوَسَبُب َذليَك َأ َمسأ

َكَمٌة، وَ  َتحأ ، َعَداَوٌة ُمسأ لي صي بي الأَموأ ُدوٍد، َصاحي ََ َسَنَة ََخأٍس بأني َموأ ا َكا ُر َذليَك، فَ َلمَّ َم ذيكأ َقدأ تَ َقدَّ
َنٍة ليُنو  ب أ لي تَ َزوََّج ِبي ََّ َوَلًدا ليلأَعادي ، فَإي لي يني َوالأَعادي َ نُوري الدِي اَئٍة َحَصَلتأ ُمَصاَهَرٌة َبنيأ تِيمي ََ َوسي ، وََكا يني ري الدِي

َتغي  َأ َيشأ ََ َأ يني ُوَزرَاٌء ُيُيبُّو َأ ليُنوري الدِي اَق َمَعُه َعَلى َأ تِيََ لي َواَلي ُنوا َلُه ُمَراَسَلَة الأَعادي ، َفَحسَّ ِأ ُه َل َعن أ
ُدودٍ  لأويََليَةي الَِّتي َلَوَلدي َسنأَجر َشاهأ بأني َغازيي بأني َموأ ، َوِبي يني لأبيََلدي الَِّتي َلُقطأبي الدِي َما ِبي َتسي َي يَ قأ ، َوهي

.َجزييَرُة ابأني ُعَمَر َوَأعأَماْليَ  يني َزييَرُة ليُنوري الدِي َُ اْلأ ، َوَتُكو لي يني ليلأَعادي َُ ُملأُك ُقطأبي الدِي  ا، فَ َيُكو
تَ بأ  لي يفي الأَمعأََن، فََأَجابَُه إيََل َذليَك ُمسأ ، فََأرأَسَل إيََل الأَعادي يني ُل َهَوى نُوري الدِي ًرا فَ َواَفَق َهَذا الأَقوأ شي

ََها، َوَأطأَمَع نُوَر  َوَجاَءُه َما َلَأ َيُكنأ يَ رأُجوهُ  َل َوَغريأ صي هي الأبيََلَد َأَخَذ الأَموأ َِ أَنَُّه َمََّت َمَلَك َهذي َنَُّه َعلي ; ْلي
، يني َنةي نُوري الدِي ي ُهَو َزوأُج اب أ هي الَّذي هي الأبيََلَد، إيَذا َمَلَكَها، ليَوَلدي َي َهذي َأ يُ عأطي يني أَيأًضا يفي َأ َُ  الدِي َوَيُكو

ُل إيََل ُمَقاُمُه يفي  َها فَ َباَدَر الأَعادي ا َعَلي أ ََ َدُة َعَلى َذليَك، َوََتَاَل تَ َقرَّتي الأَقاعي ، َواسأ لي صي لأَموأ َمتيهي ِبي دأ  خي
َابُوَر فََأَخَذُه. ََُراتي يفي َعَساكيريهي، َوَقَصَد اْلأ َق إيََل الأ َمشأ نأ دي ريي مي  الأَمسي

يني بيُوُصوليهي   َع نُوُر الدِي ا َسَي ِأ فَ َلمَّ ُع إيََل رَأأييهي َضَر َمنأ يَ رأجي َعَر، فََأحأ َتشأ  َكأَنَُّه َخاَف َواسأ
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َعُلُه، فََأمَّا َمنأ َأَشاُروا َعَليأهي بيَذليكَ  َأ ِأ فييَما يَ  َتَشارَُه ، َواسأ لي ِأ َوُصوَل الأَعادي ، َوَعرَّفَ ُه ِأ ْليي َفَسَكُتوا،  َوقَ وأ
ِأ  َل ِأ َمنأ َلَأ يَ عأ ََ فييهي ،  وََكا َصاري، َوََجأعي الرِيَجالي تيعأَدادي ليلأحي سأ َلي َر، َوَأَشاَر ِبي َمأ َِ اْلأ َاَل، فَ َعظَّ هي اْلأ َهذي

َخائيري َوَما ُُيأَتاُج إيلَيأهي. يلي الذَّ  َوََتأصي
يِي رَأأٍي َتَييُء إي  َََبَ. فَ َقاَل: ِبَي : َْنأُن فَ َعلأَنا َذليَك َوَخََبَُّه اْلأ يني َوى فَ َقاَل نُوُر الدِي ََل َعُدوٍِ َلَك ُهَو َأق أ

ُل إيَلَّ َوَقدأ فَ َرغأ  ُِ بيهي، َفََل َيصي َل َك تَ عأ دي نأَك َمََّت ََتَرََّك ليَقصأ ثَ ُر ََجأًعا، َوُهَو بَعييٌد مي نأَك، َوَأكأ نأ مي َت مي
ًة إيََل قُ وَّ  نأَك، َويَ زأَداَد قُ وَّ رَي َقرييًبا مي َعى َحَّتَّ َيصي يعي َما ُترييُدُه، َتسأ  تيهي.َجَي

َقى أَنأَت  َنُكَما أَنَُّه لَُه ََيأليُكُه َأوأًَل بيَغريأي تَ َعٍب َوََل َمَشقٍَّة، َوتَ ب أ تَ َقرَّ بَ ي أ ي اسأ ََّ الَّذي َأ ُثَّ إي ََل َُيأكيُنَك َأ
َأ َوَّفَّ َلَك ِبيَ  ُل َهاُهَنا، َهَذا إي َزييَرةي َوََتأُصَرَها َوالأَعادي َل إيََل اْلأ صي اريَق الأَموأ ََ َدُة َعَليأهي ََل تُ  تَ َقرَّتي الأَقاعي ا اسأ

ََّيري بَ  ََلَط، َوبَ عأُض دي َنَُّه َقدأ َصاَر لَُه ُملأُك خي ، ْلي امي َأ َعاَد إيََل الشَّ َل، َوإي صي ََاريَق الأَموأ َأ تُ  ٍر، ََيُوُز َأ كأ
رأَت عَ  هي َمََّت سي يُع بيَيدي َأوأََلدي َمي يُعَها، َواْلأ َزييَرةي َجَي ََّيُر اْلأ َنَك َودي َأ َُيُوُلوا بَ ي أ ِأ َأ َكنَ ُه لي َأمأ صي ني الأَموأ

َعاَرَك، َوَقدأ  َك، َوقَ وَّيأَت َعُدوََّك، َوَجَعلأَتُه شي َسَك َوابأَن َعمِي َأ َأ آَذيأَت نَ  َت َعَلى َأ نَ َها، َفَما زيدأ فَاَت َوبَ ي أ
تَ َقرَّ  َأ َتقيَف َمَعُه َعَلى َما اسأ ُر، َولَيأَس ََيُوُز إيَلَّ َأ َمأ ُئ بيَك. اْلأ َتدي ًة َويَ ب أ َنُكَما ليَئَلَّ ََيأَعَل َلَك ُحجَّ  بَ ي أ

بيَها قُ  ََ يفي َعزأمي َصاحي نأَجاَر َفَحَصَرَها، وََكا يبينَي، َوَساَر إيََل سي َابُوَر َوَنصي ُل َقدأ َمَلَك اْلأ طأبي َهَذا َوالأَعادي
لي بيعيَوٍض َيَأُخذُ  َأ ُيَسلِيَمَها إيََل الأَعادي يني َأ َُد بأُن الدِي ُُه َأْحأ ََ َمَعُه، اَسأ رٌي َكا نأ َذليَك َأمي َها، َفَمنَ َعُه مي ُه َعن أ

َكًرا مَ  يني َعسأ َز نُوُر الدِي َها، َوَجهَّ بِي َعن أ يَنةي َوالذَّ ظي الأَمدي َأ َش، َِمأُلوُك أَبييهي زَنأكيي، َوقَاَم ِبيي هي يَ رأنَ قأ َع َوَلدي
ريُوا إيََل  ري ليَيسي . الأَمليكي الأَقاهي لي  الأَمليكي الأَعادي

يني ُكوكُ  َََّر الدِي ََّ ُمَظ َساٍب، َوُهَو َأ ِأ يفي حي ٌر َلَأ َيُكنأ َْلُ ِأ َأمأ ُر َعَلى َذليَك إيذأ َجاَءُه َمأ َنَما اْلأ َبأيي، فَ بَ ي أ
َدَة َعلَ  هي الأُمَساعي سي َأ نأ نَ  يني يَ بأُذُل مي َب إيرأَبَل، َأرأَسَل َوزييَرُه إيََل نُوري الدِي لي َعنأ َصاحي ى َمنأعي الأَعادي

اَق َمَعُه َعَلى َما يُرييُدُه، فَ َوَصَل الرَُّسوُل لَيأًَل، فَ َوَقَف ُمَقابيَل َداري نُوري الدِي  تِيََ ََّ اَلي نأَجاَر، َوَأ يني سي
َلَغهُ  يني لَيأًَل َوأَب أ َتَمَع بيُنوري الدِي َييَنًة َعََبَ فييَها، َواجأ يني إيََل  َوَصاَح، فَ َعَبََّ إيلَيأهي َس الرِيَساَلَة، فََأَجاَب نُوُر الدِي

، وَ  يني ََُّر الدِي َلتيهي، َفَساَر ُمَظ نأ لَي أ َن الأُمَوافَ َقةي، َوَحَلَف َلُه َعَلى َذليَك، َوَعاَد الأَوزييُر مي َتَمَع َما َطَلَب مي اجأ
. لي صي ري الأَموأ َا بيظَاهي ، َونَ َزََل بيَعَساكيريِهي يني  ُهَو َونُوُر الدِي

يني وَ  ََّري الدِي نأَجاَر َأرأَسَل َوَلَدُه إيََل ُمَظ َب سي ََّ َصاحي يني َأ ََُّر الدِي ََ َسَبُب َما فَ َعَلُه ُمَظ  َكا
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َع يفي  ََ يني َيُظنُّ أَنَُّه َلوأ َش ََُّر الدِي ََ ُمَظ نأَجاَر، وََكا لي لييُ بأقيَي َعَليأهي سي َيُع بيهي إيََل الأَعادي َتشأ في َيسأ ُملأكي نيصأ
َ َمرٍَّة َكَما تَ قَ  بِي َعنأ ُملأكيهي َغريأ هي يفي الذَّ َمتيهي، َوقيَيامي دأ يلي يفي خي َمي َثَريهي اْلأ َََّعُه، ْلي لي َلَش َََع الأَعادي َم ; َفَش دَّ

يني ََل ي ُ  اقيهي َمَع نُوري الدِي نأُه أَنَُّه بَ عأَد اتِيََ ُل، ظَنًّا مي َِيعأُه الأَعادي ِأ ُيَش ا َردَّ إيلَيأهي فَ َل ، فَ َلمَّ يني ََّري الدِي َُظ َباِلي ِبي
يني يفي الأُمَوافَ َقةي َعَليأهي. اَعَتُه رَاَسَل نُوَر الدِي ََ ُل َش  الأَعادي

ري َغازيي بأني َصََلحي الدِي  ، َأرأَسََل إيََل الأَمليكي الظَّاهي يني َتَمَع بيُنوري الدِي ، َواجأ لي صي ا َوَصَل إيََل الأَموأ ، َوَلمَّ يني
اقي َمَعُهَما، َوهُ  تِيََ َلي ، ِبي بي بيََلدي الرُّومي ََلَ، َصاحي ُرو بأني قَ لأجي َأَرسأ ُب َحَلَب، َوإيََل َكيأَخسأ َو َصاحي

َن الصُّلأحي  تَ َنَع مي َي امأ لي إي دي بيََلدي الأَعادي َرََكةي َوَقصأ َقاءي َفكيََلُِهَا َأَجاَب إيََل َذليَك، فَ تَ َواَعُدوا َعَلى اْلأ ب أ َواْلأي
لي عَ  َل َرُسوًَل إيََل الأَعادي يني اَّللَّي ليرُيأسي ري ليدي ََةي النَّاصي َليي نأَجاَر، َوَأرأَسََل أَيأًضا إيََل اْلأ بي سي يفي  َلى َصاحي

ةي، َوُهَو هي  ََ َليي تينَاعي َوَوَصَلتأ ُرُسُل اْلأ مأ نأَجاَر َعَلى اَلي بي سي ُس َصاحي َأ يَنئيٍذ نَ  َبُة الصُّلأحي أَيأًضا فَ َقويَيتأ حي
نأ َخَواصِي َِمَالييكي اْلأَ  ، َوُهَو مي رُي آَق َِبشأ َمي اري، َواْلأ َتاُذ الدَّ ، ُأسأ اكي ََةي اَّللَّي بأُن الأُمَباَركي بأُن الضَّحَّ ليي

نأ  ََ مي نأَجاَر، وََكا ُر سي لي َوُهَو ُُيَاصي َها إيََل الأَعادي ن أ ، َوَسارَا مي لي صي ، فَ َوَصََل إيََل الأَموأ ِأ َمَعُه ََل  وَكيَباريهي
لُ  خي ََ يُدأ نَُّه َكا َبةي، فَإي أَص َوالرَّحأ ُب ْحي رييُكوهأ، َصاحي يأني شي يََّما َأُسُد الدَّ ُحونَُه يفي الأقيَتالي ََل سي َها يُ َناصي  إيلَي أ

ُُه. َها، وََكَذليَك َغريأ ًرا، َوََل يُ َقاتيُل َعَلي أ َواتي ظَاهي َق أ َن اْلأ ََها مي َغأَناَم َوَغريأ  اْلأ
تَ َنَع َعنأ َذليَك، َوَغاَلَط، وَ فَ َلمَّ  ، ُثَّ امأ يلي لي َأَجاَب َأوًََّل إيََل الرَّحي ةي إيََل الأَعادي ََ َليي َأطَاَل ا َوَصَلتأ ُرُسُل اْلأ

َأ يَ  َها َما َأمََّلُه، َوَأَجاَب إيََل الصُّلأحي َعَلى َأ ن أ ِأ يَ َنلأ مي َها َغَرًضا، فَ َل ن أ ُلُغ مي َر َلَعلَُّه يَ ب أ َمأ ََ لَُه َما َأَخَذ اْلأ ُكو
بيَها. نأَجاُر ليَصاحي  َوتَ بَ َقى سي

َدًة َعَلى ا َأ َيُكونُوا َيًدا َواحي ، َوَعَلى َأ ِأ َُوا َعَلى َهَذا ُكلُُّه َدُة َعَلى َذليَك، َوََتَاَل تَ َقرَّتي الأَقاعي لنَّاكيثي َواسأ
، َوعَ  ََ نأَجاَر إيََل َحرَّا ُل َعنأ سي ، َورََحَل الأَعادي ِأ ُه ن أ َن مي ٍد مي يني إيََل إيرأبيَل، َوبَقيَي ُكلُّ َواحي ََُّر الدِي اَد ُمَظ

ي َلُه بيَوَلَديأني ليُنوري الدِي  لي َقدأ َزوََّج اب أنَ َتنيأ صي لأَموأ هي ِبي نأَد ُمَقامي يني عي ََُّر الدِي ََ ُمَظ ، وََكا زُّ الأُمُلوكي يني ; َوَِهَا عي
يني زَنأ  َماُد الدِي ُعوٌد، َوعي يني َمسأ  كيي.الدِي
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ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ةي  ََ يَنا َعنأ نيَيابَةي الأويزَارَةي ليلأَخليي سي يني بأُن َأمأ ُر الدِي ، ُعزيَل َفخأ َوَّلي َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ َتُه، يفي َهذي ، َوأُلأزيَم بَ ي أ

تيظأَهاري َعَليأ  سأ َي َعَلى َسبييلي اَلي َز ُد بأُن ُثَّ نُقيَل إيََل الأَمخأ يني ُُمَمَّ َ بَ عأَدُه نيَيابََة الأويزَارَةي َمكينُي الدِي هي، َوَوِلي
، َونُقيَل إيََل َداري الأويزَارََة ُمقَ  يني ، َولُقِيَب ُمَؤيِيَد الدِي نأَشاءي ، َكاتيُب اْلأي يُّ دي بأني بَ َرَز الأُقمِي .ُُمَمَّ  ابيَل َِببي النُّوِيِي

 ]الأَوفَ َياُت[
يَّةي بيبَ غأَداَد. َوفييَها، يفي  ، ُمَدرِيُس النِيظَامي افيعييُّ قييُه الشَّ ََ ، الأ يني َُيأََي بأُن الرَّبييعي َ َُمأُد الدِي  َشوَّاٍل، تُ ُويفِي



افيعييُّ َصاحي  قييُه الشَّ ََ ، الأ يبي الرَّيِي ُد بأُن ُعَمَر بأني َخطي لي ُُمَمَّ ََضأ يني أَبُو الأ ُر الدِي َ ُفخأ ُب َوفييَها تُ ُويفِي
ريهي، َوبَ َلَغِني أَ  َيا يفي َعصأ ن أ ََ إيَماَم الدُّ َا، وََكا ُُصولي َوَغريأيِهي هي َواْلأ َيقأ ُهورَةي يفي الأ ليَدُه التََّصانييفي الأَمشأ ََّ َموأ

اَئٍة. مي  َسَنَة َثََلٍث َوَأرأبَعينَي َوََخأسي
يني أَبُ  ي َُمأُد الدِي َ َأخي ةي، تُ ُويفِي ي اْلأيجَّ دي بأني َعبأدي الأَكريميي َوفييَها، َسلأخي ذي َعاَداتي الأُمَباَرُك بأُن ُُمَمَّ و السِي

ةي  دَّ ََ َعاليًما يفي عي اَئٍة، وََكا مي ي َسَنَة َأرأَبٍع َوَأرأبَعينَي َوََخأسي ليُدُه يفي َأَحدي الرَّبييَعنيأ ُعُلوٍم ُمََبَّزًا الأَكاتيُب، َموأ
 ، َي ُُصوََل ُه، َواْلأ َيقأ َها: الأ ن أ ريي فييَها، مي سي َأ ُهورٌَة يفي الت َّ يُث، َواللَُّغُة، َوَلُه َتَصانييُف َمشأ َدي ُو، َواْلأ َوالنَّحأ

رَ  ليًقا ُيضأ َأ ََ َكاتيًبا ُم ، َوَلُه َرَسائيُل ُمَدوَّنٌَة، وََكا يثي َدي ، َوَغرييبي اْلأ ، َواْلأيَسابي وي ، َوالنَّحأ يثي َدي ُب بيهي َواْلأ
يٍن َمتينٍي، َوُلزُ  ، الأَمَثُل، َذا دي َي ني الزََّما نأ َُمَاسي ََ مي َي َعنأُه، فَ َلَقدأ َكا َُه اَّللَُّ َوَرضي ، َرْحي ٍِ َتقيي ومي َطرييٍق ُمسأ

ُِ َأِّني مُ  َل ريََن يَ عأ لي َعصأ ، َوَمنأ َعَرَفُه َمنأ َأهأ ِلي ُمِني يفي قَ وأ ٌر.َوَلَعلَّ َمنأ يَقيُف َعَلى َما ذََكرأتُُه يَ تَّهي  َقصِي
َ ا ، لَُه فييهي َتَصانييُف َحَسَنٌة.َوفييَها تُ ُويفِي وي ََ إيَماًما يفي النَّحأ ، وََكا يُّ َُواَرزأمي وييُّ اْلأ ، النَّحأ ُد الأُمَطرَّزييُّ  لأَمجأ

َهُ  ، َرْحي يثي َدي لي اْلأ نأ َأهأ ، َوُهَو مي ََ َها ََ صأ َوةي ِبَي خأ ِي بأني اْلأي ي َ الأُمَؤيَُّد بأُن َعبأدي الرَّحي  . اَّللَُّ َوفييَها تُ ُويفِي
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اَئة[ تِيمي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوسي
607 - 

ائَةٍ  تِيمي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأٍع َوسي
ريي الأَعَساكيري إيلَيأهي  ََ َوَمسي َتا ُوزيسأ ةي ِبي ََ َليي َي َسنأَجَر َِمأُلوكي اْلأ َيا صأ ُر عي  ذيكأ

 ََ َليي يني َسنأَجُر، َِمأُلوُك اْلأ ََ ُقطأُب الدِي ََ بَ عأَد َكا َتا ُة ُخوزيسأ ََ َليي ُه اْلأ يني اَّللَّي، َقدأ َوَلَّ ري ليدي ةي النَّاصي
نأُه تَ َغريٌُّ َعني الطَّ  اَئٍة َبَدا مي تِيمي تٍِ َوسي ََ َسَنَة سي ا َكا َاجِي َكَما ذََكرأََنُه، فَ َلمَّ ريي اْلأ َتكينَي َأمي َل طَاشأ اَعةي فَ ُروسي

، فَ َبقيَي يفي الأُقُدومي إيََل بَ غأَداَد، فَ غَ  َغلَُّب َعَلى الأبيََلدي ُن الت َّ ُر الطَّاَعَة َويُ بأطي ََ يُظأهي ، وََكا اَلَط َوَلَأ َُيأُضرأ
، ََنئيبي  يني ُة إيََل ُمَؤيِيدي الدِي ََ َليي َم اْلأ َنةي، فَ تَ َقدَّ هي السَّ نأ َهذي َوَّلي مي ُر َكَذليَك إيََل رَبييٍع اْلأ َمأ الأويزَارَةي، َوإيََل  اْلأ

زِي  هي عَ عي َراجي ََ َوإيخأ َتا ُوزيسأ لأَعَساكيري إيلَيأهي ِبي ريي ِبي لأَمسي ةي، ِبي ََ َليي ، َخاصِي اْلأ َراِيِي يني بأني َْنَاٍح الشَّ َها، الدِي ن أ
ِأ إيلَيأهي، فَاَرَق الأبيََلَد، وَ  َدُه ا ََتَقََّق َسنأَجُر َقصأ ، فَ َلمَّ ََ َتا ْلَيَق َفَسارَا يفي َعَساكيَر َكثيريٍَة إيََل ُخوزيسأ
َرَمُه َوقَاَم ُدونَُه. ًئا إيلَيأهي، فََأكأ ََل ُملأَتجي يني َسعأُد بأُن دَكأ زُّ الدِي ريَاَز، َوُهَو َأََتبيكأ عي بي شي  بيَصاحي

تَ َقرُّوا يفي الأبي  ا اسأ َخري بيَغريأي ُِمَانيَعٍة، فَ َلمَّ َي يفي رَبييٍع اْلأ َتا ََةي إيََل ُخوزيسأ َليي َكُر اْلأ ََلدي رَاَسُلوا َوَوَصَل َعسأ
بي  دي َصاحي نَي َعَلى َقصأ ََ َعازيمي ِأ َيُيبأ إيََل َذليَك، َفَساُروا إيََل َأرََّجا ُعونَُه إيََل الطَّاَعةي، فَ َل  َسنأَجَر َيدأ

بي شي  َ َصاحي ِأ َوَبنيأ نَ ُه َدٌة بَ ي أ َتاُء، فََأقَاُموا ُشُهورًا َوالرُُّسُل ُمََتَدِي ُِ الشِي رََكُه ريَاَز، فََأدأ ِأ إيََل شي ُه ِأ َيُيب أ ريَاَز، فَ َل
رَ  بُ َها إيََل الأَوزييري َوالشَّ يَنئيٍذ َأرأَسَل َصاحي ريَاَز، َفحي ََ شي ا َدَخَل َشوَّاٌل رََحُلوا يُرييُدو هي، فَ َلمَّ لييمي اِيِي َتسأ



يَب إيََل َذليَك، وَ  َذى، فَُأجي َأ ََل يُ ؤأ َد َلُه َعَلى َأ ُع فييهي، َوَيطأُلُب الأَعهأ ََ َلُه، َيشأ ِأ ُهَو َوَماَلُه َوَأهأ َسلََّمُه إيلَيأهي
َي َِمأُلوَكُه  َتا ََُة بيََلَد ُخوزيسأ َليي تيظأَهاري، َوَوَلَّ اْلأ سأ ِأ ََتأَت اَلي رَي فَ َعاُدوا إيََل بَ غأَداَد َوَسنأَجَر َمَعُه ََّيُقوًَت َأمي

. َاجِي  اْلأ
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ُل بَ غأَداَد َوَوَصَل الأَوزييُر إيََل بَ غأَداَد يفي الأ  ُّ َوالأَعَساكيُر، َوَخَرَج َأهأ َراِي اَئٍة ُهَو َوالشَّ تِيمي ٍَ َوسي ُمَحرَّمي َسَنَة ََثَا
، يفي يَدي   َي َلَتا لأسي ليهي سي ِأ رَاكيًبا َعَلى بَ غأٍل ِبييَكاٍف، َويفي ريجأ ، َفَدَخُلوَها َوَسنأَجُر َمَعُه ِأ ُكلِي إيََل تَ َلقِييهي

َلٌة، لأسي يٍِ سي َي إيََل  ُجنأدي َعأَيا َُمَراءي َواْلأ َن اْلأ َلأُق الأَكثيرُي مي َع اْلأ ٌر، َفُجمي ََ َأ َدَخَل َص َوبَقيَي َُمأُبوًسا إيََل َأ
َبتأ إيلَيأهي ُمنأَكَرٍة، فَأَقَ رَّ  ُُموٍر ُنسي َر َسنأَجُر َوقُ رِيَر ِبي ضي يني ََنئيبي الأويزَارَةي، فَُأحأ َا، فَ َقالَ َداري ُمَؤيِيدي الدِي   ِبي

ريُ  ا َأمي ََ ، َوَقدأ َع نأ ُعُقوبَةي َهَذا الرَُّجلي َياَسُة مي يهي السِي َتضي ِأ َما تَ قأ ُت : َقدأ َعَرف أ يني ليلنَّاسي نينَي ُمَؤيِيُد الدِي مي  الأُمؤأ
نأ َذليَك. َب النَّاُس مي ْلأيَلعي َعَليأهي، فَ َلبيَسَها َوَعاَد إيََل َداريهي، فَ َعجي  َعنأُه، َوَأَمَر ِبي

، ف َ  َوقييلَ  ِأ َُه َحابيهي، َوَسريَّ َصأ َزانَ َتُه َوَدَوابَُّه، وَُكلَّ َما َلُه َوْلي ََّ َأََتبيكأ َسعأًدا ََّنََب َماَل َسنأَجَر َوخي ا إي َلمَّ
.ُِ َل ريًا، َواَّللَُّ َأعأ ًئا َيسي َراِيِي َطَلُبوا الأَماَل، فََأرأَسَل َشي أ  َوَصَل َسنأَجُر إيََل الأَوزييري الشَّ

 
رُ  ريَتيهي  ذيكأ نأ سي ٍء مي ََلَ َشاهأ َوَشيأ يني َأَرسأ  َوفَاةي نُوري الدِي

ُدودي بأني زَنأكيي  ُعودي بأني َموأ ََلَ َشاهأ بأُن َمسأ يني َأَرسأ َ نُوُر الدِي َر رََجٍب، تُ ُويفِي َنةي، َأَواخي هي السَّ بأني يفي َهذي
ََ َمَرُضُه َقدأ طَالَ  ، وََكا لي صي ُب الأَموأ ُقَر، َصاحي ُة ُملأكيهي َسبأَع آقأُسن أ َزاُجُه َقدأ َفَسَد، وََكاَنتأ ُمدَّ ، َومي

َحابيهي،  يًدا َعَلى َأصأ َياَسٍة ليلرََّعاََّي، َشدي ًما ُشَجاًعا، َذا سي ََ َشهأ ًرا، وََكا َرَة َسَنًة َوَأَحَد َعَشَر َشهأ َعشأ
نأ ت َ  ََ َذليَك َمانيًعا مي يًدا، وََكا فًا َشدي ًَّة َعاليَيًة، َفَكانُوا ََيَاُفونَُه َخوأ ََ َلُه ِهي ِأ َعَلى بَ عأٍض وََكا هي ي بَ عأضي َعدِي

َأ َكاَنتأ َقدأ َذَهَبتأ َوَخافَُه الأُمُلوُك ;  َََتبيكييِي َوَجاَهُه، َوُحرأَمَتُه، بَ عأَد َأ ََ َأَعاَد ََنُموَس الأبَ يأتي اْلأ وََكا
َرََكةي يفي َطَلبي الأُملأكي إيَلَّ أَنَُّه َلَأ  َن  َسرييَع اْلأ عأ ُملأُكُه، َوَلوأ َلَأ َيُكنأ َلُه مي َيُكنأ لَُه َصَبأٌ فَليَهَذا َلَأ يَ تَّسي

عي  ، َكَما ذََكرأََنُه َسَنَة ََخأٍس َوتيسأ يني لي َعنأ َماريدي ُل بأُن الأَعادي ا رََحَل الأَكامي يَلةي إيَلَّ أَنَُّه َلمَّ ضي ََ نَي الأ
َقاهَ  َها، َوأَب أ اَئٍة، َعفَّ َعن أ مي ، َوََخأسي تيَناعي مأ ُة اَلي بيَها، َوَلوأ َقَصَدَها َوَحَصَرَها َلَأ َيُكنأ فييَها قُ وَّ ا َعَلى َصاحي

بيَها. َقاَها َعَلى َصاحي ِأ رََمٌق، فَأَب أ ُروا، َوَلَأ يَ بأَق َْلُ َا َكانُوا َقدأ َهَلُكوا َوَضجي ََّ َمنأ َكانُوا ِبي َ  ْلي
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تَ َغاَث بيهي  ا َمَلَك اسأ َخَل ُقَماَشُه إيََل الأبَ َلدي َوَلمَّ اري، َفَسَأَل َعنأ َحاليهي، فَقييَل إينَُّه َقدأ َأدأ َن التُّجَّ ٌَ مي إينأَسا
نأ َذليَك، فَ َقاَل: َمنأ َمنَ َعُه َفقييَل: َراَجُه، َوَقدأ ُمنيَع مي َِّ َلُه الأبَ يأُع، َويُرييُد إيخأ ِأ يَتي ٌن الأبَ زِي  ليَيبييَعُه، فَ َل َضامي

يني قَاََيَاَز،  يُرييدُ  َد الدِي بيريي َِمأَلَكتيهي ُُمَاهي ُِ بيَتدأ ََ الأَقيِي ، وََكا سي َن الأَمكأ نأُه َما َجَرتأ بيهي الأَعاَدُة مي َوُهَو إيََل مي
نأ  َراَج َمَتاَعُه ُمكِيَن مي ُبُه إيخأ ََتََط َصاحي َي اشأ َي فَ َقاَل: إي َأ  َجانيبيهي، َفَسأَلَُه َعني الأَعاَدةي َكيأَف هي هي، َوإي َراجي إيخأ
هي الأَعا ََّ َهذي هي. فَ َقاَل: َواَّللَُّ إي ذي خأ َخَذ َما َجَرتي الأَعاَدُة ِبَي ََتيطأ َذليَك َلَأ َُيأَرجأ َحَّتَّ يُ ؤأ َدَة ُمَدب ََّرٌة، َلَأ َيشأ

ُد ال نأُه َمالُُه؟ فَ َقاَل ُُمَاهي َخُذ مي ٍء يُ ؤأ َيِي َشيأ ٌَ ََل يَبييُع َمَتاَعُه ْلي هي إينأَسا : ََل َشكَّ يفي َفَسادي َهذي يني دِي
َم ِبيي  نأ تَ رأكيَها. َوتَ َقدَّ َدٌة، َفَما الأَمانيُع مي َا َعاَدٌة فَاسي َراجي َمالي الأَعاَدةي. فَ َقاَل: إيَذا قُ لأَنا َأََن َوأَنأَت إيَّنَّ خأ

َّنأ َِبَع. َخَذ إيَلَّ ِمي َأ ََل يُ ؤأ ، َوَأ  الرَُّجلي
ي َُمأَد ا عأُت َأخي َعاَداتي َوَسَي يني َأَِب السِي ُ  -لدِي َُه اَّللَّ تيَصاًصا بيهي يَ ُقوُل:  -َرْحي َثري النَّاسي اخأ نأ َأكأ ََ مي وََكا

َعى يفي  َتدأ تيبأَشاٍر، َواسأ نأُه َبلأ َِبَدَر إيلَيأهي بيَََرٍح َواسأ تَ َنَع مي ًما يفي فيعألي َخريأٍ فَامأ مي َما قُ لأُت َلُه يَ وأ ََّيَّ بَ عأضي اْلأ
ي  كُ َأخي َي َتشأ َعٌة، َوهي َها رُق أ َرَأٌة َوبيَيدي اري َلقييَ تأُه امأ ََ بيَبابي الدَّ ا َكا و، الأَمذأُكوَر، فَ رَكيَب إيََل َداريهي، فَ َلمَّ

ٍِِ َلُه، فَ َقاَل: قَ بأَل كُ  ا َدَخَل إيلَيأهي َجارَاُه يفي ُمهي ، فََأَخَذَها، فَ َلمَّ يني ٍء  لِي َوَتطأُلُب َعرأَضَها َعَلى نُوري الدِي َشيأ
َنا إي  َها، َعرِيف أ َبتيَها. فَ َقاَل: ََل َحاَجَة إيََل الأُوُقوفي َعَلي أ ي َشغأَل َصاحي ضي َعةي، َوتَ قأ هي الرُّق أ يشأ َتقيُف َعَلى َهذي

َي ُمَتَظلِيَمٌة، شَ  اري َوهي َرَأًة بيَبابي الدَّ ُِ إيَلَّ أَنَِّني رَأَيأُت امأ َل  اكيَيٌة.فييَها. فَ َقاَل: َواَّللَّي ََل َأعأ
َي ُِهَا الأَقيِيمَ  نأَدُه رَُجََل نأُه الأَغيأُظ َوالأَغَضُب، َوعي َزَعَج َفَظَهَر مي ِأ َعَرفأُت َحاَْلَا ُثَّ ان أ ُُموري فَ َقاَل: نَ َع َي ِبي ا

هي الأَمرأَأُة   . َهذي ٍء َقدأ َدفَ َعتأ َمَع َهَذيأني رأ إيََل َأيِي َشيأ يهي: أَبأصي َخي لَتيهي، فَ َقاَل ْلي ََ َْلَا ابأٌن، َوَقدأ َماَت َدوأ َكا
َتاَط نُ وَّاُب بَ يأتي الأَمالي َعَلى  ، فَاحأ ي ، َوُهَو َغرييٌب، َوَخلََّف ُقَماًشا َوَِمأُلوَكنيأ لي صي ٍة يفي الأَموأ نأ ُمدَّ مي

ُر ُحُضوَر َمنأ َيسأ  َتظي نأَدََن نَ ن أ َنا، فَ َبقيَيا عي ي إيلَي أ ُلوَكنيأ َضُروا الأَممأ ، َوَأحأ قُّ الَتَّيَكَة ليَيأأُخَذَها، الأُقَماشي َتحي
َنا بيَتسأ  مأ َها َْلَا، فَ تَ َقدَّ ي َمَع َوَلدي ََّ الأَماَل الَّذي ي ِبَي مي هي الأَمرأَأُة َوَمَعَها كيَتاٌب، ُحكأ َا َفَحَضَرتأ َهذي ِي َماْلي ليي

: ََذيأني َها، َوقُ لأُت ْلي  إيلَي أ
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َها،  ن أ ي مي ُلوَكنيأ ََتيََّي الأَممأ َا طََلَبتأ ََثًَنا َكثيريًا، اشأ ََّنَّ َِّ بَ يأنيَنا بَ يأٌع، ْلي ، فَ َعاَدا َوقَاََل: َلَأ يَتي اَها يفي الثََّمني ََ َوأَنأصي
عأتُ  ُت َسَي َي َما ُعدأ ثَ َر، َوإيََل اْلأ َريأني َوَأكأ ةي َشهأ نأ ُمدَّ َها مي ي إيلَي أ ُلوَكنيأ َُتَُما ِبييَعاَدةي الأَممأ يثً  فََأَمرأ ا، َْلَا َحدي

تَ َغاَثتأ  َها، َوَقدي اسأ ي إيلَي أ ُلوَكنيأ َُما َلَأ ُيَسلِيَما الأَممأ َا َأَخَذتأ َماَْلَا، َوََل َشكَّ َأَّنَّ ِأ  َوظَنَ نأُت َأَّنَّ ِبييَما فَ َل
َتغييُث َيُظنُّ َأِّني أَ  ُكو َوَتسأ هي الأَمرأَأَة َتشأ اَها، َفَجاَءتأ إيلَيأَك، وَُكلُّ َمنأ رََأى َهذي ََ ََن َمنَ َعتُ َها َعنأ يُ نأصي

َأ تَ تَ  ي َأ َتهي ، َأشأ ٌِ، وَُكلُّ َهَذا فيعأُل َهَذيأني لأ ، َولَيأَس ِلي عي ِي ُبِني إيََل الظُّلأ ، َويَ نأسي َا، فَ َيُذمُِّني َِ أَنأَت َماْلي َسلَّ
َها فََأَخَذتي الأَمرأَأُة َماَْلَا َوَعاَدتأ َشاكيرَ  ، َوُتَسلِيَمُهَما إيلَي أ ي ُلوَكنيأ نأ َهَذا اْلأينأسي َكثيرٌي الأَممأ َيًة، َوَلُه مي ًة َداعي



ريهي.  ََل نَُطوِيُل بيذيكأ
 

ري  ُر ويََليَةي ابأنيهي الأَمليكي الأَقاهي  ذيكأ
زُّ الدِي  ُر عي َأ يُ َرتََّب يفي الأُملأكي بَ عأَدُه َوَلُدُه الأَمليُك الأَقاهي ُت َأَمَر َأ يني الأَموأ ا َحَضَر نُوَر الدِي ُعوٌد، يني َمسأ َلمَّ

َد لَ  َد الأَعهأ ٍة، َفَجدَّ ُدَّ تيهي ِبي َد إيلَيأهي قَ بأَل َموأ ََ َقدأ َعهي ، وََكا ََ النَّاسي ُنأَد َوَأعأَيا نأَد َوفَاتيهي، َوَحلََّف َلُه اْلأ ُه عي
يَّةي، َوقَ لأَعَة شُ  َُميأدي ري اْلأ يني زَنأكيي قَ لأَعَة َعقأ َماَد الدِي َغَر عي َصأ َطى َوَلَدُه اْلأ َُه إيََل َوَأعأ وَش، َوويََليَ تَ ُهَما، َوَسريَّ

َما، فََأَتَ  َما، َوالنََّظري يفي َمَصاْلييهي هي ظي َأ َما َويَ ُقوَم ِبيي بيرَي َِمأَلَكتيهي َأ يَ تَ َوَلَّ َتدأ ري. َوَأَمَر َأ ُر الأَعقأ رُي َبدأ َمي ُه اْلأ
ني سي  هي، َوُحسأ َدادي ليهي َوسي نأ َعقأ ا رََأى مي ُلٌؤ َلمَّ يني ُلؤأ ََ الدِي َياَدةي فييهي، وََكا ََللي السِي بيرييهي، وََكَمالي خي َياَستيهي َوَتدأ

نينَي. َر سي يَنئيٍذ َعشأ ري حي  ُعُمُر الأَقاهي
َامَّةي الأَمعأُروَفةي بيعَ  ْنأيَداري إيََل اْلأ َلي بَّاُء ِبي َطي هي َأَمَرُه اْلأ سي َأ نأ نَ  َتدَّ َمَرُضُه َوأَييَس مي ا اشأ ي الأَقيَّاَوَلمَّ َي نيأ رَةي، َوهي

ي ُر الدِي ا، فََأَخَذُه بَدأ ًَ َا رَاَحًة، َوازأَداَد َضعأ ِأ َيَيدأ ِبي َها فَ َل ، فَاْنأََدَر إيلَي أ لي صي َن الأَموأ لأُقرأبي مي َعَدُه ِبي ني َوَأصأ
ََ َواْلأَ  ُحو َ يفي الطَّرييقي لَيأًَل َوَمَعُه الأَمَلَّ لي فَ تُ ُويفِي صي بَّارَةي إيََل الأَموأ َتأٌ.يفي الشَّ ِأ سي نَ ُه َنُه َوبَ ي أ بَّاُء، بَ ي أ  طي

مَ  يني قَاَل َْلَُما: ََل َيسأ َ نُوُر الدِي ا تُ ُويفِي ، فَ َلمَّ َي ، َِمأُلوَكا يني نأَد نُوري الدِي ، عي يني ري الدِي ََ َمَع َبدأ ُع َأَحٌد وََكا
ُِ َأَحٌد، فَ قَ  نَي: ََل يَ َتَكلَّ حي بَّاءي َوالأَمَلَّ َطي تيهي، َوقَاَل ليْلأ َوأ . َفَسَكُتوا، َوَوَصُلوا إيََل ِبي َُ لأطَا دأ ََنَم السُّ

ُه َميِيًتا،  بَّارَةي ; ليَئَلَّ يَ َروأ ارََقةي الشَّ نَي ِبيََُ حي بَّاَء َوالأَمَلَّ َطي ، فََأَمَر اْلأ لي يفي اللَّيألي صي َوأُبأعيُدوا، َفَحَمَلُه ُهَو الأَموأ
اَر، َوتَ رَ  َخَلُه الدَّ ، َوَأدأ َي ُلوَكا يَوالأَممأ عي الَّذي ضي  َكُه يفي الأَموأ
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ُرُ  ُخولي َواْلأ َن الدُّ ، َونَ زََّل َعَلى َِببيهي َمنأ يَثيُق بيهي ََل َُيَكِيُن َأَحًدا مي َي ُلوَكا ََ فييهي َوَمَعُه الأَممأ ، َوقَ َعَد َكا وجي
َها. َامي ََ َُيأَتاُج إيََل إيَتأ ي ُأُمورًا َكا  َمَع النَّاسي َُيأضي

ا  َرَسةي الَِّتي أَنأَشَأَها مُ فَ َلمَّ لأَمدأ ري، َوُدفيَن لَيأًَل ِبي َتُه َوقأَت الأَعصأ يعي َما يُرييُدُه َأظأَهَر َموأ نأ َجَي َقابيَل فَ رََغ مي
ََّ النَّاَس يفي اللَّيألي َلَأ يَ َزاُلوا ُمَتََ  َيأُث إي َلةي َضبأطًا َجيِيًدا ِبي نأ َداريهي، َوَضَبَط الأبَ َلَد تيلأَك اللَّي أ يَن َلَأ يَ عأَدمأ مي دي دِي

لَ  وأ بيريي الدَّ يني بيَتدأ ُر الدِي هي، َوقَاَم بَدأ تَ َقرَّ الأُملأُك ليَوَلدي رأُد، َواسأ ََ َبَُّة الأ َدارُُه اْلأ قأ ةي َوالنََّظري يفي َأَحٍد َما مي
 َمَصاْلييَها.

 
ثَ  ةي َحَوادي ُر َعدَّ  ذيكأ

ري رَبييٍع اْلأ  َنةي، يفي َشهأ هي السَّ ي يفي َهذي ، قَاضي رِيجي ََ ِي بأني الأُم ي أَبُو زََكريَّيَّ َُيأََي بأُن الأَقاسي َخري، َدرََّس الأَقاضي
َها. رييَت إيلَي أ نأ َتكأ َي مي عي ُتدأ يَّةي بيبَ غأَداَد اسأ َرَسةي النِيظَامي لأَمدأ رييَت، ِبي  َتكأ



 ََ ًصا َكثيريًا، َحَّتَّ َكا لأعيَراقي نَ قأ َلُة ِبي جأ الأَماُء ََيأريي بيبَ غأَداَد يفي َْنأوي ََخأَسةي َأذأرٍُع، َوَأَمَر َوفييَها نَ َقَصتأ دي
ُل فَ َغطَّ  ًئا َعاَد الرَّمأ ُروا َشي أ ََ َلأَق الأَكثيرَي، وََكانُوا ُكلََّما َح َلُة، َفَجَمَع اْلأ جأ َرى دي َأ ُيكأ ُة َأ ََ َليي ََ اْلأ اُه، وََكا

َق بَ غأَداَد، وَ  َلَة فَ وأ جأ ََ دي ُلُه.النَّاُس ََيُوُضو ث أ  َهَذا َلَأ يُ عأَهدأ مي
َاجِي  ريي اْلأ يني ََّيُقوَت َأمي دي الدِي ريي ُُمَاهي َمي ٌد َوَلُد اْلأ يني ُُمَمَّ َنَة َعََلُء الدِي هي السَّ لنَّاسي َهذي ََ أَبُوُه َوَحجَّ ِبي ، وََكا

، َوَجعَ  َاجِي رَي اْلأ ، َوَجَعَلُه ُهَو َأمي ََ َتا ََُة ُخوزيسأ َليي ُه اْلأ ََ َصبييًّا.َقدأ َوَلَّ َنَُّه َكا ، ْلي َاجَّ  َل َمَعُه َمنأ يَُدبِيُر اْلأ
 ]الأَوفَ َياُت[

ابي بأُن َعلييِي بأ  ََد َعبأُد الأَوهَّ يني أَبُو َأْحأ َياُء الدِي َ ضي َخري، تُ ُويفِي نأ رَبييٍع اْلأ رييَن مي ني َعبأدي اَّللَّي َوفييَها، يفي الأعيشأ
يُّ بيبَ غأدَ  رُي الأبَ غأَدادي َمي ََ َسَنًة اْلأ ، َوُعُمُرُه َسبأٌع َوََثَانُو ُيوخي يَل َشيأخي الشُّ َاعي يني إيَسأ ري الدِي اَد، َوُهَو َسبأُط َصدأ

نأُه الأَكثيرَي  عأَنا مي ًَث، َسَي ََ ُصوفييًّا، َفقييًها، ُُمَدِي َُه اَّللَُّ  -َوُشُهوٌر، وََكا َبادي اَّللَّي الصَّاْليينَي   -َرْحي نأ عي ََ مي وََكا
. َكثيريَ   الأعيَباَدةي َوالصَََّلحي

ََ عَ  ، وََكا يُّ ري بأني َطََبأَزَد الأبَ غأَدادي دي بأني الأُمَعمَّ ٍص ُعَمُر بأُن ُُمَمَّ َأ َ َشيأُخَنا أَبُو َح .َوفييَها تُ ُويفِي َنادي سأ َ اْلأي  اِلي
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اَئة[ تِيمي ٍَ َوسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَا
608 - 

ائَةٍ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنةُ  تِيمي ٍَ َوسي  ََثَا
ََ َوَغريأيَها َوَهَربي إييَدغأَمشَ  َها ََ ََبلي َوَأصأ تييََلءي َمنأكيليي َعَلى بيََلدي اْلأ ُر اسأ  ذيكأ

ني الأبي  نَ َها مي ََ َوالرَّيِي َوَما بَ ي أ َها ََ ََ َوَأصأ ُب َِهََذا َم إييَدغأَمُش، َصاحي ، َقدي ََ َنةي، يفي َشعأَبا هي السَّ ، ََلدي يفي َهذي
نأ َمنأكيليي.  إيََل بَ غأَداَد، َهاريًِب مي

كَ  يُتُه. وََكثُ َر َعسأ َتَشَر صي َِ َشأأنُُه، َوان أ ، َوَعُظ َن يفي الأبيََلدي ََ َقدأ ََتَكَّ َأ إييَدغأَمَش َكا ُرُه، َوَسَبُب َذليَك َأ
هي  َب َهذي ، َصاحي َي َلَوا ري بأَن الأبَ هأ َبُه َأَِب َبكأ ، َكَما ذََكرأََنُه.َحَّتَّ أَنَُّه َحَصَر َصاحي ََ ََ َوَأرَّا : َأذأرَبييَجا  الأبيََلدي

َباُعُه. َوَأطَاعَ  ، وََكثُ َر أَت أ ُُه َمنأكيليي، َوََنزََعُه يفي الأبيََلدي ََ َخَرَج َعَليأهي َِمأُلوٌك اَسأ ََ اْلأ ا َكا ُه الأَمَمالييُك فَ َلمَّ
َها َوَهَرَب مي  ََل َعَلي أ تَ وأ َلَوانييَُّة، فَاسأ َها َأَمَر الأبَ هأ ا َوَصَل إيلَي أ يني إييَدغأَمُش إيََل بَ غأَداَد، فَ َلمَّ نأُه َِشأُس الدِي

مَ  ُهوًدا، ُثَّ َقدي ُم ُوُصوليهي َمشأ ََ يَ وأ الي َلُه يفي اللِيَقاءي َفَخَرَج النَّاُس َكافًَّة، وََكا ََ تي حأ َلي ُة ِبي ََ َليي تأ َزوأَجُتُه يفي اْلأ
ََ يفي َُمأَمٍل، فَُأكأ  َها رََمَضا اَئٍة، َفَساَر َعن أ تِيمي ٍر َوسي َها، َوَأقَاَم بيبَ غأَداَذ إيََل َسَنةي َعشأ نأَد َزوأجي ريَمتأ َوأُنأزيَلتأ عي

ريهي َما َنذأُكُرُه. نأ َأمأ ََ مي  َفَكا
َاجِي ِبييًَن  ُر ََّنأبي اْلأ  ذيكأ

ََّ ِبَ  َاجُّ ِبييًَن، َوَسَبُب َذليَك َأ َنةي َّنُيَب اْلأ هي السَّ ريي قَ َتاَدَة، َويفي َهذي َمي لي اْلأ نييًّا َوَثَب َعَلى بَ عأضي َأهأ طي



َراَف َوا َشأ َع قَ َتاَدُة َذليَك ََجََع اْلأ ا َسَي نأُه أَنَُّه قَ َتاَدَة، فَ َلمَّ َة، فَ َقتَ َلُه ِبييًَن ظَنًّا مي بي َمكَّ لأَعَرَب َوالأَعبييَد َصاحي
، َونَ َزُلوا َاجَّ َة، َوَقَصُدوا اْلأ َل َمكَّ ، َوَأهأ ََبلي َن اْلأ ِأ مي  َعَليأهي
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َم ذي  ريي ََّيُقوَت الأُمَقدَّ َمي َاجِي َوَلَد اْلأ رُي اْلأ ََ َأمي بألي َوَغريأي َذليَك، وََكا ْلأيَجارَةي َوالن َّ ِأ ِبي ُه ٌّ َورََموأ ُرُه، َوُهَو َصِبي كأ
ريُ  َن َأمي َعُل، َفَخاَف َوََتَريََّ َوََتَكَّ َأ ََ يفي  ََل يَ عأريُف َكيأَف يَ  ِأ َمنأ َكا ُه ن أ ، فَ نَ َهُبوا مي َاجِي َة َمنأ ََّنأبي اْلأ َمكَّ

. ِأ إيََل اللَّيألي ، َوَأقَاُموا َعَلى َحاْليي َطأَرافي  اْلأ
. بي هأ َن الأَقتألي َوالن َّ في مي َوأ ةي اْلأ دَّ نأ شي َوأي َحاٍل مي سأ ، َوَِبُتوا ِبَي َاجُّ َطَرَب اْلأ  فَاضأ

َمي  ، فَ َرفَ ُعوا فَ َقاَل بَ عأُض النَّاسي ْلي يلي لرَّحي ، فََأَمَر ِبي امي اجي الشَّ اجي إيََل َمنأزيَلةي ُحجَّ ُجَّ ْلأ َتقيَل ِبي َاجِي لييَ ن أ ريي اْلأ
بي َكيأَف  هأ َن الن َّ َن مي . َوََتَكَّ ِأ َع الأَعُدوُّ فييهي تَ َغَل النَّاُس بيَذليَك، َفَطمي ِأ َعَلى اْلأيَمالي َواشأ َقاَْلُ َأرَاَد، أَث أ

، ُثَّ رََحُلوا إيََل الَفَكاَنتي  ِأ َتَمُعوا ِبيي امي فَاجأ اجي الشَّ ُجَّ َِ ِبي َا، َوالأَتَحَق َمنأ َسلي َاْلي ْحأ َخُذ ِبَي ري، اْلأيَماُل تُ ؤأ زَّاهي
ِأ َوَعاُدوا. ُه ِأ يفي َذليَك َفَدَخُلوَها َوَتَُّموا َحجَّ ََ َْلُ َة، ُثَّ ُأذي نأ ُدُخولي َمكَّ  َوُمنيُعوا مي

ََ ُثَّ َأرأسَ  َكأ ُلوَلٌة َواْلأ ُيوُف َمسأ ُِ السُّ َحابيهي إيََل بَ غأَداَد، َفَدَخُلوَها َوَمَعُه نأ َأصأ ، َل قَ َتاَدُة َوَلَدُه َوََجَاَعًة مي َُ ا
. اجي ُجَّ َّا َجَرى َعَلى اْلأ ُلوا الأَعتَ َبَة، َواعأَتَذُروا ِمي  فَ َقب َّ

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
َنةي َأظأَهرَ  هي السَّ نأتيَقاَل َعنأ فيعألي الأُمَحرََّماتي  يفي َهذي ، اَلي َََلُل بأُن الصََّباحي ُِ اْلأ ُمُه يلييَُّة، َوُمَقدَّ َاعي َسأ اْلأي

، َوَأرأ  امي ََ َوالشَّ نأ ُخَراَسا ِأ مي هي ََلمي بيبيََلدي سأ َا، َوَأَمَر ِبييقَاَمةي الصََّلَواتي َوَشَرائيعي اْلأي ََلْلي تيحأ ِأ َواسأ ُمُه َسَل ُمَقدَّ
،رُ  َجِي ِأ بيَذليَك، َوَأرأَسَل َواليَدَتُه إيََل اْلأ ُُه ، َُيأَبي ََلمي سأ نأ ُمُلوكي اْلأي ةي، َوَغريأيهي مي ََ َليي ريَمتأ  ُسًَل إيََل اْلأ فَُأكأ

َة. يًما، وََكَذليَك بيَطرييقي َمكَّ َراًما َعظي  بيبَ غأَداَد إيكأ
 ]الأَوفَ َياُت[

َرةي،  خي ُد بأُن يُوُنَس بأني َمنَ َعَة،َوفييَها، َسلأَخ َُجَاَدى اْلأ ٍد ُُمَمَّ َ أَبُو َحامي  تُ ُويفِي
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افيعييَّةي، َلَأ  تَ َهتأ ريََّيَسُة الشَّ ًَل، إيلَيأهي ان أ ََ إيَماًما فَاضي ، وََكا لي صي يَنةي الأَموأ َدي ، ِبي افيعييُّ قييُه الشَّ ََ  َيُكنأ يفي الأ
ََل  َخأ ََ َحَسَن اْلأ ُلُه، وََكا ث أ ُ.زََمانيهي مي َُه اَّللَّ ، َرْحي ِأ َي إيلَيأهي َسا حأ ََُقَهاءي َواْلأي ، َكثيرَي التََّجاُوزي َعني الأ  قي

يِي الأ  دي مي ََد بأني اْلأ َضائيلي َعلييُّ بأُن يُوُسَف بأني َأْحأ ََ ي أَبُو الأ َ الأَقاضي َوَّلي تُ ُويفِي ري رَبييٍع اْلأ ، َوََّف َشهأ يُّ طي َواسي
َِ ال ََ نَ عأ يَها، وََكا  رَُّجُل.قَاضي



نُي، َشيأُخ ا َمي ََد بأني َعلييٍِ اْلأ دي بأُن أَِي َأْحأ َُُتوحي َعبأُد الأَواحي َ الأُمعينُي أَبُو الأ ََ تُ ُويفِي ُيوخي َويفي َشعأَبا لشُّ
دي  نأ َأصأ ََ مي ةي، وََكا ََ َليي َن اْلأ َها َرُسوًَل مي َزييَرةي َكاٍس، َمَضى إيلَي أ تُُه ِبي ََ َموأ َنُه بيبَ غأَداَد، وََكا نَ َنا َوبَ ي أ قَائيَنا، َوبَ ي أ

َبادي اَّللَّي الصَّاْليينَي  نأ عي ََ مي َبٌة َكثيريٌَة، وََكا َدٌة، َوُصحأ َي َعنأُه  -َمَودٌَّة ُمَتَأكَّ َُه اَّللَُّ َوَرضي َوَلُه كيَتابٌَة  -َرْحي
ا ت ُ  هي َوَغريأيهي، َوَلمَّ َيقأ لأ ََ َعاليًما ِبي عأٌر َجيِيٌد وََكا يني َعبأُد الرَّزَّاقي بأُن أَِي َحَسَنٌة، َوشي َ رَتََّب َأُخوُه زَيأُن الدِي ُويفِي

. َتَصَر َعَلى الرِيَِبطي ، َفََتََكُه َواق أ يِي َي الأَعُضدي َتا ًرا َعَلى الأَماَرسأ ََ ََنظي ََد، وََكا  َأْحأ
دي بأني ُعبَ يأدي  ُد بأُن يُوُسَف بأني ُُمَمَّ َ ُُمَمَّ ةي تُ ُويفِي ي اْلأيجَّ ،  َويفي ذي ََسُن اْلأَطِي يأَسابُورييُّ الأَكاتيُب اْلأ اَّللَّي الن َّ

ًبا، ُمَتَكلِيًما. ََ َفقييًها، َحاسي ي َطرييَقَة ابأني الأبَ وَّابي وََكا ََ يُ َؤدِي  وََكا
ََ مي  َا، وََكا يُّ ِبي ِي الأبَ زَّاُز الأبَ غأَدادي ُعوٍد أَِي الأعيزِي أَبُو الأَقاسي َ ُعَمُر بأُن َمسأ ُع إيلَيأهي َوتُ ُويفِي َن الصَّاْليينَي، ََيأَتمي

. ِأ ُن إيلَيأهي ََُقَراُء َكثيريًا، َوُُيأسي  الأ
، َوُهَو  ُّ الأَعَدوييُّ َلِبي ََ الث َّعأ ََسني بأني َْحأُدو دي بأني اْلأ َسُن بأُن ُُمَمَّ َ أَيأًضا أَبُو َسعييٍد اْلَأ َوَلُد ُمَصنِيفي َوتُ ُويفِي

ََ َعاليمً   ا.التَّذأكيَرةي، وََكا
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اَئة[ تِيمي ٍع َوسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
609 - 

ائَةٍ  تِيمي ٍع َوسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
ُر ُقُدومي ابأني َمنأكيليي بَ غأَدادَ   ذيكأ

ِلي َعَلى بيََلدي اْلأَ  تَ وأ ُد بأُن َمنأكيليي، الأُمسأ َم ُُمَمَّ َنةي يفي الأُمَحرَّمي َقدي هي السَّ َبلي إيََل بَ غأَداَد. َوَسَبُب يفي َهذي
َها إيََل بَ غأدَ  ن أ بُ َها مي ، َوَهَرَب إييَدغأَمُش َصاحي ََبلي ََل َعَلى بيََلدي اْلأ تَ وأ ا اسأ ََّ َأَِبُه َمنأكيليي َلمَّ اَد َذليَك َأ

ُر َعَليأ  َمأ َِ اْلأ َل َمَعُه الأَعَساكيَر فَ يَ عأُظ ُة، َويُ رأسي ََ َليي َدُه اْلأ َأ ُيَساعي َن يفي َخاَف َأ َنَُّه َلَأ َيُكنأ َقدأ ََتَكَّ هي ْلي
َكري َفَخَرَج النَّاُس بيبَ غأَداَد َعَلى طَبَ َقاَتيي  َن الأَعسأ ًدا َوَمَعُه ََجَاَعٌة مي ، فََأرأَسَل َوَلَدُه ُُمَمَّ ِأ يَ لأتَ ُقونَُه، الأبيََلدي

ََّ قُتيَل إييدَ  ريَم، َوبَقيَي بيبَ غأَداَد إيََل َأ ِأ َوأُنأزيَل َوُأكأ َُه ريُموا، َوَسريَّ غأَمُش، َفَخَلَع َعَليأهي َوَعَلى َمنأ َمَعُه، َوُأكأ
 إيََل أَبييهي.

ثَ  َة َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ُُه  رٍي اَسأ ، َعَلى َأمي امي َر َوالشَّ صأ ُب مي ري بأُن أَيُّوَب َصاحي ُل أَبُو َبكأ َنةي قَ َبَض الأَمليُك الأَعادي هي السَّ يفي َهذي

 ََ َن   ُأَساَمُة، َكا صأ نأُه حي ، َوَأَخَذ مي امي لشَّ َِي ِبي ُرأُد نأ َأعأَمالي اْلأ ُن َكوأَكَب مي صأ نأ َُجأَلتيهي حي َلُه إيقأطَاٌع َكثيرٌي مي
ى الطُّورَ  ا َعَلى َجَبٍل ُيَسمَّ نأ َعكَّ لأُقرأبي مي ًنا ِبي صأ هي َبََن حي نأ بَ عأدي ََّى أَثَ َرُه، َومي ، َوُهَو َكوأَكَب َوَخرَّبَُه، َوَع

.َمعأ  ََلحي َخائيري َوالسِي لرِيَجالي َوالذَّ َنُه ِبي  ُروٌف ُهَناَك، َوَشحأ



 ]الأَوفَ َياُت[
رييفي ِبيَ  ََرمي الشَّ ُّ، َفقييُه اْلأ يَل بأني أَِي الصَّيأفي الأَيَمِني َاعي ُد بأُن إيَسأ قييُه ُُمَمَّ ََ َ الأ َة.َوفييَها تُ ُويفِي  كَّ
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رٍ  اَئة[ ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َعشأ تِيمي  َوسي
610 - 

ائَةٍ  تِيمي ٍر َوسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َعشأ
ُر قَ تألي إييَدغأَمشَ   ذيكأ

ٍَ أَ  ، َوَقدأ ذََكرأََن َسَنَة ََثَا ََ َب َِهََذا ََ َصاحي ي َكا ُش الَّذي َغمأ ، قُتيَل إييدأ َنةي، يفي الأُمَحرَّمي هي السَّ نَُّه يفي َهذي
َم إيََل بَ غأَداَد َوَأقَامَ  ، َوَأعأطَاُه الأُكوَساتي َوَما َُيأَتاُج إيلَيأهي  َقدي ْلأيَلعي ُة، َوَشرََّفُه ِبي ََ َليي َِ َعَليأهي اْلأ َع َا، فَأَن أ ِبي

، فَ َوَصَل إيََل بيََلدي  ََ ًدا إيََل َِهََذا َرةي َعنأ بَ غأَداَد قَاصي خي ، َفَساَر يفي َُجَاَدى اْلأ ََ َُه إيََل َِهََذا ابأني َوَسريَّ
 َِ نَ هُ  تَ رأَج تَ َقرَّتأ بَ ي أ َدٍة اسأ رَي َمَعُه َعَلى قَاعي ُر ُوُصوَل َعَساكيري بَ غأَداَد إيلَيأهي ليَيسي َتظي َتَمَعا، َوَأقَاَم يَ ن أ  َما.َواجأ

يَوا َي اْلأي َن الَتُّأُكَما ريَتيهي مي َمارَةي َعَلى َعشي َِ َعني اْلأي ََ بأَن تَ رأَج ُة َقدأ َعَزَل ُسَليأَما ََ َليي ََ اْلأ نييَّةي، َوَوَلَّ وََكا
هي، فَأَ  هي َالي إييَدغأَمَش، َوَمَضى ُهَو َعَلى َوجأ َُ إيََل َمنأكيليي يُ َعرِيفُُه ِبي َغَر، فََأرأَسَل ُسَليأَما َصأ َخُذوُه َأَخاُه اْلأ

َحابيهي يفي الأبيََلدي  نأ َأصأ رََّق َمنأ َمَعُه مي ََ يهي. فَ َقتَ ُلوُه، َوَْحَُلوا رَأأَسُه إيََل َمنأكيليي، َوتَ   ََل يَ لأويي َأٌخ َعَلى َأخي
ََةي َذليَك، َوَأرأَسَل إيََل َمنأكيليي يُ نأكيُر َعَليأ  َليي َِ َعَلى اْلأ هي َما فَ َعَل َوَوَصَل اْلأَََبُ بيَقتأليهي إيََل بَ غأَداَد، فَ َعُظ

ُرُه وََكثُ رَ  ، َوَقويَي َأمأ َن الأبيََلدي َن مي يًدا، َوََتَكَّ ريهي َما فََأَجاَب َجَواًِب َشدي نأ َأمأ ََ مي تأ َُجُوُع َعَساكيريهي، وََكا
.ُ َأ َشاَء اَّللَّ  َنذأُكُرُه إي

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
، نيَيابَةً  ري بأني فيَراٍس اْلأيلِييُّ ََ َنةي أَبُو فيَراسي بأُن َجعأ هي السَّ لنَّاسي يفي َهذي  َحجَّ ِبي
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َاجِي ََّيُقوَت، َومُ  ريي اْلأ َجِي ; ليَما َجَرى ليلأَحاجِي يفي ويََليَتيهي.َعنأ َأمي  نيَع ابأُن ََّيُقوَت َعني اْلأ
 ]الأَوفَ َياُت[

ُهوُر، َكا ََد بأني ُهَبَل، الطَّبييُب الأَمشأ ُب َعلييُّ بأُن َأْحأ ُِ الأُمَهذَّ َكيي َ اْلأ ، تُ ُويفِي َِ َوفييَها، يفي الأُمَحرَّمي ََ َأعأَل
بِي  لطِي لي زََمانيهي ِبي ََ َكثيرَي الصََّدَقةي، َحَسَن َأهأ َا َماَت، وََكا ، َوِبي لي صي لأَموأ ََ ُمقييًما ِبي يَث، وََكا َدي ، َرَوى اْلأ

. بِي نييٌف َحَسٌن يفي الطِي ، َوَلُه َتصأ ََلقي َخأ  اْلأ



بُ  ، َصاحي َبلييُّ َن أ قييُه اْلأ ََ ، الأ يُّ َُد بأُن َعلييٍِ الأبَ غأَدادي َيا َأْحأ َ الضِي . َوفييَها تُ ُويفِي  ابأني الأَمِنِيِي
َييُّ بيبَ غأَداَد، َوُهَو ُمَدرِيسُ  ََن قييُه اْلأ ََ ُّ، الأ َتاّني ُعوٍد الَتُّأكيسأ َُد بأُن َمسأ َ أَيأًضا َأْحأ دي أَِي  َوفييَها تُ ُويفِي هي َمشأ

َة. ََ  َحنيي
يني أَبُو الأَمَعاِلي َسعأدُ  َ ُمعيزُّ الدِي ُوََل، تُ ُويفِي ي   َوفييَها، يفي َُجَاَدى اْلأ يٍد، الَّذي بأني َحدي بأُن َعلييٍِ الأَمعأُروُف ِبي

َل ََتبُوتُُه إي  َ ْحُي ا تُ ُويفِي َتُه، َوَلمَّ ََ َقدأ أُلأزيَم بَ ي أ يني اَّللَّي، وََكا ري ليدي ةي النَّاصي ََ َليي ََ َوزييَر اْلأ ريي َكا َهدي َأمي ََل َمشأ
لأُكوَفةي  ََلُم، ِبي ، َعَليأهي السَّ نينَي َعلييٍِ مي .الأُمؤأ عي ليلنَّاسي َأ ريأي َوالن َّ ريَةي يفي ويزَارَتيهي، َكثيرَي اْلأ ََ َحَسَن السِي  ، وََكا
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اَئة[ تِيمي َرَة َوسي َدى َعشأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
نأدَ  ََ َوالسِي َرا ََ َوَمكأ يني َكرأَما ُر ُملأكي ُخَواَرزأم َشاهأ َعََلءي الدِي  ذيكأ

ثَُة ََل  َادي هي اْلأ َلَها بيَقلييٍل، َأوأ بَ عأَدَهاَهذي َنَة، َأوأ قَ ب أ َي إيمَّا َهذيهي السَّ َا هي ، إيََّّ َقييَقَة َأيَّ َسَنٍة َكاَنتأ ُِ اْلأ َل   َأعأ
َا ، َوَسافَ َر إيََل تيلأَك الأبيََلدي َوَأقَاَم ِبي لي صي َنادي الأَموأ نأ َأجأ ََ مي َا َكا ََبَ ِبي ي َأخأ ََّ الَّذي َ دَّ  بيَقلييٍل، ْلي نينَي، عي َة سي

نأ َوقأتيَها، وَ  َا َعَلى َشكٍِ مي ََبَّني ِبي ، ُثَّ َعاَد فََأخأ ََ ٍر، الَّذيي فَ َتَح َكرأَما ريي أَِي َبكأ َمي َقدأ َوَساَر َمَع اْلأ
ُهُ  رٌي اَسأ نأ َُجأَلةي أَُمَراءي أَبييهي َأمي ََ مي ُد بأُن ُتَكَش َكا ٍر، َوَلَقُبُه ََتُج  َحَضَرَها فَ َقاَل: ُخَواَرزأم َشاهأ ُُمَمَّ أَبُو َبكأ

. يني  الدِي
ُوَ  َعاَدُة، فَاتََّصَل ِبي ََاري، ُثَّ َجاَءتأُه السَّ َسأ ريي اْلأيَماَل يفي اْلأ ريهي ََجَّاًَل َيكأ ََ يفي ابأتيَداءي َأمأ اَرزأم َشاهأ، وََكا

مَ  نأُه َجَلًدا َوَأَمانًَة، فَ َقدَّ َاليهي، فَ َرَأى مي ََ َجي ريََوا ُه َوَصاَر سي َكريهي، فَ َوَلَّ َي ُأَمَراءي َعسأ نأ َأعأَيا َأ َصاَر مي ُه إيََل َأ
ًما َكثيريً  نأَد ُخَواَرزأم َشاهأ تَ َقدُّ َم عي ََ َعاقيًَل َذا رَأأٍي، َوَحزأٍم، َوَشَجاَعٍة، فَ تَ َقدَّ ، وََكا ََ َز يَنَة َزوأ ا، فَ َوثيَق بيهي َمدي

لَتيهي. يعي ُأَمَراءي َدوأ نأ َجَي ثَ َر مي  َأكأ
َُ إيَِلَّ عَ  لأطَا ي، فَ َلوأ َأَضاَف السُّ ََ ُُمَاويرٌَة ليبَ َلدي َأ بيََلَد َكرأَما َُواَرزأم َشاهأ: إي ٍر ْلي َكًرا فَ َقاَل أَبُو َبكأ سأ

ُُه َحرأبُ  بُ َها اَسأ ، َوَصاحي ََ َكًرا َكثيريًا َفَمَضى إيََل َكرأَما رَعي َوقأٍت. َفَسريََّ َمَعُه َعسأ تُ َها يفي َأسأ بأُن  ليَمَلكأ
ِأ َيُكنأ لَ  َي َسنأَجَر، فَ َقاتَ َلُه، فَ َل لأطَا َم السُّ ََ َأَّيَّ َتا سأ جي ُب سي ََ َصاحي ي َكا لي الَّذي ضأ ََ دي بأني أَِي الأ ُه بيهي ُُمَمَّ

ََ َفمَ  َرا ي َمكأ َها إيََل نُ َواحي ن أ رَعي َوقأٍت، َوَساَر مي ٍر بيََلَدُه يفي َأسأ ٌة، َوَضُعَف، َفَمَلَك أَبُو َبكأ َلَكَها ُكلََّها قُ وَّ
بُ هَ  ، فََأطَاَعُه َصاحي ََ َرا لي َِبأري َمكأ يَنًة َعَلى َساحي نأ ُحُدودي َكاُبَل، َوَساَر إيََل ُهرأُمَز، َمدي ، مي نأدي ا، إيََل السِي

َها َماًَل، َوَخَطَب َلُه بيَقلأَهاٍت، وَ  َُوارَزأم َشاهأ، َوَْحََل َعن أ َا ْلي لأَنَك، َوَخَطَب ِبي ُُه مي ََّ َواَسأ َ ، ْلي ََ بَ عأضي ُعَما
َب ُهرأُمَز. ََ َصاحي يُعو َحاَِبَا َكانُوا يُطي  َأصأ
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لطَّ  ََ إيلَيأهي ِبي ِأ يَ تَ َقرَّبُو ، َأَّنَُّ ِأ نَ ُه َطُع بَ ي أ ُر يَ قأ قَّةي، َوالأَبحأ ِأ َلُه، َمَع بُ عأدي الشُّ اَعةي ليَيأأَمَن َوَسَبُب طَاَعتيهي
َحاُب الأَمَراكيبي الَِّتي  ي َأصأ نأ َأقَاصي اري مي ٌِ، َوَُمأَمٌع ليلتُّجَّ ي ََّ ُهرأُمَز َمرأًسى َعظي نأَدُه، فَإي ِأ عي رُي إيلَيأهي  َتسي

بي كييَش ُحُروبٌ  َ َصاحي بي ُهرأُمَز َوَبنيأ َ َصاحي ََ َبنيأ ، وََكا ني الأبيََلدي ، َوَغريأيَها مي نيي َوالأَيَمني  اْلأينأدي َوالصِي
ن أ  .َوُمَغاَورَاٌت، وَُكلٌّ مي َي ِأ َكَذليَك إيََل اْلأ هي، َوُه مي َي بيبَ َلدي َخصأ َأ تُ رأسي َحاَب الأَمَراكيبي َأ َهى َأصأ  ُهَما يَ ن أ

َد بيََل  صي ، ليَئَلَّ يَ قأ َأ ليي َخا َحابي َكشأ ََجلي التَََّتي َأصأ ي ََسَرأقَ نأَد ; ْلي يُف بينَ َواحي ََ ُخَواَرزأم َشاهأ َيصي َدُه، وََكا
ريأي  ََ َسرييَع السَّ َها.وََكا َهًة َسَبَق َخََبَُه إيلَي أ  ، إيَذا َقَصَد جي

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
، َوليَتاجي ا يني الأُغورييِي َهابي الدِي ََ َقدأ َوَزَر ليشي ، وََكا رييُّ حأ َنةي قُتيَل ُمَؤيَُّد الأُملأكي الشَّ هي السَّ يني أَلأُدَز يفي َهذي لدِي

ريَةي، َجَي  ََ َحَسَن السِي ِأ بَ عأَدُه وََكا ، يَ ُزورُُه ِأ لي اْلأَريأي َوَغريأيهي ، َوَأهأ ًنا إيََل الأُعَلَماءي ، ُُمأسي عأتيَقادي يَل اَلي
َدُه. ًيا َوحأ ُُمَعَة َماشي ، َوَُيأُضُر اْلأ ِأ  َوَيََبُُّه

ُم إيََل  ََ ُكلَّ َسَنٍة يَ تَ َقدَّ َكري أَلأُدَز َكريُهوُه، وََكا ََّ بَ عأَض َعسأ ََ َسَبُب قَ تأليهي َأ ي وََكا َ يَدي َارَّةي َبنيأ  الأبيََلدي اْلأ
َراًكا َوقَاُلوا َلُه: ال ًََرا أَت أ ََ نَ  َنَة َكَعاَدتيهي، َفَجاَء َأرأبَ ُعو هي السَّ ، َفَساَر َهذي َتاءي َُ يَ ُقوُل أَلأُدزي. َأوََّل الشِي لأطَا سُّ

َد ; َفَساَر  ٍِِ ََتَدَّ ٍََر ليُمهي ا َوَصُلوا َلَك ََتأُضُر َجرييَدًة يفي َعَشَرةي نَ  ِأ َجرييَدًة يفي َعَشَرةي َِمَالييَك، فَ َلمَّ َمَعُه
ِأ ُخَواَرزأم َشاهأ ُُمَمَّ  َيَر ِبيي ِأ َظ نأدي قَ تَ ُلوُه َوَهَربُوا، ُثَّ إيَّنَُّ نأ َماءي السِي لأُقرأبي مي .إيََل ََّنََونأَد ِبي ِأ  ٌد فَ َقتَ َلُه

 ]الأَوفَ َياُت[
َ الرُّكأ  ري اْلأييلييُّ َوفييَها يفي رََجٍب تُ ُويفِي ابي بأني َعبأدي الأَقادي ََلمي بأُن َعبأدي الأَوهَّ ُن أَبُو َمنأُصوٍر َعبأُد السَّ

َهبي  َذأ ُِ ِبي َه ََ يُ ت َّ َة ويََلََّيٍت، وََكا دَّ َ عي ََ َقدأ َوِلي يُّ بيبَ غأَداَد، وََكا  الأبَ غأَدادي
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مً  ةي َحَّتَّ إينَُّه رََأى أَبُوُه يَ وأ ََ ََلسي ََ يُص؟ فَ َقاَل: ُِبَارييٌّ. فَ َقاَل الأ ، فَ َقاَل: َما َهَذا الأَقمي يًصا ُِبَاريَّيًّ ا َعَليأهي َقمي
عأَنا. ، َوَأمَّا َكافيٌر َوالأُبَخارييُّ َفَما َسَي ٌِ َوالأُبَخارييُّ لي َمُع: ُمسأ  أَبُوُه: َهَذا َعَجٌب! َما زيلأَنا َنسأ

تيهي بيعيدَّ  َذتأ ُكتُ ُبُه قَ بأَل َموأ ريي النُُّجومي َوُأخي نأ تَ بأخي ، َورُئيَي فييَها مي َن النَّاسي َرتأ يفي َمَْلٍ مي نينَي َوُأظأهي ةي سي
ريَقتأ بيَبابي الأَعامَّةي َوُحبيَس، ُثَّ  ، ُثَّ ُأحأ تي ريَّيَّ َأ َن الأُك ْليييَّةي، َوَغريأي َذليَك مي ْلأ  ُأفأريَج َعنأُه َوَُمَاطََبةي زَُحلي ِبي

اَعةي أَبييهي  ََ َل بَ عأَد َذليَك. بيَش تُ عأمي  َواسأ
دي بيب َ  بأني الزَّاهي َبةي اَّللَّي بأني الأَعََلءي الأَمعأُروُف ِبي َُد بأُن هي َ أَبُو الأَعبَّاسي َأْحأ ََ َوفييَها أَيأًضا تُ ُويفِي غأَداَد، وََكا

لنِيُجومي َواللَُّغةي.  َعاليًما ِبي
َ أَبُو الأُمظَ  َها تُ ُويفِي ن أ ََ مي ُظ، َوُدفيَن بيريَِبٍط َعَلى ََّنأري َويفي َشعأَبا ورييُّ الأَواعي ُد بأُن َعلييِي بأني الأَبلِي الدُّ ََّري ُُمَمَّ

اَئٍة. مي ٍر َوََخأسي ليُدُه َسَنَة َعشأ يَسى، َوَموأ  عي



نأ ُفَضََلءي  ََ مي َضري، وََكا َخأ َ َعبأُد الأَعزييزي بأُن َُمأُمودي بأني اْلأ َها تُ ُويفِي ن أ ثينَي، َوَلُه َسبأٌع  َويفي َشوَّاٍل مي الأُمَحدِي
ََ َسَنًة.  َوََثَانُو
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اَئة[ تِيمي َرَة َوسي َنَِتأ َعشأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
612 - 

اَئةٍ  تِيمي َرَة َوسي َنَِتأ َعشأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
َن  هي مي ََ بيَيدي ُر قَ تألي َمنأكيليي َوويََليَةي إييَدغأَمَش َما َكا  الأَمَماليكي ذيكأ

نَ َها ََ َوالرَّيِي َوَما بَ ي أ َها ََ ََ َوَأصأ ُب َِهََذا ََزَم َمنأكيليي، َصاحي ُوََل، اَّنأ َنةي، يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ َن  يفي َهذي مي
، َوَمَضى َهاريًِب، فَ ُقتيَل.  الأبيََلدي

ََ َقدأ َمَلَك الأبيََلَد، َكَما ذََكرأََنُه، َي  َوَسَبُب َذليَك أَنَُّه َكا يَوا َن الدِي َل إيلَيأهي مي َوقَ َتَل إييَدغأَمَش، فَُأرأسي
َب َأذأ  ، َصاحي َي َلَوا زَبأَك بأَن الأبَ هأ رَي َأوأ َمي ََ َقدأ َأوأَحَش اْلأ َييِي َرُسوٌل يُ نأكيُر َذليَك َعَليأهي، وََكا َليي ، اْلأ ََ رَبييَجا

ُة إيلَ  ََ َليي ُبُه َوََمأُدوُمُه، فََأرأَسَل اْلأ َرَة، َوَأرأَسَل أَيأًضا إيََل َوُهَو َصاحي يأهي ُُيَرِيُضُه َعَلى َمنأكيليي َويَعيُدُه النُّصأ
َت َوَغريأيَها، َيَأمُ  ، أََلَموأ ِي يلييَّةي بيبيََلدي الأَعَج َاعي َسأ بي قيََلعي اْلأي ، َصاحي يلييِي َاعي َسأ يني اْلأي َُساَعَدةي َجََللي الدِي ُرُه ِبي

زَبأَك َعَلى قيَتالي َمنأ  ، َأوأ ََةي بَ عأُض الأبيََلدي ََ ليلأَخليي َأ َيُكو ِأ َعَلى َأ نَ ُه ُد بَ ي أ تَ َقرَّتي الأَقَواعي كيليي، َواسأ
َز اْلأَ  ُد َعَلى َذليَك َجهَّ تَ َقرَّتي الأَقَواعي ا اسأ يني بَ عأَضَها، فَ َلمَّ زَبأَك بَ عأُضَها، َويُ عأَطى َجََلُل الدِي َوأ ُة َوْلي ََ ليي

َكًرا َكثيريًا، َوَجعَ  ََّري َعسأ ، َوَأرأَسَل إيََل ُمَظ ُبعي هي السَّ ُقَر، الأُمَلقَُّب بيَوجأ يني ُسن أ َََّر الدِي ِأ َِمأُلوَكُه ُمَظ َمُه َل ُمَقدَّ
َا، َيَأ  َرُزوَر َوَأعأَماْلي ُب إيرأبيَل َوَشهأ يني َعلييٍِ ُكوَجَك، َوُهَو إيذأ َذاَك َصاحي يني ُكوُكَبأيي بأني زَيأني الدِي َأ الدِي  ُمُرُه َأ

. َرأبي ُع يفي اْلأ يعيَها، َوإيلَيأهي الأَمرأجي َم الأَعَساكيري َجَي َُ ُمَقدَّ  َُيأُضَر بيَعَساكيريهي، َوَيُكو
َتَمَعتأ َعَساكيُر َكثيريٌَة،  َكُر َحَلَب، فَاجأ َزييَرةي، َوَعسأ ََّيري اْلأ لي َودي صي َكُر الأَموأ َفَحَضَر، َوَحَضَر َمَعُه َعسأ

، َوَساُروا إيََل َِهَذَ  ْلأيَبالي ِأ َوتَ َعلََّق ِبي يهي ي أَيأدي نأ َبنيأ َتَمَعتي الأَعَساكيُر ُكلَُّها فَان أَزاَح َمنأكيليي مي ، فَاجأ ََ ا
وَ  َق أ ريَُة َواْلأ يَنةي َكَرَج، َوَضاَقتي الأمي نأ َمدي لأُقرأبي مي حي َجَبٍل ُهَو يفي َأعأََلُه ِبي َأ اُت َعَلى َوتَبيُعوُه، فَ نَ َزُلوا بيَس

كَ  ث َ الأَعسأ ُِ الأَمَقاُم َعَليأهي َأكأ ُه عيهي َلَأ َُيأكين أ ضي َوأ ، فَ َلوأ َأقَاَم َمنأكيليي ِبي ِأ يعيهي َوَمنأ َمَعُه َييِي َجَي َليي نأ ري اْلأ َر مي
َع فَ نَ َزَل بيبَ عأضي  ٍم، َلكينَُّه َطمي  َعَشَرةي َأَّيَّ
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زَبأكَ  ريي َأوأ َمي ََبلي ُمَقابيَل اْلأ َن اْلأ َكريهي مي َهزيًما، فَ َعاَد َعسأ زَبأُك، َوَمَضى ُمن أ ُبتأ َأوأ ِأ يَ ث أ ، َفَحَمُلوا َعَليأهي، فَ َل
َن الأ  يَنئيٍذ، َونَ َزَل مي َع َمنأكيليي حي هي، َفَطمي َيامي زَبأُك إيََل خي ََبَل، َوَعاَد َأوأ َحاُب َمنأكيليي َوَصعيُدوا اْلأ َغدي يفي َأصأ

ََّتي الأَعَسا  َط َكريهي، َواصأ يعي َعسأ ََبَل، َجَي ََزَم َمنأكيليي َوَصعيَد اْلأ َُ فَاَّنأ تَ تَ ُلوا َأَشدَّ قيَتاٍل َيُكو كيُر ليلأَحرأبي َواق أ
َد َعنأُه، َلكينَُّه اَتََّ  ُِ الأَعوأ ََ ُقَصارُُه رأ َأَحٌد َعَلى الصُُّعودي إيلَيأهي وََكا ََكانيهي َلَأ ُيشي َذ اللَّيأَل ََجًََل، فَ َلوأ َأقَاَم ِبي

ي َسَبا.َوفَاَرَق مَ  رَُّقوا أَيأدي ََ ََ َوتَ  َكريهي، َوفَارََقُه الأَباُقو نأ َعسأ رُي مي ٌََر َيسي َهزيًما، فَ َتبيَعُه نَ  َعُه َوَمَضى ُمن أ ضي  وأ
يلييَّةي، مي  َاعي َسأ ، َمليَك اْلأي يني ، فََأعأَطى َجََلُل الدِي زَبأُك َعَلى الأبيََلدي ََةي َوَأوأ َليي َكُر اْلأ ََل َعسأ تَ وأ بيََلدي َن الأ َواسأ

ََ َقدأ تَ َوجَّ  يهي، وََكا َش َِمأُلوكي َأخي زَبأُك َفَسلََّمُه إيََل َأغأَلمأ َتقيرَّ َلُه، َوَأَخَذ الأَباقيي َأوأ ََ اسأ َه إيََل ُخَواَرزأم َما َكا
َلى في  َرأَب َوأَب أ َد اْلأ نأَدُه، ُثَّ َعاَد َعنأُه، َوَشهي ٌد َوبَقيَي عي يني ُُمَمَّ زَبأُك الأبيََلَد، َشاهأ َعََلُء الدِي ُه َأوأ يَها، فَ َوَلَّ

. ِأ هي َكري إيََل بيََلدي َن الأَعسأ ٍة مي  َوَعاَد ُكلُّ طَائيََ
يٌق َلُه، فََأرأَسَل إيلَيأ  َنٌة ُهَو َصدي حأ َا شي يَنةي َساَوَة، َوِبي َهزيًما إيََل َمدي نَُّه َمَضى ُمن أ نُُه يفي َوَأمَّا َمنأكيليي فَإي َتأأذي هي َيسأ

ُخو  َخَلُه الأبَ َلَد، الدُّ َ َيَديأهي، َوَأدأ َرأَض َبنيأ ََ َلُه، َوَخَرَج إيلَيأهي فَ َلقيَيُه َوقَ بََّل اْلأ ، فََأذي َزَلُه يفي لي إيََل الأبَ َلدي َوأَن أ
تُ لَ  َأ يَ قأ َش، َفَسأََلُه َأ َلُه إيََل َأغأَلمأ َأ يُ َقيِيَدُه َويُ رأسي ََلَحُه، َوَأرَاَد َأ َلُه، َداريهي، ُثَّ َأَخَذ سي ُه ُهَو َوََل يُ رأسي

ًما  َا يَ وأ ُم ُدُخوْلي ََ يَ وأ زَبأُك إيََل بَ غأَداَد، وََكا زَبأَك، َوَأرأَسَلُه َأوأ ُهوًدا إيَلَّ أَنَُّه فَ َقتَ َلُه، َوَأرأَسَل رَأأَسُه إيََل َأوأ َمشأ
نَُّه َوَصَل َوَماَت َولَ  ََةي بيَذليَك، فَإي َِّ الأَمَسرَُّة ليلأَخليي يَد َوُدفيَن.َلَأ تَتي ، فَُأعي َالي  ُدُه يفي تيلأَك اْلأ

 
ََةي  َليي ُر َوفَاةي ابأني اْلأ  ذيكأ

ََ يُ َلقَّ  َغُر، وََكا َصأ ََةي َوُهَو اْلأ َليي َ َوَلُد اْلأ ي الأَقعأَدةي، تُ ُويفِي نأ ذي رييَن مي َنةي يفي الأعيشأ هي السَّ ُب الأَمليَك قيي َهذي
سَ  ُُه أَبُو اْلَأ َِ َواَسأ دي بَ عأَدُه، الأُمَعظَّ َحُه ليويََليَةي الأَعهأ ةي إيلَيأهي، َوَقدأ َرشَّ ََ َليي ََ َأَحبَّ َوَلَديي اْلأ ، وََكا ني َعلييٌّ

. لي َهَذا الأَوَلدي َجأ دي َواطََّرَحُه ْلي ََبَ َعنأ ويََليَةي الأَعهأ َكأ  َوَعَزَل َوَلَدَه اْلأ
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َُه اَّللَُّ، َكريَيًا، َكثيريَ  ََ َرْحي ََ  وََكا ، وََكا َاصِي َوالأَعامِي ريَةي، َُمأُبوًِب إيََل اْلأ الصََّدَقةي َوالأَمعأُروفي َحَسَن السِي
َمعأ ِبييثأليهي حَ  ََُة ُحزأًَن َلَأ ُيسأ َليي ََ َعَليأهي اْلأ َ، َوَحزي َهاٌل فَ تُ ُويفِي تيهي ; أَنَُّه َأَصابَُه إيسأ َّتَّ إينَُّه َأرأَسَل إيََل َسَبُب َموأ

َحا َع ريسَ َأصأ َرأأ كيَتاًِب، َوََل َسَي هي، َوَلَأ يَ قأ اذي َرُسوٍل إيلَيأهي يُ َعزِييهي بيَوَلدي ََ ِأ َعنأ إين أ َهاُه َطأَرافي يَ ن أ اَلًة، بي اْلأ
َمعأ ِبييثأليهي. َزَعي َما َلَأ ُيسأ َي َواْلأ ُزأ َن اْلأ َزانيهي، َوُرؤيَي َعَليأهي مي هي َوَأحأ ُُمومي َقَطَع، َوَخََل ِبي  َوان أ

نأَد َقَبأي  تيهي عي َ َيَديأ ََتبُوتيهي إيََل تُ رأبَةي َجدَّ يُع النَّاسي َبنيأ ريَج ََّنَارًا، َوَمَشى َجَي َ ُأخأ ا تُ ُويفِي  َمعأُروٍف َوَلمَّ
 ُِ ي َع الصَُّراُخ الأَعظي َواُب، َوَسُي َب أ َل التَّابُوُت ُأغأليَقتي اْلأ خي ا ُأدأ نأَدَها، َوَلمَّ ، َفُدفيَن عي يِي لي  الأَكرأخي نأ َداخي مي

ةي. ََ َليي ُت اْلأ ََّ َذليَك َصوأ  الَتُّأبَةي َفقييَل إي



يًدا، َوَداَمتي الأَمَناَحاُت َعَليأهي يفي َأقأطَا ًدا َشدي ِأ َوَجُدوا َعَليأهي َوجأ َّنَُّ ري بَ غأَداَد لَيأًَل َوَأمَّا الأَعامَُّة بيبَ غأَداَد فَإي
َع بيبَ غأَداَد َوََّنَارًا، َوَلَأ يَ بأَق بيبَ غأَداَد ُمََ  ، َوَما َسُي ََ ُزأ َرَأٌة إيَلَّ َوَأظأَهَرتي اْلأ وأُح، َوَلَأ تَ بأَق امأ لٌَّة إيَلَّ َوفييَها الن َّ

يثيهي. َي َوَحدي ميي الزََّما ثأَل َذليَك يفي َقدي  مي
َر  ََّ الأَموأكيَب ُأمي تُُه َوقأَت ُوُصولي رَأأسي َمنأكيليي إيََل بَ غأَداَد، فَإي ََ َموأ ، َفَخَرَج وََكا ُُروجي إيََل ليَقاءي الرَّأأسي ْلأ ِبي

ةي، فَ  ََ َليي تي ابأني اْلأ َوأ ُت ِبي لرَّأأسي إيََل رَأأسي َدرأبي َحبييٍب َوَقَع الصَّوأ ا َدَخُلوا ِبي يَد النَّاُس َكافًَّة، فَ َلمَّ ُأعي
نأ تَ رَ  َُو أََبًدا فَ َرُحَها مي َيا، ََل َيصأ ن أ .الرَّأأُس َوَهَذا َدأأُب الدُّ َََرحي نأ َشائيَبةي الأ  ٍح، َوَقدأ ََتأُلُص َمَصائيبُ َها مي

 
ُر ُملأكي ُخَواَرزأم َشاهأ َغزأنََة َوَأعأَماَْلَا  ذيكأ

يَنَة َغزأنََة َوَأعأَماَْلَا. ُد بأُن ُتَكَش َمدي ، َمَلَك ُخَواَرزأم َشاهأ ُُمَمَّ ََ َنةي يفي َشعأَبا هي السَّ  يفي َهذي
ََّ خُ  ََها، َأرأَسَل إيََل ََتجي َوَسَبُب َذليَك َأ ََ َوَغريأ َيا ، َوَمَلَك َِبمي ََ ََل َعَلى َعامَّةي ُخَراَسا تَ وأ ا اسأ َواَرزأم َشاهأ َلمَّ

ريَب ا َأ ََيأُطَب َلُه، َوَيضأ نأُه َأ َبارُُه َحَّتَّ َمَلَكَها، َيطأُلُب مي َمتأ َأخأ بي َغزأنََة، َوَقدأ تَ َقدَّ ، َصاحي يني َة الدِي كَّ لسِي
َسأي  َضَر اْلأُ ِبي هي َغزأنََة، َوََل يُ َعاريَضُه فييَها، فََأحأ َُه، َويُقيرَّ بيَيدي ًدا ليُيَصاْلي َل إيلَيأهي فييًَل َواحي َمَراَء هي، َويُ رأسي

. ِأ َتَشارَُه لَتيهي َواسأ ََ َدوأ  َوَأعأَيا
نأ َِمَالييكي  َلُغ َتكينَي، َوُهَو مي ُُه قَ ت أ رٍي اَسأ ََبُ َأمي ِأ َأكأ ََ فييهي يني الأُغورييِي  وََكا َهابي الدِي  شي
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َأ ََتأُطَب َلُه،  َلةي أَلأُدَز، َوُهَو النَّائيُب َعنأُه بيَغزأنََة، فَ َقاَل: َأَرى َأ ُِ يفي َدوأ ُكأ َيهي َما أَيأًضا، َوإيلَيأهي اْلأ َوتُ عأطي
ََذا ، َولَيأَس لََنا ِبي َرأبي َوالأقيَتالي َن اْلأ ََتييَح مي ٌة. َطَلَب، َوَتسأ َي قُ وَّ لأطَا  السُّ

َسأي  َة ِبي كَّ َُواَرزأم َشاهأ، َوَضَرَب السِي نأُه َوَخَطَب ْلي ليهي، فََأَجاَب إيََل َما طُليَب مي ثأَل قَ وأ ََماَعُة مي هي، فَ َقاَل اْلأ
.  َوَأرأَسَل إيلَيأهي فييًَل، َوَأَعاَد َرُسوَلُه إيلَيأهي، َوَمَضى إيََل الصَّيأدي

ا، َوَسَبَق َخََبَهُ  فََأرأَسَل قيتَ لأغُ  َِ إيلَيأهي َغزأنََة، َفَساَر ُمُيدًّ َ َغزأنََة، إيََل ُخَواَرزأم َشاهأ َيطأُلُبُه ليُيَسلِي ، َتكينَي َواِلي
َكري الأُغوري  نأ َعسأ َا مي َها قَ َتَل َمنأ ِبي ا َدَخَل إيلَي أ َِ إيلَيأهي قيتَ لأُغ َتكينَي َغزأنََة َوقَ لأَعتَ َها، فَ َلمَّ يََّما َفَسلَّ يَّةي ََل سي

َََبُ إيََل أَلأُدَز بيَذليَك، فَ َقاَل: َما فَ َعَل قيتَ لأُغ َتكينَي، وََكيأَف َمَلَك الأَقلأَعَة مَ  َراُك، فَ َوَصَل اْلأ َت أ هي اْلأ َع ُوُجودي
َِ إيلَيأهي، َفَمَضى َهاريًِب ُهَو َوَمنأ َمَعُه إي  َضَرُه َوَسلَّ ي َأحأ ََل َْلَاُووَر، َوَأقَاَم ُخَواَرزأم فييَها؟ َفقييَل: ُهَو الَّذي

ََ عَ  َضَر قيتَ لأُغ َتكينَي فَ َقاَل َلُه: َكيأَف َحاُلَك َمَع أَلأُدَز؟ وََكا َها َأحأ ن أ َن مي ا ََتَكَّ اليًما بيهي، َشاهأ بيَغزأنََة، فَ َلمَّ
ُة َعَليأهي. فَ َقاَل: كيََلََن ِمََ  ُجَّ ََ َلُه اْلأ َأ َتُكو َا َأرَاَد َأ ُِ بيَغزأنََة َوإيََّّ ، َوَلَأ َيُكنأ أَلأُدَز يُقيي يني َهابي الدِي الييُك شي

ُُموري. ُع إيَِلَّ يفي ُكلِي اْلأ ُِ فييَها، َوالأَمرأجي َاكي ، َوَأََن اْلأ ُهري الصَّيأفي  إيَلَّ َأرأبَ َعَة َأشأ
سَ  َسانَُه، َفَكيأَف فَ َقاَل َلُه ُخَواَرزأم َشاهأ: إيَذا ُكنأَت ََل تَ رأَعى ليَرفييقيَك َوَمنأ َأحأ بَ َتُه َوإيحأ َن إيلَيأَك ُصحأ



نأهُ  نأَدَك؟ فَ َقَبَض َعَليأهي، َوَأَخَذ مي ُتُه عي ي إيَذا تَ رَكأ َنُع َمَع َوَلدي ي َتصأ َُ َحاِلي َأََن َمَعَك، َوَما الَّذي َواًَل َيُكو  َأمأ
َوالي وَ  َمأ َنافي اْلأ نأ َأصأ ََ َدابًَّة مي ا َأَخَذ َماَلُه ََجًَّة ; َْحََلَها َثََلثُو اَئةي َِمأُلوٍك، فَ َلمَّ َضَر َأرأبَ َعمي تيَعةي، َوَأحأ َمأ اْلأ

َكريهي َوُأَمَرائيهي. نأ َعسأ يني بيَغزأنََة َمَع ََجَاَعٍة مي  قَ تَ َلُه َوتَ َرَك َوَلَدُه َجََلَل الدِي
َرَة وَ  ََ َسَنَة َثََلَث َعشأ ََّ ُملأَك ُخَواَرزأم َشاهأ َغزأنََة َكا اَئٍة.َوقييَل إي تِيمي  سي

 
تييََلءي أَلأُدَز َعَلى َْلَاُووَر َوقَ تأليهي  ُر اسأ  ذيكأ

نأ َِمَالييكي  يني قَ َباَجُة، َوُهَو مي ُر الدِي بُ َها ََنصي نأ َغزأنََة إيََل َْلَاُووَر َلقيَيُه َصاحي ا َهَرَب أَلأُدُز مي َهابي َلمَّ شي
َن الأبيََلدي  يني الأُغورييِي أَيأًضا، َوَلُه مي َُ َوُأوَجُة، الدِي  َْلَاُووُر، َوُملأَتا
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ََ َقدأ بَقيَي َمعَ  ري، َوَمَعُه َْنأُو ََخأَسَة َعَشَر أَلأَف فَاريٍس، وََكا لي الأَبحأ ُ َذليَك، إيََل َساحي ُبُل، َوَغريأ  أَلأُدَز َوَدي أ
، وَ  نَ ُهَما َمَصافٌّ اَئةي فَاريٍس، فَ َوَقَع بَ ي أ ََزَمتأ َميأَمَنُة أَلأُدَز َوَميأَسَرتُُه، َْنأُو أَلأٍف َوََخأُسمي تَ تَ ُلوا، فَاَّنأ اق أ

. ي َمَعُه يفي الأَقلأبي ُ فييَلنيأ َييَ َلُة الَِّتي َمَعُه، َوَلَأ يَ بأَق َلُه َغريأ َذتي الأ  َوُأخي
َل عَ  َأ َُيأمي ي َأ َييَلنيأ ُر بيَسَعاَدتيَك، َوَأَمَر َأَحَد الأ يَّاُل: إيًذا ُأَخاطي ََ ي ليَقَباَجَة َيَأُخُذُه، فَ َقاَل الأ ِي الَّذي َلى الأَعَل

َييَ َلُة الأمُ  ي َلُه، فََأَخَذُه أَيأًضا، َوالأ َََتَ الَّذي َأ َيَأُخَذ اْلأ ي لَُه أَيأًضا َأ َخَر، الَّذي َييَل اْلأ ُِ َما َوَأَمَر الأ َه َأ َعلََّمُة تَ 
، َوْحََ  َي َييََل َكري، وََكَشَف يُ َقاُل َْلَا، َهَذا رَأَي أَناُه، َفَحَمَل الأ َن الأَعسأ نأَدُه مي َل َمَعُهَما أَلأُدُز فييَمنأ بَقيَي عي

ِأ بيبَ عأٍض، وَ  تَ َلَط النَّاُس بَ عأُضُه يَّةي َما َمعأَناُه: إيمَّا ُملأٌك، َوإيمَّا ُهلأٌك! َواخأ لأَعَجمي فَ َعَل رََأَسُه، َوقَاَل ِبي
نأ َأخأ  يَّاُل مي ََ َي َما َأَمَرُِهَا الأ َييََل يَنَة َْلَاُووَر.الأ َكُرُه، َوَمَلَك أَلأُدُز َمدي ََزَم قَ َباَجُة َوَعسأ َََتي، فَاَّنأ ِي َواْلأ  ذي الأَعَل

ُب دَ  ََ َصاحي نَي، وََكا ليمي َّا بيَيدي الأُمسأ ََها ِمي َلَة َوَغريأ يَنَة َدهأ ليَك َمدي ُُه ُثَّ َساَر إيََل بيََلدي اْلأينأدي ليَيمأ ريًا اَسأ َلَة َأمي هأ
أ  ََ الَتِي يني أَيأًضا، َكا َهابي الدِي يني أَي أَبَك، َِمأُلوكي شي نأ َِمَالييكي ُقطأبي الدِي ، َوُهَو مي يني ُش، َوَلَقُبُه َِشأُس الدِي  مي

ُش َساَر إيلَيأهي يفي َعَساكيريهي ُكلِيَها، فَ َلقيَيُه  أمي َع بيهي الَتِي ا َسَي هي، فَ َلمَّ يَنةي ََسَاََت عي َقدأ َمَلَك اْلأينأَد بَ عأَد َسيِيدي نأَد َمدي
َذ َوقُتيَل. َكُرُه، َوُأخي ََزَم أَلأُدُز َوَعسأ تَ تَ ُلوا، فَاَّنأ  فَاق أ

يََّما التُّجَّ  يَّةي ََلسي َي إيََل الرَّعي َسا حأ لي َواْلأي ريَةي يفي ويََليَتيهي، َكثيرَي الأَعدأ ََ أَلأُدُز َُمأُموَد السِي اُر َوالأُغَرَِبُء، وََكا
ني  نأ َُمَاسي ضَ  َومي ِأ َفَماَت، فََأحأ ُِ َأَحَدُه ، َفَضَرَب الأُمَعلِي ِأ ٌِ يُ َعلِيُمُه ِأ ُمَعلِي ََ َلُه َأوأََلٌد، َوَْلُ َرُه َأعأَماليهي أَنَُّه َكا

 ََ يَبُه، فَات َّ ُت إيَلَّ ََتأدي كينُي! َما َْحََلَك َعَلى َهَذا؟ فَ َقاَل: َواَّللَّي َما َأَردأ سأ َأ َماَت. أَلأُدُز َوقَاَل َلُه: ََّي مي َق َأ
لَ  َا َأهأ ُر َعَلى الصََّبأي فَ ُرِبَّ دي ََّ ُأمَُّه ََل تَ قأ َقًة، َوقَاَل َلُه: َتغييُب فَإي ََ َكتأَك َوََل فَ َقاَل: َصَدقأَت. َوَأعأطَاُه نَ 

تُ لَ  َتاَذ ليتَ قأ ُسأ تيهي َطَلَبتي اْلأ َوأ ِي ِبي َعتأ أُمُّ الصَِّبي ا َسَي َنُع َعنأَك. فَ َلمَّ ُر َأمأ ََ َهَذا َأقأدي َِ وََكا ُه، َفَسلي ِأ َتَيدأ ُه فَ َل
. َن النَّاسي َسني َما ُُيأَكى َعنأ َأَحٍد مي نأ َأحأ  مي
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ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
 ]الأَوفَ َياُت[

َي الأَوا َها َزأَهري َسعييُد بأُن الدِي يُه الأُمَباَرُك بأُن أَِي اْلأ َ الأَوجي َنةي تُ ُويفِي هي السَّ وييُّ الضَّرييُر،  يفي َهذي يُّ النَّحأ طي سي
َي  َبلييًّا َفَصاَر َحَن ََ َحن أ َبارييِي َوَعَلى َغريأيهي، وََكا َن أ ًَل، قَ َرَأ َعَلى الأَكَمالي بأني اْلأ أرييًرا فَاضي ََ ْني يًّا ُثَّ َصاَر َكا

:ُّ رييِتي  َشافيعييًّا، فَ َقاَل فييهي أَبُو الأََبََكاتي بأُن زَيأٍد التِيكأ
ي َلَديأهي الرََّسائيلُ َأََل  ََ ََل َُتأدي َأ َكا يَه ريَساَلًة ... َوإي  ُمبأليغًا َعِنِي الأَوجي

َتُه إيذأ َغوَّرَتأَك الأَمآكيلُ  َبٍل ... َوفَارَق أ نأ بَ عأدي َحن أ َي مي عأَما َهبأَت ليلن ُّ  ََتَذأ
افيعييِي َتَدي ًُّنا ... َوَلكينََّما ََتأَوى  ََتأَت رَأأَي الشَّ لُ َوَما اخأ ي ُهَو َحاصي  الَّذي

ا َقلييٍل أَنأَت ََل َشكَّ َصائيٌر ... إيََل َماليٍك، فَافأَطنأ ليَما َأََن قَائيلُ   َوَعمَّ
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اَئة[ تِيمي َرَة َوسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلَث َعشأ
613 - 

اَئةٍ  تِيمي َرَة َوسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلَث َعشأ
ُر َوفَاةي الأ  بي َحَلبَ ذيكأ ري َصاحي  َمليكي الظَّاهي

يني يُوُسَف بأني أَيُّ  ُر َغازيي بأُن َصََلحي الدِي َ الأَمليُك الظَّاهي َرةي، تُ ُويفِي خي َنةي، يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ وَب، يفي َهذي
ََ َمَرضُ  ، وََكا امي نأ بيََلدي الشَّ َا مي يَنةي َحَلَب َوَمنأبيَج َوَغريأيِهي ُب َمدي يَد َوُهَو َصاحي ََ َشدي َهاًَل، وََكا ُه إيسأ

َِ الأ  ي َا الأُمعأَتاَدةي، َعظي َهاَتي نأ َغريأي جي َوالي مي َمأ عي ليْلأ َمأ ُُموريهي ُكلِيَها، َكثيرَي اْلأ ريَةي، َضابيطًا ْلي ُعُقوبَةي َعَلى السِي
لي الأب ُ  نأ َأهأ ُدُه َكثيرٌي مي صي َح، َوَلُه َمَقَصٌد يَ قأ َأ نأبي ََل يَ َرى الصَّ َعَراءي الذَّ ، َوالشُّ نأ َأطأَرافي الأبيََلدي ُيوََتتي مي

َسَن. َاريي اْلَأ ُِ اْلأ ، َوَُيأريي َعَليأهي ِأ ريُمُه ، فَ ُيكأ ِأ يني َوَغريأيهي لي الدِي  َوَأهأ
ٌد، َوَلَقُبُه الأمَ  ُُه ُُمَمَّ لأُملأكي بَ عأَدُه ليَوَلٍد َلُه َصغيرٍي اَسأ َد ِبي لَُّتُه َعهي تأ عي َتدَّ ا اشأ َياُث َوَلمَّ ليُك الأَعزييُز غي

هي الأَملي  َنَة َعمِي ََّ الصَّغيرَي َكاَنتأ ُأمُُّه اب أ َ نينَي، َوَعَدَل َعنأ َوَلٍد َكبيرٍي ; ْلي ، ُعُمُرُه َثََلُث سي يني لي الدِي كي الأَعادي
دَ  ، فَ َعهي ني الأبيََلدي َا مي َق َوَغريأيِهي َمشأ َر َودي صأ بي مي ري بأني أَيُّوَب، َصاحي ُه الأبيََلَد  أَِي َبكأ لأُملأكي َلُه لييُ بأقيَي َعمُّ ِبي

 َعَليأهي، َوََل يُ َنازيَعُه فييَها.
َر، لي ِبييصأ هي الأَعادي هي، َأرأَسَل َرُسوًَل إيََل َعمِي َر، قَ بأَل َمَرضي ََّ الأَمليَك الظَّاهي نأ َأعأَجبي َما ُُيأَكى َأ َيطأُلُب  َومي

هي الصَّ  َأ َُيأليَف ليَوَلدي نأُه َأ ؟ الأَمليُك مي نيي هي الأَيمي ََ اَّللَُّ! َأيُّ َحاَجٍة إيََل َهذي ُل: ُسبأَحا غيريي، فَ َقاَل الأَعادي



نأ إيَجابَتيهي إيلَيأهي  َتارَُه، َوََل بُدَّ مي ي. فَ َقاَل الرَُّسوُل: َقدأ َطَلَب َهَذا َواخأ ثأَل بَ عأضي َأوأََلدي ُر مي . فَ َقاَل الظَّاهي
نأ َكبأ  ِأ مي ُل: َك ، َوَحليَف.الأَعادي نأَد الأَقصَّابي  ٍش يفي الأَمرأَعى َوَخُروٌف عي

(10/296) 

 

رُ  َد الظَّاهي ا َعهي ، َوَلمَّ ُر َوالرَُّسوُل يفي الطَّرييقي َ الأَمليُك الظَّاهي َأ تُ ُويفِي مي َأ ََّيَّ َق يفي تيلأَك اْلأ ََ هي  فَات َّ إيََل َوَلدي
لأُملأكي َجَعَل َأََتبيَكُه َوُمَربِيَيُه  َبادي ِبي َياري عي نأ خي ، َوُهَو مي يني َهاُب الدِي ، َوَلَقُبُه شي ُُه طُغأُرلأ يًّا، اَسأ ًما ُرومي َخادي

.  اَّللَّي، َكثيرُي الصََّدَقةي َوالأَمعأُروفي
، َوَأزَاَل   ِأ ، َوَعَدَل فييهي ريََة يفي النَّاسي يني َهَذا السِي َهاُب الدِي َسَن شي ُر، َأحأ َ الظَّاهي ا تُ ُويفِي َن َوَلمَّ َكثيريًا مي
َسنَ  لي َأحأ َأ َا، َوقَاَم بيََتأبيَيةي الطِي نأ َأرأَِبِبي َذتأ مي ََلًكا َكاَنتأ َقدأ ُأخي َارييَةي، َوَأَعاَد َأمأ َنني اْلأ َظ  السُّ ََ قيَياٍم، َوَح

رُ  ََ يَ تَ َعذَّ ليهي، َوَمَلَك َما َكا ريَتيهي َوَعدأ ني سي ُسأ ُُموُر ِبي تَ َقاَمتي اْلأ نأ  بيََلَدَه، َواسأ ري ُملأَكُه، َفمي َعَلى الظَّاهي
َ َمليُكَها كييَكاوي  ا تُ ُويفِي َأ يَ تَ َعرََّض إيلَيأهي، فَ َلمَّ ُر َأ دي ُر ََل يَ قأ ََ الأَمليُك الظَّاهي ُش، َمليُك َذليَك َتلُّ َِبَشَر، َكا

ُ تَ َعاََل   -الرُّومي  َأ َشاَء اَّللَّ َهابي  -َكَما َنذأُكُرُه إي تَ َقَلتأ إيََل شي َناءي ان أ لأُمُلوكي َوأَب أ َبَح ِبي ، َوَما َأق أ يني الدِي
يَّةي، َوأَ  َوالي الرَّعي ريًَة، َوَأَعفَّ َعنأ َأمأ َسَن سي ريُد َأحأ ََ ََ َهَذا الرَُّجُل الأَغرييُب الأُمن أ َأ َيُكو َرَب إيََل الأُمُلوكي َأ ق أ

َم يفي ُوََلةي ُأُموري الأ  ُِ الأيَ وأ َل ، َوََل َأعأ ِأ ُه ن أ َفُع َعنأُه، اْلأَريأي مي نأُه، فَاَّللَُّ يُ بأقييهي، َوَيدأ ريًَة مي َسَن سي نَي َأحأ ليمي ُمسأ
يٍل.  فَ َلَقدأ بَ َلَغِني َعنأُه ُكلُّ َحَسٍن َوَجَي

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
َرتيهي َعظي  َرةي بَ َرٌد َكثيرٌي، َوُهَو َمَع َكث أ لأَبصأ ، َوَقَع ِبي َنةي، يفي الأُمَحرَّمي هي السَّ َغُرُه يفي َهذي ََ َأصأ ري قييَل: َكا ُِ الأَقدأ ي

نأ  َأ يَذأُكَرُه، َفَكَسَر َكثيريًا مي َُ َأ نأَسا ي اْلأي َتحي ََبيهي َما َيسأ ثأَل النَّاَرْنأَةي الأَكبيريَةي، َوقييَل يفي َأكأ رُُءوسي  مي
. يلي  النَّخي

يني اَّللَّي  ُر ليدي ََُة النَّاصي َليي ََتَ، َوُِهَا الأُمَؤيِيُد َويفي الأُمَحرَّمي أَيأًضا َسريََّ اْلأ  َوَلَديي ابأنيهي الأُمَعظَِّي َعلييٍِ إيََل ُتسأ
ُّ، فََأقَاَما َراِي يني الشَّ زُّ الدِي يني النَّائيُب َعني الأويزَارَةي، َوعي ريًا، ُثَّ  َوالأُمَوفَُّق، َوَساَر َمَعُهَما ُمَؤيِيُد الدِي َا َيسي ِبي

َخري.َعاَد الأُمَوفَُّق َمَع الأوَ  َر رَبييٍع اْلأ َراِيِي إيََل بَ غأَداَد َأَواخي  زييري َوالشَّ
، َوأَلأَقتأ  يَدٌة، َكثيريَُة الأُغَباري َوالأَقَتامي َداُء َشدي ٍر، َهبَّتأ بيبَ غأَداَد رييٌح َسوأ ََ  َوفييَها، يفي َص
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َجري، َفَخاَف ال َن الشَّ ًَل َكثيريًا، َوقَ َلَعتأ َكثيريًا مي َرةي إيََل رَمأ خي ني الأعيَشاءي اْلأ نَّاُس َوَتَضرَُّعوا، َوَداَمتأ مي
. تأ ََ  ثُ ُلثي اللَّيألي َوانأَكَش



 ]الأَوفَ َياُت[
ليدي َوالأ  يُّ الأَموأ ، الأبَ غأَدادي ني يُّ أَبُو الأُيمأ َسني بأني زَيأٍد الأكينأدي َ التَّاُج زَيأُد بأُن اْلَأ تَ َقلَ َوفييَها تُ ُويفِي إيََل  َمنأَشأي، ان أ

، وَكَ  يثي َدي َناُد الأَعاِلي يفي اْلأ سأ وي َواللَُّغةي، َوَلُه اْلأي ََ إيَماًما يفي النَّحأ َق، وََكا َمشأ ، فََأقَاَم بيدي امي ٍَ  الشَّ ََ َذا فُ ُنو ا
َُه اَّللَُّ. ، َرْحي َواعي الأُعُلومي نأ أَن أ  َكثيريٍَة مي
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َرَة  اَئة[]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبَع َعشأ تِيمي  َوسي
614 - 

اَئةٍ  تِيمي َرَة َوسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َأرأَبَع َعشأ
ََبلي  ُر ُملأكي ُخَواَرزأم َشاهأ بَ َلَد اْلأ  ذيكأ

ََبلي َفَمَلَكَها. ُد بأُن ُتَكَش إيََل بيََلدي اْلأ يني ُُمَمَّ َنةي َساَر ُخَواَرزأم َشاهأ َعََلُء الدِي هي السَّ  يفي َهذي
ََ َسبَ  َيَر وََكا ري َوَظ هأ ََل َعَلى َما َورَاَء الن َّ تَ وأ ََ َقدي اسأ َياَء ; َأَحُدَها: أَنَُّه َكا ، َأشأ ُب َحرََكتيهي يفي َهَذا الأَوقأتي

َأ َُيأ  َوى َأ ََ يَ هأ َها: أَنَُّه َكا ن أ ُرُه، َوَعََل َشأأنُُه، َوَأطَاَعُه الأَقرييُب َوالأَبعييُد َومي َِ َأمأ َطَا، َوَعُظ ْلأ َلُه  َطبَ ِبي
َي اْلأيََلفَةي ق َ  يَوا نأ دي ََ ََل َيَيُد مي َنَُّه َكا دِي ْلي لضِي ُر ِبي َمأ ََ اْلأ ، وََكا َي لأطَا لسُّ ََ بيبَ غأَداَد، َويُ َلقََّب ِبي ُبوًَل ; وََكا

اَئٌة مي  َكريهي مي ُُه َعَليأهي، َوَلَعلَّ يفي َعسأ َم َغريأ َأ يُ َقدَّ ُم َسبييُلُه َعَليأهي، َسبييُلُه إيَذا َورََد إيََل بَ غأَداَد َأ ي يُ َقدَّ ثأَل الَّذي
يعي  ََبلي َخَطَب َلُه فييَها َجَي ا َمَلَك بيََلَد اْلأ َش َلمَّ َأ َأغأَلمأ َها: َأ ن أ ُبُه، َومي َع َذليَك يُ غأضي ََ إيَذا َسَي َها، َكَما َفَكا

َب َلُه َوَخَرَج ليَئَلَّ  ا قَ تَ َلُه الأَباطينييَُّة َغضي ا يفي َعَساكيَر  ذََكرأََنُه، فَ َلمَّ ََتأُرَج الأبيََلُد َعنأ طَاَعتيهي، َفَساَر ُمُيدًّ
َرأَض، فَ َوَصَل إيََل الرَّيِي َفَمَلَكَها.  ُتطَبِيُق اْلأ

َش ََجََع َعَساكيَرُه َوَسارَ  َتُل َأغأَلمأ ا بَ َلَغُه َمقأ ُب بيََلدي فَاريَس، َلمَّ ََل، َصاحي ََ َأََتبيكأ َسعأُد بأُن دَكأ َو  َْنأ وََكا
لُ  ََ فََأطَاَعُه َأهأ َها ََ ُُلوِيَها َعنأ َحاٍم َوُِمَانيٍع، فَ َوَصَل إيََل َأصأ ََبلي َطَمًعا يفي ََتَلُّكيَها ْلي َها بيََلدي اْلأ ن أ َها، َوَساَر مي

َمُة ُخَواَرزأم َشاهأ، َفظَ  ِأ بيُقُدومي ُخَواَرزأم َشاهأ، فَ َلقيَيُه ُمَقدِي َل ، َوَلَأ يَ عأ ََّيري َقدي يُرييُد الرَّيَّ َها َعَساكيُر تيلأَك الدِي ن َّ
. ِأ زيُمُه ِأ َحَّتَّ َكاَد يَ هأ ، َوَجدَّ يفي ُُمَارَبَتيهي ِأ ، فَ َقاتَ َلُه َتَمَعتأ ليقيَتاليهي، َوَمنأعيهي َعني الأبيََلدي  اجأ

َنَما ُهَو َكَذليَك إيذأ ُهَو َقدأ َظَهَر َلُه َجََتُ ُخَواَرزأم َشاهأ، َفَسَأَل َعنأهُ  َ بيهي فَ بَ ي أ َبي  ، فَُأخأ
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َرَمُه َووَ  ي َيَديأ ُخَواَرزأم َشاهأ، فََأكأ َل إيََل َبنيأ ريًا، َوْحُي َذ َأسي ََزَمتأ َعَساكيُرُه، َوُأخي َِ، َواَّنأ َل َتسأ َعَدُه فَاسأ
ت َ  ُه َعَلى طَاَعتيهي، َواسأ ََ َل َتحأ هي َواسأ سي َأ يَل، َوَأمََّنُه َعَلى نَ  َمي ََ َواْلأ َسا حأ َأ اْلأي نَ ُهَما َعَلى َأ َدُة بَ ي أ َقرَّتي الأَقاعي



َِ بَ عأَض الأبيََلدي إيلَيأهي، َويُ بأقيَي بَ عأَضَها، َوَأطأَلَقُه َوَسريََّ َمَعُه َجيأًشا إيََل بيََلدي فَاريَس ; لييُ  ِأ َما ُيَسلِي َِ إيلَيأهي َسلِي
َم َعَلى َولَ  ا َقدي َدُة َعَليأهي ; فَ َلمَّ تَ َقرَّتي الأَقاعي َن اسأ تَ َنَع مي ََبي رَآُه َقدأ تَ َغلََّب َعَلى بيََلدي فَاريَس، فَامأ َكأ هي اْلأ دي

ِي إيََل أَبييهي. ليي  التَّسأ
َُواَرزأم َشاهأ، َوَساَر ُخَواَرزأم َشاهأ إيََل َساَوةَ  َفَمَلَكَها،  ُثَّ إينَُّه َمَلَك الأبيََلَد، َكَما َنذأُكُرُه، َوَخَطَب فييَها ْلي

ََر، َفَمَلَكَهاَوَأقأَطَعهَ  ََ َوَأِبأ وييَن َوَزْنأَا ليَها ُثَّ َساَر إيََل قَ زأ هي، َوُهَو َمنأ َأهأ   ا ليعيَمادي الأُملأكي َعاريضي َجيأشي
َحابيهي، َومَ  َصأ ََ َفَمَلَكَها، َوَأقأَطَع الأبيََلَد ْلي ،  َلكَ ُكلََّها بيَغريأي ُِمَانيٍع َوََل ُمَدافيٍع ُثَّ َساَر إيََل َِهََذا ََ َها ََ َأصأ

زَبأكَ  َ َأوأ َنُه َوَبنيأ َدُة بَ ي أ تَ َقرَّتي الأَقاعي ، َواسأ يعي الأبيََلدي َعَب ُملأَك َجَي تَ وأ ، َواسأ ََ َِّ َوقَاَشا  بأني وََكَذليَك ُق
ُخَل يفي  هي َوَيدأ زَبأُك يفي بيََلدي َأ ََيأُطَب َلُه َأوأ ، ِبَي ََ ََ َوَأرَّا بي َأذأرَبييَجا ، َصاحي َي َلَوا   طَاَعتيهي.الأبَ هأ

ريًا َكبيريًا يفي ََخأَسَة َعَشَر أَلأفَ  َ َيَديأهي َأمي َم َبنيأ ريي إيََل بَ غأَداَد، فَ َقدَّ فَاريٍس، َوَأقأَطَعُه  ُثَّ إينَُّه َعَزَم َعَلى الأَمسي
ا َساَر عَ  رٍي آَخَر، فَ َلمَّ مي بَ َعُه ِبَي َها، ُثَّ أَت أ ، َفَساَر َحَّتَّ َوَصَل إيلَي أ ََ ي َأوأ َثََلثََة َسَقَط ُحلأَوا َمنيأ ََ يَ وأ نأ َِهََذا

َع فييَمنأ بَ  ، َوَطمي ِأ ُه ن أ ، َوَماَت َكثيرٌي مي ِأ َمعأ ِبييثأليهي، فَ َهَلَكتأ َدَواِبُُّ َن الث َّلأجي َما َلَأ ُيسأ ِأ مي قيَي بَ ُنو َعَليأهي
 ، ِأ َراُد، فَ َتَخطََُّوُه َكأ اَر اْلأ َراُك، َوبَ ُنو َهكَّ َت أ َِ اْلأ رُي، تَ رأَج ِأ إيََل ُخَواَرزأم َشاهأ إيَلَّ الأَيسي ُه ن أ عأ مي ِأ يَ رأجي فَ َل

َنَّ  َن التَََّتي، ْلي فًا مي ََ َخوأ دي إيََل ُخَراَسا ، َوَعَزَم َعَلى الأَعوأ نأ َذليَك الطَّرييقي ُه َظنَّ أَنَُّه فَ َتَطريََّ ُخَواَرزأم َشاهأ مي
نأ إيرَاَدتيهي  رَُغ مي َأ ي َحاَجَتُه، َويَ  ضي َ َيَديأهي َطوييًَل،  يَ قأ ريَةي، َفَخاَب ظَنُُّه، َورََأى الأبييَكاَر َبنيأ ةي الأَيسي يفي الأُمدَّ

ي، َوَجعَ  َهةي َواليَدتيهي، يُ َقاُل َلُه طَائييسي نأ جي نأ َأقَاريبيهي مي ريًا مي ََ َأمي ، فَ َوَلَّ َِهََذا دي َل يفي الأبيََلدي فَ َعَزَم َعَلى الأَعوأ
َنُه  يعيَها اب أ ري َجَي َِ الأَقدأ ي ََ َعظي ، وََكا اوييَّ َماَد الأُملأكي السَّ لَتيهي عي ري َدوأ َمأ ، َوَجَعَل َمَعُه ُمتَ َولِيًيا ْلي يني َن الدِي رُكأ

. دي الأعيَراقي ََ َُيأريُص َعَلى َقصأ نأَدُه، وََكا  عي
َو يفي الأُمَحرَّمي  ، فَ َوَصَل إيََل َمرأ ََ اَئٍة، َوَساَر َمنأ  َوَعاَد ُخَواَرزأم َشاهأ إيََل ُخَراَسا تِيمي َرَة َوسي َسَنَة ََخأَس َعشأ

نأََبي، َوأَ  نأَد الأمي ُُمَعةي عي َم اْلأ َم إيََل نَ يأَسابُوَر َجَلَس يَ وأ ا َقدي ري ; َوَلمَّ هأ َهُه إيََل َما َورَاَء الن َّ يَب َوجَّ َطي َمَر اْلأ
يني اَّللَّي، ري ليدي ةي النَّاصي ََ ُطأَبةي ليلأَخليي  َوقَاَل: إينَُّه َقدأ َماَت؛ بيََتأكي اْلأ
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َا،  ُطأَبَة ِبي َو َقَطَع اْلأ َم َمرأ ا َقدي اَئٍة، َوَلمَّ تِيمي َرَة َوسي ي الأَقعأَدةي َسَنَة َأرأَبَع َعشأ ََ َذليَك يفي ذي وََكَذليَك بيبَ لأَخ وََكا
ََّ َوُِبَاَرى َوَسرأَخَس، َوبَقيَي ُخَواَرزأُم َوََسَرأقَ نأُد َوَهَراُة َلَأ  َ ٍد ليََتأكيَها، ْلي ُطأَبُة فييَها إيَلَّ َعنأ َقصأ َطعي اْلأ  تُ قأ

َأ َأرَاُدوا َقَطُعوا، فَ َبقيَيتأ َكَذليكَ  َأ َأَحبُّوا َخطَُبوا، َوإي َباهي َهَذا، إي نأ َأشأ َأ  الأبيََلَد َكاَنتأ ََل تُ َعاَرُض مي  إيََل َأ
. ََ نأُه َما َكا ََ مي  َكا

نأ َُجأَلةي  هي مي ًذى إيَلَّ َلقيَيُه فيعأُلُه، َوُخبأُث  َوَهذي ُه َأَحٌد ِبَي دأ صي يِي َلَأ يَ قأ رييفي الأَعبَّاسي َعاَداتي َهَذا الأبَ يأتي الشَّ سي
، ِبييثأليهي  َمعأ َّا َلَأ ُيسأ لأ ُخَواَرزأم َشاهأ َهَذا َحَّتَّ َجَرى لَُه َما نَذأُكُرُه ِمي ن أ نييَّتيهي، ََل َجَرَم َلَأ َُيأهي َيًا يفي الدُّ َيا َقدي



يثًا.  َوََل َحدي
 

هي  َََتبيكأ َسعأٍد َمَع َأوأََلدي ُر َما َجَرى ْلي  ذيكأ
، ََجََع َأَتَ  ني الأبيََلدي نَ ُهَما مي ََ َوَما بَ ي أ َها ََ ََ َوَأصأ ََبلي ; َِهََذا ُب بيََلدي اْلأ ُش، َصاحي ا قُتيَل َأغأَلمأ بيكأ َسعأُد َلمَّ

ُب فَاريَس، َعَسا  ََل، َصاحي َع بأُن دَكأ ُلَها، َفَطمي ، َفَمَلَكَها َوَأطَاَعُه َأهأ ََ َها ََ هي إيََل َأصأ كيَرُه َوَساَر َعنأ بيََلدي
َها َلقيَي َعَساكيَر ُخَوارَ  ا َوَصَل إيلَي أ ، فَ َلمَّ ََ إيََل الرَّيِي َها ََ يعيَها، َفَساَر َعنأ َأصأ زأم َشاهأ يفي تيلأَك الأبيََلدي َجَي

، َكَما ذََكرأَنَ  زيُمَها، َفَظَهَرتأ َقدأ َوَصَلتأ َكري، فَ َقاتَ َلَها َحَّتَّ َكاَد يَ هأ َمةي الأَعسأ ُه، فَ َعَزَم َعَلى ُُمَارَبَةي ُمَقدِي
كَ  ُة َعسأ تُُه َوقُ وَّ تأ قُ وَّ ََ َسُه، َوَضُع َأ هي، َوأَلأَقى نَ  َََتَ، َفُسقيَط يفي َيدي ريهي، َعَساكيُر ُخَواَرزأم َشاهأ، َورََأى اْلأ

َدأ  َسُه، فَ َولَُّوا اْلأ َأ َرَمُه، َوطَيََّب نَ  َ َيَديأ ُخَواَرزأم َشاهأ، فََأكأ َر َبنيأ ضي ريًا، َوُأحأ َذ َأََتبيكأ َسعأٌد َأسي َِبَر، َوُأخي
هي، وَ  َها إيََل بيََلدي ن أ َُه مي ، َفَسريَّ ََ َها ََ َأ َوَصَل إيََل َأصأ َحَبُه َمَعُه، إيََل َأ َتصأ ، َواسأ ََ َسا حأ َي َوَوَعَدُه اْلأي هي

َُما َُتَا َّنَّ نَ ُهَما، فَإي تَ َقرَّ بَ ي أ ََ اسأ نأُه َما َكا َِ مي رٍي َكبيرٍي لييَ َتَسلَّ َكًرا َمَع َأمي َأ ويرَُها، َوَسريََّ َمَعُه َعسأ َقا َعَلى َأ ََ ات َّ
َُواَرزأ  ُطأَبُة ْلي َُ اْلأ َََتبيكأ َسعأٍد بَ عأُضَها، َوَتُكو ، َوْلي َُواَرزأم َشاهأ بَ عأُض الأبيََلدي ََ ْلي م َشاهأ يفي الأبيََلدي َيُكو

يعيَها.  َجَي
ري أَبييهي َخَطَب لين َ  سأ بأُن ِبَي َع اَلي ا َسَي ، فَ َلمَّ ًنا َلُه َعَلى الأبيََلدي َلَف اب أ َتخأ ََ َأََتبيكأ َسعيٌد َقدي اسأ هي وََكا سي َأ

َكُر خُ  ا َوَصَل أَبُوُه َوَمَعُه َعسأ َلَكةي، َوَقَطَع ُخطأَبَة أَبييهي، فَ َلمَّ لأَممأ  َواَرزأمِبي
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ا تَ َرا ِي الأبيََلدي إيََل أَبييهي، َوََجََع الأَعَساكيَر، َوَخَرَج يُ َقاتيُلُه، فَ َلمَّ ليي نأ َتسأ بأُن مي تَ َنَع اَلي َي َشاهأ امأ َعا َمأ َءى اْلأ
َنُه يفي َخاصَّ  ِأ َأََتبيكأ َسعيٍد، َوتَ رَُكوا اب أ بيهي ا اْنأَاَزتأ َعَساكيُر فَاريَس إيََل َصاحي تيهي، َفَحَمَل َعَلى أَبييهي، فَ َلمَّ

تَ َنَع مي  يَنئيٍذ امأ ُت، َفحي َك َأرَدأ ! فَ َقاَل: إيَّيَّ ٌَ بأُن رَآُه أَبُوُه َظنَّ أَنَُّه َلَأ يَ عأريفأُه، فَ َقاَل َلُه: َأََن ُفََل نأُه َوَوَلَّ اَلي
َهزيًما.  ُمن أ

، إيَلَّ أَنَِّني َوَوَصَل َأََتبيكأ َسعيٌد إيََل الأبيََلدي َفَدَخَلَها  َي َنُه إيََل اْلأ ريًا، َفَسجأ ُنُه َأسي َذ اب أ َماليًكا َْلَا َوُأخي
َع َعَليأهي. َََّف َحبأَسُه، َوَوسَّ اَئٍة، أَنَُّه َقدأ َخ تِيمي رييَن َوسي شأ ، َوُهَو َسَنُة عي ََ عأُت اْلأ  َسَي

ََ َغَدَر َسعأٌد ِبي  ا َعاَد ُخَواَرزأم َشاهأ إيََل ُخَراَسا نأَدُه فَ َقتَ َلُه، َورََجَع َعنأ طَاَعةي ُخَواَرزأم َوَلمَّ ي عي ريي الَّذي َمي ْلأ
ثَةي الأُعظأَمى الَِّتي َشَغَلتأُه َعنأ َهَذا َوَغريأيهي، َوَلكينَّ اَّللََّ ان أ  َادي ْلأ تَ َغَل ُخَواَرزأم َشاهأ ِبي بأنيهي َشاهأ، َواشأ َِ َلُه ِبي تَ َق

، َكَما ذََكرأََنُه  يني َياثي الدِي ُر غي َأ ََ ُخَواَرزأم َشاهأ، وَُك َسا َََر إيحأ ََّ َسعأًدا َك َ اَئٍة، ْلي تِيمي رييَن َوسي شأ َسَنَة عي
ُِ الأُعُقوبَةي. ي َي َعظي َسا حأ  اْلأي

 



نيَ  ليمي َها إيََل الأُمسأ دي َياَط َوَعوأ مأ يَنةي دي ُر َمدي  ذيكأ
ني  ريَها َأرأَبُع سي ثَةي إيََل آخي َادي هي اْلأ نأ َأوَّلي َهذي ََ مي ََ َكا ِأ َكا ََّ ُظُهورَُه َ َا ذََكرأََنَها َهاُهَنا؛ ْلي ٍر، َوإيََّّ َ َشهأ نَي َغريأ

َداُد  َنةي َوَصَلتأ َأمأ هي السَّ ُلَو بَ عأُضَها بَ عأًضا، فَ نَ ُقوُل: يفي َهذي َياَقًة ُمتَ َتابيَعًة لييَ ت أ َناَها سي َيرينأجي يفي فييَها َوُسقأ الأ
َى يََّة الأُكَبأ نأ ُرومي ري مي ََ  الأَبحأ َ َْلَا َكا ََّ الأُمتَ َوِلِي ، إيَلَّ َأ َمالي َيرينأجي يفي الأَغرأبي َوالشَّ نأ بيََلدي الأ َوَغريأيَها مي

ريهي َوََل  َة َأمأ ََ ََ َُمَاَل يَمٍة، ََل يَ َروأ َنأزيَلٍة َعظي َيرينأجي ِبي نأَد الأ َنَُّه يَ تَ نَ زَُّل عي يََّة، ْلي َب ُرومي هي َصاحي مي الأُعُدوَل َعنأ ُحكأ
، َوَأَمَر َغريأَ  َيرينأجي ي الأ مي نأ ُمَقدَّ هي َمَع ََجَاَعٍة مي نأدي نأ عي َز الأَعَساكيَر مي ، َفَجهَّ ِأ ِأ َوَساَءُه نأ ُمُلوكي فييَما َسرَُّه ُه مي

َتَمُعوا بيَعكَّ  ِأ فَاجأ َعُلوا َما َأَمَرُه ََ َل َجيأًشا، فَ  هي، َأوأ يُ رأسي سي َأ رَي بينَ  َأ َيسي َيرينأجي إيمَّا َأ .الأ امي لي الشَّ نأ َساحي  ا مي
َلةي، ، فَ َوَصَل إيََل الرَّمأ امي َها إيََل الشَّ ن أ َر، َفَساَر مي ري بأُن أَيُّوَب ِبييصأ ُل أَبُو َبكأ ََ الأَمليُك الأَعادي َها إيََل  وََكا ن أ َومي

، فَ وَ  ِأ ُل َْنأَوُه ُدوُه، َفَساَر الأَعادي صي ا لييَ قأ َيرينأُج َمنأ َعكَّ ، َوبَ َرَز الأ َأ ُلدٍِ َصَل إيََل ََنبُ ُلَس َعازيًما َعَلى َأ
، ِأ ُه ن أ يَ َها مي مي ا ليَيحأ َّا يَليي َعكَّ ِأ إيََل َأطأَرافي الأبيََلدي ِمي بيَقُه  َيسأ
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 ََ َيرينأُج إيلَيأهي يفي َشعأَبا َم الأ ، فَ تَ َقدَّ َِي ُرأُد َن اْلأ ََ مي ِأ َفَسبَ ُقوُه، فَ نَ َزَل َعَلى بَ يأَسا نَي َعَلى َفَساُروا ُه َعازيمي
. رِيَقًة يفي الأبيََلدي ََ ََّ الأَعَساكيَر َكاَنتأ ُمتَ  َ َكري، ْلي َن الأَعسأ ِأ أَنَُّه يفي قيلٍَّة مي هي  ُُمَارَبَتيهي ليعيلأمي

نأ  فًا مي ةي الَِّتي َمَعُه، َخوأ ِأ يفي الطَّائيََ َأ يَ لأَقاُه نأُه َلَأ يَ َر َأ ِأ مي َِبُ ُل قُ رأ ا رََأى الأَعادي َُ َعَليأهي،  فَ َلمَّ َهزيَيٍَة َتُكو
َل إيََل الأبي  َها، َويُ رأسي ن أ لأُقرأبي مي َِ ِبي َق ليُيقيي َمشأ ََ َْنأَو دي اَرَق بَ يأَسا ََ ََذري، فَ  ََ َحازيًما، َكثيرَي اْلأ ََلدي َوََيأَمَع وََكا

ََّري فَ نَ َزَل فييهي.  الأَعَساكيَر، فَ َوَصَل إيََل َمرأجي الصُّ
ُل بَ يأسَ  ََ َأهأ ِأ وََكا اريُقوا بيََلَدُه ََ ِأ يُ  ُِ اطأَمأَنُّوا، فَ َل نأَدُه َل عي ا رََأُوا الأَمليَك الأَعادي ، َلمَّ َعأَمالي ، َوتيلأَك اْلأ ََ ا

ِأ ي َ  ، فَ َل َن النَّاسي َلٍة مي َأ ا َأقأَدُموا َساَر َعَلى َغ ََ َعَليأهي، فَ َلمَّ ُمو دي َيرينأَج ََل يُ قأ ََّ الأ ِأ َأ ُه ن أ رأ َعلَ ظَنًّا مي دي ى قأ
، وََكاَنتأ َكثيريًَة، َعتأ نأ َذَخائيَر َقدأ َجُي ََ مي َيرينأُج ُكلَّ َما يفي بَ يأَسا َوَغنيُموا  النََّجاةي إيَلَّ الأَقلييُل، فََأَخَذ الأ

َراََّي يفي الأُقَرى فَ َوَصلَ  ََ إيََل َِبنيَياَس، َوبَ ثُّوا السَّ نأ بَ يأَسا ًئا َكثيريًا، َوََّنَُبوا الأبيََلَد مي َينَي َشي أ سأ تأ إيََل خي
َها إيََل  ٍم، ُثَّ َعاُدوا َعن أ َها َثََلثََة َأَّيَّ ، َوََنزَُلوا َِبنيَياَس، َوَأقَاُموا َعَلي أ ا  َونَ َوى َوَأطأَرافي الأبيََلدي َمرأجي َعكَّ

َوى َما قَ تَ ُلو  َرًة، سي َرى َما ََل ُُيأَصى َكث أ َسأ ِبأي َواْلأ َن الأَغَنائيِي َوالسَّ ِأ مي َلُكوا، َوَمَعُه َرُقوا، َوَأهأ ا، َوَأحأ
ََلَْلَا. ََتَاُحوا خي ًما اسأ  فََأقَاُموا َأَّيَّ

، ف َ  ي َداَر فَ رأَسَخنيأ قأ َ َِبنيَياَس مي ِأ َوَبنيأ نَ ُه ، َونَ َزُلوا بَ ي أ قييفي نَ َهُبوا ُثَّ َجاُءوا إيََل ُصوَر، َوَقَصُدوا بَ َلَد الشَّ
قييَف، َوَعاُدوا  َِ الأبيََلَد: َصيأَدا َوالشَّ ي َسلي ، َوالَّذي ََ إيََل الأعييدي في رََمَضا نأ نيصأ ََ َهَذا مي ا، وََكا إيََل َعكَّ

ًَّا َحَّتَّ َقَدَر َعَلى النََّجاةي. ََ َمُي نأ تيلأَك الأبيََلدي َكا  مي
ََّري رََأى يفي َطرييقيهي رَُجًَل َُيأ  َل ليَما َساَر إيََل َمرأجي الصُّ ََّ الأَعادي ي ََترًَة، َوَلَقدأ بَ َلَغِني َأ ًئا، َوُهَو ََيأشي ُل َشي أ مي



، َوارأُفقأ بين َ  َدُه، فَ َقاَل َلُه: ََّي َشيأُخ ََل تَ عأَجلأ ُل إيلَيأهي َوحأ ََتييَح، فَ َعَدَل الأَعادي ُعُد ليَيسأ َك َوََترًَة يَ قأ سي َأ
، فَ  نَي! أَنأَت ََل تَ عأَجلأ ليمي َُ الأُمسأ كي فَ َعَرَفُه الرَُّجُل، فَ َقاَل: ََّي ُسلأطَا رأَت إيََل بيََلدي َناَك َقدأ سي َنَّ إيَذا رَأَي أ إي

َعأَداءي َكيأَف ََل نَ عأَجُل! تَ َنا َمَع اْلأ  َوتَ رَكأ
رُّ  ََ للِيَقاءي َعَلى َحالي تَ  َر ِبي ليَحُة ليَئَلَّ َُيَاطي َزأُم َوالأُمصأ ُل ُهَو اْلأ ي فَ َعَلُه الأَعادي َلةي الَّذي ُمأ ْلأ َن َوِبي ٍق مي

 الأَعَساكيري.

(10/303) 

 

َق، يفي  َمشأ ُب دي يَسى، َوُهَو َصاحي َِ عي ََّري َسريََّ َوَلَدُه الأَمليَك الأُمَعظَّ ُل َعَلى َمرأجي الصُّ ا نَ َزَل الأَعادي  َوَلمَّ
. سي َيرينأَج َعني الأبَ يأتي الأُمَقدَّ َنَع الأ َيأشي إيََل ََنبُ ُلَس ليَيمأ َن اْلأ ٍَة مي  قيطأَعٍة َصاْلي

ري الأ  ري َحصأ  َيرينأجي قَ لأَعَة الطُّوري َوََتأرييبيَهاذيكأ
نأ َُمَانييَق َوَغريأيَها، َوقَ  ِأ آَلَة اْلأيَصاري مي ُزوا، َوَأَخُذوا َمَعُه ا ََتَهَّ َرأجي َعكَّ َيرينأُج ِبي ا نَ َزَل الأ َصُدوا قَ لأَعَة َلمَّ

نأ  لأُقرأبي مي َي قَ لأَعٌة َمنييَعٌة َعَلى رَأأسي َجَبٍل ِبي ُل َقدأ بَ َناَها َعنأ َقرييٍب، الطُّوري، َوهي ََ الأَعادي ا َكا َعكَّ
َها، َوَصعيُدوا يفي َجَبليَها َحَّتَّ َوَصُلوا إيََل ُسوريَها وََكاُدوا  َُوا إيلَي أ َها َوَحَصُروَها َوزََح ُموا إيلَي أ  ََيأليُكونَُه.فَ تَ َقدَّ

َّنأ فييَها قَ َتَل بَ عأ  نَي ِمي ليمي ََّ بَ عأَض الأُمسأ َق َأ ََ ، فَ َعاُدوا َعني الأَقلأَعةي َفََتَُكوَها، َوَقَصُدوا فَات َّ ِأ َض ُمُلوكيهي
ًما. َعَة َعَشَر يَ وأ ِأ َعَلى الطُّوري َسب أ هي ُة ُمَقامي ا، وََكاَنتأ ُمدَّ  َعكَّ

َر، َعَلى َما نَ  صأ ََّيري مي ري إيََل دي ا فَارَُقوا الطُّوَر َأقَاُموا َقرييًبا، ُثَّ َساُروا يفي الأَبحأ ُ َوَلمَّ َأ َشاَء اَّللَّ ذأُكُرُه إي
ََّنََّ  َرأضي ; ْلي ْلأ ََقَها ِبي َأ َأْلأ ُِ إيََل قَ لأَعةي الطُّوري، َفَخرََِّبَا إيََل َأ َه الأَمليُك الأُمَعظَّ نأ تَ َعاََل، فَ تَ َوجَّ لأُقرأبي مي ا ِبي

ُظَها. َأ ُر حي ا َويَ تَ َعذَّ  َعكَّ
 

َأ  َياَط إيََل َأ مأ َيرينأجي دي ري الأ ُر َحصأ  َمَلُكوَها ذيكأ
اَئٍة،  تِيمي َرَة َوسي َأ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأَس َعشأ ا إيََل َأ َصاري الطُّوري َأقَاُموا بَ َعكَّ نأ حي َيرينأُج مي ا َعاَد الأ َفَسارُوا َلمَّ

 َ ِأ َوَبنيأ نَ ُه ا َعَلى بَ رِي اْلأييَزةي، بَ ي أ ٍر، فََأرأَسوأ ََ َياَط، فَ َوَصُلوا يفي َص مأ ري إيََل دي ََّ  يفي الأَبحأ َياَط النِييُل، فَإي مأ دي
يألي بُ رأٌج َكبيرٌي َمنييٌع، َوَجعَ  َ يفي الن َّ َياَط، َوَقدأ ُبِني مأ نأَد دي ري الأَماليحي عي ُلوا فييهي بَ عأَض النِييلي َيُصبُّ يفي الأَبحأ

َنَع  َياَط ليَتمأ مأ يألي إيََل ُسوري دي وَها يفي الن َّ ََلٍظ، َوَمدُّ يٍد غي نأ َحدي َل مي ري َسََلسي َلَة يفي الأَبحأ الأَمَراكيَب الأَواصي
ُل َلَكاَنتأ َمَراكي  ََلسي هي السَّ ََل َهَذا الأَُبأُج َوَهذي َر، َوَلوأ صأ ََّيري مي َعَد يفي النِييلي إيََل دي ََّ َتصأ ُب الأَعُدوِي الأَماليحي َأ

ُر َأَحٌد َعَلى دي  ََل يَ قأ
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َر  صأ ََّيري مي ي دي  َوَأَدانييَها.َمنأعيَها َعنأ َأقَاصي
ا َعَليأهي ُسورًا، َوَجعَ  يأُل، بَ نَ وأ َياَط الن َّ مأ َ دي ِأ َوَبنيأ نَ ُه َيرينأُج َعَلى بَ رِي اْلأييَزةي، َوبَ ي أ ا نَ َزَل الأ ُلوا َخنأَدقًا فَ َلمَّ

ُلوا آََلٍت، َوَمرَ  َياَط، َوَعمي مأ ، َوَشَرُعوا يفي قيَتالي َمنأ بيدي ِأ َّنأ يُرييُدُه ِأ ِمي َا ََيأنَ ُعُه ََ ِبي َُو َراًجا يَ زأَح مَّاٍت، َوأَب أ
 يفي الأَمَراكيبي إيََل َهَذا الأَُبأجي لييُ َقاتيُلوُه َوََيأليُكوُه.

َّيَ  ُب دي ، َوُهَو َصاحي لي ُل ابأُن الأَمليكي الأَعادي ، َوَقدأ نَ َزَل الأَمليُك الأَكامي لرِيَجالي ُحوًَن ِبي ََ الأَُبأُج َمشأ ري وََكا
َنأزيَلةٍ  َر، ِبي صأ َنَع  مي َياَط، ليَيمأ مأ هي إيََل دي نأدي نأ عي َلٌة مي َياَط، َوالأَعَساكيُر ُمتَّصي مأ نأ دي لأُقرأبي مي لييَّةي، ِبي لأَعادي تُ عأَرُف ِبي

َها. َن الأُعُبوري إيََل َأرأضي  الأَعُدوَّ مي
نأُه بيَشيأ  ُروا مي ََ ِأ َيظأ َيرينأُج قيَتاَل الأَُبأجي َوََتبَ ُعوُه، فَ َل ، َوَمَع َهَذا َوَأَداَم الأ ِأ ِأ َوآََلَُتُ َرتأ َمَرمَّاَُتُ ٍء، وَُكسِي

ا َمَلُكوُه  هي ; فَ َلمَّ ذي ُروا َعَلى َأخأ دي ُهٍر َوَلَأ يَ قأ ََ ليقيَتاليهي، فَ بَ ُقوا َكَذليَك َأرأبَ َعَة َأشأ ِأ ُمََلزيُمو َقَطُعوا فَ ُه
ري الأَماليحي  َن الأَبحأ ِأ مي َل َمَراكيبُ ُه َل ليَتَدخُّ ََلسي ُل  السَّ ُموا يفي الأََبِي، فَ َنَصَب الأَمليُك الأَكامي يألي َويَ َتَحكَّ يفي الن َّ

ِأ قَاتَ ُلوا َعَليأهي أَيأًضا قيَتا ، ُثَّ إيَّنَُّ نأ ُسُلوكي النِييلي تَ نَ ُعوا بيهي مي يًما امأ ًرا َعظي سأ لي جي ََلسي َوَض السَّ يًدا،  عي ًَل َشدي
َة َمَراكيَب كيَباٍر َوَمَْلََها َوَخَرقَ َها َكثيريًا ُمتَ َتابيًعا َحَّتَّ َقَطُعوُه، ف َ  دَّ ُل عي َع َأَخَذ الأَمليُك الأَكامي ا ُقطي َلمَّ

نأ ُسُلوكيهي. ، َفَمنَ َعتي الأَمَراكيَب مي يألي  َوَغرَّقَ َها يفي الن َّ
ََ النِيي ، َكا َرأَزقي َيرينأُج َذليَك َقَصُدوا َخلييًجا ُهَناَك يُ عأَرُف َِبْلأ ا رََأى الأ ُروا فَ َلمَّ ََ َيًا، َفَح ُل ََيأريي فييهي َقدي

ري  َرُوا الأَماَء فييهي إيََل الأَبحأ ، َوَأجأ َق الأَمَراكيبي الَِّتي ُجعيَلتأ يفي النِييلي ُقوُه فَ وأ َلييَج َوَعمَّ ، َذليَك اْلأ الأَماليحي
ٍع يُ َقاُل َلُه بُورَُة، َعَلى َأرأضي  ضي ِأ فييهي إيََل َموأ َعُدوا َمَراكيبَ ُه اْلأييَزةي أَيأًضا، ُمَقابيَل الأَمنأزيَلةي الَِّتي فييَها  َوَأصأ

ِأ إيلَيأهي َطرييٌق يُ َقاتيُلونَُه فييَها، َكانَ  ِأ َلَأ َيُكنأ َْلُ َّنَُّ نأ ُهَناَك، فَإي ُل لييُ َقاتيُلوُه مي ُز الأَمليُك الأَكامي َياُط ََتأجي مأ تأ دي
ا َصاُروا يفي بُو  َنُه، فَ َلمَّ ِأ َوبَ ي أ نَ ُه ُروا بيطَائيٍل.بَ ي أ ََ ِأ َيظأ َ َمرًَّة، فَ َل َُوا َغريأ ، َوزََح  رََة َحاُذوُه فَ َقاتَ ُلوُه يفي الأَماءي

ُز  ، َوالنِييَل َُيأجي ِأ َلٌة ِبيي َداَد ُمتَّصي َمأ ريََة َواْلأ ََّ الأمي َ ٌء ; ْلي َياَط َشيأ مأ لي دي َ َوَلَأ يَ تَ َغريَّأ َعَلى َأهأ ِأ َوَبنيأ نَ ُه بَ ي أ
، ف َ  َيرينأجي يٌق َوََل الأ ري ضي صأ َن اْلَأ َها مي تََّحٌة، َولَيأَس َعَلي أ ََ َواُِبَا ُم ِأ َأًذى، َوأَب أ ُل إيلَيأهي ََ ََل َيصي ِأ ُِمأَتنيُعو ُه

 َضَرٌر.
 ُ َق، َكَما يُرييُد اَّللَّ ََ نأ َسَنةي  -َعزَّ َوَجلَّ  -فَات َّ َرةي مي خي َ يفي َُجَاَدى اْلأ َل تُ ُويفِي ََّ الأَمليَك الأَعادي ََخأَس َأ

اَئٍة  تِيمي َرَة َوسي ُ  -َعشأ َأ َشاَء اَّللَّ َنَّهُ  -َعَلى َما نَذأُكُرُه إي َُوُس النَّاسي ْلي تأ نُ  ََ  َفَضُع
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ُر إيلَيأهي، َوُهَو َملَّ  َمأ هي، َواْلأ مي ُكأ ِأ ِبي َأ َكانُوا ُمُلوًكا إيَلَّ َأَّنَُّ َُ َحقييَقًة، َوَأوأََلُدُه، َوإي لأطَا ُِ السُّ الأبيََلَد،  َكُه
. نأ ُمَقاتَ َلةي الأَعُدوِي َاُل َهَكَذا مي تُُه َواْلأ َق َموأ ََ  فَات َّ

بأني ا ، َويُ عأَرُف ِبي َُد بأُن َعلييٍِ يني َأْحأ َماُد الدِي رٌي يُ َقاُل َلُه عي َر َأمي َُمَراءي ِبييصأ نأ َُجأَلةي اْلأ ََ مي ، وََكا ُطوبي لأَمشأ



ارييَّ  َكَّ َرادي اْلأ َكأ َن اْلأ ََ إيلَيأهي َوُهَو مي َقاُدو َُمَراءي يَ ن أ يُع اْلأ َييٌف َكثيرٌي، َوَجَي َر، َوَلُه َل رٍي ِبييصأ ََبُ َأمي ةي، َوُهَو َأكأ
َأ ََيألَ  ، َوَأرَاُدوا َأ َُمَراءي َن اْلأ ُر َمَع َغريأيهي مي َمأ َََق َهَذا اْلأ َراُد، فَات َّ َكأ يََّما اْلأ يُعونَُه ََل سي ُعوا الأَمليَك َويُطي

ِأ َعَليأهي َوَعَلىالأَكامي  ُِ إيلَيأهي ُكأ رَي اْلأ لي ليَيصي ائيَز بأَن الأَعادي ََ ، َوَُيَلِيُكوا َأَخاُه الأَمليَك الأ َن الأُملأكي ،  َل مي الأبيََلدي
اَرَق الأَمنأزيَلَة لَيأًَل َجرييَدًة، َوَساَر إيََل قَ رأيٍَة يُ َقاُل َْلَا  ََ ، فَ  لي َََبُ إيََل الأَكامي ُوُم طَنَّاَح، فَ نَ َزَل فَ بَ َلَغ اْلأ َأِشأ

ِأ َهَواُه، َوَلَأ يَقيفي اْلأَ  ُه ن أ ٍَ مي ، فَ رَكيَب ُكلُّ إينأَسا ِأ َكُر َوَقدأ فَ َقُدوا ُسلأطَاََّنُ َبَح الأَعسأ نأَدَها، َوَأصأ ُخ َعَلى عي
َواْليي  ِأ َوَأمأ ِأ َوَذَخائيريهي هي َيامي نأ خي ٍء مي ذي َشيأ ُروا َعَلى َأخأ دي يهي، َوَلَأ يَ قأ ي َأخي رَي الَّذي ِأ إيَلَّ الأَيسي ليَحتيهي ِأ َوَأسأ

َياٍم َوَغريأي َذليَك، َوْلَيُقوا  ، َوخي ََلٍح، َوَدَوابَّ ريٍَة، َوسي نأ مي َاليهي مي أُلُه، َوتَ رَُكوا الأَباقيَي ِبي .َيَيفُّ ْحي لي لأَكامي  ِبي
ِأ يَ رَ  ، فَ َل َن الأَغدي َبُحوا مي ِأ َأصأ َّنَُّ َيرينأُج فَإي ئي النِييلي َكَجاريي َوَأمَّا الأ نَي َأَحًدا َعَلى َشاطي ليمي َن الأُمسأ ا مي وأ

ُِ اْلأَََبَ َعَلى َحقييَقتيهي، فَ َعَبَُ  ََبَُه ِأ َمنأ َأخأ َََبُ، َوإيذأ َقدأ َأََتُه ََ َما اْلأ ُرو ، فَ بَ ُقوا ََل َيدأ ِأ يَنئيٍذ َعاَدَتيي وا حي
نينَي بيَغريأي مُ  َياَط آمي مأ ي الأَقعأَدةي َسَنَة النِييَل إيََل بَ رِي دي نأ ذي رييَن مي ِأ يفي الأعيشأ ََ ُعُبورُُه َنازيٍع َوََل ُِمَانيٍع، وََكا

يَن. ُز الأَعادِي يًما يُعيجي ََ َعظي نَي، َفَكا ليمي َكري الأُمسأ اَئٍة، فَ َغنيُموا َما يفي ُمَعسأ تِيمي َرَة َوسي  ََخأَس َعشأ
ََّيرَ  اريُق الدِي ََ ُل يُ  ََ الأَمليُك الأَكامي َيرينأُج َمَلُكوا  وََكا ََ الأ َكريهي، وََكا نأ َعسأ َحٍد مي َنَُّه َلَأ يَثيقأ ِبَي رييََّة ْلي صأ الأمي

ََّ الأَمليَك الأُمَعظَّ  نَي َأ ليمي لأُمسأ َق َمنأ ُلطأفي اَّللَّي تَ َعاََل ِبي ََ يَع بيَغريأي تَ َعٍب َوََل َمَشقٍَّة، فَات َّ َمي يَسى ابأَن اْلأ َِ عي
لي  ٍر َمرييٍج، فَ َقويَي بيهي  الأَمليكي الأَعادي ، َوالنَّاُس يفي َأمأ ي َمنيأ َرََكةي بييَ وأ هي اْلأ لي بَ عأَد َهذي يهي الأَكامي َوَصَل إيََل َأخي

، فَ  امي ُطوَب إيََل الشَّ َرُجوا ابأَن الأَمشأ َنأزيلَتيهي، َوَأخأ ُرُه، َوثَ َبَت َجَنانُُه، َوَأقَاَم ِبي َتدَّ َظهأ اتََّصَل قَ لأُبُه َواشأ
هي.ِبي  نأ ُجنأدي َرفي َوَصاَر مي َشأ  لأَمليكي اْلأ

تيََلفي قَ َبائيليَها، َوََّنَُبوا الأبيََلدَ  َتَمَعتي الأَعَرُب َعَلى اخأ َياَط اجأ مأ َيرينأُج إيََل َأرأضي دي ا َعََبَ الأ الأُمَجاويرََة  فَ َلمَّ
َياَط، َوَقَطُعوا الطَّرييَق، َوَأفأَسُدوا، َوَِبَلُغوا يفي اْلأي  مأ ، َفَكانُوا َأَشدَّ ليدي  فأَسادي
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كَ  َن الأَعسأ َا مي َا َلَأ َيُكنأ ِبي َياَط َأَّنَّ مأ لي دي ٍء َعَلى َأهأ ََ َأَضرُّ َشيأ ، وََكا َيرينأجي َن الأ نَي مي ليمي ري َأَحٌد ; َعَلى الأُمسأ
نأَدَها ََيأنَ عُ  َن الأَعَساكيري َكانُوا عي نأ َمَعُه مي ََ َومي لأطَا ََّ السُّ َ َرََكُة بَ غأَتًة، ْلي هي اْلأ ِأ َهذي ُه َها، فَأَتَ ت أ ََ الأَعُدوَّ َعن أ و

لأُه اَّللَُّ  ، ََل َجَرَم َلَأ َُيأهي ُطوبي نأ فيعألي ابأني الأَمشأ ََ َذليَك مي َكري، وََكا َن الأَعسأ ُخلأَها َأَحٌد مي ِأ َيدأ ، َوَأَخَذُه فَ َل
َأ َشاَء  َذًة رَابيَيًة، َعَلى َما َنذأُكُرُه إي  اَّللَُّ.َأخأ

َّنأ يُريي ِأ ِمي ِأ َخنأَدقًا ََيأنَ ُعُه ُلوا َعَليأهي َياَط، َوقَاتَ ُلوَها بَ رًّا َوَِبأًرا، َوَعمي مأ َيرينأُج بيدي َن َوَأَحاَط الأ ِأ مي ُدُه
ليَها، وَ  ُر َعَلى َأهأ َمأ َتدَّ اْلأ ، َوَأَداُموا الأقيَتاَل، َواشأ ِأ هي َكاَنتأ َعاَدَُتُ نَي، َوَهذي ليمي ُِ الأُمسأ َرتأ َعَليأهي تَ َعذَّ

ََ الأقيَتاَل َعَليأ  َيرينأَج َكانُوا يَ تَ َناَوبُو ََّ الأ َ َُها، َوَسئيُموا الأقيَتاَل َوُمََلزََمَتُه، ْلي َواُت َوَغريأ َق أ ، اْلأ ِأ َرَتيي ِأ ليَكث أ هي
ِأ ُمَناَوبَةً  نَ ُه ََ الأقيَتاَل بَ ي أ َرةي َما ََيأَعُلو َن الأَكث أ َياَط مي مأ َمعأ َولَيأَس بيدي ًا َلَأ ُيسأ ، َوَمَع َهَذا فَ َقَد َصََبُوا َصَبأ



ابيعي  ِأ إيََل السَّ َراُض، َوَداَم اْلأيَصاُر َعَليأهي َمأ ُت َواْلأ ِأ َواْلأيَراُح َوالأَموأ نأ ِبييثأليهي، وََكثُ َر الأَقتأُل فييهي رييَن مي  َوالأعيشأ
ائٍَة، فَ َعَجزَ  تِيمي َرَة َوسي تَّ َعشأ ََ َسَنَة سي ري الأُقوتي  َشعأَبا ، َوتَ َعذُّ ِأ ظي ليقيلَّتيهي ليَها َعني اْلأيَأ نأ َأهأ َمنأ بَقيَي مي

ٌم َوَأقَاَم  ِأ قَ وأ ُه ن أ ، َفَخَرَج مي َي ََما ْلأ ، ِبي ، يفي َهَذا التَّارييخي َيرينأجي ، َفَسلَُّموا الأبَ َلَد إيََل الأ ِأ نأَدُه ََ عي آَخُرو
رَُّقو  ََ َرََكةي، فَ تَ  ِأ َعني اْلأ زيهي ي َسَبا.ليَعجأ  ا أَيأدي

 
َيرينأجي  َن الأ َياَط مي مأ نَي دي ليمي ُر ُملأكي الأُمسأ  ذيكأ

هَ  ، يَ ن أ ني الأبيََلدي ِأ مي ِأ يفي ُكلِي َما َجاَورَُه َا، َوبَ ثُّوا َسَراََّيُه َياَط َأقَاُموا ِبي مأ َيرينأُج دي ا َمَلَك الأ ، َلمَّ ََ تُ ُلو ََ َويَ قأ ُبو
َها، َوَشَرُعو  ُلَها َعن أ َا بَقيَيتأ ََل تُ َراُم.َفَجََل َأهأ ينيَها، َوَِبَلُغوا يفي َذليَك َحَّتَّ إيَّنَّ َا َوََتأصي َماَرَتي  ا يفي عي

. ِأ ُه ن أ يَها مي هي َُيأمي ِأ يفي َأطأَرافي بيََلدي ُه ن أ لأُقرأبي مي نَُّه َأقَاَم ِبي ُل فَإي  َوَأمَّا الأَمليُك الأَكامي
ِأ بي  هي َيرينأُج يفي بيََلدي َع الأ ا َسَي يٍق، َوَلمَّ نأ ُكلِي َفجٍِ َعمي ََ مي َرُعو ِأ يُ هأ بَ ُلوا إيلَيأهي ِأ َأق أ َحاِبيي َياَط َعَلى َأصأ مأ تأحي دي ََ

امي َفَخرََّب الأبَ يأَت الأُمَقدَّ  َق إيََل الشَّ َمشأ ُب دي ُِ َصاحي ، َوَعاَد الأَمليُك الأُمَعظَّ ِأ َرَتيي جأ َبَحتأ َداَر هي َس، َوَأصأ
َا فَ َعَل َذليَك ْليَ  هي َعَلى ُخطَّةي َوإيََّّ ليهي َوبيََلدي يُع َأهأ ََلُم َوَجَي سأ َرَف اْلأي َيرينأَج، َوَأشأ ََّ النَّاَس َكافًَّة َخاُفوا الأ

نَ  َبَل التَََّتُ مي َا: َأق أ ِبي َرأضي َوَغرأ  َخَسٍف يفي َشرأقي اْلأ
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ي الأعيَراقي َوَأذأرَبييَجا ريقي َحَّتَّ َوَصُلوا إيََل نَ َواحي َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل الأَمشأ ََ َوَغريأيَها، َعَلى َما َنذأُكُرُه إي ََ َوَأرَّا
َي ا ُصو رييَّةي، َمَع َعَدمي اْلُأ صأ ََّيري الأمي َياَط يفي الدِي مأ ثأَل دي َن الأَمغأريبي َفَمَلُكوا مي َيرينأُج مي َبَل الأ َا ; َوَأق أ لأَمانيَعةي ِبي

َرَف َسائيرُ  ، َوَأشأ َعأَداءي َن اْلأ ُِ النَّاُس َكافًَّة، َوَصاُروا  مي َأ َتُأَلَك، َوَخافَ ُه امي َعَلى َأ َر َوالشَّ الأبيََلدي ِبييصأ
ََ الأَبََلَء َصَباًحا َوَمَساًء.  يَ تَ َوق َُّعو

نَي َمَناٍص{ ]ص:  ، }َوََلَت حي َن الأَعُدوِي فًا مي ِأ َخوأ هي َََلَء َعنأ بيََلدي َر اْلأ صأ ُل مي ُدوُّ [ ، َوالأعَ 3َوَأرَاَد َأهأ
نأ َذليَك َلََتَُكوا الأبيََلَد َخاوييًَة َعَلى ُعُرو  ُل مي ُِ الأَكامي نَ ُه نأ ُكلِي َجانيٍب، َوَلوأ َمكَّ ِأ مي َها، َقدأ َأَحاَط ِبيي شي

نأُه فَ ثَ بَ ُتوا. َا ُمنيُعوا مي  َوإيََّّ
بي  ِي َصاحي ُل ُكتُ َبُه إيََل َأَخَويأهي الأُمَعظِي َرفي ُموَسى بأني َوََتَبَع الأَمليُك الأَكامي َشأ َق، َوالأَمليكي اْلأ َمشأ دي

ُضوري ِبيَ  ُدُِهَا، َوَُيُث ُُّهَما َعَلى اْلُأ تَ نأجي َا، َيسأ ينييََّة َوَغريأيِهي َزييَرةي َوَأرأمي ََّيري اْلأ بي دي ، َصاحي لي َما، الأَعادي هي َُسي ن أ
َي الأَعَساكيَر إيلَيأهي، َفَساَر َصاحي  ََل َأ َلَأ َيُكنأ َفرُيأسي ، فَ َرآُه فَإي ََ َرَّا هي ِبي سي َأ َرفي بينَ  َشأ َق إيََل اْلأ َمشأ ُب دي

َّنأ   تيََلفي الأَكليَمةي َعَليأهي، َوَزَوالي الطَّاَعةي َعنأ َكثيرٍي ِمي ني اخأ َا َدَِهَُه مي ِأ ِبي هي ُغوًَل َعنأ إيْنأَادي ََ يُطييُعُه، َمشأ َكا
تِي  َرَة َوسي اَئٍة َوَْنأُن َنذأُكُر َذليَك َسَنَة ََخأَس َعشأ ُ  -مي َأ َشاَء اَّللَّ بي  -إي ري، َصاحي نأَد َوفَاةي الأَمليكي الأَقاهي عي

. َيرينأجي ُر َكَذليَك َمَع الأ َمأ نأ ُهَناَك ; فَ َعَذرَُه، َوَعاَد َعنأُه، َوبَقيَي اْلأ ، فَ لأُيطأَلبأ مي لي صي  الأَموأ



هي  نأ بيََلدي ُلأُف مي َرُف فَ َزاَل اْلأ َشأ تَ َقاَمتأ فََأمَّا الأَمليُك اْلأ ََ َعنأ طَاَعتيهي إيلَيأهي، َواسأ َاريُجو ، َورََجَع الأُمُلوُك اْلأ
. َيرينأجي ُل ُمَقابيُل الأ اَئٍة، َوالأَمليُك الأَكامي تِيمي َرَة َوسي َ َعشأ ُُموُر إيََل َسَنةي ََثَاّني  َلُه اْلأ

َِ بيزَ  اَئٍة َعلي تِيمي َرَة َوسي َ َعشأ ا َدَخَلتأ َسَنُة ََثَاّني هي، فََأرأَسَل فَ َلمَّ َرفي َعنأ إيْنأَادي َشأ َوالي َمانيعي الأَمليكي اْلأ
ريي  َرفي َُيُثُُّه َعَلى الأَمسي َشأ ُِ إيََل اْلأ َق الأُمَعظَّ َمشأ ُب دي َق، َفَساَر َصاحي َمشأ َب دي ُدُه َوَأَخاُه، َصاحي تَ نأجي ، َيسأ

َن الأَعَساكي  َق فَ َيَمنأ َمَعُه مي َمشأ َعَل، َوَساَر إيََل دي ََ َا فَ  َق، َوَأقَاَم ِبي َمشأ للََّحاقي بيهي إيََل دي ري، َوَأَمَر الأَباقينَي ِبي
فً  هي َخوأ دي إيََل بيََلدي اذي الأَعَساكيري َوالأَعوأ ََ هي ِبيين أ ، فََأَشاَر َعَليأهي بَ عأُض أَُمَرائيهي َوَخَواصِي ِأ ُرُه َتظي تيََلٍف يَ ن أ ني اخأ ا مي

َبلأ ق َ  ِأ يَ قأ ، َفَساَر إيََل َُيأُدُث بَ عأَدُه، فَ َل َامي َذليَك الأَعزأمي نأ إيَتأ ، َوََل بُدَّ مي َهادي ُت ليلأجي ، َوقَاَل َقدأ َخَرجأ ِأ َْلُ وأ
َر. صأ  مي

َل، ، َوَقَصُدوا الأَمليَك الأَكامي لي ََاريسي َوالرَّاجي َياَط يفي الأ مأ َيرينأُج َقدأ َساُروا َعنأ دي ََ الأ  وََكا
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َرأخي إيََل َونَ َزُلوا ُمَقابيَلهُ  لأَمنأَجنييقي َواْلأ ََ ِبي ِأ يَ رأُمو ُوَم، َوُه ى َِبأَر َأِشأ َن النِييلي ُيَسمَّ نَ ُهَما َخلييٌج مي ، بَ ي أ
رييَّةَ  صأ ََّيَر الأمي ََ الدِي ِأ ََيأليُكو ِأ وَُكلُّ النَّاسي َأَّنَُّ نَي، َوَقدأ تَ يَ قَُّنوا ُه ليمي َكري الأُمسأ  َعسأ

نَّ  َرُف فَإي َشأ َه إيلَيأهي، فَ َلقيَيُه، َوَأمَّا اْلأ ِأ تَ َوجَّ ُه ن أ ُل بيُقرأبيهي مي َع َأُخوُه الأَكامي ا َسَي َر، فَ َلمَّ صأ ُه َساَر َحَّتَّ َوَصَل مي
ًرا. ََ ًرا َوَظ ُث بيَذليَك َنصأ َما، َلَعلَّ اَّللََّ ُُيأدي هي تيَماعي جأ نَي ِبي ليمي تَ بأَشَر ُهَو َوَسائيُر الأُمسأ  َواسأ

ََّ َوَأمَّا الأَمليُك الأ  نأُه َأ َياَط ظَنًّا مي مأ َر، َوَقَصَد دي صأ ََّيري مي نَُّه َساَر أَيأًضا إيََل دي َق، فَإي َمشأ ُب دي ُِ، َصاحي ُمَعظَّ
ُهوا إيََل دي  َيرينأَج َقدأ تَ َوجَّ َي الأ َ يفي الطَّرييقي َأ َبي َما َقدأ ََنزَُلوَها، َوقييَل َبلأ ُأخأ َكَريأهي َياَط، َأَخَويأهي َوَعسأ مأ

ُِ.َفَساب َ  َل ، َواَّللَُّ َأعأ ِأ َيهي نأ َخلأ ، َوَأَخَواُه مي ِأ يهي ي أَيأدي نأ َبنيأ ِأ مي َها لييَ لأَقاُه ِأ إيلَي أ  َقُه
َن النِييلي ي ُ  مي إيََل َخلييٍج مي َقدُّ نَ ُهَما َعَلى الت َّ ُر بَ ي أ َمأ تَ َقرَّ اْلأ لي اسأ لأَكامي َرُف ِبي َشأ َتَمَع اْلأ ا اجأ ري َوَلمَّ عأَرُف بيَبحأ

َن النِييلي الأَمَحلَّ  نَي مي ليمي َمتأ َشَواّني الأُمسأ َيرينأَج، َوازأَداُدوا قُ رأًِب، َوتَ َقدَّ ُموا إيلَيأهي، فَ َقاتَ ُلوا الأ ، ةي، فَ تَ َقدَّ
وَ  َمأ َن اْلأ ، َوَما فييَها مي َن الرِيَجالي َنأ فييَها مي َها َثََلَث قيَطٍع ِبي ن أ َيرينأَج، فََأَخُذوا مي الي َوقَاتَ ُلوا َشَواّني الأ

َتطَاُلوا َعَلى  ، َواسأ ِأ َُوُسُه اَءُلوا، َوَقويَيتأ نُ  ََ تَ بأَشُروا، َوتَ  ََ بيَذليَك، َواسأ ليُمو ريَح الأُمسأ ََ ، فَ  ََلحي َوالسِي
. ِأ  َعُدوِيهي

ََ ْلَُ  ليُمو ، َوَبَذَل الأُمسأ َدةي الصُّلأحي رييري قَاعي ِأ قيي تَ قأ نَ ُه َدٌة بَ ي أ َِ الأبَ يأتي َهَذا ََيأريي َوالرُُّسُل ُمََتَدِي ليي ِأ َتسأ
يني  يَع َما فَ َتَحُه َصََلُح الدِي قييََّة، َوَجَي ذي ، َوَطََبييََّة، َوَصيأَدا، َوَجبَ َلَة، َوالَلَّ ََ َقََل ، َوَعسأ سي َن  الأُمَقدَّ مي

َياَط، فَ لَ  مأ ُرُه َما َعَدا الأَكَرَك، ليُيَسلِيُموا دي َم ذيكأ ، َوَقدأ تَ َقدَّ لي احي لسَّ َيرينأجي ِبي ا َوطََلُبوا َثََلَثَيائَةي الأ ِأ يَ رأَضوأ
ٌر َوقَاُلوا: ََل بُدَّ مي  ِأ َأمأ نَ ُه َِّ بَ ي أ ِأ يَتي َا، فَ َل سي لييَ عأُمُروُه ِبي َوًضا َعنأ ََتأرييبي الأُقدأ يَناٍر عي .أَلأفي دي  َن الأَكَركي

 ََ ليُمو َطرَّ الأُمسأ ، اضأ ََ ِأ ََيأَتنيُعو ُر يفي َهَذا، َوُه َمأ َنَما اْلأ ِأ  فَ بَ ي أ هي عأتيَدادي َيرينأُج َلي ََ الأ ، وََكا ِأ إيََل قيَتاْليي



يَّ  ََلمي سأ ََّ الأَعَساكيَر اْلأي ِأ َأ ُه ن أ ٍم، ظَنًّا مي َة َأَّيَّ دَّ ِأ عي ِأ َما يَ ُقوَُتُ ُبوا َمَعُه حي َتصأ ِأ َلَأ َيسأ هي َُوسي ، بينُ  ِأ َة ََل تَ ُقوُم َْلُ
َقى  يُعُه يَ ب أ َواَد َجَي ََّ الأُقَرى َوالسَّ ٍر يُرييُدُه اَّللَُّ تَ َعاََل َوَأ َمأ ريَةي، ْلي ني الأمي نأُه َما َأرَاُدوا مي ََ مي ، َيَأُخُذو ِأ يهي َيأدي ِبي

ُروا النِييَل، فَ رَكيَب  جَّ ََ َيرينأُج، فَ  َها الأ َرأضي الَِّتي َعَلي أ نَي إيََل اْلأ ليمي َن الأُمسأ ٌة مي ، فَ َعََبَ طَائيََ ِأ ثَ َر ِبيي الأَماُء َأكأ
َهةً تيلأَك اْلأَ  َيرينأجي جي ، َوَلَأ يَ بأَق ليلأ  رأضي

(10/309) 

 

نأَد  ، عي ُُسوَر َعَلى النِييلي يَنئيٍذ اْلأ ُل حي يٌق، فَ َنَصَب الأَكامي َدٍة فييَها ضي َهٍة َواحي َ جي َها َغريأ ن أ ََ مي ُلُكو َيسأ
ُلُكهُ  ي َيسأ َها، َفَمَلَك الطَّرييَق الَّذي ُوَم، َوَعََبَتي الأَعَساكيُر َعَلي أ َياَط،  َأِشأ مأ َد إيََل دي َأ َأرَاُدوا الأَعوأ َيرينأُج إي الأ

ِأ َخََلٌص. ِأ يَ بأَق َْلُ  فَ َل
ى مَ  ِي الأَمَراكيبي ُيَسمَّ نأ َأعأَظ َيرينأجي مي ِأ َمرأَكٌب َكبيرٌي ليلأ َالي أَنَُّه َوَصَل إيلَيأهي َق يفي تيلأَك اْلأ ََ َلُه َوات َّ َرمََّة، َوَحوأ

ُة َحرَّاقَاٍت ََتأمي  دَّ َها َشَواّني عي ََ إيلَيأهي، فَ َوَقَع َعَلي أ ، َوَما َُيأَتاُجو ََلحي ريَةي َوالسِي ني الأمي يُع َِمأُلوٌء مي َمي يهي، َواْلأ
ا رََأى الأ  ، َأَخُذوَها، فَ َلمَّ َرَّاقَاتي َن اْلأ َا َمَعَها مي لأَمَرمَّةي َوِبي َيُروا ِبي ، َفَظ ِأ نَي، َوقَاتَ ُلوُه ليمي  َيرينأُج َذليكَ الأُمسأ

َياَط يفي َأرأٍض ََيأَهُلوََّنَا. مأ ارََقةي دي ِأ َقدأ َضلُّوا الصََّواَب ِبيََُ ا َأَّنَُّ ، َورََأوأ ِأ يهي  ُسقيَط يفي أَيأدي
ا اشأ  ، فَ َلمَّ ِأ ََ َعَلى َأطأَرافيهي ُلو ، َوَُيأمي ابي لنُّشَّ ِأ ِبي ِأ يَ رأُموََّنُ نَي ُمُييَطٌة ِبيي ليمي ُر َتدَّ اْلأَ َهَذا َوَعَساكيُر الأُمسأ مأ

نَي َوُمقَ  ليمي َف إيََل الأُمسأ ، َوَأرَاُدوا الزَّحأ ِأ َقاَْلُ ، َوأَث أ ِأ ، َوَُمَانييَقُه ِأ َياَمُه َرُقوا خي َيرينأجي َأحأ ، َعَلى الأ ِأ اتَ َلتَ ُه
ِأ  نَ ُه يَل بَ ي أ ا َما َأمَُّلوُه بَعييًدا، َوحي َياَط، فَ َرَأوأ مأ دي إيََل دي ََ َعَلى الأَعوأ ُرو دي ِأ يَ قأ َرةي َلَعلَُّه ، ليَكث أ ََ تَ ُهو َ َما َيشأ َوَبنيأ

. ََ ليُمو ََ َعَلى ُسُلوكيهي َقدأ َمَلَكُه الأُمسأ ُرو دي ي يَ قأ ُه الَّذي ، َوالأَوجأ ِأ َْلُ َياهي َحوأ لي َوالأمي  الأَوحأ
ِأ َقدأ تَ َعذَّ  ريَََتُ َأ مي ، َوَأ ِأ َهاَتيي نأ َسائيري جي ِأ مي يَط ِبيي ِأ َقدأ ُأحي ا تَ يَ قَُّنوا َأَّنَُّ ََّ الأَمَناََّي فَ َلمَّ ِأ ُوُصوُْلَا، َوَأ َر َعَليأهي

، ف َ  ِأ ِأ َشيأطَاَُّنُ ُه ، َوَضلَّ َعن أ ِأ َرتأ ُصلأَباَُّنُ ، َوَتَكسَّ ِأ َُوُسُه َا، َذلَّتأ نُ  َياِبي ِأ َعنأ أَن أ َرتأ َْلُ َراَسُلوا َقدأ َكشَّ
ََ ليُيَسلِيُموا دي  ََما ََ اْلأ َرَف َيطأُلُبو َشأ َل َواْلأ َدٌة الأَمليَك الأَكامي َنَما الأُمَراَسََلُت ُمََتَدِي َوٍض، فَ بَ ي أ َياَط بيَغريأي عي مأ

ََ َْنأ  ليُمو َياَط، َفظَنَُّه الأُمسأ مأ َهةي دي نأ جي يَمٌة، مي يٌد، َوَجَلَبٌة َعظي ٌج َشدي ِأ رَهأ َبَل ََجأٌع َكبيرٌي، َْلُ َدًة أََتتأ إيذأ َأق أ
َعُروا، َوإيَذا ُهَو الأمَ  َتشأ ، فَاسأ َيرينأجي ََ َقدأ َجَعَل ليلأ ، وََكا ِأ َق، َقدأ َوَصَل إيلَيأهي َمشأ ُب دي ُِ، َصاحي ليُك الأُمَعظَّ

نً  ََلًَن َوَوهأ ذأ َيرينأُج خي نَي، َوازأَداَد الأ ليمي تأ ُظُهوُر الأُمسأ َتدَّ َياَط، ليَما ذََكرأََنُه، فَاشأ مأ ا، َوَتَُّموا َطرييَقُه َعَلى دي
َياطَ  مأ ِي دي ليي اَئٍة، الصُّلأَح َعَلى َتسأ تِيمي َرَة َوسي َ َعشأ نأ َسَنةي ََثَاّني َُ َسابيَع رََجٍب مي َا ََيأ َدُة َواْلأ تَ َقرَّتي الأَقاعي ، َواسأ

َرفي رََهائيَن َعَلى تَ  َشأ لي َواْلأ ِأ إيََل الأَمليكي الأَكامي َصتُ ُه ، َوَقَمامي ِأ ، وَُكُنوُدُه َيرينأجي تَ َقَل ُمُلوُك الأ ِي َوان أ ليي سأ
َياَط: َمليكُ  مأ ََ َمليًكا،  دي ُرو شأ ِأ عي َُتُ دَّ ، َوعي ِأ ُُه يََّة، وَُكنأُد رييَش، َوَغريأ بي ُرومي ا، َوََنئيُب َِبَِب َصاحي َعكَّ

ِأ ََيأَتنيعأ َمنأ  ، فَ َل ِي ليي َياَط يفي التَّسأ مأ ِأ إيََل دي َباََّنُ ِأ َورُهأ  َورَاَسُلوا ُقُسوَسُه
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ليمي  َا، َوَسلَُّموَها إيََل الأُمسأ ُهوًدا.ِبي ًما َمشأ ََ يَ وأ َع رََجٍب الأَمذأُكوري، وََكا  نَي ََتسي
ري، فَ َلوأ َسبَ ُقوا الأمُ  َيرينأجي َْنأَدٌة يفي الأَبحأ نَي ليَما َتَسلَُّموَها َوَصَلتأ ليلأ ليمي ََّ الأُمسأ َن الأَعَجبي َأ نَي َومي ليمي سأ

َقهُ  َها، َوَلكينأ َسب أ لييمي نأ َتسأ تَ نَ ُعوا مي َها ََلمأ َا إيلَي أ ُعوًَل، َوَلَأ يَ بأَق ِبي َأ ََ َم ًرا َكا َي اَّللَُّ َأمأ ضي ََ لييَ قأ ليُمو ُِ الأُمسأ
ِأ َماَت، َوبَ عأ  تيَياريهي، َوبَ عأُضُه خأ َها ِبي ِأ َساَر َعن أ ي َسَبا، بَ عأُضُه رَُّقوا أَيأدي ََ ليَها إيَلَّ آَحاٌد، َوتَ  نأ َأهأ ِأ مي ُضُه

َيرينأُج.  َأَخَذُه الأ
ا َدَخَلَها َيأُث بَقيَيتأ ََل تُ َراُم، َوََل يُوَصُل  َوَلمَّ يًما ِبي يًنا َعظي َيرينأُج ََتأصي َها َوَقدأ َحصَّنَ َها الأ ََ رََأوأ ليُمو الأُمسأ

َقَّ إيََل نيَصابيهي، َوَردَُّه إيََل َأرأَِببيهي، َوَأعأَطى الأُمسأ  َها، َوَأَعاَد اَّللَُّ، ُسبأَحانَُه َوتَ َعاََل، اْلأ نَي ظَ إيلَي أ ًرا َلَأ ليمي ََ
لشَّ  ِأ ِبي ُه ن أ َذتأ مي َأ ُيَسلِيُموا الأبيََلَد الَِّتي ُأخي ِأ َأ ِأ َكاَنتأ َغايَُة َأَمانييهي َّنَُّ ، فَإي ِأ َساِبيي امي ليُيعييُدوا َيُكنأ يفي حي

ِأ َعَلى َحاْليَ  يهي َيأدي َياَط، َوبَقيَيتي الأبيََلُد ِبي مأ ُِ اَّللَُّ إيَعاَدَة دي َياَط، فَ َرزَقَ ُه مأ ُكوُر دي ُموُد الأَمشأ ا، فَاَّللَُّ الأَمحأ
ِأ َشرُّ التَََّتي  اُه ََ ، وََك يَةي َهَذا الأَعُدوِي نأ َكفِي َعادي نَي مي ليمي ََلمي َوالأُمسأ سأ َِ بيهي َعَلى اْلأي َع ، َعَلى َما َعَلى َما أَن أ

َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل.  َنذأُكُرُه إي
 

ثَ  ةي َحَوادي ُر َعدَّ  ذيكأ
هي ال َزَجي بيَسبَ يفي َهذي لي َِببي اْلأ َ َأهأ لي الأَمأأُمونييَّةي َوَبنيأ َ َأهأ َنٌة َبنيأ ، َكاَنتأ بيبَ غأَداَد فيت أ َنةي، يفي الأُمَحرَّمي بي سَّ

ِأ  ََُّه ِأ َكثيرٌي، َفَحَضَر ََنئيُب الأَبابي وََك نَ ُه تَ تَ ُلوا، َفُجريَح بَ ي أ ، َواق أ ِأ نَ ُه رُّ بَ ي أ نأ عَ  قَ تألي َسُبٍع، َوزَاَد الشَّ
ةي  ََ َليي نأ َِمَالييكي اْلأ رٌي مي َي َأمي يَوا َن الدِي َل مي َرُه، فَأُرأسي بَ ُلوا َذليَك، َوَأَسأَُعوُه َما َيكأ ِأ يَ قأ َل  َذليَك، فَ َل ، فَ َردَّ َأهأ

َنُة. َيت أ ، َوَسَكَنتي الأ ِأ  ُكلِي َُمَلٍَّة إيََل َُمَلَّتيهي
ََأأُر بيبَ لأَدةي ُدَجيأٍل مي  َأ ََيأليسَ َوفييَها َكثُ َر الأ ُر َأ دي َُ ََل يَ قأ نأَسا ََ اْلأي  نأ َأعأَمالي بَ غأَداَد، َفَكا
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َبُع بَ عأَضُه بَ عأًضا. ًرا يَ ت أ نأُه ظَاهي ََ يَ َرى الأَكثيرَي مي أأَر َعنأُه، وََكا ََ  إيَلَّ َوَمَعُه َعًصا يَ ُردُّ الأ
يَمًة َلَأ ُيَشاهَ  َلُة زيََّيَدًة َعظي جأ ، َوفييَها زَاَدتأ دي َرَفتأ بَ غأَداُد َعَلى الأَغَرقي ُلَها، َوَأشأ ث أ َي مي ميي الزََّما دأ يفي َقدي

ِأ ليعَ  َن الأَعامَّةي َوَغريأيهي َِ مي ي َلأَق الأَعظي َُ َكافًَّة، َوََجَُعوا اْلأ َعأَيا َُمَراُء َواْلأ َل فَ رَكيب الأَوزييُر َواْلأ َملي الأُقورَجي َحوأ
، َوقَليَق النَّاُس لي  ُة الأبَ َلدي ََ َليي ََُن لييَ نأُجوا فييَها، َوَظَهَر اْلأ وا السُّ َََلَك، َوَأَعدُّ َذليَك، َوان أَزَعُجوا، َوَعايَ ُنوا اْلأ

ََعَ  َاٍل َأوأ َغريأيهي َل َدى َما َأَرى ِبي َأ ََ يُ  : َلوأ َكا ِأ َّا قَاَل َْلُ ََ ِمي ، وََكا ِأ َعَلى الأَعَملي لأُت، َوَلوأ ليلنَّاسي َوَحث َُّه
َر اَّللَّي ََل يُ َردُّ.ُدفيَع  َعلأُت، َوَلكينَّ َأمأ ََ َرأٍب َل  ِبي

َهُد أَِي  نأُه، َوَغريَق َمشأ ، َوَغريَق َكثيرٌي مي رأقييِي َانيبي الشَّ َن اْلأ َِبري مي َن الأَبََللييعي َواْلأ َة، َونَ َبَع الأَماُء مي ََ  َحنيي



، َوقَ رأيَُة  يِي دي ُع الأَمهأ . َوبَ عأُض الرَُّصاَفةي، َوَجامي َي لأطَا عي السُّ َامي َقَطَعتي الصَََّلُة ِبي الأَمَلكييَّةي، َوالأَكَشُك، َوان أ
يَّاُت، َوُخرِيَبتي الأَبَساتينيُ  طي يَسى، َوالشَّ ثَ ُر الأَقرأيَةي، َوََّنأُر عي َم َأكأ ُّ، فَ تَ َهدَّ ِي َانيُب الأَغرأ َهُد َوَأمَّا اْلأ ، َوَمشأ

ََد  ََبَُة َأْحأ ، َوَمقأ وري الَِّتي َعَلى ََّنأري َِببي التِينيي َرةي َوالدُّ ، َوبَ عأُض َِببي الأَبصأ رييِي َريمُي الطَّاهي َبٍل َواْلأ بأني َحن أ
َتا. َأ ثَ ُر َُمَلَّةي َقُط يَسى َوَأكأ  عي

 ]الأَوفَ َياُت[
ِي بأني أَِي الأََبََكاتي ُُمَمَّ  َضائيلي َعبأدي الأُمنأعي ََ َُد بأُن أَِي الأ َ َأْحأ لي َوفييَها تُ ُويفِي ري بأني َسعييدي بأني َفضأ دي بأني طَاهي

ََةي بيبَ غأَدادَ  َليي لي َشيأُخ ريَِبطي اْلأ ضأ ََ ُّ، أَبُو الأ ُّ، الصُّويفي يَهِني ريأي الأمي ًا اَّللَّي بأني َسعييدي بأني أَِي اْلأ ََ َصاْلي ، وََكا
. نأ بَ يأتي التََّصوُّفي َوالصَََّلحي  مي
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اَئة[]ُثَّ َدَخَلتأ َسنَ  تِيمي َرَة َوسي  ُة ََخأَس َعشأ
615 - 

اَئةٍ  تِيمي َرَة َوسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََخأَس َعشأ
َي  تيهي إيََل َأ َيََتي بيَسَببي َموأ ني الأ ََ مي يني َوَما َكا ري َوويََليَةي ابأنيهي نُوري الدِي ُر َوفَاةي الأَمليكي الأَقاهي تَ َقرَّتي ذيكأ  اسأ

ُُمورُ   اْلأ
هي ا ُدودي بأني يفي َهذي ُعودي بأني َموأ ُعوُد بأُن َأرأَسََلَ َشاهأ بأني َمسأ يني َمسأ زُّ الدِي ُر عي َ الأَمليُك الأَقاهي َنةي تُ ُويفِي لسَّ

، وََكانَ  َوَّلي ري رَبييٍع اْلأ نأ َشهأ ي ليَثََلٍث بَقينَي مي َننيأ ث أ َلَة اَلي ، لَي أ لي صي ُب الأَموأ ُقَر، َصاحي تأ زَنأكيي بأني آقأُسن أ
ُهٍر.ويََل  َعَة َأشأ نينَي َوتيسأ  يَ ُتُه َسبأَع سي

ُعوًكا، ُثَّ َعاَوَدتأ  ي َموأ َمنيأ تيهي أَنَُّه َأَخَذتأُه ُْحَّى، ُثَّ فَارَقَ تأُه الأَغَد، َوبَقيَي يَ وأ ََ َسَبُب َموأ ٍء  وََكا ى َمَع َقيأ ُمَّ ُه اْلأ
يٍد، َوقَ َلٍق ُمتَ َتابيٍع ُثَّ بَ َرَد بَ  َ.َكثيرٍي، وََكرأٍب َشدي ، ُثَّ تُ ُويفِي  َدنُُه، َوَعريَق، َوبَقيَي َكَذليَك إيََل َوَسطي اللَّيألي

بيًَل  ، ُمقأ ِأ ُلُه إيلَيأهي يَّةي، َكافًّا َعنأ َأًذى يُوصي َوالي الرَّعي ََ َكريَيًا، َحلييًما، قَلييَل الطََّمعي يفي َأمأ اتيهي  وََكا َعَلى َلذَّ
ُر ِبيَ  َهبُ َها َويُ َبادي َا يَ ن أ .َكَأََّّ تي َر الأَموأ ثيُر ذيكأ يَدٌة، َوُيكأ نأَدُه ريقٌَّة َشدي ََ عي َت ; وََكا  ا الأَموأ

: َقدأ  نأَدُه، فَ َقاَل ِلي ٍر، عي في َشهأ َلًة، قَ بأَل َوفَاتيهي بينيصأ ََ ُيََلزيُمُه قَاَل: ُكنَّا لَي أ  َحَكى ِلي بَ عأُض َمنأ َكا
ِأ بيَنا ن َ  ، فَ ُق َن الأُقُعودي ُت َضَجًرا مي نأ َداريهي َوَجدأ َنا، َفَخَرَج مي يِي ; قَاَل: فَ ُقمأ ى إيََل الأَبابي الأعيَمادي َتَمشَّ

كِيرً  ََ نأَدَها ُم نأَد َداريهي، فَ َوَقَف عي هي عي سي َأ َلَها لينَ  ، فَ َوَصَل الَتُّأبََة الَِّتي َعمي يِي ُِ، َْنأَو الأَبابي الأعيَمادي ا ََل يَ َتَكلَّ
: َواَّللَّي َما َْنأ  ٍء! أَلَيأسَ ُثَّ قَاَل ِلي  ُن يفي َشيأ
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اري  يَث يفي َهَذا َوَْنأويهي، ُثَّ َعاَد إيََل الدَّ َدي ، َوَأطَاَل اْلأ َرأضي َفُن ََتأَت اْلأ ريََُن إيََل َهاُهَنا، َونُدأ ، فَ ُقلأُت َمصي
ي َنشَ  نأدي ؟ فَ َقاَل: َما بَقيَي عي يِي َي إيََل الأَبابي الأعيَمادي اٌط إيََل َهَذا َوََل إيََل َغريأيهي، َوَدَخَل َدارَُه َلُه: َأََل ََّأشي

ٍم. َ بَ عأَد َأَّيَّ  َوتُ ُويفِي
ِأ  نأ قُ ُلوِبيي ، َقرييًبا مي ِأ ََ َُمأُبوًِب إيلَيأهي ُدُه، وََكا ِأ فَ قأ َِ َعَليأهي تيهي، َوَعُظ َوأ هي ِبي ُل بيََلدي يَب َأهأ َيي ُكلِي َداٍر َوُأصي ، َف

ليهي رَنٌَّة َوَعويي َجأ ََلَ َشاهأ، ْلي يني َأَرسأ ََبي نُوري الدِي َكأ هي اْلأ لأُملأكي ليَوَلدي َصى ِبي ا َحَضَرتأُه الأَوفَاُة َأوأ ٌل، َوَلمَّ
ُلؤً  يني ُلؤأ لَتيهي بيَدَر الدِي يَّ َعَليأهي َوالأُمَدبِيَر ليَدوأ نينَي، َوَجَعَل الأَوصي ري سي يَنئيٍذ َْنأَو َعشأ ي  َوُعُمُرُه حي ا، َوُهَو الَّذي

َباريهي َما يُ عأَرفُ كَ  نأ َأخأ َم مي َلُه، َوَقدأ تَ َقدَّ يني قَ ب أ َلَة أَبييهي نُوري الدِي ري َوَدوأ َلَة الأَقاهي ََ يَ تَ َوَلَّ َدوأ بيهي َُمَلُُّه،  ا
ريًَة فييهي. َها أَيأًضا َما يَزييُد النَّاظيَر َبصي ن أ  َوَسرَييُد مي

يني ِبيَ  ُر الدِي ا َقَضى َْنأَبُه قَاَم بَدأ ةي َيطأُلُب فَ َلمَّ ََ َليي َلَسُه يفي َِمأَلَكةي أَبييهي، َوَأرأَسَل إيََل اْلأ ، َوَأجأ يني ري نُوري الدِي مأ
ن أ  ، َيطأُلُب مي ِأ َطأَرافي الأُمَجاويرييَن َْلُ َحابي اْلأ ، َوَأصأ رييَف، َوَأرأَسَل إيََل الأُمُلوكي لييَد َوالتَّشأ قأ ِأ َلُه الت َّ ُه

دي ليُنوري  يَد الأَعهأ نأ   ََتأدي بيحأ إيَلَّ َوَقدأ فَ رََغ مي ِأ ُيصأ َ أَبييهي، فَ َل ِأ َوَبنيأ نَ ُه َدةي الَِّتي َكاَنتأ بَ ي أ يني َعَلى الأَقاعي الدِي
َزلأزُ  َن الت َّ َلَكَة مي ُنأَد َوالرََّعاََّي، َوَضَبَط الأَممأ ، َوَحلََّف اْلأ َغريُّي ُكلِي َما َُيأَتاُج إيلَيأهي، َوَجَلَس ليلأَعَزاءي  َمَع لي َوالت َّ

ََ عَ  ََ َمَعُه يفي الأبَ َلدي َأعأَماُم أَبييهي، وََكا نَُّه َكا ، فَإي عينَي يفي الأُملأكي َرةي الطَّامي َي وََكث أ لأطَا َغري السُّ َماُد صي ُه عي مُّ
ُث ن َ  يَّةي، ُُيَدِي َُميأدي ري اْلأ َي قَ لأَعُة َعقأ يني زَنأكيي بأُن َأرأَسََلَ َشاهأ بيويََليَتيهي، َوهي ، ََل َيُشكُّ الدِي لأُملأكي َسُه ِبي َأ

تأَق، وَ  ََ َرأَق، َورََتَق َذليَك الأ يني َذليَك اْلأ يهي، فَ َرَقَع َبَدُر الدِي رُي إيلَيأهي بَ عأَد َأخي ََّ الأُملأَك َيصي ََتَبَع يفي َأ
، ف َ  ِأ ُه ََ َواْلأيَلَع َعَلى النَّاسي َكافًَّة، َوَغريََّ ثيَياَب اْلأيَدادي َعن أ َسا حأ ََ اْلأي ًَا ُدو ِأ ََيُصَّ بيَذليَك َشريي َل

، َوإينأَصافي  في ُظََلَماتي النَّاسي ريََة، َوَجَلَس ليَكشأ َسَن السِي ََ َصغيرٍي، َوَأحأ ُروٍف، َوََل َكبيريًا ُدو َمشأ
نأ بَ عأٍض. ِأ مي هي  بَ عأضي

لأوي  يني ِبي ةي ليُنوري الدِي ََ َليي َن اْلأ لييُد مي قأ ٍم َوَصَل الت َّ لَتيهي، َوبَ عأَد َأَّيَّ ري َدوأ لنََّظري يفي َأمأ يني ِبي ري الدِي ََليَةي، َوليَبدأ
ِأ َمني الأُعهُ  ُه ن أ لي َما طُليَب مي عأزييَةي، َوَبذأ لت َّ ُهَما ُرُسُل الأُمُلوكي ِبي اتي َْلَُما أَيأًضا، َوأَتَ ت أ ََ ريي ، َوالتَّشأ ودي

ُد َْلَُما. تَ َقرَّتي الأَقَواعي  َواسأ
 

َمادي ا ُر ُملأكي عي َي ذيكأ زَا ارييَّةي َوالزَّوأ َكَّ يني زَنأكيي قيََلَع اْلأ  لدِي
َغَر زَنأكيي َصأ اَئٍة أَنَُّه َأعأَطى َوَلَدُه اْلأ تِيمي يني َسَنَة َسبأٍع َوسي نأَد َوفَاةي نُوري الدِي  َقدأ ذََكرأََن عي
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لي فَ  صي َن الأَموأ لأُقرأبي مي َر َوُشوَش، َوَِهَّا ِبي ، َوََترًَة بيويََليَتيهي، ُمَتَجنِيًيا قَ لأَعِتَي الأَعقأ لي صي لأَموأ َُ ِبي ََ ََترًَة َيُكو َكا
ُعودي بأني  يني َمسأ زِي الدِي هي عي نأ َِمَالييكي َجدِي َيٌظ مي َتحأ يَّةي ُمسأ ََ بيَقلأَعةي الأعيَمادي نيهي، وََكا َرةي تَ َلوُّ ُدوٍد، قييَل  ليَكث أ َموأ



، إينَُّه َجَرى لَُه َمَع زَنأكيي ُمَراسَ  يني ري الدِي َََبُ بيَذليَك إيََل َبدأ يَّةي إيلَيأهي، فَ َنَمى اْلأ ِي الأعيَمادي ليي ََلٌت يفي َمعأََن َتسأ
َِ الأَقلأَعَة  تيَناُع، َوَسلَّ مأ ُنأدي َلَأ َُيأكينأُه اَلي َن اْلأ رٍي َكبيرٍي َوََجَاَعٍة مي لأَعزألي َمَع َأمي ري الدِي فَ َباَدرَُه ِبي يني  إيََل ََنئيبي َبدأ

َن الأقيََلعي نُ وَّاًِب لَُه. يَّةي مي يني يفي َغريأي الأعيَمادي ُر الدِي  َكَذليَك، َوَجَعَل َبدأ
 ََ ، وََكا َراضي َمأ َن اْلأ نأ ُجُروٍح َكاَنتأ بيهي، َوَغريأيَها مي ري ََل يَ َزاُل َمرييًضا مي يني بأُن الأَقاهي ََ نُوُر الدِي َقى  وََكا يَ ب أ

َة الطَّوييَلَة  ََّ ابأَن الأُمدَّ ُنأدي يَ ُقوُل: إي َن اْلأ يَّةي مي لأعيَمادي ََل يَ رأَكُب، َوََل يَظأَهُر ليلنَّاسي فََأرأَسَل زَنأكيي إيََل َمنأ ِبي
ِأ ي َ  ي، فَ َل َدادي ُلأكي آَِبئيي َوَأجأ َأ ََيأليَك الأبيََلَد، َوَأََن َأَحقُّ ِبي يني َأ ُر الدِي َ، َويُرييُد بَدأ ي تُ ُويفِي  َزلأ َحَّتَّ َأخي

اَئٍة، َوقَ َبضُ  تِيمي َرَة َوسي ََ َسَنَة ََخأَس َعشأ َن َعَشَر رََمَضا َها، َوَسلَُّموا إيلَيأهي، ََثمي ن أ ُنأُد مي َعاُه اْلأ َتدأ وا َعَلى اسأ
رييِي َوَعَلى َمنأ َمَعُه.  النَّائيبي الأَبدأ

ري،  َمأ يني لَيأًَل َفَجدَّ يفي اْلأ ري الدِي يَن فَ َوَصَل اْلأَََبُ إيََل َبدأ ، َفَساُروا ُمُيدِي يلي لرَّحي َكري ليَوقأتيهي ِبي َوََنَدى يفي الأَعسأ
ييريي الأ  نأ َتسأ ِأ َيطأُلعي الصُّبأُح إيَلَّ َوَقدأ فَ رََغ مي ُصُروُه فييَها، فَ َل َا زَنأكيي ليَيحأ يَّةي َوِبي َعَساكيري، إيََل الأعيَمادي

يَّةي َوَحَصُروَها، وَكَ  ِأ َفَساُروا إيََل الأعيَمادي يٌد، َوالث َّلأُج ُهَناَك َكثيرٌي، فَ َل َتاًء، َوالأََبأُد َشدي َُ شي ََ الزََّما ا
يني ُكوُكَبأيي بأُن زَيأني  ََُّر الدِي ِأ َأقَاُموا َُيأُصُروََّنَا، َوقَاَم ُمَظ ُه َا، َلكين َّ نأ قيَتالي َمنأ ِبي ُنوا مي ، يَ َتَمكَّ يني  الدِي

َمادي  ري عي ُب إيرأبيَل، يفي َنصأ ََ َوالأُعُهوَد َصاحي َا ََيأ يني يُذَكِيُرُه اْلأ ُر الدِي ، َوََتَرََّد ليُمَساَعَدتيهي، فَ َراَسَلُه َبدأ يني الدِي
ارييَّةي  َكَّ َها قيََلُع اْلأ ن أ ، َومي لي صي نأ َأعأَمالي الأَموأ ٍء مي نأ َُجأَلتيَها أَنَُّه ََل يَ تَ َعرَُّض إيََل َشيأ َي الَِّتي مي زَا َوالزَّوأ

َائي  َسأ يني ِبَي ََ نُوَر الدِي هي َوَعَساكيريهي، َوَأَعا سي َأ ، َمنَ َعُه بينَ  ََ ، َمنأ َكا َن النَّاسي َها َأَحٌد مي  َها، َوَمََّت تَ َعرََّض إيلَي أ
َا. لأَوفَاءي ِبي يني َعَلى َمنأعيهي، َويُطَاليُبُه ِبي َر الدِي  َوَبدأ

ُكوتي ََل ْلَُ  لسُّ نأُه ِبي َي مي َمادي ُثَّ نَ َزَل َعنأ َهَذا، َوَرضي ، َوَأظأَهَر ُمَعاَضَدَة عي َعلأ َأ ِأ يَ  ، فَ َل ِأ ِأ َوََل َعَليأهي
لرِيَجالي َوالأَعَساكيري ليُقرأبي  يَنئيٍذ َلَأ َُيأكينأ ُمَكاثَ َرُة زَنأكيي ِبي يني زَنأكيي، َفحي  الدِي
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َكَر  ََّ الأَعسأ َا، إيَلَّ َأ لي َوَأعأَماْلي صي َن الأَموأ َِ مي َا زَنأكيي.َهَذا اْلأَصأ يَّةي َوِبي ٌر ليلأعيَمادي رييَّ ُُمَاصي  الأَبدأ
ي ََ ُشَجاًعا َوُهَو َجدي ، وََكا َرأبي ْلأ َِ لَُه ِبي لأ َّنأ ََل عي ، ِمي لي صي َكري الأَموأ نأ َعسأ َُمَراءي مي ََّ بَ عأَض اْلأ َمارَةي ُثَّ إي ُد اْلأي

َا تَ َقدُّ  َر َشَجاَعَتُه لييَ زأَداَد ِبي َأ يُظأهي َها، َأرَاَد َأ مي إيلَي أ َقدُّ لت َّ َكري ِبي َن الأَعسأ ًما، َأَشاَر َعَلى َمنأ ُهَناَك مي
ِأ ي ُ  ، فَ َل ةي الأََبأدي َوالث َّلأجي دَّ ريًا ليشي ًئا َيسي َها َشي أ ُروا َعن أ ، وََكانُوا َقدأ َتََخَّ لأقيَتالي َا ِبي َوافيُقوُه، َوقَ بَُّحوا َوُمَباَشَرَتي

ِأ َورََحلَ  يُبُه َوَمنأ َمَعُه،  رَأأيَُه، َفََتََكُه نأ َأًذى ُيصي فًا َعَليأهي مي هي َخوأ َطرُّوا إيََل اتِيَباعي ِأ لَيأًَل، فَاضأ ًما إيلَيأهي ُمتَ َقدِي
ِي الث َّلأجي َعلَ  ِأ َعنأ َذليَك، َوُحكأ َنَُّه َأعأَجَلُه ، َوْلي َلكي يقي الأَمسأ ِأ أَيأضً َفَساُروا إيلَيأهي َعَلى َغريأي تَ عأبيَئٍة ليضي  ا.يأهي

ب ُ  ِأ يَ ث أ َا، فَ َل َعاِبي ََبُ بيشي َة َأخأ ُل َمكَّ ، َوَأهأ نأ َمَعُه، فَ نَ َزُلوا، َوَلُقوا َأَوائيَل النَّاسي َع زَنأكيي َومي ، َفَسمي ِأ ُتوا َْلُ
دي ف َ  َطرُّوا إيََل الأَعوأ ، فَاضأ ِأ َكُر َعَليأهي ، َوَلَأ يَقيفي الأَعسأ ِأ ََزُموا َوَعاُدوا إيََل َمنأزيلَتيهي ا َعاُدوا رَاَسَل َواَّنأ َلمَّ



ِأ إيََل طَاَعتيهي، فََأَجابُوُه، َوَسلَُّموا إيلَيأهي، َعاُه َتدأ ، َواسأ َي زَا ارييَّةي َوالزَّوأ َكَّ َفَجعأَل فييَها  زَنأكيي َِبقيي قيََلعي اْلأ
َِ فييَها.  الأُوََلَة، َوَتَسلََّمَها َوَحَك

 
يني َمَع الأَملي  ري الدِي اقي َبدأ ُر اتِيََ َرفي ذيكأ َشأ  كي اْلأ

يني َعَليأهي، َوَلَأ  َمادي الدِي يني َوعي ََّري الدِي اَق ُمَظ هي، َواتِيََ يني ُخُروَج الأقيََلعي َعنأ َيدي ُر الدِي ََعأ ليَما رََأى َبدأ  يَ ن أ
هي، َويَ ت َ  ذي بيََلدي َي يفي َأخأ َعَيا َي َيسأ َُما ََل يَ َزاََل ُة، َوَأَّنَّ دَّ بي َمَعُهَما اللِينُي َوََل الشِي هأ لن َّ َي إيََل َأطأَرافيَها ِبي َعرََّضا

َزييَرةي ُكلِي  ََّيري اْلأ ُب دي ، َوُهَو َصاحي لي َرفي ُموَسى ابأني الأَمليكي الأَعادي َشأ ََذى، َأرأَسَل إيََل الأَمليكي اْلأ َها، َواْلأ
نأُه الأُمَوافَ َقَة وَ  َها، َيطأُلُب مي ََلَط َوبيََلدي ُب خي َتَمى إيلَيأهي، َوَصاَر يفي إيَلَّ الأَقلييَل، َوَصاحي الأُمَعاَضَدَة، َوان أ

تيبأشَ  سأ َرحي بيهي َواَلي ََ لأَقُبولي ليَذليَك، َوالأ َرُف ِبي َشأ لأكي ُمَوافَ َقتيهي، فََأَجابَُه اْلأ اري، َوبََذَل طَاَعتيهي ُمنأَخريطًا يفي سي
َن الأقيََلعي الَِّتي َكاَنتأ َلُه.َلُه الأُمَساَعَدَة َوالأُمَعاَضَدَة، َوالأُمَحارَبََة ُدونَُه، َوا َذ مي تيَعاَدَة َما ُأخي  سأ

نأ تَ َعرُّضي كييَكاُوَس، َمليكي  ريَها، ليَما ذََكرأََنُه مي ََلَب، ََنزيًَل بيظَاهي يَنئيٍذ ِبي َرُف حي َشأ ََ الأَمليُك اْلأ بيََلدي وََكا
نَي، ُقونيَيَة َوَغريأيَها، ليمي ََّري  الرُّومي الَِّتي بيَيدي الأُمسأ َها، فََأرأَسَل إيََل ُمَظ َا، َوُملأكيهي بَ عأَض قيََلعي إيََل َأعأَماْلي

ُُضوري ُرُسلي  يعيَنا ِبي َ َجَي َدَة تَ َقرََّرتأ َبنيأ هي الأَقاعي ََّ َهذي َاَلَة، َويَ ُقوُل َلُه: إي هي اْلأ يني يُ َقبِيُح َهذي ، َوإين ََّنا الدِي كي
َأ ي َ  َُ َعَلى النَّاكيثي إيََل َأ لي ليَنُدوَم َعَلى َنُكو صي نأ بَ َلدي الأَموأ َذ مي نأ إيَعاَدةي َما ُأخي ، َوََل بُدَّ مي َقُّ َع اْلأ رأجي

َي  نَ َنا، فَإي تَ َقرَّتأ بَ ي أ نيي الَِّتي اسأ  الأَيمي
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ي َوَعَسا  سي َأ يُء بينَ  َرتيهي، فََأََن َأجي َررأَت َعَلى ُمَعاَضَدةي زَنأكيي َوُنصأ تَ نَ عأَت، َوَأصأ ُد بيََلَدَك امأ كيريي، َوَأقأصي
َلَحُة أَنََّك تُ َوافيُق، َوتَ ُعوُد إيََل  َحابيهي، َوالأَمصأ يُدُه إيََل َأصأ َُتُوُه، َوُأعي ََتيدُّ َما َأَخذأ ََها، َوَأسأ َقِي ; َوَغريأ  اْلأ

ََلءي  رييَّةي، َوإيجأ صأ ََّيري الأمي َد الدِي َعَل ُشغأَلَنا ََجأَع الأَعَساكيري، َوَقصأ ِأ  ليَنجأ َِ َخطأبُ ُه َأ يَ عأُظ َها قَ بأَل َأ َيرينأجي َعن أ الأ
. ِأ رَي َشرُُّه َتطي  َوَيسأ

َد،  ني َوآمي ُب اْلأيصأ يني َُمأُموٌد، َصاحي ُر الدِي ََ ََنصي نأ َذليَك، وََكا ٍء مي نأُه إيََل َشيأ َجابَُة مي ِأ ََتأُصلي اْلأي َقدي فَ َل
، َوَقَصدَ  َرفي َشأ تَ َنَع َعنأ ُمَوافَ َقةي اْلأ َقا َمَع  امأ ََ يَن، َوات َّ هي َوََّنَبَ َها، وََكَذليَك َصاَحُب َماريدي بَ عأَض بيََلدي

ي ري الدِي يبينَي َْنأَدًة ليَبدأ َُه إيََل َنصي َكًرا َوَسريَّ َز َعسأ َرُف َذليَك َجهَّ َشأ ا رََأى اْلأ ، فَ َلمَّ يني ََّري الدِي َتاَج ُمَظ َي احأ ني إي
. ِأ  إيلَيأهي

 
مَ  ُر اَّنأيَزامي عي رييِي ذيكأ َكري الأَبدأ َن الأَعسأ يني زَنأكيي مي  ادي الدِي

ُسُه، َوفَ  َأ َا زَنأكيي، َكَما ذََكرأََنُه، َقويَيتأ نَ  يَّةي َوِبي َصاري الأعيَمادي نأ حي رييُّ مي َكُر الأَبدأ ا َعاَد الأَعسأ ارَقَ َها، َلمَّ



ري الَِّتي َلُه لييَ َتَسلََّط َعَلى َأعأ  ََ َقدأ َوَعاَد إيََل قَ لأَعةي الأَعقأ ََبلي َكا ََّ بَ َلَد اْلأ ، فَإي َراءي لصَّحأ لي ِبي صي َمالي الأَموأ
َكري. َن الأَعسأ ٍة َكثيريٍَة مي يني بيطَائيََ ََُّر الدِي ُه ُمَظ نأُه، َوَأَمدَّ  فَ رََغ مي

َكريهي إيََل َأطأَرافي بَ لَ  نأ َعسأ ًة مي يني َسريََّ طَائيََ ري الدِي ا اتََّصَل اْلأَََبُ بيَبدأ لي َُيأُموََّنَا، فَأَقَاُموا فَ َلمَّ صي دي الأَموأ
نأ  ري إيََل زَنأكيي، َوُهَو عي ِأ َعَلى الأَمسي نَ ُه ُقوا بَ ي أ ََ ُِ ات َّ ، ُثَّ إيَّنَُّ لي صي َن الأَموأ َخ مي ري يفي َعَلى َأرأبَ َعةي فَ َراسي َد الأَعقأ

رَ  َعُلوا َذليَك، َوَلَأ َيَأُخُذوا َأمأ ََ َكريهي، َوُُمَارَبَتيهي، فَ  ِأ  َعسأ ِأ َجرييَدًة لَيأَس َمَعُه رييهي َلُموُه ِبيَسي يني َبلأ َأعأ ري الدِي بَدأ
َرأبَ  ََحدي ْلي َرَة اْلأ ، َوَصبَُّحوا زَنأكيي ُبكأ ِأ َلتَ ُه َها، َفَساُروا لَي أ ََ َعَلي أ ، َوَدَوابٌّ يُ َقاتيُلو ِأ ََلُحُه َن إيَلَّ سي ٍع بَقينَي مي

َرَة  تَّ َعشأ نأ َسَنةي سي َزَل الأُمَحرَّمي مي ، فَأَن أ ِأ نَ ُه َطأُب بَ ي أ َِ اْلأ ري، َوَعُظ تَ تَ ُلوا ََتأَت الأَعقأ ا َواق أ اَئٍة، فَالأتَ َقوأ تِيمي َوسي
َهزيمً  َكُرُه، َوَساَر إيََل إيرأبيَل ُمن أ يني َوَعسأ َماُد الدِي ََزَم عي ، فَاَّنأ رييِي َكري الأَبدأ َرُه َعَلى الأَعسأ ا، َوَعاَد اَّللَُّ َنصأ

َكُر الأبَ  َن الأَعسأ يني اَّللَّي َومي ري ليدي ةي النَّاصي ََ َليي َن اْلأ َا، َوَحَضَرتي الرُُّسُل مي ََ ِبي رييُّ إيََل َمنأزيلَتيهي الَِّتي َكا دأ
. ُُضوري الرُُّسلي َُوا ِبي َطَلُحوا، َوََتَاَل ، فَاصأ يدي الصُّلأحي َرفي يفي ََتأدي َشأ  الأَمليكي اْلأ

 
بي  يني َصاحي ُر َوفَاةي نُوري الدِي يهي  ذيكأ لي َوُملأكي َأخي صي  الأَموأ

بُ  ري َصاحي ََلَ َشاهأ ابأُن الأَمليكي الأَقاهي يني َأَرسأ َ نُوُر الدِي ا تَ َقرََّر الصُّلأُح تُ ُويفِي  َوَلمَّ
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يني يفي الأُملأكي بَ عأدَ  ُر الدِي َراٍض، فَ َرتََّب بَدأ ةي َأمأ ََ ََل يَ َزاُل َمرييًضا بيعيدَّ ، وََكا لي صي يني الأَموأ َر الدِي ُه َأَخاُه ََنصي
ُنأدَ  َُه، َوَحلََّف َلُه اْلأ ري َوَلٌد َغريأ نينَي، َوَلَأ َيُكنأ ليلأَقاهي َن الأُعُمري َْنأَو َثََلثي سي َبُه، َفطَاَبتأ  َُمأُموًدا، َوَلُه مي َورَكَّ

ُر َعَلى الرُُّكوبي لي  دي ََ ََل يَ قأ يني َكا ََّ نُوَر الدِي َ َُوُس النَّاسي ; ْلي ِأ نُ  ََّ َْلُ ُبوا َهَذا َعليُموا َأ ا رَكَّ هي، فَ َلمَّ َمَرضي
َغبي بيَسَببيهي. َن الشَّ تَ َقرُّوا َواطأَمأَنُّوا، َوَسَكَن َكثيرٌي مي ، فَاسأ َََتَبكييِي َن الأبَ يأتي اْلأ  ُسلأطَاًَن مي

 
يني  ََّري الدِي نأ ُمَظ يني مي ري الدِي ُر اَّنأيَزامي َبدأ  ذيكأ

َ نُورُ  ا تُ ُويفِي ني  َلمَّ َغري سي يني َطَمٌع ليصي يَن َوليعيَمادي الدِي ََّري الدِي َد ليُمَظ ، ََتَدَّ يني ُر الدِي ، َوَمَلَك َأُخوُه ََنصي يني الدِي
ِأ َطَرَف ويََل  َحاِبيي َزا ليلأَحرََكةي، َفَظَهَر َذليَك، َوَقَصَد بَ عأُض َأصأ ، َفَجَمَعا الرِيَجاَل َوََتَهَّ يني ري الدِي يَةي ََنصي

.الأَموأ  َسادي ََ بي َوالأ هأ لن َّ لي ِبي  صي
َرفي ِبيَ  َشأ َكري إيََل الأَمليكي اْلأ َن الأَعسأ ََبَ يفي ََجأٍع َصاليٍح مي َكأ يني َقدأ َسريََّ َوَلَدُه اْلأ ُر الدِي ََ َبدأ َلَب، َْنأَدًة وََكا

ُخَل بيََلدَ  َأ َيدأ َر، َوُهَو يُرييُد َأ َيرينأجي ِبييصأ تيَماعي الأ َهبُ َها،  َلُه بيَسَببي اجأ امي يَ ن أ لي الشَّ َيرينأجي الَِّتي بيَساحي الأ
بي  ، َصاحي لي ُر َعَلى الأَمليكي الأَكامي َمأ فَّ اْلأ ، فَ َيخي ِأ هي َياَط إيََل بيََلدي مأ َر، َوَُيَرِيُِبَا، لييَ ُعوَد بَ عأُض َمنأ بيدي صأ مي

َمادي  يني َوعي ََّري الدِي يني ََتَرَُّك ُمَظ ُر الدِي ا رََأى بَدأ ، َأرأَسَل إيََل فَ َلمَّ امي لشَّ َكريهي ِبي ََّ بَ عأَض َعسأ ، َوَأ يني الدِي



ِأ َِمأ  ُم َعَليأهي ََ الأُمَقدَّ ، وََكا ِأ َد ِبيي ِأ لييَ عأَتضي يهي عي َتدأ يبينَي َيسأ ي بيَنصي َرفي الَّذي َشأ َكري الأَمليكي اْلأ ُلوَك َعسأ
لي رَا صي َبُك، َفَساُروا إيََل الأَموأ ُُه أَي أ ، اَسأ َرفي َشأ َرَة.اْلأ تَّ َعشأ  بيَع رََجٍب َسَنَة سي

، َأوأ مي  امي لشَّ ي َلُه ِبي َكري الَّذي َن الأَعسأ ِأ َكانُوا َأَقلَّ مي ََّنَُّ ِأ ْلي تَ َقلَُّه يني اسأ ُر الدِي ِأ َبدأ ا رَآُه ِأ فََأَلَّ فَ َلمَّ َلُه ث أ
ُر  دي بيََلدي إيرأبيَل، َفَمنَ َعُه َبدأ َلَة َوَقصأ جأ َبُك َعَلى ُعُبوري دي َاَحةي، أَي أ َتي سأ َلي نأ َمَثلي َذليَك َوَأَمَرُه ِبي يني مي الدِي

يني ُمَوافَ َقًة َلُه، َون َ  ُر الدِي َلَة، فَ َعََبََها بَدأ جأ ًما، َوَأَصرَّ َعَلى ُعُبوري دي لي َأَّيَّ صي ري الأَموأ َزُلوا َعَلى فَ نَ َزَل بيظَاهي
ا َسَي  َلَة، فَ َلمَّ جأ لي َشرأقييَّ دي صي َن الأَموأ ِأ َوَمَعُه فَ رأَسٍخ مي َكَرُه، َوَساَر إيلَيأهي يَن َذليَك ََجََع َعسأ ََُّر الدِي َع ُمَظ

َبَك يفي اْلأَ  َحابَُه، َوَجَعَل أَي أ يني فَ َعبَّأَ َأصأ ُر الدِي َع بيهي بَدأ يَّةي زَنأكيي، فَ َعََبَ الزَّاَب َوَسَبَق َخََبُُه، َفَسمي اليشي
ثَ َر  َحابيهي، َوَأكأ ََ َأصأ َعا ريًا  َوَمَعُه ُشجأ رُي، َوَجَعَل يفي َميأَسَرتيهي َأمي َيأُث أَنَُّه َلَأ يَ بأَق َمَعُه إيَلَّ الأَيسي ، ِبي ِأ ُه ن أ َمَعُه مي

َها إيََل الأَميأَمَنةي فَ نَ َقَلُه. نأتيَقاَل َعن أ  َكبيريًا َوَطَلَب اَلي
رُي الطَّلَ  َمي َرةي َأَعاَد َذليَك اْلأ خي ََ َوقأُت الأَعَشاءي اْلأ ا َكا َن الأَميأَمَنةي فَ َلمَّ نأتيَقالي مي َلي  َب ِبي
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تَ َقلأَت أَنأَت َوَمنأ مَ  ، َوقَاَل َمََّت ان أ يني ُر الدِي ، َفَمنَ َعُه بَدأ ِأ ُه ن أ لأُقرأبي مي ُِ ِبي َعَك يفي إيََل الأَميأَسَرةي، َواْلأَصأ
َا ظَنَُّه النَّاُس َهزيَيًَة َفََل يَقيُف َأَحٌد، ، ُرِبَّ ا  َهَذا اللَّيألي َكري، فَ َلمَّ َن الأَعسأ ٍع َكبيرٍي مي َمأ ََكانيهي، َوُهَو ِبي فََأقَاَم ِبي

، فَ لَ  ِأ ُه ن أ لأُمَقامي إيََل الصُّبأحي ليُقرأبي الأَعُدوِي مي يني ِبي ُر الدِي َبُك، فََأَمَرُه َبدأ َتَصَف اللَّيأُل َساَر أَي أ َبلأ ان أ ِأ يَ قأ
َطرَّ النَّاسُ  ، فَاضأ َرأبي ْلأ ليهي ِبي َهأ رييَن  ْلي ُِ يفي الأعيشأ ِأ َواْلأَصأ ا ُه هي، فَ تَ َقطَُّعوا يفي اللَّيألي َوالظُّلأَمةي َوالأتَ َقوأ تِيَباعي َلي

لأَميأَمنَ  نَُّه تَ َياَمَن َوالأَتَحَق ِبي يني فَإي زُّ الدِي ، فََأمَّا عي لي صي َن الأَموأ َخ مي نأ رََجٍب َعَلى َثََلثَةي فَ َراسي ةي َوَْحََل يفي مي
ََلبيهي  َا زَنأكيي. اطِي يني فَ َهَزَمَها َوِبي ََّري الدِي  ُهَو َوالأَميأَمَنُة َعَلى َميأَسَرةي ُمَظ

َبَك َقدأ  ا رََأى أَي أ ، فَ َلمَّ ِأ يُ َقاتيلأ َها، فَ َل َعَد َعن أ تَ َقَل إيََل الأَميأَمَنةي َقدأ أَب أ ي ان أ رُي الَّذي َمي ََ اْلأ  َهَزَم الأَميأَسَرَة وََكا
ََُّر  تَبيَعُه َوالأَتَحقَ  َم إيلَيأهي ُمَظ يَن َمَعُه، فَ تَ َقدَّ ََري الَّذي ، فَ َبقيَي ُهَو يفي الن َّ يني ري الدِي ََزَمتأ َميأَسَرُة َبدأ بيهي، َواَّنأ

جأ  ، َوَعََبَ دي لي صي ِأ َُيأكينأُه الأُوُقوُف فَ َعاَد إيََل الأَموأ رَُّقوا فَ َل ََ يني فييَمنأ َمَعُه يفي الأَقلأبي َلَأ يَ تَ  إيََل  َلةَ الدِي
ا رَآُه النَّاُس َفريُحوا بيهي، َوَساُروا َمَعُه، َوَقَصَد َِبَب اْلأيسأ  ، فَ َلمَّ َها إيََل الأبَ َلدي ن أ ري، َوالأَعُدوُّ الأَقلأَعةي، َونَ َزَل مي

َكريهي َورَا نأ َعسأ َِ َمَعُه مي يني فييَمنأ َسلي ََُّر الدِي َلُة، فَ نَ َزَل ُمَظ جأ نَ ُهَما دي ني نيينَ َوى، فََأقَاَم ِبييزَائيهي، بَ ي أ صأ َء َتلِي حي
ٍم.  َثََلثََة َأَّيَّ

رُي، َوبَ لَ  ِأ إيَلَّ الأَيسي ُه ن أ َقدأ مي َأ ِأ َلَأ يُ  ، َوَأَّنَُّ لي صي لأَموأ رييِي ِبي َكري الأَبدأ تيَماَع الأَعسأ ا رََأى اجأ َر فَ َلمَّ ََّ بَدأ َغُه اْلأَََبُ َأ
يني يُرييُد الأُعُبوَر إيلَيأهي لَيأًَل ِبي  نأ الدِي بيُسُه، رََحَل لَيأًَل مي ، َوَيكأ َُني ُُسوري َويفي السُّ ، َعَلى اْلأ لي اريسي َوالرَّاجي ََ لأ

ا َعََبُوا الزَّاَب نَ َزُلوا، ُثَّ َجاَءتي الرُّسُ  ريَب ُكوًسا َأوأ بُوقًا، َوَعاُدوا َْنأَو إيرأبيَل، فَ َلمَّ َأ َيضأ ا َغريأي َأ ُل َوَسَعوأ
َطلَ  ، فَاصأ َُ َعَلى َذليَك.يفي الصُّلأحي َا ََيأ ٌء ُهَو لَُه َوتَ َقرََّرتي الأُعُهوُد َواْلأ هي َشيأ ََّ ُكلَّ َمنأ بيَيدي  ُحوا َعَلى َأ



 
نأجَ  َرفي سي َشأ َََر َوُملأكي الأَمليكي اْلأ يني َتلَّ يَ عأ ري الدِي يني قَ لأَعَة َكَواَشى َوُملأكي َبدأ َمادي الدِي ُر ُملأكي عي  ارَ ذيكأ

هي  ا َما فَ َعَل َكَواَشى َهذي ا رََأوأ َا، َلمَّ يَن ِبي ُنأُد الَّذي ََ اْلأ َنعيَها، وََكا ََلَها َوَأمأ لي َوَأعأ صي َصني قيََلعي الأَموأ نأ َأحأ مي
ُر  دي ، ََل يَ قأ ُموا يفي الأقيََلعي ِأ َقدأ ََتَكَّ ِي إيََل زَنأكيي َوَأَّنَُّ ليي َن التَّسأ يَّةي َوَغريأيَها مي ُل الأعيَمادي َلى َأَحٌد عَ َأهأ

َا، تَ نَ ُعوا ِبي ، َوامأ ِأ ُه يني َعن أ ري الدِي َرُجوا نُ وَّاَب َبدأ َأ َيُكونُوا َكَذليَك، فََأخأ ، َأَحبُّوا َأ ِأ ِي َعَليأهي ُكأ وََكاَنتأ  اْلأ
َة، َفََتَدََّدتي  ََ ََ الأُمَخاَل ، َويُ َبطيُنو يني ري الدِي ََ طَاَعَة َبدأ ُرو ِأ يُظأهي ، َوُه لي صي لأَموأ ِأ ِبي الرُُّسُل يفي  رََهائينُ ُه

َعُلوا، َورَاَسُلوا زَنأكيي َأ ِأ يَ  ِأ إيََل الطَّاَعةي، فَ َل هي دي  َعوأ
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يني يُذَ  ََُّر الدِي َل ُمَظ ، فَ ُروسي ِأ نأَدُه َِ الأَقلأَعَة، َوَأقَاَم عي ِأ َوَتَسلَّ ، َفَساَر إيلَيأهي ِأ يءي إيلَيأهي َي يفي الأَمجي َا ََيأ ْلأ ُر ِبي كَّ
يني الأَقرييَبةي ا ُر الدِي يَنئيٍذ بَدأ َجابَُة إيََل َذليَك، فََأرأَسَل حي ِأ تَ َقعي اْلأي نأُه إيَعاَدَة َكَواَشى، فَ َل دي َويُطأَلُب مي إيََل لأَعهأ

ََتأ َعَليأهي اْلأُ  تَ َل ، َواخأ ََ ََُراَت إيََل َحرَّا ُدُه، َفَساَر َوَعََبَ الأ تَ نأجي ََلَب، َيسأ ، َوُهَو ِبي َرفي َشأ ُموُر الأَمليكي اْلأ
ريأي. نأ ُسرأَعةي السَّ َهاٍت َمنَ َعتأُه مي ةي جي دَّ نأ عي  مي

 ، ِأ يَلُه َتمي َطأَرافي ليَيسأ َحاَب اْلأ ُل الأُمُلوَك َأصأ ََ يُ َراسي يني َكا َََّر الدِي ََّ ُمَظ تيََلفي َأ خأ َوَسَبُب َهَذا اَلي
ِأ مي  ، َوَُيَوِيفَ ُه َرفي َشأ ُُروَج َعَلى اْلأ َن َْلُُِ اْلأ يني  َوُُيَسِي زُّ الدِي ُهُه، فََأَجابَُه إيََل َذليَك عي َأ َخََل َوجأ نأُه، إي

ا،  ََ ني كيي صأ َد، َوحي ُب آمي ، َوَصاحي ُب بيََلدي الرُّومي ََلَ، َصاحي ُرو بأني قَ لأجي َأَرسأ سأ كييَكاُوُس بأُن َكيأخي
ِأ َعَلى طَاَعةي كييَكاُوَس، َوَخطَ  ُقوا ُكلُُّه ََ ، َوات َّ يني ُب َماريدي ََ َوَصاحي ، َوَْنأُن َنذأُكُر َما َكا ِأ هي ُبوا َلُه يفي بيََلدي

ري َعَليأهي. ا َقَصَد بيََلَد َحَلَب، فَ ُهَو ُموَغُر الصَّدأ نأدي َمنأبيَج َلمَّ َرفي عي َشأ َ اْلأ َنُه َوَبنيأ  بَ ي أ
ُر الدِي  َرُف َوَبدأ َشأ َيَي اْلأ ََّ كييَكاُوَس َماَت يفي َذليَك الأَوقأتي وَُك َق َأ ََ َعَص فَات َّ يني َشرَُّه، َوََل َجدَّ إيَلَّ َما َأق أ

َتَما ، َواسأ َرفي َشأ يَن َمَع اْلأ َُمَراءي الَّذي َن اْلأ يني َقدأ رَاَسَل ََجَاَعًة مي ََُّر الدِي ََ ُمَظ ، َعنأَك الرِيَجاَل، وََكا ِأ َْلُ
ي ذََكرأ  ، الَّذي ُطوبي َُد بأُن َعلييِي بأني الأَمشأ : َأْحأ ِأ ُه ن أ َياَط َما فَ َعَل، َوُهَو فََأَجابُوُه، مي مأ ََن أَنَُّه فَ َعَل َعَلى دي

ُُِهَا، وَ  يُّ َوَغريأ َُميأدي ٍر اْلأ ُد بأُن بَدأ يني ُُمَمَّ زُّ الدِي : عي ِأ ُه ن أ ُُه، مي رٍي َمَعُه، َوَوافَ َقُه َغريأ ََبُ َأمي َرَف، َأكأ َشأ فَارَُقوا اْلأ
تَ  يَن، ليَيجأ َر، ََتأَت َماريدي َن الأُعُبوري إيََل َونَ َزُلوا بيُدنَ يأسي َرَف مي َشأ َد، َوََيأنَ ُعوا اْلأ بي آمي ُعوا َمَع َصاحي مي

. يني ري الدِي لي ليُمَساَعَدةي َبدأ صي  الأَموأ
نَ هُ  تَ َقرَّ الصُّلأُح بَ ي أ ، َواسأ ِأ ، َوفَارَقَ ُه َرفي َشأ َد إيََل ُمَوافَ َقةي اْلأ ُب آمي َتَمُعوا ُهَناَك َعاَد َصاحي ا اجأ َما، فَ َلمَّ

 َِ ا فَارَقَ هُ  َوَسلَّ َها إيلَيأهي، فَ َلمَّ لييمي َذ َدارَا َوَتسأ َن َلُه َأخأ ، َوَجَبَل ُجوَر، َوَضمي يَنَة َحاّني َرُف َمدي َشأ ِأ إيلَيأهي اْلأ
، َوبَقي  َرفي َشأ دي إيََل طَاَعةي اْلأ َُمَراءي إيََل الأَعوأ َطرَّ بَ عأُض ُأولَئيَك اْلأ ، فَاضأ ِأ ُرُه َد اْنأَلَّ َأمأ ُب آمي َي ابأُن َصاحي

نأدَ  يبينيي فييَمنأ عي َنُة َنصي حأ رَي إيََل إيرأبيَل، َفَخَرَج إيلَيأهي شي يبينَي ليَيسي َدُه، َفَساَر إيََل َنصي ُطوبي َوحأ َن الأَمشأ ُه مي



َهزي  ، َوَمَضى ُمن أ عي َمأ َن اْلأ رََّق َمنأ َمَعُه مي ََ ، َوتَ  ُطوبي ََزَم ابأُن الأَمشأ تَ تَ ُلوا، فَاَّنأ ، فَاق أ ُنأدي َتاَز اْلأ ًما، فَاجأ
َكًرا، ف َ  ُدودي بأني زَنأكيي َعسأ بُ َها فَ رُّوخ َشاهأ بأُن زَنأكيي بأني َموأ نأَجاَر، َفَسريََّ إيلَيأهي َصاحي َهَزُموُه بيَطَرفي بَ َلدي سي

ري ا َرفي َوَبدأ َشأ بُ َها ُمَوافيًقا ليْلأ ََ َصاحي نأَجاَر، وََكا ريًا، َوَْحَُلوُه إيََل سي .َوَأَخُذوُه َأسي يني  لدِي

(10/320) 

 

، فََأَجابيُه إيََل َذليَك َوَأطأَلَقُه، فَ  َرفي َشأ َة اْلأ ََ نأَدُه َُمَاَل َن عي ُطوبي َحسَّ نأَدُه ابأُن الأَمشأ ا َصاَر عي َتَمَع فَ َلمَّ اجأ
، َوََّنَُبوا فييَها  لي صي نأ َأعأَمالي الأَموأ َعا مي َساَد، فَ َقَصُدوا الأبَ قأ ََ َة قُ ًرى، َوَعاُدوا إيََل َمَعُه َمنأ يُرييُد الأ دَّ عي

لي  صي ُدوا بَ َلَد الأَموأ صي نأَجاَر ; لييَ قأ بي سي َي ليَصاحي َر، َوهي ََ ِأ إيََل َتلِي يَ عأ نأَجاَر، ُثَّ َساُروا َوُهَو َمَعُه سي
كَ  يني بيَذليَك َسريََّ إيلَيأهي َعسأ ُر الدِي َع َبدأ ا َسَي َيةي، فَ َلمَّ َهُبوا يفي تيلأَك النَّاحي َهزيًما َويَ ن أ ، َفَمَضى ُمن أ ِأ ًرا، فَ َقاتَ ُلوُه

َن الأمَ  يني مي ُر الدِي ، َوََنزَُلوُه َوَحَصُروُه فييَها، َفَساَر َبدأ ِأ ُه ن أ َا مي َتَمى ِبي َر. َواحأ ََ لي إيلَيأهي َوَصعيَد إيََل َتلِي يَ عأ صي وأ
َوَّلي َسَنَة َسبأ  نأ رَبييٍع اْلأ ٍع بَقينَي مي َم الثََُّلََثءي ليتيسأ َها يَ وأ ريهي، َوزََحَف إيلَي أ اَئٍة، َوَجدَّ يفي َحصأ تِيمي َرَة َوسي َع َعشأ

ُطوبي َمَعُه  َنةي، َوَأَخَذ ابأُن الأَمشأ هي السَّ نأ َهذي َخَر مي َرى َفَمَلَكَها َسابيَع َعَشَر رَبييٍع اْلأ إيََل َمرًَّة بَ عأَد ُأخأ
نأُه اْلأَ  َا، ُثَّ َأَخَذُه مي لي َفَسَجَنُه ِبي صي َع الأَموأ َخري َسَنَة تيسأ َ يفي رَبييٍع اْلأ َأ تُ ُويفِي ََ إيََل َأ َرُف َفَسَجَنُه َِبَرَّا شأ

َياَط. مأ نَي بيدي ليمي لأُمسأ اَئٍة، َوَلقَّاُه اَّللَُّ ُعُقوبََة َما َصَنَع ِبي تِيمي َرَة َوسي  َعشأ
ني  ُب اْلأيصأ ا َأطَاَعُه َصاحي نَُّه َلمَّ َرُف فَإي َشأ َُمَراُء َعنأُه َكَما ذََكرأََنُه، رََحَل  َوَأمَّا الأَمليُك اْلأ رََّق اْلأ ََ َد. َوتَ  َوآمي

َن َعَليأهي، َوَأقأَطَعُه. وَ  يَن، َوَشحَّ ََل َعَلى بَ َلدي َماريدي تَ وأ َها َواسأ َر، فَ نَ َزَل َعَلي أ ََ إيََل ُدنَ يأسي َن َحرَّا ريََة مي َمَنَع الأمي
دَ  ُب آمي يَن، َوَحَضَر َمَعُه َصاحي ، َعنأ َماريدي يَن يفي الصُّلأحي بي َماريدي َ َصاحي َنُه َوَبنيأ ، َوتَ َردََّدتي الرُُّسُل بَ ي أ

يَن، َوَيَأُخَذ مي  بي َماريدي ََ ُهَو َقدأ َأقأَطَعَها ليَصاحي ، وََكا ٍ َرُف رَأأَس َعنيأ َشأ َأ َيَأُخَذ اْلأ َطَلُحوا َعَلى َأ نأُه فَاصأ
نأُه َصا يَناٍر، َوَيَأُخَذ مي .أَيأًضا أَلأَف دي ََ َتا نأ بَ َلدي َشَبخأ َد الأُمَوزََّر، مي ُب آمي  حي

َنَما ُهَو يفي الطَّري  َل، فَ بَ ي أ صي يبينَي يُرييُد الأَموأ َر إيََل َنصي نأ ُدنَ يأسي َرُف مي َشأ ا َُتَّ الصُّلأُح َساَر اْلأ يقي َلقيَيُه فَ َلمَّ
لييَمَها إيلَيأهي، َوَيطأُلُب  نأَجاَر يَ بأُذُل َتسأ بي سي يَنَة الرَّقَّةي.ُرُسُل َصاحي َها َمدي  الأعيَوَض َعن أ

ََّ ثيَقاتيهي َونُ  ََلَع قَ لأُبُه، َوانأَضاَف إيََل َذليَك َأ نأُه، فَاُنأ َر مي ََ َذ َتلِي يَ عأ َبُب يفي َذليَك َأخأ ََ السَّ َصَحاَءُه وََكا
ا بيهي  وأ ، فَ تَ َغدَّ ِأ َدُه َنَُّه ََتَدَّ فًا، ْلي َُه، َوقَ َتَل  َخانُوُه َوزَاُدوُه رُعأًبا َوَخوأ َنَُّه َقَطَع َرْحي ، َوْلي ِأ ى ِبيي َأ يَ تَ َعشَّ قَ بأَل َأ

َأ  نأَجاَر بَ عأَد أَبييهي ; قَ تَ َلُه َكَما َنذأُكُرُه إي ي َمَلَك سي  َأَخاُه الَّذي
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َا، فَ َلمَّ  ليهي، َوَلَأ َُيَتِيعأُه ِبي ريهي، َشاَء اَّللَُّ، َوَمَلَكَها، فَ َلقَّاُه اَّللَُّ ُسوَء فيعأ َرفي ََتَريََّ يفي َأمأ َشأ يَل اْلأ ا تَ يَ قََّن رَحي
نأ  َِ سي َِ إيلَيأهي الرَّقََّة َوَتَسلَّ ، َوَسلَّ َرُف إيََل الأعيَوضي َشأ ِي إيلَيأهي، فََأَجابَُه اْلأ ليي تَ َهلَّ فََأرأَسَل يفي التَّسأ َجاَر ُمسأ

اَئةٍ  تِيمي َرَة َوسي ُوََل َسَنَة َسبأَع َعشأ ََ َهَذا َُجَاَدى اْلأ ، وََكا ِأ َواْليي ِأ َوَأمأ لييهي هأ َوتُُه ِبَي بُ َها َوإيخأ ، َوفَارَقَ َها َصاحي
 ََ ٌر. وََكا ي لَيأَس ليُملأكيهي آخي ائيِي الَّذي َيِي الدَّ ََ اْلأ نأَجاَر، َفُسبأَحا َََتبيكييِي بيسي َر ُمُلوكي الأبَ يأتي اْلأ ُة  آخي ُمدَّ

عينيَ  ِأ َْلَا َأرأبَ ًعا َوتيسأ ليَها! ُملأكيهي هأ نأ َداٍر َما َأغأَدرََها ِبَي َنائيَها، فَ تَ عأًسا َْلَا مي َب أ َيا ِبي ن أ  َسَنًة، َوَهَذا َدأأُب الدُّ
 

يني  ََّري الدِي لي َوالصُّلأحي َمَع ُمَظ صي َرفي إيََل الأَموأ َشأ ُر َوُصولي اْلأ  ذيكأ
نأَجاَر َساَر يُرييُد الأَموأ  َرُف سي َشأ ا َمَلَك الأَمليُك اْلأ ََ َلمَّ َ َيَديأهي َعَساكيَرُه، َفَكا َم َبنيأ َها، فَ َقدَّ ن أ َتاَز مي َل ليَيجأ صي

َع َعَشَر َُجَاَدى اْلأُ  َم الثََُّلََثءي ََتسي ِأ يَ وأ ريهي ِأ ََجأٌع َكثيرٌي، ُثَّ َوَصَل ُهَو يفي آخي ُه ن أ ٍم مي ُل ُكلَّ يَ وأ َن َيصي وََل مي
ُم ُوصُ  ََ يَ وأ َنةي الأَمذأُكورَةي، وََكا ، َوبََذَل السَّ يني يفي الصُّلأحي ََُّر الدِي ََةي َوُمَظ َليي ُهوًدا، َوَأََتُه ُرُسُل اْلأ وليهي َمشأ

َقى بي  َا تَ ب أ َّنَّ يَّةي فَإي ، َما َعَدا قَ لأَعَة الأعيَمادي يني ري الدِي يعيَها إيََل َبدأ َِ الأقيََلعي الأَمأأُخوَذةي َجَي ليي ََّ َتسأ َيدي زَنأكيي، َوإي
َلَحَة ق َ  .الأَمصأ َيرينأجي يَهادي الأ تيَغاُل ِبي شأ ، َويَ َقَع اَلي َيََتُ  ُبوَل َهَذا ليتَ ُزوَل الأ

َب إيرأبيَل، فَ َوصَ  يني َصاحي َََّر الدِي َرُف يُرييُد ُمَظ َشأ ، ُثَّ رََحَل اْلأ َريأني يُث يفي َذليَك َْنأَو َشهأ َدي َل إيََل َوطَاَل اْلأ
نأ  لأُقرأبي مي يَّةي، ِبي ََلمي نأ َجانيبي إيرأبيَل، فََأَعاَد  قَ رأيَةي السَّ يني ََنزيًَل َعَليأهي مي ََُّر الدِي ََ ُمَظ ، وََكا ََّنأري الزَّابي

َد َيَييُل إيََل  ُب آمي يني َصاحي ُر الدِي ُروا، َوََنصي َكُر َقدأ طَاَل بَ يأَكارُُه، َوالنَّاُس َقدأ َضجي ََ الأَعسأ  الرُُّسَل، وََكا
، فََأَشاَر ِبي  يني ََّري الدِي َطَلُحوا ُمَظ َجابَُة إيلَيأهي، َواصأ ُُه، فَ َوقَ َعتي اْلأي َجابَةي إيََل َما َبَذَل، َوَأَعانَُه َعَليأهي َغريأ ْلأي

يَنًة إيََل حي  نأَدُه رَهي َُ عي َرفي َيُكو َشأ َل زَنأكيي إيََل الأَمليكي اْلأ َها َأَجٌل، َوْحُي لييمي نيي َعَلى َذليَك، َوَجَعَل ليَتسأ
ِي الأقيََل  ليي .َتسأ  عي

ليي ًنا َعَلى َتسأ َرفي رَهأ َشأ ري، َوقَ لأَعُة ُشوَش أَيأًضا، َوُِهَا ليَزنأكيي، إيََل نُ وَّابي اْلأ ِي َما َوُسلِيَمتأ قَ لأَعُة الأَعقأ
ري، َوقَ لأَعُة ُشوشَ  يَد َعَليأهي قَ لأَعُة الأَعقأ َذا ُسلِيَمتأ ُأطأليَق زَنأكيي، َوُأعي ، فَإي َن الأقيََلعي تَ َقرَّ مي َُوا َعَلى اسأ ، َوَحَل

ري  لي ََثّني َشهأ صي يُلُه َعني الأَموأ ََ رَحي نأَجاَر، وََكا ي َوَعاَد إيََل سي َرُف زَنأكيي الأَقلأَعَتنيأ َشأ َِ اْلأ ََ َهَذا، َوَسلَّ  رََمَضا
َِ إيََل نُ وَّابي  اَئٍة، فََأرأَسُلوا إيََل الأقيََلعي ليُتَسلَّ تِيمي َرَة َوسي نأ َسَنةي َسبأَع َعشأ ِأ إيلَيأهي  مي ِأ ُيَسلَّ ، فَ َل يني ري الدِي َبدأ

ُ قَ لأَعةي َجلَّ ُصَورَا،  َغريأ
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نأ َذليَك، َوَمَضى ا تيَناَع مي مأ ََّ ُجنأَدَها َأظأَهُروا اَلي ارييَّةي، َوَأمَّا َِبقيي الأقيََلعي فَإي َكَّ نأ َأعأَمالي اْلأ ََجُل َوَلَأ مي ْلأ
ُ ُجلَّ ُصَورَ  ِأ َغريأ  ا.ُيَسلَّ

، َوَخَدَمُه، َوتَ َقرََّب إيلَيأهي،  لي يني َغازيي ابأني الأَمليكي الأَعادي َهابي الدِي يني زَنأكيي ليشي َماُد الدِي َوَلزيَم عي



ري  نأ قَ لأَعةي الأَعقأ َرَف، َفَماَل إيلَيأهي َوَأطأَلَقُه، َوَأزَاَل نُ وَّابَُه مي َشأ تَ عأَطَف َلُه َأَخاُه الأَمليَك اْلأ لأَعةي ُشوَش، َوق َ  فَاسأ
 َوَسلََّمُهَما إيلَيأهي.

نأ  نأَجاَر مي َا َكاَنتأ ليسي َر، َوإيَّنَّ ََ َرفي َميأٌل إيََل قَ لأَعةي َتلِي يَ عأ َشأ يني َعني الأَمليكي اْلأ َر الدِي َي  َوبَ َلَغ َبدأ ميي الزََّما َقدي
رُ  يُث يفي َذليَك، َفَسلََّمَها إيلَيأهي َبدأ َدي يثيهي، َوطَاَل اْلأ . َوَحدي يني  الدِي

 
يني  ري الدِي َي إيََل َبدأ زَا ارييَّةي َوالزَّوأ َكَّ دي قيََلعي اْلأ ُر َعوأ  ذيكأ

َي َوا َسا حأ َن اْلأي ليَها َما ظَنُّوُه مي َعلأ َمَع َأهأ َأ َي َلَأ يَ  زَا ارييَّةي َوالزَّوأ َكَّ ا َمَلَك زَنأكيي قيََلَع اْلأ ، َبلأ َلمَّ َعامي ن أ ْلأي
ُه، َوَضيَّقَ  دَّ ،  فَ َعَل ضي ِأ َسانُُه إيلَيأهي هي َورََعاََّيُه َوإيحأ يني َمَع ُجنأدي ري الدِي َعاُل َبدأ ِأ َأف أ ُلُغُه ََ يَ ب أ ، وََكا ِأ َعَليأهي

َُوُه مي  َل نأُه ليَما َأسأ ُف مي َوأ ُِ اْلأ َد إيلَيأهي، َوََيأنَ ُعُه ََ الأَعوأ ، وََكانُوا يُرييُدو ِأ َواَل َْلُ َمأ لُُه اْلأ ََ نأ َذليَك، فَ َلمَّ َوَبذأ ا َكا
تِي  َرَة َوسي َ َعشأ يني يفي الأُمَحرَّمي َسَنَة ََثَاّني ري الدِي ِأ فََأرأَسُلوا إيََل َبدأ َا فَ َعَل َمَعُه َلُنوا ِبي ََ َأعأ ِي اْلأ ليي اَئٍة يفي التَّسأ مي

نأ إيقأطَاٍع َيكُ  ًئا مي ، َوذََكُروا َشي أ ِأ ُه َو َعن أ َأ َن، َوالأَع نأُه الأُيمأ ِأ إيََل َذليَك، إيلَيأهي، َوَطَلُبوا مي ، فََأَجاَِبُ ِأ َُ َْلُ و
َأ َلُه. ِأ َيَأَذ نُُه يفي َذليَك، فَ َل َتأأذي َرفي َيسأ َشأ  َوَأرأَسَل إيََل الأَمليكي اْلأ

ِأ َغَرضً  ُه ن أ ُلغأ مي ِأ يَ ب أ يَّةي، فَ َل ، َفَجَمَع َُجُوًعا، َوَحَصَر قَ لأَعَة الأعيَمادي َرفي َشأ نأدي اْلأ نأ عي ، اَوَعاَد زَنأكيي مي
َرفي يفي الأَمعأََن، َوَبذَ  َشأ ِي إيلَيأهي، َفَكَتَب إيََل الأَمليكي اْلأ ليي يني يفي التَّسأ ري الدِي َل َلُه قَ لأَعَة َوَأَعاُدوا ُمَراَسَلَة َبدأ

ََ لَُه، فََأرأَسلَ  َها، فََأذي ذي ََ َلُه يفي َأخأ َريأني ليَيأأَذ هأ َ الن َّ يبينَي، َوويََليًَة َبنيأ وَّاَب  ُجَديأَدَة َنصي َها ُكلََّها الن ُّ إيلَي أ
. ِأ َا َبَذَلُه َْلُ يني ِبي ُر الدِي َها، َوَوَّفَّ َلُه َبدأ ليَها، َورََحَل زَنأكيي َعن أ َسَن إيََل َأهأ  َوَتَسلَُّموَها َوَأحأ

َي َوالزِيَّيَ  َسا حأ َن اْلأي ِأ مي َا فَ َعُلوا َوَما َوَصَلُه َع ُجنأُد َِبقيي الأقيََلعي ِبي ا َسَي ِي فَ َلمَّ ليي ِأ يفي التَّسأ ُبوا ُكلُُّه َدةي، رَغي
نأقيَيادي إيلَيأهي، َوالأعَ  ليَها َعَلى طَاَعتيهي َواَلي َََقتأ َكليَمُة َأهأ وَّاَب، َوات َّ ُِ الن ُّ ََّ الأَعَساكيَر إيلَيأهي، َفَسريََّ إيلَيأهي َجُب َأ

ٍر، َوخي  ََّيري َبكأ َزييَرةي، َودي ، َواْلأ امي َن الشَّ َتَمَعتأ مي  ََلَط،اجأ
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ُلَها َوَسأَ  رَُّقوا َحَضَر َأهأ ََ ا تَ  ُروا َعَلى َذليَك، فَ َلمَّ دي ِأ يَ قأ ، فَ َل هي الأقيََلعي تيَعاَدةي َهذي َأ َوَغريأيَها، يفي اسأ ُلوا َأ
َسَن َمنأ قَاَل: نٍَّة، َوَلَقدأ َأحأ ًوا بيَغريأي مي َأ ًوا َع َأ ، فَ َعاَدتأ َص ِأ ُه ن أ َخَذ مي  تُ ؤأ

لَ  ًَل  ََل َسهأ ٍَ َوحأ َزأ َأ َتَشأأ ََتأَعلأ ِبي ًَل ... َوإي  إيَلَّ َما َجَعَلتأ َسهأ
َي ليَما َمَنَع، َوُهَو َعَلى ُكلِي َشيأ  عَّاُل ليَما يُرييُد، ََل َمانيَع ليَما َأعأَطى، َوََل ُمعأطي ََ يٌر.فَ تَ َباَرَك اَّللَُّ الأ  ٍء َقدي

 
دي كييَكاُوَس ويََليََة َحَلَب،  ُر َقصأ ، َواَّنأيَزامي كييَكاُوسَ ذيكأ َرفي َشأ بيَها ليْلأ  َوطَاَعةي َصاحي

غَ  ًدا ليلت َّ ُرو َمليُك الرُّومي إيََل ويََليَةي َحَلَب، َقصأ سأ يني كييَكاُوُس بأُن َكيأخي زُّ الدِي َنةي َساَر عي هي السَّ لُّبي يفي َهذي



يني يُوُسَف. َفأَضُل بأُن َصََلحي الدِي َها، َوَمَعُه اْلأ  َعَلي أ
َي إيََل َصاحي وَ  ُقََل ، َفَكاََن يَ ن أ لنَّاسي َعايٌَة ِبي َما َشرٌّ َكثيرٌي َوسي َي فييهي ََلَب رَُجََل ََ ِبي بيَها َسَبُب َذليَك أَنَُّه َكا

ًة، فَ لَ  دَّ ُهَما شي ن أ رَُه، فَ َلقيَي النَّاُس مي َغَرا َصدأ يَّتيهي، فََأوأ يني َعنأ رَعي ري بأني َصََلحي الدِي َ الأَمليكي الظَّاهي ا تُ ُويفِي مَّ
َما، َوسَ  ليهي ثأَل فيعأ َعُل مي َأ َّنأ يَ  َُِهَا ِمي َعَدُِهَا َوَغريأ يني طُغأُرلأ أَب أ َهاُب الدِي َر شي َمأ َ اْلأ ُر َوَوِلي دَّ َهَذا الأَباَب الظَّاهي

َي َكسَ  ا رََأى الرَُّجََل ليهي، فَ َلمَّ نأ َأهأ ليهي، َوَلَأ يَُطرِيقأ إيلَيأهي َأَحًدا مي َما َلزيَما بُ ُيوََتَُما، َوََثَر َعَلى فَاعي اَد ُسوقيهي
دَ  ارَقَا َحَلَب، َوَقصأ ََ رِي َفَخافَا، فَ  َن الشَّ اُه مي ََ َل ُدوُِهَا ليَما َكاََن َأسأ ا كييَكاُوَس ِبييَما النَّاُس، َوآُذوُِهَا، َوََتَدَّ

هي أَنَُّه َمََّت َقَصَدَها ََل  سي َأ َُ َعَليأهي ُملأُك فََأطأَمَعاُه فييَها، َوقَ رَّرَا يفي نَ  َ يََديأهي، َوأَنَُّه ََيأليُكَها، َويَ ُهو ُبُت َبنيأ  تَ ث أ
 َما بَ عأَدَها.

ُِّ َلَك َهَذا إيَلَّ  َحابيهي، َوقَاُلوا َلُه: ََل يَتي نأ َأصأ ا َعَزَم َعَلى َذليَك َأَشاَر َعَليأهي َذُوو الرَّأأيي مي ََ  فَ َلمَّ َأ َيُكو ِبَي
نأ بَ يأ  َفأَضُل بأُن َمَعَك َأَحٌد مي نأقيَياُد إيلَيأهي ; َوَهَذا اْلأ َها اَلي لي الأبيََلدي َوُجنأدي ُهَل َعَلى َأهأ تي أَيُّوَب ليَيسأ

َدًة فييَما  َنُكَما قَاعي ُبُه َمَعَك، َوتُ َقرِيُر بَ ي أ حي َتصأ َلَحُة أَنََّك َتسأ يني ُهَو يفي طَاَعتيَك، َوالأَمصأ َصََلحي الدِي
َن الأ  َتَحانيهي مي َأ ََ َمَعَك َأطَاَعَك النَّاُس َوَسُهَل َعَليأَك َما ُترييُد.تَ  ، َفَمََّت َكا  بيََلدي

َيألي َواْلأيَيامي  َن اْلأ ًئا َكثيريًا مي َرَمُه، َوَْحََل إيلَيأهي َشي أ نأ َُسَيأَساَط إيلَيأهي، َوَأكأ َفأَضَل مي َضَر اْلأ ََلحي فََأحأ  َوالسِي
َتََتَتي الأقَ  نأ َحَلبَ َوَغريأي َذليَك، َواسأ َتُحُه مي َأ ََ َما يَ  َأ َيُكو نَ ُهَما َأ ُد بَ ي أ  َواعي
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ََّيرَ  ََ دي ُدو صي ََع، ُثَّ يَ قأ ُطأَبُة َلُه يفي َذليَك َأَجأ ، َوُهَو يفي طَاَعةي كييَكاُوَس، َواْلأ َفأَضلي َا ليْلأ َزييَرةي،  َوَأعأَماْلي اْلأ
َّا بيَيدي الأَمليكي ا َتُحونَُه ِمي َأ َُ ليكييَكاُوَس. َفَما يَ  ََزرييَّةي، َتُكو َن الأبيََلدي اْلأ ََ َوالرَُّها مي ثأَل: َحرَّا َرفي مي َشأ ْلأ

َفأضَ  ، فَ َتَسلََّمَها اْلأ ََ َُ َعَلى َذليَك، َوََجَُعوا الأَعَساكيَر َوَساُروا، َفَمَلُكوا قَ لأَعَة رَعأَبا َا ََيأ ُل، َوَجَرتي اْلأ
يَنئيٍذ إيلَيأ  َما.َفَماَل النَّاُس حي  هي

. َفَحَصُروُه وَ  يني َدلأَدرأم الأَياُروقييُّ ري الدِي بُ َها َوَلُد بَدأ َر، َوفييَها َصاحي ُقوا َعَليأهي ُثَّ َسارَا إيََل قَ لأَعةي َتلِي َِبشي َضي َّ
عَ  َتشأ ، فَاسأ َفأَضلي َها إيََل اْلأ هي، َوَلَأ ُيَسلِيمأ سي َأ نأُه، فََأَخَذَها كييَكاُوَس لينَ  نأ َذليَك، َوَمَلُكوُه مي َفأَضُل مي َر اْلأ

 ََ َأ َيُكو َعُل بيهي َهَكَذا، َفََل َُيأُصُل إيَلَّ َأ َأ َأ َمَلَك َحَلَب يَ  ري، َوَخاَف أَنَُّه إي  َقدأ َوقَاَل: َهَذا َأوَُّل الأَغدأ
َعُلُه، وََكَذليكَ  َأ ََ يَ  ا َكا ُتُه، َوَأعأَرَض َعمَّ ََتَتأ نيي َّ ََ َتُه ليَغريأيهي فَ  ََّ  قَ َلَع بَ ي أ ََ َأ ، َفَكانُوا َيظُنُّو ُل الأبيََلدي أَيأًضا َأهأ

َُوا. دَّ َذليَك َوقَ  ا ضي ا رََأوأ ُر، فَ َلمَّ َمأ ُِ اْلأ ُهَل َعَليأهي َفأَضَل ََيأليُكَها فَ َيسأ  اْلأ
نَُّه ُمََلزيٌم قَ لأَعَة َحَلبَ  ُب َحَلَب، فَإي ري َصاحي يني َأََتبيكأ َوَلُد الظَّاهي َهاُب الدِي َها، َوََل  َوَأمَّا شي ن أ ََل يَ نأزيُل مي

ا َحَدثَ  نأ ََثئيٍر يَ ُثوُر بيهي، فَ َلمَّ فًا مي ُر، َخوأ هي َكاَنتأ َعاَدَتُه ُمذأ َماَت الظَّاهي اريقُ َها الأبَ تََّة، َوَهذي ََ ُر  يُ  َمأ َهَذا اْلأ
يَنةَ  ُنأُد الأَمدي ُل الأبَ َلدي َواْلأ َِ َأهأ َا َسلَّ َأ َُيأُصُروُه، َوُرِبَّ ِأ إيلَيأهي، فََأرأَسَل إيََل  َخاَف َأ َفأَضلي ليَميأليهي إيََل اْلأ



يهي إيلَ  عي َتدأ ََلَط َوَغريأيَها، َيسأ ََزرييَّةي َوخي ََّيري اْلأ بي الدِي ، َصاحي لي َرفي ابأني الأَمليكي الأَعادي َشأ ََ الأَمليكي اْلأ يأهي ليَتُكو
كَّ  ََ َلُه، َوََيأَعُل السِي ِأ َلُه، َوََيأطُُبو ََّ َوَلَد طَاَعتُ ُه َ َتاَر، َوْلي نأ َأعأَمالي َحَلَب َما اخأ هي، َوَيَأُخُذ مي َسأي َة ِبي

نأَدُه. َوَأرأَسَل إيََل  ِأ يفي َعَساكيريهي الَِّتي عي تيهي، فََأَجاَب إيََل َذليَك، َوَساَر إيلَيأهي ري ُهَو ابأُن ُأخأ الأَباقينَي  الظَّاهي
ِأ إيلَيأهي، َوَسرَُّه َذليَك  ، َونَ َزَل َيطأُلبُ ُه ِأ َُه ٍء َوَغريأ نأ َطيأ َضَر إيلَيأهي الأَعَرَب مي ، َوَأحأ ِأ يعيهي َمي َلَحةي الأَعامَّةي ْلي ليلأَمصأ

ري َحَلَب.  بيظَاهي
َا، تيَماعي الأَعَساكيري ِبي َُعاَجَلةي َحَلَب قَ بأَل اجأ رُي ِبي َفأَضُل ُيشي ََ اْلأ َر َكا ا َأَخَذ كييَكاُوَس َتلَّ َِبشي َل َوقَ بأ  َوَلمَّ

ََها ليئَ  ُد َمنأبيَج َوَغريأ صي ُزوا، فَ َعاَد َعنأ َذليَك، َوَصاَر يَ ُقوُل: الرَّأأُي أَن ََّنا نَ قأ َأ َُيأَتاُطوا َويَ َتَجهَّ ِأ َأ َقى َْلُ َلَّ يَ ب أ
نأ تَ  ُهوا مي َء ; فَ تَ َوجَّ َي يفي ََل َشيأ ي َوُمُروري الزََّما ًدا ليلتََّمادي ٌء، َقصأ َهةي َورَاَء ظُُهوريََن َشيأ َر إيََل جي لِي َِبشي

َكري كييَكاوُ  نأ َعسأ ٌة مي ََ طَائيََ َمتيهي ; وََكا ، َوَساَرتي الأَعَرُب يفي ُمَقدِي ِأ َرُف َْنأَوُه َشأ َم اْلأ َس، َْنأَو َمنأبيَج، َوتَ َقدَّ
ِأ  نأ َمَعُه ِأ َوالأَعَرُب َومي ا ُه َمَتُه َلُه فَالأتَ َقوأ تَ تَ ُلوا،  أَلأفي فَاريٍس، َقدأ َسبَ َقتأ ُمَقدِي ِ، فَاق أ َريفي َشأ َكري اْلأ َن الأَعسأ مي

َوأ  َب ْلي هأ ِأ َوالن َّ ُه ن أ َر مي َسأ ثَ َر الأَعَرُب اْلأ نَي، َوَأكأ َهزيمي َكُر كييَكاُوَس، َوَعاُدوا إيلَيأهي ُمن أ ََزَم َعسأ ِأ فَاَّنأ َدةي َخيأليهي
.  َوَدبَري َخيألي الرُّومي
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حَ  ا َوَصَل إيلَيأهي َأصأ ا فَ َلمَّ هي َخائيًَ َل إيََل بيََلدي ، َبلأ َوَلَّ َعَلى َأعأَقابيهي َيطأويي الأَمَراحي ُبتأ نَي َلَأ يَ ث أ َهزيمي ابُُه ُمن أ
ا َوَصَل إيََل َأطأَرافيَها َأقَاَم.  َيََتَقَُّب، فَ َلمَّ

، َوإيَلَّ  َرأبي ْلأ رٌّ ََل َمعأريَفَة َلُه ِبي ٌّ غي َنَُّه َصِبي َا فَ َعَل َهَذا ْلي َماَُتَا بَ عأُضَها َوإيََّّ  فَالأَعَساكيُر َما بَريَحتأ تَ َقُع ُمَقدِي
َكري   نأ َعسأ َا ََجأٌع مي َر، َوِبي ، َوَحَصَر َتلَّ َِبشي ََ َرُف، َفَمَلَك رَعأَبا َشأ يَنئيٍذ اْلأ َعَلى بَ عأٍض، َفَساَر حي

، ِأ ُه ن أ َذتي الأَقلأَعُة مي ا َوَصُلوا إيََل   كييَكاُوَس، فَ َقاتَ ُلوُه َحَّتَّ ُغليُبوا، فَُأخي َرُف، فَ َلمَّ َشأ ُِ اْلأ َوَأطأَلَقُه
َبُحوهُ  تَ قأ َِ َذليَك َعَلى النَّاسي َكافًَّة، َواسأ ، فَ َهَلُكوا فَ َعُظ ِأ َرقَ َها َعَليأهي ِأ يفي َداٍر َوَأحأ ، كييَكاُوَس َجَعَلُه

لأُه اَّللَُّ تَ َعاََل ليَعَدمي الرَّ  َُوُه، ََل َجَرَم َلَأ َُيأهي َع َتضأ ثَةي.َواسأ َادي هي اْلأ َةي يفي قَ لأبيهي، َوَماَت َعقييَب َهذي  ْحأ
 ََ بي َحَلَب، وََكا ، َصاحي يني َأََتبيكأ َهابي الدِي نأ بَ َلدي َحَلَب إيََل شي ََها مي َر َوَغريأ َرُف َتلَّ َِبشي َشأ َِ اْلأ َوَسلَّ

هي، فََأََتُه اْلأَ  َتَضتي َعازيًما َعَلى اتِيَباعي كييَكاُوَس، َوُدُخولي بيََلدي ، فَاق أ لي ََبُ بيَوفَاةي أَبييهي الأَمليكي الأَعادي
ُِ إيَذا تُ وُ  ي َُ الأَعظي لأطَا ثأُل َذليَك السُّ َر، َومي صأ ََّيري مي َيرينأَج بيدي ََّ الأ َ َد إيََل َحَلَب، ْلي ليَحُة الأَعوأ َا الأُمصأ َ رِبَّ يفِي

بيهي.َجَرى َخَلٌل يفي الأبيََلدي ََل تُ عأَرُف الأَعاقيَبُة فيي ُهَما َأَذى َصاحي ن أ َيَي ُكلٌّ مي َها، وَُك  هي، فَ َعاَد إيلَي أ
 

هي بَ عأَدهُ  لي َوُملأكي َأوأََلدي ُر َوفَاةي الأَمليكي الأَعادي  ذيكأ
ا تِيمي َرَة َوسي نأ َسَنةي ََخأَس َعشأ َرةي مي خي ري بأُن أَيُّوَب َسابيَع َُجَاَدى اْلأ ُل أَبُو َبكأ َ الأَمليُك الأَعادي َئٍة، َوَقدأ تُ ُويفِي



تِينيَ  َر َسَنَة َأرأَبٍع َوسي صأ ََّيَر مي رييُكوهأ دي يأَن شي هي َأُسدي الدَّ نأَد ُملأكي َعمِي ِأ عي لَتيهي اَئٍة،  ذََكرأََن ابأتيَداَء َدوأ مي َوََخأسي
هي، َوَسا َر، بَ عأَد َعمِي صأ ََّيَر مي يني يُوُسُف بأُن أَيُّوَب دي ا َمَلَك َأُخوُه َصََلُح الدِي ُه َوَلمَّ ََ َل َتخأ امي اسأ َر إيََل الشَّ

ريَةي. ني السِي لي َوُحسأ َا ُهَو َعَليأهي َمنأ تَ َوفُّري الأَعقأ لأًما ِبي َر ثيَقًة بيهي، َواعأتيَماًدا َعَليأهي، َوعي  ِبييصأ
َر، َكَما ذََكرأََنُه، َوبَقي  صأ ََّيَر مي َق َودي َمشأ يني َمَلَك دي َ َأُخوُه َصََلُح الدِي ا تُ ُويفِي ، فَ َلمَّ َي َي َماليًكا ليلأبيََلدي إيََل اْلأ

اَئٍة، َقَصَد ُهَو َمرأجَ  تِيمي َرَة َوسي َيرينأُج، َكَما ذََكرأََنُه َسَنَة َأرأَبَع َعشأ ا َظَهَر الأ  فَ َلمَّ

(10/326) 

 

تَ َقَل ُهَو إيََل َعاليقينَي، فََأقَ  َر ان أ صأ ََّيري مي َيرينأُج إيََل دي ا َساَر الأ ََّري، فَ َلمَّ َل إيََل الصُّ َ َوْحُي اَم بيهي َوَمريَض، َوتُ ُويفِي
َا. لَتُّأبَةي الَِّتي َلُه ِبي َق. َفُدفيَن ِبي َمشأ  دي

َرُه  َمُع َما َيكأ يَعٍة، َصُبورًا َحلييًما، َذا َأََنٍة، َيسأ يٍد، َوَخدي ٍر َشدي يٍد، َوَمكأ ََ َعاقيًَل، َذا رَأأٍي َسدي وََكا
ي َعَليأهي َحَّتَّ َكأَنَّهُ  ٍء َوإيَذا َلَأ َتُكنأ َحاَجٌة  َويُ غأضي َاَجةي ََل يَقيُف يفي َشيأ ََرجي َوقأَت اْلأ َمعأُه، َكثيرَي اْلأ َلَأ َيسأ

 َفََل.
نأ َسَنةي َأرأبَعينَي َوََخأ  ََ يفي الأُمَحرَّمي مي ليَدُه َكا ََّ َموأ َ ََ ُعُمُرُه ََخأًسا َوَسبأعينَي َسَنًة َوُشُهورًا ْلي اَئٍة، وََكا مي سي

َر يفي َوَملَ  صأ يهي، َوَمَلَك مي َفأَضلي ابأني َأخي َن اْلأ اَئٍة مي مي عينَي َوََخأسي ي َوتيسأ ََ َسَنَة اث أنَ َتنيأ َق يفي َشعأَبا َمشأ َك دي
نأُه أَيأًضا. عينَي َأوأ مي تٍِ َوتيسأ نأ َسَنةي سي ري مي خي  رَبييٍع اْلأ

نأ ُمَنافَاةي الطََّواليعي أَنَّ  نأ َأعأَجبي َما رَأَيأُت مي ُه َومي نأُه َعمُّ َفأَضُل َِمأَلَكًة َقطُّ إيَلَّ َوَأَخَذَها مي ُه َلَأ ََيأليكي اْلأ
، َوالرَُّها، َوَميَّافَاريقينَي َسنَ  ََ َفأَضَل َحرَّا َنُه اْلأ يني َأقأَطَع اب أ ََّ َصََلَح الدِي ُل، فََأوَُّل َذليَك َأ تٍِ الأَعادي َة سي

َل بَ عأَدُه، َوََثَانينَي، بَ عأَد َوفَاةي َتقييِي الدِي  ا َوَصَل إيََل َحَلَب َأرأَسَل أَبُوُه الأَمليَك الأَعادي َها، فَ َلمَّ ، َفَساَر إيلَي أ يني
نأُه. هي الأبيََلَد مي نأ َحَلَب، َوَأَخَذ َهذي  فَ َردَُّه مي

نأُه، ُثَّ مَ  َق، فََأَخَذَها مي َمشأ يَنَة دي َفأَضُل بَ عأَد َوفَاةي أَبييهي َمدي يهي الأَمليكي ُثَّ َمَلَك اْلأ َر بَ عأَد َوفَاةي َأخي صأ َلَك مي
نأُه. نأُه، ُثَّ َمَلَك َصرأَخَد فََأَخَذَها مي  الأَعزييزي، فََأَخَذَها أَيأًضا مي

 ، ََ ُيو هأ َعةي صي َن الرَُّخامي ُملأَقاًة يفي بَ ي أ سي َسارييًَة مي لأبَ يأتي الأُمَقدَّ نأ َهَذا أَنَِّني رَأَيأُت ِبي َس لَيأ َوَأعأَجُب مي
مَ  ُقَلَها إيََل دي َفأَضُل لييَ ن أ ََ َقدأ َأَخَذَها الأَمليُك اْلأ هي َكا َعةي: َهذي لأبَ ي أ ي ِبي ُلَها، فَ َقاَل الأَقسُّ الَّذي ث أ ََّ مي َق، ُثَّ إي شأ

نأ  نأُه فََأَخَذَها. َوَهَذا َغايٌَة، َوُهَو مي ، َطَلبَ َها مي َفأَضلي َن اْلأ َل َأَخَذَها بَ عأَد َذليَك مي َأعأَجبي َما  الأَعادي
 ُُيأَكى.

دً  َل ُُمَمَّ َر الأَمليَك الأَكامي هي. َفَجَعَل ِبييصأ َ َأوأََلدي َِ الأبيََلَد يفي َحَياتيهي َبنيأ ُل َقدأ َقسَّ ََ الأَعادي َق، وََكا َمشأ ا، َوبيدي
َي الأُمجَ  ُصو َن اْلُأ َِي َوالأَكَركي َوَغريأيَها مي ُرأُد ، َوَطََبييَّةي، َواْلأ سي يَسى، َوَجَعَل َوالأُقدأ َِ عي َنُه الأُمَعظَّ اويرَةي َْلَا، اب أ

َرفي ُموَسى، َوَأعأَطى الرُّ  َشأ بأنيهي الأَمليكي اْلأ َا َلي ََلَط َوَأعأَماْلي َزييَرةي َوَميَّافَاريقينَي َوخي ََّيري اْلأ هي بَ عأَض دي َها ليَوَلدي



يني َغازيي، َوَأعأَطى قَ لأَعَة َجعأََبَ ليَوَلدي  َهابي الدِي ِأ شي ُه ن أ َ ثَ َبَت ُكلٌّ مي ا تُ ُويفِي َافيظي َأرأَسََلَ َشاهأ ; فَ َلمَّ هي اْلأ
َلَكةي الَِّتي َأعأطَاُه أَبُوُه،  يفي الأَممأ
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َ َأوأََلدي  َأ ََيأريَي َبنيأ تيََلفي َما َجَرتي الأَعاَدُة َأ خأ َن اَلي ِأ مي نَ ُه اقًا َحَسًنا َلَأ ََيأري بَ ي أ ُقوا اتِيََ ََ الأُمُلوكي بَ عأَد  َوات َّ
ريًدا مي  ََ نأَدُه ُمن أ َيأُث َُيأُضُر عي َخري ِبي ْلأ ِأ يَثيُق ِبي ُه ن أ َدةي، ُكلٌّ مي سي الأَواحي َأ ، َبلأ َكانُوا َكالن َّ ِأ هي َكريهي آَِبءي نأ َعسأ

ِي َما َلَأ  ُكأ ري َواْلأ َمأ اذي اْلأ ََ نأ نَ  ا مي ، َورََأوأ ِأ .َوََل ََيَافُُه، َفََل َجَرَم زَاَد ُملأُكُه ِأ   يَ َرُه أَبُوُه
يَ  مأ بَةي دي ، َويفي نَ وأ ََلمي سأ بُّ َعني اْلأي ُِ، َواْلأيَهاُد، َوالذَّ ُِ اْلأيلأ َِ الأُمُلوُك، فييهي ِأ نيعأ ريي إيَّنَُّ ايٌَة، َوَأمَّا َوَلَعمأ ََ اَط كي

ُرُه َمَطًرا كَ  نأَدُه َُمَلٌّ، َبلأ َُيأطي َرُف فَ َليأَس ليلأَمالي عي َشأ ُِ الأَمليُك اْلأ يَّةي، َدائي َوالي الرَّعي ََّتيهي َعنأ َأمأ ثيريًا ليعي
َعايََة َساٍع. َمُع سي ، ََل َيسأ َي َسا حأ  اْلأي

 
ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

َنَُّه بَ َلغَ  َياَط، ْلي مأ لي َعنأ َأرأضي دي ُل بأُن الأَعادي ي الأَقعأَدةي، رََحَل الأَمليُك الأَكامي َنةي، يفي ذي هي السَّ ََّ ُه أَ يفي َهذي
ََاَرَق َمنأزيلََتهُ  ، فَ  ِأ َوَضُه، َفَخافَ ُه ائيزي عي ََ يهي الأ َتَمُعوا َعَلى ََتألييكي َأخي َُمَراءي َقدأ اجأ َن اْلأ تَ َقَل ََجَاَعًة مي ، فَان أ

نأ َذليَك، َوَقدأ تَ َقدَّ  ُنوا مي َياَط بَ رًّا َوَِبأًرا، َوََتَكَّ مأ يَنئيٍذ دي َها، َوَحَصُروا حي َيرينأُج إيلَي أ ًصى َسَنَة َأرأَبَع الأ تَ قأ َم ُمسأ
اَئٍة. تِيمي َرَة َوسي  َعشأ

 ]الأَوفَ َياُت[
، وََكا افيعييُّ قييُه الشَّ ََ ٍر، الأ ََ بأني ُمَهاجي ُد بأُن ُعلأَوا يني ُُمَمَّ َ َشَرُف الدِي ، تُ ُويفِي ََ ُمَدرِيًسا يفي َوفييَها يفي الأُمَحرَّمي

 ََ ، وََكا لي صي لأَموأ ةي َمَداريَس ِبي دَّ َُه اَّللَُّ.عي ، َرْحي َِ الأَقلأبي يني َسليي ًا َكثيرَي اْلأَريأي َوالدِي  َصاْلي
 َِ َاكي ََ اْلأ َرُب النَّاسي إيلَيأهي، وََكا ةي، َوَأق أ ََ َليي ُّ َخاصُّ اْلأ يني َْنَاٌح الشََّراِي زُّ الدِي َ عي لَتيهي، َكثيرَي  َوفييَها تُ ُويفِي يفي َدوأ

َي َوالأمَ  َسا حأ لي َواْلأي َرُب الأَعدأ لَيأهي َكاَنتي النِيَهايَُة َوبيهي ُيضأ بيريُُه فَإي ُلُه َوَتدأ ، َوَأمَّا َعقأ ُروفي َوالأَعَصبييَّةي ليلنَّاسي عأ
 الأَمَثُل.

ةي، ق َ  ُجَّ ْلأ ، الأُمَلقَُّب ِبي وييُّ ، النَّحأ َسني اْلأيلِييُّ ََ أَبُو اْلَأ ري بأني َهاُرو َ َعلييُّ بأُن َنصأ َعَلى ابأني  َرأَ َوفييَها تُ ُويفِي
ابي َوَغريأيهي.  اْلأَشَّ
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اَئة[ تِيمي َرَة َوسي تَّ َعشأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
616 - 

اَئةٍ  تِيمي َرَة َوسي تَّ َعشأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة سي
يهي  ُقَباَذ َأخي ُر َوفَاةي كييَكاُوَس َوُملأكي َكي أ  ذيكأ

َ الأَمليُك  َنةي تُ ُويفِي هي السَّ ُب يفي َهذي ، َصاحي َأ ََل ُرو بأني قَ لأجي َأرأسي سأ يني كييَكاُوُس بأُن َكيأخي زُّ الدِي الأَغاليُب عي
ََ َقدأ ََجََع َعَساكيَرُه، َوَحَشَد، َوَسارَ  ، وََكا نأ بَ َلدي الرُّومي نَ ُهَما مي  إيََل ُقونيَيَة، َوَأقأَصَرا َوَمَلطأَيَة َوَما بَ ي أ

دي بيََلدي الأمَ  َد، َمَلطأَيَة َعَلى َقصأ بي آمي ، َصاحي يني ري الدِي َ ََنصي َنُه َوَبنيأ تَ َقرَّتأ بَ ي أ َدٍة اسأ َرفي ليَقاعي َشأ ليكي اْلأ
، وَ  ِأ هي ةي يفي بيََلدي كَّ بي إيرأَبَل، وََكانُوا َقدأ َخطَُبوا َلُه، َوَضَربُوا اَسأَُه َعَلى السِي ، َصاحي يني ََّري الدِي ُقوا َوُمَظ ََ ات َّ

َرفي  َشأ . َعَلى الأَمليكي اْلأ لي صي لأَموأ يني ِبي ري الدِي  َوَبدأ
لي َْنأَدًة ليَصاحي  صي ريي إيََل الأَموأ َا َعني الأَمسي َرَف ِبي َشأ َنَع الأَمليَك اْلأ ري َفَساَر كييَكاُوُس إيََل َمَلطأَيَة ليَيمأ بيَها بَدأ

ََ َقدأ  لي َغَرًضا، وََكا صي َن الأَموأ ُلُغ مي يني يَ ب أ َََّر الدِي ، َلَعلَّ ُمَظ يني َتدَّ َمَرُضُه َعاَد  الدِي ا اشأ لُّ، فَ َلمَّ َعليَق بيهي السُّ
ا َأَخذَ  ََ َُمأُبوًسا، َقدأ َحَبَسُه َأُخوُه كييَكاُوُس َلمَّ ُقَباُذ، وََكا َ َوَمَلَك بَ عأَدُه َأُخوُه َكي أ َها، فَ تُ ُويفِي  الأبيََلَد َعن أ

َحابيهي بيَقتأليهي، فَ لَ  نأُه، َوَأَشاَر َعَليأهي بَ عأُض َأصأ ُلُح ليلأُملأكي مي َ َلَأ ََيأُلفأ َوَلًدا َيصأ ا تُ ُويفِي ، فَ َلمَّ َعلأ َأ ِأ يَ 
ُقَباَذ َوَملَُّكوُه. َوَمنأ )بُغيَي َعَليأهي لَيَ نأُصَرنَُّه اَّللَُّ( . ُنأُد َكي أ َرَج اْلأ ، فََأخأ ِأ َغريهي  ليصي

َضرَ  َتدَّ َمَرُضُه، فََأحأ ا اشأ ، َوَحلََّف َوقييَل َبلأ َأرأَسَل كييَكاُوُس َلمَّ لأُملأكي ، َوَوصَّى َلُه ِبي ني جأ َن السِي نأَدُه مي ُه عي
َن الرُّومي الأُمَجاويرييَن ليبي  ، َوَخاَف أَيأًضا مي َي الرُّومي ُب َأرأَز ُه َصاحي ُه َعمُّ ََ ا َمَلَك َخاَل هي، النَّاَس َلُه، فَ َلمَّ ََلدي

َرفي َوَصاَْلَُه، َوت َ  َشأ َرُف فََأرأَسَل إيََل الأَمليكي اْلأ َشأ َيَي اْلأ ، َوَتَصاَهَرا، وَُك َعاُضدي َعاَهَدا َعَلى الأُمَصافَاةي َوالت َّ
 َ ََلحي َما َبنيأ صأ رََّغ َِبلُُه ْليي ََ  َشرَّ تيلأَك اْلأيَهةي، َوتَ 
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َعَص َعنأَك الرِيَجاُل، وََكأَنَّهُ  ٌَ بيَغريأي  َيَديأهي، َوَلَقدأ َصَدَق الأَقائيُل: ََل َجدَّ إيَلَّ َما َأق أ َك َطعَّا ليهي َأرَاَد: َوَجدُّ بيَقوأ
. ٍَ َنا  سي

َحابيهي، َكافٌّ َعنأ َأًذى يَ َتَطرَُّق إي  يَّتيهي َوَأصأ نَُّه َحَسُن النِييَّةي ليَرعي ني النِييَّةي، فَإي ُ َوَهَذا ََثََرُة ُحسأ نأُه، َغريأ ِأ مي لَيأهي
ٍد إيََل الأبيََلدي الأُمَجاويرَةي ليبيََلدي  تيهي، ََل َجَرَم ََتأتييهي الأبيََلُد قَاصي َا َوقُ وَّ َحاِبي ًذى َوُملأٍك َمَع َضعأفي َأصأ هي ِبَي

ًوا. َأ ًوا َع َأ  َص
يهي  نأَجاَر َوُملأكي ابأنيهي ُثَّ قَ تألي ابأنيهي َوُملأكي َأخي بي سي تي َصاحي ُر َموأ  ذيكأ

َ ُقطأُب الدِي  ٍر، تُ ُويفِي ََ َن َص َنةي، ََثمي هي السَّ ُب َويفي َهذي ُدودي بأني زَنأكيي، َصاحي ُد بأُن زَنأكيي بأني َموأ يني ُُمَمَّ
َي  َسا حأ اري، َكثيرَي اْلأي يَّتيهي، َحَسَن الأُمَعاَمَلةي َمَع التُّجَّ ريَةي يفي رَعي ََ َكريَيًا، َحَسَن السِي نأَجاَر، وََكا ، سي ِأ إيلَيأهي



َحابُُه َفَكانُوا َمَعُه يفي َأرأَغدي َعيأ  ظي َوَأمَّا َأصأ َأ ًزا َعنأ حي ََ َعاجي ََ َأَذاُه، وََكا َسانيهي، َوََل ََيَاُفو ِأ ِبييحأ ُه ٍش يَ ُعمُّ
ُُموَر إيََل نُ وَّابيهي. هي، ُمَسلًَّما اْلأ  بَ َلدي

نأَشاهأ، َورَكيَب النَّاُس َمَعُه، َوبَقيَي َماليًكا ليسي  يني َشاهي َماُد الدِي ُنُه عي َ َمَلَك بَ عأَدُه اب أ ا تُ ُويفِي َة َوَلمَّ دَّ نأَجاَر عي
دي بأني زَنأكيي، َوَمَعُه َجََ  َي َلُه، َفَدَخَل َعَليأهي َأُخوُه ُعَمُر بأُن ُُمَمَّ َر َوهي ََ اَعٌة، ُشُهوٍر، َوَساَر إيََل َتلِي َأعأ

نأَجاَر إيََل الأَملي  َِ سي ََّ َسلَّ ، َعَلى َما فَ َقتَ ُلوُه، َوَمَلَك َأُخوُه ُعَمُر بَ عأَدُه فَ َبقيَي َكَذليَك إيََل َأ َرفي َشأ كي اْلأ
ََراَم ْليَ  َم اْلأ َُه، َوَأرَاَق الدَّ ي َقَطَع َرْحي ُلأكيهي الَّذي َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل، َوَلَأ َُيَتَّعأ ِبي ليهي.َنذأُكُرُه إي  جأ

نأُه َعنأ َقرييٍب، َوت ُ  َذتأ مي َوَضَها الرَّقََّة، ُثَّ ُأخي نأَجاَر َأَخَذ عي َِ سي ا َسلَّ نأُه بيَقلييٍل. َوَلمَّ َها مي ذي َ بَ عأَد َأخأ ُويفِي
يَعتَ َها َلتَ َها َتزييُد يفي الأُعُمري َوَقطي ََّ صي . فَإي ِي يَعةي الرَّحي هي َعاقيَبُة َقطي َم َروأَحُه َوَشَبابَُه. َوَهذي ُم الأُعُمَر. َوَعدي  ََتأدي

ِأ  ََلءي َبِني َمعأُروٍف َعني الأَبطَائيحي َوقَ تأليهي ُر إيجأ  ذيكأ
َ بيََل يفي  ا ُمتَ َوِلِي رييُف َمَعدًّ يني اَّللَّي الشَّ ُر ليدي ََُة النَّاصي َليي ي الأَقعأَدةي، َأَمَر اْلأ َنةي، يفي ذي هي السَّ َأ  َهذي َط، َأ دي َواسي

يَت، وَ  رييَت، َوهي نأ َتكأ اَلةي مي َن الرَّجَّ َز، َوََجََع َمَعُه مي رَي إيََل قيَتالي َبِني َمعأُروٍف، فَ َتَجهَّ يَثةي، َيسي َدي اْلأ
َرةي، َوَغريأيَها، َط: َوالأَبصأ َباري، َواْلأيلَّةي، َوالأُكوَفةي، َوَواسي َن أ  َواْلأ
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نأ رَبييَعَة. ٌم مي ِأ قَ وأ يَنئيٍذ ُمَعلَّى بأُن َمعأُروٍف، َوُه ِأ حي ُمُه ، َوُمَقدَّ ِأ  َخلأًقا َكثيريًا، َوَساَر إيلَيأهي
 َّ ِي ِأ َغرأ ِأ  وََكاَنتأ بُ ُيوَُتُ ِأ َوَأَذاُه ، وََكثُ َر َفَساُدُه َن الأَبطَائيحي ُل بيَذليَك مي ََُراتي ََتأَت ُسورَاَء، َوَما يَ تَّصي الأ

، يَحةي الأعيَراقي ي الأُمَقاريبَةي ليَبطي َواحي َن الأُقَرى، َوَقَطُعوا الطَّرييَق، َوَأفأَسُدوا يفي الن َّ ِأ مي ُل  ليَما يُ َقاريُِبُ َفَشَكا َأهأ
تَ عَ تيلأَك  ، فَاسأ ِأ ، َفَساَر إيلَيأهي ُُموعي ِأ يفي اْلأ رَي إيلَيأهي َأ َيسي ا َأ ، فََأَمَر َمَعدًّ ِأ ُه ن أ َي مي يَوا دَّ بَ ُنو الأبيََلدي إيََل الدِي

يَحةي بيُقرأبي الأ  لأَبطي َُبي، َوُهَو َتلٌّ َكبيرٌي ِبي لأَمقأ ٍع يُ عأَرُف ِبي ضي َوأ تَ تَ ُلوا ِبي ، وََكثُ َر الأَقتأُل َمعأُروٍف ليقيَتاليهي، فَاق أ عيَراقي
، َوْحُي  ِأ َواُْلُ َذتأ َأمأ ُر َوالأَغَرُق َوُأخي َسأ ِأ َواْلأ ََزَم بَ ُنو َمعأُروٍف، وََكثُ َر الأَقتأُل فييهي ، ُثَّ اَّنأ ِأ نَ ُه َلتأ رُُءوٌس  بَ ي أ

َنةي. َن السَّ ةي مي ي اْلأيجَّ َلى إيََل بَ غأَداَد يفي ذي َن الأَقت أ  َكثيريٌَة مي
دَّ  ُر عي ثَ ذيكأ  ةي َحَوادي

. يني ري الدِي َكري َبدأ نأ َعسأ يني زَنأكيي مي َماُد الدِي ََزَم عي ، اَّنأ َنةي، يفي الأُمَحرَّمي هي السَّ  يفي َهذي
ََّرُ  بي إيرأبيَل، َوَعاَد ُمَظ ، َصاحي يني ََّري الدِي نأ ُمَظ يني مي ُر الدِي ََزَم َبدأ نأ رََجٍب، اَّنأ رييَن مي يني َوفييَها، يفي الأعيشأ   الدِي

اَئٍة. تِيمي َرَة َوسي ًَّف يفي َسَنَة ََخأَس َعشأ تَ وأ َم َذليَك ُمسأ هي، َوَقدأ تَ َقدَّ  إيََل بَ َلدي
نأَجاَر،  ُب سي ُدودي بأني زَنأكيي، َصاحي ُد بأُن زَنأكيي بأني َموأ يني ُُمَمَّ َ ُقطأُب الدِي ٍر، تُ ُويفِي ََ َن َص َوفييَها، ََثمي

نأَشاهأ   .َوَمَلَك بَ عأَدُه اب أُنُه َشاهي
َياَط، َوَقدأ ذُكيَر َسَنَة َأرأَبعَ  مأ يَنَة دي َيرينأُج َمدي ، َمَلَك الأ ََ نأ َشعأَبا رييَن مي عي َوالأعيشأ َرَة  َوفييَها، يفي التَّاسي َعشأ



ُروًحا. اَئٍة َمشأ تِيمي  َوسي
 ]الأَوفَ َياُت[

لي اْلأَ  ضأ ََ يني َعبأُد الأُمطََّلبي بأُن الأ َ افأتيَخاُر الدِي َييَّةي َوفييَها تُ ُويفِي ََن ، رَئييُس اْلأ َييُّ ََن قييُه اْلأ ََ ، الأ يُّ يُّ الأَعبَّاسي اِشيي
يِي نَزييلي بَ لأَخ، َوَعنأ أَِي  طَامي يَث َعنأ ُعَمَر الأبيسأ َدي ََلَب، َرَوى اْلأ  ِبي
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َا. ِي َوَغريأيِهي َعاّني مأ  َسعأٍد السَّ
َ أَبُو الأبَ َقاءي َعبأُد اَّللَّي  ُُه.َوفييَها تُ ُويفِي وييُّ َوَغريأ ، الضَّرييُر، النَّحأ ََبييُّ ي بأني َعبأدي اَّللَّي الأُعكأ َُسنيأ   بأُن اْلأ

َسني بأني َعبأدي اَّللَّي ال ِي بأني َعلييِي بأني اْلَأ ٍد الأَقاسي ََسني َعلييُّ بأُن أَِي ُُمَمَّ َ أَبُو اْلأ ، َوفييَها تُ ُويفِي قييُّ َمشأ دِي
َا َافيُظ ابأُن اْلأ ثَ َر، اْلأ يَث فََأكأ َدي َا اْلأ َع ِبي ََ َوَسَي ََ َقدأ َقَصَد ُخَراَسا بأني َعَساكيَر، وََكا ، الأَمعأُروُف ِبي فيظي

َ يفي َُجَاَدى اْلأُ  يٌَّة، َفُجريَح، َوبَقيَي بيبَ غأَداَد، َوتُ ُويفِي لي َحَرامي ََ َُه َوَعاَد إيََل بَ غأَداَد، فَ َوَقَع َعَلى الأَق وََل، َرْحي
 اَّللَُّ.
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اَئة[ تِيمي َرَة َوسي  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأَع َعشأ
617 - 

اَئةٍ  تِيمي َرَة َوسي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َسبأَع َعشأ
ََلمي  سأ ُر ُخُروجي التَََّتي إيََل بيََلدي اْلأي  ذيكأ

تيعأ  ثَةي اسأ َادي هي اْلأ ري َهذي نينَي ُمعأريًضا َعنأ ذيكأ َة سي دَّ ُم إيلَيأهي َلَقدأ بَقييُت عي ريَها، فََأََن ُأَقدِي ظَاًما َْلَا، َكاريًها ليذيكأ
نَي؟ َوَمني الَّ  ليمي ََلمي َوالأُمسأ سأ ُتَب نَ عأَي اْلأي َأ َيكأ ُهُل َعَليأهي َأ َرى، َفَمني الَّذيي َيسأ ُر ُأخأ ًَل َوُأَؤخِي ي ريجأ ذي

َُ َعَليأهي   يَ ُهو
ي َلَأ َتليدأ  ُر َذليَك؟ فَ َيا لَيأَت ُأمِي يًّا، إيَلَّ أَنَِّني َحثَِّني ذيكأ ًيا َمنأسي تُّ قَ بأَل ُحُدوثيَها وَُكنأُت َنسأ َتِني مي ، َوََّي لَي أ ّني

ًعا، َأ ي نَ  ََّ تَ رأَك َذليَك ََل َُيأدي رييَها َوَأََن ُمتَ َوقِيٌف، ُثَّ رَأَيأُت َأ طي قَاءي َعَلى َتسأ دي َصأ َن اْلأ فَ نَ ُقوُل:  ََجَاَعٌة مي
َيعأُل يَ تَ  ثأليَها، َهَذا الأ ُم َواللََّياِلي َعنأ مي ََّيَّ َى الَِّتي َعقَّتي اْلأ يَبةي الأُكَبأ ثَةي الأُعظأَمى، َوالأُمصي َادي َر اْلأ ُن ذيكأ َضمَّ

ََّ الأَعاََلَ ُمذأ َخَلَق اَّللَُّ ُسبأَحانَُه َوتَ عَ  نَي، فَ َلوأ قَاَل قَائيٌل: إي ليمي تي اْلأَََلئيَق، َوَخصَّتي الأُمسأ َم، اََل آدَ َعمَّ
نأ َما يُ َقاريُِبَا َوََل مَ  َوارييَخ َلَأ تَ َتَضمَّ ََّ الت َّ قًا، فَإي ََ َصادي ا ِبييثأليَها، َلَكا تَ َلوأ ، َلَأ يُ ب أ َي  ا يَُدانييَها.إيََل اْلأ

َن الأَقتأ  َرائييَل مي ثي َما فَ َعَلُه ُِبأُت َنصََّر بيَبِني إيسأ ََوادي َن اْلأ ََ مي ِي َما َيذأُكُرو نأ َأعأَظ ، َوََتأرييبي الأبَ يأتي َومي لي



، الَِّتي كَ  َن الأبيََلدي ُن مي َبةي إيََل َما َخرََّب َهُؤََلءي الأَمََلعي لنِيسأ ُس ِبي ، َوَما الأبَ يأُت الأُمَقدَّ سي يَنٍة الأُمَقدَّ لُّ َمدي
َبةي إيََل َمنأ  لنِيسأ َرائييَل ِبي ، َوَما بَ ُنو إيسأ سي َعاُف الأبَ يأتي الأُمَقدَّ َها َأضأ ن أ َّنأ  مي َدٍة ِمي يَنٍة َواحي َل َمدي ََّ َأهأ قَ تَ ُلوا، فَإي

َقريَض  َأ يَ ن أ ثَةي إيََل َأ َادي هي اْلأ ثأَل َهذي ََ مي َلأَق ََل يَ َروأ َرائييَل، َوَلَعلَّ اْلأ نأ َبِني إيسأ ثَ ُر مي ََن قُتيُلوا َأكأ َأ الأَعاََلُ، َوتَ 
َيا، إيَلَّ َيَأُجوَج َوَمأأُجوَج. ن أ  الدُّ

ُقوا َعَلى َأَحٍد، َبلأ قَ تَ لُ َوَأمَّا الدَّ  ُه، َوَهُؤََلءي َلَأ يُ ب أ ََ ليُك َمنأ َخاَل نَُّه يُ بأقيي َعَلى َمني ات َّبَ َعُه، َويُ هأ اُل فَإي وا جَّ
َنَّ  نََّة، فَإي َجي ، َوقَ تَ ُلوا اْلأ لي ََوامي ََ اْلأ اَل، َوَشقُّوا بُُطو ََ َطأ  النِيَساَء َوالرِيَجاَل َواْلأ
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.َّلليَّي  ِي ي َّللَّي الأَعلييِي الأَعظي َة إيَلَّ ِبي َل َوََل قُ وَّ ، َوََل َحوأ ََ ُعو  َوإيَنَّ إيلَيأهي رَاجي
بَ َرتأُه  َتدأ َحابي اسأ َِّ َضَررَُها، َوَساَرتأ يفي الأبيََلدي َكالسَّ َتطَاَر َشَررَُها، َوَع ثَةي الَِّتي اسأ َادي هي اْلأ َذي ََّ ْلي الرِييُح، فَإي

ًما َخَرُجوا َها إيََل بيََلدي  قَ وأ ن أ ، ُثَّ مي ََ َغَر َوبيََلَساُغو ثأَل َكاشأ ََ مي َتا ، فَ َقَصُدوا بيََلَد تُ رأكيسأ نيي نأ َأطأَرافي الصِي مي
ليَها َما َنذأُكرُ  هأ ََ ِبَي َعُلو َأ ليُكوََّنَا، َويَ  َا، فَ َيمأ ثأَل ََسَرأقَ نأَد َوُِبَاَرى َوَغريأيِهي َهري، مي ٌة ُه، ُثَّ َما َورَاَء الن َّ تَ عأَُبُ طَائيََ

َها ُملأًكا، َوََتأرييًبا، َوقَ تأًَل َوََّنأًبا، ُثَّ يَ َتَجاَوُزوََّنَا إيََل ال ن أ ََ مي َرُغو َأ ، فَ يَ  ََ ِأ إيََل ُخَراَسا ُه ن أ ، مي ََ ، َوَِهََذا رَّيِي
 ََ ُدو صي ، ُثَّ يَ قأ َن الأبيََلدي إيََل َحدِي الأعيَراقي ، َوَما فييَها مي ََبلي ََ َوَأرَّانييََّة، َوَُيَرِيبُوََّنَا، َوبَ َلدي اْلأ بيََلَد َأذأرَبييَجا

َمعأ  نأ َسَنٍة، َهَذا َما َلَأ ُيسأ ُر يفي َأَقلَّ مي رييُد النَّادي ليَها، َوَلَأ يَ نأُج إيَلَّ الشَّ ثَ َر َأهأ ََ َأكأ تُ ُلو  ِبييثأليهي. َويَ قأ
ََ َوَأرَّانييََّة سَ  نأ َأذأرَبييَجا ا فَ َرُغوا مي ُ الأَقلأَعةي الَِّتي ُثَّ َلمَّ ِأ َغريأ َل ََ َفَمَلُكوا ُمُدنَُه، َوَلَأ َيسأ َوا رأ اُروا إيََل َدرأبَ نأَد شي

ِي الأُمخأ  َُم َن اْلأ عي مي زي، َوَمنأ يفي َذليَك الصُّقأ ، َواللِيكأ َي نأَدَها إيََل بَ َلدي الَلَّ ، َوَعََبُوا عي ِأ َا َمليُكُه ةي، ِبي ََ َتلي
ِأ قَ تأًَل  َسُعوُه َثري الَتُّأكي َعَدًدا، فَ َقتَ ُلوا ُكلَّ فََأوأ نأ َأكأ ِأ مي َجاَق، َوُه َأ ، َوََّنأًبا، َوََتأرييًبا، ُثَّ َقَصُدوا بيََلَد قُ 

ََل َهُؤََل  تَ وأ ، َواسأ ِأ ، َوفَارَُقوا بيََلَدُه ََ إيََل الأغيَياضي َورُُءوسي اْلأيَبالي ، فَ َهَرَب الأَباُقو ِأ ءي التَََّتُ َمنأ َوَقَف َْلُ
.َ ِأ ََل َغريأ رييهي َداري َمسي ، َلَأ يَ لأبَ ُثوا إيَلَّ ِبييقأ ٍَ رَعي زََما َها، فَ َعُلوا َهَذا يفي َأسأ  َعَلي أ

نأ بيََلدي اْلأينأدي  َا، َوَما َُيَاويرَُها مي ةي إيََل َغزأنََة َوَأعأَماْلي هي الطَّائيََ ُ َهذي َرى َغريأ ٌة ُأخأ ََ  َوَمَضى طَائيََ َتا سأ جي َوسي
.وََكرأَما ثأَل فيعألي َهُؤََلءي َوَأَشدَّ َعُلوا فييهي مي ََ ، فَ  ََ 

ََ َعَلى أَنَُّه َمَلَك ا َق الأُمَؤرِيُخو ََ ي ات َّ َكنأَدَر الَّذي سأ ََّ اْلأي ُلُه، فَإي ث أ َاَع مي ََسأ َها َهَذا َما َلَأ يُطأريق اْلأ َيا َلَأ ََيأليكأ ن أ لدُّ
َا َمَلَكَها يفي َْنأ  رأَعةي، إيََّّ هي السُّ لطَّاَعةي، يفي َهذي َن النَّاسي ِبي َي مي َا َرضي ُتلأ َأَحًدا، إيََّّ نينَي، َوَلَأ يَ قأ ري سي وي َعشأ

ًَل، َوَأعأَدَل َأهأ  َمارًَة َوَأهأ ثَ َرُه عي َسَنُه، َوَأكأ َرأضي َوَأحأ َن اْلأ ثَ َر الأَمعأُموري مي َرأضي َوَهُؤََلءي َقدأ َمَلُكوا َأكأ لي اْلأ
ريًَة، يفي  ََلقًا َوسي ، َأخأ ِأ َْنأوي َسَنٍة، َوَلَأ يَ بأَق َأَحٌد يفي الأبيََلدي الَِّتي َلَأ َيطأُرُقوَها إيَلَّ َوُهَو َخائيٌف يَ تَ َوق َُّعُه

ِأ إيلَيأهي.  َوَيََتَقَُّب ُوُصوَْلُ



َغأَناُم،  ُِ اْلأ ِأ َمَعُه َّنَُّ ، فَإي ِأ ريٍَة َوَمَدٍد َيَأتييهي ََ إيََل مي ِأ ََل َُيأَتاُجو َن ُثَّ إيَّنَُّ ُ َذليَك مي َيأُل، َوَغريأ َوالأبَ َقُر، َواْلأ
ُِ الَِّتي يَ رأَكُبوََّنَا َ، َوَأمَّا َدَواِبُُّ ََ ُْلُوَمَها ََل َغريأ ، َيَأُكُلو َوابِي  الدَّ
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عيرَي، فَ هُ  َباتي ََل تَ عأريُف الشَّ ََوافيريَها، َوََتأُكُل ُعُروَق الن َّ َرأَض ِبي َيُر اْلأ َا ََتأ َّنَّ ِأ إيَذا نَ َزُلوا َمنأزيًَل ََل فَإي
نأ َخاريٍج. ٍء مي ََ إيََل َشيأ  َُيأَتاُجو

ِأ َيَأُكلُ  َّنَُّ ًئا، فَإي ََ َشي أ َها، َوََل ُُيَرِيُمو نأَد طُُلوعي سي عي مأ ََ ليلشَّ ُجُدو ِأ َيسأ َّنَُّ ، فَإي ِأ ََّينَ تُ ُه يَع َوَأمَّا دي ََ َجَي و
ََنازييرَ  ، َحَّتَّ الأكيََلَب، َواْلأ َوابِي َن الدَّ ٍد مي ُ َواحي ََ نيَكاًحا َبلي الأَمرأَأُة َيَأتييَها َغريأ ََها، َوََل يَ عأريُفو ، َوَغريأ

َذا َجاَء الأَوَلُد ََل يَ عأريُف َأَِبُه. ، فَإي  الرِيَجالي
َا َأَحٌد  َتَل ِبي ةي ِبيََصائيَب َلَأ يُ ب أ هي الأُمدَّ ََ يفي َهذي ليُمو ََلُم َوالأُمسأ سأ َها َهُؤََلءي َوَلَقدأ بُليَي اْلأي ن أ ، مي ِي َُم َن اْلأ مي

عَ  ُمَها ُكلُّ َمنأ َسَي تَ عأظي َعاَل الَِّتي َيسأ َف أ َعُلوا اْلأ ََ ، فَ  ريقي َن الأَمشأ بَ ُلوا مي ُِ اَّللَُّ، َأق أ َا، َوَسََتَاَها التَََّتُ، قَ بََّحُه  ِبي
َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل. َلًة، إي ُروَحًة ُمتَّصي  َمشأ

َها ُخُروُج الأ  ن أ ِأ ثَ غأَر َومي َر، َوُملأُكُه صأ ََّيَر مي ِأ دي ُدُه ، َوَقصأ امي َن الأَمغأريبي إيََل الشَّ ُِ اَّللَُّ، مي ، َلَعنَ ُه َيرينأجي
ََل ُلطأُف اَّللَّي تَ َعاََل  َأ ََيأليُكوَها َلوأ امي َوَغريأيَها َعَلى َأ َر َوالشَّ صأ ََّيُر مي َرَفتأ دي َها، َوَأشأ ن أ َياَط مي مأ ُرُه  دي َوَنصأ

اَئٍة.َعَليأهي  تِيمي َرَة َوسي ، َوَقدأ ذََكرأََنُه َسَنَة َأرأَبَع َعشأ  ِأ
َنُة قَائيَمٌة َعلَ  َيت أ ُلوٌل، َوالأ ِأ َمسأ نَ ُه يأُف بَ ي أ ي فَالسَّ َتنيأ ي الطَّائيََ نأ َهاَتنيأ َِ مي ي َسلي ََّ الَّذي َها َأ ن أ ى َساٍق: َوَقدأ َومي

َنَّ َّلليَّي َوإيَنَّ إيلَ  هي، ذََكرأََنُه أَيأًضا، فَإي نأدي نأ عي ًرا مي ي َنصأ ليَمنيأ ََلمي َوالأُمسأ سأ َر ليْلأي َأ يُ َيسِي َأُل اَّللََّ َأ ، َنسأ ََ ُعو يأهي رَاجي
ٍم ُسوًءا َفََل مَ  ََلمي َمعأُدوٌم، }َوإيَذا َأرَاَد اَّللَُّ بيَقوأ سأ ، َعني اْلأي ابَّ َر، َوالأُمعينَي، َوالذَّ ََّ النَّاصي َردَّ َلُه َوَما فَإي

ِأ مي  نأ َواٍل{ ]الرعد: َْلُ .11نأ ُدونيهي مي ُر ليَعَدمي الأَمانيعي َمأ ِأ َهَذا اْلأ تَ َقاَم َْلُ َا اسأ ََّ َهُؤََلءي التَََّتَ إيََّّ  [ ، فَإي
َناهُ  ، َوقَ َتَل ُمُلوَكَها، َوَأف أ ََل َعَلى الأبيََلدي تَ وأ ََ َقدأ اسأ ًدا َكا ََّ ُخَواَرزأَم َشاهأ ُُمَمَّ هي َأ ، َوبَقيَي ِأ َوَسَبُب َعَدمي

، َوََل  ِأ ِأ َلَأ يَ بأَق يفي الأبيََلدي َمنأ ََيأنَ ُعُه ُه ن أ ََزَم مي ا اَّنأ يعيَها، فَ َلمَّ ََ الأبيََلدي َجَي َدُه ُسلأطَا يَها ُهَو َوحأ  َمنأ َُيأمي
ُعوًَل{ ]اْلنَال:  َأ ََ َم َي اَّللَُّ َأَمًرا َكا ضي نَي نَذأُكُر ابأتيَداَء ُخُروجي 42}لييَ قأ .[ ، َوَهَذا حي ِأ إيََل الأبيََلدي  هي

 
ري َوَما فَ َعُلوهُ  هأ ََ َوَما َورَاَء الن َّ َتا ُر ُخُروجي التَََّتي إيََل تُ رأكيسأ  ذيكأ

َبا ِأ جي ، َوَمَساكينُ ُه َن الَتُّأكي ِأ نَ وأٌع َكثيرٌي مي ، َوُه ََلمي سأ َنةي َظَهَر التَََّتُ إيََل بيََلدي اْلأي هي السَّ نأ يفي َهذي َغاَج مي ُل َطمأ
ُهٍر.َْنأ  تَّةي َأشأ ََلمي َما يَزييُد َعَلى سي سأ َ بيََلدي اْلأي نَ َها َوَبنيأ ، َوبَ ي أ نيي  وي الصِي

، الأَمعأُروفي  َأ ينأكيزأَخا ى ِبي ، َوُيَسمَّ ِأ ََّ َمليَكُه ِأ َأ َبُب يفي ظُُهوريهي ََ السَّ  وََكا
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ََ َقدأ فَاَرَق بيََلَدُه َوَساَر إيََل ن َ  نَي، َكا ، بيَتُمرأجي َراكي َت أ اري َواْلأ َن التُّجَّ ، َوَسريََّ ََجَاَعًة مي ََ َتا ي تُ رأكيسأ َواحي
ري ََسَرأقَ نأَد َوُِبَاَرى  هأ َا، إيََل بيََلدي َما َورَاَء الن َّ َرةي َوالأُقنأُدزي َوَغريأيِهي قأ َن الن ُّ ِأ َكثيرٌي مي ََتُوا َلُه ثيَياًِب َوَمَعُه ليَيشأ

َوةي، فَ َوَصُلوا إيََل  ََ َلُه ليلأُكسأ ُر ويََليَةي ُخَواَرزأم َشاهأ، وََكا َي آخي ى َأَوتُ َراَر، َوهي نأ بيََلدي الَتُّأكي ُتَسمَّ يَنٍة مي  َمدي
َن التَََّتي َأرأَسَل إيََل ُخَواَرزأم َشاُه يُ عأليُمُه بيُوصُ  ُة مي هي الطَّائيََ ا َورََد َعَليأهي َهذي ِأ َوَيذأُكُر ََنئيٌب ُهَناَك، فَ َلمَّ َلُه وْليي

َمأ  َن اْلأ ِأ مي ذي َما َمَعُه ِأ َوَأخأ ، فَ بَ َعَث إيلَيأهي ُخَواَرزأم َشاهأ َيَأُمُرُه بيَقتأليهي َوالي َمأ َن اْلأ ِأ مي هي َما َمَعُه ََاذي َوالي َوإين أ
ا َوَصَل إيََل ُخَواَرزأم ًئا َكثيريًا، فَ َلمَّ ََ َشي أ ، وََكا ِأ ، َوَسريََّ َما َمَعُه ِأ َلُه َشاهأ فَ رَّقَُه َعَلى َُتَّاري  إيلَيأهي، فَ َقت أ

. ِأ ُه ن أ  ُِبَاَرى، َوََسَرأقَ نأَد، َوَأَخَذ ََثََنُه مي
ََ َوَما بَ عأَدهَ  َتا َطَا َقدأ َسدَّ الطُُّرَق َعنأ بيََلدي تُ رأكيسأ َن اْلأ ري مي هأ َأ َمَلَك َما َورَاَء الن َّ ََ بَ عأَد َأ ني وََكا ا مي

َن التَّ  ًة مي ََّ طَائيََ ، َوإي ا َمَلَك ُخَواَرزأم َشاهأ الأبيََلدي َيًا َوالأبيََلُد َللأَخطَا، فَ َلمَّ ََتي أَيأًضا َكانُوا َقدأ َخَرُجوا َقدي
غَ  : َكاشأ ََ َتا ََل َهُؤََلءي التَََّتُ َعَلى تُ رأكيسأ تَ وأ ، َواسأ ِأ َطَا، َوقَ تَ َلُه َن اْلأ ري مي هأ َا َورَاَء الن َّ اَر، الأبيََلَد ِبي

ََ َوَغريأي  ني َوَبََلَساُغو ِأ مي ُه ريََة َعن أ ََ َعَساكيَر ُخَواَرزأم َشاهأ، فَليَذليَك َمَنَع الأمي َا، َوَصاُروا ُُيَاريبُو ِهي
َواتي َوَغريأيَها.  الأكيسأ

فَاتيَر: َي الدَّ َّا ََل يُذأَكُر يفي بُُطو ُ َذليَك ِمي ََلمي َغريأ سأ ِأ إيََل بيََلدي اْلأي هي  َوقييَل يفي َسَببي ُخُروجي
ََ مَ  َََبي َفَكا َأَل َعني اْلأ ًا َوََل َتسأ ُت َأذأُكُرُه ... َفُظنَّ َخريأ َّا َلسأ ََ ِمي  ا َكا

َأ لييَ نأُظَر َما ُهَو، نأكيزأَخا يَس إيََل جي َأ َأرأَسَل َجَواسي نأكيزأَخا َحاَب جي ا قَ َتَل ََنئيُب ُخَواَرزأم َشاهأ َأصأ  فَ َلمَّ
، َومَ  َن الَتُّأكي َداُر َما َمَعُه مي قأ ِأ مي ازََة َواْلأيَباَل وََك ََ يُس، َوَسَلُكوا الأَم ََواسي َأ يَ عأَمَل، َفَمَضى اْلأ ا يُرييُد َأ

، ِأ هي َرةي َعَددي ََبُوُه بيَكث أ ٍة َطوييَلٍة، َوَأخأ ، َحَّتَّ َوَصُلوا إيلَيأهي، فَ َعاُدوا بَ عأَد ُمدَّ ِأ ِأ  الَِّتي َعَلى َطرييقيهي َوَأَّنَُّ
، وَ  َصاءي حأ ََ َعني اْلأي ََ َما ََيأُرُجو ِأ يَ عأَمُلو ََ َهزيَيًَة، َوَأَّنَُّ ي َخلأقي اَّللَّي َعَلى الأقيَتالي ََل يَ عأريُفو َبي ِأ َمنأ َأصأ َأَّنَُّ

َواْليي  ذي َأمأ ِأ َوَأخأ َحاِبيي َم ُخَواَرزأم َشاهأ َعَلى قَ تألي َأصأ ، فَ َندي ِأ يهي َيأدي ََلحي ِبي َن السِي ََ إيلَيأهي مي ، َوَحَصَل َُيأَتاُجو ِأ
نأدَ  نأَدُه، ََل َُيَاليُف مَ عي ٌل، َكبيرُي الأَمَحلِي عي َّ، َوُهَو َفقييٌه فَاضي ُُيويفي َهاَب اْلأ َضَر الشِي ٌر زَائيٌد، فََأحأ ا ُه فيكأ

رُي بيهي، َفَحَضرَ   ُيشي
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ذي رَأأ  ري فييهي َوَأخأ َيكأ َن الأ ٌِ ََل بُدَّ مي ي ٌر َعظي نأَدُه، فَ َقاَل َلُه: َقدأ َحَدَث َأمأ َعُلُه، َوَذاَك أَنَُّه عي َأ ي نَ  ييَك يفي الَّذي
َرٍة ََل َُتأَصى. َيةي الَتُّأكي يفي َكث أ نأ ََنحي ٌِ مي َنا َخصأ  َقدأ ََتَرََّك إيلَي أ

نَّ  َيرُي َعامًّا، فَإي َُ النَّ َطأَراَف، َوَْنأَمُع الأَعَساكيَر، َوَيُكو َرٌة َوُنَكاتيُب اْلأ ُه َيَيُب فَ َقاَل َلُه: يفي َعَساكيريَك َكث أ
يعي الأَعَساكيري إيََل َجانيبي َسيأحُ  َمي َهُب ِبي ، ُثَّ َنذأ سي َأ لأَمالي َوالن َّ نَي َكافًَّة ُمَساَعَدُتَك ِبي ليمي ، َعَلى الأُمسأ ََ و



َذا َجاَء الأ  َُ ُهَناَك، فَإي ، فَ َنُكو ََلمي سأ َ بيََلدي الَتُّأكي َوبيََلدي اْلأي ُل َبنيأ صي َأ ، َوَقدأ َساَر َوُهَو ََّنأٌر َكبيرٌي يَ  َعُدوُّ
َعُب. ُِ النََّصُب َوالت َّ ُه ، َوُهَو َوَعَساكيُرُه َقدأ َمسَّ ََ ََتيُُيو  َمَساَفًة بَعييَدًة، َلقييَناُه َوَْنأُن ُمسأ

ِأ يُ َوافيقُ  ، فَ َل ِأ َتَشارَُه نأ َأرأَِببي الأَمُشورَةي، فَاسأ نأَدُه مي وُه َعَلى رَأأييهي، َفَجَمَع ُخَواَرزأم َشاهأ أَُمَراَءُه َوَمنأ عي
هي اْلأيَباَل َوالأَمَضاييَق، فَ  ََ َهذي ُلُكو َنا، َوَيسأ ََ إيلَي أ ََ َسيأُحو ِأ يَ عأَُبُو َأ َنَتأَُكُه ََ َبلأ قَاُلوا: الرَّأأُي َأ ُلو ِأ َجاهي َّنَُّ إي

ِأ فَ  ، َوَُّنأليُكُه ِأ يَنئيٍذ َعَليأهي َوى حي َا، فَ نَ قأ ََ ِبي ، َوَْنأُن َعاريُفو ِأ ِأ َأَحٌد.بيُطُرقيهي ُه ن أ  ََل يَ نأُجو مي
ُد ُخَواَرزأم َشا َأ َمَعُه ََجَاَعٌة يَ تَ َهدَّ نأكيزأَخا نأ َهَذا اللَّعينيي جي ِأ َكَذليَك إيذأ َورََد َرُسوٌل مي َنَما ُه هأ، فَ بَ ي أ

وا ليلأَحرأ  َتعيدُّ ! اسأ ِأ ُه ن أ ََ َماِلي مي َحاِي َوَُتَّاريي َوََتأُخُذو ََ َأصأ تُ ُلو ٍع َويَ ُقوُل: تَ قأ َمأ ِأ ِبي ٌل إيلَيأُك ِّني َواصي بي فَإي
ِأ بيهي.  ََل قيَبَل َلُك

، َوأَ  يَع تيلأَك الأبيََلدي ، َوَجَي ََ َغاَر، َوبيََلَساُغو ، َفَمَلَك َكاشأ ََ َتا َأ َقدأ َساَر إيََل تُ رأكيسأ نأكيزأَخا ََ جي زَاَل وََكا
ِأ َيظأَهرأ َْلُِأ َخََبٌ، وَ  ُوََل، فَ َل َها التَََّتَ اْلأ َطَا، َوَأرأَسَل الرِيَساَلَة َعن أ ، َبلأ َِبُدوا َكَما َأَصاَب اْلأ ِأ ََل بَقيَي َْلُ

َعَها ُخَواَرزأم َشاهأ َأَمَر بيَقتألي َرُسوليهي، فَ ُقتيَل، َوَأَمَر ِبيَ  ا َسَي َى الأَمذأُكورََة إيََل ُخَواَرزأم َشاهأ، فَ َلمَّ لأقي ْلي
يَن َكانُوا َمَعُه،  ََماَعةي الَّذي ََ َلُه: اْلأ . َويَ ُقوُلو لرَُّسولي َا فَ َعَل ِبي ُونَُه ِبي َأ َُيأَبي نأكيزأَخا ِأ جي بيهي ِأ إيََل َصاحي َوَأَعاَدُه

َعلَ  َِ، َوَأف أ َتقي َيا، َحَّتَّ أَن أ ن أ ري الدُّ ََّ ُخَواَرزأم َشاهأ يَ ُقوُل َلَك: َأََن َسائيٌر إيلَيأَك َوَلوأ أَنََّك يفي آخي  بيَك َكَما إي
َحابيَك.فَ َعلأُت ِبيَ   صأ

 ،َ ريأ َمَن السَّ ، فََأدأ ِأ بيَسُه بيَق َخََبَُه َوَيكأ رًا ليَيسأ َز ُخَواَرزأم َشاهأ، َوَساَر بَ عأَد الرَُّسولي ُمَبادي َفَمَضى، َوََتَهَّ
ِأ يَ َر فييَها إيَلَّ النِيَساءَ  ، فَ َل ِأ ُهٍر، فَ َوَصَل إيََل بُ ُيوَتيي ريََة َأرأبَ َعةي َأشأ  َوَقَطَع َمسي

(10/337) 

 

رِييََّة. يَع، َوَسََب النِيَساَء َوالذُّ َمي َِ اْلأ ِأ َوَغني َقَع ِبيي َقاَل، فََأوأ َث أ ََ َواْلأ َيا ب أ  َوالصِي
نأ ُمُلوكي الَتُّأكي يُ َقالُ  ِأ َساُروا إيََل ُُمَارَبَةي َمليٍك مي ِأ َأَّنَُّ ََّاري َعنأ بُ ُيوَتيي َبةي الأُك ََ َسَبُب َغي أ  لَُه  وََكا

َأ  ُلوَخا َا فَ َعَل ُخَواَرزأم شَ كيشأ ِأ يفي الطَّرييقي اْلأَََبُ ِبي َواَلُه َوَعاُدوا، فَ َلقييَ ُه اهأ ، فَ َقاتَ ُلوُه، َوَهَزُموُه َوَغنيُموا َأمأ
تَ ت َ  ، َواق أ ، َوَتَصافُّوا ليلأَحرأبي ِأ َأ ََيأُرَج َعنأ بُ ُيوَتيي رَُكوُه قَ بأَل َأ َ، فََأدأ ريأ وا السَّ ، َفَجدُّ ِأ َييهي َُخلَّ ُلوا قيَتاًَل َلَأ ِبي

، ي َما ََل يُ َعدُّ َتنيأ َن الطَّائيََ ٍم بيَلَيالييَها، فَ ُقتيَل مي َرأبي َثََلثََة َأَّيَّ َمعأ ِبييثأليهي، فَ بَ ُقوا يفي اْلأ َهزيمأ َأَحٌد  ُيسأ َوَلَأ يَ ن أ
. ِأ ُه ن أ  مي

يني َوَعليُموا أَ  يًَّة ليلدِي ِأ َصََبُوا ْحَي َّنَُّ ََ فَإي ليُمو ِأ َأمَّا الأُمسأ نَي َِبقيَيٌة، َوَأَّنَُّ ليمي ََزُموا َلَأ يَ بأَق ليلأُمسأ َي اَّنأ ِأ إي َّنَُّ
. ِأ هي ِأ َعنأ بيََلدي هي ََ ليبُ عأدي َخُذو  يُ ؤأ

ََّ َأَحَدهُ  ُر، َحَّتَّ إي َمأ ُِ اْلأ َتدَّ ِبيي ، َواشأ ِأ َواْليي ِأ َوَأمأ لييهي َقاذي َأهأ تين أ سأ ََّاُر َفَصََبُوا َلي ََ ي َ َوَأمَّا الأُك نأزيُل َعنأ ِأ َكا
، َحَّتَّ َصاَرتي اْلأَ  َرأضي ُم َعَلى اْلأ ، َوَجَرى الدَّ َكاكينيي لسَّ ََ ِبي ًَل، َويَ َتَضارَبُو هي َويُ َقاتيُل قيرأنَُه رَاجي يأُل فَ َرسي



. َهَذا الأقيَتاُل  ِأ يفي الصََّبأي َوالأقيَتالي َعُه َي ُوسأ َتا َََد الطَّائيََ تَ ن أ َرتيهي، َواسأ نأ َكث أ يُعُه َمَع ابأني تَ زأَلُق مي َجَي
نَي يفي َهذي  ليمي َن الأُمسأ َي َمنأ قُتيَل مي صي َا، فَُأحأ ُعرأ ِبي َعَة، َوَلَأ َيشأ َأ َوَلَأ َُيأُضرأ أَبُوُه الأَوق أ نأكيزأَخا َعةي جي هي الأَوق أ

. ِأ ُه ن أ ََّاري َفََل ُُيأَصى َمنأ قُتيَل مي َن الأُك ا، َوَأمَّا مي ًَ رييَن أَلأ شأ  َفَكانُوا عي
َقَد الأ فَ لَ  َِ اللَّيأُل َأوأ ا َأظأَل ِأ ُمَقابيَل بَ عأٍض، فَ َلمَّ َلُة الرَّابيَعُة افأََتَُقوا فَ نَ َزَل بَ عأُضُه ََ اللَّي أ ا َكا ِأ مَّ ََّاُر نيريَاََّنُ ُك

َِ الأقيَتالَ  ِأ َسئي ُه ن أ ََ أَيأًضا، ُكلٌّ مي ليُمو َا َوَساُروا وََكَذليَك فَ َعَل الأُمسأ َاْلي ََّاُر فَ َعاُدوا  َوتَ رَُكوَها ِبي ; فََأمَّا الأُك
زي  هي بيَعجأ َصاري ليعيلأمي تَ َعدَّ ليلأحي ََ فَ َرَجُعوا إيََل ُِبَاَرى فَاسأ ليُمو ، َوَأمَّا الأُمسأ َأ نأكيزأَخا ِأ جي ََّ إيََل َمليكيهي َ هي. ْلي

، َفكَ  ِأ َر ِبيي ََ َأ َيظأ رأ ُخَواَرزأم َشاهأ َعَلى َأ دي َكريهي َلَأ يَ قأ َة َعسأ ؟ طَائيََ ِأ ِأ َمَع َمليكيهي يُعُه يأَف إيَذا َجاُءوا َجَي
، َوَجَعَل يفي ِبَُ  تيَناعي مأ َخائيَر ليَلي َصاري، َوََجََع الذَّ تيعأَدادي ليلأحي سأ َلي َل ُِبَاَرى َوََسَرأقَ نأَد ِبي رييَن فََأَمَر َأهأ شأ اَرى عي

َكري َُيأُموََّنَا، َويفي ََسَرأقَ نأَد ََخأ  َن الأَعسأ ُظوا الأبَ َلَد َحَّتَّ َأُعوَد إيََل أَلأَف فَاريٍس مي ََ : احأ ِأ ا، َوقَاَل َْلُ ًَ نَي أَلأ سي
. ِأ نَي َوَأُعوَد إيلَيأُك ليمي لأُمسأ َد ِبي تَ نأجي ََع الأَعَساكيَر َوَأسأ ََ َوَأَجأ  ُخَواَرزأَم َوُخَراَسا

 ََ ََ فَ َعََبَ َجيأُحو نأ َذليَك رََحَل َعائيًدا إيََل ُخَراَسا ا فَ رََغ مي َكَر ُهَناَك.فَ َلمَّ نأ بَ لأَخ فَ َعسأ لأُقرأبي مي  ، َونَ َزَل ِبي
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ري، فَ َوَصُلوا إيََل ُِبَارَ  هأ ََ َما َورَاَء الن َّ وا َيطأُلُبو تَ َعدُّ َي اسأ ِأ رََحُلوا بَ عأَد َأ َّنَُّ ََّاُر فَإي ى بَ عأَد ََخأَسةي َوَأمَّا الأُك
نأ ُوُصولي ُخَواَرزأم َشاهأ، َوَحصَ  ُهٍر مي ِأ َيُكنأ َأشأ يًدا ُمتَ َتابيًعا فَ َل ٍم قيَتاًَل َشدي ُروَها، َوقَاتَ ُلوَها َثََلثََة َأَّيَّ

ُل الأ  َبَح َأهأ ا َأصأ ، فَ َلمَّ ََ يَن إيََل ُخَراَسا ََارَُقوا الأبَ َلَد َعائيدي ٌة فَ  ِأ قُ وَّ يِي ِبيي َُواَرزأمي َكري اْلأ بَ َلدي َولَيأَس ليلأَعسأ
َكري أَ  َن الأَعسأ ِأ مي نأَدُه َأ ليَيطأُلَب عي ي َخا يني قَاضي ُر الدِي َي، َوُهَو َبدأ ، فََأرأَسُلوا الأَقاضي ِأ َُوُسُه تأ نُ  ََ َحٌد َضُع

. ََ ََما ُِ اْلأ ُه ، فََأعأَطوأ ََ ليلنَّاسي ََما  اْلأ
. فَاعأَتَصُمو  ِأ َحاِبيي ََرُب َمَع َأصأ ُِ اْلأ ُه َكري طَائيٌََة َلَأ َُيأكين أ َن الأَعسأ ََ َقدأ بَقيَي مي ِأ وََكا ا َأَجاَِبُ لأَقلأَعةي، فَ َلمَّ ا ِبي

تَّ  نأ َسَنةي سي ةي مي ي اْلأيجَّ َم الثََُّلََثءي رَابيَع ذي يَنةي يَ وأ َت أَب أَواُب الأَمدي َي فُتيحأ ََما َأ إيََل اْلأ نأكيزأَخا َرَة جي َعشأ
ََحٍد، َبلأ قَ  ََّاُر ُِبَاَرى َوَلَأ يَ تَ َعرَُّضوا ْلي اَئٍة، َفَدَخَل الأُك تِيمي نأ َوسي ِأ مي نأدَُك َي عي لأطَا : ُكلُّ َما ُهَو ليلسُّ اُلوا َْلُِأ

لَ  ُِ الأَعدأ نأَدُه لأَقلأَعةي، َوَأظأَهُروا عي ُدوََن َعَلى قيَتالي َمنأ ِبي َنا، َوَساعي ريُجوُه إيلَي أ ريٍَة َوَغريأيهي َأخأ َن  َذخي َوُحسأ
لأقَ  هي َوَأَحاَط ِبي سي َأ َأ بينَ  نأكيزأَخا ريَةي، َوَدَخَل جي َأ ََل يَ َتَخلََّف َأَحٌد َوَمنأ ََتَلََّف السِي لأَعةي، َوََنَدى يفي الأبَ َلدي ِبَي

َابي َوَغريأي َذليَك، َحَّتَّ  َشابي َوالَتُّ َخأ ْلأ وُه ِبي ، َفَطمُّ َنأَدقي ِِي اْلأ ِأ بيَط ، فََأَمَرُه ِأ يُعُه ََّ قُتيَل، َفَحَضُروا َجَي  إي
ََ الأَمَنابي  ََّاَر َكانُوا َيَأُخُذو َقٍِ الأُك ، َوِبي ََ ُعو َنَّ َّلليَّي َوإيَنَّ إيلَيأهي رَاجي ، فَإي َنأَدقي َي فَ يُ لأُقوََّنَا يفي اْلأ َر َورَبَ َعاتي الأُقرأآ

ثألي َهَذا. نأَد فيعألي مي َرأَض عي ُِ اْلأ ََ َخَسَف ِبيي َسُه َصُبورًا َحلييًما، َوإيَلَّ َكا َأ  ََسَّى اَّللَُّ نَ 
َف إيََل  ، َوَمنَ ُعوا  ُثَّ ََتبَ ُعوا الزَّحأ ِأ َدُه نَي، فَ َبَذُلوا ُجهأ ليمي َن الأُمسأ ائَةي فَاريٍس مي َا َْنأُو َأرأَبعي مي الأَقلأَعةي َوِبي

، َوَلَأ يَ َزاُلوا   ِأ ، فَ ُقتيَل بَ عأُضُه َل الأبَ َلدي ََّاري َوَأهأ ََ ََجأَع الأُك ًما يُ َقاتيُلو َكَذليَك َحَّتَّ الأَقلأَعَة اثأَِنأ َعَشَر يَ وأ



َُو  نَ زََح َا مي يَنئيٍذ الأقيَتاُل، َوَمنأ ِبي َتدَّ حي ََ إيََل ُسوري الأَقلأَعةي فَ نَ َقُبوُه، َواشأ قَّابُو ، َوَوَصَل الن َّ ِأ  ا إيلَيأهي
َحابَُه َذليَك الأي َ  َب اللَّعينُي، َوَردَّ َأصأ َهاٍم، فَ َغضي َجارٍَة َوََنٍر َوسي نأ حي ََ مي ََ َما َيَيُدو نَي يَ رأُمو ليمي مَ الأُمسأ ، وأ

ِأ َما ََل قيَبلَ  لأَقلأَعةي َوَنَصُبوا، َوَجاَءُه ، َوَقدأ َتعيَب َمنأ ِبي وا يفي الأقيَتالي ، َفَجدُّ َن الأَغدي ِأ مي ِأ بيهي،  َوَِبَكَرُه َْلُ
يَن فييَها َحَّتَّ قُتيُلوا َعنأ  ََ الَّذي ليُمو ُِ الأُمسأ ََّاُر َوَدَخُلوا الأَقلأَعَة، َوقَاتَ َلُه ُِ الأُك ا فَ رََغ  فَ َقَهَرُه ، فَ َلمَّ ِأ ريهي آخي

ا ُعريُضوا َعَليأهي أَ  َعُلوا َذليَك، فَ َلمَّ ََ ، فَ  ِأ َتَب لَُه ُوُجوُه النَّاسي َوُرَؤَساُؤُه َأ ُيكأ َن الأَقلأَعةي ََنَدى َأ َمَر مي
ِأ  َضاريهي  ِبييحأ
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ِأ ُخوَ  َرَة الَِّتي َِبَعُك قأ ُِ الن ُّ نأُك َي َفَحَضُروا، فَ َقاَل: ُأرييُد مي ، َوهي َذتأ َحاِي ُأخي نأ َأصأ ، َومي َا ِلي َّنَّ اَرزأم َشاهأ، فَإي
. ِأ نأدَُك  عي

، َفَخَرُجوا َن الأبَ َلدي ُُروجي مي ْلأ ِأ ِبي َ َيَديأهي، ُثَّ َأَمَرُه َها َبنيأ ن أ ٌء مي نأَدُه َشيأ ََ عي َضَر ُكلُّ َمنأ َكا َن الأبَ َلدي  فََأحأ مي
، لَيأ  ِأ َواْليي نأ َأمأ يَن مي ََّاُر الأبَ َلَد فَ نَ َهُبوُه َوقَ تَ ُلوا ُُمَرَّدي ُ ثيَيابيهي الَِّتي َعَليأهي، َوَدَخَل الأُك ِأ َغريأ ُه ن أ َس َمَع َأَحٍد مي

. ِأ َتَسُموُه ، فَاق أ ِأ ُموُه َتسي َأ يَ قأ َحابَُه َأ نَي، فََأَمَر َأصأ ليمي لأُمسأ  َمنأ َوَجُدوا فييهي، َوَأَحاَط ِبي
نأ َكث أ  يًما مي ًما َعظي ََ يَ وأ ي َسَبا، َوََتَزَُّقوا ُكلَّ وََكا رَُّقوا أَيأدي ََ ، َوتَ  َي َن الرِيَجالي َوالنِيَساءي َوالأويلأَدا َرةي الأُبَكاءي مي

، سي َمأ ْلأ َأ َلَأ تَ غأَن ِبي َها َكَأ َبَحتأ ُِبَاَرى َخاوييًَة َعَلى ُعُروشي َتَسُموا النِيَساَء أَيأًضا، َوَأصأ  ُِمَزٍَّق، َواق أ
َن  ِأ َوارأَتَكُبوا مي هي َُسي فَ ُعوا َعنأ أَن أ َأ َيدأ ََ َأ يُعو َتطي ، َوََل َيسأ ََ ََ َويَ بأُكو َِ، َوالنَّاُس يَ نأُظُرو ي النِيَساءي الأَعظي

َت َعَلى َذليَك، فَ َقاَتَل َحَّتَّ قُتيلَ  َتاَر الأَموأ َض بيَذليَك، َواخأ ِأ َمنأ َلَأ يَ رأ ُه ن أ ، َفمي ِأ َّا نَ َزَل ِبيي ًئا ِمي ، َوِميَّنأ َشي أ
يني إيَماُم زَافَ عَ  ُن الدِي َماُم رُكأ قييُه اْلأي ََ نَي، الأ ليمي لأُمسأ َتَل َوََل يَ َرى َما نَ َزَل ِبي َأ يُ قأ َتاَر َأ َدهأ َل َذليَك َواخأ

َُرمي قَاَتََل َحَّتَّ قُتيََل. ْلأ َعُل ِبي َأ ا رََأََّي َما يُ  َُما َلمَّ َّنَّ  َوَوَلُدُه، فَإي
ُر ا ي َصدأ ، وََكَذليَك فَ َعَل الأَقاضي ريًا، َوأَلأَقُوا النَّاَر يفي الأبَ َلدي َذ َأسي َِ ُأخي َل َتسأ ، َوَمني اسأ َأ يني َخا لدِي

، ُثَّ رََحُلوا َْنأَو ََسَرأ  َواعي الأَعَذابي يفي طََلبي الأَمالي َن أ بُوا النَّاَس ِبي ، َوَعذَّ دي ، َوالأَمَساجي قَ نأَد َوَقدأ َوالأَمَداريسي
َز ُخَواَرزأم  لي ََتَقَُّقوا َعجأ نأ َأهأ َِ مي ِأ َمنأ َسلي َحُبوا َمَعُه َتصأ َذ َوبَ لأَخ، َواسأ َ تيرأمي ََكانيهي َبنيأ ِأ ِبي ، َوُه ِأ ُه َشاهأ َعن أ

يي قَ تَ ُلوُه، ف َ  َبحي ُصورٍَة، َفُكلُّ َمنأ َأعأَيا َوَعَجَز َعني الأَمشأ ِأ ُمَشاًة َعَلى َأق أ ا ُِبَاَرى َأَساَرى، َفَساُروا ِبيي َلمَّ
ئً قَارَبُوا َسََ  ُموا َشي أ ، َحَّتَّ تَ َقدَّ ِأ َقاَل َورَاَءُه َث أ ََساَرى َواْلأ اَلَة َواْلأ َيَّاَلَة، َوتَ رَُكوا الرَّجَّ ُموا اْلأ ًئا رأقَ نأَد َقدَّ ا َفَشي أ

تَ عأَظُموُه. ُِ اسأ ُل الأبَ َلدي َسَواَدُه ا رََأى َأهأ نَي، فَ َلمَّ ليمي ََ َأرأَعَب ليُقُلوبي الأُمسأ  ليَيُكو
ا َكا ٌِ، َفظَ فَ َلمَّ ََساَرى َعَل َن اْلأ َقاُل، َوَمَع ُكلِي َعَشَرٍة مي َث أ اَلُة َواْلأ ََساَرى َوالرَّجَّ ُم الثَّاّني َوَصَل اْلأ نَّ ََ الأيَ وأ

َن اْلأُ  ََ أَلأَف ُمَقاتيٍل مي لأبَ َلدي َوفييهي ََخأُسو يَع َعَساكيُر ُمَقاتيَلٌة، َوَأَحاُطوا ِبي َمي ََّ اْلأ ُل الأبَ َلدي َأ يَّةي، وَ َأهأ اَرزأمي
ةي  ََلدي َوالأُقوَّ ُل اْلأ ليهي، َوَأهأ َُ َأهأ َعا ِأ ُشجأ َرًة، َفَخَرَج إيلَيأهي ََ َكث أ اَلًة، َوَلَأ ََيأُرجأ َوَأمَّا َعامَُّة الأبَ َلدي َفََل ُُيأَصوأ  رَجَّ



في هَ  نأ َخوأ ِأ مي يُّ َأَحٌد ليَما يفي قُ ُلوِبيي َُواَرزأمي َكري اْلأ َن الأَعسأ ِأ مي الَُة َمَعُه ُِ الرَّجَّ ، فَ َقاتَ َلُه نيي ُؤََلءي الأَمََلعي
ِأ يَ َزلي التَََّتُ  ري الأبَ َلدي فَ َل  بيظَاهي
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يًنا ِأ َكمي ُنوا َْلُ ََّاُر َقدأ َكمَّ ََ الأُك ، وََكا ِأ ََ فييهي ، َوَيطأَمُعو ِأ بَ ُعوََّنُ ُل الأبَ َلدي يَ ت أ ، َوَأهأ ََ ُرو ا َجاَوُزوا يَ َتَأخَّ ، فَ َلمَّ
يَن أَنأَشُبوا الأقيَتاَل َأوًََّل الأ  ََ الَّذي ، َورََجَع الأَباُقو َ الأبَ َلدي ِأ َوَبنيأ نَ ُه ِأ َوَحاَل بَ ي أ نَي َخَرَج َعَليأهي ، فَ بَ ُقوا يفي َكمي

ِأ ُشهَ  ريهي ِأ َأَحٌد، قُتيُلوا َعنأ آخي ُه ن أ ِأ مي َل ِأ َيسأ نأ ُكلِي َجانيٍب، فَ َل يأُف مي ُِ السَّ ، َوَأَخَذُه َي الأَوَسطي َداَء، َرضي
ا َعَلى َما قييَل. ًَ ، وََكانُوا َسبأعينَي أَلأ ِأ ُه  اَّللَُّ َعن أ

ُنأ  ، فَ َقاَل اْلأ َََلكي ْلأ ِأ َوأَي أَقُنوا ِبي َُوُسُه تأ نُ  ََ ُنأدي َوالأَعامَّةي َذليَك َضُع َن اْلأ ََ مي ا رََأى الأَباُقو ُد، وََكانُوا فَ َلمَّ
نأسي َهُؤََلءي  نأ جي َراًكا: َْنأُن مي َواَب  أَت أ َتُحوا أَب أ ََ ِأ إيََل َذليَك، فَ  ، فََأَجابُوُه ََ ََما تُ ُلونَ َنا، َفَطَلُبوا اْلأ َوََل يَ قأ

، فَ َقاَل ْلَُ  ِأ َواْليي ِأ َوَأمأ ليهي هأ ََّاري ِبَي ، َوَخَرُجوا إيََل الأُك ِأ ري الأَعامَُّة َعَلى َمنأعيهي دي ، َوَلَأ يَ قأ ََّاُر: الأبَ َلدي ُِ الأُك
فَ ُعوا إيلَي أ  ا َأَخُذو ادأ َعُلوا َذليَك، فَ َلمَّ ََ ، فَ  ِأ ِأ إيََل َمأأَمنيُك ِأ َوَْنأُن ُنَسريِيُُك ِأ َوَدَوابَُّك َواَلُك ِأ َوَأمأ ََلَحُك ا َنا سي

ِأ  ِأ َوَدَواِبَُّ َواَْلُ ، َوَأَخُذوا َأمأ ِأ ريهي ِأ َعنأ آخي ِأ َوقَ تَ ُلوُه يأَف فييهي ِأ َوَضُعوا السَّ ِأ َوَدَواِبَُّ ليَحتَ ُه . وَ َأسأ ِأ  نيَساَءُه
َر قَ تَ ُلوُه، فَ  ، َوَمنأ َتََخَّ ِأ يُعُه ُلُه َجَي َأ ََيأُرَج َأهأ ا يفي الأبَ َلدي َأ ُم الرَّابيُع ََنَدوأ ََ الأيَ وأ ا َكا يُع فَ َلمَّ َخَرَج َجَي

ِأ َمَع َأهأ  ليهي ثأَل فيعأ لي ََسَرأقَ نأَد مي َََعُلوا َمَع َأهأ ، فَ  َي َيا ب أ ، الرِيَجالي َوالنِيَساءي َوالصِي بي هأ َن الن َّ لي ُِبَاَرى مي
َع َوتَ رَُكوا َِبقييَ  َامي َرُقوا اْلأ ، َوَدَخُلوا الأبَ َلَد فَ نَ َهُبوا َما فييهي، َوَأحأ َسادي ََ ، َوالأ ِبأي ، َوالسَّ الأبَ َلدي َعَلى  َوالأَقتألي

َواعي الأَعَذابي يفي طَ  َن أ بُوا النَّاَس ِبي َبأَكاَر، َوَعذَّ َتضُّوا اْلأ ُلحأ َحاليهي، َواف أ ، َوقَ تَ ُلوا َمنأ َلَأ َيصأ َلبي الأَمالي
اَئٍة. تِيمي َرَة َوسي ََ َذليَك يفي الأُمَحرَّمي َسَنَة َسبأَع َعشأ ، وََكا ِبأي  ليلسَّ

ََ َوََل  ُعو َُه إيََل ََسَرأقَ نأَد، َفرَيأجي َكٌر َسريَّ َتَمَع إيلَيأهي َعسأ َنأزيلَتيهي ُكلََّما اجأ ََ ُخَواَرزأم َشاهأ ِبي ََ َعَلى  وََكا ُرو دي يَ قأ
نأ  نَي مي َهزيمي َي ; َسريََّ َعَشَرَة آََلفي فَاريٍس فَ َعاُدوا َكالأُمن أ ََل َن اْلأيذأ َّللَّي مي َها، نَ ُعوُذ ِبي َغريأي  الأُوُصولي إيلَي أ

ا فَ َعاُدوا أَيأًضا. ًَ رييَن أَلأ شأ  قيَتاٍل، َوَسريََّ عي
 

ََّاري إيََل ُخَوا ريي التَََّتي الأُك ُر َمسي تيهي ذيكأ هي َوَموأ  َرزأم َشاهأ َواَّنأيَزامي
رييَن أَلأَف فَاريٍس. َوقَاَل ْلَُ  شأ ُ، َوَسريََّ عي ، َلَعَنُه اَّللَّ َأ نأكيزأَخا ََّاُر ََسَرأقَ نأَد َعَمَد جي ا َمَلَك الأُك ُِ: اطأُلُبوا َلمَّ

ريكُ  ، َحَّتَّ ُتدأ َماءي لسَّ ، َوَلوأ تَ َعلََّق ِبي ََ  وُه َوََتأُخُذوُه.ُخَواَرزأم َشاهأ أَيأَن َكا
رأقُ  ََ ََ لييَ َقَع الأ َا َساَرتأ َْنأَو َغرأبي ُخَراَسا ََّنَّ يَها التَََّتُ الأُمَغرِيبََة ْلي ُة ُتَسمِي هي الطَّائيََ  َوَهذي
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ا  ، فَ َلمَّ َغُلوا يفي الأبيََلدي يَن َأوأ ُِ الَّذي ِأ ُه ََّنَُّ . ْلي ِأ ُه ن أ ِأ مي َ َغريأيهي ِأ َوَبنيأ نَ ُه ريي َساُروا بَ ي أ لأَمسي َأ ِبي نأكيزأَخا ِأ جي َأَمَرُه
َييَنةً  ِأ َيَيُدوا ُهَناَك َس َياٍه، فَ َوَصُلوا إيلَيأهي، فَ َل ى بَ نأَج آَب، َوَمعأَناُه ََخأَسُة مي ًعا ُيَسمَّ ضي ، َوَقَصُدوا َموأ

َواضي الأكيَباري َوأَلأَبُسوَها ُجُلوَد الأ  َحأ ثأَل اْلأ َن اْلأََشبي مي ُلوا مي ُخَلَها الأَماُء َوَوَضُعوا فييَها فَ َعمي بَ َقري ليَئَلَّ َيدأ
َن  َسُكوا َأذأََنَِبَا، َوتيلأَك اْلأيَياُض الَِّتي مي . َوَأمأ َيأَل يفي الأَماءي ِأ َوأَلأَقُوا اْلأ تيَعتَ ُه ِأ َوَأمأ ََلَحُه اْلأََشبي سي

ُب الرَُّجَل َوال َرُس ََيأذي ََ ََ الأ . َفَكا ِأ ُدوَدٌة إيلَيأهي ََلحي َوَغريأيهي. َمشأ َن السِي ُلوَء مي َض الأَممأ َوأ ُب اْلأ رَُّجَل ََيأذي
َدةٍ  ُعرأ ُخَواَرزأم َشاهأ إيَلَّ َوَقدأ َصاُروا َمَعُه َعَلى َأرأٍض َواحي ِأ َيشأ َدًة، فَ َل َعًة َواحي ِأ ُدف أ  .فَ َعََبُوا ُكلُُّه

فً  ِأ رُعأًبا َوَخوأ ُه ن أ ََ َقدأ ُمليُئوا مي ليُمو ََ الأُمسأ ََ وََكا ِأ َكانُوا يَ َتَماَسُكو ، إيَلَّ َأَّنَُّ ِأ نَ ُه َُوا فييَما بَ ي أ تَ َل ا، َوَقدي اخأ
، َوََل َعَلى الأمَ  ُروا َعَلى الث ََّباتي دي ِأ َلَأ يَ قأ ا َعََبُوُه إيلَيأهي ، فَ َلمَّ ِأ نَ ُه ََ بَ ي أ ََّ ََّنأَر َجيأُحو ريي بيَسَببي َأ سي

ي َسبَ  رَُّقوا أَيأدي ََ عينَي، َبلأ تَ  َهًة، َورََحَل ُخَواَرزأم َشاهأ ََل يَ لأويي َعَلى ُُمأَتمي ِأ جي ُه ن أ ٍة مي ا، َوَطَلَب ُكلُّ طَائيََ
ِأ  َكري، فَ َل َتَمَع َعَليأهي بَ عأُض الأَعسأ ا َدَخَلَها اجأ نأ َخاصَّتيهي، َوَقَصُدوا نَ يأَسابُوَر، فَ َلمَّ ٍر مي ََ ٍء يفي نَ  َشيأ

َتقيرَّ َحَّتَّ َوَصَل ُأولَئيَك التَّ  َها.َيسأ  ََتُ إيلَي أ
َ يفي طََلبيهي ََل َُيأ  ريأ ََ السَّ و ٍب َوََل قَ تأٍل َبلأ َيَيدُّ ٍء ََل بينَ هأ ِأ ليَشيأ رييهي ََ يفي َمسي ُلونَُه َحَّتَّ وََكانُوا ََل يَ تَ َعرَُّضو هي

َي لَُه أَ  ، َوهي ََ نأُه رََحَل إيََل َمازَنأُدرَا ِأ مي ِبيي َع بيُقرأ ا َسَي ، فَ َلمَّ ِأ ََ يفي أَثَريهي، ََيأَمَع َْلُ يأًضا، فَ َرَحَل التَََّتُ الأُمَغرِيبُو
ََ ُكلََّما رََحَل َعنأ َمنأزيَلٍة نَ َزُلوَها، فَ َوَصَل إيََل َمرأ  نأ َِبأري َوَلَأ يُ َعرِيُجوا َعَلى نَ يأَسابُوَر َبلأ تَبيُعوُه، َفَكا َسى مي

، َوَلُه ُهَناَك قَ لأ  ََ ََ يُ عأَرُف بيَبابي َسُكو َتا َُني َطََبيسأ َحابُُه يفي السُّ ا نَ َزَل ُهَو َوَأصأ ري، فَ َلمَّ َعٌة يفي الأَبحأ
ا أَيي  ري، فَ َلمَّ لي الأَبحأ َُوا َعَلى َساحي َر َوقَ  ا ُخَواَرزأم َشاهأ َوَقدأ َدَخَل الأَبحأ ا رََأوأ نأ َوَصَلتي التَََّتُ، فَ َلمَّ ُسو مي

يَن قَ  ُِ الَّذي ُ.َْلَاقي ُخَواَرزأم َشاهأ رََجُعوا فَ ُه َأ َشاَء اَّللَّ  َصُدوا الرَّيَّ َوَما بَ عأَدَها َعَلى َما نَذأُكُرُه إي
ِأ  ُه ن أ ِأ إيََل ََسَرأقَ نأَد، ُثَّ َْنَا مي ََ بيُبَخاَرى َوَأَسُروُه َمَعُه َّنأ َكا ََُقَهاءي ِمي َنا.  َهَكَذا ذََكَر ِلي بَ عأُض الأ َوَوَصَل إيلَي أ

اري أَ  َن التُّجَّ ُُه مي ، َوذََكَر َغريأ ََ َها إيََل َِهََذا ن أ ََ َحَّتَّ َوَصَل إيََل الرَّيِي ُثَّ مي َن َمازَنأُدرَا ََّ ُخَواَرزأم َشاهأ َساَر مي
رٍي، ٍر َيسي ََ ََ يفي نَ  اَرَق َِهََذا ََ  َوالتَََّتُ يفي أَثَريهي فَ 
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َِ َخََبَُه، َوَعاَد إيََل َمازَنأ  ُت َسُه َوَيكأ َأ َُتَ نَ  هي الأَقلأَعةي.َجرييَدًة، ليَيسأ ري إيََل َهذي ََ َورَكيَب يفي الأَبحأ  ُدرَا
ِأ َكا ََبُوا َأَّنَُّ اُر َأخأ يَنئيٍذ َمأأُسورًا، َوَهُؤََلءي التُّجَّ ََ حي ََقييَه َكا ََّ الأ يُح فَإي ََ َهَذا ُهَو الصَّحي ، وََكا ََ ََمَذا نُوا ِبي

، وََكَذليَك أَيأًضا َهُؤََلءي َوَوَصَل ُخَواَرزأم َشاهأ، ُثَّ َوَصَل بَ عأَدُه. َمنأ أَ  ََ اَرَق َِهََذا ََ ََبَُه بيُوُصولي التَََّتي، فَ  خأ
ََ َعنأ ُمَشاَهَدٍة ; َولَ  ُو ِأ َُيأَبي ِأ بيبَ عأضي ََّنَاٍر، فَ ُه َها بَ عأَدُه اُر فَارَُقوَها، َوَوَصَل التَََّتُ إيلَي أ ا َوَصَل التُّجَّ مَّ

هي الأَقلأعَ  َ فييَها.ُخَواَرزأم َشاهأ إيََل َهذي  ةي الأَمذأُكورَةي تُ ُويفِي
 



ريَتيهي  نأ سي ٍء مي ةي ُخَواَرزأم َشاهأ َوَشيأ ََ ُر صي  ذيكأ
رييَن َسَنًة َوُشُهورًا  شأ َدى َوعي ُة ُملأكيهي إيحأ ََ ُمدَّ يني ُتَكَش، وََكا ُد بأُن َعََلءي الدِي يني ُُمَمَّ رييًبا، ُهَو َعََلُء الدِي تَ قأ

نَُّه َواتََّسَع ُملأُكُه، َوَعظُ  ثأَل ُملأكيهي، فَإي لأُجوقييَّةي َأَحٌد مي ريهي، َوَلَأ ََيأليكأ بَ عأَد السَّ سأ َِ َُمَلُُّه، َوَأطَاَعُه الأَعاََلُ ِبَي
، وََكرأ  ََ َتا سأ جي ، َوَمَلَك سي ، َوَمَلَك بيََلَد َغزأنََة، َوبَ عأَض اْلأينأدي ََ َتا نأ َحدِي الأعيَراقي إيََل تُ رأكيسأ ،َمَلَك مي ََ  َما
يَل الأَعظي  َفَاعي َطَا اْلأ ْلأ ، َوبَ عأَض فَاريَس، َوفَ َعَل ِبي ََ ، َوُخَراَسا ، َوبيََلَد اْلأيَبالي ََ ، َوُجرأَجا ََ َتا يَمَة، َوَطََبيسأ

. ِأ  َوَمَلَك بيََلَدُه
ريًما ليلأُعَلَماءي ُمُي  ََ ُمكأ َا، وََكا ُُصولي َوَغريأيِهي هي َواْلأ َيقأ لأ ًَل، َعاليًما ِبي ََ فَاضي ثيُر وََكا ، ُيكأ ِأ ًنا إيلَيأهي ِأ ُُمأسي بًّا َْلُ

 ٍِ َ ُمتَ نَ عِي ريأي، َغريأ َي السَّ َما َعبي َوإيدأ ََ َصُبورًا َعَلى الت َّ َ َيَديأهي، وََكا ِأ َبنيأ ِأ َوُمَناَظَراَتيي بيٍل ُُمَاَلَستَ ُه ، َوََل ُمقأ
بيرييهي، َوحي  َا َِهُُّه يفي الأُملأكي َوَتدأ ، إيََّّ اتي بيًَل َعَلى اللَّذَّ ، ُمقأ يني لي الدِي َهأ ًما ْلي ََ ُمَعظِي ظي رََعاََّيُه، وََكا َأ هي َوحي ظي َأ

. ِأ ، ُمَتََبِيًكا ِبيي ِأ  َعَليأهي
، قَاَل: َوَصلأتُ  ََ نأ ُخَراَسا َِ، َوَقدأ َعاَد مي ، َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ ِي َرةي النَِّبي إيََل  َحَكى ِلي بَ عأُض َخَدمي ُحجأ

نَي َحَضرأُت َلقيَيِني ُخَواَرزأَم، ف َ  ، َفحي يني َي َعََلءي الدِي لأطَا ُت َِبَب السُّ اَم، ُثَّ َقَصدأ َمَّ نَ َزلأُت َوَدَخلأُت اْلأ
َِ، فَ  ِي َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ َرةي النَِّبي نأ َخَدمي ُحجأ ، فَ َقاَل: َما َحاَجُتَك؟ فَ ُقلأُت َلُه: َأََن مي ٌَ َأَمَرّني إينأَسا

ُلُ  ْلأ نأ ِبي ، فَ َتَسلََّمِني مي َي لأطَا َخَلِني إيََل َداري السُّ ، َوانأَصَرَف َعِنِي َقلييًَل، ُثَّ َعاَد إيَِلَّ َوَأَخَذّني َوَأدأ ُه وسي
، َي لأطَا ابي السُّ نأ ُحجَّ ٌب مي  َحاجي
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نأدَ  َضاريَك عي ََ َخََبََك فََأَمَر ِبييحأ لأطَا ُت السُّ َلمأ : َقدأ َأعأ ري َوقَاَل ِلي ُه، َفَدَخلأُت إيلَيأهي َوُهَو َجاليٌس يفي َصدأ
َ ف َ  ريأ َرعأُت السَّ ، فََأسأ ي َيَديَّ اري قَاَم قَائيًما، َوَمَشى إيََل َبنيأ َن الدَّ طأُت َصحأ نَي تَ َوسَّ ٍَ َكبيرٍي، َفحي َلقييُتُه إييَوا

 ، َأ ُأقَ بِيَل َيَدُه، َفَمنَ َعِني ُت َأ ، فََأَردأ َي يَوا َلَسِني إيََل َجانيبيهي، َوقَاَل يفي َوَسطي اْلأي ، َوَجَلَس َوَأجأ َواعأتَ نَ َقِني
ي، َوَأَمرََّها عَ  . فََأَخَذ يَدي ِأ َِ؟ فَ ُقلأُت: نَ َع ، َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ ِي َرَة النَِّبي ُم ُحجأ : أَنأَت ََتأدي هي، ِلي هي َلى َوجأ

ةي الأمَ  ََ َنا، َوصي نأ َوَسأََلِني َعنأ َحاليَنا َوَعيأشي ُت مي ا َخَرجأ يَث َمعيي، فَ َلمَّ َدي َداريَها، َوَأطَاَل اْلأ قأ يَنةي، َومي دي
َأ نَ عأَُبَ جَ  َا نُرييُد َأ اَعةي َلَما َودَّعأُتَك، إيََّّ هي السَّ ري َهذي ََ ََل أَن ََّنا َعَلى َعزأمي السَّ هي قَاَل: َلوأ نأدي ََ إيََل عي يأُحو

َطَا، َوَهَذا َطرييٌق ُمَباَرٌك َحيأ  َِ، ُثَّ َودََّعِني اْلأ ، َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ ِي َرَة النَِّبي ُم ُحجأ ُث رَأَي أَنا َمنأ ََيأدي
لَ  ُمأ ْلأ َطَا َما ذََكرأََنُه، َوِبي َن اْلأ نأُه َومي ََ مي َََقةي، َوَمَضى، وََكا َن الن َّ َتَمَع فييهي َوَأرأَسَل إيَِلَّ َُجأَلًة َكثيريًَة مي ةي فَاجأ

 ََ َر َمَناقيبيهي َلطَاَل َذليَك.َما تَ  ََن ذيكأ َُه اَّللَُّ، َوَلوأ َأَردأ ، َرْحي نأ ُمُلوكي الأَعاَلَي  رََّق يفي َغريأيهي مي
 

 ََ تييََلءي التَََّتي الأُمَغرِيبَةي َعَلى َمازَنأُدرَا ُر اسأ  ذيكأ



رَاكي ُخَواَرزأم َشاهأ، َعادُ  نأ إيدأ ا أَييَس التَََّتُ الأُمَغرِيبَُة مي رَعي َلمَّ ََ َفَمَلُكوَها يفي َأسأ وا فَ َقَصُدوا بيََلَد َمازَنأُدرَا
َا َلَأ تَ َزلأ ُِمأَتنيَعًة َقدي  َّنَّ َها، فَإي تيَناعي قيََلعي َها، َوامأ ُخولي إيلَي أ َي َوقأٍت، َمَع َحَصانَتيَها َوُصُعوبَةي الدُّ مَي الزََّما

ا َملَ  نَي َلمَّ ليمي ََّ الأُمسأ يثيهي، َحَّتَّ إي ، َوَحدي ََ ي ُخَراَسا َن الأعيَراقي إيََل َأقَاصي يَعَها، مي َرةي َجَي ََكاسي ُكوا بيََلَد اْلأ
َأ ُمليكَ  ، إيََل َأ ََ َعَلى ُدُخولي الأبيََلدي ُرو دي ََراُج، َوََل يَ قأ ُِ اْلأ ُه ن أ َخُذ مي ََ يُ ؤأ َم بَقيَيتأ َأعأَماُل َمازَنأُدرَا تأ َأَّيَّ

َي بأني َعبأدي الأَمليكي سَ  ََمٍر يُرييُدُه اَّللَُّ تَ َعاََل.ُسَليأَما ًوا ْلي َأ ًوا َع َأ نُي َمَلُكوَها َص عينَي، َوَهُؤََلءي الأَمََلعي  َنَة تيسأ
نأ َمازَ  ا فَ َرُغوا مي َرُقوا الأبيََلَد، َوَلمَّ ا، َوََّنَُبوا، َوَأحأ ََ قَ تَ ُلوا، َوَسبَ وأ ا َمَلُكوا بَ َلَد َمازَنأُدرَا ََ َسَلُكوا َوَلمَّ نأُدرَا

ُِ الَِّتي َلَأ يُ  َْنأوَ  ، َوَذَخائيَرُه ِأ َواَْلُ ا قييَّ الطَّرييقي َواليَدَة ُخَواَرزأم َشاهأ َونيَساَءُه، َوَأمأ ، فَ َرَأوأ َمعأ ِبييثأليَها الرَّيِي سأ
َا جَ  َعتأ ِبي ا َسَي ََّ َواليَدَة ُخَواَرزأم َشاهأ َلمَّ ََ َسَبُب َذليَك َأ َييَسةي، وََكا َعأََلقي النَّ َن اْلأ َها مي َرى َعَلى َوَلدي

ََبلي ََتأَتني  ََ َوبَ َلدي اْلأ ََ َوَِهََذا َها ََ َل إيََل َأصأ ارََقتأ ُخَواَرزأَم َوَقَصَدتأ َْنأَو الرَّيِي ليَتصي ََ ، فَ  ُع فييَها، َخاَفتأ
،  َفَصاَدُفوَها يفي الطَّرييقي
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ِأ إيََل الرَّ  دي النَّاُس فََأَخُذوَها َوَما َمَعَها قَ بأَل ُوُصوْليي ، َوَما َلَأ ُيَشاهي ِأ ِأ َوقُ ُلوَِبُ ََ فييهي َما َمَْلَ ُعُيوََّنُ ، َفَكا يِي
نأكي  يَع إيََل جي َمي ُوا اْلأ ري، َوَغريأي َذليَك، َوَسريَّ ََواهي َن اْلأ َييٍس مي َن الأَمَتاعي َوَن نأ ُكلِي َغرييٍب مي َلُه مي ث أ َأ مي زأَخا

 بيَسَمرأقَ نأَد.
 

ُر َوُصولي التَّ  ََ ذيكأ  ََتي إيََل الرَّيِي َوَِهََذا
ُِ اَّللَُّ، إيََل الرَّيِي يفي َطَلبي ُخَواَرزأم َشاهأ ُُمَمَّ  َل التَََّتُ، َلَعنَ ُه اَئٍة َوصأ تِيمي َرَة َوسي ِأ َسَنَة َسبأَع َعشأ ََّنَُّ ٍد، ْلي

ريأَ  وا السَّ ، َفَجدُّ ِأ َْنأَو الرَّيِي ُه ن أ َهزيًما مي ِأ أَنَُّه َمَضى ُمن أ نأ  بَ َلَغُه ِأ َكثيرٌي مي يفي أَثَريهي، َوَقدي انأَضاَف إيلَيأهي
، فَ َوَصُلوا  رَّ َب َوالشَّ هأ يَن َمنأ يُرييُد الن َّ دي سي َأ َن الأُم ََّاري، وََكَذليَك أَيأًضا مي نَي َوالأُك ليمي إيََل َعَساكيري الأُمسأ

ِأ  ُعُروا ِبيي ِأ َيشأ ليَها، فَ َل نأ َأهأ َلٍة مي َأ نيي َغ َها، َوَمَلُكوَها، َوََّنَُبوَها، َوَسبَ ُوا  الرَّيِي َعَلى حي إيَلَّ َوَقدأ َوَصُلوا إيلَي أ
َمعأ ِبييثأليَها، َوَلَأ يُقييُموا، َوَمَضوأ  َعاَل الَِّتي َلَأ ُيسأ َف أ اَل، َوفَ َعُلوا اْلأ ََ َطأ ََتَقُّوا اْلأ َريمَي، َواسأ نَي يفي اْلأ ريعي ا ُمسأ

َعاَف َما َطَلبي ُخَواَرزأم َشاهأ، فَ نَ َهُبوا يفي  يعي َأضأ َمي َها، َوفَ َعُلوا يفي اْلأ يَنٍة َوقَ رأيٍَة َمرُّوا َعَلي أ ِأ ُكلَّ َمدي  َطرييقيهي
ِأ يُ ب أ  ، فَ َل الي ََ َطأ يأَف يفي الرِيَجالي َوالنِيَساءي َواْلأ َرُقوا، َوَخرَّبُوا َوَوَضُعوا السَّ ، َوَأحأ ُقوا َعَلى فَ َعُلوا يفي الرَّيِي

ٍء.  َشيأ
ارَقَ َها وََكاَوَتُّوا عَ  ََ َحابيهي، فَ  نأ َأصأ ٍر مي ََ َها يفي نَ  ََ ُخَواَرزأم َشاهأ َقدأ َوَصَل إيلَي أ ، وََكا ََ ِأ إيََل َِهََذا ََ َلى َحاْليي

ُ َذليَك، َوَقدأ ذََكرأَنَ  ِأ َعنأُه، َوقييَل َغريأ نأُه فييَما َحَكاُه بَ عأُضُه ََ مي َرى َما َكا دي بيهي، َفََل يُدأ َر الأَعهأ  .هُ آخي
َوابِي َوَغريأي َذليكَ  َوالي َوالثِيَيابي َوالدَّ َمأ َن اْلأ ََ َخَرَج رَئييُسَها َوَمَعُه اْلأيَمُل مي ا قَارَبُوا َِهََذا ، َيطأُلُب فَ َلمَّ



َعاَف َذليكَ  َََعُلوا َأضأ ََ فَ  ، ُثَّ فَارَُقوَها َوَساُروا إيََل َزْنأَا ِأ ، فَأَمَُّنوُه لي الأبَ َلدي َهأ ََ ْلي ََما ، َوَساُروا َوَوَصُلوا اْلأ
وَ  ، َوَدَخُلوَها َعن أ ِأ وا يفي قيَتاْليي ، فَ َقاتَ ُلوُه، َوَجدُّ ِأ يَنتيهي َدي ِأ ِبي ُه ن أ ُلَها مي َِ َأهأ وييَن، فَاعأَتَص ، إيََل قَ زأ يأفي لسَّ ًة ِبي

كَ  لسَّ ََ ِبي َتتيُلو ُل الأبَ َلدي يفي َِبطينيهي، َحَّتَّ َصاُروا يَ قأ ِأ َوَأهأ تَ تَ ُلوا ُه ي َما ََل فَاق أ رييَقنيأ ََ َن الأ ، فَ ُقتيَل مي اكينيي
وييَن، فَ َزاُدوا َعَلى َأرأبَعينَي أَلأفي قَتييٍل. لي قَ زأ نأ َأهأ َلى مي وييَن، فَ ُعدَّ الأَقت أ  ُُيأَصى، ُثَّ فَارَُقوا قَ زأ

 
 ََ ُر َوُصولي التَََّتي إيََل َأذأرَبييَجا  ذيكأ

َتاُء َعَلى التَََّتي يفي  َِ الشِي ا َهَج يًدا، َوثَ لأًجاَلمَّ ا بَ رأًدا َشدي ، رََأوأ ََبلي ، َوبَ َلدي اْلأ ََ   َِهََذا
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َن الأَقتألي َوا َغاري مي َي الصِي لأُقَرى َوالأُمُد ِأ ِبي َعُلوا يفي َطرييقيهي ََ ، فَ  ََ ثأَل ُمََتَاكيًما، َفَساُروا إيََل َأذأرَبييَجا بي مي هأ لن َّ
، َوَخرَّبُو  ِأ ُه ن أ َم مي ، َما تَ َقدَّ َي َلَوا زَبأُك بأُن الأبَ هأ ََ َأوأ ُب َأذأرَبييَجا َا َصاحي َرُقوا، َوَوَصُلوا إيََل تيَبأييَز َوِبي ا َوَأحأ

رأبي  َي الشُّ َما نأ إيدأ هي مي َا ُهَو بيَصَددي تيَغاليهي ِبي شأ ِأ َلي َسُه بيقيَتاْليي َأ َث نَ  ، َوََل َحدَّ ِأ ِأ ََيأُرجأ إيلَيأهي  لَيأًَل َوََّنَارًا ََل فَ َل
، َفسَ  ِأ يَع إيلَيأهي َمي ، َوَْحََل اْلأ ِأ َعَلى َماٍل، َوثيَياٍب، َوَدَوابَّ ِأ َوَصاَْلَُه َا َأرأَسَل إيلَيأهي َييُق، َوإيََّّ نأ ُي اُروا مي

ي بيهي َكثي  ا َعَليأهي َوالأَمَراعي تَ وأ ، ليَيشأ َُ َقلييَل الأََبأدي َنَُّه َيُكو ري، ْلي َل الأَبحأ ََ َساحي هي يُرييُدو نأدي ، عي ِأ لي َدَواِبِيي َجأ ريٌَة ْلي
َن الأَكَرجي ََجأٌع كَ  ِأ مي ، َفَجاَء إيلَيأهي ِأ إيََل بيََلدي الأَكَرجي ، َوَتَطرَُّقوا يفي َطرييقيهي ََ َن فَ َوَصُلوا إيََل ُموقَا ثيرٌي مي

ََزَمتي الأَكَرُج، وَ  ، فَاَّنأ ِأ َكري، َْنأَو َعَشَرةي آََلفي ُمَقاتيٍل، فَ َقاتَ ُلوُه .الأَعسأ ِأ ثَ ُرُه  قُتيَل َأكأ
ِأ َعَلى َدفأ  اَق َمَعُه تِيََ نأُه الصُّلأَح َواَلي ََ مي ، َيطأُلُبو ََ بي َأذأرَبييَجا زَبأَك، َصاحي عي التَََّتي، َوَأرأَسَل الأَكَرُج إيََل َأوأ

َتاُء، وََكَذليَك َأرأَسُلوا إيََل الأَمليكي  ُعوا إيَذا اْنأََسَر الشِي َتمي َطَلُحوا ليَيجأ ، فَاصأ لي َرفي ابأني الأَمليكي الأَعادي َشأ اْلأ
ََّ التَََّتَ يَ  ِأ َأ يُعُه ، َوظَنُّوا َجَي ِأ نأُه الأُمَوافَ َقَة َعَليأهي ََ مي َزييَرةي، َيطأُلُبو ََّيري اْلأ ََلَط َودي بي خي ََ يفي َصاحي ُو َبي صأ

َعُلوا َكَذليَك، َبلأ ََتَرَُّكوا وَ  َأ ِأ يَ  ، فَ َل َتاءي إيََل الرَّبييعي ِأ َِمأُلوٌك الشِي ، َوانأَضاَف إيلَيأهي َساُروا َْنأَو بيََلدي الأَكَرجي
َي  َن الَتُّأُكَما َراءي مي َل تيلأَك اْلأيَبالي َوالصَّحأ َوُش، َوََجََع َأهأ ُُه َأق أ زَبأَك، اَسأ نأ َِمَالييكي َأوأ َرادي تُ رأكييٌّ مي َكأ َواْلأ

َتَمَع، َمَعُه َخلأٌق َكثيرٌي،  ، فَاجأ ِأ ، فََأَجابُوُه إيََل َذليَك، َوَماُلوا إيلَيأهي َوَغريأيهي ِأ َمامي إيلَيأهي نأضي َورَاَسَل التَََّتَ يفي اَلي
ِأ َوَخرَّ  نأ ُحُصوَّنيي ًنا مي صأ ، َفَمَلُكوا حي َمةي التَََّتي إيََل الأَكَرجي َتَمُعوا َوَساُروا يفي ُمَقدِي يَّةي، فَاجأ نأسي بُوُه َوََّنَُبوا ليلأجي

لييَس.الأبيََلَد َوَخرَّ  ، َحَّتَّ َوَصُلوا إيََل قُ رأبي تيَأ ِأ َواَْلُ َلَها، َوََّنَُبوا َأمأ  بُوَها، َوقَ تَ ُلوا َأهأ
َتَمَع إيلَيأ  َوُش َأوًََّل فييَمني اجأ ِأ َأق أ ، فَ َلقييَ ُه ِأ َها إيلَيأهي يدي َها َوَحدي َدِي َتَمَعتي الأَكَرُج َوَخَرَجتأ ِبي هي، فَاجأ

ي تَ تَ ُلوا قيَتاًَل َشدي ُِ التَََّتُ َوَقدأ فَاق أ رََكُه َوَش َخلأٌق َكثيرٌي، َوَأدأ َحابي َأق أ نأ َأصأ ، فَ ُقتيَل مي ِأ ًدا َصََبُوا فييهي ُكلُُّه
َبَح َهزي  ََزُموا َأق أ بُ ُتوا ليلتَََّتي، َواَّنأ ِأ يَ ث أ ِأ أَيأًضا َكثيرٌي، فَ َل ُه ن أ ، َوقُتيَل مي َن الأقيَتالي ُِ َتعيَب الأَكَرُج مي  َيٍَة، َورَكيبَ ُه

نأ َهذي  ي الأَقعأَدةي مي َعُة يفي ذي َرًة، وََكاَنتي الأَوق أ ِأ َما ََل ُُيأَصى َكث أ ُه ن أ نأ ُكلِي َجانيٍب، فَ ُقتيَل مي يأُف مي هي السَّ



. ِأ ُه ن أ َِ مي ََ َسلي َن الأبيََلدي َما َكا َنةي، َوََّنَُبوا مي  السَّ
َمعأ ِبييثألي  َُؤََلءي التَََّتي َما َلَأ ُيسأ ٌة ََتأُرجُ َوَلَقدأ َجَرى ْلي يثيهي: طَائيََ َي َوَحدي ميي الزََّما نأ َقدي  هي مي
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هي النَّ  نأ َهذي ينييََّة مي ِأ إيََل بيََلدي َأرأمي َل بَ عأُضُه ِأ َسَنٌة َحَّتَّ َيصي ي َعَليأهي َقضي نيي ََل تَ ن أ نأ ُحُدودي الصِي َيةي، مي احي
 ، ََ َيةي َِهََذا نأ ََنحي هي َوَُيَاويُزوا الأعيَراَق مي ُد، َويَ َرى َهذي ََّ َمنأ َيَييُء بَ عأَدََن، إيَذا بَ ُعَد الأَعهأ َوََتَّللَّي ََل َشكَّ َأ

َعَد َذليَك فَ لأيَ نأُظرأ أَن َّنَ  تَ ب أ هي، َفَمََّت اسأ َقُّ بيَيدي تَ بأعيُدَها، َواْلأ ُطورًَة يُ نأكيُرَها، َوَيسأ ثََة َمسأ َادي ا َسطَّرأََن َْنأُن، اْلأ
تَ َوى يفي َمعأريفَتيَها  وَُكلُّ َمنأ ََجَعَ  ثََة، اسأ َادي هي اْلأ ُِ َهذي َل هي يفي َوقأٍت ُكلُّ َمنأ فييهي يَ عأ التَّارييَخ يفي َأزََمانيَنا َهذي

، فَ َلقَ  ِأ ِأ َوَُيُوُطُه ُظُه ََ ََلمي َمنأ َُيأ سأ نَي َواْلأي ليمي َر اَّللَُّ ليلأُمسأ َا، َيسَّ َرَتي ُل ليُشهأ َاهي ُ َواْلأ َن دأ ُدفيعُ الأَعاَلي وا مي
َُّتُه َبطأَنُه َوفَ رأَجُه، َوَلَأ ي َ  ى ِهي نَي إيََل َمنأ ََل تَ تَ َعدَّ ليمي َن الأُمُلوكي الأُمسأ ، َومي ٍِ ي نَي الأَعُدوِي إيََل َعظي ليمي َنلي الأُمسأ

ثأَل مَ  َِ، إيََل َهَذا الأَوقأتي مي ُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ ٌة ُمذأ َجاَء النَِّبي دَّ .َأًذى َوشي ََ  ا ُدفيُعوا إيلَيأهي اْلأ
يَك بيهي  ري َوَمَلُكوَها َوَخرَّبُوَها، َوََنهي هأ َسَعَة بيََلٍد،  َهَذا الأَعُدوُّ الأَكافيُر التَََّتُ َقدأ َوطيُئوا بيََلَد َما َورَاَء الن َّ

، َفَمَلُكوَها َوف َ  ََ َر إيََل ُخَراَسا هأ ُِ الن َّ ُه ن أ ُة مي هي الطَّائيََ تأ َهذي ثأَل َذليَك، ُثَّ إيََل الرَّيِي َوبَ َلدي َوتَ َعدَّ َعُلوا مي
. ِأ هي ِأ َعَلى بيََلدي لأَكَرجي فَ َغَلُبوُه ، َوَقدي اتََّصُلوا ِبي ََ ََبلي َوَأذأرَبييَجا  اْلأ

َ الأَغرأبي  ، َبنيأ ِأ يفي َأقأَصى بيََلدي الرُّومي هي نأ بيََلدي َيرينأُج َقدأ َظَهُروا مي َخُر الأ ، َوَوَصُلوا َوالأَعُدوُّ اْلأ َمالي َوالشَّ
َها، وَ  ِأ َعن أ هي نَي َعَلى إيزأَعاجي ليمي ري الأُمسأ دي َياَط، َوَأقَاُموا فييَها، َوَلَأ يَ قأ مأ ثأَل دي َر، َفَمَلُكوا مي صأ ََل إيََل مي

عُ  َنَّ َّلليَّي َوإيَنَّ إيلَيأهي رَاجي َر َعَلى َخَطٍر، فَإي صأ ََّيري مي َها، َوَِبقيي دي ن أ ِأ مي هي َراجي َّللَّي إيخأ َة إيَلَّ ِبي َل َوََل قُ وَّ ، َوََل َحوأ ََ و
. ِي ي  الأَعلييِي الأَعظي

َم ََل يُ عأَرُف َحقي  ًدا َقدأ ُعدي ِأ ُخَواَرزأم َشاهأ ُُمَمَّ ََّ ُسلأطَاََّنُ نَي َأ ليمي ُُموري َعَلى الأُمسأ ِي اْلأ نأ َأعأَظ يَقُة َخََبيهي، َومي
ََ وَ  نأَد َِهََذا َيي فَ َتارًَة يُ َقاُل َماَت عي تُُه، َوََترًَة َدَخَل َأطأَراَف بيََلدي فَاريَس َوَماَت ُهَناَك َوُأخأ َيي َموأ ُأخأ

 َ َر، فَ تُ ُويفِي ََ َورَكيَب الأَبحأ َتا َدَها التَََّتُ يفي أَثَريهي، َوََترًَة يُ َقاُل َعاَد إيََل َطََبيسأ صي تُُه ليَئَلَّ يَ قأ  يفي َجزييَرٍة َموأ
َلةي  ُمأ ْلأ َراقي  ُهَناَك، َوِبي ََ َوعي ثأَل ُخَراَسا ََّ مي ٌِ، إي ي ، َوَهَذا َعظي ََ َتا ري َطََبيسأ تُُه بيَبحأ َم، ُثَّ َصحَّ َموأ فَ َقَد ُعدي

َفُع َعنأُه، َوالأَعُدوُّ ََيُوُس الأبيََلَد، َيَأُخُذ َما  ََ َيدأ َبَح َسائيًبا ََل َمانيَع َلُه، َوََل ُسلأطَا ِي َأصأ ُُك الأَعَج َأرَاَد َوَيَتأ
َرُقوُه، َوَّنََ  يَنٍة إيَلَّ َخرَّبُوا ُكلَّ َما َمرُّوا َعَليأهي، َوَأحأ ُقوا َعَلى َمدي ِأ َلَأ يُ ب أ ُلُح َما َأرَاَد، َعَلى َأَّنَُّ ُبوُه، َوَما ََل َيصأ

ََ فييهي النَّاَر. وََكَذليكَ  َِ تيََلًَل َويُ لأُقو َريأَس ب أ ََ اْلأي َرُقوُه، َفَكانُوا ََيأَمُعو ِأ َأحأ تيَعةي. َْلُ َمأ َن اْلأ  َغرَيُُه مي
 

ُر ُملأكي التَََّتي َمَراَغةَ   ذيكأ
. ََ نأ َأذأرَبييَجا يَنَة َمَراَغَة مي اَئٍة َمَلَك التَََّتُ َمدي تِيمي َرَة َوسي َ َعشأ ٍر َسَنَة ََثَاّني ََ  يفي َص
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ائَ  تِيمي َرَة َوسي َنُة َوَسَبُب َذليَك أَن ََّنا ذََكرأََن َسَنَة َسبأَع َعشأ َقَضتأ تيلأَك السَّ ، َوان أ لأَكَرجي ٍة َما فَ َعَلُه التَََّتُ ِبي
، ْليَ  َيةي الأَكَرجي نأ ََنحي اَئٍة َساُروا مي تِيمي َرَة َوسي َ َعشأ ا َدَخَلتأ َسَنُة ََثَاّني ، فَ َلمَّ ِأ يفي بيََلدي الأَكَرجي ََّ َوُه ا َأ ِأ رََأوأ َّنَُّ

ِأ َشوأَكًة َقوييًَّة،  يهي َ أَيأدي ، إيَذا َبنيأ ِأ هي َكاَنتأ َعاَدَُتُ ، َوَهذي ِأ ُه َراٍع، فَ َعَدُلوا َعن أ َوَمَضاييَق ََتأَتاُج إيََل قيَتاٍل َوصي
بُ َها ِبيَ  ِأ َصاحي َها، فَ َوَصُلوا إيََل تيَبأييَز، َوَصانَ َعُه تيَناًعا َعَدُلوا َعن أ نأَدَها امأ ا عي يَنًة َورََأوأ اٍل َوثيَياٍب َقَصُدوا َمدي

 ، بَ َها َكانأَت َوَدَوابَّ ََّ َصاحي َ ٌب ََيأنَ ُعَها، ْلي َا َصاحي يَنةي َمَراَغَة، َفَحَصُروَها َولَيأَس ِبي َفَساُروا َعنأُه إيََل َمدي
 " :َِ ُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ َي ُمقييَمٌة بيَقلأَعةي ُرَوينأديَز، َوَقدأ قَاَل النَِّبي َرَأًة، َوهي ٌم وَ »امأ ليَح قَ وأ َأ ا َلنأ يُ  لَّوأ

َرَأةً  ُِ امأ َرُه  « ".َأمأ
ِأ إي  َها، وََكاَنتأ َعاَدَُتُ َُوا إيلَي أ َها الأَمَجانييَق، َوزََح ُلَها، فَ َنَصُبوا َعَلي أ ِأ َأهأ ا َحَصُروَها قَاتَ َلُه َذا قَاتَ ُلوا فَ َلمَّ

ِأ ي َ  يهي َ أَيأدي نَي َبنيأ ليمي نأ ُأَساَرى الأُمسأ ِأ مي ُموا َمنأ َمَعُه يَنًة َقدَّ ، َمدي ِأ َأ َعاُدوا قَ تَ ُلوُه ، فَإي ََ ََ َويُ َقاتيُلو َُو زأَح
َر يُ عأ  َأ َتََخَّ َم يُ نأَحرأ َوإي َأ تَ َقدَّ َقري إي َشأ ُِ الأَمَساكينُي، َكَما قييَل: َكاْلأ ََ َكرأًها، َوُه ، وََكانُوا َفَكانُوا يُ َقاتيُلو َقرأ

َُ الأَقتألُ  نَي، فَ َيُكو ليمي ََ َورَاَء الأُمسأ ِأ يُ َقاتيُلو نأُه. ُه َوٍة مي ِأ بيَنجأ َُساَرى، َوُه نَي اْلأ ليمي  يفي الأُمسأ
يأَف يفي  ٍر، َوَوَضُعوا السَّ ََ ًرا رَابيَع َص َوًة َوقَ هأ يَنَة َعن أ ٍم، ُثَّ َمَلُكوا الأَمدي َة َأَّيَّ دَّ َها عي ليَها، فََأقَاُموا َعَلي أ  َأهأ

َصا حأ َدِي َواْلأي ِأ َما ََيأُرُج َعني اْلأ ُه ن أ َرُقوُه، فَ ُقتيَل مي ِأ َأحأ ُلُح َْلُ ، َوَما ََل َيصأ ِأ ُلُح َْلُ ، َوََّنَُبوا ُكلَّ َما َيصأ ءي
ََّ التَّ  ُروبي َأ : ََنُدوا يفي الدُّ ِأ ََ َْلُ ََساَرى َويَ ُقوُلو ََ اْلأ ، َفَكانُوا َيَأُخُذو ِأ ُه ن أ ى بَ عأُض النَّاسي مي ََ تَ  ََتَ َقدأ َواخأ

َذا ََنَدى ُأولَئيَك َخرَ  َتُل.رََحُلوا، فَإي َخُذ َويُ قأ ى فَ يُ ؤأ ََ تَ   َج َمني اخأ
ِأ َيظُنُّوََّنَا رُُجًَل،  ليَها َوُه نأ َأهأ َن التَََّتي َدَخَلتأ َدارًا َوقَ تَ َلتأ ََجَاَعًة مي َرَأًة مي ََّ امأ فَ َوَضَعتي َوبَ َلَغِني َأ

ريًا، َوَسَي  َرَأٌة، فَ َقتَ َلَها رَُجٌل َأَخَذتأُه َأسي َي امأ ََلَح َوإيَذا هي َن التَََّتي السِي ََّ رَُجًَل مي ليَها َأ نأ بَ عأضي َأهأ عأُت مي
، َوَلَأ ََيُدَّ َأَحٌد يَدَ  ِأ َناُه ًدا َحَّتَّ َأف أ ًدا َواحي ِأ َواحي تُ ُلُه ُه إيلَيأهي بيُسوٍء، َدَخَل َدرأًِب فييهي َماَئُة رَُجٍل، َفَما زَاَل يَ قأ

فَ ُعو  لَُّة َعَلى النَّاسي َفََل َيدأ َعتي الذِي .َوُوضي َي ََل ني اْلأيذأ َّللَّي مي ِأ قَلييًَل َوََل َكثيريًا، نَ ُعوُذ ِبي هي َُوسي  ََ َعنأ نُ 
 ََّ َنا، َحَّتَّ إي َأ ، َفخي لي صي لأَموأ َنا بيَذليَك ِبي يَنةي إيرأبيَل، َوَوَصَل اْلأَََبُ إيلَي أ َها َْنأَو َمدي  بَ عأَض النَّاسي ُثَّ رََحُلوا َعن أ

نَ  فًا مي َََلءي َخوأ ْلأ َِّ ِبي بي  َه ، َصاحي يني ََّري الدِي ، َوَجاَءتأ ُكُتُب ُمَظ يأفي  السَّ
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َن الأَعَساكيري، َفَسريََّ إيلَيأهي ََجأًعا  نأُه َْنأَدًة مي ، َيطأُلُب مي لي صي بي الأَموأ ، َصاحي يني ري الدِي نأ إيرأبيَل، إيََل بَدأ ًا مي َصاْلي
َي إيََل َطَرفي  َأ ََيأضي َكريهي، َوَأرَاَد َأ َا َعسأ َّنَّ ُظ الأَمَضاييَق ليَئَلَّ ََيُوزََها َأَحٌد، فَإي ََ َهةي التَََّتي، َوَُيأ نأ جي هي مي بيََلدي

نَ  ِأ مي ، َوََيأنَ ُعُه اريسي ََ ََاريُس بَ عأَد الأ َأ ََيُوزََها إيَلَّ الأ ُر َأ دي َرٌة َوَمَضاييُق ََل يَ قأ َباٌل َوعي يَعَها جي ََوازي إيلَيأهي. َجَي  اْلأ



تيَماعي َمَع َعَساكيريهي َوَوَصَلتأ كُ  جأ َلي يَع ِبي َمي يني َيَأُمُر اْلأ ََّري الدِي لي َوإيََل ُمَظ صي ةي َوُرُسُلُه إيََل الأَموأ ََ َليي  ُتُب اْلأ
هي  َبالي إيرأبيَل، ليُصُعوبَتيَها، إيََل َهذي َا َعَدُلوا َعنأ جي ِأ ُرِبَّ َّنَُّ نَ ُعوا التَََّتَ، فَإي يَنةي َدُقوقَا ليَيمأ َدي ََ  الِبي َيةي، َوَيطأُرُقو نَّاحي

، َوتَبيعَ  لي صي َكري الأَموأ نأ َعسأ ِأ ََجأٌع مي ٍر، َوَساَر إيلَيأهي ََ نأ إيرأبيَل يفي َص يني مي ََُّر الدِي َن الأعيَراَق، َفَساَر ُمَظ ِأ مي ُه
 الأُمَتَطوِيَعةي َكثيرٌي.

َرفي َيَأُمرُ  َشأ ُة أَيأًضا إيََل الأَمليكي اْلأ ََ َليي يُع َعَلى َوَأرأَسَل اْلأ َمي َع اْلأ َتمي هي يفي َعَساكيريهي ليَيجأ سي َأ ُضوري بينَ  ْلُأ ُه ِبي
َق إيََل  َمشأ نأ دي لي َوَصَل مي َِ ابأَن الأَمليكي الأَعادي ََّ الأَمليَك الأُمَعظَّ َق َأ ََ ، فَات َّ ِأ دي التَََّتي َوقيَتاْليي يهي  َقصأ َأخي

ُدُه َعلَ  تَ نأجي ََ َيسأ َرَّا َرفي َوُهَو ِبي َشأ ريُوا  اْلأ هي ليَيسي سي َأ َأ َُيأُضَر بينَ  نأُه َأ َر، َوطََلَب مي يَن ِبييصأ َيرينأجي الَّذي ى الأ
َي  ةي الأ يهي، َوقُ وَّ خي ةي ِبَي ََ َليي ، فَاعأَتَذَر إيََل اْلأ َيرينأجي َن الأ َياَط مي مأ تَ نأقيُذوا دي َر ليَيسأ صأ ِأ إيََل مي َأ َلَأ ُكلُُّه ، َوإي رينأجي

َها، َوإيَلَّ  ََ َما  يَ َتَدارَكأ َر. وََكا صأ ُخَل مي امي ليَيدأ ريي إيََل الشَّ ُز ليلأَمسي َُها، َوَشرََع يَ َتَجهَّ َي َوَغريأ َخَرَجتأ هي
َياَط. مأ َقاذي دي تين أ َن اسأ  ذََكرأََنُه مي

ِأ َِمأُلوَكُه  ُة إيلَيأهي ََ َليي يني َوالأَعَساكيُر بيَدُقوقَا َسريََّ اْلأ ََُّر الدِي َتَمَع ُمَظ ا اجأ رٍي فَ َلمَّ ََبُ َأمي ُتُمَر، َوُهَو َأكأ ُقشأ
َل ِبيي  َتَمُعوا ُهَناَك لييَ تَّصي ائَةي فَاريٍس، فَاجأ ، يفي َْنأوي ََثَاّني مي َُمَراءي َن اْلأ ُُه مي ، َوَمَعُه َغريأ لأعيَراقي َكري ِبي ِأ َِبقيي َعسأ

، فَ لَ  يني َََّر الدِي يعي ُمَظ َمي ُم َعَلى اْلأ ََ الأُمَقدَّ ةي، وََكا ََ َليي دي التَََّتي.اْلأ مأ َعَلى َقصأ دي َكري َلَأ يُ قأ ا رََأى قيلََّة الأَعسأ  مَّ
ََّ الأَعدُ  دي التَََّتي قُ لأُت َلُه: إي ُة يفي َمعأََن َقصأ ََ َليي ا َأرأَسَل إيَِلَّ اْلأ يني قَاَل: َلمَّ ََُّر الدِي وَّ َقوييٌّ، َوَحَكى ُمَظ

َكري َما أَلأَقاُه بيهي  َن الأَعسأ َن َولَيأَس ِلي مي َذ مي ُت َما ُأخي َقذأ تَ ن أ َتَمَع َمعيي َعَشَرُة آََلفي فَاريٍس اسأ َي اجأ ، فَإي
ُ َعَدٍد َلَأ  ي َغريأ نأدي رأُت َلَأ َُيأُضرأ عي ا سي َكري، فَ َلمَّ ريي، َوَوَعَدّني بيُوُصولي الأَعسأ لأَمسي ُلُغوا الأبيََلدي فََأَمَرّني ِبي  يَ ب أ

، فََأقَ  يٍِ اَئةي َطَواشي َ مي نَي.ََثَاّني ليمي لأُمسأ ي َوِبي سي َأ ُت، َوَما رَأَيأُت الأُمَخاَطَرَة بينَ   مأ
َكرَ  ََّ الأَعسأ ِأ َأ ُه ن أ َقَرى ظَنًّا مي ِأ رََجُعوا الأَقهأ تيَماعي الأَعَساكيري َْلُ جأ َع التَََّتُ ِبي ا َسَي  َوَلمَّ
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ِأ َأقَامُ  ا َأَحًدا َيطأُلبُ ُه ا َلَأ يَ َروأ ، فَ َلمَّ ِأ بَ ُعُه ا َلَأ يَ َرُوا يَ ت أ نأَد َدُقوقَا، فَ َلمَّ يُّ عي ََلمي سأ َكُر اْلأي وا، َوَأقَاَم الأَعسأ
. ِأ هي رَُّقوا، َوَعاُدوا إيََل بيََلدي ََ ، تَ  ِأ ، َوََل الأَمَدَد َيَأتييهي ِأ ُدُه صي  الأَعُدوَّ يَ قأ

 
ليَها ََ َوقَ تألي َأهأ ُر ُملأكي التَََّتي َِهََذا  ذيكأ

كَ  رََّق الأَعسأ ََ ا تَ  ُِ َلمَّ َنٌة َُيأُك حأ َا شي ِأ ِبي ََ َْلُ َها، وََكا ن أ لأُقرأبي مي ََ فَ نَ َزُلوا ِبي يُّ َعاَد التَََّتُ إيََل َِهََذا ََلمي سأ ُر اْلأي
ِأ يفي ُطو  َواَْلُ ُذوا َأمأ ََ تَ ن أ ليَها َماًَل َوثيَياًِب، وََكانُوا َقدأ اسأ نأ َأهأ ََ لي الأمُ فييَها، فََأرأَسُلوا إيلَيأهي ليَيطأُلَب مي ةي، وََكا دَّ

َعى يفي  ي َيسأ يَنةي، ُهَو الَّذي هي الأَمدي َذي َيٍَة ْلي نأ بَ يأتي ريََئَسٍة َقدي ، َوُهَو مي ًَا َعَلويَّيًّ ََ َشريي لي  رَئييُس َِهََذا أُُموري َأهأ
ا طََلُبوا ا ، فَ َلمَّ َوالي َمأ َن اْلأ ِأ َما ََيأَمُعُه مي ُل إيلَيأهي ُل الأبَ َلدي َمَع التَََّتي، َويُوصي ُِ الأَماَل َلَأ َيَيدأ َأهأ ُه ن أ ََ مي ْلأ



تيَماعي الأ  ٌَ َفقييٌه َقدأ قَاَم يفي اجأ نأَد الرَّئييسي َوَمَعُه إينأَسا ، َفَحَضُروا عي ِأ ُلونَُه إيلَيأهي ََ َما َُيأمي َكليَمةي َعَلى َِهََذا
ََّاُر  ًيا، فَ َقاُلوا َْلَُما: َهُؤََلءي الأُك ََّاري قيَياًما ُمرأضي ، َوَقدأ الأُك ِأ يهي َوالََنا، َوَلَأ يَ بأَق لََنا َما نُ عأطي ا َأمأ نَ وأ َقدأ َأف أ

. َي ََوا َن اْلأ ِأ بيَنا مي ُه َعُلُه النَّائيُب َعن أ َأ َوالََنا، َوَما يَ  ِأ َأمأ هي ذي نأ َأخأ َنا مي  َهَلكأ
َا ََيأ  ليَها ِبي ُِ يفي َأهأ ِأ َُيأُك َنًة َْلُ حأ ََ شي ََمَذا ِأ وََكانُوا َقدأ َجَعُلوا ِبي ُه ُز َعن أ رييُف: إيَذا ُكنَّا نَ عأجي َتارُُه، فَ َقاَل الشَّ

َن الأكُ  َنا مي ، فَ َقاُلوا َلُه: أَنأَت َأَشدُّ َعَلي أ َوالي َمأ ْلأ ِأ ِبي ََّاري َوَأغأَلُظوا َفَكيأَف اْلأييَلُة؟ فَ َليأَس لََنا إيَلَّ ُمَصانَ َعتُ ُه
نأكُ  ٌد مي ، فَ َقاَل: َأََن َواحي لي َن َلُه يفي الأَقوأ َنةي التَََّتي مي حأ َراجي شي قييُه ِبييخأ ََ . فََأَشاَر الأ ِأ ُت ئ أ نَ ُعوا َما شي ، فَاصأ ِأ

تَ نَ ُعوا يفي  َنةي فَ َقتَ ُلوُه َوامأ حأ تيَناعي فييهي، َوُمَقاتَ َلةي التَََّتي ; فَ َوَثَب الأَعامَُّة َعَلى الشِي مأ َم الأبَ َلدي َواَلي ، فَ تَ َقدَّ  الأبَ َلدي
ليَها، التَََّتُ إيلَيأهي  َا، َوقَ تألي َأهأ ََراِبي يعيَها، ْلي رًَة يفي تيلأَك الأبيََلدي َجَي َواُت ُمتَ َعذِي َق أ ، وََكاَنتي اْلأ ِأ ِأ َوَحَصُروُه

ََ بي  ُر َأَحٌد َعَلى الطََّعامي إيَلَّ َقلييًَل، َوَأمَّا التَََّتُ َفََل يُ َباُلو دي ، َفََل يَ قأ ِأ ُه ن أ َِ مي َواتي  َعَدمي َوَجََلءي َمنأ َسلي َق أ اْلأ
َيُر  َا ََتأ ، َحَّتَّ إيَّنَّ َرأضي ِأ إيَلَّ نَ َباَت اْلأ َِ، َوََل ََتأُكُل َدَواِبُُّ ََ إيَلَّ اللَّحأ ِأ ََل َيَأُكُلو ََّنَُّ َرأَض َعنأ ْلي ََوافيريَها اْلأ ِبي

َباتي فَ َتأأُكُلَها.  ُعُروقي الن َّ
ُلَها َوا ِأ َأهأ ََ قَاتَ َلُه ا َحَصُروا َِهََذا َن التَََّتي َخلأٌق َكثيرٌي، َوُجريَح فَ َلمَّ ، فَ ُقتيَل مي ِأ قييُه يفي َأَوائيليهي ََ لرَّئييُس َوالأ

، وَ  َوَّلي َن الأقيَتالي اْلأ تَ تَ ُلوا َأَشدَّ مي َن الأَغدي فَاق أ َراَحاٍت، َوافأََتَُقوا، ُثَّ َخَرُجوا مي َة جي دَّ قييُه عي ََ قُتيَل أَيأًضا الأ
ثَ ُر  َن التَََّتي َأكأ َراَحاٍت َوُهَو َصابيٌر، َوَأرَاُدوا أَيأًضا مي َة جي دَّ قييُه أَيأًضا عي ََ ، َوُجريَح الأ َوَّلي مي اْلأ َن الأيَ وأ مي

ِأ َيَيدُ  قييُه الرُُّكوَب، َوَطَلَب النَّاُس الرَّئييَس الأَعَلوييَّ فَ َل ََ ِأ يُطيقي الأ َم الثَّاليَث، فَ َل ُُروَج، الأيَ وأ ََ اْلأ وُه، َكا
رأٍب َصنَ َعُه إيََل َقدأ َهرَ   َب يفي سي
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تَ َنَع فييَها. ُلُه إيََل قَ لأَعٍة ُهَناَك َعَلى َجَبٍل َعاٍل فَامأ ري الأبَ َلدي ُهَو َوَأهأ  ظَاهي
ِأ َعلَ  َتَمَعتأ َكليَمتُ ُه ُِ اجأ ، إيَلَّ َأَّنَُّ ََ نَ ُعو ََ َما َيصأ ُرو ا فَ َقَدُه النَّاُس بَ ُقوا َحَياَرى ََل َيدأ ى الأقيَتالي إيََل فَ َلمَّ

نأُه. َأ ََيُوُتوا، فََأقَاُموا يفي الأبَ َلدي َوَلَأ ََيأُرُجوا مي  َأ
ا َأَحًدا َخرَ  ا َلَأ يَ َروأ ، فَ َلمَّ ِأ ُه ن أ َرةي َمنأ قُتيَل مي ِأ ليَكث أ ُه يلي َعن أ ََ التَََّتُ َقدأ َعَزُموا َعَلى الرَّحي َن وََكا ِأ مي َج إيلَيأهي

تَ  ُعوا َواسأ َرَة الأبَ َلدي َطمي َ َعشأ نأ َسَنةي ََثَاّني ِأ يفي رََجٍب مي ِأ َوقَاتَ ُلوُه ليهي، فَ َقَصُدوُه َدلُّوا َعَلى َضعأفي َأهأ
َةي، ََلُح ليلزَّْحأ ، فَ َبَطَل السِي ُروبي ُِ النَّاُس يفي الدُّ ، َوقَاتَ َلُه يأفي لسَّ يَنَة ِبي اَئٍة، َوَدَخُلوا الأَمدي تِيمي تَ تَ ُلوا  َوسي َواق أ

َكاكينيي  لسَّ نَ وأ ِبي نَي فََأف أ ليمي يهي إيَلَّ اَّللَُّ تَ َعاََل، َوَقويَي التَََّتُ َعَلى الأُمسأ ي َما ََل ُُيأصي رييَقنيأ ََ َن الأ ِأ ، فَ ُقتيَل مي ُه
ةَ  دَّ نَي عي ليمي َيي فييهي، َوبَقيَي الأَقتأُل يفي الأُمسأ ًقا ََيأَت ََ َل َلُه نَ  ََ َعمي ِأ إيَلَّ َمنأ َكا َل ٍم، ُثَّ أَلأَقُوا  قَ تأًَل، َوَلَأ َيسأ َأَّيَّ

يَنةي َأرأَدوييَل. َرُقوُه َورََحُلوا َعنأُه إيََل َمدي  النَّاَر يفي الأبَ َلدي فََأحأ
ُِ ا َعُل ِبيي َأ رييفي َما يَ  ا إيََل الرَّئييسي الشَّ ا َشَكوأ َل الأبَ َلدي َلمَّ ََّ َأهأ َبُب يفي ُملأكيَها َأ ََ السَّ ََّاُر، َوقييَل َكا لأُك



ُقوا َعَلى َأَشاَر  ََ ، فَات َّ ِأ رٍي ََيأَمُع َكليَمتَ ُه َكًرا َمَع َأمي ِأ َعسأ َيَذ إيلَيأهي ةي لييُ نأ ََ َليي َُكاتَ َبةي اْلأ ِأ ِبي َذليَك، َعَليأهي
ِأ بيهي الأَعُدوُّ  ، َوَما يَ رأَكبُ ُه لِي في َوالذُّ َوأ َن اْلأ ِأ َعَليأهي مي ي إيلَيأهي َما ُه ََةي يُ نأهي َليي َن الصََّغاري  َفَكَتَب إيََل اْلأ مي

ا سَ  ََ َعَليأهي، فَ َلمَّ ُعو ََ َمَعُه َوََيأَتمي رٍي يُ َقاتيُلو ، َوَيطأُلُب َْنأَدًة َوَلوأ أَلأَف فَاريٍس َمَع َأمي اَر الأُقصَّاُد َواْلأيزأيي
ِأ َذليَك، فََأرأَسلُ  ليُمُه َالي إيََل التَََّتي يُ عأ ْلأ َِ ِبي لأُكُتبي َأرأَسَل بَ عأُض َمنأ َعلي ِأ ِبي ، فََأَخُذوُه وا إيََل الطَّرييقي

َاَل، َفَجَحَد، فََأرأَسُلوا إيلَيأهي كُ  ََ َعَليأهي اْلأ ، َوَأرأَسُلوا إيََل الرَّئييسي يُ نأكيُرو ِأ ُه ن أ تُ َبُه وَُكُتَب َوَأَخُذوا الأُكُتَب مي
ينَ  ُِ التَََّتُ حي َم إيلَيأهي ، َوتَ َقدَّ ِأ يهي ََماَعةي، َفُسقيَط يفي أَيأدي ، َوَجَرى يفي الأقيَتالي َكَما ذََكرأََن.اْلأ ِأ  ئيٍذ َوقَاتَ ُلوُه

 
ِأ َأرأَدوييَل َوَغريأيَها ََ َوُملأكيهي ريي التَََّتي إيََل َأذأرَبييَجا ُر َمسي  ذيكأ

، فَ َوَصُلوا إيََل َأرأَدوييَل َفَمَلُكوَها، ََ ََ َساُروا إيََل َأذأرَبييَجا نأ َِهََذا ا فَ رََغ التَََّتُ مي َوقَ تَ ُلوا فييَها  َلمَّ
يني الطُّ  ريَها َِشأُس الدِي مأ ََ َقدأ قَاَم ِبَي َها إيََل تيَبأييَز، وََكا ن أ ثَ َرَها، َوَساُروا مي ثَ ُروا، َوَخرَّبُوا َأكأ ، َوََجََع  َوَأكأ غأَرائييُّ

ََ أَ  ، وََكا َي َلَوا بُ َها ُأوزأَبُك بأُن الأبَ هأ ليَها، َوَقدأ فَارَقَ َها َصاحي ًكا يفي َكليَمَة َأهأ َهمي ا، ََل يَ َزاُل ُمن أ ًَ ريًا ُمَتَخلِي مي
َيًَل َْلَا،  َعًة طَاَر ُُمأ َع َهي أ َريأني ََل َيظأَهُر، َوإيَذا َسَي هأ َر َوالشَّ هأ َقى الشَّ ري لَيأًَل َوََّنَارًا، يَ ب أ َمأ يُع اْلأ َوَلُه َجَي

، َوُهوَ  ََ ََ َوَأرَّا  َأذأرَبييَجا
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ُدَها. َأعأَجُز َخلأقي اَّللَّي  صي نأ َعُدوٍِ يُرييُدَها َويَ قأ ظي الأبيََلدي مي َأ  َعنأ حي
َلُه َونيَساَءهُ  ، َوَسريََّ َأهأ ََ ُجَوا ََ فَاَرَق ُهَو تيَبأييَز َوَقَصَد نَ قأ نأ َِهََذا ريي التَََّتي مي َع ِبيَسي ا َسَي  إيََل ُخَويٍِ فَ َلمَّ

، فَ َقاَم َهَذا الطُّغأَرائييُّ  ِأ ُه ُعَد َعن أ ، لييَ ب أ تيَناعي مأ َُوَس النَّاسي َعَلى اَلي ، َوََجََع الأَكليَمَة، َوقَ وَّى نُ  ري الأبَ َلدي مأ ِبَي
ا قَارَبَُه التَََّتُ، هي َوطَاقَتيهي، فَ َلمَّ دي ُهأ ، َوَحصََّن الأبَ َلَد ِبي َواّني ِأ َعاقيَبَة التََّخاُذلي َوالت َّ رَُه ُل  َوَحذَّ َا َأهأ ُعوا ِبي َوَسَي

َوارََها  الأبَ َلدي َعَليأهي  َلُحوا َأسأ يَنَة، َوَأصأ ِأ َقدأ َحصَُّنوا الأَمدي ، َوَأَّنَُّ ِأ تيَماعي الأَكليَمةي َعَلى قيَتاْليي ني اجأ مي
ُلوٍم مي  ٍر َمعأ ِأ َعَلى َقدأ نَ ُه ُر بَ ي أ َمأ تَ َقرَّ اْلأ ِأ َماًَل َوثيَياًِب، فَاسأ ُه ن أ ََ مي نأ َذليَك، َوَخنأَدقَ َها، َأرأَسُلوا َيطأُلُبو

يَنةي َسَراَو فَ نَ َهُبوَها، َوقَ تَ ُلوا ُكلَّ َمنأ فييَها.َفسَ  ، فََأَخُذوُه َورََحُلوا إيََل َمدي ِأ ُوُه إيلَيأهي  ريَّ
َن الأبيََلدي َوالأُقَرى، وَ  ، فَ نَ َهُبوا ُكلَّ َما َمرُّوا بيهي مي ََ نأ بيََلدي َأرَّا ، مي ََ َلَقا َها إيََل بَ ي أ ن أ وا َخرَّبُوا، َوقَ تَ لُ َورََحُلوا مي

ِأ َرُسوًَل يُ  ُه ن أ ُلَها مي َعى َأهأ َتدأ ََ َحَصُروَها، فَاسأ َلَقا ا َوَصُلوا إيََل بَ ي أ ليَها، فَ َلمَّ نأ َأهأ َيُروا بيهي مي ََ َمنأ َظ قيرُّو
، ف َ  ُل الأبَ َلدي ، فَ َقتَ َلُه َأهأ ِأ يهي مي ِأ َوُمَقدَّ نأ َأَكابيريهي ِأ َرُسوًَل مي ِأ َمَعُه الصُّلأَح، فََأرأَسُلوا إيلَيأهي َزَحَف التَََّتُ إيلَيأهي

اَئٍة َووَ  تِيمي َرَة َوسي َ َعشأ ََ َسَنَة ََثَاّني ري رََمَضا َوًة يفي َشهأ ِأ َمَلُكوا الأبَ َلَد َعن أ ، ُثَّ إيَّنَُّ ِأ ُِ َوقَاتَ ُلوُه َضُعوا فييهي
َرَأٍة، َحَّتَّ إيَّنَُّ  ُقوا َعَلى َصغيرٍي َوََل َكبيرٍي، َوََل امأ ِأ يُ ب أ يأَف، فَ َل ََباََل، السَّ ََ اْلأ ََ بُُطو ِأ َكانُوا َيُشقُّو

ُخُل  ِأ َيدأ ُه ن أ َُ مي نأَسا ََ اْلأي تُ ُلوََّنَا، وََكا لأَمرأَأةي ُثَّ يَ قأ ََ ِبي ُجُرو َأ نََّة، وََكانُوا يَ  َجي ََ اْلأ تُ ُلو رأَب فييهي َويَ قأ الدَّ



رََغ مي  َأ ٍد َحَّتَّ يَ  ًدا بَ عأَد َواحي ِأ َواحي تُ ُلُه ََماَعُة، فَ يَ قأ ِأ إيلَيأهي َيًدا.اْلأ ُه ن أ يعي ََل ََيُدُّ َأَحٌد مي َمي  َن اْلأ
َي أُ  يَنةي َكنأَجَة، َوهي ، َوَسارُوا إيََل َمدي رييبي بي َوالتَّخأ هأ لن َّ َْلَا ِبي ا َما َحوأ َصوأ تَ قأ َها اسأ ن أ ا فَ َرُغوا مي مُّ بيََلدي فَ َلمَّ

ِأ لي  ليَها َوَشَجاَعتيهي َرةي َأهأ ، فَ َعليُموا بيَكث أ ََ ُموا َأرَّا دي ِأ يُ قأ ، َوَحَصانَتيَها، فَ َل ِأ بيقيَتالي الأَكَرجي َرةي ُذرِييَّتيهي َكث أ
ِأ َما طََلُبوا، َفَسا ُِ الأَماَل َوالثِيَياَب، َفَحَمُلوا إيلَيأهي ُه ن أ ََ مي ليَها َيطأُلُبو َها، فََأرأَسُلوا إيََل َأهأ .َعَلي أ ِأ ُه  ُروا َعن أ

 
دي التَََّتي بيََلَد الأكَ  ُر َقصأ  َرجي ذيكأ

لصُّلأحي  هي ِبي ، َوبَ عأضي لأُملأكي هي ِبي ، بَ عأضي ََ ََ َوَأرَّا ذأرَبييَجا نَي ِبَي ليمي نأ بيََلدي الأُمسأ ا فَ رََغ التَََّتُ مي ، َساُروا إيََل َلمَّ
وا،  تَ َعدُّ ، َواسأ ِأ وا َْلُ ََ الأَكَرُج َقدأ َأَعدُّ َعأَمالي أَيأًضا، وََكا هي اْلأ نأ َهذي ُوا َجيأًشا َكثيريًا بيََلدي الأَكَرجي مي َوَسريَّ

 ُِ َها، فَ َوَصَل إيلَيأهي نَ ُعوا التَََّتَ َعن أ ِأ ليَيمأ هي  إيََل َطَرفي بيََلدي
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هُ  ن أ ِأ مي َل ِأ َيسأ يأُف، فَ َل ُِ السَّ نَي، فََأَخَذُه َهزيمي ا ُمن أ ُبتي الأَكَرُج َبلأ َولَّوأ ِأ يَ ث أ ا، فَ َل ِأ إيَلَّ التَََّتُ، فَالأتَ َقوأ
 رييُد.الشَّ 

، وَ  ِأ هي نأ بيََلدي ا، َوََّنَُبوا َما َوَصُلوا إيلَيأهي مي ًَ ِأ َْنأُو َثََلثينَي أَلأ ُه ن أ ِأ قُتيَل مي َا َوَلَقدأ بَ َلَغِني َأَّنَُّ َخرَّبُوَها، َوفَ َعُلوا ِبي
ِأ َجََ  َا َمليُكُه لييَس، َوِبي َأ ََ إيََل تَ  َهزيُمو ا َوَصَل الأُمن أ ، فَ َلمَّ ِأ ِأ إيََل َما ُهَو َعاَدَُتُ َُه َرى َوَسريَّ ُعوا َُجُوًعا ُأخأ

ِأ  ، فَ َرَأُوا التَََّتَ َوَقدأ َدَخُلوا الأبيََلَد َلَأ ََيأنَ عأُه ِأ هي طي بيََلدي نأ تَ َوسُّ ِأ مي نَ ُعوُه يٌق التَََّتي أَيأًضا ليَيمأ  َجَبٌل َوََل َمضي
ِأ َعاُدوا إيََل  َلُه ا فيعأ ا رََأوأ ُ َذليَك، فَ َلمَّ َن َوََل َغريأ َعَل التَََّتُ فييَها َما َأرَاُدوا مي ََ َلُوا الأبيََلَد، فَ  لييَس، فََأخأ َأ تَ 

ِأ يَ َتَجاَسُروا عَ  ، فَ َل رأبَ نأَداتي ا بيََلًدا َكثيريََة الأَمَضاييقي َوالدَّ ، َورََأوأ رييبي ، َوالتَّخأ ، َوالأَقتألي بي هأ َلى الأُوُغولي الن َّ
َها.  فييَها، فَ َعاُدوا َعن أ

َم َرُسوًَل، أَنَُّه قَاَل: َمنأ  َوَداَخلَ  ، َقدي عأُت َعنأ بَ عأضي َأَكابيري الأَكَرجي ٌِ، َحَّتَّ َسَي ي ٌف َعظي ِأ َخوأ ُه ن أ الأَكَرَج مي
ُقوُه، فَ  ِأ قَ تَ ُلوا َفَصدِي ِأ َأَّنَُّ ُت ث أ ُقوُه، َوإيَذا ُحدِي ُروا َفََل ُتَصدِي ََزُموا َوُأسي ََّ التَََّتَ اَّنأ ِأ َأ َثُك ََّ الأ َحدَّ َم ََل إي َقوأ

ََجري إي  ْلأ ابَّةي َوَضَرَب رَأأَسُه ِبي َن الدَّ َسُه مي َأ ، فَأَلأَقى نَ  ِأ ُه ن أ ريًا مي ََن َأسي ََ أََبًدا، َوَلَقدأ َأَخذأ َيرُّو َأ َماَت، َي ََل َأ
ري. َسأ َسُه ليْلأ َأ ِأ نَ   َوَلَأ ُيَسلِي

 
ََ َوَما فَ َعُلوُه في  َرَوا ِأ إيََل َدرأبَ نأَد شي ُر ُوُصوْليي  يهي ذيكأ

َلهَ  ي، َوقَاتَ ُلوا َأهأ يَنَة َِشَاخي ، َفَحَصُروا َمدي ََ َرَوا نأ بَ َلدي الأَكَرج َقَصُدوا َدرأبَ نأَد شي ا َعاَد التَََّتُ مي ا، َلمَّ
ني ا ، َوقييَل َبلأ ََجَُعوا َكثيريًا مي ِي ََلليي لسَّ ََّ التَََّتَ َصَعُدوا ُسورََها ِبي ري، ُثَّ إي صأ ْلأيَمالي َفَصََبُوا َعَلى اْلَأ
َق بَ عأ  ا بَ عأَضُه فَ وأ ، َوأَلأَقوأ ِأ نأ َغريأيهي ِأ َومي ُه ن أ َلى النَّاسي مي نأ قَ ت أ ِي َوَغريأي َذليَك، َومي ٍض، َفَصاَر َوالأبَ َقري َوالأَغَن



َلَها، َفَصََبُوا، َواشأ  يَنةي َوقَاتَ ُلوا َأهأ َرُفوا َعَلى الأَمدي ، َوَصَعُدوا َعَليأهي فََأشأ ثأَل التَّلِي ٍم، مي َتدَّ الأقيَتاُل َثََلثََة َأَّيَّ
ََل بيَنا ََُّوُت كيَراًما. ُ َأوأ نأُه، فَالصََّبأ يأُف ََل بُدَّ مي َخُذوا، فَ َقاُلوا: السَّ َأ يُ ؤأ َرُفوا َعَلى َأ  فََأشأ

ِأ يَ بأَق ليلتَََّتي  ، فَ َل َلَة، فَأَن أتَ َنتأ تيلأَك اْلأيَيُف َواَّنأََضَمتأ تيعأََلٌء، َوََل  َفَصََبُوا تيلأَك اللَّي أ وري اسأ َعَلى السُّ
َعُب َوالأَكََل  ُِ الت َّ ُه َر َأُهُلَها، َوَمسَّ ، َفَضجي َف َوُمََلزََمَة الأقيَتالي ، فَ َعاَوُدوا الزَّحأ َرأبي ُل َتَسلٌُّط َعَلى اْلأ

ثَ ُروا، وَ  َُوا، َفَمَلَك التَََّتُ الأبَ َلَد، َوقَ تَ ُلوا فييهي فََأكأ عأَياُء، َفَضُع َتاُزوَها.َواْلأي َواَل فَاحأ َمأ  ََّنَُبوا اْلأ
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َرَوا ُروا َعَلى َذليَك، فََأرأَسُلوا َرُسوًَل إيََل شي دي ِأ يَ قأ رأبَ نأَد، فَ َل نأُه َأرَاُدوا ُعُبوَر الدَّ ا فَ َرُغوا مي َ َشاهأ َمليكي فَ َلمَّ
ِأ َرُسوًَل  لأ إيلَيأهي ََ َلُه: ليرُيأسي ََ يَ ُقوُلو َرَوا نأ َدرأبَ نأَد شي . فََأرأَسَل َعَشَرَة ريَجاٍل مي ِأ يفي الصُّلأحي نَ ُه َعى بَ ي أ  َيسأ

ُتُموََن َطرييًقا  ِأ َعرَّف أ َأ أَن أُت ِأ فَ َقتَ ُلوُه، ُثَّ قَاُلوا ليلأَباقينَي: إي َحابيهي، فََأَخُذوا َأَحَدُه َي َأصأ ُِ َأعأَيا نَ عأَُبُ فييهي فَ َلُك
َعُلوا ق َ  َأ َأ َلَأ تَ  ، َوإي َُ ََما رأبَ نأَد لَيأَس فييهي َطرييٌق أَلأبَ تََّة، اْلأ ََّ َهَذا الدَّ : إي ِأ ِأ َكَما قَ تَ لأَنا َهَذا فَ َقاُلوا َْلُ تَ لأَناُك

، فَ َعََبُوا فييهي، ِأ إيََل َذليَك الطَّرييقي ، َفَساُروا َمَعُه َن الطُُّرقي َهُل َما فييهي مي ٌع ُهَو َأسأ ضي  َوَلكينأ فييهي َموأ
َُوُه َورَا .َوَخلَّ ِأ  َء ُظُهوريهي

 
َجاقَ  َأ َي َوقُ  لَلَّ ُر َما فَ َعُلوُه ِبي  ذيكأ

َُ وَ  : الَلَّ ِأ ُه ن أ ٌِ َكثيريٌَة مي ، َوفييَها ُأَم َعأَمالي ََ َساُروا يفي تيلأَك اْلأ َرَوا ا َعََبَ التَََّتُ َدرأبَ نأَد شي ُز، َلمَّ اللِيكأ
َن اللِي  ، فَ نَ َهُبوا، َوقَ تَ ُلوا مي َن الَتُّأكي ، َوَطَوائيُف مي ِأ َنأ َعَداُه قَ ُعوا ِبي ََّاٌر، َوَأوأ ََ وَُك ليُمو ِأ ُمسأ زي َكثيريًا، َوُه كأ

ُروا ، َفَحذي ِأ ِأ َخََبُُه ٌِ َكثيريٌَة، َوَقدأ بَ َلَغُه ِأ ُأَم ، َوُه َي ، َوَوَصُلوا إيََل الَلَّ لي تيلأَك الأبيََلدي نأ َأهأ ، َوََجَُعوا َومي
َجاَق، فَ قَ  َأ نأ قُ  ِأ ََجأًعا مي نأَدُه َرى، فََأرأَسَل التَََّتُ إيََل عي ُخأ ْلأ ي ِبي َدى الطَّائيَََتنيأ رأ إيحأ ََ ِأ َتظأ ، فَ َل ِأ اتَ ُلوُه

، َوََل دي  ِأ ِأ َحَّتَّ تَ نأُصُروُه نأُك َُ لَيأُسوا مي ٌد، َوَهُؤََلءي الَلَّ نأٌس َواحي ِأ جي ُت : َْنأُن َوأَن أ ََ َجاَق يَ ُقوُلو َأ ِأ قُ  يُنُك
، َوَْنأُن ن ُ  ِأ ينيهي ثأُل دي ، مي ِأ ُت ئ أ َوالي َوالثِيَيابي َما شي َمأ َن اْلأ ِأ مي ُل إيلَيأُك ، َوَْنأمي ِأ ِأ أَن ََّنا ََل نَ تَ َعرَُّض َلُك دُُك َعاهي

. ِأ نَ ُه نَ َنا َوبَ ي أ ََ بَ ي أ  َوَتَتأُُكو
ِأ  ِأ َعَلى َماٍل َْحَُلوُه، َوثيَياٍب، َوَغريأي َذليَك، َفَحَمُلوا إيلَيأهي نَ ُه ُر بَ ي أ َمأ تَ َقرَّ اْلأ ِأ  فَاسأ تَ َقرَّ َوفَارَقَ ُه َما اسأ

َجاقَ  َأ ا، َوَساُروا إيََل قُ  ثَ ُروا َوََّنَُبوا، َوَسبَ وأ ِأ َوَأكأ ُه ن أ ، فَ َقتَ ُلوا مي َي لَلَّ َقَع التَََّتُ ِبي َجاُق، فََأوأ َأ ِأ قُ  ، َوُه
ِأ  َمُعوا ِبيي ِأ َيسأ ، فَ َل َن الصُّلأحي ِأ مي نَ ُه تَ َقرَّ بَ ي أ ََ ليَما اسأ رِيُقو ََ ََ ُمتَ  ُنو ِأ  آمي ، َوَدَخُلوا بيََلَدُه ِأ إيَلَّ َوَقدأ َطَرُقوُه

. ِأ َعاَف َما َْحَُلوا إيلَيأهي ِأ َأضأ ُه ن أ َوََّل، َوَأَخُذوا مي َوََّل فَاْلأ ُِ اْلأ قَ ُعوا ِبيي  فََأوأ
َعُدو  نأ َغريأي قيَتاٍل، َوأَب أ رُّوا مي ََ َجاَق اْلأَََبَ، فَ  َأ نأ قُ  اري مي ََ بَعييَد الدَّ َع َمنأ َكا َِ َوَسَي ُِ اعأَتَص ا، فَ بَ عأُضُه

. ِأ ْلَيَق بيبيََلدي الرُّوسي ، َوبَ عأُضُه ْلأيَبالي ِأ ِبي ، َوبَ عأُضُه لأغيَياضي  ِبي



، َوفييَها َأَماكينُ  َتاءي َوالصَّيأفي ي يفي الشِي َي َأرأٌض َكثيريَُة الأَمَراعي َجاَق، َوهي َأ َِبريَدٌة يفي  َوَأقَاَم التَََّتُ يفي بيََلدي قُ 
َتاءي َكثيريَُة الأَمرأَعى،  الصَّيأفي   َكثيريَُة الأَمرأَعى، َوَأَماكيُن َحارٌَّة يفي الشِي
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َها  ن أ َجاَق الَِّتي مي َأ يَنُة قُ  َي َمدي يَنةي ُسوَداَق، َوهي ري، َوَوَصُلوا إيََل َمدي لي الأَبحأ َياٌض َعَلى َساحي َي غي َوهي
َزَ  َا َعَلى َِبأري اْلأ َّنَّ ، فَإي ِأ ََ َمادََُّتُ ِأ َويَبييُعو ُه ن أ َجاُق مي َأ ََتيي قُ  َها َوفييَها الثِيَياُب، فَ َيشأ ُل إيلَي أ ري، َوالأَمَراكيُب َتصي

َّا ُهَو يفي بي  َ َذليَك ِمي نأَجاَب، َوَغريأ ، َوالأُقنأُدَز، َوالسِي يَّ ََواريَي، َوالأَمَمالييَك، َوالأَُبأطَاسي ُِ اْلأ ، َعَليأهي ِأ هي ََلدي
ََزري  ينييَّةي. َوَِبأُر اْلأ طَنأطي َلييجي الأُقسأ ٌل ِبي  َهَذا ُهَو َِبأٌر ُمتَّصي

ليهي  هأ ِأ َصعيَد اْلأيَباَل ِبَي َها، فَ بَ عأُضُه ن أ ُلَها مي رََّق َأهأ ََ ا َوَصَل التَََّتُ إيََل ُسوَداَق َمَلُكوَها، َوتَ  َوَماليهي،  َوَلمَّ
َر َوَساَر إيََل بيََلدي الرُّ  ِأ رَكيَب الأَبحأ ََلَ.َوبَ عأُضُه نأ َأوأََلدي قَ لأجي َأرأسي نَي مي ليمي  ومي الَِّتي بيَيدي الأُمسأ

 
َجاَق َوالرُّوسي  َأ ُر َما فَ َعَلُه التَََّتُ بيُق  ذيكأ

ِأ  ُه ن أ ٌة َكثيريٌَة مي َجاُق، َكَما ذََكرأََن، َساَر طَائيََ َأ رََّق قُ  ََ َجاَق، َوتَ  َأ ََل التَََّتُ َعَلى َأرأضي قُ  تَ وأ ا اسأ بيََلدي  إيََل َلمَّ
ا  َرانييَّةي، فَ َلمَّ لنَّصأ ََ ِبي يُنو ُلَها َيدي ، َوَأهأ ِأ َي بيََلٌد َكثيريٌَة، َطوييَلٌة َعرييَضٌة، َُتَاويرُُه ، َوهي ُِ الرُّوسي َوَصُلوا إيلَيأهي

، َوَأقَاَم ال ِأ َأ َقَصُدوُه ِأ َعَلى قيَتالي التَََّتي إي َقتأ َكليَمتُ ُه ََ ِأ َوات َّ َتَمُعوا، ُكلُُّه ًة، ُثَّ اجأ َجاَق ُمدَّ َأ َرأضي قُ  تَََّتُ ِبي
، وََكانُوا ِأ َجاُق َخََبَُه َأ َع الرُّوُس َوقُ  ، َفَسمي ائٍَة إيََل بيََلدي الرُّوسي تِيمي رييَن َوسي شأ ِأ َساُروا َسَنَة عي  إيَّنَُّ

ِأ قَ بأَل أَ  ُه ، َفَساُروا إيََل َطرييقي التَََّتي لييَ لأَقوأ ِأ يَن ليقيَتاْليي َتعيدِي َها، ُمسأ ِأ َعن أ نَ ُعوُه ِأ ليَيمأ هي ُلوا إيََل بيََلدي َأ َيصي
، َوظَنُّ  ِأ َجاُق فييهي َأ َع الرُّوُس َوقُ  عينَي، َفَطمي ِأ رَاجي ِأ إيََل التَََّتي، فَ َعاُدوا َعَلى َأعأَقاِبيي ريُُه ِأ فَ بَ َلَغ َمسي وا َأَّنَُّ

وا ، َفَجدُّ ِأ ًزا َعنأ قيَتاْليي ِأ َوَعجأ ُه ن أ فًا مي ََ  َعاُدوا َخوأ َُو عينَي، َوُأولَئيَك يَ قأ ، َوَلَأ يَ َزلي التَََّتُ رَاجي ِأ هي يفي اتِيَباعي
ًما. ، اثأَِنأ َعَشَر يَ وأ ِأ  أَثَ َرُه

ن أ  رٍَّة مي ِأ َعَلى غي ِأ إيَلَّ َوَقدأ َلُقوُه ُعُروا ِبيي ِأ َيشأ َجاَق، فَ َل َأ َُوا َعَلى الرُّوسي َوقُ  َي التَََّتَ َعَط ِأ ُثَّ إي ََّنَُّ ، ْلي ِأ   ُه
ِأ ليلأقيَتالي إيَلَّ وَ  َُتُ دَّ ِأ تَ َتَكاَملأ عي ، فَ َل ِأ رََة َعَليأهي َعُروا الأُقدأ َتشأ ُنوا التَََّتَ، َواسأ َقدأ بَ َلَغ التَََّتُ َكانُوا َقدأ َأمي

َمعأ ِبييثأليهي. ًا َلَأ ُيسأ َي َصَبأ َتا يًما، َفَصََبَ الطَّائيََ َلًغا َعظي ِأ َمب أ ُه ن أ  مي
يَمةً َوَداَم الأقيَتاُل ب َ  َجاُق َوالرُّوُس َهزيَيًَة َعظي َأ ََزَم قُ  َتظأَهُروا، فَاَّنأ َيُروا َواسأ ََّ التَََّتَ َظ ٍم ُثَّ إي َة َأَّيَّ دَّ ِأ عي نَ ُه  ي أ

ِأ  َل ِأ َيسأ نَي فَ َل َهزيمي ُِ التَََّتُ، وََكثُ َر الأَقتأُل يفي الأُمن أ َأ أَثأَخَن فييهي  بَ عأَد َأ
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ِأ إيَلَّ الأقَ  ُه ن أ َبحي ُصورٍَة ليبُ عأدي الطَّرييقي مي َِ َوَصَل إيََل الأبيََلدي َعَلى َأق أ ، َوَمنأ َسلي ِأ يُع َما َمَعُه لييُل، َوَّنُيَب َجَي
َتمَ  ثَ ُرَها، فَاجأ ََ الأبيََلَد َحَّتَّ َخََل َأكأ ََ َوَُيَرِيبُو َهُبو ََ َويَ ن أ تُ ُلو ُِ التَََّتُ يَ قأ َزيَيَةي، َوتَبيَعُه َي َع َكثيرٌي َواْلأ نأ َأعأَيا مي

ََل  سأ َر إيََل بيََلدي اْلأي ََ الأَبحأ َطُعو ِأ َوَساُروا يَ قأ ، َوَْحَُلوا َما يَعيزُّ َعَليأهي ِأ ةي َُتَّاري الرُّوسي َوَأغأنيَيائيهي دَّ مي يفي عي
ِأ  نأ َمَراكيبيهي ي يُرييُدونَُه انأَكَسَر َمرأَكٌب مي ا قَارَبُوا الأَمرأَسى الَّذي ا  َمَراكيَب، فَ َلمَّ ََّ النَّاَس َْنَوأ فَ َغريَق إيَلَّ َأ

ًئا َكثيريًا َوَسلي  نأ َذليَك َشي أ ُر، فََأَخَذ مي ََ َلُه ُكلُّ َمرأَكٍب يَ نأَكسي لأطَا ََّ السُّ َِ َِبقيي وََكاَنتي الأَعاَدُة َجارييًَة َأ
َالي  هي اْلأ َذي َا ِبي ََبَ َمنأ ِبي  الأَمَراكيبي َوَأخأ

 
دي التَََّتي مي  ُر َعوأ ِأ ذيكأ َجاَق إيََل َمليكيهي َأ  نأ بيََلدي الرُّوسي َوقُ 

َر َسنَ  َها َوَقَصُدوا بيلأَغاَر َأَواخي ِأ َعاُدوا َعن أ لرُّوسي َما ذََكرأََنُه َوََّنَُبوا بيََلَدُه ا فَ َعَل التَََّتُ ِبي رييَن َلمَّ شأ ةي عي
ِأ  ُه ن أ ِأ مي ِبيي ُل بيلأغَاَر بيُقرأ َع َأهأ ا َسَي اَئٍة، فَ َلمَّ تِيمي ِأ   َوسي ، فَ َلُقوُه ِأ َع، َوَخَرُجوا إيلَيأهي ةي َمَواضي دَّ ِأ يفي عي َكَمُنوا َْلُ

ِأ فَ بَ ُقوا يفي الأ  نأ َورَاءي ظُُهوريهي ِأ مي ، َفَخَرُجوا َعَليأهي َع الأُكَمَناءي ضي َأ َجاَوُزوا َموأ ِأ إيََل َأ َتَجرُّوُه َوَسطي َواسأ
َيٍة فَ ُقتيَل أَ  نأ ََنحي يأُف مي ُِ السَّ ِأ إيَلَّ الأَقلييُل قييَل: َكانُوا َْنأَو َأرأبَ َعةي آََلفي َوَأَخَذُه ُه ن أ ِأ َوَلَأ يَ نأُج مي ثَ ُرُه كأ

ِأ فَ َعاَد َمنأ  ُه ن أ َجاَق مي َأ ، َوَخَلتأ َأرأُض قُ  َأ نأكيزأَخا ِأ جي يَن إيََل َمليكيهي نَي َعائيدي سي رَُجٍل َفَساُروا إيََل َسقأ
، وَكَ  ِأ هي ِأ إيََل بيََلدي ُه ن أ َِ مي َن َسلي ٌء مي ِأ َشيأ ُه ن أ لأ مي ِأ َيصي ًعا ُمذأ َدَخَلَها التَََّتُ، فَ َل َقطي ََ الطَّرييُق ُمن أ ا

ا فَارَُقوَها َعاُدوا إي  ، فَ َلمَّ نأ تيلأَك الأبيََلدي َّا ُُيأَمُل مي نأَجابي َوالأُقنأُدزي َوَغريأيَها ِمي ي َوالسِي ، الأََبأطَاسي ِأ هي ََل بيََلدي
.َواتََّصَلتي الطَّرييُق وَ  تيَعُة َكَما َكاَنتأ َمأ َلتي اْلأ  ْحُي
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َقطيَع. َدًة ليَئَلَّ تَ ن أ َياَقًة َواحي َباُر التَََّتي الأُمَغرِيبَةي َقدأ ذََكرأََنَها سي هي َأخأ  َهذي
 

ري بَ عأَد ُِبَاَرى َوََسَرأقَ نأدَ  هأ َا َورَاَء الن َّ ُر َما فَ َعَلُه التَََّتُ ِبي  ذيكأ
، لََعَنُه اَّللَُّ، إيََل ُخَواَرزأم َشاهأ َأمَّ َقدأ ذََكرأََن َما  َأ نأكيزأَخا ِأ جي ََها َمليُكُه ا فَ َعَلُه التَََّتُ الأُمَغرِيبَُة الَِّتي َسريَّ

َة إيََل ُخَواَرزأم َشاهأ َوبَ َلَغُه اَّنأيَزاُم ُخَواَرزأم َشاهأ  هي الطَّائيََ َأ َسريََّ َهذي نَُّه بَ عأَد َأ َأ فَإي نأكيزأَخا نأ  جي ،  مي ََ ُخَراَسا
ًما  ليُكوَها، َوَسريََّ قيسأ َها إيََل بيََلدي فيرأَغانََة ليَيمأ ن أ ًما مي َة َأقأَساٍم، َفَسريََّ قيسأ دَّ َحابَُه عي َِ َأصأ َها َقسَّ ن أ آَخَر مي

يَنٌة َعَلى َجانيبي َجيأ  َي قَ لأَعٌة َحصي َها إيََل َكََلنََة، َوهي ن أ ًما مي َذ ; َوَسريََّ قيسأ َصني إيََل تيرأمي ، َمنأ َأحأ ََ ُحو
َها، وَ  َها، َوََنزَلَت أ دي َرتأ بيَقصأ ٍة إيََل اْلأيَهةي الَِّتي ُأمي ، َفَساَرتأ ُكلُّ طَائيََ َي ُصو َنعي اْلُأ ، َوَأمأ َلتأ الأقيََلعي تَ وأ اسأ

، َوأَ  رييبي ، َوالتَّخأ بي هأ ، َوالن َّ ِبأي ري، َوالسَّ َسأ ، َواْلأ َن الأَقتألي َها، َوفَ َعَلتأ مي ثأَل َما فَ َعَل َعَلي أ ، مي َسادي ََ َواعي الأ ن أ
. ِأ َحاُِبُ  َأصأ



يًما َمَع أَ  َز َجيأًشا َعظي َأ َوُهَو بيَسَمرأقَ نأَد، َفَجهَّ نأكيزأَخا ِأ جي نأ َذليَك َعاُدوا إيََل َمليكيهي ا فَ َرُغوا مي َحدي فَ َلمَّ
ِأ إيََل ُخَواَرزأَم، َوَسريََّ َجيأًشا آَخَر فَ عَ  َُه هي َوَسريَّ .َأوأََلدي ََ ََ إيََل ُخَراَسا  ََبُوا َجيأُحو

 
 ََ ُر ُملأكي التَََّتي ُخَراَسا  ذيكأ

ُلَها اْلأَ  يَنَة بَ لأَخ، َفَطَلَب َأهأ ، َوَقَصُدوا َمدي ََ ََ َعََبُوا َجيأُحو ََُّذ إيََل ُخَراَسا َيأُش الأُمنَ  ا َساَر اْلأ ، َلمَّ ََ َما
َِ الأبَ َلَد َسَنَة َسبأَع عَ  ، َفَسلَّ ِأ ٍب َوََل قَ تأٍل، َبلأ َجَعُلوا فييهي فََأمَُّنوُه اَئٍة، َوَلَأ يَ تَ َعرَُّضوا لَُه بينَ هأ تِيمي َرَة َوسي شأ

يَع َوَجَعُلوا فييهي  َمي ، َفَمَلُكوا اْلأ يَمنأَد، َوأَنأَدُخوَي، َوقَاريََّيتي ، َومي ََ َنًة، َوَساُروا َوَقَصُدوا الزُّوزَا حأ ُوََلًة، شي
لي  َهأ ، َوَلَأ يَ تَ َعرَُّضوا ْلي ِأ ِأ َمنأ ََيأَتنيُع َعَليأهي ِأ َكانُوا َيَأُخُذوا الرِيَجاَل لييُ َقاتيُلوا ِبيي َوى َأَّنَُّ َها بيُسوٍء َوََل َأًذى، سي

يَنٌة يُ َقاُل ْلََ  ةي بيََلٍد، َوفييَها قَ لأَعٌة َحصي دَّ ُل َعَلى عي َتمي َي ويََليٌَة َتشأ ، َوهي ََ ا َحَّتَّ َوَصُلوا إيََل الطَّالأَقا
ُهٍر َمنأصُ  تَّةي َأشأ َة سي ، َفَحَصُروَها َمدَّ ٌَ َعا ، ُشجأ ََ َا ريَجاٌل يُ َقاتيُلو ورأُكوهأ، ََل تُ َراُم ُعُلوًّا َوارأتيََاًعا، َوِبي

ءٍ  َها بيَشيأ ن أ ََ مي ُرو َلَها لَيأًَل َوََّنَارًا َوََل يَظأََ ََ َأهأ  يُ َقاتيُلو

(10/357) 

 

َأ يُ َعرِيُفو  نأكيزأَخا َن الأُمَقاتيَلةي، فََأرأَسُلوا إيََل جي َرةي َمنأ فييَها مي هي الأَقلأَعةي، ليَكث أ ِأ َعنأ ُملأكي َهذي َزُه نَُه َعجأ
، َوَحَصَرَها، َوَمَعُه َخلأقٌ  ِأ هي إيلَيأهي نأ َُجُوعي نأَدُه مي َنأ عي هي َوِبي سي َأ ََصانَتيَها، َفَساَر بينَ  َها ِبي تيَناعي مأ َن َوَلي  َكثيرٌي مي

َرى،  نَي َأسأ ليمي ُهٍر الأُمسأ َها َأرأبَ َعَة َأشأ ، فَ َقاتَ ُلوا َمَعُه، َوَأقَاَم َعَلي أ ِأ َُباَشَرةي الأقيَتالي َوإيَلَّ قَ تَ َلُه ِأ ِبي فََأَمَرُه
َن اْلأَ  َأ َُيأَمَع َلُه مي ِأ َذليَك َأَمَر َأ ا رََأى َمليُكُه َها َخلأٌق َكثيرٌي، فَ َلمَّ َن التَََّتي َعَلي أ َرى، فَ ُقتيَل مي َطبي ُأخأ

نأ َواْلأَ  ًَّا مي َقُه َص نأ َخَشٍب َوفَ وأ ًَّا مي ََ َص َََعُلوا َذليَك، َوَصاُروا يَ عأَمُلو َكَن ََجأُعُه، فَ  َشابي َما َأمأ خأ
قَُه َوَنَصبُ  اَلُة فَ وأ ِأ يَ َزاُلوا َكَذليَك َحَّتَّ َصاَر َتَلًّ َعاليًيا يُ َوازيي الأَقلأَعَة، َوَصعيَد الرَّجَّ وا َعَليأهي تُ َراٍب، فَ َل

ن أ مَ  َيَّالَُة مي َِ اْلأ َدًة َفَسلي ي إيََل َوَسطي الأَقلأَعةي َوَْحَُلوا َعَلى التَََّتي َْحأَلًة َواحي ا، نأَجنييًقا َفَصاَر يَ رأمي ِأ َوَْنَوأ ُه
َعاَب.  َوَسَلُكوا تيلأَك اْلأيَباَل َوالشِي

اَلُة فَ ُقتيُلوا، َوَدَخَل التَََّتُ الأَقلأَعَة، َوسَ  تيَعَة.َوَأمَّا الرَّجَّ َمأ َواَل َواْلأ َمأ اَل، َوََّنَُبوا اْلأ ََ َطأ  بَ ُوا النِيَساَء َواْلأ
ِأ َمَع  َُه ََ بيبَ لأَخ َوَغريأيَها، َوَسريَّ ََما ُِ اْلأ يَن َأعأطَاُه َل الأبيََلدي الَّذي َأ ََجََع َأهأ نأكيزأَخا ََّ جي هي ُثَّ إي بَ عأضي َأوأََلدي

َو، فَ َوَصُلوا إيلَ  يَنةي َمرأ نَي إيََل َمدي ليمي َن الأُمسأ َّنأ َْنَا مي ِأ ِمي َراكي َوَغريأيهي َت أ َعأَرابي َواْلأ َا َمَع اْلأ َتَمَع ِبي َها َوَقدي اجأ ي أ
ََ َعَلى ليَقاءي التَََّتي،  ِأ َعازيُمو َو، َوُه ري َمرأ ََ بيظَاهي كيُرو ِأ ُمَعسأ اَئَِتأ أَلأفي رَُجٍل، َوُه ََ َما يَزييُد َعَلى مي ثُو َوُُيَدِي

َُوسَ  تَ تَ ُلوا، َفَصََبَ نُ  ا َواق أ ُِ الأتَ َقوأ ا َوَصَل التَََّتُ إيلَيأهي ، فَ َلمَّ ِأ تييََلءي َعَليأهي سأ ، َواَلي ِأ لأَغَلَبةي َْلُ ِأ ِبي ََ ُه ليُمو  الأُمسأ
نأَد الأُمسأ  َر، فَ َقاَل َوُهَو عي ِأ ُأسي ََّ بَ عأَضُه َزيَيََة، َحَّتَّ إي ََ اْلأ ََّ التَََّتَ َوَأمَّا التَََّتُ َفََل يَ عأريُفو َأ قييَل إي نَي: إي ليمي



ُقوا. ََزُموا َفََل ُتَصدِي ُِ اَّنأ َأ قييَل إيَّنَُّ ُقوا، َوإي ََ َفَصدِي تُ ُلو  يَ قأ
ِأ َوَأَسُرو  ُه ن أ نَي، فَ َقَتَل التَََّتُ مي َهزيمي ا ُمن أ ، َولَّوأ ِأ َ التَََّتي َوإيقأَداَمُه ََ َصَبأ ليُمو ا رََأى الأُمسأ  افَ َلمَّ
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، َوَأرأَسَل التَََّتُ إيََل الأ  ِأ ، َوَدَواِبُُّ ِأ ََلُحُه ، َوسي ِأ َواُْلُ ِأ إيَلَّ الأَقلييُل، َوَّنُيَبتأ َأمأ َل َن َكثيرَي، َوَلَأ َيسأ ِأ مي َْلُ  َما َحوأ
ُموا إيََل  ِأ َما َأرَاُدوا تَ َقدَّ َتَمَع َْلُ ا اجأ َو، فَ َلمَّ ََ الرِيَجاَل ْلييَصاري َمرأ وا الأبيََلدي ََيأَمُعو َو َوَحَصُروَها، َوَجدُّ  َمرأ

ريَها، َوََلزَُموا الأقيَتالَ   يفي َحصأ
ا كَ  ، فَ َلمَّ ِأ ري فييهي َسأ َرةي الأَقتألي َواْلأ َكري، وََكث أ َّنأيَزامي َذليَك الأَعسأ َُوا ِبي ُل الأبَ َلدي َقدأ َضُع ََ َأهأ ُم وََكا ََ الأيَ وأ ا

ِأ َأرأَسَل التَََّتُ  نأ نُ ُزوْليي ُس مي َامي ََ َلُه: ََل َُتأليكأ  اْلأ ًما َعَلى َمنأ فييَها يَ ُقوُلو َا ُمتَ َقدِي ي ِبي ريي الَّذي َمي إيََل اْلأ
هي الأبَ لأَدةي َونَ رأَحُل َعنأَك. فََأرأَسلَ  رَي َهذي ُن َْنأَعُلَك َأمي َنا فَ َنحأ ُرجأ إيلَي أ ، َواخأ َل الأبَ َلدي َسَك َوَأهأ َأ َيطأُلُب  نَ 

هي َوْليَ  سي َأ ََ لينَ  ََما ََتََمُه، َوقَاَل اْلأ ، َواحأ َأ نأكيزأَخا ، َفَخَلَع َعَليأهي ابأُن جي ِأ ، َفَخَرَج إيلَيأهي ِأ ، فَأَمَّنَ ُه لي الأبَ َلدي هأ
َناهُ  َناُه، َوَأعأطَي أ َدمأ َتخأ َمتيَنا اسأ ُلُح ْلييدأ َحاَبَك َحَّتَّ نَ نأظَُر َمنأ َيصأ َأ تَ عأريَض َعَليَّ َأصأ إيقأطَاًعا،  َلُه: ُأرييُد َأ

َُ َمَعَنا.َويَ   ُكو
ن أ  ا فَ رََغ مي ، فَ َلمَّ ِأ َُوُه ، وََكت َّ ِأ رييهي ِأ َوَعَلى َأمي ، قَ َبَض َعَليأهي ِأ ُه ن أ َن مي نأَدُه، َوََتَكَّ ا َحَضُروا عي ِأ قَاَل فَ َلمَّ ُه

ت ُ  َوالي يفي َجرييَدٍة، َواكأ َمأ تُ ُبوا إيََل َُتَّاري الأبَ َلدي َوُرَؤَسائيهي، َوَأرأَِببي اْلأ : اكأ ِأ َناَعاتي َْلُ ُبوا إيََل َأرأَِببي الصِي
ا َوَقَف َعَلى النَُّسخي َأمَ  ، فَ َلمَّ ِأ َََعُلوا َما َأَمَرُه َنا فَ  َرى، َواعأريُضوا َذليَك َعَلي أ َخٍة ُأخأ َأ َواْلأيَرفي يفي ُنسأ َر َأ

، َوَلَأ يَ بأَق فيي ِأ ، َفَخَرُجوا ُكلُُّه ِأ لييهي هأ نأُه ِبَي ُل الأبَ َلدي مي نأ َذَهٍب ََيأُرَج َأهأ يٍِ مي هي َأَحٌد، َفَجَلَس َعَلى ُكرأسي
ًا َوالنَّ  ِأ َصَبأ ُروا، َوُضريَبتأ ريقَاُِبُ ضي ، فَُأحأ ِأ يَن قَ َبَض َعَليأهي َناُد الَّذي َجأ َأ ُُيأَضَر ُأولَئيَك اْلأ اُس َوَأَمَر َأ

. ََ ِأ َويَ بأُكو ََ إيلَيأهي  يَ نأُظُرو
ُمو  ِأ َقسَّ َّنَُّ َرةي َوَأمَّا الأَعامَُّة فَإي نأ َكث أ ُهوًدا مي ًما َمشأ ََ يَ وأ َواَل، َفَكا َمأ اَل َواْلأ ََ َطأ ا الرِيَجاَل َوالنِيَساَء َواْلأ

َواعي الأُعُقوَِبتي  َن أ ِأ ِبي بُوُه ، َوَعذَّ ِأ َوالي َفَضَربُوُه َمأ ، َأَخُذوا َأرأَِبَب اْلأ يفي طََلبي  الصَُّراخي َوالأُبَكاءي َوالأَعوييلي
، فَ ُرِبََّ  َوالي َمأ ِأ اْلأ َسُه، ُثَّ إيَّنَُّ َأ ي بيهي نَ  َتدي َأ ، َوَلَأ َيُكنأ بَقيَي لَُه َما يَ  ةي الضَّرأبي دَّ نأ شي ِأ مي ا َماَت َأَحُدُه

، فَ بَ ُقوا َكَذليَك  َ طََلًبا ليلأَمالي َي َسنأَجَر، َونَ َبُشوا الأَقَبأ لأطَا َرُقوا تُ رأبََة السُّ َرُقوا الأبَ َلَد، َوَأحأ ٍم، َثََلثََة َأَّيَّ َأحأ
َنا، فَ َقتَ لُ  ا َعَلي أ لي الأبَ َلدي َكافًَّة، َوقَاَل: َهُؤََلءي َعَصوأ ُم الرَّابيُع َأَمَر بيَقتألي َأهأ ََ الأيَ وأ ا َكا َعينَي ; فَ َلمَّ ِأ َأَجأ وُه

َنَّ َّلليَّي َوإيَنَّ  اَئةي أَلأفي قَتييٍل، فَإي ُعمي َلى، َفَكانُوا َْنأَو َسب أ َصاءي الأَقت أ َّا َجَرى َعَلى َوَأَمَر ِبييحأ ََ ِمي ُعو إيلَيأهي رَاجي
َم. نَي َذليَك الأيَ وأ ليمي  الأُمسأ
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، فَ لَ  يِي ََلمي سأ َكري اْلأي َن الأَعسأ َا ََجأٌع َصاليٌح مي ٍم، َوِبي ِأ َيُكنأ ُثَّ َساُروا إيََل نَ يأَسابُوَر َفَحَصُروَها ََخأَسَة َأَّيَّ
ٌة، َفَمَلُكو  لتَََّتي قُ وَّ ِأ ِبي ، َوَعاقَ ُبوا َْلُ ِأ ا َحريَيَُه ، َوَسبَ وأ ِأ َراءي فَ َقتَ ُلوُه َلَها إيََل الصَّحأ َرُجوا َأهأ يَنَة، َوَأخأ ا الأَمدي

ََ الأَمنَ  تِيُشو ََ ، َويُ  ََ ًما َُيَرِيبُو َو، َوَأقَاُموا ََخأَسَة َعَشَر يَ وأ ُرأ ، َكَما فَ َعُلوا ِبي لأَمالي َُموُه ِبي ازيَل َعني َمني اَتَّ
َوالي  َمأ  .اْلأ

ا إيََل بيََلدي اْلأي  ِأ َكثيرٌي، َوَْنَوأ ُه ن أ َِ مي ِأ َسلي ََّ قَ تأََلُه ِأ إي َو قييَل َْلُ َل َمرأ ا قَ تَ ُلوا َأهأ ، فََأَمُروا وََكانُوا َلمَّ ََلمي سأ
ا فَ َرُغوا مي  َن الأَقتألي َأَحٌد، فَ َلمَّ َِ مي َل ِأ ليَئَلَّ َيسأ َطَع رُُءوُسُه َأ تُ قأ لي نَ يأَسابُوَر َأ هأ ًة ِبَي ُوا طَائيََ نأ َذليَك َسريَّ

ي فييهي َعلييُّ بأُن مُ  َهَد الَّذي َا َكَذليَك أَيأًضا، َوَخرَّبُوَها، َوَخرَّبُوا الأَمشأ َعُلوا ِبي ََ ِأ إيََل ُطوَس، فَ  ُه ن أ وَسى مي
يَع َخَراًِب. َمي يُد، َحَّتَّ َجَعُلوا اْلأ  الرِيَضى، َوالرَّشي

يَ  َلَها، َوقَ تَ ُلوا  ُثَّ َساُروا إيََل َهَراَة، َوهي ٍم َفَمَلُكوَها َوَأمَُّنوا َأهأ ، َفَحَصُروَها َعَشَرَة َأَّيَّ َصني الأبيََلدي نأ َأحأ مي
يني  ِأ َجََلُل الدِي َنًة، َوَساُروا إيََل َغزأنََة، فَ َلقييَ ُه حأ ِأ شي ُه ن أ َِ مي نأَد َمنأ َسلي ُِ الأبَ عأَض، َوَجَعُلوا عي ُه ن أ بأُن مي

َنةي فَ َقتَ ُلوُه، ُخَواَرزأم َشاهأ، ف َ  حأ ُل َهَراَة َعَلى الشِي َأ َشاَء اَّللَُّ، فَ َوَثَب َأهأ ِأ َعَلى َما َنذأُكُرُه إي ِأ َوَهَزَمُه َقاتَ َلُه
َوًة، َوقَ تَ ُلوا ُكلَّ َمنأ فييهي، َوََّنَُبوا اْلأَ  ًرا َوَعن أ ِأ َدَخُلوا الأبَ َلَد قَ هأ ََ إيلَيأهي َهزيُمو ا َعاَد الأُمن أ َواَل فَ َلمَّ َوَسبَ ُوا مأ

، َأ نأكيزأَخا ِأ جي َرُقوَها، َوَعاُدوا إيََل َمليكيهي يَعَها َوَأحأ يَنَة َجَي َواَد َخرَّبُوا الأَمدي َريمَي، َوََّنَُبوا السَّ َوُهَو  اْلأ
ِأ  َل َا َكَذليَك، َوَلَأ َيسأ َعُلوا ِبي ََ ََ فَ  يعي بيََلدي ُخَراَسا َراََّي إيََل َجَي ُل السَّ َي يُ رأسي لطَّالأَقا ِأ ِبي هي ِأ َوَفَسادي نأ َشرِيهي مي

اَئٍة. تِيمي َرَة َوسي ََ َسَنَة َسبأَع َعشأ َُراَسا يُع َما فَ َعُلوُه ِبي ََ َجَي ، وََكا َن الأبيََلدي ٌء مي  َشيأ
 

ِأ ُخَواَرزأَم َوََتأرييبيَها ُر ُملأكيهي  ذيكأ
َأ إيََل خُ  نأكيزأَخا ََها جي َيأشي الَِّتي َسريَّ َن اْلأ ُة مي ثَ رُ َأمَّا الطَّائيََ َا َكاَنتأ َأكأ َّنَّ  َواَرزأَم، فَإي
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ُل الأ  َكٌر َكبيرٌي، َوَأهأ ، َفَساُروا َحَّتَّ َوَصُلوا إيََل ُخَواَرزأَم َوفييَها َعسأ ِي الأبَ َلدي يعيَها ليعيَظ َراََّي َجَي بَ َلدي السَّ
ِأ َأَشدَّ قيَتالٍ  َرةي، فَ َقاتَ ُلوُه َجاَعةي َوالأَكث أ لشَّ ََ ِبي ُهٍر،  َمعأُروُفو ِأ ََخأَسَة َأشأ ُر َْلُ صأ َع بيهي النَّاُس، َوَداَم اْلَأ َسَي

نَي كَ  ليمي ََّ الأُمسأ َ ثَ َر ْلي َن التَََّتي َكانُوا َأكأ َلى مي ََّ الأَقت أ ي َخلأٌق َكثيرٌي، إيَلَّ َأ رييَقنيأ ََ َن الأ ُِ فَ ُقتيَل مي يُه ََ َُيأمي ا
وُر.  السُّ

ِأ  ا َوَصُلوا إيََل الأبَ َلدي  فََأرأَسَل التَََّتُ إيََل َمليكيهي َلأٍق َكثيرٍي، فَ َلمَّ ِأ ِبي ُه ََ الأَمَدَد، فََأَمدَّ َأ َيطأُلُبو نأكيزأَخا جي
عي  ضي ِأ يفي َطَرفي الأَموأ ُل الأبَ َلدي َوقَاتَ ُلوُه َتَمَع َأهأ نأُه، فَاجأ ا ُمتَ َتابيًعا، َفَمَلُكوا َطَرفًا مي ًَ َُوا زَحأ ي زََح الَّذي

ِأ ي َ  ِأ َُمَلًَّة بَ عأَد َُمَلٍَّة،َمَلُكوا، فَ َل ُه ن أ ََ مي ، َوالتَََّتُ ََيأليُكو ِأ ، َوَلَأ يَ َزاُلوا يُ َقاتيُلوََّنُ ِأ هي َراجي ُروا َعَلى إيخأ دي  قأ
ََ الرِيَجاُل َوالنِيَساُء  ، َفَكا ِأ ََ يفي الأَمَحلَّةي الَِّتي َتلييهي ليُمو ُِ الأُمسأ َُ َوالوَُكلََّما َمَلُكوا َُمَلًَّة قَاتَ َلُه َيا ب أ صِي



يَعُه، َوقَ تَ ُلوا ُكلَّ َمنأ فييهي، َوََّنَُبوا ُكلَّ مَ  ِأ يَ َزاُلوا َكَذليَك َحَّتَّ َمَلُكوا الأبَ َلَد َجَي ، فَ َل ََ ِأ يُ َقاتيُلو ا فييهي ُثَّ إيَّنَُّ
، َفَدَخَلُه الأَماُء، فَ َغريقَ  ََ َعني الأبَ َلدي ي ََيأَنُع َماَء َجيأُحو َر الَّذي كأ َمتي  فَ َتُحوا السَّ يُعُه َوََتَدَّ الأبَ َلُد، َجَي

َن الأبيََلدي قَ  َُه مي ََّ َغريأ ليهي َأَحٌد الأبَ تََّة، فَإي نأ َأهأ ِأ مي َل ُعُه َماٌء، َوَلَأ َيسأ ضي َبأنيَيُة َوبَقيَي َموأ ُِ بَ عأُض اْلأ َل ََ َيسأ دأ َكا
هُ  ن أ ُرُب، َومي ِأ َمنأ يَ هأ ُه ن أ َيي، َومي ِأ َمنأ ََيأَت ُه ن أ ليهي، مي َ َأهأ َسُه َبنيأ َأ ِأ َمنأ يُ لأقيي نَ  ُه ن أ ُِ، َومي َل ِأ َمنأ ََيأُرُج ُثَّ َيسأ

َلى فَ يَ نأُجو.  الأَقت أ
َبَحتأ َخَراًِب  ُم، فََأصأ َدأ َن التَََّتي َغرََّقُه الأَماُء َأوأ قَ تَ َلُه اْلأ ََى مي تَ  ُل ُخَواَرزأَم َفَمني اخأ  يَ َباِبً َوَأمَّا َأهأ

 َ ََّ َلَأ َيُكنأ َبنيأ رُ َكَأ َة َسامي َكَّ ُمرأ ِبي ا ... أَنييٌس َوَلَأ َيسأ ََ َي إيََل الصَّ َُجو  اْلأ
نَ  ري، َومي ري بَ عأَد الأَكوأ َوأ َن اْلأ َّللَّي مي يثيهي، نَ ُعوُذ ِبي َي َوَحدي ميي الزََّما َمعأ ِبييثأليهي يفي َقدي َي بَ عأَد َوَهَذا َلَأ ُيسأ ََل  اْلأيذأ

هي الأ  تأ َهذي ري، فَ َلَقدأ َعمَّ ََّ النَّصأ َ ََ َوَغريأيَها، ْلي لي ُخَراَسا نأ َأهأ نأ قَتييٍل مي ِأ مي َلُه، َفَك ََلَم َوَأهأ سأ يَبُة اْلأي ُمصي
. يأفي يُع ََتأَت السَّ َمي ِأ َكانُوا َكثيريًا، َمَضى اْلأ اري َوَغريأيهي َن التُّجَّ يَن مي دي  الأَقاصي
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ََ َوُخَوارَزأَم  نأ ُخَراَسا ا فَ َرُغوا مي .َوَلمَّ َي ِأ َِبلطَّالأَقا  َعاُدوا إيََل َمليكيهي
 

ُر ُملأكي التَََّتي َغزأنََة َوبيََلدي الأُغوري   ذيكأ
َُه إيََل َغزأنََة َوِبيَ  ًَا َوَسريَّ َز َجيأًشا َكثيي ِأ َجهَّ ََ َوَعاُدوا إيََل َمليكيهي نأ ُخَراَسا ا فَ رََغ التَََّتُ مي يني َلمَّ ا َجََلُل الدِي

ا بأُن ُخَواَرزأم شَ  ا، فَ َلمَّ ًَ تِينَي أَلأ َكري أَبييهي، قييَل: َكانُوا سي َِ َمنأ َعسأ َتَمَع إيلَيأهي َمنأ َسلي اهأ َماليًكا َْلَا، َوَقدي اجأ
ٍع يُ َقاُل َلُه ب َ  ضي ََ َمَع ابأني ُخَواَرزأم َشاهأ إيََل َموأ ليُمو ُِ الأُمسأ لأُق، َوَصُلوا إيََل َأعأَمالي َغزأنََة َخَرَج إيلَيأهي

َرُه َعلَ فَ  َزَل اَّللَُّ َنصأ ٍم ُثَّ أَن أ يًدا، َوبَ ُقوا َكَذليَك َثََلثََة َأَّيَّ تَ تَ ُلوا قيَتاًَل َشدي ا ُهَناَك َواق أ نَي، الأتَ َقوأ ليمي ى الأُمسأ
ِأ  ِأ َعاَد إيََل َمليكيهي ُه ن أ َِ مي ََ َكيأَف َشاُءوا، َوَمنأ َسلي ليُمو ُِ الأُمسأ ََزَم التَََّتُ َوقَ تَ َلُه َع فَاَّنأ ا َسَي ، فَ َلمَّ َي لطَّالأَقا ِبي

َأ َعسأ  نأكيزأَخا ِأ جي ِأ ليلتَََّتي فَ َقتَ ُلوُه، َفَسريََّ إيلَيأهي نأَدُه ي عي لأَواِلي الَّذي ُل َهَراَة بيَذليَك ََثُروا ِبي َكًرا َفَمَلُكوا َأهأ
 الأبَ َلَد َوَخرَّبُوُه َكَما ذََكرأََنُه.

ََزَم التَََّتُ َأرأَسَل  ا اَّنأ ََ فَ َلمَّ َأ َيُكو ٍع ُترييُد َأ ضي َأ يَ ُقوُل َلُه: يفي َأيِي َموأ نأَكزأَخا يني َرُسوًَل إيََل جي َجََلُل الدِي
َوَّلي َمَع بَ عأضي َأوأََلدي  َن اْلأ ثَ َر مي َكًرا َكثيريًا، َأكأ َأ َعسأ نأَكزأَخا َز جي َ إيلَيأهي؟ َفَجهَّ َرأُب َحَّتَّ ََنأِتي َُه اْلأ هي، َوَسريَّ

ِأ قيَتاٌل إيلَيأهي، فَ وَ  نَ ُه ، َوَتَصافُّوا ُهَناَك، َوَجَرى بَ ي أ ِأ يُّ إيلَيأهي ََلمي سأ َكُر اْلأي َه الأَعسأ َصَل إيََل َكاُبَل، فَ تَ َوجُّ
يًما، ََ َعظي ، وََكا ِأ ََ َما َمَعُه ليُمو َِ الأُمسأ ، َوَغني ِأ ُه ن أ ََّاُر ََثنيًيا، فَ ُقتيَل َكثيرٌي مي ََزَم الأُك ٌِ، فَاَّنأ ي ََ مَ  َعظي ِأ وََكا َعُه

ِأ في  نَ ُه نَي َجَرى بَ ي أ ليمي ََّ الأُمسأ . ُثَّ إي ِأ ِأ َوَخلَُّصوُه َقُذوُه تَ ن أ نَي َخلأٌق َكثيرٌي، فَاسأ ليمي نأ َأَساَرى الأُمسأ َنٌة مي ت أ
نَ  ُلُه مي يني بُ غأَراَق، َأصأ ِأ يُ َقاُل َلُه َسيأُف الدِي ُه ن أ ريًا مي ََّ َأمي لي الأَغنييَمةي، َوَسَبُب َذليَك َأ َجأ ،   ْلي ُلأجي َراكي اْلأ َت أ اْلأ



هي، َوقَاَل ليعَ  سي َأ َرأَب َمَع التَََّتي بينَ  َطَلى اْلأ َرأبي َوَمكييَدٍة، َواصأ َداًما، َذا رَأأٍي يفي اْلأ قأ ََ ُشَجاًعا مي َكري َكا سأ
ي َكَسَر ال ِأ رُعأًبا َوُهَو الَّذي ُه ن أ ِأ مي ُت ِأ فَ َقَد ُمليئ أ ُت ُروا أَن أ : َتََخَّ يني َقييَقةي.َجََللي الدِي  تَََّتَ َعَلى اْلأ

َ ُخَواَرزأم َشاهأ َنَسٌب، َوهُ  َنُه َوَبنيأ ، بَ ي أ َأ رٌي َكبيرٌي يُ َقاُل َلُه ُملأُك َخا نَي أَيأًضا َأمي ليمي َن الأُمسأ ََ مي َو وََكا
ن َ  تَ تَ ُلوا، فَ ُقتيَل بَ ي أ َي يفي الأَغنييَمةي، فَاق أ ريَا َمي َي اْلأ تَ َلَف َهَذا ُب َهَراَة، فَاخأ ِأ َأٌخ ليبُ غأَراَق. فَ َقاَل َصاحي ُه

َكَر َوَساَر إيََل  َب َوفَاَرَق الأَعسأ ، فَ َغضي تي حأ لي َهَذا السُّ َجأ ي ْلي َتُل َأخي ََّاَر َويُ قأ زيُم الأُك ،  بُ غأَراُق: َأََن َأهأ اْلأينأدي
ُه جَ  ََ تَ عأَط ِأ يُرييُدونَُه، فَاسأ ًَا ُكلُُّه ََ أَلأ َكري َثََلثُو َن الأَعسأ هي فَ َتبيَعُه مي سي َأ يني بيُكلِي َطرييٍق، َوَساَر بينَ  ََلُل الدِي

َن اَّللَّي تَ َعاََل، َوَبَكى فَُه مي َرُه اْلأيَهاَد، َوَخوَّ  إيلَيأهي، َوذَكَّ
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َُوا. ََ َوَضُع ليُمو ََاريقًا، فَانأَكَسَر ليَذليَك الأُمسأ ، َوَساَر ُم عأ ِأ يَ رأجي َ َيَديأهي، فَ َل  َبنيأ
َنَما هُ  ا رََأى َجََلُل فَ بَ ي أ هي، فَ َلمَّ هي َوُجُيوشي َأ َقدأ َوَصَل يفي َُجُوعي نأكيَزَخا ََّ جي َََبُ َأ ِأ َكَذليَك إيذأ َورََد اْلأ

، َساَر َْنأُو بيََل  رأ َعَلى الأُمَقامي دي َكري، َوَلَأ يَ قأ َن الأَعسأ ِأ مي لي َمنأ فَارَقَ ُه َجأ نَي ْلي ليمي يني َضعأَف الأُمسأ دي الدِي
، َُني َما يَ عأَُبُ فييهي. اْلأينأدي َن السُّ ِأ َيَيدأ مي ، َوُهَو ََّنأٌر َكبيرٌي، فَ َل نأدي  فَ َوَصَل إيََل َماءي السِي

نأ  رََكُه جي َن الأُعُبوري، َحَّتَّ َأدأ يني مي نأ َجََلُل الدِي ِأ يَ َتَمكَّ ريًعا، فَ َل َأ يَ ُقصُّ أَثَ َرُه ُمسأ نأكيزأَخا ََ جي َأ يفي وََكا كيزأَخا
، وََكانُوا يفي َذليَك َكاْلأَ التَََّتي، فَ  ِأ ري الأُعُبوري َعَليأهي يَنئيٍذ إيََل الأقيَتالي َوالصََّبأي ليتَ َعذُّ ََ حي ليُمو َطرَّ الأُمسأ َقري اضأ شأ

 ََّ ِأ َأ تَ تَ ُلوا َأَشدَّ قيَتاٍل، اعأََتَُفوا ُكلُُّه ، فَ َتَصافُّوا َواق أ َم يُ عأَقرأ َأ تَ َقدَّ َتلأ َوإي َر يُ قأ َأ َتََخَّ َن   إي ُكلَّ َما َمَضى مي
رُي َملي  َمي ٍم، فَ ُقتيَل اْلأ ، فَ بَ ُقوا َكَذليَك َثََلثََة َأَّيَّ َبةي إيََل َهَذا الأقيَتالي لنِيسأ ََ َلعيًبا ِبي ُُروبي َكا ُم اْلأ َأ الأُمَقدَّ ُك َخا

ثَ َر، َواْلأيَراُح َأعأ  ََّاري َأكأ ََ الأَقتأُل يفي الأُك ُرُه َوَخلأٌق َكثيرٌي، وََكا َعُدوا، ذيكأ ، فَأَب أ ِأ ُه ََّاُر َعن أ ُِ، فَ َرَجَع الأُك َظ
َنأ قُتيَل مي  ا ِبي ًَ ، َوَقدي ازأَداُدوا َضعأ ِأ ِأ ََل َمَدَد َْلُ ََ َأَّنَُّ ليُمو ا رََأى الأُمسأ ِأ َوُجريَح، َونَ َزُلوا َعَلى بُ عأٍد، فَ َلمَّ ُه ن أ

نأ َذليَك، َأرأ  ََّاَر مي َا َأَصاَب الأُك َلُموا ِبي ََ َوَلَأ يَ عأ ليُمو ، َوَعََبَ الأُمسأ ََُن، فَ َوَصَلتأ ََ السُّ َسُلوا َيطأُلُبو
ُعوًَل. َأ ََ َم ًرا َكا َي اَّللَُّ َأمأ ضي  لييَ قأ

نَي الأَماَء إيََل  ليمي ِأ بيُعُبوري الأُمسأ َُوُسُه ََّاُر إيََل َغزأنََة، َوَقدأ َقويَيتأ نُ  ََ الأَغُد َعاَد الأُك ا َكا َهةي اْلأينأدي فَ َلمَّ جي
َلهَ َوب ُ  ي، فَ َقتَ ُلوا َأهأ َن الأَعَساكيري َوالأُمَحامي ُُلوِيَها مي َها َمَلُكوَها ليَوقأتيَها ْلي ا َوَصُلوا إيلَي أ ، فَ َلمَّ ِأ هي ا، َوََّنَُبوا عأدي

َها َكذَ  َرُقوَها، َوفَ َعُلوا بيَسَوادي َريمَي، َوَلَأ يَ بأَق َأَحٌد، َوَخرَّبُوَها َوَأحأ َواَل، َوَسبَ ُوا اْلأ َمأ ليَك، َوََّنَُبوا َوقَ تَ ُلوا اْلأ
ََّ َلَأ  َها َكَأ ، َخاوييًَة َعَلى ُعُروشي َنييسي َن اْلأ يُعَها َخاليَيًة مي َعأَماُل َجَي َبَحتأ تيلأَك اْلأ َرُقوا، فََأصأ تَ غأَن َوَأحأ

سي  َمأ ْلأ  ِبي
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يني َغازي  َهابي الدِي يهي شي ََلَط إيََل َأخي َرفي خي َشأ ِي اْلأ ليي ُر َتسأ  يذيكأ
: أَ  َعأَمالي يَع اْلأ ََلَط َوَجَي يَنَة خي لي َمدي َرُف ُموَسى بأُن الأَعادي َشأ َنةي َأقأَطَع الأَمليُك اْلأ هي السَّ َر َهذي ينييََّة، َأَواخي رأمي

يني َغازيي بأَن الأَعا َهاَب الدِي ، َأَخاُه، شي يَنةي َحاّني ٍر، َوَمدي ََّيري َبكأ نأ دي يَنةي َميَّافَاريقينَي مي نأُه، َوَمدي ، َوَأَخَذ مي لي دي
َرةَ  َ َعشأ ََلَط َأوََّل َسَنةي ََثَاّني َُه إيََل خي َزييَرةي، َوَسريَّ نأ بيََلدي اْلأ يَنَة ُسُروَج مي يَنَة الرَُّها، َوَمدي اَئٍة.َمدي تِيمي   َوسي

، َوََّنَبُ  ِأ ِأ َوَهَزُموُه ا َقَصَد التَََّتُ بيََلَدُه ََّ الأَكَرَج َلمَّ ليَها، َأرأَسُلوا َوَسَبُب َذليَك َأ نأ َأهأ وَها، َوقَ تَ ُلوا َكثيريًا مي
نأُه الأُمَهاَدنََة َوالأُمَوافَ َقَة َعَلى َدفأعي التَََّتي  ََ مي ، َيطأُلُبو ََ ََ َوَأرَّا بي َأذأرَبييَجا زَبأَك، َصاحي ، َوَأرأَسُلوا إيََل إيََل َأوأ

َرفي يفي َهَذا الأَمعأََن، َوقَاُلوا لي  َشأ ِأ الأَمليكي اْلأ مي َوَدفأعيهي َأ َلَأ تُ َوافيُقوََن َعَلى قيَتالي َهُؤََلءي الأَقوأ : إي يعي لأَجمي
ِأ  ِأ َعَليأُك ، َوإيَلَّ َصاْلَأَناُه ِِي ََذا الأُمهي ِأ ْلي ِأ َوَعَساكيريُك ُك َُوسي ََن، َوََتأُضُروا بينُ   َعنأ بيََلدي

زُ  ، َوُهَو يَ َتَجهَّ َرفي َشأ ِأ إيََل اْلأ َِّ  فَ َوَصَلتأ ُرُسُلُه نأَدُه َأَه ، وََكانُوا عي َيرينأجي لي الأ َجأ رييَّةي: ْلي صأ ََّيري الأمي إيََل الدِي
ري  صأ ََّيُر الأمي َرَفتي الدِي َياَط، َوَقدأ َأشأ مأ َيرينأَج َكانُوا َقدأ َمَلُكوا دي ََّ الأ َباٍب: َأوَُّْلَا َأ َسأ َأ الأُوُجوهي، ْلي يَُّة َعَلى َأ

ََحٍد.َُتأَلَك، فَ َلوأ َمَلُكوَها َلَأ  ِأ ُملأٌك ْلي امي َوََل َغريأيهي َمَعُه لشَّ   يَ بأَق ِبي
اريُقوََّنَا إيَلَّ بَ عأ  ََ َذا َمَلُكوا قَ رأيًَة ََل يُ  َيرينأَج َأَشدُّ َشكييَمًة، َوطَاليُبوا ُملأٍك، فَإي ََّ الأ َأ يَ عأَجُزوا َوََثنييَها َأ َد َأ

ًدا. ًما َواحي َها يَ وأ ظي َأ  َعنأ حي
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ُر، َوالتَََّتُ َلَأ َيصي َوَثَ  صأ َي مي ، َوهي ِليِي يِي َِمأَلَكةي الأبَ يأتي الأَعادي ُعوا يفي ُكرأسي َيرينأَج َقدأ َطمي ََّ الأ َها، ليثُ َها َأ ُلوا إيلَي أ
، َومَ  َّنأ يُرييُد الأُمَنازََعَة يفي الأُملأكي ، َولَيأُسوا أَيأًضا ِمي ِأ هي نأ بيََلدي ًئا مي ُب، َوَلَأ َُيَاويُزوا َشي أ ِأ إيَلَّ الن َّهأ ا َغَرُضُه

نأ بَ َلٍد إيََل آَخَر. نأتيَقاُل مي ، َواَلي  َوالأَقتأُل، َوََتأرييُب الأبيََلدي
 ، َيرينأجي َر ليَدفأعي الأ صأ ريي إيََل مي لأَمسي ُر ِبي ، يَ عأَتذي ِأ َا ذََكرأََنُه، َأَجاَِبُ ا َأََتُه ُرُسُل الأَكَرجي ِبي : إينَّ فَ َلمَّ ِأ ِني َويَ ُقوُل َْلُ

نأَدُه الأَعسَ  ُت عي ، َوتَ رَكأ ِأ نأُك لأُقرأبي مي ََ ِبي َها ليَيُكو ي، َوَسريَّأتُُه إيلَي أ َخي ََلَط ْلي اكيَر، َفَمََّت َقدأ َأقأَطعأُت ويََليََة خي
َر َكَما ذََكرأََنُه. صأ َرتيهي َحَضَر ليَدفأعي التَََّتي ; َوَساَر ُهَو إيََل مي ِأ إيََل ُنصأ ُت َتجأ  احأ

 
ُر  ثَ ذيكأ ةي َحَوادي دَّ  عي

َر. ََ يني قَ لأَعَة َتلِي َأعأ ُر الدِي َخري، َمَلَك َبدأ َنةي، يفي رَبييٍع اْلأ هي السَّ  يفي َهذي
نأَجاَر. يَنَة سي َرُف َمدي َشأ ُوََل، َمَلَك اْلأ  َوفييَها، يفي َُجَاَدى اْلأ

ريَها،. ُثَّ َسارَ  َل، َوَأقَاَم بيظَاهي صي بيَها، َفََتَدََّدتي الرُُّسُل  َوفييَها أَيأًضا َوَصَل الأَموأ دي َصاحي يُرييُد إيرأبيَل ليَقصأ
َرَة  صًََّل َسَنَة ََخأَس َعشأ ََ يُعُه ُم َم َهَذا َجَي ، َوَقدأ تَ َقدَّ ََ َطَلُحوا يفي َشعأَبا ، فَاصأ ِأ يفي الصُّلأحي نَ ُه بَ ي أ

اَئٍة. تِيمي  َوسي



، َوفييَها َوَصَل التَََّتُ الرَّيَّ َفَمَلُكوَها َوقَ ت َ  ََ َها، فَ َوَصُلوا إيََل َِهََذا ُلوا ُكلَّ َمنأ فييَها َوََّنَُبوا َوَساُروا َعن أ
، َفَخرَّبُوا، وَ  ََ ليَها َوَساُروا إيََل َأذأرَبييَجا ا َعَلى َأهأ َقوأ ، فَأَب أ لطَّاَعةي َواْلأيَملي ِأ رَئييُسَها ِبي َحَرُقوا الأبيََلَد، فَ َلقييَ ُه

ا، َوَعمي  صًََّل.َوقَ تَ ُلوا، َوَسبَ وأ ََ َم أَيأًضا ُم َمعأ ِبييثأليهي، َوَقدأ تَ َقدَّ  ُلوا َما َلَأ ُيسأ
ةي، وَ  ََ َليي ََ َوزييَر اْلأ ي َكا يٍِ الأَعَلوييُّ الَّذي دي ُر بأُن َمهأ يني ََنصي رُي الدِي َ َنصي  ُصلِييَ ]الأَوفَ َياُت[ َوفييَها تُ ُويفِي
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ري، َوَحَضَرهُ  عي الأَقصأ َامي . َعَليأهي ِبي َهدي لأَمشأ َلةي َوُدفيَن ِبي وأ  َأرأَِبُب الدَّ
َر َوال ُيوخي ِبييصأ ُّ، َشيأُخ الشُّ َُويأِني ُد بأُن َْحَُّويأهي اْلأ ََسني ُُمَمَّ يني أَبُو اْلأ ُر الدِي َ َصدأ ََ َوفييَها تُ ُويفِي ، وََكا امي شَّ

ًَل  ََ َفقييًها فَاضي لي َوَرَدَها َرُسوًَل، وََكا صي لأَموأ تُُه ِبي ، َموأ ََ نأ ُخَراَسا نأ بَ يأٍت َكبيرٍي مي ًا، مي ، َوُصوفييًّا َصاْلي
َِ الرَُّجُل. ََ نيعأ َُه اَّللَُّ، َكا  َرْحي

َنا َوالأَقطي  َجي يَحةي، وََكانُوا َقدأ َساُروا إيََل اْلأ َن الأَبطي ِأ مي عيهي ، َوفييَها َعاَد ََجأُع َبِني َمعأُروٍف إيََل َمَواضي يفي
ُِ الأ  ُه ِأ َُيأكين أ ََ فَ َل يَوا َأ ُيَكاتيَب الدِي نأُه َأ َرةي، َوَطَلُبوا مي َنَة الأَبصأ حأ ، فَ َقَصُدوا شي ِأ َرةي َأعأَدائيهي ُمَقاُم ليَكث أ

ا قَارَبُو  َحابيهي إيََل بَ غأَداَد، فَ َلمَّ ِأ َمَع َأصأ َُه ِأ بيَذليَك َوَسريَّ ، َفَكَتَب َمَعُه ِأ ُه لرِيَضى َعن أ َط بيبَ غأَداَد ِبي ا َواسي
، فَ ُقتيُلوا.َلقييَ هُ  ِأ َي بيَقتأليهي يَوا َن الدِي ٌد مي  ِأ قَاصي
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اَئة[ تِيمي َرَة َوسي َ َعشأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَاّني
618 - 

اَئةٍ  تِيمي َرَة َوسي َ َعشأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة ََثَاّني
ََسني َوق َ  َة َوُملأكي ابأنيهي اْلأ ريي َمكَّ ُر َوفَاةي قَ َتاَدَة َأمي َاجِي ذيكأ ريي اْلأ  تألي َأمي

رُي مَ  ُّ، َأمي ََسِني ، ُثَّ اْلأ رييَس الأَعَلوييُّ َ قَ َتاَدُة بأُن إيدأ َرةي، تُ ُويفِي خي َنةي، يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ َة، َحَرَسَها يفي َهذي كَّ
عينَي َسَنًة، وََكاَنتأ ويََليَ ُتُه َقدي اتَّسَ  ََ ُعُمُرُه َْنأَو تيسأ َا، وََكا ، اَّللَُّ، ِبي ِي يَنةي النَِّبي نأ ُحُدودي الأَيَمني إيََل َمدي َعتأ مي

َن  ثَ َر مي َتكأ َكُرُه، َواسأ يَنةي، وََكثُ َر َعسأ ي الأَمدي ُبَع بينَ َواحي َِ، َوَلُه قَ لأَعُة يَ ن أ ، َصلَّى اَّللَُّ َعَليأهي َوَسلَّ الأَمَمالييكي
يًما. فًا َعظي  َوَخاَفُه الأَعَرُب يفي تيلأَك الأبيََلدي َخوأ

َأ  َها الأَعبييَد الأُم ريَةي َأزَاَل َعن أ َة، َحَرَسَها اَّللَُّ، َحَسَن السِي ا َمَلَك َمكَّ ، يفي َأوَّلي ُملأكيهي، َلمَّ ََ يَن، وََكا دي سي
ًة، ُثَّ إينَُّه بَ عأَد َذليَك  ، َوبَقيَي َكَذليَك ُمدَّ ِأ َرَمُه ، َوَأكأ اجي ُجَّ َسَن إيََل اْلأ ريََة، َوَْحَى الأبيََلَد، َوَأحأ َأَساَء السِي

نينَي َكَما ذََكرأََنُه. َاجَّ يفي بَ عأضي السِي َعاًَل َشنييَعًة، َوََّنأَب اْلأ َة، َوفَ َعَل َأف أ َكَّ َد الأُمُكوَس ِبي  َوَجدَّ



ٌِ يفي الأَعَربي  ٌح، ُمقيي ُُه رَاجي ََ َلُه ابأٌن آَخُر اَسأ ََسُن، وََكا ُنُه اْلأ ا َماَت َمَلَك بَ عأَدُه اب أ َة،  َوَلمَّ ري َمكَّ بيظَاهي
نأ  ِأ َِمأُلوًكا مي رُي َعَليأهي َمي ََ اْلأ ا َساَر َحاجُّ الأعيَراقي َكا َة، فَ َلمَّ ُد، َويُ َنازيُع َأَخاُه يفي ُملأكي َمكَّ سي َأ  َِمَالييكي يُ 

َاجِي  ريَةي َمَع اْلأ ََ َحَسَن السِي َباُش، وََكا ُُه َأق أ يني اَّللَّي اَسأ ري ليدي ةي النَّاصي ََ َليي ، َكثيرَي اْلأيَمايَةي،  اْلأ يفي الطَّرييقي
َة، فََأَجابَُه إيََل  َدُه َعَلى ُملأكي َمكَّ ََةي َماًَل ليُيَساعي ُح بأُن قَ َتاَدَة، َوَبَذَل َلُه َوليلأَخليي َذليَك  فَ َقَصَدُه رَاجي

َة، َونَ َزُلوا  َوَوَصُلوا إيََل َمكَّ
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َم إيََل َمكَّ  ري، َوتَ َقدَّ لزَّاهي بيَها َحَسٍن.ِبي  َة ُمَقاتيًَل ليَصاحي
َة َوقَاتَ َلُه، َوتَ َقدَّ  نأ َمكَّ َن الأَعَربي َوَغريأيَها، َفَخَرَج إيلَيأهي مي ََ َحَسٌن َقدأ ََجََع َُجُوًعا َكثيريًَة مي رُي وََكا َم َأمي

ََلًَل  ََبَل إيدأ ََريًدا، َوَصعيَد اْلأ َكريهي ُمن أ ي َيَديأ َعسأ نأ َبنيأ َاجِي مي َدُم َأَحٌد َعَليأهي، فََأَحاَط اْلأ هي، َوأَنَُّه ََل يَ قأ سي َأ  بينَ 
َحاُب حَ  نينَي، َوَأَحاَط َأصأ مي ريي الأُمؤأ َكُر َأمي ََزَم َعسأ َحاُب َحَسٍن، َوقَ تَ ُلوُه، َوَعلَُّقوا رَأأَسُه، فَاَّنأ َسٍن بيهي َأصأ

مَ  ِأ َحَسٌن عي ، فََأرأَسَل إيلَيأهي ِأ َهُبوُه َاجِي لييَ ن أ ْلأ ِأ ِبي ُه ن أ َهُبوا مي َحابُُه َوَلَأ يَ ن أ ، فَ َعاَد َأصأ اجي اَمَتُه َأَماًَن ليلأُحجَّ
َجِي َوالأبَ يأعي وَ  َن اْلأ َة َوفيعألي َما يُرييُدونَُه مي ِأ َحَسٌن يفي ُدُخولي َمكَّ ََ َْلُ ًئا، َوَسَكَن النَّاُس، َوَأذي َغريأي َشي أ

مٍ  َة َعَشَرَة َأَّيَّ َكَّ ََةي، َذليَك، َوَأقَاُموا ِبي َليي ُر َعَلى اْلأ َمأ َِ اْلأ نَي، َوَعُظ ، َوَعاُدوا، فَ َوَصُلوا إيََل الأعيَراقي َساليمي
يُب إيََل َذليَك. َو َعنأُه، فَُأجي َأ ََ الأَع ، َوَيطأُلُبو ََ ُرو  فَ َوَصَلتأ ُرُسُل َحَسٍن يَ عأَتذي

َنُه َحَسًنا َخنَ َقُه َفَماتَ  ََّ اب أ تي قَ َتاَدَة: إي ََّ قَ َتاَدَة ََجََع َُجُوًعا َكثيريًَة َوَساَر َوقييَل يفي َموأ ، َوَسَبُب َذليَك َأ
َيأشي َوَمَعُه اب أ  َُرأعي َوُهَو َمرييٌض، َوَسريََّ َأَخاُه َعَلى اْلأ ي الأ يَنَة، فَ نَ َزَل بيَوادي َة يُرييُد الأَمدي ََسَن َعنأ َمكَّ َنُه اْلأ

َعُدوا بَ َلَغ اْلأَ  ا أَب أ ي َمرييٌض، َوُهَو َميِيٌت ََل بأَن قَ َتاَدَة، فَ َلمَّ ََّ َأخي : إي ُنأدي ُه قَاَل ليبَ عأضي اْلأ ََّ َعمَّ َسَن َأ
نأدَ  ََسُن عي يهي قَ َتاَدَة، َفَحَضَر اْلأ رَي بَ عأَد َأخي َمي ََ ُهَو اْلأ َُوا لَُه ليَيُكو َأ َُيألي ِأ َأ ُه ن أ هي، َُمَاَلَة َوَطَلَب مي  َعمِي

َن  َتَمَع إيلَيأهي َكثيرٌي مي هي: َقدأ فَ َعلأَت َكَذا وََكَذا َواجأ َسُن ليَعمِي َبييهي، فَ َقاَل اْلَأ يَن ْلي َنادي َوالأَمَمالييكي الَّذي َجأ اْلأ
ريٌ  رٌي َوَهَذا َأمي َعُلوا، َوقَاُلوا: أَنأَت َأمي َأ ِأ يَ  رييَن بيَقتأليهي، فَ َل َاضي َر َحَسٌن اْلأ َعلأ فََأمأ ، َوََل ََُّدُّ فَ َقاَل: َلَأ َأف أ

ي َ  َأ ََيأعَ أَيأدي ئأَت فََأَمَرُِهَا َأ َا شي َي ليَقَتاَدَة: َْنأُن َعبييُدُك، َفُمرأََن ِبي َماَمَة َنا إيََل َأَحديُكَما. فَ َقاَل َلُه ُغََلَما ََل عي
َعََل، ُثَّ قَ تَ َلُه. ََ هي يفي ُعُنقيهي، فَ   َعمِي

لَ  نأُه الأَغيأُظ ُكلَّ َمب أ َع قَ َتاَدُة اْلأَََبَ، فَ بَ َلَغ مي َن َفَسمي ََ َعَلى َما ذََكرأََنُه مي َنُه، وََكا تُ َلنَّ اب أ ٍغ، َوَحَلَف لَيَ قأ
تُ لَ  َأ يَ قأ َاَل، َويَ ُقوُل َلُه: ابأَدأأ بيهي قَ بأَل َأ ََسني يُ َعرِيفُُه اْلأ َحابيهي إيََل اْلأ ، َفَكَتَب بَ عأُض َأصأ َك فَ َعاَد الأَمَرضي

ا َوَصَلَها َقصأ  َة، فَ َلمَّ َسُن إيََل َمكَّ اري ََجأًعا َكثيريًا، اْلَأ رٍي، فَ َوَجَد َعَلى َِببي الدَّ ٍر َيسي ََ َد َداَر أَبييهي يفي نَ 
اَر، ارَُقوا الدَّ ََ ، فَ  ِأ َرافي إيََل َمَنازيْليي نأصي َلي ِأ ِبي  فََأَمَرُه
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ا رَآُه أَبُوهُ  َسُن إيََل أَبييهي، فَ َلمَّ ، َوَدَخَل اْلَأ ِأ هي، فَ َوَثَب  َوَعاُدوا إيََل َمَساكينيهي يدي هي َوََتأدي َشَتَمُه، َوَِبَلَغ يفي َذمِي
ََّ أَِي  َراَف، َوقَاَل: إي َشأ َضَر اْلأ ، َوَأحأ رييفي ََرمي الشَّ َسُن َفَخنَ َقُه ليَوقأتيهي، َوَخَرَج إيََل اْلأ َتدَّ إيلَيأهي اْلَأ َقدي اشأ

 ََ َأ َأُكو َُوا ِلي َأ َأ ََتألي ِأ َأ َُوا لَُه ُثَّ إينَُّه َأظأَهَر ََتبُوًَت َوَدفَ َنُه ليَيُظنَّ  َمَرُضُه، َوَقدأ َأَمرَُك . َفَحَل ِأ ريُُك َأََن َأمي
رًّا. ََ َقدأ َدفَ َنُه سي  النَّاُس أَنَُّه َماَت، وََكا

ُبَع َعَلى لي  ي بيَقلأَعةي الأيَ ن أ يهي الَّذي َة َلُه َأرأَسَل إيََل َأخي َكَّ َمارَُة ِبي تَ َقرَّتي اْلأي ا اسأ َِ فَ َلمَّ يهي، وََكَت عي َتدأ َي أَبييهي َيسأ َسا
ريي  مي ُرُه، َوثَ َبَت َقَدُمُه، َوفَ َعَل ِبَي تَ َقرَّ َأمأ ا َحَضَر َأُخوُه قَ تَ َلُه أَيأًضا، َواسأ َت أَبييهي َعنأُه، فَ َلمَّ َاجِي َما  َموأ اْلأ

ُه َوَأَخاُه يفي  يًما: قَ َتَل َأَِبُه َوَعمَّ ُرُه، فَارأَتَكَب َعظي َم ذيكأ لأُه اَّللَُّ، ُسبأَحانَُه تَ َقدَّ ريٍَة، ََل َجَرَم َلَأ َُيأهي ٍم َيسي  َأَّيَّ
ا َيََتَقَُّب.  َوتَ َعاََل، نَ زأَع ُملأَكُه، َوَجَعَلُه َطرييًدا َشرييًدا َخائيًَ

ريي اْلأَ  نأَد َأمي ُضَر عي نأ َذليَك أَنَُّه طُليَب ليَيحأ عأًرا، َفمي ََ يَ ُقوُل شي ََّ قَ َتاَدَة َكا ، َكَما َجَرتأ َعاَدُة َوقييَل إي اجِي
َها: ن أ عأٍر مي َياتي شي َب أ نأ بَ غأَداَد، فََأَجاَب ِبي تَ َنَع، فَ ُعوتيَب مي َة، فَامأ  ُأَمَراءي َمكَّ

َ الأَوَرى َوأَبييعُ  َا َبنيأ ريي ِبي َها ... َوَأشأ رأَغاٍم َأُدلُّ بيَبطأشي  َوِلي َكفُّ ضي
َرهَ  ُِ َظهأ َرأضي تَ لأُث يَن رَبييعُ َتَظلُّ ُمُلوُك اْلأ دِي َها ليلأُمجي  ا ... َويفي َوَسطي

َتغيي ... َخََلًصا َْلَا؟ إيِّني إيًذا ليَرقييعُ  َعُلَها ََتأَت الرََّحا ُثَّ أَب أ  أََأجأ
! 

ُك يفي ُكلِي بَ لأَدةٍ  سأ  َوَما َأََن إيَلَّ الأمي
يعُ  ِأ فَ َيضي نأدُُك  َيُضوُع، َوَأمَّا عي

ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
َم ذيكأ يفي َهذي  ، َوَقدأ تَ َقدَّ َيرينأجي َن الأ رييَّةي مي صأ ََّيري الأمي لدِي َياَط ِبي مأ يَنَة دي ََ َمدي ليُمو تَ َعاَد الأُمسأ َنةي اسأ ُرَها هي السَّ

صًََّل. ََ ُروًحا ُم  َمشأ
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َرُقوَها َوقَ تَ ُلوا أَ  ٍر، َمَلَك التَََّتُ َمَراَغَة َوَخرَّبُوَها َوَأحأ ََ ا َوفييَها، يفي َص ِأ َوَسبَ وأ َواَْلُ ليَها، َوََّنَُبوا َأمأ ثَ َر َأهأ كأ
. ِأ  َحريَيَُه

ِأ  ُه ن أ َا التَََّتُ، َوقَ تَ ُلوا مي َيَر ِبي ُلَها َوَظ ِأ َأهأ ، َوَحاَصُروُه، فَ َقاتَ َلُه ََ َها إيََل َِهََذا ن أ  َما ََل ُُيأَصى، َوَساَر التَََّتُ مي
 َوََّنَُبوا الأبَ َلَد.

َهُبوُه َأوًََّل.َوَساُروا إيََل َأذأرَبي  ، َوَلَأ يَ ن أ َن الأبيََلدي َب، َوََّنَُبوا َما بَقيَي مي هأ ، فََأَعاُدوا الن َّ ََ  يَجا
ُنوَّنَُ  َأ َلَها َحَّتَّ َكاُدوا يُ  ، َفَحَصُروَها َوَمَلُكوَها َوقَ تَ ُلوا َأهأ ََ نأ بيََلدي َأرَّا ، مي ََ َلَقا ، َوََّنَُبوا َوَوَصُلوا إيََل بَ ي أ ِأ



 ، ِأ َواَْلُ ِأ َأمأ ، فَ َقاتَ ُلوُه َن الأَكَرجي ِأ َخلأٌق َكثيرٌي مي ، َوَلقييَ ُه ََ ََ َوَأرَّا نأ َأذأرَبييَجا َوَساُروا إيََل بيََلدي الأَكَرجي مي
نأ ُهَناَك إي  ُلَها، َوَساُروا مي ِأ َوقُتيَل َأهأ هي ثَ ُر بيََلدي ، َوَّنُيَب َأكأ ِأ ََزَم الأَكَرُج، وََكثُ َر الأَقتأُل فييهي رأبَ نأَد ََل دَ فَاَّنأ

ليَها. نأ َأهأ ي، َوُمُلوَكَها، َوقَ تَ ُلوا َكثيريًا مي يَنَة َِشَاخي ، َوَحَصُروا َمدي ََ َرَوا  شي
َجاَق، َوَأجأ  َأ قَ ُعوا، َورََحُلوا َعنأ قُ  ، فََأوأ ِي َُم َن اْلأ ِأ مي هي نأدي زي َوَمنأ عي ََ َواللِيكأ ِأ َوَساُروا إيََل بَ َلدي الَلَّ ُه َلوأ

لَ  تَ وأ َها، َواسأ ُر َعن أ َم ذيكأ ، َوَقدأ تَ َقدَّ َرأضي َحَّتَّ َوَصُلوا إيََل بيََلدي الرُّوسي َها، َوَساُحوا يفي تيلأَك اْلأ ا َعَلي أ وأ
ثي  نأ َحَوادي َنةي مي هي السَّ ََ يفي َهذي ي َكا َِ الَّذي َل ََنُه َهاُهَنا َُجأَلًة لييُ عأ َردأ َا َأوأ ًصى، َوإيََّّ تَ قأ يعيهي ُمسأ .َجَي ِأ  هي

 ]الأَوفَ َياُت[
ُتُب  ، َوَلَأ َيُكنأ يفي زََمانيهي َمنأ َيكأ لييُّ صي يني ََّيُقوُت الأَكاتيُب الأَموأ نُي الدِي يُقَنا َأمي َ َصدي َما يُ َقاريبُُه، َوفييَها تُ ُويفِي

ََدبي وَ  ِي اْلأ لأ نأ عي ََ َذا َفَضائيَل ََجٍَّة مي ُلُه ; وََكا ث أ ي َطرييَقَة ابأني الأبَ وَّابي مي ََ َكثيرَي َوََل َمنأ يُ َؤدِي َغريأيهي، وََكا
يلي َعَليأهي َوالأَمدأ  َمي ََ َعَلى الث ََّناءي اْلأ َيُقو َيا، َوالنَّاُس ُمتَّ ن أ ُهورًا يفي الدُّ َِ الرَُّجُل، َمشأ حي َلُه، َوَْلُِأ اْلأَريأي، نيعأ

يني  نأ َذليَك َما قَاَلُه ْنَييُب الدِي ًرا، َفمي َواٌل َكثيريٌَة َنظأًما َونَ ث أ يَدٍة  فييهي َأق أ نأ َقصي يُّ مي طي ُ بأُن َعلييٍِ الأَواسي َُسنيأ اْلأ
َا:  ََيأَدُحُه ِبي

َلى َضائيلي َثكأ ََ ََل ... ُه َلَكاَنتأ ُأمُّ الأ ٌع َشاريَد الأُعُلومي َوَلوأ  َجامي
ُسأ ... ُد َوتَ عأُنو َلُه الأَكَتائيُب ُذَلًّ   ُذو يَ َراٍع ََتَاُف َسطأَوَتُه اْلأ
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 فأََتَّ ثَ غأُرُه َعنأ َسَوادٍ َوإيَذا ا
ََللٍ  ٌر َوالأَكاتيُب ابأُن هي َلى ... أَنأَت َبدأ ُر َخجأ مأ  يفي بَ َياٍض فَالأبييُض َوالسُّ

َر فييَمنأ تَ َوَلَّ   َكأَبييهي ََل َفخأ
َها: ن أ  َومي

َت َوَصلَّى يلي َأوََل، َلَقدأ َسبَ قأ لتَّفأ ... ضي نََّك ِبي َأ َيُكنأ َأوًََّل، فَإي  إي
َأ يُ عََّرَف.َوهي  نأ َأ َهُر مي ي ُهَو َأشأ ََلٍل ُهَو ابأُن الأبَ وَّابي الَّذي  َي َطوييَلٌة، َوالأَكاتيُب ابأُن هي

ُرُه، صَ  َم ذيكأ ي تَ َقدَّ ، الَّذي ََسني بأني الصََّباحي نأ َأوأََلدي اْلأ ََسُن، َوُهَو مي يني اْلأ َ َجََلُل الدِي ُب َوفييَها تُ ُويفِي احي
َت وََكرأ  َن اْلأَ أََلَموأ ََلمي مي سأ ََ َقدأ َأظأَهَر َشرييَعَة اْلأي يلييَّةي، َوَقدأ ذََكرأََن أَنَُّه َكا َاعي َسأ ُم اْلأي َي دَُكوهأ، َوُهَو ُمَقدَّ َذا

ٌد. يني ُُمَمَّ ُنُه َعََلُء الدِي َ بَ عأُد اب أ  َوالصَََّلةي، َوَوِلي
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تِيمي  َرَة َوسي َع َعشأ  اَئة[]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
619 - 

اَئةٍ  تِيمي َرَة َوسي َع َعشأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة تيسأ
ِأ  ُه ن أ ََ مي لأَكَرجي َوَما َكا ََ َوَما فَ َعُلوُه ِبي َجاَق إيََل َأذأرَبييَجا َأ نأ قُ  ٍة مي ُر ُخُروجي طَائيََ  ذيكأ

َجاقي َوفَارَُقوا َأ َن الأُق ٌة َكثيريٌَة مي َتَمَع طَائيََ َنةي اجأ هي السَّ َها التَََّتُ، َوَساُروا  يفي َهذي ََل َعَلي أ تَ وأ ا اسأ ِأ َلمَّ بيََلَدُه
ََّ التَََّتَ َقدأ َمَلُكوا بيََل  يٌد، َوقَاُلوا َلُه: إي ُُه َرشي بيهي َواَسأ ، َوَأرأَسُلوا إيََل َصاحي ََ َرَوا َدََن، َوََّنَُبوا إيََل َدرأبَ نأَد شي

َِ يفي بي  ََنَك ليُنقيي َوالََنا، َوَقدأ َقَصدأ َُ أَنأَت ُسلأطَانَ َنا َأمأ َتُح الأبيََلَد َلَك، َوَتُكو َأ ، َوَْنأُن َِمَالييُك َلَك، َونَ  كي ََلدي
نأَدَك َأوأََلَدََن َونيسَ  ، فََأَعاُدوا الرِيَساَلَة إيلَيأهي: إين ََّنا َْنأُن نَ رأَهُن عي ِأ نأ َذليَك َوَخافَ ُه ِأ مي اَءََن َعَلى َفَمنَ َعُه

َمةي  ِأ لييَ تَ َزوَُّدوا  الطَّاَعةي َواْلأيدأ َأ َُيَكِينَ ُه ِأ إيََل َما طََلُبوا، َفَسأَُلوُه َأ ُه ِأ َيُيب أ كي ; فَ َل مي ُكأ نأقيَيادي ْلي َلَك، َواَلي
ِأ إي  ََ إيلَيأهي فَارأُقوا بيََلَدُه، فََأَجاَِبُ ا َما َُيأَتاُجو ََتَوأ َذا اشأ َرٌة، فَإي َرٌة َعشأ ُخُل َعشأ هي، َتدأ نأ بَ َلدي ، ََل َذليكَ مي

. ََ ، َوََيأُرُجو ََ ََ َما يُرييُدو ََتُو رِيقينَي، َوَيشأ ََ ََ ُمتَ  ُخُلو  َفَصاُروا َيدأ
لأ  َمةي السُّ دأ يٍد َوقَاَل: إينَِّني ُكنأُت يفي خي ِأ َجاَء إيََل َرشي ُه ن أ نَي مي مي ِأ َوالأُمَقدَّ ََّ بَ عأَض ُكََبَائيهي َي ُخَواَرزأم ُثَّ إي طَا

ٌِ، َوال لي َر بيَك، َشاهأ، َوَأََن ُمسأ ََ الأَغدأ َجاَق َأعأَداُؤُك، َويُرييُدو َأ ََّ قُ  ِأ َأ َل ، اعأ كي حي ُلِني َعَلى ُنصأ يُن َُيأمي دِي
. ف َ  َن الأبيََلدي ِأ مي ريَجُه ِأ َوُأخأ َكًرا َحَّتَّ ُأقَاتيَلُه ِني َعسأ َك، فََأعأطي َن الأُمَقامي بيبيََلدي ِأ مي ُه َعَل َذليَك، َفََل َُتَكِين أ ََ

َِ إيلَ  قَ عُ َوَسلَّ ََلٍح َوَغريأيهي، َفَساُروا َمَعُه، فََأوأ نأ سي ََ إيلَيأهي مي ِأ َما َُيأَتاُجو َكريهي، َوَأعأطَاُه نأ َعسأ ًة مي وا يأهي طَائيََ
َجاُق ليقيَتاٍل َبلأ قَاُلو  َأ ِأ يَ َتَحرَّكأ قُ  ، فَ َل ِأ ُه ن أ ِأ ََجَاَعًة َوََّنََب مي ُه ن أ َجاَق، فَ َقَتَل مي َأ نأ قُ  ٍة مي َْنأُن ا: بيطَائيََ

َواَ رأ  َِمَالييُك الأَمليكي شي
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َكرُ  َجاقييُّ َوَمَعُه َعسأ َأ ُم الأُق ا َعاَد َذليَك الأُمَقدَّ َكَرُه، فَ َلمَّ ََل َذليَك َلَقاتَ لأَنا َعسأ يٍد، َوَلوأ يٍد  َشاهأ َرشي َرشي
ِأ  نَي، فَ َرَح ِبيي  َساليمي

، فَ  ِأ َعُه ضي َجاَق فَارَُقوا َموأ َأ ََّ قُ  َكًرا ُثَّ إي يٍد: ُأرييُد َعسأ َجاقييُّ ليَرشي َأ ٍم، فَ َقاَل َذليَك الأُق َساُروا َثََلثََة َأَّيَّ
َجاَق،  َأ َُو أَثَ َر الأُق َا َأرَاَد، َفَساَر يَ قأ َكري ِبي َن الأَعسأ ِأ فََأَمَر َلُه مي ُِ َما َمَعُه ِأ بيهي َوَأغأَن بَ ُعُه َقَع أَت أ فََأوأ

هُ  ن أ َِ مي ، َوَغني ِأ ريهي َواخي .ِبَي  ِأ
ِأ ََتبُ  ، َوَمَعُه ِأ ، َوَقدأ َجزُّوا ُشُعورَُه ََ َن الرِيَجالي َوالنِيَساءي يَ بأُكو َجاَق مي َأ نأ قُ  وٌت، َوَقَصَدُه ََجأٌع َكثيرٌي مي

َأ َْنأمي  َصى َأ يَقَك َفََلًَن َقدأ َماَت، َوَقدأ َأوأ ََّ َصدي َلُه، َوقَاُلوا َلُه: إي ََ َحوأ ََ بيهي يَ بأُكو ِأ ُمُييُطو َلُه إيلَيأَك َوُه
ََ َعَليأهي أَيأًضا،  يَن يَ بأُكو نأَدَك، َفَحَمَلُه َمَعُه َوالَّذي َُ َْنأُن عي ئأَت، َوَنُكو ٍع شي ضي فيَنُه يفي َأيِي َموأ َوَعاَد إيََل فَ َتدأ

يٌق َلُه َوَقدأ َْحََلُه َمَعُه، َوَقدأ َطَلبَ  ََّ الأَميِيَت َصدي َلَمُه َأ يٍد، َوَأعأ َرَواَ َشاهأ َرشي نأَدُه  شي َأ َيُكونُوا عي ُلُه َأ َأهأ



ِأ فييهي. َزَْلُ ُخُلوا الأبَ َلَد، َوأَن أ َأ َيدأ َمتيهي، فََأَمَر َأ دأ  يفي خي
ََ َمَعُه إيََل الأ  َعُدو ََ بيرُُكوبيهي، َوَيصأ ، َويَ رأَكُبو مي ََ َمَع َذليَك الأُمَقدَّ ريُو ََماَعُة َيسي ََ ُأولَئيَك اْلأ َقلأَعةي الَِّتي َفَكا

ي قي ليَرشي  َرَأَة َذليَك الرَُّجلي الَّذي يٌد امأ ، فََأَحبَّ َرشي ِأ ِأ َونيَساُؤُه ََ َمَعُه ُه َربُو نأَدُه، َوَيشأ ََ عي ُعُدو يَل يٍد، َويَ قأ
ي َأظأهَ  َا فَ َعُلوا َهَكَذا َمكييَدًة َحَّتَّ َدَخُلوا الأبَ َلَد، َوالَّذي َتُه رُ َلُه: إينَُّه َميِيٌت، َوَلَأ َيُكنأ َماَت، َوإيََّّ وا َموأ

َة َأَّيَّ  دَّ َجاَق، فَ بَ ُقوا َكَذليَك عي َأ ي قُ  مي ََبي ُمَقدِي نأ َأكأ يٌد، َوُهَو مي ، َوََل يَ عأريفُُه َرشي ليسي ِأ يفي الأَمجأ ٍم، َفُكلُّ َمَعُه
ِأ ََجَاَعٌة، وَ  ُه ن أ لأَقلأَعةي مي َتَمَع ِبي رِيقينَي، فَاجأ ََ َجاَق ُمتَ  َأ نأ قُ  ٍم َيَييُء ََجَاَعٌة مي يٍد َوُملأَك يَ وأ َأَرُدوا قَ بأَض َرشي

جَ  َأ . َوَمَلَك قُ  ََ َوا رأ رِي، َوَهَرَب َوَمَضى إيََل شي نأ َِببي السِي َن ليَذليَك، َفَخَرَج َعني الأَقلأَعةي مي طي ََ هي، فَ  اُق بيََلدي
ََلحَ  ِأ َوَأَخُذوا السِي ِأ إيلَيأهي َحاِبيي لي الأبَ َلدي َوَأَعاُدوا َِبقيي َأصأ َهأ ا  َوقَاُلوا ْلي َلوأ تَ وأ يَعُه َواسأ ي يفي الأبَ َلدي َجَي الَّذي

َي ليلأكَ  َلَة، َوهي يٍد يفي الأَقلأَعةي، َورََحُلوا َعني الأَقلأَعةي، َوَقَصُدوا قيب أ َوالي الَِّتي َكاَنتأ ليَرشي َمأ ، فَ نَ َزُلوا َعَلى اْلأ َرجي
َها َوَحَصُروَها.  َعَلي أ

 ُِ ارَقَتيهي يٌد ِبيََُ َع َرشي ا َسَي ُعري  فَ َلمَّ َجاَق، َوَلَأ َيشأ َأ نأ قُ  َا مي َها َوَمَلَكَها، َوقَ َتَل َمنأ ِبي الأَقلأَعَة رََجَع إيلَي أ
يٌد أَيأ  ِأ َرشي ِأ إيََل الأَقلأَعةي، فَ َقتَ َلُه ُه ن أ ًة مي َلَة بيَذليَك، فََأرأَسُلوا طَائيََ نأَد قيب أ يَن عي َجاُق الَّذي َأ ًضا، فَ بَ َلَغ اْلأَََبُ الأُق

َأ  ِأ يفي الأَقلأَعةي َطَمٌع.إيََل الأُق ِأ َيُكنأ َْلُ ، فَ َعاُدوا إيََل َدرأبَ نأَد، فَ َل  َجاقي
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ُل إيََل َمليكي  : َأََن ُأرأسي ِأ ، َوقَاَل َْلُ ِأ ا َكانُوا َُيأُصُرونَُه، َقدأ َأرأَسَل إيلَيأهي َلَة، َلمَّ ُب قيب أ ََ َصاحي الأَكَرجي  وََكا
ُِ ا َل إيلَيأُك ًما، َحَّتَّ يُ رأسي َُّوا َعنأ ََّنأبي ويََليَتيهي َأَّيَّ ِأ َوََّأليُك الأبيََلَد، َفَك ُت ُع َْنأُن َوأَن أ َواَل، َوَْنأَتمي َمأ ْلأيَلَع َواْلأ

يعيَها، َوَساُروا إيََل قُ رأبي  َلَة َجَي ، َوََّنَُبوا بيََلَد قيب أ َسادي ََ بي َوالأ هأ لن َّ ِأ ِبي يَ ُه وا أَيأدي ِأ َمدُّ نأ بيََلدي َكنأجَ   ُثَّ إيَّنَُّ َة مي
زَبأ  َوأ رُي بيَكنأَجَة، َوُهَو َِمأُلوٌك ْلي َمي ُِ اْلأ نَي، فَ نَ َزُلوا ُهَناَك، فََأرأَسَل إيلَيأهي ليمي َي ليلأُمسأ ، َوهي ََ بي َأرَّا َك َصاحي

هي، َوَسريََّ  َن الأُوُصولي إيََل بيََلدي ِأ مي َكًرا َفَمنَ َعُه َرَة، َعسأ ُُه ُكوَشخأ ، اَسأ ََ : َأذأرَبييَجا ِأ ِأ يَ ُقوُل َْلُ َرُسوًَل إيلَيأهي
ِأ بيََلَدُه، َفَما يَثيُق  ُت َلَة َوََّنَب أ بي قيب أ ُُتأ قَ لأَعَتُه، َوَغَدرأُُتأ بيَصاحي ََ َوَأَخذأ َوا رأ بي شي ِأ َأَحٌد، َغَدرأُُتأ بيَصاحي بيُك

، َفَمن َ  ِأ َمةي ُسلأطَانيُك ًدا ْلييدأ َنا إيَلَّ َقصأ ئ أ ََن بيََلَدُه، فََأَجابُوا: إين ََّنا َما جي ، فَليَهَذا َقَصدأ ِأ َواَ َشاهأ َعنأُك رأ َعَنا شي
ِأ َوَعُدوََُّن، َولَ  َلَة فَ ُهَو َعُدوُُّك ُب قيب أ ٍف، َوَأمَّا َصاحي نأ َغريأي َخوأ َناَها مي ََن قَ لأَعَتُه، ُثَّ تَ رَكأ َأ َوَأَخذأ ََن َأ وأ َأَردأ

نأَد الأَكَرجي َلَما ُكنَّا َجَعلأَنا طَ  ََ عي َنا َنُكو ئ أ َعُد، وَُكنَّا جي َعُب َوَأَشقُّ َوأَب أ نَُّه َأصأ ، فَإي ََ َرَوا رييَقَنا َعَلى َدرأبَ نأَد شي
. ِأ ُه الرََّهائيَن إيلَيأُك ِأ َعَلى َعاَدتيَنا، َوَْنأُن نُ َوجِي هي  إيََل بيََلدي

َجاُق فَ رَ  َأ َع بيهي قُ  ، َفَسمي ِأ َرَة َهَذا َساَر إيلَيأهي َع ُكوَشخأ ا َسَي ٍر فَ َلمَّ ََ ، يفي نَ  ِأ َماُه ، ُِهَا ُمَقدَّ ِأ ُه ن أ َي مي ريَا كيَب َأمي
َن الأَعَددي ليتَ عأ  َناَك َجرييَدًة يفي قيلٍَّة مي رٍي َوَجاُءوا إيلَيأهي َوَلُقوُه َوَخَدُموُه، َوقَاُلوا َلُه: َقدأ أَتَ ي أ َِ أَن ََّنا َما َيسي َل

َمَة ليُسلأطَاني  ََن إيَلَّ الأَوفَاَء َواْلأيدأ َنَة َقَصدأ نأدي َكنأَجَة، َوتَ َزوََّج اب أ ُزولي عي يلي َوالن ُّ لرَّحي َرَة ِبي ِأ ُكوَشخأ ، فََأَمَرُه ِأ ُك



ََبلي كيي ُزولي ِبي ْلأيَلعي َوالن ُّ ِأ ِبي ، فََأَمَر َْلُ ِأ زَبأَك يُ َعرِيفُُه َحاَْلُ بيهي َأوأ ِأ َوَأرأَسَل إيََل َصاحي هي َََعُلوا َأَحدي ، فَ  ََ َلُكو
 َذليَك.

ََبَ َوَخافَ هُ  ريي َكنأَجَة، فََأخأ َرَة َأمي َََبُ بيَذليَك إيََل ُكوَشخأ ، فَ َوَصَل اْلأ ِأ بيُسوُه ِأ ليَيكأ ُِ الأَكَرُج، َفَجَمُعوا َْلُ
نأ أَُمرَ  رٌي مي نأَدَها، َوَساَر َأمي نأدي َكنأَجَة، فَ َعاُدوا َونَ َزُلوا عي ُزولي عي دي َوالن ُّ لأَعوأ ِأ ِبي َجاَق، َوَأَمَرُه َأ َأ قُ  َجاَق اءي قُ 

ثَ رَ  ، َوَأكأ ِأ َِ َما َمَعُه ، َوَغني ِأ ، َوَهَزَمُه ِأ ُه ن أ ، َوقَ َتَل َكثيريًا مي ِأ ، َفَكَبَسُه ِأ إيََل الأَكَرجي ُه ن أ  الأَقتأَل يفي ََجأٍع مي
، ِأ َزيَيَُة َعَليأهي ، َوَتَّتي اْلأ ِأ ُه ن أ َر مي َسأ ِأ َواْلأ  فييهي
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َجاُق إيََل َجَبلي كييلَ  َأ ، فَ نَ َزُلوا فييهي َكَما َكانُوا.َورََجَع قُ  ََ  ُكو
بُ  ثأَل َما فَ َعَل َصاحي َأ يُ َؤثِيَر يفي الأَكَرجي مي َجاَق َأ َأ نأ ُأَمَراءي قُ  َخُر مي رُي اْلأ َمي ا نَ َزُلوا َأرَاَد اْلأ َع  فَ َلمَّ ُه، َفَسمي

فَ  شي َأ َيكأ َرََكةي إيََل َأ َهاُه َعني اْلأ َرَة، فََأرأَسَل إيلَيأهي يَ ن أ ، َفَساَر إيََل  ُكوَشخأ ِأ يَقيفأ ، فَ َل َلُه َخََبَ الأَكَرجي
َِ، َفَساَر الأَكَرُج يفي َطرييٍق يَ عأريُفوََّنَا َوَسبَ ُقو  تيهي، َوََّنََب َوَخرََّب َوَأَخَذ الأَغَنائي ِأ يفي طَائيََ هي ا بيََلدي ُه، فَ َلمَّ

ِأ قَاتَ ُلوُه، َوَْحَُلوا َعَليأهي َوَعَلى َمنأ مَ  ثَ ُروا َوَصَل إيلَيأهي ، َوَأكأ ِأ يأَف فييهي َلٍة، فَ َوَضُعوا السَّ َأ رٍَّة َوَغ َعُه َعَلى غي
َبحي َحاَلٍة، َوَقَصُدوا بَ رأَذعَ  نأُه، فَ َعاَد ُهَو َوَمنأ َمَعُه َعَلى َأق أ َِ مي َقُذوا الأَغَنائي تَ ن أ ، َواسأ ِأ  َة.الأَقتأَل فييهي

َأ َُيأ  ََ َأ َرَة َيطأُلُبو ُدوا الأَكَرَج فَ َيأأُخُذوا َوَأرأَسُلوا إيََل ُكوَشخأ صي َكريهي لييَ قأ هي، َوَعسأ سي َأ ِأ ُهَو بينَ  نأَدُه ُضَر عي
، َفََل أُ  ِأ ِأ بيَرأأييُك لأُت ، َوَعمي ُتُموّني َأ ِأ َخاَل ُت ، َوقَاَل: أَن أ ِأ ، َوَأَخافَ ُه َعلأ َأ ِأ يَ  ، فَ َل ِأ ُه ن أ ِأ مي ِأ بيََاريٍس بيثَأأريهي ْنأيدُُك

ٍد ; فََأرأَسُلوا َيطأ  نَي َواحي ليمي َن الأُمسأ َتَمُعوا َوَأَخُذوا َكثيريًا مي ، فَاجأ ِأ هي ِأ يُ عأطي ، فَ َل ِأ يَن َْلُ ََ الرََّهائيَن الَّذي ُلُبو
ِأ ََجَاَعةً  ُه ن أ ، فَ َقتَ ُلوا مي ِأ ، َوقَاتَ ُلوُه لي الأبيََلدي نأ َأهأ ََ مي ليُمو ُِ الأُمسأ ، فَ ثَاَر ِبيي َن الرََّهائيني َوًضا مي  َكثيريًَة، عي

ََ َوالأَكَرُج َفَخافُ  ليُمو ِأ ; الأُمسأ َع النَّاُس فييهي زي، َفَطمي ، َوَجاُزوا إيََل بَ َلدي اللِيكأ ََ َوا رأ وا، َوَساُروا َْنأوي شي
ََ ي ُ  ِأ َكا ُه ن أ ُلوَك مي ََّ الأَممأ َيأُث إي ًيا، ِبي ًرا َوَسب أ ِأ قَ تأًَل َوََّنأًبا َوَأسأ ُه نَ وأ ، فََأف أ ِأ ُُه ُز َوَغريأ َدرأبَ نأَد  َباُع يفي َواللِيكأ

. سي لثََّمني الأَبخأ ََ ِبي َوا رأ  شي
 

 ََ َلَقا ُر ََّنأبي الأَكَرجي بَ ي أ  ذيكأ
يَنَة بَ ي أ  ََ َوَقَصُدوا َمدي ِأ إيََل بيََلدي َأرَّا هي نأ بيََلدي ، َساَر الأَكَرُج مي ََ ري رََمَضا َنةي، يفي َشهأ هي السَّ ، يفي َهذي ََ َلَقا

ََ التَََّتُ َقدأ َخرَّبُوَها، َوَّنََ  َِ وََكا َجاَق َعاَد َمنأ َسلي َأ ا َساَر التَََّتُ إيََل بيََلدي قُ  ُبوَها َكَما ذََكرأََنُه قَ بأُل، فَ َلمَّ
نأ ُسوريَها. َمارََتُه مي ِأ عي َكنَ ُه ُروا َما َأمأ َها، َوَعمَّ ليَها إيلَي أ نأ َأهأ  مي

ُِ الأَكَرُج َوَدَخُلوا الأبَ َلَد  ِأ َكَذليَك إيذأ َأََتُه َنَما ُه ََ يفي تيلأَك الأبيََلدي أَليَُوا فَ بَ ي أ ليُمو ََ الأُمسأ َوَمَلُكوُه. وََكا



َسنَ  ، َفَكانُوا َأحأ ِأ ُه ََ َعن أ َن الأَمالي فَ يَ ُعوُدو ٍء مي َيُروا بيبَ َلٍد َصانَ ُعوُه بيَشيأ ِأ إيَذا َظ ، َأَّنَُّ َن الأَكَرجي  مي
َعُة ظَ  ف أ هي الدُّ ا َكاَنتأ َهذي رًَة، فَ َلمَّ دي َعأَداءي َمقأ ِأ اْلأ ََ َأَّنَُّ ليُمو  نَّ الأُمسأ
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، فَ َلمَّ  ِأ هي ي أَيأدي نأ َبنيأ ، َوََل َهَربُوا مي ِأ ُه ن أ تيَناعي مي مأ ِأ يُ َباليُغوا يفي اَلي َم، فَ َل ثأَل َما تَ َقدَّ ََ مي َعُلو َأ ا َمَلَك الأَكَرُج يَ 
َن الأَقتأ  ليَها، َوفَ َعُلوا مي يأَف يفي َأهأ يَنَة َوَضُعوا السَّ ُِ التَََّتُ.الأَمدي َّا فَ َعَل ِبيي ثَ َر ِمي بي َأكأ هأ  لي َوالن َّ

يَنةي تيَبأييَز، َوََل يَ َتحَ  َدي َي ِبي َلَوا زَبأُك ابأُن الأبَ هأ ََ َأوأ ُب بيََلدي َأذأرَبييَجا يُعُه ََيأريي، َوَصاحي رَُّك يفي َهَذا َجَي
لي وَ  َكأ ْلأ ريأٍ َبلأ َقدأ قَنيَع ِبي ُه ْلي نَي َصََلٍح، َوََل يَ تَّجي ليمي َر ليلأُمسأ ، فَ َقبََّحُه اَّللَُّ، َوَيسَّ َسادي ََ رأبي َوالأ َي الشُّ َما إيدأ

ٍد َوآليهي. َُحمَّ ِأ ِبي هي َيَظ بيََلدي ِأ َوَح ريهي  َمنأ يَ ُقوُم بيَنصأ
 

يني قَ لأَعَة ُشوشَ  ري الدِي ُر ُملأكي بَدأ  ذيكأ
صي  ُب الأَموأ ، َصاحي يني ُر الدِي َنةي َمَلَك َبدأ هي السَّ َ يفي َهذي نَ َها َوَبنيأ يَّةي، َوبَ ي أ َُميأدي نأ َأعأَمالي اْلأ ، قَ لأَعَة ُشوَش مي لي

َنا َعَشَر فَ رأَسًخا. لي اث أ صي  الأَموأ
يني زَنأكيي بأني َأرأَسََلَ َشاهأ  ي ليعيَمادي الدِي َر ُمَتَجاويرََتنيأ َي َوقَ لأَعُة الأَعقأ َا َكاَنتأ هي ََ َوَسَبُب َذليَك َأَّنَّ ، وََكا

نَ ُهمَ  ُرُه.بَ ي أ َم ذيكأ ُلأفي َما تَ َقدَّ َن اْلأ  ا مي
، فَاتَّ  َي َلَوا زَبأَك بأَن الأبَ هأ بَ َها َأوأ َم َصاحي دي ََ ليَيخأ َنُة َساَر زَنأكيي إيََل َأذأرَبييَجا هي السَّ ََ َهذي ا َكا َصَل بيهي، فَ َلمَّ

رُ  نأَدُه، َفَساَر َبدأ يني إيََل قَ لأَعةي ُشوَش َفَحاَصَرَها، َوَضيََّق  َوَصاَر َمَعُه، َوَأقأَطَعُه إيقأطَاَعاٍت، َوَأقَاَم عي الدِي
، َوتَ َرَك  لي صي َها ْليََصانَتيَها، فَ َعاَد إيََل الأَموأ َي َعَلى رَأأسي َجَبٍل َعاٍل، َفطَاَل ُمَقاُمُه َعَلي أ َها، َوهي َعَلي أ

َا َلَأ  ُر َعَلى َمنأ ِبي َمأ ا طَاَل اْلأ ًرا َْلَا، فَ َلمَّ َكَرُه ُُمَاصي ، َعسأ ِأ ُدُه ، َوََل َمنأ يُ نأجي ِأ ُه ُلُه َعن أ ا َمنأ يُ َرحِي يَ َروأ
َلٍع َوَغريأي َذليَك، فَ َتَسلََّمَها نُ وَّابُُه يفي ال نأ َأقأطَاٍع َوخي ِأ مي نَ ُه تَ َقرَّتأ بَ ي أ َدٍة اسأ ، َسلَُّموَها َعَلى قَاعي تَّارييخي

. لي صي  َورَت َُّبوا أُُمورََها َوَعاُدوا إيََل الأَموأ
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ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
، َكبيرٌي َلُه ُذَؤابٌَة طَ  رأقي َماءي يفي الشَّ ، َظَهَر َكوأَكٌب يفي السَّ ََ نأ َشعأَبا رييَن مي َنةي، يفي الأعيشأ هي السَّ وييَلٌة يفي َهذي

ٍم ُثَّ إينَّ  َحري، فَ َبقيَي َكَذليَك َعَشَرَة َأَّيَّ ََ طُُلوُعُه َوقأَت السَّ َّا َغلييَظٌة، وََكا ُه َظَهَر َأوََّل اللَّيألي يفي الأَغرأبي ِمي
، ف َ  ي َُنوبي َْنأَو َعَشَرةي َأذأرٍُع يفي رَأأيي الأَعنيأ َهةي اْلأ ُم إيََل جي َلٍة يَ تَ َقدَّ ََ ُكلُّ لَي أ َماَل، َفَكا ِأ يَ َزلأ يَليي الشَّ َل



َُنوبي َحَّتَّ َصاَر َغرأًِب َُمأًضا ُثَّ َصاَر َغرأ  َن اْلأ ُرُب مي َّا يَليي يَ قأ ََ َغرأًِب ِمي َأ َكا ، بَ عأَد َأ َُنوبي ًِب َمائيًَل إيََل اْلأ
َنةي ُثَّ َغاَب. َن السَّ ََ مي ري رََمَضا ري َشهأ َماَل، فَ َبقيَي َكَذليَك إيََل آخي  الشَّ

ََلَ، َصاحي  دي قَ َرا َأرأسي يني َُمأُموُد بأُن ُُمَمَّ ُر الدِي َ ََنصي َد، ]الأَوفَ َياُت[ َوفييَها تُ ُويفِي ا َوآمي ََ ني كيي صأ ُب حي
ََّ اْلأَ  ةي يفي َأ ََ ََلسي ََ َهبي الأ َذأ ََ يَ َتظَاَهُر ِبي يَّتيهي. قييَل: إينَُّه َكا ريَةي يفي رَعي ََ ظَاليًما قَبييَح السِي َساَد ََل وََكا جأ

ُعو  ُنُه الأَمليُك الأَمسأ ا َماَت َمَلَك اب أ ُِ اَّللَُّ. َوَلمَّ  ُد.َُتأَشُر ; َكَذبُوا َلَعنَ ُه
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اَئة[ تِيمي رييَن َوسي شأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة عي
620 - 

ائَةٍ  تِيمي رييَن َوسي شأ  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة عي
َة، َحَرَسَها اَّللَُّ تَ َعاََل  بي الأَيَمني َمكَّ ُر ُملأكي َصاحي  ذيكأ

ُعوُد أَتأُسُز ابأُن الأَملي  َنةي َساَر الأَمليُك الأَمسأ هي السَّ َة، يفي َهذي َر، إيََل َمكَّ صأ ُب مي ٍد، َصاحي لي ُُمَمَّ كي الأَكامي
ُّ، َقدأ َمَلَكَها بَ عأَد أَبييهي، َكَما  ََسِني رييَس، الأَعَلوييُّ اْلأ يَنئيٍذ َحَسُن بأُن قَ َتاَدَة بأني إيدأ بُ َها حي  ذََكرأََنُه.َوَصاحي

َرافي َوالأَمَمالييكي  َشأ ََ َحَسٌن َقدأ َأَساَء إيََل اْلأ نأَدُه  وََكا رَُّقوا َعنأُه، َوَلَأ يَ بأَق عي ََ َبييهي َوَقدأ تَ  يَن َكانُوا ْلي الَّذي
ري. َكُرُه إيََل الأَعصأ َة، َوََّنَبَ َها َعسأ ُب الأَيَمني إيََل َمكَّ َل َصاحي نأ َغريأيهي، فَ َوصأ َواليهي مي ُ َأخأ  َغريأ

لينَي َأَّنَُّ  َثِني بَ عأُض الأُمَجاويرييَن الأُمَتَأهِي ، َوَأَمَر َفَحدَّ ِأ َقُروُه ، َوَأف أ ِأ ََّنَُبوَها َحَّتَّ َأَخُذوا الثِيَياَب َعني النَّاسي
ي َدفَ َنُه اب أُنُه اْلأَ  ُ قَ َتاَدَة َوُُيأَرَق، فَ نَ َبُشوُه، َفَظَهَر التَّابُوُت الَّذي َبَش َقَبأ َأ يُ ن أ ُب الأَيَمني َأ َسُن َصاحي

ِأ يَ رَ  ََ إيلَيأهي، فَ َل رًّا، َوأَنَُّه َلَأ ََيأَعلأ يفي َوالنَّاُس يَ نأُظُرو ََسَن َدَفَن َأَِبُه سي ََّ اْلأ يَنئيٍذ َأ ًئا، فَ َعليُموا حي ا فييهي َشي أ وأ
ًئا.  التَّابُوتي َشي أ

َل اَّللَُّ ُمَقابَ َلَتُه، َوَأزَاَل َعنأُه َما قَ َتَل َأَِبُه َوَأَخا ، َوَعجَّ ِي يَعةي الرَّحي َسُن َعاقيَبَة َقطي ليهي ُه َوَذاَق اْلَأ َجأ ُه ْلي َوَعمَّ
َُ الأُمبينيُ  َرا ُسأ َرَة، َذليَك ُهَو اْلأ خي َيا َواْلأ ن أ َر الدُّ  ; َخسي

 
ينييَّةَ  رأمي نَي َوالأَكَرجي ِبَي ليمي َ الأُمسأ ُر َحرأٍب َبنيأ  ذيكأ

نأ َأعأَمالي  َي مي ُب قَ لأَعةي ُسرأَماريي، َوهي ، َساَر َصاحي ََ َنةي، يفي َشعأَبا هي السَّ  يفي َهذي
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يني َغازيي بأُن الأعَ  َهاُب الدِي يَنئيٍذ شي ََلَط، َوُهَو حي بي خي ََ يفي طَاَعةي َصاحي َنَُّه َكا ََلَط، ْلي ينييََّة إيََل خي لي َأرأمي ادي
نأ أَُمَرائيهي، َفَجَمَع َهَذا اْلأَ  ريًا مي هي َأمي َلَف بيبَ َلدي َتخأ نأَدُه، َواسأ ري بأني أَيُّوَب، َفَحَضَر عي رُي ََجأًعا، أَِي َبكأ مي

َة قُ ًرى َوَعاَد. دَّ َها عي ن أ ، فَ نَ َهَب مي  َوَساَر إيََل بيََلدي الأَكَرجي
كَ  ، َعسأ نأ َأَكابيري أَُمَراءي الأَكَرجي ُُه َشلأَوُة، َوُهَو مي ُب َدوييَن، َواَسأ َعتي الأَكَرُج بيَذليَك، َفَجَمَع َصاحي َرُه َفَسمي

ًما، َوََّنََب بَ َلَدَها َوَسَواَدَها َورََجَع. َوَساَر إيََل ُسرأَماريي َفَحَصَرَها  َأَّيَّ
ي رََحَل الأَكَرُج عَ  مي الَّذي َها يفي الأيَ وأ َََبَ، فَ َعاَد إيََل ُسرأَماريي، فَ َوَصَل إيلَي أ ُب ُسرأَماريي اْلأ َع َصاحي َها، َفَسمي ن أ

، فَ َقَتَل مي  ِأ َقُع بيَساقَتيهي ، فََأوأ ِأ َكَرُه َوتَبيَعُه نأ َغَنائيِي فََأَخَذ َعسأ َقَذ بَ عأَض َما َأَخُذوا مي تَ ن أ َِ، َواسأ ِأ َوَغني ُه ن أ
هي.  بيََلدي

بيَها بيذَ  َََبُ إيََل َصاحي ُصَرَها، فَ َوَصَل اْلأ َكَرُه َوَساَر إيََل ُسرأَماريي ليَيحأ َب َدوييَن ََجََع َعسأ ََّ َصاحي ليَك، ُثَّ إي
َخائيَر َوَما َُيأتَ  َ َدوييَن َوُسرأَماريي، َفَحصَّنَ َها َوََجََع الذَّ ََّ الأَكَرج نَ َزُلوا بيَواٍد َبنيأ ََبَُه َأ اُج إيلَيأهي، فََأََتُه َمنأ َأخأ

بيَس الأَكَرَج. فَ َوَصَل إيََل الأَوادي  َ ليَيكأ ريأ َكريهي َجرييَدًة، َوَجدَّ السَّ يعي َعسأ َمي ي َوُهَو َواٍد َضيِيٌق، َفَساَر ِبي
ِأ فييهي َوقأَت ا ي ُه ليهي، الَّذي ََ نأ َأسأ ي، َوفيرأقًَة مي َلى الأَوادي نأ َأعأ : فيرأَقًة مي ي َكَرُه فيرأقَ َتنيأ ََرََّق َعسأ َحري، فَ  لسَّ

َرى  َسأ ََ يفي َُجأَلةي اْلأ ِأ فَ َقتَ ُلوا َوَأَسُروا، َفَكا يأَف فييهي ، َوَوَضُعوا السَّ ََ ِأ َغافيُلو ِأ َوُه َشلأَوُة َوَْحَُلوا َعَليأهي
رُي َدوييَن، ِأ َعَلى َحاٍل َسيِيَئٍة. َأمي هي َن الأَكَرجي َعاَد إيََل بَ َلدي َِ مي ، َوَمنأ َسلي ِأ يهي مي نأ ُمَقدَّ  يفي ََجَاَعٍة َكثيريٍَة مي

َزييَرةي، َوُهوَ  ََّيري اْلأ بي دي ، َصاحي لي َرفي ُموَسى بأني الأَعادي َشأ ََّ َمليَك الأَكَرجي َأرأَسَل إيََل الأَمليكي اْلأ ي ُثَّ إي  الَّذي
ََ فَ َقدأ َعمي  ، يَ ُقوُل َلُه: ُكنَّا َنُظنُّ أَن ََّنا ُصلأٌح، َواْلأ يني َهاَب الدِي رَي شي َمي ََلَط َوَأعأَماَْلَا اْلأ َل َأعأَطى خي

َأ َكا ري، َوإي َسأ َن اْلأ َحابيَنا مي َأ ُكنَّا َعَلى الصُّلأحي فَ ُنرييُد إيطأََلَق َأصأ ُب ُسرأَماريي َهَذا الأَعَمَل، فَإي  ََ َصاحي
َرََن. نَ َنا فَ تُ َعرِيفُ َنا َحَّتَّ نَُدبِيَر َأمأ َسَخ بَ ي أ ََ  الصُّلأُح َقدي ان أ

يدي  َرى َوََتأدي َسأ بي ُسرأَماريي َيَأُمُرُه ِبييطأََلقي اْلأ َرُف إيََل َصاحي َشأ  فََأرأَسَل اْلأ
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َدُة الصُّ  تَ َقرَّتأ قَاعي َعَل َذليَك َواسأ ََ ، فَ  َرىالصُّلأحي َمَع الأَكَرجي َسأ  لأحي َوَأطأَلَق اْلأ
 

َ َخاليهي  يني َوَبنيأ َياثي الدِي َ غي َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ
يني بأني ُخَواَرزأم شَ  َياثي الدِي ي، َوُهَو َخاُل غي َُ طَائييسي ََزَم إييَغا َرةي، اَّنأ خي َنةي، يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ اهأ يفي َهذي

يني  َياُث الدِي دي بأني ُتَكَش، َوغي ََ َوَغريأي َذليَك، َوَلُه أَيأًضا  ُُمَمَّ بَ َها ََبلي َوالرَّيِي َوَأصأ ُب بيََلدي اْلأ َهَذا ُهَو َصاحي
. ََ  بيََلُد َكرأَما

رٍي َمَعُه ََل َيصأ  ََبُ َأمي َمتيهي، َوُهَو َأكأ دأ ََ َمَعُه، َويفي خي ي َكا ََ طَائييسي ََّ َخاَلُه إييغَا ََ َسَبُب َذليَك َأ ُدُر وََكا



َياُث الدِي  َسُه غي َأ َث نَ  َِ َشأأنُُه َحدَّ ا َعُظ َلَكةي، فَ َلمَّ يعي الأَممأ ُِ إيلَيأهي يفي َجَي ُكأ يني إيَلَّ َعنأ رَأأييهي، َواْلأ
َر ليدي  َََة النَّاصي َليي ََّ اْلأ ُُه َوَأطأَمَعُه فييهي، قييَل: إي َن َلُه َذليَك َغريأ ، َوَحسَّ تييََلءي َعَلى الأُملأكي سأ َلي يني اَّللَّي ِبي

َن الأَعسأ  َسَد ََجَاَعًة مي َأ تَ  ، فَاسأ ُسُه َعَلى اْلأيََلفي َأ رًّا، َوَأَمَرُه بيَذليَك، فَ َقويَيتأ نَ  َكري َأقأَطَعُه الأبيََلَد سي
. ِأ َتَماَْلُ  َواسأ

زَبأَك، وَ  ، َوَخَرَج َعنأ طَاَعةي َأوأ يني َياثي الدِي ُرُه َأظأَهَر اْلأيََلَف َعَلى غي ا َُتَّ َلُه َأمأ َصاَر يفي الأبيََلدي فَ َلمَّ
نأ  َن الأُقَرى َوَغريأيَها، َوانأَضاَف إيلَيأهي ََجأٌع َكثيرٌي مي َكَنُه مي َهُب َما َأمأ َطُع الطَّرييَق، َويَ ن أ ُد، َويَ قأ سي َأ لي  يُ  َأهأ

ِأ  يُعُه ، َوَساُروا َجَي يُّ امي َبُك الشَّ ُُه أَي أ ، َوَمَعُه َِمأُلوٌك آَخُر اَسأ َسادي ََ يني لييُ َقاتيُلوُه الأُعنأفي َوالأ َياثي الدِي إيََل غي
ي. . . . . . . . .  ا بينُ َواحي َكَرُه َوالأتَ َقوأ يني َعسأ َياُث الدِي َها، َفَجَمَع غي ن أ َوََيأليُكوا بيََلَدُه َوَُيأريُجوُه مي

َكريهي َوأُ  نأ َعسأ يني َوَمنأ َمَعُه، َوقُتيَل مي َياثي الدِي ََزَم َخاُل غي تَ تَ ُلوا، فَاَّنأ ََ إيََل َواق أ َهزيُمو َر َكثيرٌي، َوَعاَد الأُمن أ سي
هي َوثَ َبَت َقَدُمُه. يني يفي بيََلدي َياُث الدِي َبحي َحاٍل، َوَأقَاَم غي ََ َعَلى َأق أ  َأذأرَبييَجا
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ُلَها ث أ ثٌَة َغرييَبٌة َلَأ يُوَجدأ مي  َحادي
ِأ  ُه ن أ َلَكةي يفي الأَكَرجي َلَأ يَ بأَق مي ُل الأَممأ ََ َأهأ َها فَ َولييَ تأُه، َوقَاَمتأ  َكا تَ َهى الأُملأُك إيلَي أ َرَأٍة، َوَقدي ان أ ُ امأ َغريأ

َُ مي  َها، َوَيُكو لأُملأكي نيَيابًَة َعن أ ، َفطََلُبوا َْلَا رَُجًَل يَ تَ َزوَُّجَها َويَ ُقوُم ِبي ، َوَحَكَمتأ ِأ ري فييهي َمأ ْلأ لي بَ يأتي ِبي نأ َأهأ
ِأ  ِأ َيُكنأ فييهي ري. َِمأَلَكٍة، فَ َل َمأ ََذا اْلأ ُلُح ْلي  َمنأ َيصأ

ُعودي  يني طُغأُرل َشاهأ بأُن قَ لأجي َأرأَسََلَ بأني َمسأ ، َهَذا الأَوقأَت، ُهَو ُمغييُث الدِي ََ الرُّومي ُب َأرأَز ََ َصاحي  وََكا
َن الأُملُ  ِأ مي ، َوُه ََلمي سأ نأ َأَكابيري ُمُلوكي اْلأي ُهوٌر مي ُتُه َمشأ ََلَ، َوبَ ي أ لأُجوقييَّةي، َوَلُه َوَلٌد  قَ لأجي َأَرسأ وكي السَّ

نأ إيَجابَتيهي َوقَاُلو  تَ نَ ُعوا مي هي لييَ تَ َزوََّجَها، فَامأ َعُل َكبيرٌي، فََأرأَسَل إيََل الأَكَرجي َيطأُلُب الأَمليَكَة ليَوَلدي َأ ا: ََل نَ 
ٌِ، فَ َقاَل ْلَُ  لي َرََن ُمسأ َأ ََيأليَك َأمأ َن ََّنا ََل َُيأكينُ َنا َأ َي ابأِني يَ تَ َنصَُّر َويَ تَ َزوَُّجَها فََأَجابُوُه إيََل َهَذا، ْلي : إي ِأ

َها، َوَأقَاَم عي  تَ َقَل إيلَي أ َرانييَّةي، َوتَ َزوََّج الأَمليَكَة، َوان أ لنَّصأ ََ ِبي نأَد الأَكَرجي َحاكيًما َذليَك، فََأَمَر اب أَنُه فَ تَ َنصََّر َوَدا
َتَمرَّ َعَلى النَّ  ، َواسأ ِأ هي َرَها، يفي بيََلدي َ َأعأَماليَنا آخي َأ ََيأَعَل َخريأ أَلُُه َأ ، َوَنسأ َي ََل َن اْلأيذأ َّللَّي مي َرانييَّةي، نَ ُعوُذ ِبي صأ

َم نَ لأَقاُه. َنا يَ وأ مي َ َأَّيَّ َ َأعأَماليَنا َخَواتييَمَها، َوَخريأ  َوَخريأ
يَُّة ََتأَوى َِمأُلوًكا ْلََ  هي الأَمليَكُة الأَكَرجي َها الأَقَبائيَح، َوََل َُيأكيُنُه ُثَّ َكاَنتأ َهذي َمُع َعن أ ََ َزوأُجَها َيسأ ا، َفَكا

َها فَ َرآَها ََنئيَمًة َمَع َِمأُلوكيَها يفي فيَراٍش، فَأَنأَكَر ذَ  ًما َدَخَل َعَلي أ زيهي، ُثَّ إينَُّه يَ وأ ليَك َوَواَجَهَها الأَكََلَم ليَعجأ
َيتأ  َأ َرضي : إي نأُه، فَ َقاَلتأ لأَمنأعي مي ََذا فَ نَ َقَلتأُه إيََل بَ َلٍد  ِبي ََبُ. فَ َقاَل: إينَِّني ََل َأرأَضى ِبي ََذا، َوإيَلَّ أَنأَت َأخأ ِبي

َضرَ  ، َوَأحأ َي َرََكةي، َوَحَجَرتأ َعَليأهي، َوَأرأَسَلتأ إيََل بَ َلدي الَلَّ َن اْلأ َلتأ بيهي َمنأ ََيأنَ ُعُه مي ي  آَخَر، َووَكَّ تأ رَُجَلنيأ
 ََ َضَرتأ َكاََن َقدأ ُوصي َا فَارَقَ تأُه، َوَأحأ ريًا، ُثَّ إيَّنَّ ني الصُّورَةي، فَ تَ َزوََّجتأ َأَحَدُِهَا، فَ َبقيَي َمَعَها َيسي ُسأ ا ِبي



، فََأرَ  َعلأ َأ ِأ يَ  َأ يَ تَ َنصََّر لييَ تَ َزوََّجَها، فَ َل نأُه َأ ٌِ، َفَطَلَبتأ مي لي نأ َكنأَجَة، َوُهَو ُمسأ َأ إينأَساًَن آَخَر مي اَدتأ َأ
ُم الأَعَساكيري الأ ت َ  ، َوُهَو ُمَقدَّ ِأ إييَواّني ، َوَمَعُه َُمَراءي َها ََجَاَعُة اْلأ ٌِ، فَ َقاَم َعَلي أ لي يَّةي، تَ َزوََّجُه َوُهَو ُمسأ َكَرجي

،ٌِ لي َأ يَ تَ َزوََّجكي ُمسأ يَن َأ َعلينَي، ُثَّ ُترييدي َأ َا تَ  َ الأُمُلوكي ِبي َنا َبنيأ َتَضحأ نأُه  فَ َقاُلوا َْلَا َقدأ اف أ َوَهَذا ََل ََُّكِيُن مي
ُخولي يفي النَّصأ  ِأ إيََل الدُّ ُه ِأ َلَأ َيُيب أ نأَدُه يُّ عي ُل الأَكنأجي ٌد َوالرِيجأ ِأ ُمََتَدِي نَ ُه ُر بَ ي أ َمأ َي أََبًدا ; َواْلأ َرانييَّةي، َوهي

 ََتأَواُه.
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ثَ  ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ
ََرا ََ اْلأ َنةي َكا هي السَّ ََّيري يفي َهذي َزييَرةي َودي لأعيَراقي َواْلأ تي َواْلأَُضري ِبي َن الأَغَلَّ َلَك َكثيريًا مي ، َوَأهأ َثري الأبيََلدي ُد يفي َأكأ

امي َوَغريأيَها. َن الشَّ ٍر وََكثيرٍي مي  َبكأ
َبةي اَّللَّي بأني َعَسا  َني بأُن هي َ َعبأُد الرَّْحأ ََ تُ ُويفِي ، ]الأَوفَ َياُت[ َوفييَها يفي رََمَضا قييُّ َمشأ افيعييُّ الدِي قييُه الشَّ ََ كيَر، الأ

.ُ َُه اَّللَّ دي َواْلأَريأي، َرْحي ، َكثيرَي الصَََّلحي َوالزُّهأ َهبي لأَمذأ ، َعاليًما ِبي ِي ََ َغزييَر الأعيلأ َا، وََكا  ِبي
، َوَأرَاُدوا َقطأَع  امي اجي الشَّ ََ َوفييَها َخَرَج الأَعَرُب يفي َخلأٍق َكثيرٍي َعَلى ُحجَّ ، وََكا ِأ َذُه ِأ َوَأخأ الطَّرييقي َعَليأهي

امي َوت َ  لشَّ ، َأقَاَم ِبي لي صي لي الأَموأ نأ َأهأ ٍد، َوُهَو مي يني يَ عأُقوَب بأَن ُُمَمَّ اجي َشَرَف الدِي ُجَّ رُي َعَلى اْلأ َمي َم اْلأ َقدَّ
َاٍل َوثي  ِأ ِبي َبةي، ُثَّ َصانَ َعُه لرَّغأَبةي َوالرَّهأ ِأ ِبي نأ َماليهي، َوَلَأ فييهي، َفَمنَ َعُه يَع مي َمي َياٍب َوَغريأي َذليَك، فََأعأَطى اْلأ

، َويَ رأجي  َن الأُعُلومي نأَدُه َكثيرٌي مي ََ عي يًَل. وََكا رأَد، َوفَ َعَل فيعأًَل َجَي ََ َِ الأ رأَه اجي الدِي ُجَّ َن اْلأ يٍن َيَأُخذأ مي ُع إيََل دي
 َمتينٍي.

(10/382) 

 

دَ  اَئة[]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ تِيمي رييَن َوسي شأ  ى َوعي
621 - 

اَئةٍ  تِيمي رييَن َوسي شأ َدى َوعي  ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة إيحأ
َا ََ َوَغريأيِهي َن التَََّتي إيََل الرَّيِي َوَِهََذا ٍة مي دي طَائيََ ُر َعوأ  ذيكأ

نأ  ِأ جي نأدي َمليكيهي نأ عي َن التَََّتي مي ٌة مي َنةي َوَصَل طَائيََ هي السَّ ةي الأَغرأبييَّةي الَِّتي َأوََّل َهذي ُ الطَّائيََ ، َوَهُؤََلءي َغريأ َأ كيزأَخا
رُ  َها َوَعمَّ ليَها َقدأ َعاُدوا إيلَي أ نأ َأهأ َِ مي ََ َمنأ َسلي َبارََها قَ بأَل ُوُصولي َهُؤََلءي الرَّيَّ ; وََكا ِأ ذََكرأََن َأخأ وَها، فَ َل

لتَََّتي إيَلَّ َوَقدأ َوَصُلوا إيلَيأ  ُعُروا ِبي ِأ َكيأَف َيشأ يأَف َوقَ تَ ُلوُه ليَها السَّ ، فَ َوَضُعوا يفي َأهأ ِأ ُه ِأ ََيأَتنيُعوا َعن أ ، فَ َل ِأ هي
 ، ََ َِّ َوقَاَشا َا َكَذليَك ُثَّ إيََل ُق َََعُلوا ِبي وََكانَ َتا َقدأ َشاُءوا، َوََّنَُبوا الأبَ َلَد َوَخرَّبُوُه، َوَساُروا إيََل َساَوَة، فَ 



َن التَََّتي  َلُهَما َأًذى، فََأََتُِهَا َهُؤََلءي َوَمَلُكوُِهَا، َوقَ تَ لُ َسليَمَتا مي َربُوُِهَا، َوََل َأَصاَب َأهأ ِأ َلَأ يَ قأ َّنَُّ وا  َأوًََّل، فَإي
. ََرابي ني الأبيََلدي اْلأ َا مي َُقوُِهَا بيَغريأيِهي َلُهَما، َوَخرَّبُوُِهَا، َوَأْلأ  َأهأ

َِ ُثَّ َساُروا يفي الأبيََلدي َُيَرِيبُ  َّنأ َسلي َا َكثيرٌي ِمي َتَمَع ِبي ََ َقدي اجأ ، وََكا ََ ، ُثَّ َقَصُدوا َِهََذا ََ َهُبو ََ َويَ ن أ تُ ُلو ََ َويَ قأ و
ًرا َوََّنأًبا، َوَخرَّبُوا الأبَ َلَد. ِأ قَ تأًَل َوَأسأ ليَها، فََأَِبُدوُه نأ َأهأ  مي

َكرً  َا َعسأ ا ِبي ا َوَصُلوا إيََل الرَّيِي رََأوأ ََزَم وََكانُوا َلمَّ ، َواَّنأ ِأ ُه ن أ ِأ َوقَ تَ ُلوا مي يَّةي، َفَكَبُسوُه َُواَرزأمي َن اْلأ ا َكثيريًا مي
ِأ وَ  ُعُروا إيَلَّ َوالتَََّتُ أَيأًضا َقدأ َكَبُسوُه ِأ َيشأ طأَرافيَها، فَ َل ، فَ نَ َزُلوا ِبَي ََ ََ إيََل َأذأرَبييَجا يأَف الأَباُقو َوَضُعوا السَّ

َهزي  ا ُمن أ ، فَ َولَّوأ ِأ َي فييهي َلَوا زَبأَك بأني الأبَ هأ بيَها َأوأ ِأ إيََل تيَبأييَز َوَأرأَسُلوا إيََل َصاحي ُه ن أ ٌة مي نَي، فَ َوَصَل طَائيََ مي
َنا أَنَّكَ  يَّةي، َوإيَلَّ فَ َعَرف أ َُواَرزأمي َن اْلأ َك مي نأدي َنا َمنأ عي َِ إيلَي أ َأ ُكنأَت ُمَوافيَقَنا َفَسلِي : إي ََ ُ ُمَوافيٍق  يَ ُقوُلو لََنا، َغريأ

، َوَْحَلَ  ِأ ِأ َوَأَسَر بَ عأَضُه يَّةي، فَ َقَتَل بَ عأَضُه َُواَرزأمي َن اْلأ هي مي نأدي َرى  َوََل يفي طَاَعتيَنا فَ َعَمَد إيََل َمنأ عي َسأ اْلأ
ًئا َكثيريًا،  َوابِي َشي أ َوالي َوالثِيَيابي َوالدَّ َمأ َن اْلأ َذ َمَعَها مي ََ هي َْنأوَ َوالرُُّءوَس إيََل التَََّتي، َوأَن أ  فَ َعاُدوا َعنأ بيََلدي
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يَُّة الَّذي  َُواَرزأمي ََ اْلأ تَّةي آََلفي فَاريٍس، وََكا َرٍة، َكانُوا َْنأَو سي ، فَ َعُلوا َهَذا َولَيأُسوا يفي َكث أ ََ ََزُموا ُخَراَسا يَن اَّنأ
ثَ ُر مي  زَبأَك َأكأ َكُر َأوأ ، َوَعسأ لي تَّةي آََلفي رَاجي ِأ َْنأَو سي ُه ن أ َسُه َوََل مي َأ ثأ نَ  ِأ ُُيَدِي ، َوَمَع َهَذا فَ َل يعي َمي َن اْلأ

. ِأ ُه ن أ تيَناعي مي مأ َلي يَُّة ِبي َُواَرزأمي  اْلأ
ٍر َعظي  ، فَ َقدأ ُدفيُعوا إيََل َأمأ ِأ َرَتيي نَي َمنأ يَ ُقوُم بيُنصأ ليمي ََلمي َوالأُمسأ سأ َر ليْلأي َأ يُ َيسِي َأُل اَّللََّ َأ نأ قَ تألي َنسأ ٍِ مي ي

َُو  .الن ُّ ، َوََتأرييبي الأبيََلدي نَّ َريميي َوقَ تأليهي ، َوَسِبأي اْلأ َوأََلدي أقَاقي اْلأ َتي ، َواسأ َوالي َمأ ، َوََّنأبي اْلأ  سي
 

يني بيََلَد فَاريسَ  َياثي الدِي ُر ُملأكي غي  ذيكأ
، َولَهُ  لرَّيِي ََ ِبي ٍد َكا يني بأَن ُخَواَرزأم َشاهأ ُُمَمَّ َياَث الدِي ََّ غي نَ ُهَما  َقدأ ذََكرأََن َأ َُ َوَما بَ ي أ َهاَ َوَِهََذا ََ َمَعَها َأصأ

ا َهَلَك أَبُوُه، َكَما ذََكرأََنُه، َوَصَل التَََّتُ إيََل بيََلدي  ، فَ َلمَّ ََ ، َوَلُه أَيأًضا بيََلُد َكرأَما َن الأبيََلدي تَ َنَع مي هي، َوامأ
ُروا عَ  دي ِأ يَ قأ ، َوَحَصَرُه التَََّتُ فييَها، فَ َل ََ َها ََ صأ ا فَاَرَق التَََّتُ بيََلَدُه، َوَساُروا إيََل بيََلدي ِبَي َها، فَ َلمَّ َلي أ

تِي  رييَن َوسي شأ ري َسَنةي عي َا إيََل َأَواخي َها، َوَأقَاَم ِبي ن أ َكَنُه مي َر َما َأمأ َجاَق، َعاَد َمليُك الأبيََلدي َوَعمَّ َأ اَئٍة، َوَجَرى قُ  مي
 َلُه َما ذََكرأََنُه.

ري َسَنةي عي  َيي آخي بُ َها، َوُهَو َأََتبيكأ َسعأُد بأُن َف ُعرأ َصاحي ِأ َيشأ ائٍَة َساَر إيََل بيََلدي فَاريَس فَ َل تِيمي رييَن َوسي شأ
، فَ َقَصَد قَ لأ  تيَناعي مأ َن اَلي نأ مي ِأ يَ َتَمكَّ هي، فَ َل يني إيََل َأطأَرافي بيََلدي َياُث الدِي ََل، إيَلَّ َوَقدأ َوَصَل غي َعَة دَكأ

تَ  َر فَاحأ َطخأ ََبَُها إيصأ يُّ َِمأَلَكةي فَاريَس َوَأكأ َي ُكرأسي ريَاَز، َوهي يَنةي شي يني إيََل َمدي َياُث الدِي َا، َوَساَر غي َمى ِبي
َا يني ِبي َياُث الدِي اَئٍة، َوبَقيَي غي تِيمي رييَن َوسي شأ َدى َوعي َظُمَها، َفَمَلَكَها بيَغريأي تَ َعٍب َأوََّل َسَنةي إيحأ ََل َوَأعأ تَ وأ ، َواسأ



َُ الأَمنييَعُة.َعلَ  ُصو ، َوَلَأ يَ بأَق بيَيدي َسعأٍد إيَلَّ اْلُأ َثري الأبيََلدي  ى َأكأ
ُقوا  ََ ٌِ ات َّ َن الأبيََلدي قيسأ ََ ليَسعأٍد مي َأ َيُكو يني َعَلى َأ َياَث الدِي ُر َعَلى َسعأٍد َصاََلَ غي َمأ ا طَاَل اْلأ َعَليأهي، فَ َلمَّ

يَ  ََّ التَََّتَ َقدأ َوليغيَياٍث الأَباقيي، َوَأقَاَم غي َع َأ ا َسَي ريَاَز، َوازأَداَد إيقَاَمًة َوَعزأًما َعَلى َذليَك َلمَّ يني بيشي اُث الدِي
 َعاُدوا إيََل الرَّيِي َوالأبيََلدي الَِّتي لَُه َوَخرَّبُوَها.
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، َرفي َشأ يهي الأَمليكي اْلأ يني َغازيي َعَلى َأخي َهابي الدِي َي شي َيا صأ ُر عي نأُه. ذيكأ ََلَط مي ذي خي  َوَأخأ
يني َغازيي  َهاَب الدِي ري بأني أَيُّوَب َقدأ َأقأَطَع َأَخاُه شي لي أَِي َبكأ َرُف ُموَسى بأُن الأَعادي َشأ ََ الأَمليُك اْلأ َكا

َها َميَّافَاريقينَي َوَحاّني َوَجبَ  ينييََّة، َوَأَضاَف إيلَي أ يَع َأعأَمالي َأرأمي ََلَط َوَجَي يَنَة خي َنعأ بيَذليَك َمدي َل ُجوٍر، َوَلَأ يَ قأ
وَّابي َوالأَعَساكيري يفي  يَع الن ُّ يعيَها، َوَحلََّف َلُه َجَي هي يفي الأبيََلدي الَِّتي َلُه َجَي دي َّ َعهأ .َحَّتَّ َجَعَلُه َوِلي   الأبيََلدي

َها َكَما ذََكرأََنُه، َوَأقَ  ينييََّة، َساَر إيلَي أ َِ إيلَيأهي َأرأمي ا َسلَّ اَئٍة، فََأظأَهَر فَ َلمَّ تِيمي رييَن َوسي شأ ري َسَنةي عي َا إيََل آخي اَم ِبي
ُُروَج َعنأ طَاَعتيهي، فَ َراَسَلُه ا ، َواْلأ ََ َيا َ َعَليأهي َوالأعيصأ ، َوالتََّجِنِي َرفي َشأ يهي الأَمليكي اْلأ َرُف ُمَغاَضَبَة َأخي َشأ ْلأ

ِأ  يُلُه َويُ َعاتيُبُه َعَلى َما فَ َعَل، فَ َل َتمي َق ُهَو َيسأ ََ يَ رأَعوي، َوََل تَ َرَك َما ُهَو َعَليأهي، َبلأ َأَصرَّ َعَلى َذليَك، َوات َّ
ُب إيرأبيَل، َعَلى اْلأيََلفي  يني َصاحي يني بأُن زَيأني الدِي ََُّر الدِي َق، َوُمَظ َمشأ ُب دي يَسى َصاحي ُِ عي َوَأُخوُه الأُمَعظَّ

تيَماعي َعَلى ُُمَارَبَتي  جأ ، َواَلي َرفي َشأ  هي، َوَأظأَهُروا َذليَك.ليْلأ
نأهُ  ، َوَطَلَب مي ي َيَقنيأ َر يُ َعرِيفُُه َذليَك، وََكاََن ُمتَّ لي ِبييصأ يهي الأَكامي َرُف فََأرأَسَل إيََل َأخي َشأ َِ اْلأ َز  َوَعلي َْنأَدًة، َفَجهَّ

َأ ََتَرَّكأ  َق، يَ ُقوُل َلُه: إي َمشأ بي دي يهي َصاحي تُُه، الأَعَساكيَر َوَأرأَسَل إيََل َأخي رأُت إيلَيأهي َوَأَخذأ َك، سي نأ بَ َلدي َت مي
يهي، ا َوَصَلتأ إيلَيأهي ريَسالَُة َأخي ، فَ َلمَّ ِأ نَ ُه ي بَ ي أ يَعادي الَّذي َزييَرةي ليلأمي ََّيري اْلأ ََ َقدأ َساَر َْنأَو دي يزي  وََكا هي َع بيَتجأ َوَسَي

َق. َمشأ  الأَعَساكيري، َعاَد إيََل دي
ُب إيرأبيلَ  َأ َشاَء اَّللَُّ. َوَأمَّا َصاحي نأُه َما نَذأُكُرُه، إي ََ مي ، َفَكا لي صي نَُّه ََجََع الأَعَساكيَر َوَساَر إيََل الأَموأ  فَإي

َزييَرةي، َوالأمَ  ، َواْلأ امي َن الشَّ يهي، ََجََع الأَعَساكيَر مي ََ َأخي َيا صأ ا تَ يَ قََّن عي نَُّه َلمَّ َرُف فَإي َشأ ، َوَساَر َوَأمَّا اْلأ لي صي وأ
رَّ إيََل  ََ َأ يَ لأَقاُه ُُمَاريًِب، فَ  ٌة َعَلى َأ َها، َخاَفُه َأُخوُه َغازيي، َوَلَأ َيُكنأ لَُه قُ وَّ ن أ ا قَ ُرَب مي ََلَط، فَ َلمَّ َق خي

ُب إيرأبيَل إيََل َما َُيَاوي  رَي َصاحي َأ َيسي َق َأ َمشأ ُب دي َتَظَر َأُخوُه َصاحي نَ َها، َوان أ َكَرُه يفي الأبيََلدي ليُيَحصِي ُه رُ َعسأ
، َوغَ  ََ : الرَّقَّةي، َوَحرَّا ََُراتي نأَد الأ َرفي عي َشأ رَي َأُخوُه إيََل بيََلدي اْلأ َأ َيسي نأَجاَر، َوَأ لي َوسي صي َن الأَموأ َا، مي ريأيِهي

ََلَط. دي َعنأ خي يَنئيٍذ إيََل الأَعوأ َرُف حي َشأ َطرُّ اْلأ  فَ ُيضأ
ََلَط، وَكَ  َرُف إيلَيأهي، َوَقَصَد خي َشأ ني َفَساَر اْلأ ُسأ لََتُه ْلي ََ َدوأ ُلَها يُرييُدونَُه، َوََيأَتاُرو ََ َأهأ  ا
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ي َثَ  َننيأ ث أ َم اَلي ُلَها إيلَيأهي يَ وأ ا َحَصَرَها، َسلََّمَها َأهأ ريَةي َغازيي، فَ َلمَّ ، َوُسوءي سي ِأ ريَتيهي، َكاَنتأ فييهي َ َعَشَر سي ّني
َرةي، َوبَقيَي َغازيي يفي الأقَ  خي ًَل، َُجَاَدى اْلأ رًا َوُمتَ َنصِي يهي ُمعأَتذي ا َجنَُّه اللَّيأُل، نَ َزَل إيََل َأخي لأَعةي ُِمأَتنيًعا، فَ َلمَّ

َقى َعَليأ  نأُه َوأَب أ ليهي، َلكينأ َأَخَذ الأبيََلَد مي َقى َعَليأهي َوَلَأ يُ َعاقيبأُه َعَلى فيعأ َرُف َوأَب أ َشأ  هي َميَّافَاريقينَي.فَ َعاتَ َبُه اْلأ
 

صَ  ُر حي َل.ذيكأ صي بي إيرأبيَل الأَموأ  اري َصاحي
يني َغازي  َهابي الدِي بي إيرأبيَل، َوشي يني َعَلى َصاحي يني ُكوُكَبييِي بأني زَيأني الدِي ََّري الدِي اَق ُمَظ ي َقدأ ذََكرأََن اتِيََ

َشأ  دي بيََلدي الأَمليكي اْلأ َق، َعَلى َقصأ َمشأ بي دي يَسى َصاحي ََلَط، َوالأُمَعظَِّي عي بي خي ُب َصاحي ، فََأمَّا َصاحي َرفي
َر َأرأَسَل إيلَيأهي يَ ت َ  صأ َب مي ََّ َأَخاُه َصاحي َ َها ; ْلي ريًَة َوَعاَد إيلَي أ َل َيسي َها َمَراحي نَُّه َساَر َعن أ َق فَإي َمشأ َأ دي ُدُه إي َهدَّ

ُدَها َوَُيأُصُرَها، فَ َعاَد. صي َق أَنَُّه يَ قأ َمشأ  َساَر َعنأ دي
نَُّه ا نأُه َكَما ذََكرأََنُه.َوَأمَّا َغازيي فَإي َذتأ مي ََلَط، َوُأخي َر يفي خي صي ُتحأ  سأ

َم الثُّ  لي َوَحَصَرَها، َوََنَزَْلَا يَ وأ صي َكَرُه، َوَساَر إيََل بَ َلدي الأَموأ نَُّه ََجََع َعسأ ُب إيرأبيَل فَإي ََلََثءي ََثليَث َوَأمَّا َصاحي
ََّ الأمَ  نأُه َأ َرةي، ظَنًّا مي خي ََلَط، َوََيأُرُج َعَشَر َُجَاَدى اْلأ َها، رََحَل َعنأ خي َع بينُ ُزوليهي َعَلي أ َرَف إيَذا َسَي َشأ ليَك اْلأ

ا ََنزَ  ، فَ َلمَّ ِأ يءي إيلَيأهي َق َعَلى الأَمجي َمشأ بي دي ُس َصاحي َأ َوى نَ  َوالُُه، َوتَ قأ َل َغازيي يفي َطَلبيهي، فَ تَ َتَخبَُّط َأحأ
ُر الدِي  بُ َها َبدأ ََ َصاحي َل، َكا صي َواري، الأَموأ َسأ ُنأدي َعَلى اْلأ َدامي اْلأ تيخأ ني اسأ َِ أُُمورََها مي َك ُلٌؤ َقدأ َأحأ يني ُلؤأ

َخائيري. َراجي الذَّ  َوإيظأَهاري آَلةي اْلأيَصاري، َوإيخأ
ََ َقدأ َسارَ  َكريَها َكا ثَ َر َعسأ ََّ َأكأ َ لي ; ْلي صي ري الأَموأ ُب إيرأبيَل َعَلى َحصأ َا َقويَي َطَمُع َصاحي إيََل الأَمليكي  َوإيََّّ

عأرُ  يعيَها، َوالسِي يًدا يفي الأبيََلدي َجَي ََ الأَغََلُء َشدي َكُر فييَها، وََكا ََلَط، َوَقدأ َقلَّ الأَعسأ َرفي إيََل خي َشأ  يفي اْلأ
ا ن َ  ريَها، فَ َلمَّ َببي َأقأَدَم َعَلى َحصأ يَناٍر، َفليَهَذا السَّ لي ُكلُّ َثََلثَةي َمَكاكييَك بيدي صي َها َأقَاَم الأَموأ َزَل َعَلي أ

َرةي. خي نأ َُجَاَدى اْلأ ٍع بَقينَي مي ُُمَعةي ليتيسأ َم اْلأ َها يَ وأ ٍم ُثَّ رََحَل َعن أ  َعَشَرَة َأَّيَّ
َخائيري مَ  َن الذَّ ِأ مي نأَدُه َرَة َمنأ فييهي، َوعي تيَناَع الأبَ َلدي َعَليأهي، وََكث أ يليهي أَنَُّه رََأى امأ ََ َسَبُب رَحي ُِ ا َيكأ وََكا َييهي

َََسَخ َعَليأهي ُكلُّ َما   ََلَط، فَان أ َرفي أَنَُّه َمَلَك خي َشأ ََ الأَكثيرَي، َوَوَصَل إيلَيأهي َخََبُ الأَمليكي اْلأ ُلُه الزََّما ََ يُ َؤمِي َكا
َبا َخأ ا َوَصَلتي اْلأ ري، فَ َلمَّ َمأ ْلأ َدُه ُمتَ َلبِيًسا ِبي َق، َوبَقيَي َوحأ َمشأ نأ دي بيَها َومي نأ َصاحي ُر إيلَيأهي بيَذليَك، ُسقيَط يفي مي

طََأ الصََّواَب، فَ َرَحلَ  هي، َورََأى أَنَُّه َقدأ َأخأ  َيدي
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 ََ َا َكا لي َلَأ يُ َقاتيلأَها، إيََّّ صي هي َعَلى الأَموأ ُة ُمَقامي [ ، َوُمدَّ هي، َوَأقَاَم َعَلى ]الزَّابي يفي بَ عأضي  َعائيًدا إيََل بَ َلدي
قَاتي َيَي  َوأ ، َوبَ عأُض اْلأ َي َُرأَسا ِأ بَ عأُض الأ ُرُج إيلَيأهي ََ الأبَ َلَد، فَ َيخأ يَن َلُه يُ َقاتيُلو يُء بَ عأُض الأيَ َزكي الَّذي

بي  ٍة إيََل َصاحي ُع ُكلُّ طَائيََ ، َوتَ رأجي ََ رَُّقو ََ لأَكثيريي ُثَّ يَ تَ  ِأ قيَتاٌل لَيأَس ِبي نَ ُه ريي بَ ي أ اَلةي، فَ َيجأ  َها.الرَّجَّ



 
دَّ  ُر عي َث.ذيكأ  ةي َحَوادي

َرةي َواْلأَ  َياُه بيَبابي الأَبصأ َنةي َأوََّل آَب، َجاَء بيبَ غأَداَد َمَطٌر بيَرعأٍد َوبَ رأٍق، َوَجَرتي الأمي هي السَّ رأبييَّةي، يفي َهذي
لأُمَحوَّ  لي ِبي ََ يفي الأَماءي َوالأَوحأ ََّ النَّاَس َكانُوا ََيُوُضو َيأُث إي ، ِبي لي لأُمَحوَّ .وََكَذليَك ِبي  لي

 ٍَ َلَها، فَ ُنقيَل إيلَيأهي َعنأ إينأَسا ي الأَقعأَدةي، فَ َعَسَف َأهأ َي إيََل بَ عأُقوَِب يفي ذي َز ُب الأَمخأ َها  َوفييَها َساَر َصاحي ن أ مي
ِأ َتسُ  ُت ؟ فَ َقاَل لَُه: أَن أ َ َتُسبُِّني َُعاقَ َبتيهي، َوقَاَل َلُه: َلي َضَرُه َوَأَمَر ِبي لي أَنَُّه َيُسبُُّه، فََأحأ َجأ ٍر َوُعَمَر ْلي ََ َأَِب َبكأ بُّو

َمَة  اطي ُر َُنَََلٍت ليََ َي َعشأ َا َفَدَك، َوهي ِهي ذي ََلُم  -َأخأ َها السَّ ِنِي أَلأَف َُنأَلٍة َوََل  -َعَلي أ ََ مي ِأ ََتأُخُذو ُت َوأَن أ
ا َعنأُه. ََ ُِ؟ فَ َع  أََتَكلَّ

نَّةي وَ  َ السُّ َط َبنيأ َنٌة بيَواسي .َوفييَها َوقَ َعتأ فيت أ ِأ يَعةي َعَلى َجاريي َعاَدَتيي  الشِي
َا َكاَنتأ َتَييُء يفي  ٌء إيََل ُشَباَط، ُثَّ إيَّنَّ َها َشيأ ن أ ِأ َيَيئأ مي ، فَ َل طَاُر يفي الأبيََلدي َمأ قَاتي َوفييَها قَ لَّتي اْلأ َوأ اْلأ

، َفجَ  نأُه الرِييُّ ليلزَّرأعي رِيَقةي ُمَييًئا َقرييًبا ََل َُيأُصُل مي ََ ََراُد، َوَلَأ الأُمتَ  َها اْلأ ُت َقلييَلًة، ُثَّ َخَرَج َعَلي أ اَءتي الأَغَلَّ
ََ َكثيريًا َخاريًجا عَ  َها، فََأَكَلَها إيَلَّ الأَقلييَل، وََكا َتغيُل بيهي َعن أ َباتي َما َيشأ َن الن َّ َرأضي مي ، َيُكنأ يفي اْلأ َدِي ني اْلأ

صي  َعاُر يفي الأعيَراقي َوالأَموأ َسأ َواُت، فَ َغَلتي اْلأ َق أ ٍر َوَغريأيَها، َوقَ لَّتي اْلأ ََّيري َبكأ َزييَرةي، َودي ََّيري اْلأ ، َوَسائيري دي لي
َزييَرةي. ََّيري اْلأ لي َودي صي لأَموأ ََ ِبي ثَ َر الأَغََلءي َكا ََّ َأكأ  إيَلَّ َأ
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اَئٍة[ تِيمي رييَن َوسي شأ ي َوعي نَ َتنيأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة اث أ
622 - 

اَئةٍ ُثَّ دَ  تِيمي رييَن َوسي شأ ي َوعي نَ َتنيأ  َخَلتأ َسَنُة اث أ
يَنَة َكنأَجَة. ري الأُكرأجي َمدي ُر َحصأ  ذيكأ

ريَها، َوا ًدا ْليَصأ ََ َقصأ نأ بيََلدي َأرَّا يَنةي َكنأَجَة مي َها إيََل َمدي َنةي َساَرتي الأُكرأُج يفي َُجُوعي هي السَّ وا َْلَا يفي َهذي عأَتدُّ
ِأ  َكنَ ُه َا َأمأ نأ  ِبي ِأ َشَجاَعٌة َكثيريٌَة مي نأَدُه ، َوعي ِأ ، َقوييٌَّة َشوأَكتُ ُه ِأ َل َكنأَجَة َكثيرٌي َعَدُدُه ََّ َأهأ َ ةي ; ْلي َن الأُقوَّ مي

َة َأَّيَّ  دَّ َلَها عي َها َوََنزَُلوَها، قَاتَ ُلوا َأهأ ا َوَصُلوا إيلَي أ ، فَ َلمَّ ِأ ليلأَحرأبي َمَع الأُكرأجي نأ َورَاءي ٍم مي ُطولي ُِمَاَرَستيهي
َن الأ  ِأ مي نأَدُه ُل َكنأَجَة َوَمنأ عي مي َخَرَج َأهأ ََّيَّ ليَها َأَحٌد، ُثَّ يفي بَ عأضي اْلأ نأ َأهأ وري، َلَأ َيظأَهرأ مي َن السُّ َكري مي َعسأ

ا رََأى الأُكرأجُ  ري الأبَ َلدي َأَشدَّ قيَتاٍل َوَأعأَظَمُه، فَ َلمَّ ، َوقَاتَ ُلوا الأُكرأَج بيظَاهي ِأ ََل  الأبَ َلدي َذليَك، َعليُموا َأَّنَُّ
ُروا بيَغيأ  ََ يَن َك ِأ }َوَردَّ اَّللَُّ الَّذي ُل َكنأَجَة فييهي َأ أَثأَخَن َأهأ ، فَ َرَحُلوا بَ عأَد َأ لأبَ َلدي ِأ ِبي ِأ َلَأ يَ َناُلوا طَاَقَة َْلُ هي ظي

ًا{ ]اْلحزاب:   [ .25َخريأ
 



يني بأني ُخَواَرزأَم  ُر ُوُصولي َجََللي الدِي .ذيكأ ََ َوالأعيَراقي َتا  َشاهأ إيََل ُخوزيسأ
 ََ َتا ُد بأُن ُتَكَش إيََل بيََلدي ُخوزيسأ يني بأُن ُخَواَرزأَم َشاهأ ُُمَمَّ َنةي َوَصَل َجََلُل الدِي هي السَّ يفي َأوَّلي َهذي

َها لَ  ََ َوَصَل إيلَي أ َنَُّه َكا نأ بيََلدي اْلأينأدي ; ْلي ََ ُمَييُئُه مي ، وََكا ا َقَصَد التَََّتُ َغزأنََة، َوَقدأ ذََكرأََن َذليَك َوالأعيَراقي مَّ
هَ  ََ ، َوَوَصَل إيََل َأصأ ََ َها َعَلى كيرأَما ، َساَر َعن أ َر َعَليأهي الأَمَقاُم بيبيََلدي اْلأينأدي ا تَ َعذَّ يَعُه، فَ َلمَّ َي بيَيدي َجَي ََ َوهي ا

َبارُُه، َمتأ َأخأ ، َوَقدأ تَ َقدَّ يني َياثي الدِي يهي غي ََ َأُخوُه َقدي  َأخي َها إيََل بيََلدي فَاريَس، وََكا َفَمَلَكَها َوَساَر َعن أ
بيَها َها إيََل َأََتبيَك َسعأٍد َصاحي ن أ ََ َأُخوُه َأَخَذُه مي َها، َكَما ذََكرأََنُه، فََأَعاَد َما َكا ََل َعَلى بَ عأضي تَ وأ ، اسأ

، فَ  ََ َتا هي إيََل ُخوزيسأ نأدي نأ عي يني َوَصاَْلَُه َوَساَر مي ََُّر الدِي رُي ُمَظ َمي َا اْلأ ، َوِبي ََتَ يفي الأُمَحرَّمي يَنَة ُتسأ َحَصَر َمدي
هي   الأَمعأُروُف بيَوجأ
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ي َها، َفَحَصَرُه َجََلُل الدِي ريًا َعَلي أ يني اَّللَّي، َحافيظًا َْلَا، َوَأمي ري ليدي ةي النَّاصي ََ َليي ، َِمأُلوُك اْلأ ُبعي ، َوَضيََّق السَّ ني
، حَ عَ  ََ َهُبو يَُّة يَ ن أ َُواَرزأمي ََرََّق اْلأ ، َوتَ  تيَياطي حأ ظي َواَلي ، َوَِبَلَغ يفي اْلأيَأ ُبعي ُه السَّ َيَظَها َوجأ َّتَّ َوَصُلوا َليأهي، َفَح

َرةي، فَ نَ َهُبوا ُهَناليكَ  َيةي الأَبصأ ِأ إيََل ََنحي َا، َواْنأََدَر بَ عأُضُه ِأ إيََل َِبدرَاََّي َوَِبكَساََّي َوَغريأيِهي ، َفَساَر إيلَيأهي
ِأ ََجَاَعًة، َفَدا ُه ن أ ، َوقَ َتَل مي ِأ َقَع ِبيي ِأ فََأوأ رُي ُملأَتكينُي، َفَساَر إيلَيأهي َمي َرةي، َوُهَو اْلأ َنُة الأَبصأ حأ َم اْلأيَصاُر َْنأَو شي

َها بَ غأَتًة. ، ُثَّ رََحَل َعن أ َريأني  َشهأ
ةي، َمَع َِمألُ  ََ َليي يني َلَأ وََكاَنتأ َعَساكيُر اْلأ ا رََحَل َجََلُل الدِي نأُه، فَ َلمَّ لأُقرأبي مي ُتُمر، ِبي يني ُقشأ وكيهي ََجَالي الدِي

ُهورٌَة بيَطرييقي ُخَراسَ  َي قَ رأيٌَة َمشأ َأ َوَصَل إيََل بَ عأُقوَِب، َوهي َكُر َعَلى َمنأعيهي، َفَساَر إيََل َأ ري الأَعسأ دي ، يَ قأ ََ ا
َ بَ غأَداَد َْنأ  نَ َها َوَبنيأ َلُحوا بَ ي أ َصاري، َوَأصأ ُزوا ليلأحي َََبُ إيََل بَ غأَداَد ََتَهَّ ا َوَصَل اْلأ َخ، فَ َلمَّ َعةي فَ َراسي ُو َسب أ

ََةي إيََل بَ غأ  َليي َكُر اْلأ ، َوَغريأي َذليَك، َوَعادي َعسأ طي َأ ، َوالنِي ابي يِي َوالنُّشَّ ، َوالأقيسي ُُروخي َن اْلأ ََلَح مي  َداَد.السِي
َكُر جَ  ََ يفي َوَأمَّا َعسأ َتا َكُرُه إيََل ُخوزيسأ ََ َقدأ َوَصَل ُهَو َوَعسأ َلَكَها، وََكا يني فَ نَ َهَب الأبيََلَد َوَأهأ ََللي الدِي

 ََ تَ  َن الضَّعأفي إيََل َحدٍِ ََل يُ ن أ ِأ فَ ُهَو مي ي َمَعُه ، َوالَّذي َوابِي َن الدَّ يٍد، َوقيلٍَّة مي ٍد َجهي يٍد َوُجهأ ُع بيهي، ُضرٍِ َشدي
ِأ َكانُوا يفي َغايَةي افَ َغنيُموا  َّنَُّ ، فَإي َيألي َوالأبيَغالي ذي اْلأ نأ َأخأ ثَ ُروا مي ا، َوَأكأ تَ غأنَ وأ يَعَها َواسأ َن الأبيََلدي َجَي َاَجةي مي ْلأ

َها.  إيلَي أ
وري َوقَاتَ ُلوُه، َوَسبُّوهُ  ُلَها إيََل السُّ نأ بَ عأُقوَِب إيََل َدُقوقَا َفَحَصَرَها، َفَصعيَد َأهأ َن َوَساَر مي ثَ ُروا مي ، َوَأكأ

هَ  ًرا، َوََّنَبَ ت أ َوًة َوقَ هأ َتَحَها َعن أ ََ ، فَ  ِأ نأَدُه َوَشقَّ َعَليأهي، َوَجدَّ يفي قيَتاْليي َِ َذليَك عي بيريي، فَ َعُظ ا َعَساكيُرُه، التَّكأ
رَُّقوا  ََ َن الأَقتألي َوتَ  ِأ مي ُه ن أ َِ مي ليَها، فَ َهَرَب َمنأ َسلي نأ َأهأ .َوقَ تَ ُلوا َكثيريًا مي  يفي الأبيََلدي

ُلهَ  ، فَ َهَرَب َأهأ َي ِأ إيََل الأَبتِي َوالرَّاَذا ُه ن أ ََ َعَلى َدُقوقَا، َساَرتأ َسرييٌَّة مي يُّو َُواَرزأمي ََ اْلأ ا َكا ا إيََل َوَلمَّ
ي َعٌة َشدي رييَت َوق أ َكري َتكأ َ َعسأ ِأ َوَبنيأ نَ ُه يَُّة، َفَجَرى بَ ي أ َُواريزأمي ُِ اْلأ رييَت، فَ َتبيَعُه َدٌة، فَ َعاُدوا إيََل َتكأ



َكري.  الأَعسأ
 َِ ُبوا، َوَسلي ِأ َأغأنيَياُء، فَ ُنهي َلى، َوُه ِأ بَ ُنو يَ عأ لي َدُقوقَا َوُه َي َأهأ  َوَلَقدأ رَأَيأُت بَ عأَض َأعأَيا
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َِ َمَعهُ  ، َفَسريََّ َما َسلي َن الأَمالي رٌي مي ٌء َيسي َي َلُه، َوَشيأ ، َوَمَعُه َوَلَدا ِأ َر  َأَحُدُه امي َمَع الأَوَلَديأني لييَ تَّجي إيََل الشَّ
ُِ عَ  َاكي َتاَط اْلأ َق، َواحأ َمشأ ، َفَماَت َأَحُد الأَوَلَديأني بيدي ِأ هي َُوسي َيُقونَُه َعَلى نُ  ََ بيهي َويُ نأ َيُعو َت َا يَ ن أ َلى َما ِبي

يَدٍة ََل يَ عأَلُمهَ  ِأ َعَلى َحاَلٍة َشدي ، فَ َلَقدأ رَأَيأُت َأَِبُه ِأ ََلُك، َمَعُه َمأ َواُل َواْلأ َمأ َذتي اْلأ ُ، يَ ُقوُل: ُأخي ا إيَلَّ اَّللَّ
[ َنُكفَّ بي  َأ ََن ]َأ َقيريي، َأَردأ ري اْلأ ََذا الأَقدأ ُِ الأَوَطَن ِبي ُه ن أ َِ مي ، َوفَاَرَق َمنأ َسلي لي َهأ هي ُوُجوَهَنا َوقُتيَل بَ عأُض اْلأ

ََُسَنا، فَ َقدأ َذَهبَ  ََ أَن أ ، َوَنُصو َؤالي َن السُّ  الأَوَلُد َوالأَماُل. مي
ِأ يَ بأَق غَ  ، فَ َل لي صي َخري، فََأَخَذُه َوَعاَد إيََل الأَموأ َِ َمَع ابأنيهي اْلأ َق ليَيأأُخَذ َما َسلي َمشأ ٍر ُثَّ َساَر إيََل دي ُ َشهأ ريأ

قييَّ بيُكلِي َحبأٍل َُيأَنُق. ََّ الشَّ َ، إي  َحَّتَّ تُ ُويفِي
نَّهُ  يني فَإي بي  َوَأمَّا َجََلُل الدِي َي ليَصاحي ، َوهي ُل الأبَ َوازييجي لي َدُقوقَا َما فَ َعَل، َخاَفُه َأهأ هأ ا فَ َعَل ِبَي َلمَّ

نَ  ًئا مي ، َوَبَذُلوا َلُه َشي أ ِأ يهي ِأ َُيأمي َنٍة إيلَيأهي حأ نأُه إيرأَساَل شي ََ مي ، فََأرأَسُلوا إيلَيأهي َيطأُلُبو لي صي ،  الأَموأ الأَمالي
ِأ إيََل َذليَك، ََ َمليكي التَََّتي، َأَسَرُه  فََأَجاَِبُ ََ بَ عأُض َأوأََلدي َجنأكيزأَخا ، قييَل: َكا ِأ يهي ِأ َمنأ َُيأمي َوَسريََّ إيلَيأهي

ري رَبييعٍ  ََكانيهي إيََل َأَواخي ، َوَأقَاَم ِبي ِأ َرَمُه، َفَحَماُه يني يفي بَ عأضي ُحُروبيهي َمَع التَََّتي، فََأكأ ري، َجََلُل الدِي خي  اْلأ
يني إيََل َوالرُّسُ  َطَلُحوا، َفَساَر َجََلُل الدِي بي إيرأبيَل، فَاصأ يني َصاحي ََّري الدِي َ ُمَظ َنُه َوَبنيأ َدٌة بَ ي أ ُل ُمََتَدِي

 ََ َطُعو لأبيََلدي يَ قأ ََ َوالأعيَراقي ََثَرتي الأَعَرُب ِبي َتا ُوزيسأ يني ِبي ةي ُمَقامي َجََللي الدِي ، َويفي ُمدَّ ََ  الطَّرييَق، َأذأرَبييَجا
يٌد، َوَأَخُذوا يفي َطرييقي الأعيَراقي  ِأ َأًذى َشدي ُه ن أ َلأَق مي بييَل، فَ َناَل اْلأ ََ السَّ َُو ََ الأُقَرى، َوَيُيي َهُبو ي َويَ ن أ َََلنيأ قَ 

ٌء أَلأبَ تََّة. ُهَما َشيأ ن أ ِأ مي َل ِأ َيسأ ، فَ َل لي صي ي َكاََن َسائيَريأني إيََل الأَموأ يَمنيأ  َعظي
 

ُر َوفَاةي الأَملي  .ذيكأ َن الأُمُلوكي َفأَضلي َوَغريأيهي مي  كي اْلأ
َأةً  يني يُوُسَف بأني أَيُّوَب َفجأ َفأَضُل َعلييُّ بأُن َصََلحي الدِي َ الأَمليُك اْلأ ٍر، تُ ُويفِي ََ َنةي يفي َص هي السَّ بيَقلأَعةي  يفي َهذي

نَي َسَنًة، َوَقدأ ذََكرأ  ُرُه َْنأَو َسبأٍع َوََخأسي ََ ُعمأ نأَد َوفَاةي َُسَيأَساَط، وََكا اَئٍة عي مي ٍع َوََثَانينَي َوََخأسي ََن َسَنَة تيسأ
هي  ُ  -َواليدي َُه اَّللَّ ي  -َرْحي ، َوذََكرأََن َسَنَة اث أنَ َتنيأ امي َن الشَّ َُِهَا مي َس، َوَغريأ َق َوالأبَ يأَت الأُمَقدَّ َمشأ يَنَة دي ُملأَكُه َمدي

نأُه، ُثَّ ذَكَ  يعي مي َمي َذ اْلأ عينَي َأخأ عينَي َوتيسأ تٍِ َوتيسأ َر، َوذََكرأََن َسَنَة سي صأ ََّيَر مي عينَي ُملأَكُه دي رأََن َسَنَة ََخأٍس َوتيسأ
َا. َ ِبي ، فَ تُ ُويفِي ََ َا إيََل اْلأ َا، َوَلَأ يَ َزلأ ِبي تَ َقَل إيََل َُسَيأَساَط َوَأقَاَم ِبي نأُه، َوان أ َذَها مي  َأخأ

 ََ َُه اَّللَُّ  -وََكا ني  -َرْحي نأ َُمَاسي ًامي ََ َخريِي ُلُه، َكا ث أ ، َلَأ َيُكنأ يفي الأُمُلوكي مي َي  الزََّما
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ُتُب َخطًّا َحسَ  ََ َيكأ َأ َعاَقَب َعَلى َذنأٍب، َوَلَأ ََيأَنعأ طَاليًبا، َكا ًَل، َحلييًما، َكريَيًا، َقلَّ َأ ًَل، فَاضي ًنا، َعادي
َتَمعَ  َلةي، فَاجأ ُمأ ْلأ ، ََل َجَرَم  وَكيَتابًَة َجيِيَدًة، َوِبي َن الأُمُلوكي رََّق يفي َكثيرٍي مي ََ َضائيلي َوالأَمَناقيبي َما تَ  ََ َن الأ فييهي مي

َي َعنأ  َُه اَّللَُّ َوَرضي تيهي ُكلُّ فيعأٍل َجلييٍل، فَ َرْحي َوأ ُر، َوَماَت ِبي هأ َيا، َوَعاَداُه الدَّ ن أ  ُه.ُحريَم الأُملأَك َوالدُّ
نأ كيَتابَتيهي َأشأ  ا َورَأَيأُت مي َحابيهي َلمَّ َها أَنَُّه َكَتَب إيََل بَ عأضي َأصأ ن أ ريي مي ا بَقيَي َعَلى َخاطي مَّ َياَء َحَسَنًة، َفمي

، َوَسبَ  ِأ ُه ن أ َحٍد مي َِ ِلي ِبَي لأ َق َفََل عي َمشأ َحابُ َنا بيدي نأ ُفُصوليهي: َوَأمَّا َأصأ نأُه كيَتاًِب، مي ُق مي َمشأ َذتأ دي ُب َذليَك ُأخي
:  َأِّني

 َأيُّ 
ُُمولي يفي الأَوَطني َصدي  لِي َوََتأَت اْلأ َيي الأذُّ  يٍق َسأَلأُت َعنأُه ... َف

. عأُت َما ََل َتُيبُُّه ُأُذّني دٍِ َسأَلأُت َحالََتُه ... َسَي  َوَأيُّ ضي
َؤالي َوالصَّا عأتيَذاري َعنأ تَ رأكي السُّ َدةي يفي اَلي َوأ ، َوَهَذا َغايَُة اْلأ ِأ ُه َؤاَل َعن أ ُت السُّ .َفََتَكأ بي  حي

ِأ َعَلى الأَباقينَي لي  ُه ن أ َو َأَحٌد مي يني ُموَسى، َوَلَأ يَ قأ ِأ ُقطأُب الدِي ُه تَ َلَف َأوأََلُدُه، َوَعمُّ ا َمَلَك، اخأ َتبيدَّ َوَلمَّ َيسأ
ري. َمأ ْلأ  ِبي

 
 ]الأَوفَ َياُت[ .

يني طُ  ، َوُهَو ُمغييُث الدِي ََ الرُّومي ُب َأرأَز َنةي َصاحي هي السَّ ي َوَماَت يفي َهذي ، َوُهَو الَّذي ََ غأُرُل بأُن َقليجأ َأرأَسََل
ُنُه. ا َماَت َمَلَك بَ عأَدُه اب أ ، َوَلمَّ ، َوتَ َنصََّر َوتَ َزوََّج َمليَكَة الأُكرأجي  َسريََّ َوَلَدُه إيََل الأُكرأجي

. ََ  َوَماَت فييَها َمليُك َأرأزَنأَكا
ُر بأُن إيب أ  يني اْلأَضي زُّ الدِي َ فييَها عي ُب َوتُ ُويفِي ََ َصاحي َما ََ بأني َداُوَد بأني ُسقأ ََل ري بأني قُ َرا َأرأسي َِ بأني أَِي َبكأ ي َراهي

 ََ يني َأرأَتقأ َشاهأ، وََكا ُنُه نُوُر الدِي  َخرأَت بيرأَت، َوَمَلَك بَ عأَدُه اب أ
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َر بأَن َعبأ  يني َبدأ هي ُمعينَي الدِي َلةي َواليدي لَتيهي َوَدوأ لييَّ الأَمنأَشأي.الأُمَدبِيُر ليَدوأ صي ، الأَموأ لي َصأ يَّ اْلأ َني الأبَ غأَدادي  دي الرَّْحأ
 

. لأُكرأجي نَي ِبي ليمي ري الأُمسأ ََ ََ َشاهأ، َوَظ َوا رأ ُر َخلأعي شي  ذيكأ
 ، َن الأبيََلدي َرَجُه مي ، َوَأخأ َن الأُملأكي ََ َشاهأ َوَلُدُه، فَ نَ َزَعُه مي َوا رأ َنةي ََثَر َعَلى شي هي السَّ  َوَمَلَك بَ عأَدُه.يفي َهذي

َوالي الرَّ  َمأ ، يَ تَ َعرَُّض ْلي ِي َسادي َوالظُّلأ ََ ريَةي، َكثيرَي الأ ََ َسيِيَئ السِي ََ َشاهأ َكا َرَوا ََّ شي َعاََّي َوَسَبُب َذليَك َأ
تأ َوطأ  َتدَّ ، فَاشأ َي ََ يَ تَ َعرَُّض ليلنِيَساءي َوالأويلأَدا ، َوقييَل أَيأًضا: إينَُّه َكا ِأ ََلكيهي َََق َوَأمأ ، فَات َّ أَتُُه َعَلى النَّاسي



ريََة، فََأَحبَّهُ  َسَن السِي بأُن، َوَأحأ ، َوَمَلَك اَلي َن الأبيََلدي َرُجوا َأَِبُه مي هي، َوَأخأ َكري َمَع َوَلدي الأَعَساكيُر  بَ عأُض الأَعسأ
ُت أَ  يَُّة، َوَأرأَسَل الأَوَلُد إيََل أَبييهي يَ ُقوُل َلُه: إيِّني َأَردأ ريَي َلَك َوالرَّعي رَُكَك يفي بَ عأضي الأقيََلعي َوُأجأ َأ أَت أ

ي َْحََلِني َعَلى َما فَ َعلأُت َمَعَك ُسوءُ  نأَدَك، َوالَّذي ََ عي َأ َيُكو  اْلأيَراََّيتي الأَكثيريََة، َوليُكلِي َمنأ َتُيبُّ َأ
لَتيكَ  ِأ َلَك َوليَدوأ يَ تُ ُه ، وََكَراهي لي الأبيََلدي َهأ ريَتيَك َوظُلأُمَك ْلي  .سي

َكرً  ُلوا َمَعُه َعسأ َأ يُ رأسي ِأ َأ ، َوقَ رََّر َمَعُه ِأ تَ نأَصَر ِبيي َُب َذليَك، َساَر إيََل الأُكرأجي َواسأ ا رََأى اْلأ ا يُعييُدونَُه فَ َلمَّ
َكًرا َكثيريًا، َفَساَر َحَّتَّ قَاَرَب مَ  ُوا َمَعُه َعسأ ، َفَسريَّ َف الأبيََلدي ِأ نيصأ يهي ، إيََل ُملأكيهي، َويُ عأطي ََ َوا رأ يَنَة شي دي

َيُروا بيَنا، وَ  َا َظ ََّ الأُكرأَج َمََّت َحَصُروََن، ُرِبَّ َاَل، َوقَاَل: إي ُِ اْلأ َلَمُه َكَر، َوَأعأ يَنئيٍذ ََل َفَجَمَع َوَلُدُه الأَعسأ حي
َا َأَخُذوا اْلأَ  ، َوُرِبَّ َف الأبيََلدي نَّا، َوَيَأُخُذ الأُكرأُج نيصأ ٌِ، يُ بأقيي أَِي َعَلى َأَحٍد مي ي ٌر َعظي يَع، َوَهَذا َأمأ مي

َيُروا َأ َظ ُد َّلليَّي، َوإي َمأ ِأ فَاْلأ َيرأََن ِبيي َأ َظ ، فَإي ِأ ِأ َجرييَدًة َونَ لأَقاُه رُي إيلَيأهي َ  َوالرَّأأُي أَن ََّنا َنسي ُر َبنيأ صأ بيَنا فَاْلَأ
يَنا، فََأَجابُوُه إيََل َذليَك.  أَيأدي

ِأ  َكريهي، َوُه ا َفَخَرَج يفي َعسأ ِأ يفي َثََلثَةي آََلفي ُمَقاتيٍل، فَالأتَ َقوأ قَلييٌل َْنأُو أَلأفي فَاريٍس، َوَلُقوا الأُكرأَج َوُه
َِ عَ  َر َكثيرٌي، َوَمنأ َسلي ، َوُأسي ِأ ُه ن أ ََزَم الأُكرأُج، فَ ُقتيَل َكثيرٌي مي ، فَاَّنأ ََ َوا رأ ُل شي تَ تَ ُلوا، َوَصََبَ َأهأ َوأي َواق أ سأ اَد ِبَي

رأ  ًا، َوََل َحاٍل، َوشي : إين ََّنا َلَأ نَ لأَق بيَسَببيَك َخريأ ُمو الأُكرأجي ، فَ َقاَل َلُه ُمَقدَّ ِأ ُلوُع َمَعُه ََ َشاهأ الأَمخأ َوا
ًدا ََل َيَأويي إيََل َأَحٍد، َواسأ  ِأ َوبَقيَي ُمََتَدِي ََارَقَ ُه ََن، فَ  ِأ بيبيََلدي نأَك، َفََل تُقي ََ مي َا َكا ُذَك ِبي ُه يفي تَ َقرَّ َوَلدُ نُ َؤاخي

يَّةي  ُنأدي َوالرَّعي َسَن إيََل اْلأ ، َوَأحأ  الأُملأكي
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، فَاغأتَ َبُطوا بيويََليَتيهي. ِأ ِأ َوُمَصاَدرَاَتيي ََلَكُه  َوَأَعاَد إيََل النَّاسي َأمأ
 

لأُكرأجي أَيأًضا. نَي ِبي ليمي ري الأُمسأ ََ ُر َظ  ذيكأ
َنةي أَيأًضا َساَر ََجأٌع مي  هي السَّ ََ َوالأبيََلَد الَِّتي بيَيدي ُأوزأَبَك، َويفي َهذي ََ َأذأرَبييَجا ُدو صي لييَس يَ قأ َأ نأ تَ  َن الأُكرأجي مي

َن الأُمسأ  نينَي مي ، فَ نَ َزُلوا آمي ََاريسي اريسي بَ عأَد الأ ََ َلُك إيَلَّ ليلأ يٍق يفي اْلأيَبالي ََل ُيسأ نَي فَ نَ َزُلوا َورَاَء َمضي ليمي
ِأ َواغأَتيَ  َعافًا َْلُ تيضأ .اسأ ِأ ، َوأَنَُّه ََل َطرييَق إيلَيأهي ِأ عيهي ضي ََصانَةي َموأ  ارًا ِبي

، َفَجاُزوُه  يقي يَّةي َوَقَصُدوا الأُكرأَج، فَ َوَصُلوا إيََل َذليَك الأَمضي ََلمي سأ َن الأَعَساكيري اْلأي ٌة مي َورَكيَب طَائيََ
 ُِ يَ ُه ُعري الأُكرأُج إيَلَّ َوَقدأ َغشي ِأ َيشأ رييَن، فَ َل ِأ َكيأَف َُمَاطي يأَف، فَ َقتَ ُلوُه ُِ السَّ ََ َوَوَضُعوا فييهي ليُمو الأُمسأ

ِأ ََجأ  ُه ن أ َر مي يهي، َوُأسي هي، َوََل َأٌخ َعَلى َأخي نَي ََل يَ لأويي َواليٌد َعَلى َوَلدي َهزيمي ََ ُمن أ ٌع َكثيرٌي َشاُءوا، َوَوَلَّ الأَباُقو
، َوَعَزُموا  ِأ ُر َعَليأهي َمأ َِ اْلأ تيئأَصالي َصاليٌح، فَ َعُظ ََ َواسأ دي َأذأرَبييَجا ، َواْلأيدِي يفي َقصأ ِأ ذي بيثَأأريهي َخأ َعَلى اْلأ

. ِأ هي ري َعزأمي ََ َعَلى َقدأ ُزو نأُه، َوَأَخُذوا يَ َتَجهَّ نَي مي ليمي  الأُمسأ



يني بأني ُخَوارَ  ُِ اْلأَََبُ بيُوُصولي َجََللي الدِي ِأ يفي َذليَك إيذأ َوَصَل إيلَيأهي َنَما ُه زأَم َشاهأ إيََل َمَراَغَة، َعَلى َما فَ بَ ي أ
ُعونَُه إيََل الأمُ  ، َيدأ ََ بي َأذأرَبييَجا َأ َشاَء اَّللَُّ، َفََتَُكوا َذليَك َوَأرأَسُلوا إيََل ُأوزأَبَك َصاحي َوافَ َقةي َعَلى َنذأُكُرُه إي

َيقأ َْنأُن َوأَنأَت، َوإيَلَّ  َأ َلَأ نَ تَّ ، َوقَاُلوا: إي يني يني قَ بأَل َردِي َجََللي الدِي ِأ َجََلُل الدِي  َأَخَذَك ُثَّ َأَخَذََن، فَ َعاَجَلُه
َأ َشاَء اَّللَُّ، تَ َعاََل. ََ َما َنذأُكُرُه إي ، َفَكا ِأ هي تيَماعي ِأ َواجأ اقيهي  اتِيََ

 
. ََ يني َأذأرَبييَجا ُر ُملأكي َجََللي الدِي  ذيكأ

يني َعَلى  ََل َجََلُل الدِي تَ وأ َنةي اسأ هي السَّ نأ َدُقوقَا َكَما يفي َهذي ا َساَر مي ، َوَسَبُب َذليَك أَنَُّه َلمَّ ََ َأذأرَبييَجا
ا  َسَنُه، فَ َلمَّ َتحأ ، فَاسأ َمارَةي الأبَ َلدي َا، َوَشرََع يفي عي َها، ذََكرأََنُه، َقَصَد ُكلَّ َمَراَغَة َفَمَلَكَها َوَأقَاَم ِبي َوَصَل إيلَي أ

رَي إييغَ  َمي ََّ اْلأ ََ قَ بأَل ُوُصولي َأََتُه اْلأَََبُ َأ ، َقدأ َقَصَد َِهََذا يني َياثي الدِي يهي غي ي، َوُهَو َخاُل َأخي ََ طَائييسي ا
. ي َمنيأ يني بييَ وأ  َجََللي الدِي

نأ  ََ ََخأَسَة آََلفي فَاريٍس. َوََّنََب َكثيريًا مي ُلُغو َكًرا َكثيريًا يَ ب أ ي َهَذا َقدأ ََجََع َعسأ َُ طَائييسي ََ إييَغا وََكا
،َأذأرَبييجَ  لَّةي الأََبأدي ، َفَشَّتَّ ُهَناليَك ليقي ََ نأ بَ َلدي َأرَّا ري مي ، َوَساَر إيََل الأَبحأ ََ  ا
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ََ أَيأًضا َمرًَّة ََثنيَيًة. ، ََّنََب َأذأرَبييَجا ََ ا َعاَد إيََل َِهََذا  َوَلمَّ
َر لي  َة النَّاصي ََ َليي ََّ اْلأ ََ َأ رييهي إيََل َِهََذا ََ َسَبُب َمسي ، َوَأقأَطَعُه وََكا ََ دي َِهََذا يني اَّللَّي رَاَسَلُه َوَأَمَرُه بيَقصأ دي

يني بيَذليَك، َساَر َجرييدَ  َع َجََلُل الدِي ا َسَي َر، فَ َلمَّ َها َكَما ُأمي َ َعَلي أ ِلي تَ وأ ََها، َفَساَر ليَيسأ َها َوَغريأ ًة إيلَيأهي، إيَّيَّ
ي لَيأًَل، وََكا ََ طَائييسي ََ فَ َوَصَل إيََل إييَغا نأ َأذأرَبييَجا يَع َما َغنيُموا مي َكريهي َجَي َل َعسأ ََ إيَذا نَ َزَل َجَعَل َحوأ

، فَ َلمَّ  يعي َمي ْلأ ، َأَحاَط ِبي يني ا َوَصَل َجََلُل الدِي . فَ َلمَّ ٍِ رٍي َوبَ َقٍر، َوَغَن نأ َخيأٍل َوبيَغاٍل، َوْحَي ََ مي َبَح َوَأرَّا ا َأصأ
ي َورََأى  ََ طَائييسي َكُر إييَغا ، َعليُموا أَنَُّه َجََلُل َعسأ َي لأطَا َُ َعَلى رَأأسي السُّ ي َيُكو َ الَّذي َتأ َكَر َواْلأ الأَعسأ

ي َزوأَجتَ  َُ طَائييسي نأَد َدُقوقَا، فََأرأَسَل إييَغا ِأ َكانُوا َيظُنُّونَُه عي ََّنَُّ ِأ ; ْلي يهي ، َفُسقيَط يفي أَيأدي يني َي الدِي ُه، َوهي
، َتطأ  يني ُت َجََللي الدِي َكري َجََللي ُأخأ َكُرُه إيََل َعسأ نأَدُه، َوانأَضاَف َعسأ َضَرُه عي ، فََأمََّنُه َوَأحأ ََ ََما ُلُب لَُه اْلأ

َكريهي، َوعَ  َ َعسأ َكًرا َغريأ يني َعسأ َأ َأَضاَف إيلَيأهي َجََلُل الدِي َدُه إيََل َأ ي َوحأ َُ طَائييسي ، َوبَقيَي إييَغا يني اَد إيََل الدِي
َا.َمَراَغَة، َوَأعأجَ   َبُه الأُمَقاُم ِبي

نأ  فًا مي نأ تيَبأييَز إيََل َكنأَجَة َخوأ ، َقدأ َساَر مي ََ ََ َوَأرَّا ُب َأذأرَبييَجا َي َصاحي َلَوا ََ ُأوزأَبُك بأُن الأبَ هأ  َجََللي وََكا
رٍي َورَئييٍس َيطأ  نأ َواٍل َوَأمي يني إيََل َمنأ يفي تيَبأييَز مي ، َوَأرأَسَل َجََلُل الدِي يني َكُرُه الدِي َأ َيََتَدََّد َعسأ ِأ َأ ُه ن أ ُلُب مي

ََتَُوا اْلأَ  َها، َوَِبُعوا َواشأ َكُر إيلَي أ ، فََأَجابُوُه إيََل َذليَك َوَأطَاُعوُه، َفََتَدََّد الأَعسأ ََ ِأ ََيأَتاُرو َواَت إيلَيأهي ق أ
 ، َوالي النَّاسي ِأ إيََل َأمأ يَ ُه وا أَيأدي ََها، َوَمدُّ َواتي َوَغريأ ي الثََّمَن َما َوالأكيسأ َء َويُ عأطي يأ ِأ َيَأُخُذ الشَّ ََ َأَحُدُه َفَكا



 ، ِأ نأَدُه َُ عي َنًة َيُكو حأ ِأ شي ، فََأرأَسَل إيلَيأهي ِأ ُه ن أ يني مي لي تيَبأييَز إيََل َجََللي الدِي َأ يُرييُد، َفَشَكا بَ عأُض َأهأ َوَأَمَرُه َأ
ُنأدي َعنأ  َي اْلأ َِ بيتيَبأييَز، َوَيُكفَّ أَيأدي ِأ َصَلَبُه. يُقيي ُه ن أ ى َعَلى َأَحٍد مي ليَها، َوَمنأ تَ َعدَّ  َأهأ

َي ا ، وََكاَنتأ َزوأَجُة ُأوزأَبَك، َوهي َن النَّاسي ي َعَلى َأَحٍد مي َعدِي َن الت َّ ُنأُد مي َنَة، َوُمنيَع اْلأ حأ َنُة فََأقَاَم الشِي ب أ
ََ بأني طُغأُرَل بأني ُُمَمَّ  ََل َي طُغأُرَل بأني َأرأسي لأطَا َاكيَمَة يفي السُّ َي َكاَنتي اْلأ َشاهأ، ُمقييَمًة بيتيَبأييَز، َوهي دي بأني َمليكأ

ٍل َوُشرأٍب َوَلعيٍب. نأ َأكأ اتيهي مي ُغوٌل بيَلذَّ َها، َوُهَو َمشأ  بيََلدي َزوأجي
ثَ َر مي  ََُنا َأكأ َنةي، َوقَاُلوا: إينَُّه يَُكلِي حأ َن الشِي ا مي َل تيَبأييَز َشَكوأ ََّ َأهأ يني أَنَُّه ََل ُثَّ إي نأ طَاقَتيَنا، فََأَمَر َجََلُل الدِي

يني إيََل تيَبأييَز َوَحَصَرَها ََخأَسَة  َعُلوا َذليَك، َوَساَر َجََلُل الدِي ََ َ، فَ  ُِ بيهي ََل َغريأ ٍم، يُ عأَطى إيَلَّ َما يُقيي َأَّيَّ
َها فَ َوَصَل ا يًدا، َوزََحَف إيلَي أ ُلَها قيَتاًَل َشدي َكُر إيََل َوقَاَتَل َأهأ  لأَعسأ
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، َويَ قُ  ِأ ََ َيُذمُُّه َنَُّه َكا نأُه ; ْلي ََ مي ََما ََ اْلأ لطَّاَعةي، َوَأرأَسُلوا َيطأُلُبو ُلَها ِبي وري، فََأذأَعَن َأهأ وُل: قَ تَ ُلوا السُّ
ََّاري، َوَقدأ  ِأ إيََل التَََّتي الأُك نَي، َوَأرأَسُلوا رُُؤوَسُه ليمي َحابَ َنا الأُمسأ رييَن  َأصأ شأ َدى َوعي ثَُة َسَنَة إيحأ َادي َمتي اْلأ تَ َقدَّ

لَ  َحابي أَبييهي َوقَ ت أ صأ ِأ ِبَي ِأ فيعأَلُه ََ ذََكَر َْلُ ََما ا َطَلُبوا اْلأ نأُه ليَذليَك، فَ َلمَّ اَئٍة، َفَخاُفوا مي تِيمي ، فَاعأَتَذُروا َوسي ِأ ُه
نأ َذليَك، َوإيَََّّ  ًئا مي َعُلوا َشي أ َأ ِأ َلَأ يَ  َّنَُّ ، ِبَي ِأ رَةي َما ََيأنَ ُعونَُه، فَ َعَذرَُه َن الأُقدأ ، َوَلَأ َيُكنأ َْلُِأ مي ِأ بُ ُه ا فَ َعَلُه َصاحي

، وَ  ََ ذأرَبييَجا ي َْلَا ِبَي َن َزوأَجَة ُأوزأَبَك، َوََل يُ َعاريَضَها يفي الَّذي َأ يُ َؤمِي نأُه َأ ، َوَطَلُبوا مي ِأ يَنُة َوَأمَّنَ ُه ُهَو َمدي
َُها مي  ِأ إيََل َذليَك.ُخَويٍِ َوَغريأ  نأ ُملأٍك َوَماٍل َوَغريأيهي، فََأَجاَِبُ

، َوَمَعَها طَائيََ  َنةي، َوَسريََّ َزوأَجَة ُأوزأَبَك إيََل ُخَويٍِ هي السَّ نأ َهذي َن َوَمَلَك الأبَ َلَد َسابيَع َعَشَر رََجٍب مي ٌة مي
ِي الأَمنأزيَلةي  ي ري، َعظي َكري، َمَع رَُجٍل َكبيريي الأَقدأ َذا َوَصَلتأ إيََل ُخَويٍِ َعاُدوا الأَعسأ َمتيَها، فَإي ِأ ِبييدأ ، َوَأَمَرُه

َها.  َعن أ
ليَها، فََأََتُه النَّاسُ  نأ َأهأ َأ ََل ََيأنَ ُعوا َعنأُه َأَحًدا مي يني إيََل تيَبأييَز، َأَمَر َأ ا رََحَل َجََلُل الدِي نَي َوَلمَّ  ُمَسلِيمي

ِأ ُُيأَجُبوا َعنأُه، وَ  نأُه، َوقَاَل َعَليأهي، فَ َل ََ َوالزِيََّيَدَة مي َسا حأ ُِ اْلأي َل، َوَوَعَدُه ُِ الأَعدأ ، َوَبثَّ فييهي ِأ َسَن إيلَيأهي َأحأ
  ََ َأ َكاَنتأ َخَراًِب، َوَسََتَوأ َي َوالأعيَمارَةي بَ عأَد َأ َسا حأ َن اْلأي ََراَغَة مي ِأ َما فَ َعلأُت ِبي ُت : َقدأ رَأَي أ ِأ َنُع َْلُ َكيأَف َأصأ

ِأ  .َمَعُك ِأ َمارَةي بيََلديُك ، َوعي ِأ لي فييُك َن الأَعدأ  مي
ةي، قَاَم قَائيًما، وَ  ََ يُب َوَدَعا ليلأَخليي َطي ا َخَطَب اْلأ َع، فَ َلمَّ َامي ُُمَعةي، َفَحَضَر اْلأ مي اْلأ َلَأ يَ َزلأ  َوَأقَاَم إيََل يَ وأ

َعاءي َوَجَلَس. َن الدُّ  َكَذليَك َحَّتَّ فَ رََغ مي
كٍ  ،   َوَدَخَل إيََل ُكشأ ني ُسأ َوالي َكثيريًا، فَ ُهَو يفي َغايَةي اْلأ َمأ َن اْلأ َرَج َعَليأهي مي ََ ُأوزأَبُك َقدأ َعَمَرُه، َوَأخأ َكا

ُلُح لََنا.  َكُن الأُكَساََل ََل َيصأ نأُه َوقَاَل: َهَذا َمسأ ا طَاَف فييهي، َخَرَج مي ، فَ َلمَّ ريٌف َعَلى الأَبَساتينيي ُمشأ
ت َ  ًما اسأ .َوَأقَاَم َأَّيَّ ُُيوَش إيََل بيََلدي الأُكرأجي ، َوَسريََّ اْلأ َن الأبيََلدي ََل فييَها َعَلى َغريأيَها مي  وأ



 
. يني نأ َجََللي الدِي ُر اَّنأيَزامي الأُكرأجي مي  ذيكأ

ََل  : خي ََلمي سأ َعُلونَُه يفي بيََلدي اْلأي َأ ََ الأُكرأُج يَ  نينَي َما َكا َن السِي َم مي ، َقدأ ذََكرأََن فييَما تَ َقدَّ ََ َط، َوَأذأرَبييَجا
 ََ َيُكو ، َوَما َكانُوا َيسأ ِأ هي ويََلََّيٌت َُتَاويُر بيََلَدُه ، َوَهذي ََ رأَوا ، َوَدرأبَ َندأ شي ََ الرُّومي ، َوَأرأَز ََ َماءي  َوَأرَّا نأ دي مي

لي  ، َوالأُمسأ ِأ هي نأ بيََلدي ََ مي ، َوََيأليُكو ِأ َواْليي نأ َأمأ ََ مي َهُبو نَي، َويَ ن أ ليمي هي الأبيََلدي ََتأَت الأُمسأ ِأ يفي َهذي ََ َمَعُه ُمو
ِأ َوقَ تَ ُلوا ٍم َقدأ َأَغارُوا َعَليأهي ، ُكلَّ يَ وأ لِي َواْلأيزأيي  الذُّ
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نأ َذليَك، َسأَلأَنا اَّللََّ  ٍء مي عأَنا بيَشيأ ، َفُكنَّا ُكلََّما َسَي َوالي َمأ َن اْلأ ِأ َعَلى َما َشاُءوا مي ، َوقَاَطُعوُه ِأ تَ َعاََل  - فييهي
، َوَيَأُخُذ بيثَأأ  - ِأ ِأ َويَ نأُصُرُه يهي نَي َمنأ َُيأمي ليمي ََلمي َوالأُمسأ سأ َر ليْلأي َأ يُ َيسِي ، يفي َأ ََ ليُمو ََّ َْنأُن َوالأُمسأ ، فَإي ِأ ريهي

ري  نأ ُسكأ َييُق مي هي، ََل ُي َوةي َبطأنيهي َوفَ رأجي َعكيٌف َعَلى َشهأ ََ ُمن أ َب َأذأرَبييَجا َأ َأفَاَق، فَ ُهَو ُأوزأَبَك َصاحي هي، َوإي
. لأبَ يأضي لأقيَماري ِبي ُغوٌل ِبي  َمشأ

َأ  َلَحٍة، َوََل يَ غأَضُب لينَ  ي ليَمصأ َتدي َن الأُمُلوكي فَ َعَلُه، ََل يَ هأ ََّ َأَحًدا مي َمعأ ِبييثأليهي َأ َيأُث َوَهَذا َما َلَأ ُيسأ هي ِبي سي
اَعةٌ  ََّ بيََلَدُه َمأأُخوَذٌة، َوَعَساكيَرُه َطمَّ َأ ََيأَمَع ََجأًعا إي ََ ُكلُّ َمنأ َأرَاَد َأ َتُه َقدأ قَ َهَرَها، َوَقدأ َكا ي َّ ، َورَعي

ََ طَائييسي  ، وإييَغا يِي امي َبَك الشَّ ي، َوأَي أ نأ َحالي بُ غأدي ي، َويَ تَ َغلََّب َعَلى بَ عأضي الأبيََلدي فَ َعَل، َكَما ذََكرأََنُه مي
 ُ يني إيََل َأهأ  -تَ َعاََل  -فَ َنَظَر اَّللَّ ِأ َجََلُل الدِي َر َْلُ ِأ َوَيسَّ َُه َةي، فَ َرْحي ي الرَّْحأ هي الأبيََلدي الأَمَساكينيي بيَعنيأ لي َهذي

، فَ نَ ُقوُل: ِأ ُه ن أ نَي مي ليمي ََلمي َوالأُمسأ سأ َِ ليْلأي تَ َق لأُكرأجي َما تَ َراُه، َوان أ َعَل ِبي ََ  َهَذا، فَ 
َ جَ  ََ الأَمَصافُّ َبنيأ َنةي َكا هي السَّ ََّ يفي َهذي ، فَإي ََ ري َشعأَبا ، يفي َشهأ َ الأُكرأجي يني بأني ُخَواَرزأَم َشاهأ ]َوَبنيأ ََللي الدِي

َد بيََلَد الأ  [ َأقأصي َأ ي ََل يَ َزاُل يَ ُقوُل: إينَِّني ُأرييُد ]َأ َواحي هي الن َّ نيي َوَصَل إيََل َهذي نأ حي [ مي يني ُكرأجي َجََلَل الدِي
ليَك بيََلدَ  ِأ َوَأمأ َن ََّنا َقدأ َوُأقَاتيَلُه ، فََأَجابُوُه ِبي َرأبي ْلأ ِأ ِبي َُّنُ ذي ِأ يُ ؤأ ، َأرأَسَل إيلَيأهي ََ ا َمَلَك َأذأرَبييَجا ، فَ َلمَّ ِأ ُه

ًسا، مَ  َأ َوى نَ  َكًرا، َوَأق أ ثَ ُر َعسأ نأَك ُملأًكا، َوَأكأ ُِ مي َبييَك، َوُهَو َأعأَظ يَن فَ َعُلوا ِبي ََن التَََّتَ الَّذي ا تَ عأَلُمُه، َقَصدأ
نَّا.َوأَ  ََلَمَة مي ُِ السَّ ََ ُقَصارَاُه ، وََكا ِأ ِأ نُ َبالي ِبيي ، فَ َل ِأ  َخُذوا بيََلدَُك

، َفَمَلَك مَ  ِأ ََ الأَعَساكيَر، َفَجَمُعوا َما يَزييُد َعَلى َسبأعينَي أَلأفي ُمَقاتيٍل، َفَساَر إيلَيأهي يَنَة َوَشَرُعوا ََيأَمُعو دي
، َكانُوا قَ  َي ليلأُكرأجي ، فَ َلُقوُه َدوييَن، َوهي ِأ َها إيلَيأهي ن أ نَي، َكَما ذََكرأََنُه، َوَساَر مي ليمي َن الأُمسأ دأ َأَخُذوَها مي

تَ لُ  َأ يُ قأ ََزَم الأُكرأُج، َوَأَمَر َأ بيهي، فَاَّنأ ِأ ليَصاحي ُه ن أ وا بيُكلِي َطرييٍق، َوقَاتَ ُلوُه َأَشدَّ قيَتاٍل َوَأعأَظَمُه، َوَصََبَ ُكلٌّ مي
ُقوا َعلَ  نأ َذليَك، َوََل يُ ب أ ثَ ُر مي ا، َوقييَل: َأكأ ًَ ََ أَلأ ُرو شأ ِأ عي ُه ن أ َناُه أَنَُّه قُتيَل مي ي ََتَقَّقأ ، فَالَّذي ِأ ُه ن أ ى َأَحٍد مي

لأَوُة، فَ تَ  ِأ شي نأ َُجأَلتيهي ، مي ِأ نأ َأعأَياَّنيي َر َكثيرٌي مي ِأ قُتيُلوا، َوافأََتَُقوا، َوُأسي يُعُه َزي َفقييَل: الأُكرأُج َجَي تي اْلأ َيَُة مَّ
ِأ إيلَيأهي، َوُمَعوَّ  ُعُه ، َوَمرأجي ِأ يعيهي ُم َعَلى الأُكرأجي َجَي َهزيًما، َوُهَو الأُمَقدَّ ، َوَمَضى إييَ َواّني ُمن أ ِأ ِأ َعَليأهي، َعَليأهي ُْلُ



َرَأٌة، َوَلَقدأ َصَدَق َرُسوُل اَّللَّي  َا الأَمليُك امأ ِأ َمليٌك، إيََّّ َِ َصلَّى اَّللَُّ عَ  -َولَيأَس َْلُ َحيأُث  -َليأهي َوَسلَّ
َرَأةً »يَ ُقوُل:  ُِ امأ َرُه ا َأمأ ٌم َولَّوأ ليَح قَ وأ َأ  « .َلنأ يُ 
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َتَمى فييَها، َوَجَعَل جَ  ، فَاحأ ِأ ِأ َعَلى َطرييقيهي رََكُه الطََّلُب، َفَصعيَد قَ لأَعًة َْلُ ، َأدأ ََزَم إييَواّني ا اَّنأ ََلُل فَ َلمَّ
َها َمنأ  يني َعَلي أ ،  الدِي ََ تُ ُلو ََ َويَ قأ َهُبو ، يَ ن أ ، َوفَ رََّق َعَساكيَرُه يفي بيََلدي الأُكرأجي ُزولي َن الن ُّ َُيأُصُرَها َوََيأنَ ُعُه مي

َدُه، َلَمَلَك الأبيََلَد بيَغريأي  نأ تيَبأييَز َما َأوأَجَب َعوأ ََل َما َأََتُه مي ََ الأبيََلَد، فَ َلوأ ََ َوَُيَرِيبُو ُبو  تَ َعٍب َوََل َوَيسأ
رٍي َوَطرييٍد. َ قَتييٍل َوَأسي ِأ َبنيأ َلَها َكانُوا َقدأ َهَلُكوا، فَ ُه ََّ َأهأ َ  َمَشقٍَّة ; ْلي

 
هي َزوأَجَة ُأوزأَبَك. يَنَة َكنأَجَة، َونيَكاحي يني إيََل تيَبأييَز، َوُملأكيهي َمدي دي َجََللي الدِي ُر َعوأ  ذيكأ

نأ َهزيَيَةي الأ  يني مي ا فَ رََغ َجََلُل الدِي َا َمَع َلمَّ لأُمَقامي ِبي ِأ ِبي ، َوَدَخَل الأبيََلَد َوَبثَّ الأَعَساكيَر فييَها، َأَمَرُه ُكرأجي
، َوَعاَد إيََل تيَبأييَز. يني َياثي الدِي يهي غي  َأخي

َظ الأبَ َلَد، َوي َ  ََ ََ َقدأ َخلََّف َوزييَرُه َشَرَف الأُملأكي يفي تيَبأييَز ليَيحأ هي أَنَُّه َكا دي نأُظَر يفي َمَصاليحي َوَسَبُب َعوأ
ُم َعَلى ُكلِي َمنأ يفي ا ، َوُهَو الأُمَقدَّ يني الطُّغأَرائييِي يَّةي، فَ بَ َلَغُه َعنأ رَئييسي تيَبأييَز َوَِشأسي الدِي ، َوَعنأ الرَّعي لأبَ َلدي

تيَنا  مأ َُوا َعَلى اَلي َتَمُعوا، َوََتَاَل ِأ َقدي اجأ نَي، َأَّنَُّ مي َن الأُمَقدَّ َا مي ، َوإيَعاَدةي الأبَ َلدي َغريأيِهي يني عي َعَلى َجََللي الدِي
َضرأََن أُ  َنا َعَليأهي َوَأحأ َذا َعَصي أ ، فَإي يني َقدأ َقَصَد بيََلَد الأُكرأجي ََّ َجََلَل الدِي وزأَبَك َوَمنأ إيََل ُأوزأَبَك، َوقَاُلوا: إي

دي  يني إيََل الأَعوأ َطرُّ َجََلُل الدِي َن الأَعَساكيري، ُيضأ ، َمَعُه مي ُر َعَلى الأُمَقامي دي َذا َعاَد تَبيَعُه الأُكرأُج، َفََل يَ قأ ، فَإي
َزيَيَُة. ُِّ َعَليأهي اْلأ ريهي، َوتَتي ُدونَُه، فَ يَ نأَحلُّ نيظَاُم َأمأ صي ُع ُأوزأَبُك َوالأُكرأُج َويَ قأ  َوََيأَتمي

َنا  َُوي أ رُي اْلأ يني َيسي ََّ َجََلَل الدِي ِأ َعَلى َأ َرُه ا َأمأ ، فَ بَ نَ وأ ِأ ُه ن أ تيَياطًا مي ، َوَيََتَيَُّث يفي الطَّرييقي احأ إيََل بيََلدي الأُكرأجي
َاَل، فَ  يني يُ َعرِيفُُه اْلأ َََبُ إيََل الأَوزييري، فََأرأَسَل إيََل َجََللي الدِي ُقوا َعَلى َذليَك، أََتى اْلأ ََ ا ات َّ َََبُ فَ َلمَّ َأََتُه اْلأ

، ف َ  ا َوَقدأ قَاَرَب بيََلَد الأُكرأجي ، فَ َلمَّ ِأ ِأ َوَهَزَمُه ا، فَ َلقييَ ُه ًئا، َوَساَر َْنأَو الأُكرأجي ُمُيدًّ نأ َذليَك َشي أ رأ مي ِأ يُظأهي َل
ِأ يفي  ُت ََ أَن أ َََبي َكَذا وََكَذا، فَ ُتقييُمو َن اْلأ َكريهي: إينَِّني َقدأ بَ َلَغِني مي َُمَراءي َعسأ ، قَاَل ْلي ِأ ُه ن أ  الأبيََلدي َعَلى فَ رََغ مي

َأ ُأَعرِي َما أَ  ُت َأ َأ نَِّني خي ، فَإي ِأ هي نأ بيََلدي ِأ مي َكَنُك ُُتأ بيهي، َوََتأرييبي َما َأمأ َيرأ نأ قَ تألي َمنأ َظ ِأ َعَليأهي مي ُت ِأ قَ بأَل ن أ َفُك
ٌف. ِأ َوَهٌن َوَخوأ  َهزيَيَةي الأُكرأجي ; ليَئَلَّ يَ لأَحَقُك
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، َوَعاَد ُهَو إي  ِأ َا، فََأمَّا الرَّئييُس فََأَمَر فََأقَاُموا َعَلى َحاْليي ََل تيَبأييَز، َوقَ َبَض َعَلى الرَّئييسي َوالطُّغأَرائييِي َوَغريأيِهي
 ََ ََ ظَاليًما، فَ  نأُه، وََكا َها مي ، وَُكلُّ َمنأ َلُه َعَليأهي َمظأَلَمٌة فَ لأَيأأُخذأ لي الأبَ َلدي َأ يُطَاَف بيهي َعَلى َأهأ ريَح النَّاُس َأ

، تَ َزوََّج َزوأَجةَ بيَذليَك، ُثَّ  ُر الأبَ َلدي تَ َقاَم َلُه َأمأ ِأ َواسأ ُه ن أ ا فَ رََغ مي ََ َفُحبيُسوا، فَ َلمَّ  ُأوزأَبَك  قَ تَ َلُه، َوَأمَّا الأَباُقو
َنَُّه ثَ َبَت َعنأ ُأوزأَبَك أَنَُّه َحَلَف بيَطََل  َا َصحَّ َلُه نيَكاُحَها ; ْلي َي طُغأُرَل، َوإيََّّ لأطَا َنَة السُّ ُتُل اب أ قيَها أَنَُّه ََل يَ قأ

يني  ، َنَكَحَها َجََلُل الدِي نيي هي الأَيمي َذي ا َوَقَع الطَََّلُق ِبي ُُه ). . . . .( ُثَّ قَ تَ َلُه، فَ َلمَّ ، َوَأقَاَم َِمأُلوًكا َلُه اَسأ
يَنةي َكنأَجَة َفَمَلُكوَها، َوفَ  َها َجيأًشا إيََل َمدي ن أ ًة، َوَسريََّ مي ارَقَ َها ُأوزأَبُك إيََل قَ لأَعةي َكنأَجَة فَ َتَحصََّن بيتيَبأييَز ُمدَّ

 فييَها.
، فََأرأَسَل أُ  ذي َخأ بي َواْلأ هأ لن َّ هي الأَقلأَعةي ِبي َعأَمالي َهذي يني تَ َعرَُّضوا ْلي ََّ َعَساكيَر َجََللي الدِي وزأَبُك إيََل فَ بَ َلَغِني َأ

ُكو، َويَ ُقوُل: ُكنأُت ََل َأرأضَ  يني َيشأ َأ َتُكفَّ َجََللي الدِي َأُل َأ ، فََأََن َأسأ َحاِي َالي ليبَ عأضي َأصأ هي اْلأ َذي ى ِبي
َن ال يَها مي َها َمنأ َُيأمي يني إيلَي أ َها. فََأرأَسَل َجََلُل الدِي َعأَمالي َعن أ هي اْلأ َي الأُمَتَطرِيَقَة إيََل َهذي َيأدي َعرُّضي َْلَا اْلأ ت َّ

. ِأ َحابيهي َوَغريأيهي نأ َأصأ  مي
 

ُر َوفَ  يني اَّللَّي.ذيكأ ري ليدي ةي النَّاصي ََ َليي  اةي اْلأ
يني اَّللَّي أَبُو الأَعبَّاسي  ُر ليدي ُة النَّاصي ََ َليي َ اْلأ ، تُ ُويفِي ََ ري رََمَضا نأ َشهأ َلٍة مي َر لَي أ َنةي آخي هي السَّ َُد بأُن يفي َهذي  َأْحأ

َسني بأني الأُمسأ  ٍد اْلَأ ري اَّللَّي أَِي ُُمَمَّ مأ يءي ِبَي َتضي َّللَّي أَِي الأُمسأ ري ِبي َتظأهي َّللَّي أَِي َعبأدي اَّللَّي بأني الأُمسأ دي ِبي تَ نأجي
َتدي  دي بأني الأُمقأ ري اَّللَّي أَِي الأَعبَّاسي ُُمَمَّ َمأ َيي ْلي َت ََّري يُوُسَف بأني الأُمقأ ََد بأني الأُمَظ ري اَّللَّي أَِي الأَعبَّاسي َأْحأ مأ ي ِبَي

ِي َعبأدي اَّللَّي بأ  َّللَّي أَِي الأعَ الأَقاسي ري ِبي ٍََر َعبأدي اَّللَّي بأني الأَقادي ري اَّللَّي أَِي َجعأ مأ دي بأني الأَقائيِي ِبَي ريَةي ُُمَمَّ خي بَّاسي ني الذَّ
َّللَّي أَِي الأَعبَّا دي ِبي ري بأني الأُمعأَتضي ََ لي َجعأ ضأ ََ َّللَّي أَِي الأ ري ِبي َتدي َحاَق بأني الأُمقأ ََد بأني إيسأ ََد بأني الأُمَوفَّقي َأْحأ سي َأْحأ

ََ وَ  َا َكا ًة، َوإيََّّ ََ ٍر الأُمتَ وَكِيلي َعَلى اَّللَّي، َوَلَأ َيُكني الأُمَوفَُّق َخليي ََ دي بأني َجعأ ََد ُُمَمَّ يهي أَِي َأْحأ دي َأخي َّ َعهأ ِلي
، َفَصاَر َوَلُدُه الأ  دي دي َعَلى اَّللَّي، َفَماَت قَ بأَل الأُمعأَتمي دي َعَلى اَّللَّي.الأُمعأَتمي دي الأُمعأَتمي َّ َعهأ َّللَّي َوِلي ُد ِبي  ُمعأَتضي
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يدي بأني ُمَُ  ََ الرَّشي دي بأني َهاُرو َحاَق ُُمَمَّ َّللَّي أَِي إيسأ ِي ِبي ََ الأُمتَ وَكِيُل َعَلى اَّللَّي بأُن الأُمعأَتصي يِي وََكا دي ٍد الأَمهأ مَّ
ٍر َعبأدي اَّللَّي  ََ َي بأني أَِي َجعأ ، َرضي دي بأني َعلييِي بأني َعبأدي اَّللَّي بأني الأَعبَّاسي بأني َعبأدي الأُمطَّليبي الأَمنأُصوري بأني ُُمَمَّ

. ِأ ُه  اَّللَُّ َعن أ
نأ فَ َلقي الصََّباحي َعُموًدا. نأ َِشأسي الضَُّحى ... نُورًا َومي ََّ َعَليأهي مي  َنَسٌب َكَأ

ََ يفي آَِبئيهي َأرأبَ َعَة َعشَ  َ َفَكا ِأ َمنأ َوِلي ََ فييهي اَء، وََكا ََ ُ ُخَل ََ َغريأ ِأ ُكلُّ َمنأ لَُه َلَقٌب، َوالأَباُقو ًََة، َوُه َر َخليي
نأ َبِني الأَعبَّاسي  اءي مي ََ َُل ، َوَأمَّا َِبقيي اْلأ ، َوالأُمَوفَُّق بأُن الأُمتَ وَكِيلي ُد بأُن الأَقائيِي َد ُُمَمَّ نأ الأَعهأ ِأ َيُكونُوا مي فَ َل



ي َأَخاآِبَ  َادي ََ ُموَسى اْلأ َلُه، وََكا َ قَ ب أ ََّاُح أَبُو الأَعبَّاسي َعبأُد اَّللَّي َأَخا الأَمنأُصوري َوِلي ََ السَّ يدي  ئيهي، َفَكا الرَّشي
ِي وَ  يدي َأَخَويي الأُمعأَتصي َنا الرَّشي َُ اب أ نُي َوَعبأُد اَّللَّي الأَمأأُمو َمي ٌد اْلأ ََ ُُمَمَّ َلُه، وََكا َ قَ ب أ ََ َوِلي َلُه، وََكا ليَيا قَ ب أ

َ بَ عأَدُه. ُر بأُن الأُمتَ وَكِيلي َوِلي َتصي ٌد الأُمن أ  ُُمَمَّ
دي بأني الأُمعأتَ  َُد بأُن ُُمَمَّ َّللَّي أَبُو الأَعبَّاسي َأْحأ َتعينُي ِبي َّللَّي الأُمسأ ري ِبي َتصي َ بَ عأَد الأُمن أ َ بَ عأَد ُثَّ َوِلي ، َوَوِلي ِي صي

َتعينيي الأُمعأت َ  َّللَّي الأُمسأ ي ِبي َتدي َ بَ عأَد الأُمعأتَ زِي الأُمهأ ، َوَوِلي ٌد، َوقييَل َطلأَحُة، َوُهَو ابأُن الأُمتَ وَكِيلي َّللَّي ُُمَمَّ زُّ ِبي
ُر وَ  َتصي ، فَالأُمن أ َُد بأُن الأُمتَ وَكِيلي ُد َعَلى اَّللَّي َأْحأ َ بَ عأَدُه الأُمعأَتمي ، ُثَّ َوِلي ُد بأُن الأَواثيقي ُد الأُمعأ ُُمَمَّ َتمي تَ زُّ َوالأُمعأ

يني اَّللَّي. ري ليدي َدادي النَّاصي نأ َأجأ هي، َوالأُمَوفَُّق مي ي ابأُن َعمِي َتدي ، َوالأُمهأ َوُة الأُمَوفَّقي  إيخأ
َيي َت ٍد َعلييٌّ الأُمكأ ُنُه أَبُو ُُمَمَّ دي اب أ َ بَ عأَد الأُمعأَتضي ، َوَوِلي دي ُد بَ عأَد الأُمعأَتمي َ الأُمعأَتضي َّللَّي، َوُهَو َأُخو  ُثَّ َوِلي ِبي

ُد بأُن  َّللَّي أَبُو َمنأُصوٍر ُُمَمَّ ُر ِبي َّللَّي َأُخوُه الأَقاهي ري ِبي َتدي َ بَ عأَد الأُمقأ َّللَّي، َوَوِلي ري ِبي َتدي َ بَ عأَد الأُمقأ ، َوَوِلي دي الأُمعأَتضي
َتدي  ُد بأُن الأُمقأ َّللَّي أَبُو الأَعبَّاسي ُُمَمَّ ي ِبي ري الرَّاضي  ري.الأَقاهي

َي  َتكأ َ بَ عأَدُه الأُمسأ ري، ُثَّ َوِلي ُِ بأُن الأُمَقَتدي ي َراهي َحاَق إيب أ َ بَ عأَدُه الأُمتَّقيي َّلليَّي أَبُو إيسأ ِي ُثَّ َوِلي َّللَّي أَبُو الأَقاسي ي ِبي
َ بَ عأَدُه الأ  ، ُثَّ َوِلي دي َّللَّي َعلييِي بأني الأُمعأَتضي َيي ِبي َت ، َعبأُد اَّللَّي ]بأُن[ الأُمكأ ٍر َعبأُد الأَكريميي يُع َّلليَّي أَبُو َبكأ ُمطي

َيي. َت يهي الأُمكأ َيي ابأُن َأخي َتكأ يُع بَ ُنوُه، َوالأُمسأ ي َوالأُمتَّقيي َوالأُمطي ُر َوالرَّاضي  فَالأَقاهي
َّللَّي  ُر ِبي َ بَ عأَد الطَّائيعي الأَقادي َتديري، ُثَّ َوِلي َ[ الطَّائيُع َّلليَّي بأُن الأُمقأ يني ]ُثَّ َوِلي ري ليدي َدادي النَّاصي نأ َأجأ ، ]َوُهَو[ مي

َّللَّي أَبُو َمنأ  ُد ِبي ََتأشي ُنُه الأُمسأ َ بَ عأَدُه اب أ َّللَّي، ]ُثَّ َوِلي ُر ِبي َتظأهي َ بَ عأَدُه الأُمسأ َ بَ عأَد اَّللَّي، ُثَّ َوِلي ُصوٍر، َوَوِلي
رٍ  ََ ُد أَبُو َجعأ ُنُه الرَّاشي َّللَّي[ اب أ دي ِبي ََتأشي ُد َأُخوالأُمسأ ََتأشي  ، فَالأُمسأ
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َياقي َنَسبي النَّا َّنأ لَيأَس يفي سي َ اْلأيََلَفَة ِمي ُع َمنأ َوِلي يهي، َفَجمأ َّللَّي ابأُن َأخي ُد ِبي َعَة الأُمتَّقيي، َوالرَّاشي ري تيسأ صي
ًة. ََ  َعَشَر َخليي

ري ُأمَّ َوَلٍد، تُ رأكييًَّة، اَسأُهَ  ُهٍر وََكاَنتأ ُأمُّ النَّاصي َرَة َأشأ تًّا َوَأرأبَعينَي َسَنًة َوَعشأ ََلفَ ُتُه سي ا زُُمرُُّد، وََكاَنتأ خي
ِأ َيلي اْلأيََلَفَة َأطأَوَل ُمدَّ  رييًبا، فَ َل ُرُه َْنأَو َسبأعينَي َسَنًة تَ قأ ََ ُعمأ ًما، وََكا رييَن يَ وأ شأ نأُه إيَلَّ َما َوََثَانيَيًة َوعي ًة مي

ري  تَ نأصي َ َوَلُه  قييَل َعني الأُمسأ نَُّه َوِلي تِينَي َسَنًة، َوََل اعأتيَباَر بيهي، فَإي نَُّه َوِلي سي َر، فَإي صأ بي مي َّللَّي الأَعَلوييِي َصاحي ِبي
حُّ ويََليَ ُتُه. نينَي، َفََل َتصي  َسبأُع سي

لأُكلِييَّةي  َرََكةي ِبي ًَل َعني اْلأ نينَي َعاطي يني اَّللَّي َثََلَث سي ُر ليدي َرى َوبَقيَي النَّاصي ُخأ نَ يأهي َواْلأ َدى َعي أ ، َوَقدأ َذَهَبتأ إيحأ
ًما َوَماَت. رييَن يَ وأ شأ نأطَارأََّي عي ري َأَصابَُه ُدوسي َمأ ري اْلأ ا، َويفي آخي ًَ َا إيبأَصارًا َضعيي ُر ِبي  يُ بأصي

، َوَلَأ يُطأليقأ يفي ُطولي َمَرضي  ِأ ُرُه َم ذيكأ ُة ُوَزرَاَء، َوَقدأ تَ َقدَّ دَّ َن الرُُّسومي َوَوَزَر لَُه عي َدثَُه مي ََ َأحأ ًئا َكا هي َشي أ
ُلهُ  رََّق َأهأ ََ هي الأعيَراَق، َوتَ  مي يَّتيهي ظَاليًما، َفَخرََّب يفي َأَّيَّ ريَةي، يفي رَعي ََ قَبييَح السِي َائيَرةي، وََكا ، َوَأَخَذ  اْلأ يفي الأبيََلدي



َء َوضي  يأ َعُل الشَّ َأ ََ يَ  ، وََكا ِأ َواَْلُ ِأ َوَأمأ ََلَكُه َر َأمأ طي َأ َياَفةي بيبَ غأَداَد ; لييُ  َل ُدوَر الضِي نأ َذليَك أَنَُّه َعمي ُه، َفمي دَّ
، فَ بَ  اجي َيافَةي ليلأُحجَّ َل ُدوَر الضِي ًة، ُثَّ َقَطَع َذليَك، ُثَّ َعمي ، فَ َبقيَيتأ ُمدَّ ََ َها يفي رََمَضا قيَيتأ النَّاُس َعَلي أ

ًة، ُثَّ َبطََّلَها، َوَأطأَلَق بَ عأضَ  هي يفي  ُمدَّ َدَها بيبَ غأَداَد َخاصًَّة، ُثَّ َأَعاَدَها. َوَجَعَل ُجلَّ ِهَِي الأُمُكوسي الَِّتي َجدَّ
يعيهَ  َة يفي الأبيََلدي َجَي َُتُ وَّ ةي، فَ َبطََّل الأ َُتُ وَّ ، َوَسَراوييََلتي الأ يبي ، َوالطُُّيوري الأَمَناسي يي الأبُ نأُدقي ا، إيَلَّ َمنأ رَمأ

نأُه سَ  ةي.يَ لأَبُس مي َُتُ وَّ نأُه َسَراوييََلتي الأ َن الأُمُلوكي مي َعى إيلَيأهي، َولَبيَس َكثيرٌي مي  َراوييَل يُدأ
لأبُ نأ  َي ِبي نأ طُُيوريهي، َوَمَنَع الرَّمأ َخُذ مي يَب ليَغريأيهي إيَلَّ َما يُ ؤأ ُدقي إيَلَّ َمنأ وََكَذليَك أَيأًضا َمَنَع الطُُّيوَر الأَمَناسي

ي إيلَيأهي  َتمي نأ يَ ن أ َيتي مي ًدا يُ َقاُل َلُه ابأُن السَّ لأعيَراقي َوَغريأيهي إيََل َذليَك إيَلَّ إينأَساًَن َواحي ، فََأَجابَُه النَّاُس ِبي
َزييلي ليرَيأ  ُبُه يفي الأَمالي اْلأ ، فََأرأَسَل إيلَيأهي يُ َرغِي امي لشَّ َن الأعيَراقي َوْلَيَق ِبي نَُّه َهَرَب مي َي عَ بَ غأَداَد، فَإي نأُه، مي

تيَناَع مي  مأ قَائيهي أَنأَكَر َعَليأهي اَلي دي ََّ بَ عأَض َأصأ ، فَ بَ َلَغِني َأ َعلأ َأ ِأ يَ  يي إيلَيأهي، فَ َل ، َويُ نأَسَب يفي الرَّمأ ذي الأَمالي نأ َأخأ
ةي، إيَلَّ َأَنَ  ََ ي ليلأَخليي َيا َأَحٌد إيَلَّ يَ رأمي ن أ ًرا أَنَُّه لَيأَس يفي الدُّ َييِني َفخأ  .فَ َقاَل: َيكأ

ُِ إيلَيأهي  ََ َسَبُب َما يَ نأُسُبُه الأَعَج ُُموري، وََكا ِي اْلأ نأ َأعأَظ َياءي مي َشأ هي اْلأ َذي ََةي ِبي َليي ََ َغَراُم اْلأ نأ  َفَكا يًحا مي َصحي
ِأ يفي َذليَك، فَ ُهَو الطَّامَّةُ  ، َورَاَسَلُه ي َأطأَمَع التَََّتَ يفي الأبيََلدي  أَنَُّه ُهَو الَّذي
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. ٍِ ي نأَدَها ُكلُّ َذنأٍب َعظي ُغُر عي َى الَِّتي َيصأ  الأُكَبأ
 

ري اَّللَّي. مأ ري ِبَي ََلَفةي الظَّاهي ُر خي  ذيكأ
ةي ا ََ َليي دي ابأني اْلأ ٍر ُُمَمَّ ريي أَِي َنصأ َمي ُطأَبَة ليْلأ اَئٍة اْلأ مي يني اَّللَّي َقدأ ذََكرأََن َسَنَة ََخأٍس َوََثَانينَي َوََخأسي ري ليدي  لنَّاصي

نأ ويََليَةي الأ  ُة مي ََ َليي ، ُثَّ بَ عأَد َذليَك َخَلَعُه اْلأ َن الأبيََلدي دي يفي الأعيَراقي َوَغريأيهي مي ، َوَأرأَسَل إيََل بيويََليَةي الأَعهأ دي َعهأ
هي  ََ َيَييُل إيََل َوَلدي َنَُّه َكا َا فَ َعَل َذليَك ; ْلي ُطأَبةي َلُه، َوإيََّّ ََّ الأَوَلَد  الأبيََلدي يفي َقطأعي اْلأ َََق َأ ، فَات َّ الصَّغيريي َعلييٍِ

، فَ  دي ُ َوِليِي الأَعهأ ةي َوَلٌد َغريأ ََ اَئٍة، َوَلَأ َيُكنأ ليلأَخليي تِيمي َرَة َوسي َنَِتأ َعشأ َ َسَنَة اث أ ُطرَّ إيََل إيَعاَدتيهي، الصَّغيرَي تُ ُويفِي اضأ
ري ََل ي َ  َجأ تيَياطي َواْلأ حأ ٍء.إيَلَّ أَنَُّه ََتأَت اَلي  َتَصرَُّف يفي َشيأ

ري ا مأ ري ِبَي لظَّاهي َعةي، َوتَ َلقََّب ِبي ذي الأبَ ي أ َخأ َضَر النَّاَس ْلي َ اْلأيََلفََة َوَأحأ َ أَبُوُه، َوِلي ا تُ ُويفِي ََّ َأَِبُه فَ َلمَّ َّللَّي، َوَعََن َأ
َ اْلأي  ري َعنأُه، َفَظَهَر َوَوِلي َمأ َحابيهي َأرَاُدوا َصرأَف اْلأ يَع َأصأ نأ َأَحٍد.َوَجَي ري اَّللَّي ََل بيَسعأٍي مي مأ  ََلَفَة ِبَي

، فَ َلوأ قييَل إينَّ  َي َما َأَعاَد بيهي ُسنََّة الأُعَمَريأني َسا حأ لي َواْلأي َن الأَعدأ َ اْلأيََلَفَة، َأظأَهَر مي ا َوِلي ُه َلَأ َيلي اْلأيََلَفَة َوَلمَّ
َلُه َلكَ  ث أ مي أَبييهي بَ عأَد ُعَمَر بأني َعبأدي الأَعزييزي مي َوالي الأَمغأُصوبَةي يفي َأَّيَّ َمأ َن اْلأ نَُّه َأَعاَد مي قًا، فَإي ََ الأَقائيُل َصادي ا

ميي يفي  ََراجي الأَقدي يعيَها، َوَأَمَر ِبييَعاَدةي اْلأ ًئا َكثيريًا، َوَأطأَلَق الأُمُكوَس يفي الأبيََلدي َجَي َلُه َشي أ ، َوقَ ب أ يعي الأعيَراقي َجَي
ُقطَ  َأ َيسأ َها  َوَأ ن أ ََ ُُيَصَُّل مي ََّ قَ رأيََة بَ عأُقوَِب َكا نأ َذليَك َأ ََ َكثيريًا ََل ُُيأَصى، َفمي َدُه أَبُوُه، وََكا يُع َما َجدَّ َجَي



َها ُكلَّ َسَنٍة َثََ  ن أ َخُذ مي ََ يُ ؤأ يني اَّللَّي، َكا ُر ليدي ا تَ َوَلَّ النَّاصي يَناٍر، فَ َلمَّ َرةي آََلفي دي َيًا َْنأَو َعشأ ََ أَلأفي اَقدي نُو
َها َهَذا الأ  ن أ َذتأ َحَّتَّ َصاَر ُُيَصَُّل مي ِأ ُأخي ََلَكُه ََّ َأمأ تَ َغاثُوا، َوذََكُروا َأ ُلَها َواسأ يَناٍر، َفَحَضَر َأهأ َلُغ، دي َمب أ

ََّ َهَذا الأمَ  يَناٍر، َفقييَل لَُه: إي َرُة آََلفي دي مُي َوُهَو َعشأ ََراُج الأَقدي َخَذ اْلأ َأ يُ ؤأ ُل إيََل فََأَمَر َأ َلَغ َيصي ب أ
نأ  ََ الأُمطأَلُق مي َذا َكا َرى، فَإي َهاٍت ُأخأ نأ جي َُ الأعيَوُض؟ فََأقَاَم َْلُُِ الأعيَوَض مي نأ أَيأَن َيُكو ، َفمي َي َز  الأَمخأ

يلَ  َمي َعاليهي اْلأ نأ َأف أ ؟ َومي يَناٍر، َفَما الظَّنُّ بيَباقيي الأبيََلدي َدٍة َسبأعينَي أَلأفي دي َهٍة َواحي ََراجي جي ذي اْلأ خأ ةي أَنَُّه َأَمَر ِبَي
ََلَك الَِّتي   َمأ ََّ اْلأ ، َوذََكُروا َأ لي الأعيَراقي نأ َأهأ يعيَها، َفَحَضَر َكثيرٌي مي نأ َِبقيي الأبيََلدي َجَي َوَّلي مي َخُذ اْلأ ََ يُ ؤأ َكا

، َومَ  َجاريَها َوُخرِيَبتأ ثَ ُر َأشأ َيًا َقدأ يَبيَس َأكأ ََراُج َقدي َها اْلأ ن أ ُل مي َيي َدخأ َوَّلي ََل َي ََراجي اْلأ ْلأ ََّت ُطوليُبوا ِبي
ُب َفََل  اهي نأ ُكلِي َشَجَرٍة َسلييَمٍة، َوَأمَّا الذَّ ََراُج إيَلَّ مي َخَذ اْلأ َأ ََل يُ ؤأ ، فََأَمَر َأ ََراجي ْلأ نأُه  الأَباقيي ِبي َخُذ مي يُ ؤأ

ا. دًّ ٌِ جي ي ٌء، َوَهَذا َعظي  َشيأ
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نأ َذليَك أَ  ََ َومي بيُضو َف قيريَاٍط، يَ قأ َهبي َتزييُد َعَلى َصنأَجةي الأبَ َلدي نيصأ ََ َلُه َصنأَجُة الذَّ ََ َكا َز ََّ الأَمخأ يأًضا َأ
َع بيَذليَك َفَخَرَج َخطُُّه إي  َا النَّاُس، َفَسمي لصَّنأَجةي الَِّتي ليلأبَ َلدي يَ تَ َعاَمُل ِبي ََ ِبي َا الأَماَل، َويُ عأُطو ، ََل الأَوزييري ِبي

ِأ َأوأ َوزَنُوهُ  ََ َوإيَذا َكاُلوُه ُفو تَ وأ َتاُلوا َعَلى النَّاسي َيسأ يَن إيَذا اكأ َينَي الَّذي َِي ََ َأََل َوَأوََّلُه }َويأٌل ليلأُمَط ُرو ِأ َُيأسي
{ ]املطََني:  ٍِ ي ٍم َعظي ََ لييَ وأ ُعوثُو ِأ َمب أ َر  1َيُظنُّ ُأولَئيَك َأَّنَُّ َمأ ََّ اْلأ َكَذا وََكَذا، فَ تُ َعاُد [ . َقدأ بَ َلَغَنا َأ

، َوالأيَ ُهوُد َوالنََّصاَرى. ََ ليُمو َا الأُمسأ َي إيََل الصَّنأَجةي الَِّتي يَ تَ َعاَمُل ِبي َز  َصنأَجُة الأَمخأ
َنةي الأمَ  ََ يفي السَّ َناُه َفَكا َلٌغ َكثيرٌي، َوَقدأ َحَسب أ ََّ َهَذا َمب أ وَّابي إيلَيأهي يَ ُقوُل: إي َيةي ََخأَسًة َفَكَتَب بَ عأُض الن ُّ اضي
ائَةي أَلأٍف  ، َويَ ُقوُل: َلوأ أَنَُّه َثََلُث مي ََواَب يُ نأكيُر َعَلى الأَقائيلي يَناٍر، فََأَعاَد اْلأ ََ َوَثََلثينَي أَلأَف دي َوََخأُسو

يَناٍر يُطأَلُق.  أَلأَف دي
َم إيََل وََكَذليَك أَيأًضا فَ َعَل يفي إيطأََلقي زيََّيَدةي الصَّنأَجةي الَِّتي ليلدِي  يَناٍر َحبٌَّة، َوتَ َقدَّ َي يفي ُكلِي دي ، َوهي َي يَوا

، َوَأقَاَم رَُجًَل  ٍَ نأ َغريأي إيذأ يًحا ِبييلأٍك يُعييُدُه إيلَيأهي مي ََّ ُكلَّ َمنأ َعَرَض َعَليأهي كيَتاًِب َصحي ي َأ ًا يفي الأَقاضي  َصاْلي
ََ الرَّ  ، وََكا رييِي َوبَ يأتي الأَمالي شأ ، ويََليَةي اْلَأ َرأَحامي َأ ُأَورِيَث َذويي اْلأ َهِبي َأ نأ َمذأ َبلييًّا، فَ َقاَل: إينَِّني مي ُجُل َحن أ

ي َحقٍِ َحقَّ  َعَل َذليَك، َولييُت َوإيَلَّ َفََل. فَ َقاَل َلُه: َأعأطي ُكلَّ ذي َأ َأف أ نينَي َأ مي رُي الأُمؤأ ََ َأمي َأ َأذي ُه، َواتَّقي فَإي
َواُه.  اَّللََّ َوََل تَ تَّقي سي

َلي  ُتُب ُمطَاَلَعًة إيََل اْلأ َاريَس بيُكلِي َدرأٍب يُ َبكِيُر، َوَيكأ ََّ اْلأ ََّ الأَعاَدَة َكاَنتأ بيبَ غأَداَد َأ َها َأ ن أ َد َومي َا ََتَدَّ ةي ِبي ََ ي
قَاءي بيبَ عأٍض َعَلى نُ زأَهٍة، َأوأ ََسَاٍع، َأوأ َغريأي َذليكَ  دي َصأ تيَماعي بَ عأضي اْلأ َن اجأ َوى يفي َدرأبيهي مي َتُب َما سي ، َوُيكأ

ََُة  َليي َ َهَذا اْلأ ا َوِلي ، فَ َلمَّ ٍِ ي ٍر َعظي نأ َهَذا يفي َحجأ ََ النَّاُس مي نأ َصغيرٍي وََكبيرٍي، َفَكا َجَزاُه اَّللَُّ  -َذليَك مي
ًا  َوالي النَّاسي أَتَ تأُه الأُمطَاَلَعاُت َعَلى الأَعاَدةي، فََأَمَر بيَقطأعيَها، َوقَاَل: َأيُّ َغَرٍض لَنَ  -َخريأ ا يفي َمعأريفَةي َأحأ



ََّ الأَعامَّ  لَتيَنا، فَقييَل َلُه: إي َنا إيَلَّ َما يَ تَ َعلَُّق ِبيََصاليحي َدوأ ُتُب َأَحٌد إيلَي أ ؟ َفََل َيكأ ِأ ُسُد بيَذليَك، يفي بُ ُيوَتيي َأ َة تَ 
. ِأ ليَحُه َأ ُيصأ ُعو اَّللََّ َأ ُِ َشرَُّها، فَ َقاَل: َْنأُن َندأ  َويَ عأُظ

َم  َها َأَّيَّ ََ َقدأ َساَر إيلَي أ َط، وََكا نأ َواسي َي مي يَوا ُب الدِي َ اْلأيََلَفَة، َوَصَل َصاحي ا َوِلي َها أَنَُّه َلمَّ ن أ ري َومي النَّاصي
يَناٍر، وََكَتَب ُمطَالَ  اَئةي أَلأفي دي َن الأَمالي َما يَزييُد َعَلى مي عيَد، َوَمَعُه مي ، فَُأصأ َوالي َمأ يلي اْلأ صي ُن ليَتحأ َعًة تَ َتَضمَّ

َأ يُ َعاَد إيََل َأرأَِببيهي، َفََل َحاَجةَ  ََواَب ِبَي َر يفي َْحأليهي، فََأَعاَد اْلأ َمأ ريُج اْلأ َتخأ َر َما َمَعُه، َوَيسأ  لََنا إيلَيأهي، ذيكأ
. ِأ يُد َعَليأهي  فَُأعي
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، َوأَ  َي ُجو ََ يفي السُّ َرَج ُكلَّ َمنأ َكا َها أَنَُّه َأخأ ن أ َرَة َومي ي َعشأ ، َوَأرأَسَل إيََل الأَقاضي ِأ ُه ن أ َذ مي َمَر ِبييَعاَدةي َما ُأخي
رأعي َولَيأَس َلُه َماٌل. يَ َها َعنأ ُكلِي َمنأ ُهَو َُمأُبوٌس يفي َحبأسي الشَّ يَناٍر لييُ عأطي  آََلفي دي

ََّيري  لي َودي صي َعاَر يفي الأَموأ َسأ ََّ اْلأ ني نييَّتيهي ليلنَّاسي َأ نأ ُحسأ َعاُر،  َومي َسأ َزييَرةي َكاَنتأ َغاليَيًة، فَ َرُخَصتي اْلأ اْلأ
َها الأَكثيريُ  ن أ َل مي َأ يَبييَع ُكلُّ َمنأ َأرَاَد الأبَ يأَع ليلأَغلَّةي، َفُحمي َها، َوَأ َطأعيَمةي إيلَي أ ي ََل َوَأطأَلَق َْحأَل اْلأ  الَّذي

ًئا، عأَر َقدأ َغََل َشي أ ََّ السِي ، َوَهُؤََلءي  ُُيأَصى، َفقييَل َلُه: إي ََ ليُمو نأُه، فَ َقاَل: ُأولَئيَك ُمسأ َلَحُة الأَمنأُع مي َوالأَمصأ
ُولَئيَك. َنا النََّظُر ْلي ، َكَذليَك َيَيُب َعَلي أ ري َهُؤََلءي َنا النََّظُر يفي َأمأ ، وََكَما َيَيُب َعَلي أ ََ ليُمو  ُمسأ

َراءي الَِّتي لَُه َطَعا َهأ َن اْلأ َأ يُ َباَع مي َعاُر َوَأَمَر َأ َسأ َعُلوا َذليَك، فَ َرُخَصتي اْلأ ََ ُُه، فَ  َّا يَبييُع َغريأ ٌم َأرأَخُص ِمي
يَنا وٍك بيدي َ، ُكلُّ َمكُّ ا َوِلي لي َلمَّ صي عأُر يفي الأَموأ ََ السِي َّا َكاَنتأ َأوًََّل، وََكا ثَ ُر ِمي ِأ أَيأًضا َأكأ نأَدُه ٍر َوَثََلثَةي عي

،  قَ َرارييَط، َفَصاَر ُكلُّ َأرأبَ َعةي  بأسي ري َوالدِي َن التَّمأ َياءي مي َشأ ٍم قَلييَلٍة، وََكَذليَك َِبقيي اْلأ يَناٍر يفي َأَّيَّ َمَكاكييَك بيدي
ِي َوَغريأيَها، فَاَّللَُّ  سي مأ َُرزِي َوالسِي َي  -تَ َعاََل  -َواْلأ نَُّه َغرييٌب يفي َهَذا الزََّما يُ َؤيِيُدُه َويَ نأُصُرُه َويُ بأقييهي، فَإي

دي  اسي ََ  .الأ
َن اْلأَ  ي َُيأريُجُه َويُطأليُقُه مي َي أَنَُّه قييَل َلُه يفي الَّذي ا، َوهي دًّ عأُت َعنأُه َكليَمًة َأعأَجبَ تأِني جي َوالي الَِّتي ََل َوَلَقدأ َسَي مأ

رُُكوّني أَ  ري، فَات أ ََ بَ عأَد الأَعصأ ا ُت الدُّكَّ : َأََن فَ َتحأ َها، فَ َقاَل َْلُِأ ٌس بيبَ عأضي َأ َمُح نَ  ِأ َتسأ َ، َفَك َعُل اْلأَريأ ف أ
اَئَة أَلأ  يني مي لي الدِي َنةي، َوفَ رََّق يفي الأُعَلَماءي َوَأهأ هي السَّ نأ َهذي َيطأري مي يدي الأ َلَة عي َق لَي أ يُش؟ َوَتَصدَّ يَناٍر.َأعي  في دي

 
يَّةي َوَهُروَز. يني قَ لأَعِتَي الأعيَمادي ري الدِي ُر ُملأكي بَدأ  ذيكأ

َنةي مَ  هي السَّ ليَها يفي َهذي َي َأهأ َيا صأ ُر عي َم ذيكأ ، َوَقدأ تَ َقدَّ لي صي نأ َأعأَمالي الأَموأ يَّةي مي يني قَ لأَعَة الأعيَمادي ُر الدِي َلَك َبدأ
ِأ إيََل طَاَعةي  هي دي يني زَنأكيي، ُثَّ َعوأ َمادي الدِي َها إيََل عي لييمي ائٍَة، َوَتسأ تِيمي َرَة َوسي ري  َعَليأهي َسَنَة ََخأَس َعشأ َبدأ

قأطَ الدِي  ُِ اْلأي ، َوَأعأطَاُه ِأ َسَن إيلَيأهي يني َأحأ ري الدِي ا َعاُدوا إيََل َبدأ ، فَ َلمَّ يني َمادي الدِي ِأ َعَلى عي ََلفيهي ، َوخي اَع يني
ا َكَذليَك ُمدَّ  نييَّةي، فَ بَ َقوأ َزييَلةي َواْلأيَلعي السَّ َوالي اْلأ َمأ ْلأ ِأ ِبي ُِ الأُقَرى، َوَوَصَلُه ريًَة.الأَكثيرَي، َوَملََّكُه  ًة َيسي



يني َغازيي بأني  َهاَب الدِي َب إيرأبيَل، َوشي يني َصاحي َََّر الدِي يني زينأكيي، َوُمَظ َماَد الدِي ََ عي ُلو ُثَّ َشَرُعوا يُ َراسي
ْنأيَيازي إيلَيأهي َوالطَّاَعةي َلُه، َوَأظأَهرُ  َلي ِأ ِبي ُه ن أ ََ ُكَلًّ مي ََ ِبييََلَط، َويَعيُدو ا َكا لي َلمَّ ري الأَعادي ةي ليَبدأ ََ َن الأُمَخاَل وا مي

يني إيَلَّ  ري الدِي َحابي َبدأ نأ َأصأ ِأ مي نأَدُه َِ عي َأ يُقيي ََ َأ يني َما َكانُوا يُ بأطيُنونَُه، َفَكانُوا ََل َُيَكِيُنو َمنأ الدِي
ُر، َوُهوَ  َمأ ََ َمنأ َكريُهوُه، َفطَاَل اْلأ  يُرييُدونَُه، َوََيأنَ ُعو
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ُل في  ََ إيَلَّ َطَمًعا َوُخُروًجا َعني الطَّاَعةي.َُيأَتمي ِأ ََل يَ زأَداُدو ، َوُه ِأ ِأ َويَُدارييهي َلُه  عأ
ِأ َعلَ  َِ َوَأُخوُه َوَمنأ َمَعُه ي َراهي ِأ َأوأََلُد َخَواَجهأ إيب أ ، َوُه ِأ َُوا، فَ َقويَي بَ عأُضُه تَ َل ى وََكانُوا ََجَاَعًة فَاخأ

ِأ َعني الأ  َرُجوُه .الأَباقينَي، فََأخأ اقي ََ َن النِي َها، َوَأَصرُّوا َعَلى َما َكانُوا َعَليأهي مي  َقلأَعةي، َوَغَلُبوا َعَلي أ
ِأ َوَضيَّ  ِأ بَ غأَتًة، َفَحَصَرُه ِأ يفي َعَساكيريهي، فََأََتُه يني إيلَيأهي ُر الدِي َنُة، َساَر بَدأ هي السَّ ََ َهذي ا َكا ، فَ َلمَّ ِأ َق َعَليأهي

ِأ  ُه ريََة َعن أ َي َوَقَطَع الأمي َيأشي َعَلى قَ لأَعةي َهُروَز َُيأُصُروََّنَا، َوهي َن اْلأ ، َوَجَعَل قيطأَعًة مي ِأ هي َعَليأهي سي َأ ، َوَأقَاَم بينَ 
لي الأعيمَ  ُلَها أَيأًضا َقدأ َسَلُكوا َطرييَق َأهأ ََ َأهأ ُلَها. وََكا ث أ َصنيَها، ََل يُوَجُد مي َي َوَأحأ ُصو َنعي اْلُأ نأ َأمأ نأ مي يَّةي مي ادي

ريَةي، َفَحَصُروَها أَ عي  خي َن الذَّ ِأ يفي قيلٍَّة مي ِأ َوُه َكُر َوَحَصُروُه ُِ الأَعسأ َعٍة، فََأََتُه ، َوطَاَعٍة َوَُمَادي ٍَ َيا ًما، صأ َّيَّ
َها. ن أ ، َفَسلَُّموَها َونَ َزُلوا مي ِي ليي ُلَها إيََل التَّسأ ُطرَّ َأهأ َ َما يفي الأَقلأَعةي، فَاضأ ِني ََ  فَ 

كَ  ريًاَوَعاَد الأَعسأ ذي َهُروَز َيسي يني بَ عأَد َأخأ ُر الدِي ، فَ َبقيَي َبدأ يني ري الدِي َها َمَع َبدأ يَّةي، فَأَقَاُموا َعَلي أ ، ُر إيََل الأعيَمادي
ُلٍؤ، فَ َبقيَي اْلأيَصاُر إيََل أَ  يني ُلؤأ نيي الدِي َاليهي َمَع ابأنيهي َأمي َكَر ِبي ، َوتَ َرَك الأَعسأ لي صي ي وَّ َوَعاَد إيََل الأَموأ لي ذي

تَ َقرَّتي الأَقَواعي  َها ليُيَسلِيُموَها، فَاسأ ََ الأعيَوَض َعن أ لطَّاَعةي، َوَيطأُلُبو ََ ِبي ُنو عي ُد َعَلى الأَقعأَدةي، فََأرأَسُلوا يُذأ
يني إيََل  ُر الدِي ِأ َبدأ ََ فييَها، َوَأقأطَاٍع َوَماٍل َوَغريأي َذليَك، فََأَجاَِبُ نأ قَ لأَعٍة َُيأَتُمو  َما طََلُبوا، َوَحَضَر الأعيَوضي مي

. يني َر الدِي َُوا بَدأ ِأ ليُيَحلِي  نُ وَّاُِبُ
َن الأعيمَ  نُي، إيذأ َقدأ َوَصَل طَائيٌر مي َهُد الأَيمي َضَر َمنأ َيشأ ِأ َوَقدأ َأحأ َأ َُيأليَف َْلُ َنَما ُهَو يُرييُد َأ يَّةي َوَعَلى فَ بَ ي أ ادي

يني ُلؤأ  نيي الدِي نأ َأمي َعٌة مي هي رُق أ يَن  َجَناحي َوًة، َوَأَسَر َبِني َخَواَجهأ الَّذي ًرا َوَعن أ يََّة قَ هأ ُ أَنَُّه َقدأ َمَلَك الأعيَمادي ُلٍؤ، َُيأَبي
. نيي َن الأَيمي يني مي ُر الدِي تَ َنَع َبدأ  َكانُوا تَ َغلَُّبوا َعَليأهي، فَامأ
ََ َقدأ  نَُّه َكا َها، فَإي يني َعَلي أ نيي الدِي ُلَها إيََل طَاَعتيهي، َوَأمَّا َسَبُب َغَلَبةي َأمي ا َعاَد َأهأ َها َلمَّ يني َعَلي أ ُر الدِي ُه بَدأ َوَلَّ

يني عَ  َرأبي ليلَّذي ِأ َعَلى اْلأ ِأ لييَ تَ َقوَّى ِبيي ُه ن أ َتَماَل ََجَاَعًة مي ، َواسأ ِأ َسَن فييهي ًة، َوَأحأ ا َأوًََّل، فَ َبقيَي فييَها ُمدَّ َصوأ
، فََأَساءُ  ِأ .فَ َنَمى اْلأَََبُ إيلَيأهي لي صي ِأ إيََل الأَموأ ارَقَ ُه ََ ، فَ  ِأ نأ ويََليَتيهي َعَليأهي تَ َقاُلوا مي  وا ُُمَاَورََتُه، َواسأ

ِأ َكانُوا أَيأًضا ُيَكاتيُبونَهُ  ا َحَصَرُه ُلونَُه، فَ َلمَّ ِأ يَُكاتيُبونَُه َويُ َراسي َتَماَْلُ يَن اسأ ََ ُأولَئيَك الَّذي ابي وََكا  يفي النُّشَّ
ُونَُه بيكُ  َخائيري َوَغريأيهَ َُيأَبي َن الذَّ ِأ مي نأَدُه َا عي اذي َرُسوٍل َوَغريأي َذليَك، َوِبي ََ نأ إين أ َعُلُه َأوأََلُد َخَواَجهأ مي َأ ا، لِي َما يَ 



ََ ُأولَئيَك. َهُرو ِأ يَ قأ َرةي إيََل َحدِي َأَّنَُّ َن الأَكث أ ِأ َلَأ َيُكونُوا مي  إيَلَّ َأَّنَُّ
تَ َقرَّ  َُ َواسأ ََ اْلأ ا َكا نأ ُجنأدي فَ َلمَّ ِي َلَأ َيذأُكرأ َأوأََلُد َخَواَجهأ َأَحًدا مي ليي َن التَّسأ ُد مي  تي الأَقَواعي
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َاَل، َوقَاُلوا ْلَُ  هي اْلأ ُطوا َهذي ٍَ َوإيقأطَاٍع، َفَسخي نأ َأَما َاٍل، َوََل َغريأيهي مي نيي ِبي َخةي الأَيمي : َقدأ الأَقلأَعةي يفي ُنسأ ِأ
 َُ َن أ ِأ ْلي ُت َأ ِأ َتذأُكُروََن، َحَل ، فَ َل ِأ ليُك َجأ ، َوَْنأُن َقدأ ُخرِيَبتأ بُ ُيوتُ َنا ْلي َي َوالأُقَرى َوالأَمالي ُصو ْلُأ ِأ ِبي ُك سي

نأهُ  ِأ لَيأًَل، َوَطَلُبوا مي ُه ن أ َي مي يني رَُجََل نيي الدِي نأَد َأمي ، َفَحَضَر عي ِأ َيُتوا إيلَيأهي ِأ َوَلَأ يَ لأَت َل إيلَ  فََأَهانُوُه َأ يُ رأسي ِأ َأ يأهي
َأ ََل يَ  تَ َنَع َوقَاَل: َأَخاَف َأ ، فَامأ ِأ ولَئيَك َوَيَأُخُذوََّنُ ََ ِبُي ِأ إيََل الأَقلأَعةي، َويَثيُبو عيُدوََّنُ َِّ َهَذا ََجأًعا ُيصأ تي

َرًة، وَ  ِأ َغًدا ُبكأ بيُض َعَليأهي َنا ُكلُّ َما فَ َعلأَناُه. فَ َقاُلوا: َْنأُن نَ قأ ُسَد َعَلي أ َأ ُر، َويَ  َمأ َكُر اْلأ َُ أَنأَت َوالأَعسأ َتُكو
ِأ إيََل ذَ  َنا، فََأَجاَِبُ ََ إيلَي أ َعُدو َعاريهي، َتصأ يني َوشي ري الدِي ِي َبدأ ُِ النِيَداَء َِبسي عأُت َذا َسَي ٍر، فَإي  ليَك.َعَلى َظهأ

َّنَُّ  َكُر َعَلى الأَعاَدةي، َوَأمَّا ُأولَئيَك فَإي َرًة ُهَو َوالأَعسأ هي ُبكأ سي َأ َتَمُعوا، َوقَ َبُضوا َعَلى َأوأََلدي َورَكيَب بينَ  ُِ اجأ
َن الأَقلأ  ُت مي َكُر قيَياٌم إيَذا الصَّوأ َنَما الأَعسأ ، فَ بَ ي أ يني ري الدِي َعاري َبدأ ا بيشي ، َوََنَدوأ ِأ ِي َخَواَجهأ َوَمنأ َمَعُه َعةي َِبسي

نُي الدِي  َِ َأمي َها َوَمَلُكوَها، َوَتَسلَّ ، َفَصعيُدوا إيلَي أ يني ري الدِي َعَة َبدأ ، وََكَتَب الرُّق أ ِأ يني َأوأََلَد َخَواَجهأ َفَحَبَسُه
[ يَ غأَرَم  َأ ََ يُرييُد ]َأ َوٍض، وََكا ًوا بيَغريأي عي َأ ًوا َع َأ ، َوَمَلُكوا الأَقلأَعَة َص َالي ْلأ َماًَل َعَلى َجَناحي الطَّائيري ِبي

ًنا َمنييًعا، فَ تَ َوف َّ  صأ تَ َقُبوُه َوادََّخُروُه، َجلييًَل، َوَأقأطَاًعا َكثيريًَة، َوحي ِأ ُكلَّ َما احأ ُه ن أ يُع َعَليأهي، َوَأَخَذ مي َمي َر اْلأ
ًرا َفََل َمَردَّ َلُه.  َوإيَذا َأرَاَد اَّللَُّ َأمأ

 
َث. ةي َحَوادي دَّ ُر عي  ذيكأ

صي  لأَموأ َرأُض ِبي ٍر، زُلأزيَلتي اْلأ ََ نأ َص رييَن مي ََحدي الأعيشأ َلَة اْلأ َنةي لَي أ هي السَّ ، يفي َهذي َزييَرةي َوالأعيَراقي ََّيري اْلأ ، َودي لي
َطًة.  َوَغريأيَها زَلأَزَلًة ُمتَ َوسِي

َتَة، َوالأكيََلَب وَ  يعيَها، فََأَكَل النَّاُس الأَمي أ َزييَرةي َجَي ََّيري اْلأ ، َودي لي صي لأَموأ َتدَّ الأَغََلُء ِبي َنانيرَي بَ عأَد َوفييَها اشأ السَّ
َأ َكاَنتأ َكثيريًَة. َوَلقَ  َنُه، فَ َرأَيأُت َأ َِ ليَيطأُبخأ َطعأَن اللَّحأ ََواريَي يَ قأ ًما إيََل َداريي، فَ َرأَيأُت اْلأ دأ َدَخلأُت يَ وأ

َِ يفي َهَذا الأَغََلءي يفي  رًا، َورَأَيأُت اللَّحأ ن َّوأ َُتَا، َفَكاَنتي اثأَِنأ َعَشَر سي َُتَا فَ َعَددأ ثَ رأ َتكأ اري َولَيأَس  َسَنانيرَي اسأ الدَّ
نأدَ  ي َكثيرٌي. َوَغََل َمَع الطََّعامي ُكلُّ َشيأ عي َ الأَمرََّتنيأ َها، َولَيأَس َبنيأ َنانيريي ليَعَدمي َن السَّ ظُُه مي ََ ٍء فَبييَع ُه َمنأ َُيأ

  ََ ، َوَأمَّا قَ بأَل َذليَك َفَكا في قيريَاٍط قَ بأَل الأَغََلءي ََ بينيصأ َأ َكا ي بَ عأَد َأ ريأيجي بيقيريَاَطنيأ تِينَي ريطأُل الشَّ ُكلُّ سي
يَناٍر.  ريطأًَل بيدي
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َسُج ُكلُّ  َأ ، َوبييَع الأبَ نَ  ٍِ رأَه َِ بييَع ُكلَّ ََخأسي َأرأطَاٍل بيدي لأَج ََزَر َوالشَّ لأَق َواْلأ ََّ السِي َن الأَعَجبي َأ تَّةي َومي  سي
َعةي َأرأطَ  قَاتي ُكلُّ َسب أ َوأ ، َوبييَع يفي بَ عأضي اْلأ ٍِ رأَه ََّ َأرأطَاٍل بيدي َمعأ ِبييثأليهي. فَإي ، َوَهَذا َما َلَأ ُيسأ ٍِ رأَه اٍل بيدي

َنةَ  هي السَّ ، إيَلَّ َهذي َعاُر، َمََّت َجاَء الأَمَطُر رَُخَصتأ َسأ يثًا، إيَذا َغَلتي اْلأ َيًا َوَحدي َيا َما زَاَلتأ َقدي ن أ ََّ الدُّ ، فَإي
نأ َأوَّلي الشِي  طَاَر َما زَاَلتأ ُمتَ َتابيَعًة مي َمأ َعاُر، َوَهَذا اْلأ َسأ ، وَُكلََّما َجاَء الأَمَطُر َغَلتي اْلأ ري الرَّبييعي َتاءي إيََل آخي

َُ َوزأنُُه ََخأَسًة َوأَ  يَناٍر َوقيريَاٍط، َيُكو وًكا َوثُ ُلثًا بيدي َمعأ ِبييثأليهي، فَ بَ َلَغتي اْلأينأَطُة َمكُّ رأبَعينَي ريطأًَل َما َلَأ ُيسأ
يِي  لأبَ غأَدادي وٌك َدقييًقا ِبي َُرزُّ َمكُّ ََ اْلأ َِ، وََكا وُك بيَعَشَرةي َدرَاهي ، َفَصاَر الأَمكُّ ٍِ رأَه وٌك بيدي لأُح َمكُّ ََ الأمي ، وََكا

ُر ُكلُّ َأرأبَ َعةي َأرأطَاٍل َوََخأَسةُ  ََ التَّمأ رأَِهًا، وََكا نَي دي سي َمأ وُك ِبي رأَِهًا، َفَصاَر الأَمكُّ ثأَِنأ َعَشَر دي  َأرأطَاٍل ِبي
ي بيقيريَاٍط.بيقيريَا  ٍط، َفَصاَر ُكلُّ ريطأَلنيأ

رُ  كَّ ََ السُّ ٍِ َورُبٍُع، وََكا رأَه ََ ُكلُّ ريطأٍل بيدي ََسأََر َكا َر اْلأ َر النَّادي كَّ ََّ السُّ يبي َما ُُيأَكى َأ نأ َعجي ُلوُج  َومي ُب أ اْلأ
ُر اْلأَ  كَّ ، َفَصاَر السُّ ي رأَِهَنيأ رييُّ النَّقييُّ ُكلُّ ريطأٍل بيدي صأ ُر الأمي كَّ ٍف، َوالسُّ َِ َونيصأ َسأَُر ُكلُّ ريطأٍل بيَثََلثَةي َدرَاهي

َتدَّ الأَوَِبءُ  ا َكثُ َرتأ َواشأ َراَض َلمَّ َمأ ََّ اْلأ َِ َورُبٍُع، َوَسبَ ُبُه َأ ُلوُج ُكلُّ ريطأٍل بيَثََلثَةي َدرَاهي ُب أ ، قَاَلتي النِيَساُء: اْلأ
رُ  كَّ َراُض َِبريَدٌة، َوالسُّ َمأ هي اْلأ بَّاُء  َهذي َطي ُلوُج َِبريٌد يُ َقوِييَها، َوتَبيَعُهنَّ اْلأ ُب أ َها، َواْلأ ن أ ََُع مي ََسأَُر َحارٌّ فَ يَ ن أ اْلأ

. ريطي َأ لي الأُم َهأ َن اْلأ ، َوَهَذا مي َببي ََذا السَّ ََسأَُر ِبي ، فَ َغََل اْلأ ِأ ليهي َهأ تيَماَلًة ليُقُلوِبيينَّ َوْلي  اسأ
َياُء َهَكذَ  َشأ ََ َوَما زَاَلتي اْلأ ، َفَكا ُت َوالأَمَرُض يفي النَّاسي َتدَّ الأَوَِبُء، وََكثُ َر الأَموأ ، َواشأ ا إيََل َأوَّلي الصَّيأفي

ني بأُن َعبأدي ا سي نأ َماَت فييهي َشيأُخَنا َعبأُد الأُمحأ مَّ َتى، َفمي َن الأَموأ ٌة مي دَّ دي عي عأشي الأَواحي َّللَّي ُُيأَمُل َعَلى الن َّ
يُّ  يُب الطُّوسي َطي ََ َسَنًة اْلأ ُرُه َثََلٌث َوََثَانُو نَي، َوُعمأ ليمي نأ َصاْلييي الأُمسأ ََ مي ، وََكا لي صي يُب الأَموأ ، َخطي

 َوُشُهورًا.
ٍر. ََ َس َعَشَر َص َلَة الثََُّلََثءي َخامي ََسَف الأَقَمُر لَي أ  َوفييَها اُنأ

يني أَ  ، َوُهَو ُحَساُم الدِي رُي َحاجِي الأعيَراقي ي َوفييَها َهَرَب َأمي ، َوُهَو ابأُن َأخي يُّ يُّ الأَورَّامي بُو فيَراٍس اْلأيلِييُّ الأُكرأدي
نأ  ِأ مي َياريهي نَي َوخي ليمي نأ َصاْلييي الأُمسأ ُه مي ََ َعمُّ يأخي َورَّاٍم، َكا  الشَّ
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يَنةي َوَساَر  َة َوالأَمدي َ َمكَّ َاجَّ َبنيأ َييَّةي، فَاَرَق اْلأ يأ لي اْلأيلَّةي السَّ َر.َأهأ صأ  إيََل مي
، َوقيلَُّة الأَمعُ  َرأجي يفي الطَّرييقي َرُة اْلأ ََربي َكث أ َا َْحََلُه َعَلى اْلأ قَائيهي أَنَُّه إيََّّ دي َن َحَكى ِلي بَ عأُض َأصأ ونَةي مي

ف َ  ، فَأَمََّن اَّللَُّ َخوأ َن الأَعَربي يًدا مي فًا َشدي ، َخاُفوا َخوأ َاجَّ ا فَاَرَق اْلأ ةي، َوَلمَّ ََ َليي ٌر يفي اْلأ ِأ َذاعي َعرأُه ، َوَلَأ َيذأ ِأ ُه
ِأ يَ  يَمٌة فَ َل ٌة َعظي َن اْلأيَمالي َهَلَك، َأَصاَِبَا ُغدَّ ََّ َكثيريًا مي نينَي، إيَلَّ َأ ، َوَوَصُلوا آمي يعي الطَّرييقي ِأ إيَلَّ َجَي َل سأ

 الأَقلييُل.
يٌد َورَعأٌد َوبَ رأٌق، َوَداَم  ، َوفييَها يفي آَب، َجاَء َمَطٌر َشدي لي لأَوحأ َتَْلَتي الطُُّرقأ ِبي يَُة، َوامأ دي َوأ َحَّتَّ َجَرتي اْلأ



ُلُه، َوَلَأ  ث أ ِأ مي نأَدُه ََ عي ٍر، أَنَُّه َكا ََّيري َبكأ َزييَرةي َودي ، َواْلأ امي َن الأعيَراقي َوالشَّ َنا ُثَّ َجاَء اْلأَََبُ مي لأ إيلَي أ َيصي
ََّ الأ  ََبَ َأ لي َأَحٌد إيَلَّ َوَأخأ صي لأَموأ .ِبي ُلُه يفي َذليَك التَّارييخي ث أ ِأ مي نأَدُه ََ عي  َمَطَر َكا

يعي الأعيَراقي َحَّتَّ  عأُت أَنَُّه نَ َزَل يفي َجَي ، َفَسمي لأعيَراقي َتاءي ثَ لأٌج َكثيرٌي، َونَ َزلأُت ِبي ََ يفي الشِي  يفي َوفييَها َكا
َط َفََل َشكَّ فييهي، َوَأمَّا الأَبصأ  َرةي، َأمَّا إيََل َواسي نأَدََن بينُ ُزوليهي فييَها.الأَبصأ ثُ رأ عي َََبَ َلَأ َيكأ ََّ اْلأ  َرُة فَإي

َيًا بيَديأري  ُهوٌر يُ عأَرُف َقدي ٌن َمشأ صأ َي حي ، َوهي لي صي نأ َأعأَمالي الأَموأ َي مي َرا ََ َوفييَها ُخرِيَبتأ قَ لأَعُة الزَّعأ
نأ فرَشابُوَر. ، َوُهَو َعَلى َجَبٍل َعاٍل َقرييٍب مي َي َرا ََ  الزَّعأ

يَف عَ  لي أَيأًضا، َوُأضي صي نأ َأعأَمالي الأَموأ ارييَّةي مي َكَّ نأ بَ َلدي اْلأ يَدةي مي َدي َمُلَها َوفييَها أَيأًضا ُخرِيَبتأ قَ لأَعُة اْلأ
يَّةي.  َوقُ َراَها إيََل الأعيَمادي

نأ تيَبأيي يني بأُن ُخَواَرزأَم َشاهأ مي ةي، َساَر َجََلُل الدِي ي اْلأيجَّ ذي َوفييَها يفي ذي َخأ ًدا ْلي َز إيََل بَ َلدي الأُكرأجي قَاصي
ًئا، َوَْنأُن َنذأُكُر َما  ِأ َشي أ ُلغأَنا أَنَُّه فَ َعَل ِبيي َنُة َوَلَأ يَ ب أ ، َوَخَرَجتي السَّ ِأ تيئأَصاْليي ِأ َواسأ هي ِأ َسَنَة بيََلدي فَ َعَلُه ِبيي

َأ َشاَء اَّللَُّ. اَئٍة إي تِيمي رييَن َوسي شأ  َثََلٍث َوعي
يًدا، َوَقويَي الأََبأُد َحَّتَّ َماَت بيهي ََجَاَعةٌ َوفييَها   ََثليَث ُشَباَط، َسَقَط بيبَ غأَداَد ثَ لأٌج، َوبَ َرَد الأَماُء بَ رأًدا َشدي

. ََُقَراءي َن الأ  مي
ري  ََلحي َسكأ تَ َغَل النَّاُس ِبييصأ يَمًة، َواشأ جَلُة زيََّيَدًة َعظي ، زَاَدتأ دي َوَّلي ، َوَخاُفوا، َوفييَها يفي رَبييعي اْلأ الأُقورَجي

تَ بأَشَر النَّاُس. ُوََل، ُثَّ نَ َقَص الأَماُء َواسأ َن الزِيََّيَدةي اْلأ  فَ بَ َلَغتي الزِيََّيَدُة َقرييًبا مي
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اَئٍة[ تِيمي رييَن َوسي شأ  ]ُثَّ َدَخَلتأ َسَنُة َثََلٍث َوعي
623 - 

لييَس. يني تيَأ ُر ُملأكي َجََللي الدِي  ذيكأ
، يفي َهذي  َن الأُكرأجي لييَس مي يَنَة تيَأ يني بأُن ُخَواَرزأَم َشاهأ َمدي ، فَ َتَح َجََلُل الدِي َوَّلي َن رَبييٍع اْلأ َنةي ََثمي هي السَّ

، َواَّنأيزَ  ِأ نَ ُه َنُه َوبَ ي أ َرأَب بَ ي أ اَئٍة اْلأ تِيمي رييَن َوسي شأ ي َوعي نَ َتنيأ نأُه، اَمهُ َوَسَبُب َذليَك َأَنَّ َقدأ ذََكرأََن َسَنَة اث أ ِأ مي
، َعاَد إيََل  ََ ُر يفي َأذأرَبييَجا َمأ تَ َقرَّ اْلأ ا اسأ ُلأفي الأَواقيعي فييَها، فَ َلمَّ َدُه إيََل تيَبأييَز بيَسَببي اْلأ  بَ َلدي الأُكرأجي َوَعوأ

ائٍَة، َوَدَخلَ  تِيمي رييَن َوسي شأ ي َوعي نَ َتنيأ َنةي، َوَخَرَجتأ َسَنُة اث أ َن السَّ ةي مي ي اْلأيجَّ َنُة، فَ َقَصَد يفي ذي هي السَّ تأ َهذي
َجاَق َوَغريأَ  َأ َز َوقَ  ََ َواللَّكأ ِي الأُمَجاويرَةي َْلُُِ الَلَّ َُم َن اْلأ ، َوَقدأ َعاُدوا َفَحَشُدوا َوََجَُعوا مي ِأ ، بيََلَدُه ِأ ُه

 ُِ َُُسُه ِأ أَن أ ُه ت أ ُعوا بيَذليَك، َوَمن َّ َتَمُعوا يفي ََجأٍع َكثيرٍي ََل ُُيأَصى، َفَطمي َُ  فَاجأ يأطَا ُِ الشَّ يَل، َوَوَعَدُه ََِبطي اْلأ
َُ إيَلَّ ُغُرورًا{ ]النساء:  يأطَا ُِ الشَّ َر، }َوَما يَعيُدُه ةي 120الظَََّ دَّ نَي يفي عي ِأ َوَجَعَل َْلُُِ الأَكمي [ ، فَ َلقييَ ُه

نَي ََل يَ لأويي ا َهزيمي تَ تَ ُلوا، فَ َوَلَُّ الأُكرأُج ُمن أ ا َواق أ َع، َوالأتَ َقوأ هي، َمَواضي يهي، َوََل الأَواليُد َعَلى َوَلدي َُخ َعَلى َأخي ْلأ



ِأ  ُه ن أ ِأ يَ نأُج مي نأ ُكلِي َجانيٍب، فَ َل نَي مي ليمي ِأ ُسُيوُف الأُمسأ ُسُه، َوَأَخَذَتأُ َأ ِأ َقدأ َأَِهَُّتُه نَ  ُه ن أ رُي وَُكلٌّ مي إيَلَّ الأَيسي
ي ََل يُ عأَبأُ بيهي، َوَأَمَر َجََلُل الدِي  اذُّ الَّذي تُ ُلوا َمنأ َوَجُدوا، الشَّ َأ يَ قأ ُقوا َعَلى َأَحٍد، َوَأ َأ ََل يُ ب أ َكَرُه َأ يني َعسأ

، فَ َقاَل: ََل  ِأ لييَس َداري ُملأكيهي دي تيَأ َحابُُه بيَقصأ ، َوَأَشاَر َعَليأهي َأصأ ِأ تُ ُلوََّنُ نَي يَ قأ َهزيمي َحاَجَة لََنا  فَ َتبيُعوا الأُمن أ
ُتَل ريَجالََنا ََتأ  َأ نَ قأ ًوا.إيََل َأ َأ ًوا َع َأ ُت الأبيََلَد َص نَ يأُت الأُكرأَج، َأَخذأ َا إيَذا َأف أ َواري، إيََّّ َسأ  َت اْلأ

يَنئيٍذ َقَصَد تيَأ  ، َفحي ِأ ُنوََّنُ َأ َأ َكاُدوا يُ  ِأ إيََل َأ ي يفي َطَلبيهي صي تَ قأ ِأ َوَتسأ بَ ُعُه لييَس َونَ َزَل َوَلَأ تَ َزلي الأَعَساكيُر تَ ت أ
َها، َوسَ  ن أ لأُقرأبي مي َع ِبي َر َمَواضي َها، َويُ بأصي َكري، َوَقَصَدَها لييَ نأُظَر إيلَي أ َن الأَعسأ ٍة مي مي يفي طَائيََ ََّيَّ اَر يفي بَ عأضي اْلأ

ةي َموَ  دَّ ي َمَعُه يفي عي َكري الَّذي ثَ ُر الأَعسأ ا قَاَرَِبَا، َكَمَن َأكأ َها، وََكيأَف يُ َقاتيُلَها، فَ َلمَّ ُزولي َعَلي أ َع، ُثَّ الن ُّ اضي
ا رَآهُ تَ قَ  َها يفي َْنأوي َثََلثَةي آََلفي فَاريٍس، فَ َلمَّ َم إيلَي أ  دَّ
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، َفَظَهُروا إيلَيأهي فَ قَ  ِأ َلُموا أَنَُّه َمَعُه لَّةي َمنأ َمَعُه، َوَلَأ يَ عأ ُعوا فييهي ليقي ، َطمي َن الأُكرأجي َا مي َر َمنأ ِبي اتَ ُلوُه، فَ َتَأخَّ
ِأ  ، فَ َقويَي َطَمُعُه ِأ ُه ُطوا الأَعَساكيَر، َخَرُجوا  َعن أ ا تَ َوسَّ َهزيًما فَ َتبيُعوُه، فَ َلمَّ لَّةي َمنأ َمَعُه، َفظَنُّوُه ُمن أ فييهي ليقي

يَنةي َفَدَخُلوَها، َوتَ  ََ إيََل الأَمدي ََزَم الأَباُقو ، َواَّنأ ِأ ثَ ُرُه ، فَ ُقتيَل َأكأ ِأ يأَف فييهي ِأ َوَوَضُعوا السَّ ُِ َعَليأهي بيَعُه
ليُمو  ، الأُمسأ يني ِي َجََللي الدِي ، َوَِبسي ََلمي سأ َعاري اْلأي ليَها بيشي نأ َأهأ ََ مي ليُمو َها ََنَدى الأُمسأ ا َوَصُلوا إيلَي أ ، فَ َلمَّ ََ

ِأ يفي الأَوقَ َعاتي الأَمذأُكورَ  ِأ َكانُوا َقدأ قُتيَل ريَجاُْلُ ََّنَُّ َلُموا ; ْلي َتسأ ِأ َواسأ يهي َيأدي  ةي، فَ َقلَّ فَأَلأَقى الأُكرأُج ِبي
 ، ٍَ ًرا بيَغريأي َأَما َوًة َوقَ هأ ََ الأبَ َلَد َعن أ ليُمو فًا َورُعأًبا، َفَمَلَك الأُمسأ ِأ َخوأ ، َوُمليَئتأ قُ ُلوُِبُ ِأ َوقُتيَل ُكلُّ َعَدُدُه

، َوَأقَ رَّ  ََلمي سأ ْلأي ، َوَلَأ يُ بأقي َعَلى َكبيرٍي َوََل َصغيرٍي إيَلَّ َمنأ َأذأَعَن ِبي َن الأُكرأجي َهاَدةي،  َمنأ فييهي مي بيَكليَمِتَي الشَّ
. ِأ ِأ فَ َتَخت َُّنوا َوتَ رََكُه َقى َعَليأهي، َوَأَمَرُه نَُّه أَب أ  فَإي

ينَ  نَي الَّذي ليمي َوأََلَد، َوَوَصَل إيََل الأُمسأ ََتَقُّوا اْلأ َواَل، َوَسُبوا النِيَساَء َواسأ َمأ ََ اْلأ ليُمو َا بَ عأُض َوََّنََب الأُمسأ  ِبي
نأ قَ تأ  ََذى مي  ٍل َوََّنأٍب َوَغريأيهي.اْلأ

َي َعَلى َجانيَِبأ ََّنأري الأُكرِي، َوُهَو ََّنأٌر َكبيرٌي، َولَ  َنعيَها، َوهي َصني الأبيََلدي َوَأمأ نأ َأحأ هي مي لييُس َهذي َقدأ َجلَّ َهَذا َوتيَأ
ََّ ا نَي، فَإي ليمي نأَد الأُمسأ ََلمي َوعي سأ قيُعُه يفي بيََلدي اْلأي َِ َموأ تأُح َوَعُظ ََ ، الأ ِأ َتطَاُلوا َعَليأهي لأُكرأَج َكانُوا َقدي اسأ

َها َما ِأ َعن أ ََ َأرَاُدوا، َفََل ََيأنَ ُعُه ََ َأيَّ بيََلدي َأذأرَبييَجا ُدو صي ِأ َما َأرَاُدوا، َفَكانُوا يَ قأ نيٌع، َوََل َوفَ َعُلوا ِبيي
 ََّ ، َحَّتَّ إي َُ الرُّومي َها َدافيٌع، َوَهَكَذا َأرأَز ِأ َعن أ فَ ُعُه ، َورََفَع َعَلى َيدأ لأَعَة َمليكي الأُكرأجي بَ َها لَبيَس خي َصاحي

ِأ لييَ  ُه ن أ فًا مي ، َوَخوأ هي َعَلًما يفي َأعأََلُه َصلييٌب، َوتَ َنصََّر َوَلُدُه رَغأَبًة يفي نيَكاحي َمليَكةي الأُكرأجي رَّ رَأأسي َفَع الشَّ دأ
َمتي الأقيصَُّة، َوَهَكَذا َدرأب َ  .َعنأُه، َوَقدأ تَ َقدَّ ََ َوا رأ  َندأ شي

َب ُقونييََّة َوَأقأَصَرا َوَمَلطأَيَة وَ  ، َصاحي ََ ََل يني بأَن قَليجأ َأرأسي َن الدِي ََّ رُكأ ِأ إيََل َحدِي َأ ُرُه َِ َأمأ َسائيري بيََلدي َوَعُظ
ثَ َر، َوقَ  َتكأ ََها فَاسأ نَي، ََجََع َعَساكيَرُه، َوَحَشَد َمَعَها َغريأ ليمي َي الرُّومي الَِّتي ليلأُمسأ ، َوهي ََ الرُّومي َصَد َأرأَز



ي َكريهي ُكلَّ َعظي ، فََأََتُه الأُكرأُج َوَهَزُموُه، َوفَ َعُلوا بيهي َوبيَعسأ ََ ََل يهي طُغأُرَل َشاهأ بأني قَليجأ َأرأسي َخي ََ ْلي ، وََكا ٍِ
يَقةي. ِأ يفي الضَّنأكي َوالضِي ََ َمَعُه َوا رأ ُل َدرأبَ نأَد شي  َأهأ

ينييَّةُ  ََّ َوَأمَّا َأرأمي ََل َأ ََلَط، فَ َلوأ ََها، َوَحَصُروا خي َس َوَغريأ يَش، َوَمَلُكوا قَ رأ يَنَة َأرأجي ََّ الأُكرأَج َدَخُلوا َمدي ، فَإي
مي َعَساكيري الأُكرأجي  -ُسبأَحانَُه  -اَّللََّ  ري إييَواّني ُمَقدَّ سأ نَي ِبَي ليمي  َمنَّ َعَلى الأُمسأ
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ُطرَّ أَ  ، َوَقدأ َلَمَلُكوَها، فَاضأ ِأ ُه َرُب فييَها النَّاُقوُس، فَ َرَحُلوا َعن أ َعًة يفي الأَقلأَعةي ُيضأ ِأ بَ ي أ ا َْلُ َأ بَ نَ وأ ُلَها إيََل َأ هأ
َلةي. َمأ هي اْلأ يُل َهذي صي َأ َم تَ   تَ َقدَّ

 َُ َن الأ ِي الث ُُّغوري َضَررًا َعَلى الأُمَجاويرييَن لَُه مي نأ َأعأَظ ، َوَعَلى َوَلَأ يَ َزلأ َهَذا الث َّغأُر مي ََلمي سأ ، قَ بأَل اْلأي سي رأ
قأَداَم، َوََل  ِأ َهَذا اْلأي مأ َأَحٌد َعَليأهي دي ، َوَلَأ يُ قأ ََ ََلمي إيََل اْلأ سأ نأ َأوَّلي اْلأي ، مي ِأ نَي بَ عأَدُه ليمي ِأ الأُمسأ  فَ َعَل ِبيي

َرةَ  لييَس َسَنَة ََخأَس َعشأ ََّ الأُكرأَج َمَلُكوا تيَأ يَل، فَإي َفَاعي هي اْلأ يَنئيٍذ َُمأُموُد  َهذي َُ حي لأطَا اَئٍة، َوالسُّ مي َوََخأسي
ِأ َِمأَلَكًة، وَ  َسعيهي نيي َمنأزيَلًة، َوَأوأ ََلطي ِي السَّ نأ َأعأَظ ، َوُهَو مي لأُجوقييُّ َشاهأ السَّ ِأ بأُن َُمأُمودي بأني َمليكأ َثريهي َأكأ

َها، َهَذا َمَع  ِأ َعن أ رأ َعَلى َمنأعيهي دي ِأ يَ قأ ََ َلُه الرَّيُّ َوَأعأَماُْلَا، َوبَ َلُد َعَساكيَر، فَ َل نَُّه َكا هي، فَإي َعةي بيََلدي سي
رٍ  ََّيُر َبكأ ينييَُّة، َودي َُ َوَأرأمي ، َوَأرَّا َُ ، َوالأعيَراُق َوَأذأرَبييَجا َُ َتا ، َوفَاريُس وُخوزيسأ َُ َها ََ ََبلي َوَأصأ َزييَرُة، اْلأ  َواْلأ

ُ َذليكَ  اُم َوَغريأ ُل َوالشَّ صي ثَ ُر بيََلدي َوالأَموأ ََ َأكأ ري، َفَكا هأ َُ َوَما َورَاَء الن َّ َُ َسنأَجٌر َلُه ُخَراَسا لأطَا ، َوَعُمُه السُّ
اَئٍة، َوَساَر إيلَيأهي  مي َرَة َوََخأسي َع َعشأ نَُّه ََجََع َعَساكيَرُه َسَنَة تيسأ ، َوَمَع َهَذا فَإي ِأ يهي َيأدي ََلمي ِبي سأ َأ اْلأي ِأ بَ عأَد َأ

.َمَلُكوَها، فَ لَ  ِأ رأ َعَليأهي دي  ِأ يَ قأ
ََ َوَأذأرَبي  َها ََ ، َوَأصأ ََبلي َوالرَّيَّ ُعوٌد، َوَمَلَك إيلأدكُز بَ َلَد اْلأ َُ َمسأ لأطَا ََ ُثَّ َمَلَك بَ عأَدُه َأُخوُه السُّ يَجا

، َوََجََع َوَحَشدَ  ََ َتا ُب ُخوزيسأ ُب فَاريَس، َوَصاحي ََلَط، َوَصاحي ُب خي ، َوَأطَاَعُه َصاحي ََ ََ  َوَأرَّا ، وََكا ِأ َْلُ
مي ُأولَئيَك َعامي  َُ بَ عأَدُه، وََكاَنتي الأبيََلُد يفي َأَّيَّ َلَوا ُنُه الأبَ هأ ، ُثَّ اب أ ِأ ُه ن أ َأ يَ َتَخلََّص مي َرًة َكثيريََة ُقَصارَاُه َأ

، َحَّتَّ َجاَء  َُؤََلءي ري ِبي لظَََّ ِأ ِبي ََُسُه ثُوا أَن أ ِأ ُُيَدِي ، فَ َل َوالي َوالرِيَجالي َمأ َُ َوالأبيََلُد َخَراٌب َقدأ اْلأ لأطَا َهَذا السُّ
َتأأَصَلَها التَََّتُ  َها الأُكرأُج َأوًََّل، ُثَّ اسأ ََ َع ُ  -َأضأ ُِ اَّللَّ يَل،  -َلَعنَ ُه َفَاعي هي اْلأ ِأ َهذي َعَل ِبيي ََ َعَلى َما ذََكرأََن، فَ 

.َُ ًرا، قَاَل َلُه ُكنأ فَ َيُكو ََ َمنأ إيَذا َأرَاَد َأمأ  َفُسبأَحا
 

َها. هي َعن أ دي لي َوَعوأ صي بي إيرأبيَل إيََل الأَموأ يني َصاحي ََّري الدِي ريي ُمَظ ُر َمسي  ذيكأ
ُب إيرأبيَل، إيََل َأعأَمالي  يني َصاحي يني بأُن زَيأني الدِي ََُّر الدِي َرةي، َساَر ُمَظ خي َنةي يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ  يفي َهذي

 ََ َها. وََكا ًدا إيلَي أ لي قَاصي صي يني بأني  الأَموأ َ َجََللي الدِي َنُه َوَبنيأ َدُة بَ ي أ تَ َقرَّتي الأَقاعي َبُب يفي َذليَك أَنَُّه اسأ السَّ



بي  يني َصاحي ري الدِي َ ََنصي َد، َوَبنيأ بي آمي َ َصاحي َق، َوَبنيأ َمشأ بي دي َ الأَمليكي الأُمَعظَِّي َصاحي  ُخَواَرزأَم َشاهأ، َوَبنيأ
ُدوا الأبيََل  صي يَن، لييَ قأ ،َماريدي َرفي َشأ  َد الَِّتي بيَيدي اْلأ
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ِأ َعَلى َذليَك،  نَ ُه ُد بَ ي أ تَ َقرَّتي الأَقَواعي يٌب ذََكَرُه، َواسأ ِأ َنصي ُه ن أ ََ ليُكلٍِ مي َها، َوَيُكو فَ َباَدَر َويَ تَ َغلَُّبوا َعَلي أ
. لي صي يني إيََل الأَموأ ََُّر الدِي  ُمَظ

نَُّه َسارَ  يني فَإي ُُه "  َوَأمَّا َجََلُل الدِي ، َواَسأ ََ ََّ ََنئيَبُه بيبيََلدي كيرأَما َََبُ َأ ََلَط، فََأََتُه اْلأ لييَس يُرييُد خي نأ تيَأ مي
ََلَط َوَلَأ يَ قأ  َََبُ بيَذليَك، تَ َرَك خي ا َأََتُه اْلأ َب "، َقدأ َعَصى َعَليأهي، َعَلى َما َنذأُكُرُه، فَ َلمَّ َها، َبََلقأ َحاجي دأ صي

َكرَ  ََّ َعسأ يُع َما َكانُوا إيَلَّ َأ َََسَخ َجَي ، فَان أ ََ ا إيََل كيرأَما نأُه، َوَساَر ُمُيدًّ َها َوَخرََّب َكثيريًا مي ُه ََّنََب بَ عأَض بَ َلدي
، َوَلَأ َُيأكينأُه الأ  نأ إيرأبيَل َونَ َزَل َعَلى َجانيبي الزَّابي يني َساَر مي َََّر الدِي ََّ ُمَظ ََل بَ َلدي ُعُبوُر إي َعَزُموا َعَليأهي، إيَلَّ َأ

. لي صي  الأَموأ
نأهُ  ُدُه، َوَيطأُلُب مي تَ نأجي لرَّقَّةي َيسأ َرفي َوُهَو ِبي َشأ لي إيََل اْلأ صي َن الأَموأ يني َقدأ َأرأَسَل مي ُر الدِي ََ َبدأ َأ َُيأُضَر وََكا  َأ

نأ  ، َومي ََ َها إيََل َحرَّا ن أ ، َفَساَر مي يني َََّر الدِي َفَع ُمَظ َل ليَيدأ صي هي الأَموأ سي َأ َر، َفَخرََّب بَ َلَد  بينَ  ََ إيََل ُدنَ يأسي َحرَّا
َلُه ََتأرييًبا َوََّنأًبا. يَن َوَأهأ  َماريدي

َرفي يَ ُقولُ  َشأ يهي اْلأ أَص َوَْحَاَة، َوَأرأَسَل إيََل َأخي نَُّه َقَصَد بَ َلَد ْحي َق، فَإي َمشأ ُب دي ُِ َصاحي َأ َوَأمَّا الأُمَعظَّ : إي
يَن َوَحَلبَ  َع َعنأ بَ َلدي رََحلأَت َعنأ َماريدي يني ليرَيأجي ََّري الدِي أَص َوَْحَاَة، َوَأرأَسلأُت إيََل ُمَظ ، َوَأََن َعنأ ْحي

 ، لي صي هي، َوُخرِيَبتأ َأعأَماُل الأَموأ ِأ إيََل بَ َلدي ُه ن أ يَن، َوَعاَد ُكلٌّ مي َرُف َعنأ َماريدي َشأ ، فَ َرَحَل اْلأ لي صي الأَموأ
هي اْلأَ  َذي يَن ِبي َثري َوَأعأَماُل َماريدي تيهي، َوَجََلُء َأكأ َا تَ َتابُُع الأَغََلءي َوُطوُل ُمدَّ َحَف ِبي َا َكاَنتأ َقدأ َأجأ َّنَّ رََكةي، فَإي

ثَُة فَازأَداَدتأ َخَراًِب َعَلى َخَراٍب. َادي هي اْلأ َها َهذي ليَها، فَأَتَ ت أ  َأهأ
 

هَ  رييهي إيلَي أ يني َوَمسي ََ َعَلى َجََللي الدِي َي كيرأَما َيا صأ ُر عي  ا.ذيكأ
، َوُهَو َأمي  ََ ََّ ََنئيَبُه بيكيرأَما يني َأ َرةي، َوَصَل اْلأَََبُ إيََل َجََللي الدِي خي َنةي يفي َُجَاَدى اْلأ هي السَّ رٌي َكبيرٌي يفي َهذي

َا ليب ُ  َتبيدَّ ِبي َأ يَ َتَملََّكَها َوَيسأ َع يفي الأبيََلدي َأ َب، َقدأ َعَصى َعَليأهي، َوَطمي ُُه َبََلقأ َحاجي يني اَسأ عأدي َجََللي الدِي
ِأ قُ وَّ  ، َوأَنَُّه َأرأَسَل إيََل التَََّتي يُ عأرِيفُ ُه ِأ َن الأُكرأجي َوَغريأيهي َا ذََكرأََنُه مي تيَغاليهي ِبي َها، َواشأ يني َعن أ َة َجََللي الدِي

َأ َأَخَذ الأَباقيي َعُظَمتأ َِمأَلَكُتُه، وََكث ُ  ، َوإي َن الأبيََلدي َن َوُملأَكُه َكثيريًا مي ِأ مي يُك َيأدي َرتأ َعَساكيُرُه، َوَأَخَذ َما ِبي
.  الأبيََلدي

ََ ]َيطأويي الأَمرَ  ََلَط، َفََتََكَها َوَساَر إيََل كيرأَما ََ َقدأ َساَر يُرييُد خي يني َذليَك َكا َع َجََلُل الدِي ا َسَي َل، فَ َلمَّ احي
] َي بي كيرأَما َ َيَديأهي َرُسوًَل إيََل َصاحي  ، َوَمَعُه اْلأيَلُع ليَيطأَمئينَّ  َوَأرأَسَل َبنيأ
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ََّ َذليَك مَ  َِ َأ ا َوَصَل الرَُّسوُل َعلي نأُه، فَ َلمَّ تيَناعي مي مأ َتعيدٍِ ليَلي ُ ُُمأَتاٍط َوََل ُمسأ كييَدٌة َعَليأهي َوَيَأتييهي َوُهَو َغريأ
نأ َعاَدتيهي، فََأَخَذ َما يَعيزُّ َعَليأهي َوصَ  نأ ليَما يَ عأريفُُه مي َا، َوَجَعَل َمنأ يَثيُق بيهي مي عيَد إيََل قَ لأَعٍة َمنييَعٍة فَ َتَحصََّن ِبي

يني يَ ُقوُل: إينَِّني َأََن الأَعبأُد َوالأَممأ  َا، َوَأرأَسَل إيََل َجََللي الدِي ََ ِبي َي ََيأَتنيُعو ُصو َحابيهي يفي اْلُأ ا َأصأ ُلوُك، َوَلمَّ
هي  رييَك إيََل َهذي عأُت ِبيَسي ، ْلَََضرأُت َسَي ُت أَنََّك تُ بأقيي َعَليَّ َا بيََلُدَك، َوَلوأ َعليمأ ََّنَّ تُ َها َلَك ْلي َلي أ ، َأخأ الأبيََلدي

لييَس، َوُهَو ََل يَ لأ  َأ يني بيتي ََّ َجََلَل الدِي يَعُه، َوالرَُّسوُل َُيأليُف )َلُه( َأ َيُت َِبَبَك، َوَلكيِنِي َأَخاُف َهَذا َجَي َت
ليهي، فَ عَ  َنَُّه َُيأَتاُج إيََل قَ وأ َي ; ْلي ُصو َن اْلُأ هي مي ُذ َما بيَيدي يني أَنَُّه ََل َُيأكيُنُه َأخأ َِ َجََلُل الدِي اَد الرَُّسوُل، فَ َعلي

، َوَأرأَسَل إيلَيأهي اْلأيَلَع، َوَأقَ رَُّه َعَلى ََ َها ََ نأ َأصأ لأُقرأبي مي ًة َطوييَلًة، فَ َوَقَف ِبي [ َُيأُصَرَها ُمدَّ َأ  تيهي.ويََليَ  ]َأ
 ََّ لييَس، يُ َعرِيفُُه َأ نأ تيَأ يني إيلَيأهي مي نأ َوزييري َجََللي الدِي َنَما الرُُّسُل َتََتَدَُّد إيذأ َوَصَل َرُسوٌل مي َكَر فَ بَ ي أ  َعسأ

، َوَُيُثُُّه َعَلى الأ  ِأ قَ ُعوا ِبيي َكريهي َوَأوأ ي ِبييََلَط َقدأ َهَزُموا بَ عأَض َعسأ َرفي الَّذي َشأ لييَس، الأَمليكي اْلأ دي إيََل تيَأ َعوأ
ريًعا. َها ُمسأ  فَ َعاَد إيلَي أ

 
. يني َكري َجََللي الدِي َرفي َوَعسأ َشأ َكري اْلأ َ َعسأ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ

، فَ ُقلأ  َكًرا َمَع َوزييريهي َشَرفي الأُملأكي لييَس َعسأ يَنةي تيَأ َدي ، تَ َرَك ِبي ََ يني إيََل كيرأَما ا َساَر َجََلُل الدِي  تُ َلمَّ
َها َوََّنَُبوَها، َوَسُبوا النِيَساَء، وَ  ، فَ َوَصُلوا إيلَي أ ََ الرُّومي ريَُة، َفَساُروا إيََل َأعأَمالي َأرأَز ُِ الأمي َن َعَليأهي َأَخُذوا مي

عَ  ََلَط، َفَسمي ِأ َعَلى َأطأَرافي ويََليَةي خي ََ َطرييُقُه ًئا َكثيريًا ََل ُُيأَصى، َوَعاُدوا َفَكا النَّائيُب َعني  الأَغَنائيِي َشي أ
 ، ِأ َكَر َوَساَر إيلَيأهي ، َفَجَمَع الأَعسأ لي صي يني َعَلى الأَموأ ُب ُحَساُم الدِي َاجي ََلَط. َوُهَو اْلأ َرفي يفي خي َشأ اْلأ

، َوَعاَد ُهَو َوَعسَ  ِأ َّا َمَعُه َِ َكثيريًا ِمي ، َوَغني َن الأَغَنائيِي ِأ مي َقَذ َما َمَعُه تَ ن أ ِأ َواسأ َقَع ِبيي نَي.فََأوأ  اكيُرُه َساليمي
َاَل، ََ يُ َعرِيفُُه اْلأ بيهي بيكيرأَما ، فََأرأَسَل إيََل َصاحي ِأ ُه ن أ يني مي ا فَ َعَل َذليَك، َخاَف َوزييُر َجََللي الدِي َوَُيُثُُّه  فَ َلمَّ

ََ َما ، فَ َرَجَع َفَكا َالي ِهأ َواّني َواْلأي دي إيلَيأهي، َوَُيَوِيفُُه َعاقيَبَة الت َّ َأ َشاَء اَّللَُّ، تَ َعاََل. َعَلى الأَعوأ  َنذأُكُرُه إي
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ري اَّللَّي. مأ ري ِبَي ةي الظَّاهي ََ َليي ُر َوفَاةي اْلأ  ذيكأ
نينيَ  مي رُي الأُمؤأ ري اَّللَّي َأمي َمأ ُر ِبي َماُم الظَّاهي َ اْلأي نأ رََجٍب، تُ ُويفِي َنةي يفي الرَّابيَع َعَشَر مي هي السَّ ٍر يفي َهذي  أَبُو َنصأ

َم َنَسُبهُ ُُمَمَّ  ري اَّللَّي، َوَقدأ تَ َقدَّ َمأ يءي ِبي َتضي ََد بأني الأُمسأ يني اَّللَّي أَِي الأَعبَّاسي َأْحأ ري ليدي نأَد َوفَاةي  ُد بأُن النَّاصي عي
ًما، وَكَ  -أَبييهي  رييَن يَ وأ شأ ُهٍر َوَأرأبَ َعًة َوعي َعَة َأشأ ََلفَ ُتُه تيسأ ُهَما، َفَكاَنتأ خي َي اَّللَُّ َعن أ ََةي، َرضي َليي َِ اْلأ ََ نيعأ ا

ري ويََل  نأَد ذيكأ َم عي يَّتيهي، َوَقدأ تَ َقدَّ ََ إيََل رَعي َسا حأ َل َواْلأي يَتيهي اْلأيََلفََة ََجََع اْلأُُشوَع َمَع اْلأُُضوعي ليَربِيهي، َوالأَعدأ



َن اْلأَ  ٍم يَ زأَداُد مي ايٌَة، َوَلَأ يَ َزلأ ُكلَّ يَ وأ ََ َعاليهي َما فييهي كي نأ َأف أ ُ َعنأُه مي َي اَّللَّ يَّةي، فَ َرضي َي إيََل الرَّعي َسا حأ ريأي َواْلأي
حأ  َن اْلأي ََ َداريًسا، َوَأذأَكَر مي لي َما َكا َن الأَعدأ َد مي َواُه، فَ َلَقدأ َجدَّ َقَلَبُه َوَمث أ َسَن ُمن أ َي َما  َوَأرأَضاُه، َوَأحأ َسا

يًّا. ََ َمنأسي  َكا
َرَج تَ وأ  ََ قَ بأَل َوفَاتيهي َأخأ رُي وََكا َلةي، َوقَاَل الرَُّسوُل: َأمي وأ َرَأُه َعَلى َأرأَِببي الدَّ هي لييَ قأ َطِي قييًعا إيََل الأَوزييري ِبي

َِيَذ ُمَناَك، ُثَّ ََل يَبينُي َلُه أَثَ ٌر،  َأ يُ َقاَل بَ َرَز َمرأُسوٌم، َأوأ نُ  نينَي يَ ُقوُل: لَيأَس َغَرُضَنا َأ مي ِأ إيََل الأُمؤأ ُت َبلأ أَن أ
َمَلةي: إيَمامٍ  َذا يفي َأوَّليهي بَ عأَد الأَبسأ ِأ إيََل إيَماٍم قَ وَّاٍل، فَ َقَرُءوُه، فَإي نأُك َوُج مي  فَ عَّاٍل َأحأ

َسنُ  ِأ َأحأ ِأ أَيُُّك ُلوَُك اًَل، َوَلكينأ لينَ ب أ ََ َاًَل، َوََل إيغأَضاُؤََن إيغأ َهالَُنا إيِهأ َلُموا أَنَُّه لَيأَس إيمأ َعَمًَل، َوَقدأ  " اعأ
 ََ َعةي، َوإيظأَهاري الأَباطيلي اَع مأ بييحي السُّ رييدي الرََّعاََّي، َوتَ قأ ، َوَتشأ َرابي الأبيََلدي نأ إيخأ ِأ َما َسَلَف مي ََن َلُك َلييِي وأ ْلأ

رَ  تيدأ اًء َواسأ ََ تيي تيَياحي اسأ جأ تيئأَصالي َواَلي سأ َيةي اَلي مي يَلًة َوَمكييَدًة، َوَتسأ َقِي اْلأََييِي حي َغأَراٍض يفي ُصورَةي اْلأ اًكا ْلي
اٍظ َُمأ  ََ َلأ ََ ِبي َيُقو يٍب، تَ تَّ َيابي َأَسٍد َمهي ٍل، َوأَن أ نأ بَ َراثيني لَيأٍث َِبسي ُُتأ فُ رأَصتَ َها َُمأتَ َلَسًة مي تَ َهزأ ٍة َعَلى ان أ ََ َتلي

، َوََتأ  ِأ ََ رَأأيَُه إيََل َهَواُك يُلو ِأ ُأَمَناُؤُه َوثيَقاتُُه، فَ ُتمي ُت ٍد، َوأَن أ ِأ َمعأًَن َواحي ُت ِأ َوأَن أ يُعُك َقِيهي، فَ ُيطي ِأ ِبي َلُك ََ َِبطي ُرُجو
 ُ َل اَّللَّ ََ َقدأ َبدَّ ، َواْلأ ََ ِأ َلُه َُمَاليَُو ُت ِأ َوأَن أ ، َويُ َوافيُقُك ََ ِأ  -ُسبأَحانَُه  -َلُه َعاُصو ريُك قأ ًنا، َوبيََ ِأ َأمأ فيُك َوأ ِبي

ِأ ُسلأطَاًَن  ِأ َحقًّا، َوَرزََقُك ليُك ًَن، َوبيَباطي ، َوََل غي ُذ إيَلَّ َمنأ َأَصرَّ رََة، َوََل يُ َؤاخي َبُل الأَمعأذي َرَة َويَ قأ يُقييُل الأَعث أ
ري َوُهوَ  َوأ ِأ َعني اْلأ َهاُك ، َويَ ن أ ِأ نأُك لي َوُهَو يُرييُدُه مي لأَعدأ ِأ ِبي ، َيَأُمرُُك َتَمرَّ َّني اسأ ُِ إيَلَّ ِمي َتقي ،  يَ ن أ ِأ َرُهُه َلُك َيكأ

َرُه، َويَ رأُجو اَّللََّ تَ عَ  -ََيَاُف اَّللََّ  ِأ َمكأ  اََل، فَ ُيَخوِيُفُك
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هي َوُأَمَنائيهي َعَلى َخلأقي  اءي اَّللَّي يفي َأرأضي ََ ِأ َمَساليَك ُخَل ُت َأ َسَلكأ ِأ يفي طَاَعتيهي، فَإي ُبُك هي َوإيَلَّ تَ َعاََل، َويُ َرغِي
ََلُم ". ، َوالسَّ ِأ ُت  َهَلكأ
َ َوَجُدوا يفي  ا تُ ُويفِي َتَحَها، فَ َقاَل: َوَلمَّ َأ َها، َفقييَل َلُه لييَ  َتحأ َأ  بَ يأٍت، يفي َداريهي أُُلوَف ريقَاٍع ُكلَُّها ََمأُتوَمٌة َلَأ يَ 

َعاََّيٌت.  ََل َحاَجَة لََنا فييَها، ُكلَُّها سي
َِ اَّللَُّ ُسبأَحانَُه  -َوَلَأ َأَزلأ  َ اْلأيََلَفَة، َأَخاُف َعَليأهي قيَصرَ  -َعلي َي َوَفَسادي  ُمذأ َوِلي ُبأثي الزََّما ةي ْلي الأُمدَّ

ََّ زََمانَ َنا وَ  َ ََلفَتيهي ; ْلي ُة خي ُصَر ُمدَّ َأ تَ قأ َوَفِني َأ قَائيَنا: َوَما َأخأ دي نأ َأصأ ليهي، َوَأُقوُل ليَكثيرٍي مي َلُه ََل َأهأ َأهأ
ََ َكَذليَك. ََلفَ َتُه، َفَكا ََ خي قُّو َتحي  َيسأ

 
ََلَفةي ابأنيهي الأ  ُر خي َّللَّي.ذيكأ ري ِبي تَ نأصي  ُمسأ

ٍََر الأَمنأُصوُر، َولُقِي  ََبُ أَبُو َجعأ َكأ ُنُه اْلأ ْلأيََلَفةي اب أ ري اَّللَّي، بُوييَع ِبي مأ ُر ِبَي َ الظَّاهي ا تُ ُويفِي َّللَّي، َلمَّ َر ِبي تَ نأصي َب الأُمسأ
َي  ريََة أَبييهي، َرضي َي إيََل النَّاسي سي َسا حأ ريأي َواْلأي َي بيبَ غأَداَد ِبييفَاَضةي َوَسَلَك يفي اْلأ اَّللَُّ َعنأُه. َوَأَمَر فَ ُنودي



َشُف َمظأَلَمُتُه. َضى َحاَجُتُه، َوُتكأ َا، تُ قأ ََ َلُه َحاَجٌة، َأوأ َمظأَلَمٌة يُطَاليُع ِبي ََّ َمنأ َكا ، َوإي لي  الأَعدأ
َأ ُيَصلِي  ََلفَتيهي، َأرَاَد َأ ََ َأوَُّل َُجَُعٍة أََتتأ َعَلى خي ا َكا ََ ُيَصلِيي فييَها فَ َلمَّ ُصورَةي الَِّتي َكا ُُمَعَة يفي الأَمقأ َي اْلأ

َها َخَراٌب ََل َُيأكيُن ُسُلوُكُه، فَ رَكيَب فَ َرسً  ُلُك فييهي إيلَي أ ي َيسأ ََّ الأُمطأَبَق الَّذي اُء، فَقييَل َلُه إي ََ َُل ا َوَساَر اْلأ
ًرا يَ َراُه ال ري، ظَاهي عي الأَقصأ عي َجامي َامي َماَمٍة بَ يأَضاَء، بيَسَكاكينَي َحرييٍر، َوَلَأ إيََل اْلأ َيَض َوعي يٍص أَب أ نَّاُس بيَقمي

لصَََّلةي يفي الأَموأ  َحابيهي ِبي نأ َأصأ َي َمَعُه مي َأ ََيأشي ي َمَعُه َبلأ َأَمَر ُكلَّ َمنأ َأرَاَد َأ ُكأ َأَحًدا ََيأشي ي  َيَتأ عي الَّذي ضي
ََ ُيَصلِيي فييهي، َوَساَر ُهَو َوَمعَ  ليَح َلُه َكا ُُمَعُة الثَّانيَيُة َحَّتَّ ُأصأ َ، وََكَذليَك اْلأ َي َوريَكابأَداُر ََل َغريأ َما ُه َخادي

 الأُمطأَبُق.
ري اَّللَّي  مأ ري ِبَي عأُر َقدأ ََتَرََّك بَ عأَد َوفَاةي الظَّاهي ََ السِي َي اَّللَُّ َعنأُه  -وََكا فَ بَ َلَغتي الأَكارَُة ََثَانيَيَة َعَشَر  -َرضي

َعاُر َواقي  َسأ ُت الَِّتي َلُه ُكلُّ َكارٍَة بيَثََلَث َعَشَر قيريَاطًا، فَ َرُخَصتي اْلأ َأ تُ َباَع الأَغَلَّ تَ َقاَمتي ريَاطًا، فََأَمَر َأ سأ
ُُموُر.  اْلأ

 
َد. بي آمي ُقَباَذ َوَصاحي َ َكي أ َرأبي َبنيأ ُر اْلأ  ذيكأ
، َساَر َعََلُء ال ََ َنةي يفي َشعأَبا هي السَّ [ َقليجأ يفي َهذي ُرو ]بأني ُقَباُذ بأُن َكيأَخسأ يني َكي أ  دِي
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نأ ُحُصونيهي. ًة مي دَّ َد، َوَمَلَك عي بي آمي ُعودي َصاحي ، إيََل بيََلدي الأَمليكي الأَمسأ ، َمليُك بيََلدي الرُّومي ََ ََل  َأرأسي
َد َمَع َجََللي  بي آمي ني اتِيََاقي َصاحي يني بأني ُخَواَرزأَم َشاهأ، َوالأَمليكي الأُمَعظَِّي  َوَسَبُب َذليَك َما ذََكرأََنُه مي الدِي

لأ  ُقَباَذ مي َرُف َذليَك، َأرأَسَل إيََل َكي أ َشأ ا رََأى اْلأ ، فَ َلمَّ َرفي َشأ ََلفي اْلأ َا َعَلى خي َق، َوَغريأيِهي َمشأ بي دي كي َصاحي
َد بَ لَ  صي َأ يَ قأ نأُه َأ ، َيطأُلُب مي ي َيَقنيأ ، وََكاََن ُمتَّ يَنئيٍذ َعَلى الرُّومي َرُف حي َشأ ََ اْلأ َد َوُُيَاريبَُه، وََكا بي آمي َد َصاحي

نأَدَها، َوَسريََّ الأَعَساكيَر إيََل ويََليَةي  َي َلُه، فَ نَ َزَل عي لأُك الرُّومي إيََل َمَلطأَيَة، َوهي يَن، َفَساَر مي بي  َماريدي َصاحي
َن َسَكارَادَ  صأ َن َمنأُصوٍر َوحي صأ َََتُحوا حي َد، ]فَ  َد[ َذليَك، رَاَسَل  آمي ُب آمي ا رََأى َصاحي َُِهَا، فَ َلمَّ َوَغريأ

ُقَباَذ يُ َعرِيفُُه َذليَك، َويَ ُقوُل لَُه ليُيعيي َرُف إيََل َكي أ َشأ َرَف، َوَعاَد إيََل ُمَوافَ َقتيهي، فََأرأَسَل اْلأ َشأ بي اْلأ َد إيََل َصاحي
َعلأ، َوقَاَل:  َأ ِأ يَ  نأُه، فَ َل َد َما َأَخَذ مي .آمي َهاّني َرفي َيَأُمُرّني َويَ ن أ َشأ  َلَأ َأُكنأ ََنئيًبا ليْلأ

َِ، َوَأَمَر الأَعَساكيَر الَِّتي لَ  ليَح َأَخاُه الأَمليَك الأُمَعظَّ َق ليُيصأ َمشأ َرَف َساَر إيََل دي َشأ ََّ اْلأ َق َأ ََ ََّيري فَات َّ ُه بيدي
َأ َأَصرَّ َملي  َد، إي بي آمي َزييَرةي ِبيَُساَعَدةي َصاحي َرفي إيََل اْلأ َشأ هي، َفَساَرتأ َعَساكيُر اْلأ دي ُك الرُّومي َعَلى َقصأ

َكري َمليكي الرُّومي  ، َوَساَر إيََل َعسأ ُلُح ليلأَحرأبي َّنأ َيصأ هي ِمي َكَرُه َوَمنأ بيبيََلدي َد َوَقدأ ََجََع َعسأ بي آمي  َصاحي
َزيَيَةي، َوهي  ََ قَ لأَعَة الأكخَتا بَ عأَد اْلأ ُرو ِأ ُُيَاصي ا َمَلُكوَها َعاُدوا َوُه ، فَ َلمَّ َي َوالأَمَعاقيلي ُصو َنعي اْلُأ نأ َأمأ َي مي

. ِأ بيهي  إيََل َصاحي



 
يَنِتَي آّني َوقرَس. يني َمدي ري َجََللي الدِي ُر َحصأ  ذيكأ

لييَس، ََ َكَما ذََكرأََنُه إيََل تيَأ نأ كيرأَما يني مي ، َعاَد َجََلُل الدِي ََ َنةي يفي رََمَضا هي السَّ َها إيََل  يفي َهذي ن أ َوَساَر مي
َي الأكُ  نأ َأعأَيا ُم َعَساكيري الأُكرأجي فييَمنأ بَقيَي َمَعُه مي َا إييَواّني ُمَقدَّ ، َوِبي َي ليلأُكرأجي ، َوهي يَنةي آّني ، َمدي رأجي

[ أَيأًضا، وَكي  َي ليلأُكرأجي يَنةي قرَس، َوهي َكري إيََل َمدي َن الأَعسأ ًة مي َصني ]َفَحَصَرُه َوَسريََّ طَائيََ نأ َأحأ ََلُِهَا مي
َما الأَمَجانييَق، َوَجدَّ يفي  َنعيَها، فَ َناَزَْلَُما َوَحَصَرُِهَا، َوقَاَتَل َمنأ ِبييَما، َوَنَصَب َعَليأهي  الأقيَتالي الأبيََلدي َوَأمأ

ِأ  فيهي َوأ تيَياطي ْلي حأ ظي َواَلي َيَظُهَما الأُكرأُج، َوَِبَلُغوا يفي اْلأيَأ َما، َوَح ِأ َما فَ َعَل َعَليأهي َعَل ِبيي َأ َأ يَ  نأُه َأ مي
َأ َمَضى بَ عأُض َشوَّاٍل، ُثَّ تَ َرَك الأعَ  َما إيََل َأ لييَس، َوَأقَاَم َعَليأهي يَنةي تيَأ َدي نأ قَ بأُل ِبي ِأ مي هي َياعي شأ َكَر ِبَي سأ

لييَس. َما َُيأُصُروََّنَُما َوَعاَد إيََل تيَأ  َعَليأهي
ا لييَس ُمُيدًّ نأ تيَأ َنأ فييَها، فَ نَ َهبَ  َوَساَر مي َقَع ِبي ، فََأوأ َاَز َوبَ َقاََّي الأُكرأجي  إيََل بيََلٍد َأِبأ
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لييَس. َها إيََل تيَأ ن أ َِ َعَساكيُرُه َما فييَها، َوَعاَد مي َرقَ َها، َوَغني  َوقَ َتَل َوَسََب، َوَخرََّب الأبيََلَد َوَأحأ
 

ََلَط. يني خي ري َجََللي الدِي ُر َحصأ  ذيكأ
يُلُه مَ قَ  ََ رَحي َاَز، وََكا لييَس َوَدَخَل بيََلَد َأِبأ يَنةي آّني إيََل تيَأ نأ َمدي يني َعاَد مي ََّ َجََلَل الدِي كييَدًة ; دأ ذََكرأََن َأ

يَنةي خي  َدي يني َعلييٌّ ِبي ُب ُحَساُم الدِي َاجي ، َوُهَو اْلأ َرفي َشأ ََّ النَّائيَب َعني الأَمليكي اْلأ َنَُّه بَ َلَغُه َأ ََلَط َقدي ْلي
ََلَط وَ  ُل خي لييَس ليَيطأَمئينَّ َأهأ نأُه، فَ َعاَد إيََل تيَأ َيَظ الأبَ َلَد ليُقرأبيهي مي ري َوَح َمأ ْلأ َِّ ِبي َت َتاَط، َواهأ َيَتأُُكوا احأ

رَ  َاَز َعشأ بَ ُتُه بيبيََلدي َأِبأ ِأ بَ غأَتًة، َفَكاَنتأ َغي أ ُدُه صي تيظأَهاَر ُثَّ يَ قأ سأ تيَياَط َواَلي حأ ا اَلي ٍم، َوَعاَد َوَساَر ُمُيدًّ َة َأَّيَّ
َجأَ  ََ َباري َل َخأ ْلأ َرفي ِبي َشأ ُل نُ وَّاَب اْلأ نأَدُه َمنأ يُ َراسي َل َعَلى َعاَدتيهي، فَ َلوأ َلَأ َيُكنأ عي ِأ َعَلى َيطأويي الأَمَراحي ُه

ِأ  نأَدُه بَ عأُض ثيَقاتيهي يُ َعرِيفُ ُه ََ عي َا َكا ، َوإيََّّ ِأ ُه ن أ َلٍة مي َأ نيي َغ ِأ قَ بأَل  حي َََبُ إيلَيأهي ِأ فَ َوَصَل اْلأ َبارَُه، وََكَتَب إيلَيأهي َأخأ
. ي َمنيأ  ُوُصوليهي بييَ وأ

َها ي الأَقعأَدةي، ُثَّ رََحَل َعن أ بأتي ََثليَث َعَشَر ذي َم السَّ يَنَة مََلزكرَد يَ وأ يني فَ َناَزَل َمدي ، َوَوَصَل َجََلُل الدِي
مَ  ََلَط يَ وأ يَنَة خي َها، َوقَاَتَل  فَ َناَزَل َمدي ِأ يَ نأزيلأ َحَّتَّ زََحَف إيلَي أ ي الأَقعأَدةي، فَ َل َس َعَشَر ذي ي َخامي َننيأ ث أ اَلي

هَ  َلى َكثيريٌَة، ُثَّ زََحَف إيلَي أ ِأ قَ ت أ نَ ُه ، َوقُتيَل بَ ي أ َكُرُه ُسوَر الأبَ َلدي يًدا، فَ َوَصَل َعسأ َلَها قيَتاًَل َشدي ا َمرًَّة َأهأ
ََلَط، َوَوَصُلوا إيََل ُسوري ََثنيَيًة، َوقَاَتَل أَ  لي خي َكري يفي َأهأ يًما، فَ َعُظَمتأ نيَكايَُة الأَعسأ ُل الأبَ َلدي قيَتاًَل َعظي هأ

. َريميي بي َوَسِبأي اْلأ هأ ِأ يفي الن َّ يَ ُه وا أَيأدي ي َلُه، َوَمدُّ ، َوَدَخُلوا الرََّبَض الَّذي  الأبَ َلدي
ََلَط َذليَك َتَذا ُل خي ا رََأى َأهأ ِأ فَ َلمَّ َكري فَ َقاتَ ُلوُه ِأ بَ عأًضا، فَ َعاُدوا إيََل الأَعسأ َمُروا، َوَحرََّض بَ عأُضُه



ََل  نأ ُأَمَراءي خي يُّ مي َُواَرزأمي َكُر اْلأ ِأ َخلأٌق َكثيرٌي، َوَأَسَر الأَعسأ نَ ُه ، َوقُتيَل بَ ي أ َن الأبَ َلدي ِأ مي َرُجوُه َط ََجَاَعًة، فََأخأ
ِأ َكثيرٌي، َوتَ َرجَّ  ُه ن أ يًما.َوقُتيَل مي َلى َبََلًء َعظي ، َوأَب أ ، َوَوَقَف يفي َْنأري الأَعُدوِي ُب َعَليٌّ َاجي  َل اْلأ

ٍم، فَ َقاتَ ُلوُه َحَّتَّ أَب أ  ثأَل َأوَّلي يَ وأ َف مي ٍم، َوَعاَوَد الزَّحأ َة َأَّيَّ دَّ ََتَاَح عي يني اسأ ََّ َجََلَل الدِي َكَرُه ُثَّ إي َعُدوا َعسأ
ََ َأهأ  . وََكا نأ ُسوءي َعني الأبَ َلدي ا مي ِأ ليَما رََأوأ هي َُسي نَي َعَلى الأَمنأعي َعنأ أَن أ ، َحرييصي يَن يفي الأقيَتالي ََلَط ُمُيدِي ُل خي

ََ قيَتاَل َمنأ ََيأَنعُ  ِأ يُ َقاتيُلو ، فَ ُه َسادي ََ َن الأ ِأ مي ُِ الأبيََلَد، َوَما فييهي يِينَي َوََّنأبيهي َُواَرزأمي ريَةي اْلأ هي سي سي َأ  َعنأ نَ 
َتدَّ الأََبأدُ َوَحريَيي  َي اشأ َها إيََل َأ  هي َوَماليهي، ُثَّ َأقَاَم َعَلي أ
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َنةي، وَ  َن السَّ ةي مي ي اْلأيجَّ نأ ذي َم الثََُّلََثءي ليَسبأٍع بَقينَي مي َها يَ وأ ، فَ َرَحَل َعن أ َن الث َّلأجي ٌء مي ََ َسَبُب َونَ َزَل َشيأ َكا
في الث َّلأجي َما ب َ  يليهي َمَع َخوأ هي.رَحي َسادي بيبيََلدي ََ َن الأ يَوانييَّةي مي َي اْلأي  َلَغُه َعني الَتُّأُكَما

 
يَوانييَّةي. َي اْلأي لَتُّأُكَما يني ِبي ُر إييَقاعي َجََللي الدِي  ذيكأ

ي َأذأرَ  نأ نَ َواحي َيَة، مي َنَة َوَأرأمي يَنةي َأسأ يَوانييَُّة َقدأ تَ َغلَُّبوا َعَلى َمدي َُ اْلأي ََ الَتُّأُكَما ََراَج َكا ، َوَأَخُذوا اْلأ ََ بييَجا
ِأ ِبييََلَط، َوا هي ، َوبُ عأدي لأُكرأجي يني ِبي تيَغالي َجََللي الدِي شأ ، َواغأََتُّوا ِبي ِأ ُه َُّوا َعن أ لي ُخَويٍِ ليَيُك نأ َأهأ زأَداَد مي

َخأ  ََ الطَّرييَق، َواْلأ َطُعو ََ َويَ قأ َهُبو ََ يَ ن أ ذأرَبييَجا َبَسُطوا ِبَي ، َوان أ ِأ َباُر ََتأِتي إيََل ُخَواَرزأَم َشاهأ َجََللي َطَمُعُه
نأ َطمَ  ُه، َوبَ َلَغ مي دَّ ُِّ ضي َا ُهَو الأُمهي تيَغاليهي ِبي شأ ِأ َلي ُه يني بأني ُخَواَرزأَم َشاهأ، َوُهَو يَ تَ َغاَفُل َعن أ ِأ الدِي ِأ َأَّنَُّ عيهي

نأ َُتَّ  نأ تيَبأييَز، َوَأَخُذوا مي لأُقرأبي مي ا َقَطُعوا الطَّرييَق ِبي ََتَوأ ُِ اشأ نأ َُجأَلةي َذليَك َأَّنَُّ ًئا َكثيريًا، َومي ليَها َشي أ اري َأهأ
ِأ إيََل تيَبأييَز،  يَوانييَُّة قَ بأَل ُوُصوْليي ُِ اْلأي َا تيَبأييَز، فَ َلقييَ ُه ََ الرُّومي َوَقَصُدوا ِبي نأ َأرأَز يَع َما َغَنًما مي فََأَخُذوا َجَي

شأ  نأ َُجأَلتيهي عي ، َومي ِأ .َمَعُه ٍِ ََ أَلأَف رَأأسي َغَن  ُرو
َي طُغأُرلَ  لأطَا َنَة السُّ يني اب أ ، َأرأَسَلتأ َزوأَجُة َجََللي الدِي رُّ َِ الشَّ َتدَّ َذليَك َعَلى النَّاسي َوَعُظ ا اشأ َونُ وَّابَُه  فَ َلمَّ

ََّ الأبيََلَد َقدأ َخرَِّبََ  ، َويُ َعرِيُفونَُه َأ ََ َتغييُثو َها، َوإيَلَّ َهَلَكتأ يفي الأبيََلدي إيلَيأهي َيسأ يَوانييَُّة، َولَئينأ َلَأ يَ لأَحقأ ا اْلأي
لأَمرَّةي.  ِبي

ََ ُمطأ  ُنو ِأ آمي يَوانييَّةي، َوُه َ إيََل اْلأي ريأ ََلَط، َوَجدَّ السَّ ، فَ َرَحَل َعنأ خي في الث َّلأجي َق َهَذا إيََل َخوأ ََ ، فَات َّ ََ َمئينُّو
ََّ ُخَواَرزأَم َشاهأ عَ  ِأ َأ هي َباٍل ليعيلأمي عأتيَقاُد َلَصعيُدوا إيََل جي ََل َهَذا اَلي اريقُ َها، فَ َلوأ ََ ََلَط، َوظَنُّوا أَنَُّه ََل يُ  َلى خي

ِأ َكانُوا إيَذا َخاُفوا، َصعيُدوا  َّنَُّ َها إيَلَّ ِبيََشقٍَّة َوَعَناٍء، فَإي َقٍة ََل يُ رأتَ َقى إيلَي أ ِأ َمنييَعٍة َشاهي تَ نَ ُعوا َْلُ َها َوامأ إيلَي أ
نأ ُكلِي َجانيٍب، ِبيَ  يأُف مي ُِ السَّ ، َوَأَخَذُه ِأ َََللييَُّة َقدأ َأَحاَطتأ ِبيي ِأ إيَلَّ َوالأَعَساكيُر اْلأ ِأ يَ ُرعأُه ثَ ُروا ا، فَ َل فََأكأ

ِأ َما  هي نأدي نأ عي َوأََلَد، َوَأَخُذوا مي َريمَي َواْلأ ََتَقُّوا اْلأ َ، َواسأ ِبأ َب َوالسَّ هأ ، َوالن َّ ِأ ُخُل ََتأَت الأَقتأَل فييهي ََل َيدأ
َوى ، َهَذا سي َذَواتي َا يفي الشَّ َاْلي اري ِبي َن التُّجَّ تيَعةي الَِّتي َأَخُذوَها مي َمأ َن اْلأ ا َكثيريًا مي ري، فَ َرَأوأ صأ َما َكانُوا  اْلَأ



ا فَ رََغ َعاَد إيََل تيَبأييَز.  َقدأ َحلُّوُه َوَفَصُلوُه، فَ َلمَّ
 

َ الأُمعَ  ُر الصُّلأحي َبنيأ .ذيكأ َرفي َشأ  ظَِّي َواْلأ
ري بأنُ  ُل أَبُو َبكأ َ الأَمليُك الأَعادي ا تُ ُويفِي ، فَ نَ ُقوُل: َلمَّ تيََلفي خأ ري َسَببي اَلي ُئ بيذيكأ َتدي  نَ ب أ
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ٌد َصاحي  ُل ُُمَمَّ ُِ: الأَمليُك الأَكامي اقًا َحَسًنا، َوُه َق َأوأََلُدُه الأُمُلوُك بَ عأَدُه اتِيََ ََ َر، أَيُّوَب، ات َّ صأ ُب مي
َزييَرةي  ََّيري اْلأ ُب دي َرُف ُموَسى َوُهَو َصاحي َشأ َق، َوالأَمليُك اْلأ َمشأ ُب دي يَسى َصاحي ُِ عي َوالأَمليُك الأُمَعظَّ

رييَّةي. صأ ََّيري الأمي َيرينأجي َعني الدِي ِأ َعَلى َدفأعي الأ َتَمَعتأ َكليَمتُ ُه ََلَط، َواجأ  َوخي
ُل َعنأ دي  ا رََحَل الأَكامي ، َوَقويَيتأ َوَلمَّ َن الأَغدي ُِ مي َيرينأُج َُيأُصُروََّنَا، َصاَدَفُه َأُخوُه الأُمَعظَّ ََ الأ ا َكا َياَط َلمَّ مأ

صًََّل، ُثَّ إينَُّه عَ  ََ يًما، َوَقدأ ذََكرأََن َذليَك ُم ُر َعظي َمأ ََ اْلأ ََل َذليَك َلَكا ُسُه، َوثَ َبَت َقَدُمُه، َوَلوأ َأ نأ نَ  اَد مي
َر َوَساَر  صأ ، َوَُيُثُُّه َعَلى ُمَساَعَدةي مي َيرينأجي ُدُه َعَلى الأ تَ نأجي ي َيسأ َزييَرةي َمرََّتنيأ َرفي بيبيََلدي اْلأ َشأ يهي اْلأ إيََل َأخي

ََّيري الأمي  َيرينأَج َعني الدِي َر، َوَأزَاُلوا الأ صأ ، َوَلَأ يَ َزلأ بيهي َحَّتَّ َأَخَذُه َوَساَر إيََل مي لي َما الأَكامي يهي رييَّ َأخي ةي َكَما صأ
َُعو  ، َوُسرَّ النَّاُس َأَجأ ََلمي سأ ظي بيََلدي اْلأي َيرينأجي َسبَ ًبا ْلييَأ ِأ َعَلى الأ اقُ ُه ََ اتِيََ  ََ بيَذليَك.ذََكرأََنُه قَ بأُل، َفَكا

هي، بَ ُقو  لي إيََل بَ َلدي َن الأُمُلوكي َأوأََلُد الأَعادي َر َوَعاَد ُكلٌّ مي صأ َيرينأُج مي ا فَاَرَق الأ ريًا، ُثَّ َساَر فَ َلمَّ ا َكَذليَك َيسي
بأُه َمَعُه، وَ  حي َتصأ ِأ َيسأ َق، فَ َل َمشأ يهي الأُمَعظَِّي بيدي خي َتاَز ِبَي َر، فَاجأ لي ِبييصأ يهي الأَكامي َرُف إيََل َأخي َشأ َأطَاَل اْلأ

َِ َساَءُه َذليَك. ََّ الأُمَعظَّ َر، َفََل َشكَّ َأ  الأُمَقاَم ِبييصأ
ََّ الأُمَعظَّ  َها َكاريًها، ُثَّ إي ََلُه َعن أ َر َورَحَّ صأ نأ مي يَنةي َْحَاَة َوَحَصَرَها، فََأرأَسَل إيلَيأهي َأَخَواُه مي َِ َساَر إيََل َمدي

ُِ بيَذليَك. َل َقا َعَليأهي، َواَّللَُّ َأعأ ََ َُما ات َّ ُهَما َأَّنَّ َُورًا، َوقييَل: إينَُّه نُقيَل إيلَيأهي َعن أ  فَازأَداَد نُ 
يني اَّللَّي  ُثَّ انأَضافَ  َر ليدي َة النَّاصي ََ َليي ََّ اْلأ ُ َعنأُه  -إيََل َذليَك َأ َي اَّللَّ َن   -َرضي َحَش مي تَ وأ ََ َقدي اسأ َكا

، فََأعأَرَض َعنأهُ  َاجِي الأعيَراقييِي ريي اْلأ مي تيَهانَةي ِبَي سأ َن اَلي ُب الأَيَمني مي لي ليَما فَ َعَلُه َوَلُدُه َصاحي يهي الأَكامي   َوَعنأ َأخي
َب إيرأ  يني َعَليٍِ َصاحي يني ُكوُكَبيي بأُن زَيأني الدِي ََُّر الدِي َما، َوقَاَطَعُهَما َورَاَسَل ُمَظ اقيهي تِيََ َرفي َلي َشأ بيَل، اْلأ

ري  َمأ ِي اْلأ ي ، َوتَ عأظي َقا َعَلى ُمَراَسَلةي الأُمَعظَِّي ََ َتَماَلُه َوات َّ ، َواسأ َرفي َشأ ْنأيَرافيهي َعني اْلأ ليُمُه ِبي َعَليأهي، َفَماَل  يُ عأ
َوتيهي. َما، َواْنأََرَف َعنأ إيخأ  إيلَيأهي

َُجاَورَةي َجََللي الدِي  َرفي ِبي َشأ ُر َعَلى اْلأ َمأ َتدَّ اْلأ َرُة ُملأكيهي، فَاشأ يني وََكث أ َق ُظُهوُر َجََللي الدِي ََ يني ُخَواَرزأَم ُثَّ ات َّ
َِ بيدي  ََّ الأُمَعظَّ َ ََلَط، َوْلي َل إيلَيأهي، وََكَذليَك َعَساكيُر َشاهأ ويََليََة خي َأ َتصي َر َأ صأ َق ََيأَنُع َعنأُه َعَساكيَر مي َمشأ

َق، َفَساَر إيلَيأهي يفي  َمشأ يهي الأُمَعظَِّي بيدي رَي إيََل َأخي َأ َيسي َرُف َأ َشأ ، فَ َرَأى اْلأ امي َن الشَّ َُها مي  َشوَّاٍل َحَلَب َوَغريأ
ا َلَحُه، فَ َلمَّ َتَماَلُه َوَأصأ َلَماُه بينُ ُزولي َجََللي  َواسأ َُما رَاَسََلُه، َوَأعأ َِ َعَليأهي، ُثَّ إيَّنَّ ُل بيَذليَك، َعُظ َع الأَكامي َسَي



اَق ليعيَمارَةي ا تِيََ ي اَلي ضي َاَل تَ قأ هي اْلأ ََّ َهذي َلَماُه َأ َر َعَليأهي، َوَأعأ َمأ ََلَط، َوَعظََّما اْلأ يني َعَلى خي لأبَ يأتي الدِي
 ، ِليِي َتاءي َما الأَعادي ََ ُخُروَج الشِي ُرو َتظي ِأ يَ ن أ عيهي َق، َوالنَّاُس َعَلى َمَواضي َمشأ َرُف بيدي َشأ َنُة َواْلأ َقَضتي السَّ َوان أ

يِينيَ  َُواَرزأمي َن اْلأ َُ مي  َيُكو
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َأ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل  اَئٍة إي تِيمي رييَن َوسي شأ َُ َسَنَة َأرأَبٍع َوعي  .َوَسَنذأُكُر َما َيُكو
 

. َرأَمني َيرينأجي َواْلأ َ الأ َنةي َبنيأ َيت أ ُر الأ  ذيكأ
ي َرأَمَن الَّذي ُب أَنأطَاكيَيَة َُجُوًعا َكثيريًَة، َوَقَصَد اْلأ َيريْنأييُّ َصاحي ينأُس الأ َنةي ََجََع الأَبي هي السَّ ُروبي يفي َهذي َن يفي الدُّ

يَدةٌ  ِأ َحرأٌب َشدي نَ ُه ََ بَ ي أ ، َفَكا ََ  .بيََلدي ابأني ليُيو
َ قَ بأُل، َوَلَأ َُيَلِيفأ َوَلًدا ذََكًرا، إي  ، تُ ُويفِي ُروبي َب الدُّ َّ َصاحي َرأَمِني ََ اْلأ ََّ ابأَن ليُيو َا َخلََّف َوَسَبُب َذليَك َأ ََّّ

َرَأٍة، فَ َزوَُّجوهَ  مأ ََّ الأُملأَك ََل يَ ُقوُم ِبي ، ُثَّ َعليُموا َأ ِأ َرأَمُن َعَليأهي ًتا، َفَملََّكَها اْلأ ، بين أ ينأسي نأ َوَلدي الأَبي ا مي
ُموا َعَلى َذليَك، َوَخاُفوا تَ َقرَّ يفي الأُملأكي َْنأَو َسَنٍة، ُثَّ نَدي ، َواسأ ِأ هي تَ َقَل إيََل بَ َلدي َ  فَ تَ َزوََّجَها َوان أ ِلي تَ وأ َأ َيسأ َأ

، فَ َقَبُضوا َعَليأهي وَ  ينأسي بأني الأَبي ، فَ ثَاُروا ِبي ِأ هي َيرينأُج َعَلى بيََلدي َأ يُطأَلَق الأ َسَجُنوُه، فََأرأَسَل أَبُوُه َيطأُلُب َأ
نُهُ  َتأأذي َى َيسأ يََّة الأُكَبأ َيرينأجي بيُرومي َعُلوا، فََأرأَسَل إيََل َِبَِب َمليكي الأ َأ ِأ يَ  ، فَ َل دي  َويُ َعاَد يفي الأُملأكي يفي َقصأ

َيرينأجي  نأَد الأ ُرُه عي يََّة َهَذا َأمأ ، َوَمليُك ُرومي ِأ هي لَّتيَنا، َوََل  بيََلدي ُل مي ِأ َأهأ ، َوقَاَل: إيَّنَُّ ِأ ُه ََل َُيَاَلُف، َفَمنَ َعُه َعن أ
ُقَباَذ َمليكي ُقونييََّة َوَمَلطأَيَة َوَما  يني َكي أ ُه َوَأرأَسَل ]إيََل[ َعََلءي الدِي ََ ، َفَخاَل ِأ هي ُد بيََلدي نأ ََيُوُز َقصأ نَ ُهَما مي بَ ي أ

نَي َوَصاَْلَهُ  ليمي َقا َعَلى بيََلدي الأُمسأ ََ َها، فَات َّ دي اقي َعَلى َقصأ تِيََ ، َواَلي ََ دي بيََلدي ابأني ليُيو ، َوَوافَ َقُه َعَلى َقصأ
بيَتاري  سأ اوييََّة َواَلي ، َفَخاَلَف َعَليأهي الدَّ َرأَمني رَي إيََل بيََلدي اْلأ أنيُس َعَساكيَرُه ليَيسي يََّة، َوُِهَا ََجأَرُة َذليَك، َوََجََع الأَبي

َي  ، َفَدَخَل َأطأَراَف بيََل الأ ِأ ُُه يََّة ََّنَاََن َعنأ َذليَك، إيَلَّ أَنَُّه َأطَاَعُه َغريأ َأ َمَلَك ُرومي ، فَ َقاُلوا: إي ، رينأجي َرأَمني دي اْلأ
نأ فيعألي َما يُرييُد. نأ مي ِأ يَ َتَمكَّ َرٌة، فَ َل َباٌل َوعي َي َمَضاييُق َوجي  َوهي

نَُّه َقصَ  ي َوَأمَّا كييَكاُوُس، فَإي نَ َتنيأ ، َفَدَخَلَها َسَنَة اث أ امي َهةي الشَّ نأ جي َهُل مي َي َأسأ َهتيهي، َوهي نأ جي َرأَمني مي َد بيََلَد اْلأ
رََكُه ال ، َوَأدأ ٍَ َتَح َأرأبَ َعَة ُحُصو ََ ، فَ  ٍَ َة ُحُصو دَّ َرقَ َها، َوَحَصَر عي اَئٍة، فَ نَ َهبَ َها َوَأحأ تِيمي رييَن َوسي شأ َتاُء َوعي شِي

هَ   ا.فَ َعاَد َعن أ
ِأ أَنَُّه َقدأ َحَرمَ  امي يُ عأليُمُه لشَّ َيرينأجي ِبي يََّة، َأرأَسَل إيََل الأ َيرينأجي بيُرومي َع َِبَِب َمليُك الأ ا َسَي ََ فَ َلمَّ أنيَس، َفَكا  الأَبي

 ََ َمُعو ََ َمَعُه، َوََل َيسأ َي ََل َُيأُضُرو َُرأَسا َن الأ بيَتارييَُّة وََكثيرٌي مي سأ اوييَُّة َواَلي َي الدَّ هي َوهي ُل بيََلدي ََ َأهأ َلُه، وََكا قَ وأ
ِأ َدَخَل الأبَ َلدَ  هي يدي نأ عي َذا فَ َرُغوا مي ، فَإي ِأ هي نأدي نأ عي يٌد ََيأُرُج مي ِأ عي  .إينأطَاكيَيُة َوَطَرابُ ُلُس، إيَذا َجاَءُه

ِأ َلَأ  ، َوَأَّنَُّ َرأَمني َن اْلأ ُكو مي يََّة َيشأ لأكي ُرومي   يُطأليُقوا َوَلَدُه،ُثَّ إينَُّه َأرأَسَل إيََل مي
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