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لمجحغ!كىحيضالربم

؟ه"الثااطههةمقدهؤ

الكتابهذاحول

كاالتىالمربأعلام"سلسلىفىالكتابهذامنالأولىالطبمةعدرت

صدورها.عةبونفدت،المتحدةبيةالعريةبالجهور"الثقافةوزارةلاتصدرها

فىمواضعيدةجدموادباضافةالأولطعنغتازو!،في،الثاالطبحةأاليونقدمو

منالعضرلهذايممآصوريمطىاعتاباأصبحبحيث،الكتابمننحتلفة

الدراسة.مجالهوالذىالإسلأميةالعربيةالدولةحتار

منمجآ،معدنسخةتلقينا،الجديدب4الطبههدهإصداربسبيلكناهـإذ

مدريد-عشرالثالثالج!)ب!دريدتصدرالتى"الإسلاميةالدراسات

مديرالأستاذبقم،الكتابهذاعلىمةالعنتحتوىو!(6591-6691

بجاممةالآداببميةالإسلامىعالتارستاذأ؟؟سمؤحسين"الدكتورالمعهد

-المقالهذانجملأنالأنسبمنفرأينا.الآنالمعهدومديرسابقاالقاهر؟

ثحن.وهاالثانيةالطبعةهذهمقدمة-!خصصباحثأستاذقممنوهو

-:لىفيماالمقالهذالثبتأولاء
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صوأنبن!الكاعبد

يسالريخماالدكأياءالدكضور:اجفتأ

النواحى،اإتحددا؟ثدذلكالقاهرةفىا)؟قازةزارةأفيمدأنلابد"

أتيحجم!ماثانيا،العربأؤككاالمملخدمةثم،والأأالناسلتثقيفبهتقومالذى

،ءتطوطاتقيةيقإلىاستوىاءاليةع!يةحثر!!تبمن:وسهإئلمنلها

لك.*إلىوما،"العربأعلام"أحرازمنسهلملأسصل!ضبإصلىارالى

تن!رهاالتىالسا،سا!أحسنمنتمتبر"العرب))أعا،مادلمسلىوهذه

يبآ.و-بمتبتقرميدانفىصالمربمنلأعلامممتازةمجموعةز!ى.الوزارة

أحىنمنرأينافوهو."مروانبنالاثا"عبدعن!ةابالةقرةهذهفى

الىدلة.هذهجزاءأ

كلع!

:"يسنالرالدضياءركتوا"هولمهعىوانبن"دبدالملككتابمؤلف

يومناثوهو.القاهرةلمجاص.ةالعلومداربرطيةلاعىالإسحالتارقسمرثيس

خدصةخماسنواتصنجهدهيوالى.يةسالمصحالتارمدرس!تأعلاممنهذا

ينت!رالتى4الإ-لإمبادكيةتلكثاخارعااذلك،كأستاذالمسالينحتار

فرضهاالتى:لجيداالحلمرلمصالةءواصلمين،وعرضهلا!ىالإسأالماطولفىيجو!اخر

.الإسلامأمةبناءأمنالعلمأهلعلأالله

واسحا!هوالمكوعبد.وأصالهمروانلما.لكءبدبدرسادءتاب
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منبالعظامإلالايعادكوهو.الثرقفىأميةبنىوصجرةأ!"مرولآداعةد

ذكاءوحزمايةبنم!اوارحمنعبدصخومثلافهو:الأندلىفأميةفيءأرورا

طالماالذىافوذجهووقدكان.الصعابمواجهةعلىوقدرةوشخصية

شهموفارسأصيلر!عرسيدنهأفيهالقولوقصارى.هثامبنالحىمأحتذاه

المسالين.خ!فةإلىبهنهضتالتى!الصفاتوهذه.بالإعجاب-ديهرومسلم

!!*

.واتساعصقفىوعصرهالملكعبدحياةثهالريىالدكتور"درس

يينالم!كوالأموعبدماكتبءنصوقرأ.بيةالعربالأصولتامةإحاطةفأحاط

لإنثاءحينمنذممئىفإننى.فصولهمطالمةمنشوهذا.الحدبثالمصصئ

عنشيئاأقرأعندمافإننىهناومن،والغربالشرفئأ!ت،ىعنكتاب

فىأعجبنىوقد.الكلمصاحبإ)يهاالتىرجعالأصولأعرففإننىأميةبنى

اطق،فانمؤرخينابهيقضىبماأميةبنىإنصا!إلىاإولفتجاهاال!تابذلك

أياممخهمالكثيرينأصاب11وأسفهمالبيتلآل-"اميحملهمكانالقداى

.الإسلامأصابمامسئوليةصوتحميلهم،هؤلاءمماداةعلىأمية،كأ

إلىاظلافةانتقالموضوعيحابم"كيفالريس"الدكتورعرؤ!وقد

التىاإراجعلأن.اإؤرخعلىالأمورصحبأمن،وذلكمروانبنىإل!ثمأميةبنى

مروانبنالملكعبدموتالىعثمانمقتلقبيلمنالإسلاممملتىلأحداثتؤرخ

القدماءمنالموضوعفىمنكتبومحنم.شديداتضارباب!ض!افماتتضارب

منيتعجبونالونفيلادماءأةامؤرخوناوقدكان.وعاطفةعصبيةعنكتب

الغضب.إلىلأمراتعدىط-3ابنصوانحازهافالا،لخلافةاإلىيةوصولمماو

ثناءأفىالإسلامدولةبهامرتالتىالحصيبةألصروفأنأب!حف!إ9،أفاضصموأكن
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*وممترجاليدعلىإلاتتحسنأن.لايمنبمنؤمماويةعلىبينالأهليةالحرب

.وإيمانوسياسةوثحربةحزم

ولثنن.ذاكمنكبيرجانبعلىنهأسفيانأبىبنمماويةأثبتوقد

له+تجربةلاشصابآيزتدبنخالدحفيدهكانثم،طرازهمنأيمنيدفيابنه

تأمروأنفاستطاع.،رمالأمروقدكاد،الزبيربنالثهعبدوفة!يدومن

وارجالمؤيديهواخلاهى.اومماو؟،،وسياستهوحزمهبذكائهالأمريحوز

.عاج!3اءتمدالذلن

*!*

إك،فيهيجدوقارؤه.المسالينعتارفىالجيدةالدراساتمنالكتابهذا

أحسنمن.وهوالحوادثتبقىفىوسهولة،القصصفىطلاوةئدةالفانبجا

ثهؤالأصيلىالفاثدة-اتالجيدةادكتبعنيبحثونالذينأولئكبهيوةىما

أ938فىتائاىالثافيةالمابة
إ-لملاءهةااتالدرا-051أ!ير.د

بدب!لمر
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الكتابمقدمة

أليس؟عجيب!هذاليسأ.مروانبنالمكعبدعنيصدرأولكتابهذا

،الإسلأيالعربىتاريخنا:القوممما-اريخناأعلأمءتءكآكبيرآأنعجيبآ

عنهأيمتب-أمتناحياةفىالأدوارأ!!ندورآلعبتمفلجزةوثخصية

؟الآنإلى!اصعضاب

قوتها،ئهضتها!وتجديدو!يقبه،العرمجدالأمةلبمثفيهنعهلعمدفىإننا

،الهدفذلكيتحققأنجمنزول،المربيةالقوميةعنفيهكثيرآو!تحدث

إلا--صيقابهاوإيماننا،واضحآالقوميةالذهفهمنابمونأنيهنهلأو

وأوالرجال،بهامرتالتىالخطيرةوالأحداث،المربيةالأمةتارحؤ!.خاإذا

حم!؟التارهذاصضعواالذينالأبطالأواكعاء

((القوىوالإرشادالثقافةوزارة"قاتأنجيدآمشروعالذاكان

الغايةهذهمنشيئالتحقق،؟المربأعلام"عنالسلسلةهذهباصدار

موضوعيمونأنفاقترحتبالفرصةورحبت،الفراغهذامنجانبآوتملا"

أهيةمنأعرفلما،"مروانبنالملكعبد5عنبتأليفهأقومالذىادءتاب

تلله:"الأمويةالدولة،خلفاءأحدكباروهـو،التارعفىبهقامالذىالدوش

الطابموكان،قوغاب!ما!المربيةالأمةشصخصيةعهدهافىظهرتالتىالدولة

محضآ.بيآعرا)+امةاطياةنواحىفمازجصاااصائدا

هاليه!!

فتوحاثه،وأعالهحياته:الملثعبدسيرةنستمرضالكتابهذاففى
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إذنفلابد،أمتهوتارفيأسص!تهبتارحمرتبطةسيرتهلكن-وإصلاحاته

الدالد.ذلكفىالأمةفيزارودكأاسة،الأسرة!-ذهممرفةمن

عن!الأوأ!:الجوانبهذهتتناولءنجابحةحضاب11فححولجاءتلذا

والثالث،"مروانلآدولة"قامتيوضح!توالثاى،3والدولةالخليفةلا

و!ا،والأحزابالأمةأحوالالتاليةالفضوا!بيتتثم،الأمويةالأسرةعن

هذهوسط"الملأثعبد"ج!ثودثم،هـاخءمنداروماثوراتمنحدث

للا"!ه!ثوأءلمماأعزوهو-الأكبرهدفهتحقيقإلىوصل-كأ،المحارك

بية.المرالدولةوحدةتحقيقوهوألا-أيضآ

واستطاع،السابقص!،كيهاقوالدولةاستعادتالوحدةتحققتأنبعدثم

عهدهفىوتمتالأعداءفقهر،الميادينجميعفىأخصراإلىيقودهاأنالمللاعبد

،الىومربقةمنالمغرببا،ديرتحركبرهاأق!التىكان،الظيمةالفتوحات

؟-والإسلامالعروبةأقطارأ!منقتارذللثمنذالهلادتلكفأصبصت

تدءي!الأ!هـفىصكرألهاإصلاحاتكاتتنفيذمنالدور-لكفىيضآأتمكن

ا

الخاتمةجعلت،ا؟وانبهذهكلالة!ولبينتألقفبمد.ةالعر،القوميةبناء

ل!رولة،وإدارتهالعامةوسياستهوصفاتهالمالثعبدشخصيةعنبالحديثحنامة

خدماتللا"مةفأدوا،بعدهمقبالأمرقامواالذيناظلفاءوأولادهبيتهعنثم

جلبلمة.

***

وفصلهاالكاعبدسيمارةادصابفيهعرضالذىالوزتفىأنهفاراغ

عزاتأ!منعرةفىالعرببالأهـةلتاربضدقيقةواضحةصوربرسم،تفصيلا

فترة-الهجرىالأولالقرنخا،ا!فىقرنربمنحوتبلغفترةو!،حياتها

.أوال!االتارعفىوم!نهاوحضارضصابيةامراالدولةمصيرفيهاتقرر

يدرسأنتصتلزمالإسلامىا).رفالتارعء!-!فىهناكوإذاكات
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الدوا4كفيرآتلك،لأنالأمويةالدولةت!ر؟!و،ءيرهءنبمغرأعنهوبهتب

،والمدلالحقيقةيرضىماعلىءيريخهاتاروبمضبأ،خ!!رحقيهورياعلىصورتما

ف!ان:صراعنتيجةلأنهاقا+توذلك،رجالهاتقديروأسيىهحم!!ءإ"باصالماو

!ظرفأ.اليومإلىمستح!لهاالمداءوبةكا،أعداءكثيرنشأتهامنذضها

غلاةمنسه؟ولا،الماائةيةالنزعةو-ةسدهإذن4خلإءضياكانتكتبما

.حذو!يحذوومناصيحةا

التاريخيتصضماوكثيرا-الدسلةهذهيحتاراعلىأيضآجنىنهأكا

سطحيةمم!ماتعلىأح!مهمفبنوا،ءيرالختصينتناولهأن-هذالمثلءلى

لايتمرضرأنينبغى-خاصةبصفة-والتاريخءناقصةدراسةأوخاطئةأو

والتحقيق،ادراسةعلىبمتمدلأنه،علىمنهجهمتسيرمنوأالمتخمهصونإلاله

فىتعرضالتىالقضايامثلقضايامنبروعةو!و،أح!مإصدارعلىويث!ةول

يستطيصلاف!-الماضىفىزمنهاكانوإن-الآنالحامةابا-أو3اطا

أوالقضاةالاز!هاالصحيحةالأح!مالىيصلأوالحاضرقضايافىيفصا!أن

فىالمادلةالليمةالأح!ميصدرأنيستماجلا،صذلكالقانونفىالفاقهون

،وتكونتفيهاوالتحقيقلمبحثج!*د!-!مصواإلا"منالتارفيقضايا

أههاومن-الباحث!ثروطؤجهمو-وفرت،التاريخر،النقدملكةعندهم

الحقيقة.الت!رد

*!هة

التاريخيةالصورةونقدم،اطقيقةإلىنصلد!إذنالجهدبذلناصققد

تسىأنيجدرالتىوممه-الأمويةالدولةتاريخمنالفترةهذهعنالصادقة

سيرتهمنهاتكونتالتىالأحداثوءن-صواتبئالملكءبدعصر
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ناصا!3أذيئابالأشماصوعلازاتهموقفهعنالأح!مإصدارفىوحرصنا

وءأءلىا،الأشضإصهؤلاءعلىالحمفىوكذلل!،صلىبهملهأوكانت

بالميلتأفىدون،الموضوءيةمبدأعلىقائمةالأح!م!ط!ات!ونأن-ذلك

يقدملاكه؟نذلكوإن-ال!ائعةالمامةبالأف!شأوالطوائفلبعض

اذىاولكتابالمناسببالأسلىبو)ع!كن4،"يميةالأكاد"الدراسصةبهأس!ب

جاص.قي.ءلهةدراسةالوقتذاتفىوهو،مةا)01الثقاؤةبهيقصد

إخةباادءتابءذامنالقاكأىءسيحمه!!االتىالصورةخونأنزمسى

-الأءواءلذوىا)ظالمةالحلاثنتمنعاطالماالتى،الولةلخكنصاثالإحد

وربذللثن!كونأنوعسى.والإس!م-ثإتكألامروبةخدماتأدتأنهامع

ء!ارلتقويةسوريةة.!ثالتىالأساسيةوللثقافة،القومىلتراثناخدمةأدينا

هات!بلتحهيق-9أجد.ماهوهناك!ا!.بهاوالإيمانالعربيةبالقومية

وأاككلاءوسيرة،العربيةالأمةفيتارحقائقعلىالو-وفمن-الغايتين

.ةاةسالحىلحياتهـاساساأصارتالتى،4الماضبحياصثااجمنعوالذينالىجالأوالقادة

هذاوث.والحاةسالماضىصوربينيدةعدمشابهاتالقارىءيدركوقد

،ل!ظاتوالدروسءناستضلإصكثيرايمكن4ومة،)ححدؤ!امنكثيربهالتث!ا

نةسهيدلايهالتار)بخكانوان-الواحدةالأمةختارئالت!ا،4يبمدلا4لأز

ادورايشب"،الآتبيةا)مرالأمةبهزراذىارالدفهل.وتفاصب!4بجزئياتهتمامآ

إننا؟4اظا،زواتصبنالملا!ادءزولىء:د!ارقيفه"الأ!14)0؟ةتالذى

تدرسص!ا.وادكتابفىالصورةيطا4أنبهدلاقارىءذلكءنالحمنترك

بنالملكع!د":نهءنوا%ملناالذى،!ذأبناكتانةدمأنأايسروالآن

الموفق.هووالله."الأمويةوالدولةمروان

الريرالدينضياءأ382ذلىطاط-"3إا.اقاهرة
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الصخللاولا

وأكولتيا!ض

:د"نطاثلالةاتتة

خليفة.نةصه"مروانبنضبدالملك"هـوجىد65عاممنشمضانفىغرة

علإ4فس!وا،الةومورؤساءالجنودوأصاءأمبةبنىزعاءعليهأقبا!

بدمثق."الخ!إفةدار))فىباظلافة

جميعفىسىهـىبنبأ"دمثمق"روءتاليومذلاثب!رةثأنهذإك

وعلقت،!طله-بورعثرةمنذالبيعةلهعقدتالذىاظليفةأنوهو،أشجاص!ا

نأكاد:ناطمبنمروان"مات.!نجأةماتقد-5الآمالكبارعليه

.،خلافهمنالأولالحاميكل

منوالستينالخامسةبلغرجلاأنفىلمجببشىءهفاكيكنأأنهومع

فىالأجليدكه،أيامهأواخرفىالطاقةؤوثجهدآبذلو،جاوزهاأوصره

ذلكوراءتجدأنأشادت،بعدؤجماالرواياتأو،الشائعاتؤإنوقتأى

،مثيرةقصةحولهففسجت،عادىتعليلاغيرلهتقدموأن،سرآالفجافىوت11

طارئة-علأبسببولا،طبيعيآيكنأالخلبةة"مروانءموتأن!

دبرتهامؤامرةنتيجة،اغتيالاكان4ولكت-أخرىأقوالذكرتكا

أبىبةتوممه-ةالأسنةسمنجليلىامرأةنهاأعلى-الأخيرة4زوجة

ما!لحرانتقاهـآوذلكيد-فىبنخالد:أمشسعبدبنربيعةبنعتبةبنهاشى
ا-

11
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شخصفىإلصااو-!هامروانإنقي!إهانةولعبارة،المهدولايةمنار!ها

الصورةذلكفىبداختلفتالىواياتكانتإنو-الناسمنملا"علىر"ثاا

!الاغتيالذاكبهاتمالتى

***

ا)ةحمة-وهذه،لذلكضرورةهناكوه!؟القضيةهذهلنحققنةتهل

اخزءخ!أسطورةأنهاوخلأولوه!زتبدو-متنلألضةعنامرمنيهتحتومامع

حمعةمنلتنالأو،فىةاثرفىاحباإما:لسنلأارددتهاثم،جمافىالقومنحيلات

فىىلاإننا!؟مجدءنإليهوصلتلماحسدآ،نةالم!الىفيعةالأسرةهذه

،لنبينقاد.ةفىمناسبةإليهاوسصة!ود"الآنأهيةذاتحالصعلىالمسألةهذه

فالحقيقة،الأمركانكيفىاو)عن.يخيةالتارالقراقضوافىفجهاالحقو-4

وشيخأميةبنى-سيدلمأاهـمنجماءروانلأأن!!فيهاشكلاالتىالمؤكدة

ذللىهـ"فىالدنيا!-ذهفىمدتهاؤخهتقد-مروانلآدولةومؤسسيققر

على-عهـرهولىوهو-ابنهتوجه،أمرهمنوالقومابنهفرغفالا.اليوم

.وهكذايحوه؟نجالدولةرجالوكبارالىؤساءعليهوأقبل،اظلافةدارإلىالةور

.اليومنفىفىا(مروانبنالملكداعبدوهو،الجديدالخليفةلابنهالبيعةتت

فاحتاط،النظربعيدمراونحكيماكان6إ،مقررآأمرآالبيمةكانت!ذه

باستقراروشعر،الأمرلهاستتبأنفا.وقتهقه-لعدتلهواتخذللا"هر

وأخذ،والمقدالحلأهليدعونممنالىؤساءةدعهعلىحرصحتى،دولته

يزلالعزعبدداثم"الملكعبدد!:لابنيهالحهدبولايةوالبيحةالمواثيقبكاجهم

هذاوكان.يئ!!رمنبأقلمروانوفاة-خلذلايوتم.لهماالأءرفانمقد

خلالط،أوفئاعحصدوثندوالملكلحبدالبيمةتفئ.الحكةبالغتدبيرا
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!أرثإلىالأبمنروء!جكلالأمرشة!!وا"الدولةاستىرازإلىللث*وأدى

كاللإالجمطمواصلعلمابرعوادكا!،الةوموحدة-فضاتو-د،أولاده

شمامخآ.حاعس!يصيرحتى،قالسااظلميفة4أساسصوضعالذىا)بناء

4الخلاؤدأرفى

وهو)!65ءامءقرمضإت.-ضبلف،اطإكءبد"خلافةاذن،دأت

.(م685عامإوافقا

ياتالذكربذهنهتجواطأصزتاظإ،فةدارفىاسى!جاوهونهأبدولا

ا)عبيرالخليفةقب!فه"-لمىالذىالم!ننفم!!ثجالسز!و.الصورو-نوارد

مروانإ)الثيخ4نفىهـوبوهأثم"،هـيد"بنهاثم"سفيانأبىنجمايةمعاو"

مةدبدألمحاأرزااظا،فةنظامتألفثادلمساةا!تصاايمثا!نهإبل،؟الحكمنجما

كانالذى"ءفلنبنءحمان"اطليفةبيماض-اوممت،الىاشديخا!!المفاءدولةاقيا

عامةبصفةالأمويةألادولةالجدسايم!أ!ضيمالذىوهو،لأص-هـت!مرأسبكلثابة

.خاصةنيةوالمروا

4اظليةنهأالخا،قةيختاربدءءةدالإسا،مخلفاءببنالملكءبدؤترتيب

الأمويينالخلفاءبينواخلىتس-الحسنخا،فةعددناان-الماشرأو،ءالتا

منأعظهماوما،تة-دهخطيرمنصبمنفياله.مروانلآدولةقوا)؟الى

!ةللاصبالنسبةتبه"منوأثقلى،ادتاافأب-دمنأ-دوما،مسئولية

يذ!ضأنوعليهوحفظهمشعا-ضبميتولى"إؤمنيناأهـ!رداالمكاعبدلقدأصبح

)خهم.دوعنالأخطاريذودو،حهوقهمصيانةعلىيررصو،قيادتهمبحبء

تهاتبوأالتىالجدذروةإلىتصلحتىالدولةهـذهشصأن!نيرخأنعليهبك

ئكلا؟نتهـا!أ،الحادولبينوالزعامةالقوةفم!نبداأبعيد،وتبقىعهدغيرمهذ
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ادكبيرةالمدينةهذه.كادمثق"فىالخلافةمزفىيجل!!*اهوهاثم

الأؤوامنحتافشهدتوالتى،الآراءيينعهدمنذالقديمالتارحذات،ريقةا)5

إس!ميةمدينةإلىتحوكثم،ومالرعهدفىياسورإقايهاعاصمةصارتأنالى

فر!اوأؤامتءلم!،وفدت،زرننصفالتحولهذامنذعليهاوءضى،بيةعر

وتلالهت،وتجاروعلماءوساسةو-خودقبائ!!من:الهربوفودخلالهئ

وا)5-لمبالدينالنورعاءصاي!رق،إسا،.يةمدينةوأصب!ت،ا)ءربىيالاسان

الإسصلاميةيةالامبراطورأوالدولةعاصصةؤ!مارتشأنها3ع!اثم،واطضارب

ا)ماأومركز،المفربأقطارإلىآسياأواسطمنحدودهاالممتدة،الكبرى

فىذلدعايهاوءضى،يديز،ة"وايةمحاوالخليفةعهدفىوذلد،الإسلامىكه

الوقت.ذلكفىالهاأفىمدينةأ!نتف!،قرنربم

!*للا

خليفةذهنئتجولأنهاكازتلابد-وأمثالهاا!اوا!رهذهكا!

الغبطةمشاعرزفسهفىتشيعبأنجديرةوكانت،"المكعبد)أ:ابديددمشق

،أخرىو-وهلها؟ؤتالمسألةول!ن.والافتخاشالنعمةوتقدير،والفرح

لاتثيرو!،الصارمةالواز+ةالحقاه!ياتاذكاراهذهنبجاإلىتوجدوكانت

كانتالتىالمصاءبيرتقدث،بالخطروالإحساسوالقلقالأسصفمثاعرإلا

يد.الجدالعهدتنتظر

عمانأوعرعهدث:السابقةعهودها3،كأأفىالدولةحالقورنتفاذا

تبداستأحواالاأنيدكنفإز،،المكعبداظ،فةتق!رحيمابحاطا،مماويةأو

منقسمةالآنفأصبحت،متف!امة:كتاةوحدةالدولةيمنتوضعهاوتغير

.باتوالاضهطراالفتنتسودهاالآنفأصبحت،اطدوءيسودها،كانمتوزعة
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مشغولةالآنفأصبجت،فىاظاشجا).دوبةمحارإلىمت!!ةكا!ا-ثودهانت؟

والألة4التضامنأسىعلىقاغة.كانتالداخلأ-زا"لاائ)ينبالتحارب

والسياسصةوالمالالسيفإلامصيرهايقررلاالآنزأصب!ت،المامأىالىيهدوتأ

.،غلبلمن"والملك،التصارعمنبدولا

قلبهيخالطأنلهلايرقنهأر8فيفانهكان،ذإثفىاإلىثءبدحرزفاذا

وقىكةةمسئولىهوبلمحض-يروالدهمنثهماورأنيرىولا،ورالم!

محنة،أيضاولكنخالصةنهصةليسإايهآلماأنويأ!!ن،رقءؤو!ثقيلى

إلى،إرادتهويمتهوءزفءرهةه!اوسلجبةلى،4تا،!اب!ودن5ادصيرستكلغه

؟يرىماذا،ماحولهإلىنظرإذاأنهذلاث.يةال!صالقدرة-ةءهلمهمدى-رآ

!!!

علمايسدفلم-آخرخليفةالدولةمنالآ-رالجانبفىيوجدأنهيرى

شخصية،عنيدزوىم2ت-تانخليةبل،وا-د-لميفةالإسلاهـىأالحا

منوهو،الإسلامأبماالأحد،مذكورادو-3يدتارفيذاتبيرة1

والسيدةبمروأبىالسلامعليهبةبالنبىقراصلاتله،التابينهـنالأولىالطبقة

-ال!ثمورىورجالالصحابةوهنكباراللهسهولر-وارىبوهوأ،لمجةخد

بمكةوأقاميدليرالفهةالبدءمنذأبىالذى"بيرالىبناللهعهدداهووهذا

يمط!أهلفبايحه،خلاؤتهأعان(645)يزيدموتعقبثم،باطرمعائذا

إليهوأرسل،العراقأى:وادءوؤةهـرة2اليوأحمل،الح!ازأى:والمدينة

ظهرأنلولاالأصلهيغأنوكاد،فيآأوتراسانهنء--هـوالبأ*لنجالبيمة

غيرمنهية!زعأنهـروانإيست!خو،يثمرألصهمةبمدال!امأهل4بهباومروان

يئ.بشهرتهوظتبلوذاك،ءحىهـفقط

.صالأالجزءوهو،منالدولةءالشرقىكا،إيرالة-الزبنامعبذلككان
ا
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ومه-هـفقط،الشامغيريدهفىيكنإأبيهخلفامنالكاعبدتولىفحين

إلابالشامتقملم3دولمأنعلىهذا.الحصورةخلافتهحدودوهذهكانت

اإلمماأعبدالبمةوأخذت،شهـرينمنذالامهرتفموأ،أشيهـفقطع!رةمند

أقدامها.تث!تإلىبحاجةالدولةف!نت،ماز"ااأميةبنىنفوصبمضوفى

اكورةأءلمنالأمةمن،يئنرفهناك.الحدهذاعلىقاصراالأمريكنوأ

!هوهؤلاء-أشدكانتأميةبنىعلى4و!ورز-!هاالأوض!هذهعلى

،ةالبهسجنوبىفارسإقايمبالأهوازفىلهمدولةمضيمجمعأقاموقد.الخوارج

و-ء-هـموتينوالبحراليمامةثالعربيرةصنيةفىثادولة-رىأجماعةقامتأو

وينظ!ونقيأ!?نوغيرهابالكوزة4ال!يهرجالهناك،كانهذا!يهوفو!ا

!لىمنصصخكض"امو-ل،لةدوقكويئأوبثورةلمقياماسفدادا،صفوفهـثم

لآصنالخلافهاغتص!-واالذينهم-نحزهمفى-لأغم،بالذاتالأمويين

.3أغ"بروقتلواكبار،إ)ء-وأساءواالبيت

**

في-قهلمنموحدةالتىكانت،إذنبيةالمرالإسلاميةالدولةنتف!

أجزاءإلىالآنمنقسمة-4ومماوإعلىبينتطلأالتىالفتنةفترةءدا

فىأ!ةبنىودولة،فىاط-ازبيرالزتجاادولةفهناك:دوأساأو،صبباينةوفرق

((النجدات"ا!روارجودولة،بالأ!واش؟4الأزارزا!الخوارجودولة،الشام

أمية،ئلةد؟و)حت.اثا)سفىإكوفةباالثيمةودثلة،العرببجزيرة

محار،تهاهدحاقءو-ريئالباقونصد!اويةف،وحدهـ!تقفبان!ام

عا-ثا.والقضاء

دو)ته-،كانتالملكءبدعلىكا!لالخلافةمهشوليةلقيتأحبنفهكذا
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ص!نم!ددةبلأ-طارءاطة-منطةتهافىمحص!ورةو!-

،-د!دهـايوسعأودولتهبقاءيضهنأنأرادإذاءاهـ4وكان.جانب

ادثاطاءزه-كليوا-4أن،ا)عبرىلةلدهالو-دةإعادةإلىيمهدأو

4معرصكازتالدولةأنعلىهذا.القتالكراتممهاويخوض،الأخرى

فرصةز"صهز،بالمرصادتزاللاالىومدولةزثناك:يضآأ،الخارجمنللا!!ار

فىالجيوشارتدتوقدبموالغربالثمالقاط-ورودعلىلتغيرالانقسام

.كاالأقا)يمبهضو!رت،الحيطشاطىءإلىوصلتأنبحدأؤريقيةثهال

وخزهـوهفودتركصن،!4المترالجوع-اكسقفى-الحدودعلى؟نتفهأ

.والخارجالداخلةملأللأفالأظار.وغيرم

خلافته.بدءفىالملكعبدوجدهالوضعكامجهلهوهذا

!4

الأحداث-لجورتو!ف؟اطدهذاإلىالأموروصاتلكن!ف

بهض!امواج!4فىبضهايقفالتىالقوىهذهووجدت،الدولةتصدعتحتى

أجزاءسارمنموجهاالذىكان،داء511أوال!هذاسببوما؟الآخر

إروان4اظلإزأوالملكوعملكيفثم.؟أميةبنىدولةضدالإسلامىأالحا

عبد4وابةوأءستهمروانأنمع-ء64سنةأواخرمنذوذلك،4وبب

اتلمروةالبيهةهـلألاالثامإلىجهاجرواوأ،المجازفىحياتهم!مواصالملك

644ء،سه.نا)شاقشيهـرييعفيقدومهبمكانأنإذ،ضإأشهربستة

وقدكات.؟آالماءذانفىمنالقيدةدوكنحبنىبدأتولمروانالبيتيتمتثم

.القدرضبربإتبنفذةوضربة،عجيبآتطورآهذا

ادولإفأحوالعرفناإذاإلاإذنالصورةتمولاللتطوراتتفهمفلا

تو؟ة،الدودآبهماحياةفىكتالاعامالهـاقعفى؟نالذى،التاريحىا.لطمءذا)
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تلاها!لماالأصل!تفيهكاوقحتالتىوالأحداث،أزمةبدورزيهتمرالدو،

.الهجرةمن64عاموهو،أحداث

زء4أفىالدولة

بتحرثصتماتللاصاآعنتصهـةنحوعددهيبيموجيشأالحاهـذاافتتيم

."المدينة"أهلقتالمنفرغأنبعد،أهلماطإربة-3مكةداإلىمتجهآ

الوقت،فىد)كالدولةيحمالذىكان،"يةمعاوبنيديز"أرسلىا؟؟شوهذا

وهذه.متىخاالأخرىثم،بنةالمدفىثلجتالتىالثورةعلىاقضاءال!ثامهـ!

"يزتد"صدحكمالدولهنحاءأعمالذى،السخطحالإلىقىءزوحدهااطقيقة

عامة.بصفةأميةوبنى،عاصةبصفة

راضينزواصأالناسمنعثيرؤ:متعددةالسخما-أيمهبابوؤفىكاشت

ودكنكان.ةصدفيماأصالهءنيرصواأةيروص،ية"بدامنذيديز)يةتوءن

يزيد""ولاةبهضاتبعهااكأا،والت!!زالغشمسياسةالأسهباب"قدمةفى

-صلمأساةفىصورهابمثعبأتمثلتوالتى،اهـكم!ذاا-هـالصيبنااظعومضد

ل!نو،تكا!كاارءسئوليةنحددو،بمدفماالمأساةلصنت!أعنمذه."الحسينث!

زياد"بن!عبيدالله:الظاأالآثمهوتنهاالأولأنالمسئولنقررأنئيآمبديلزم

يحبلأنهكان،يزيدع!ذلكبعدالفمةتقعثم-المراقعلىيزيدواك-

.الدمسفكإلىالوصولعنحد،وتخ"هاتصص!فافىايهاويديمالمقلاأنح!لميه

أدمتهـ-61طممنرم21عاشوراءقحدثتالتىالفاجمةهذهوإن

و.د.نفسةيزيدبيتداخلفى-ىهزااإطينمشاعروهزت،الناس-لموب

ذأفوقد.حدثلما5وتحسىأسفهعن-تتلةةعباراتفى-اةصههوعبر

إلىتحولىحتى!،النفوسفىويمظم،يديزالفاجعة%-دثعتهالذىاديءالأفى
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ال!رثةهوقوعفالسببات1)سكا،كومةاطكلوالصخطبا)ةفة.ضهور

!ء*!

ال!ام،وبارةالمدينةأهلمنوفدتوجه،حدونهابحدالتالىالحاموفى

أغفهحمم،مايديز-!رةبعضعنو-دموا،!اوالإصرالترفمظاهر.فمثاهدوا

منالمثاليةالسيرإلىيتتالمهونالذيئو!،والغناءاللهوإلىيميلأفهقيلضد

علىمصممونوهم،3سخمااكأدادوقداؤمادإ،و!ربمرأبىسيرةأمثال

.بثورةالقيام

وحاصروا،منهمثيارعليهموولوا،يديز-تلعأعلنواقدومهمفهند

الذىالسببهىنتهذهالثورةف!.-رجو!أثمينهبالمدالذيئكافواأميةسبنى

عقبة،بنمسلم"بقيادةوذلك،إليهأشرناالذىجيشهإرسالإلىبيزيدحدا

تسىالتىالموقعةؤحدثت،المدينةأهلإقاظة-جبا،!ر-ل!وكان-لرى

المد،نة،أهلمنقليلغيرعددفيهاتتلوقد،63سنةأواخرفىالحرة-موقعة

علإثا.ا؟يق.ؤاستولى

!"*

أهلهالمحاربةم!إلىمتوجهاسار،مهمتهءتالجيقةرغأنبحدثم

محتصهمآظلالذىييراربناإلىنضصواوا،وحكومتةيزيدعلىخرجواالذيئا

؟-ء64سنةأوائلفىذلكوكان،نفسهإل!صراويدعومكلفىبالحرم

قيادةعلى"وخلفه،"عقبةبنملم!ماتالطريقوفى.الحرمق-ذكرنا

الحرمفىأواخرمتىإلىالجيقفوضلكاهالكوفىن!كربناطصين"الجيق

عليها.الحصاروضرب"،64!مبفة

لر"اكبن"اللهعبرعلىقدمتقدلمأةالبصص"منمناظوارججموعنتوبم!.
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ييزاكبناللهعبدحلتشتركو*لد،م!إلىالجيشهذاتجسيرسمعتلما

وإنجاحيةالأءوالدولةمقاومةفى?"جهود!وليوحدوا،الحرمعنالدفاعفى

.:الثقفىعبيدأبىبنالختارمثل،الأبطالبمضإليهانضم.كاضدهاالثورة

بمد.ؤ!اثأنلهسيمونالذى،ال!يعةزعاءمن

؟وخرج،الزبيربنالمنذرأخاه-جيثةعلىقائدا-بيرالىا،نولىوقد

وبمفىالمنذراإوقمةفىوقتل.قتالاشديدآضاتلهم،الشامجيشلمقاتلةممهتجن

وأبطالهاقريشفرسانمن5كان-بيراكابنول!ت.فيالمهاجربناءأ

بدآأيمنهمولم،التاليةوالأيام،أ،اليرذلكفىيلاطويجالد!ظل-المحدودين

طوالهد!يئيئمحاعصوبئا،أ-ع!ارباكمفاءالاالىفاضطروا.مندخولباكة

.الألتلبيعرئلأواثم،صةرش!

احتراق!وهو،السيرلهكتباهت!تحادثحدث،الشهرهذامن3وفى

الأرجحودكن،الحادثال!هذاأدىالذىالسببفىاتتدفواوقد.ادحمبة

-ر.حرأصفىقبسآأخذبيراكابنأصحابمنرجلاأنبسببحدثأنه

أستارعلىفوتت،!نهشرارةيحالرفطيرت-الكمبةحوليوقدونو؟نو

قذفبسببذ!كانأنوقيل.البيتخشبوأحرقتفأحرقتها،الكحبة

-وسالثالىالحصارفىحصلبهالقذفأنالضيقةولكن،بالمنجنيقالبيت

.الأوا!ال!صارفىلاسنينبعدسيحدثالذى

يزثدوظة

!تأهلعلىالأمرضاقوقد،الأولبيعرخرآ-كأالحصارواست!ر

إل!-االماقبيعرأول!فى-يمها!بالخبرإذا"3ذددمليماو.:ديدا--. ص!ما
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قد،دمشقفاظلميفة،يزيدبأن:االثمامأهلإلمايصلأنقبل،الزبيرابئ

ن،افنادىهـ.64سنةالأوا!بيعر41فىتوفىضد:المثكرءنتمهفمنذلوفى

فلم."!؟طاغيتكمهلاثقد؟تقات!نعلام":الشامجندفى.مهوعنبيرالى

الف!ل،ز!مؤوع،اليقينالخبرلجف!ثمأمنجاع!ثم،الأصبادىءيصدقوا

.القتالءنوبهفوا

فوقمنفوغ،سباثفىفرسآير3ضكاننهأبسببيزيدوفاةوكانت

وثمانيةسنواتثلاتحكةمدةوكانت.ع!4قضت،بمسورفأصيبزرسة

ثارتأالتى،الثلاثةالأحداثهذهبوقوعءيزت،(645--06):اضس

أهلومقاتلأ،الحسينقتلو!:ضدها)محراه!ث!وروبثتالهامأىالى

أمية.بنىولحكم!لهالبفضشفهوروسطفات.مكهوحصار،.الديدة

منلأنكثيرآ-حالعلىكا!-4)تتومنذ4ءةمرضيآيديزيمنوأ

وامتنع،الوراثةإلىالشورىفظاممنالحكمانتقالفكرةيقاومالأمةكان0

مبايمته،عن-أالحاأىالىمنكبيرنبجايد!يؤالذينكان-اوصاء.بهض

وجرت،بيراكبئوعبدالله،بكرأب!بنوعبدالرحمن،علىبنالحسين:و!

نهأ-اله!دبولايةلهالبيحةعقدعند-رأىيةمماوإنكانو.الأحداثهذه

،واظلاتالتنازعفيحدث،"الالاراس"كالضأنلأمةا!ركأنيستطيعلا

وإن.نظرهوجهةهـذهنتف!-ء!مان.قتلبصدحدث-كاالدماءو-صفك

وسالت-ذلكمع-هنع!الاختلاتأن،بهدفيمائبتت،أالأحداثح!نت

والسياسة،اسفطتالحكةلو،ذلكتفادى-!آ-الممكنمنوكان.الدماء

.!والصفافنفا.نبدلا

!علاه*
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يزيد.وفاةبمدتنهاركأنهاالدولةوبدت

باظلافةنفسهإلىالدوةأعلفالزليربناللهعهدفان،الحجازفىفأما

لأ!!وائهتحتواثضوىأجابهوقد.ءسايدعوأنكانبحد،جهرة

!اعبدمثلارعاءبحضعدافما-الجازوسار،المدينةوأهلمكة

أصبحلأنهمركزهوقوى.(الحنفيةبابنالمثهور)علىبنوعد،عباصبخما

-العراقصت:الأقاليممبايعاتقا-ليبحدعليهتفدفأخذت،مناؤسبضير

يضآ.أالشامفىالرؤساءمنعددحتىكاتبه،وخراسانومصر

الحصين!"وهو-مكةبحصار،مواالذديئ-المثامجندقلألدوكان

ابنيقابلأن-يزيدموتمنتصةتعهدما-ءالمبقدنهيركاهبنا

عرضىالحصينأنوروى.مكةخارجبم!نالمقابلةففت،ليفاوضهليرالز

معهم!ؤجأنءلى،امرتهتحتالذتنوال!خدهويبايمهأناللهعبدكل

بذلثهلهويتم،دمشقفىوالقوادالجندباقعلىالبيمةلهفيأخذ،الثامإلى

الخلافة.أص

هلم؟الأمربمذاالناسأحقا)يومأنت5:لهقالمماوكان

مىالذينالجندهذازلمت،الشامإلىمهىاخرجثم.فلنبابلمث

وتؤمن،اثنانعليكيختلفلافوالثه،وفرسانهمالثامأهلوجوههم

لينناكا؟توالتى،وببنكبينناكانتاشاالدماءهذهوتيدرالناس

طلب،ماإلىيجيبهأنالىبيربنعبداللهفأبى.كاالحرةأهلوب!ين

تحققفىأملهأنأيض!ويظ!ر.الدماءحهدرأنورفض،مكةيغادرأنوكره

ه!فا.النحوهـذاعلىسيتمالأمربأنمقتنعآوإيمن.قويآأيمنذلك

.بهمنحوالشاموتو-4بالهودةجنودهالحصينأمروحينئذ.اختلفابأنالمقابلأ
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أمه4برفهجرة

تحملناحتىتبرحلا:أميةبنولهفقال،المدينةعلىص.عودتهطريقوفى

يزبد،موتبمدصارحرتجاموقفهملأنوذلك.معهمخرجوا،الشامإلىص+ك

المدبضة،أهلمعبالقتالعلاقتهممنكانمابهدو،بالشامالأمرواضطراب

والي!.لىأخاعين-الأمرلهاستقروقد-بيرالىبناأنكا.الحرةموقعةفي

أمية.بنىمنبهابقمنيخرجأنوأمره،المدينةعلى

تاذىكاةا-قرارهتخذأناهـبمبناضطهـمروان،الىؤتهذاففى

-وهوالنتائجأخطرتبتعليهقىلأنه،تاريخيآقرارآكاننهأستظ!رالحوادث

وأصصهـتههوحياتهطولقضىز"أمكل،دمشقالىالمدينةمنأ?هـتهمعالمهاجرة

.احجازفى

-دوذلك.قامهللاه،ا)ضمامعلىفيهايفدونمرةأولهذهوكانت

،عحقيقهأحدحاطرعاىولاإذذاكبالهمعلىيخماريكنولم،اللهيعلمهكان

يكو!ادولةويؤسسون،الملكإلجهمويصيراظلافةيتولونأنهمو!و،يبةقر

كاؤتإذ،4حيابضآفىمروانوكان.المغربثمالمشرقفى!ئهأنكبيرالا

نحوفىالملكعبد4ابةوكان.كثرأأو،والستبنبحةالىانحوذاكإذ4سة

نهأافوجدو(!64الثافىبيعرئ)الشامعلىوقدموا.عرهمنالأربعين

حيرةفىوالقوم،الاضطرابغايةفىالأمرول!كن،يزيدبنلمعاويةبويم

ولافدرةفىالمنصبرغبةلهتكنوأ،الأمرضنتخلىقدمماويةلأن،وتةرق

يتفقواأتطيعونبةلاو!،غيرهيختارواأنإليهموطلمب،عليه

.ثر.ءعل
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الشامفى

بهدهبالأمرمنعهد-كانوفاتهتبيل-يزيدأنهوبالثامماحدثوكان

كانكارهاهذايةمعاوولكن.4أبوفاةعندالناسلهزباج؟م!اوية"بنهلا

فئعة4عاهتغلبأو،يضآمرأوضميفآلأنهكان،مسةوليةأيةأوأخصبالتولى

الدولة،أعالمنأىعلةسلمباثفيرجفلم،الآ-رةأمرفىوتةكرالدنيافىزهد

ئ-بالناسلى4يهأنقيسبناضحاكاوأمر،غيرهايولىأنالقوممنوطلب

إعامعلىالناسيجتمع

فىظرتقدإلىثا:وقال،لخطبهمالناسجمعولايتهخرآفىنهأوقيل

فابتغيت،أجدفلمالخطاببنمثلعررجلالمفابهةيت،عنهفضهفتأمرم

منلهفاخآروابأمرمأولىفأنتم،أجدفلمعرستةمثلالشورىئستةلم

وهو،لأحديعهدأندون،قليلبصدماتثممزلهفىوتغيب.كاأحببتم

بالسم،أم،طبيعيآف!لكان:موتهسببقواختلف.عرهمنيئالدنرفى

ثلالةإلى،يوعاأربمينءن:ولايتهمدةفىاختلفكا؟بطاعونمإصابةأم

الثاةبةجما*ىحوالىانخ!تقدمدتهتكونأننقدرذلكوعلى؟أضهر

.645-خة

أوعلا،شيحآوا-نقسنوا،الشامأهلبينشديدآحينئذ.الاختلاففوغ

،يبايه"أنويريدبيرالىبابنيثصلأخذالأول:رئيسيينينفريةالأقل

يصر،.ويرزضذلكالثافىيقوالفر،الا"موىالبيتمننهائيآالا"مرريخرح

موحد،قراراتخاذيستطيحلاولكنه،هوكاأميةبنىفىالا"صبقاءعلى

بصلحولا،الناصمنبهكثيريرضىلاال!نن!ةيركايزيدبن!الد"لا"ن

بمضأن-كاضيرهاختيارالسهلمنوليى،الخطيرالمنصبهذالتولىبمد

3،
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ارصوا!لمجنوأاظلإففاشتد.إنصبااعتا،ءإلىتظلىأخذت/الىءوس

الحالواستر،أودولةحكومةبدونأى:خلافةبدونالشاموبقى.ؤراراحطا

أشهر.-تةنحوكذلك

***

وأسرتهمالمأالمداعبد"بنهوا؟مروان"وص!،الا!زءةهذهووسط

ثم،إداولاتافىفاشض-شكوا.بالثمامالإظمةينوون،دمثقإلىالمدينةمن

أخذتقليلبصدص!ا.تتطورالا"مورؤبدأت،خروتآعليهموفد

.جديدأاتجاها

انعرأقفىإوزفأ

تمثيلية،روايةطبيحةإلىأقربكانالا!ءورتطورفإن،العراققأما

ءوالتقلب.المفاجأةعنصرعلىتحتوى

قىملىالذى،"زيادبنالثهنكبيد"هوالغا!ميد)حزا)+زاقعلىالؤالىجم!ن

تياص!ةالممومعلىسياستهوكانت.الحسينمقتلفىالا"كبرأوالا!ولالإثم

قلوبهم.فىيكرهونهالنامىف!ن،وجورية-بر

ف!ر،بالشامالا"صواصطراب،يةمعاوابنهوتخلىيزيدنىبلغهفالا

.يخطهماوقامالهنمص!ةروسجدفىالاجماعإلهالناسفدعا،صكزهحرجفى

ضالى:نفمت،ءنوتحدث،يزيدوفاةد،ةبالثامالناساختلافلهمفذكر

نا:قفالبعظوةوه،ودا.رهمولدهوفيهاوأهلةأبيهمهاجرسالبضرةان

ألفما.إلىسبمينعه!4-منفىزأدقد(ة!لبه)جيثى:أىاإقائلةعدد

إلىألف!تشقينمن،زادكذلكقدالدبوانعالعددوأن،ألفآطانب
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أمورمبريد،نهعليهميووأميرابارواأنإليهمطلبثم.لفاأبمينأشومائة

.يختارونبكنيرضىإنهوقال،إمامعلىاثامأهليجتمعحتى

منك،ء!اأقوىأحدآنحامومامقالتكصمناقد:ةالبصىصأهلضال

نجحلوااة!رفوام.فبايحوهيدهبسطثم،ث!ثآاقنعفأظ!ر.3فلنبايمكف!

جانةصبنايظنأ":يةولونو!،الداربوابوأبالحيطان3يديمأيكسحون

عنه.نفضوااأنلبثواوما.((!والله؟صذبوالةرقةالجاعةفىلهقاد)!ناأ

فالا.مبار+تإلىيدعو!ادكوفةأهلال!ر-ودينيضآأأرص!لؤدوكان

لتهالحد":قائا*،الىؤساءأحدقا!ه!ما،الناسيخطباقوقاماال!كوفةقدما

.وقذؤ!مابالحصى!إلمأولاكرامة،لا؟5"نباأنحن.سميةابنمنأراحناالذى

الكوفةثزيادابئنا"بورمواكذلك.يحصبونهما-ذواوأالناسفتبمه

لينالىسووردوا،زيادلابن"وايباأنادكوفةأها!رفضوهـكذا..عزلوهو

ونوليهالكوفةأهليخله"أ":اليهرةأهلقال،ةالبصصقدمافلما.خائبين

نهىسلطافذهبعنهيتفرقونيمبرخذواوأ.4خلهعلىرآاذلكإعرد!فزا"؟نحن

عليه!فيردأىالريرىو،يقضىفلابالأمريأمرف!ن.أمرلهيجمابلاوصار

غه.وأعوانهبينفيحالءالخطىلمجسويأمر

!!"

التميمى،بذؤبنسصلة:وهوالبصرةفرسانأحدظ!هراوقتهذاوفى

:ويقوللواءهيرغوهو،سلاحهلابسآجوادهممتطيآالمدينةسوقإلى!اء

إلهأدعوم.أحدإديهةدعمأما2إلىأدعومإق.إلىهالوا،الناصأيها5

نه-يعويباواخذأو،ا)ةاسعليهفأقبل.كابيراكبئالله:عبدبكأ-لامبالحرالمالذ

يكثر.جمعهوصار
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!يب!سفيهمود!مالتاسنجمع،لهمحاولةخرتآقامزيادابناظبربخفلا

هـيرضونةمنيختارواأنإلىدءا!نهأوكهتمم!مأمرهمنماكانفقص

الخ!ابيوجهوهو-قالم،يار!اخةعلىيوافقأنمستعدا؟نوأنه

بابطاندكفمأمس!تمنمأبلضكأنهوأ.غيرىبيتمأولكنم"-إ)يهم

،رأبعلىويرد،!ذفلابالأمرمرآواق.تبئماوتلتم،الداربابو

اظلافدإلىيدعوذؤتببئسالةهذاثم.وطلبتىأعوالىبينالقبائلوتحول

كا.!بالسيفبعضجباهبحضكمويضربكمجماتيفرقأنإرادة،عليكم

و-دوأ،أتوهمحضهمحينو.بهنأتيكنحن:ت!يمزءيمقيسبئالأحنف!ال

.زيا!ابنعنيفتآأؤتخلوا،أتباعهوكثرجمليهاجتمعواقداناساأن

زيادابنهرب

يحملأنضاوا!،بالخطروشمر،وحبداأصبحنهأحينئذتادزبناوجد

إخوتأحدوحذره،بوافأ،ممهيقاتلواأنعلىتهأءسوأةراداظاصالحرص

بثق!بستندبأن،نةمهيزهقأنذلدعلىأقدمإذاهددهبلذلكعلألبةمن

فرمك،زيادابنيها؟ونالناصإدأثم!ظهرهمنينفذحتى،السيفحدعلى

..زاختفى،االربن5بدايجدوأ،بالهلكةفأيقنبسهمبمضهم

كاقيسبن"الحارث-وهوالأزدأشرافأحدإلىلجأبأناختفاؤهوكان

جنحفىالحارثبهفضرج.بيهأأصدقاءالأزدكانوالأن،يرميهأنمنهوطلب

.عندهفأخفاه،مئزلهبهأقىحتىالأحياءدورفىخوففىبهوسار،الظلام

إلىبهيذهبأنالحارثعلىفأشار،بالاطمئنانيشعرأ4الهاربكا"ةلمح!ن

فتوجه،عليهمأسةالر4وكانت-الأزدسيد-"عروبن"مسحودمنزل
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ءأبيص4عليهءلمدتثم،الأمرأولفى*لاث3رهء-+ودرآ!!افرا.اليه.به

.جارهوأدارهفىيادزبنا!زلؤأ،الذعروصباةبمدةسا

يدبرأميراءإيهميولوالابدأن4زأةالبصرأهلرأى،يادزبنااختفى11و

وهو-الحارثبناللهعبد)اختيارعلىتفقواثم.أولافاختاةوا،مثههونهـ-ا

وكان-سفيانأب!اىاأمهجهةومن،الممالمببدإلىبيهأ-ثةهـنيذمى

الآخرةجادىولأفىا34يهمباةتوكا"يهوه؟جما(-ببه)نهياقبوةا؟ءساهل1

إليهمبيراكابنأرسلأنإلى،أش!!رثلاثةفيوء)33أميراؤبقهـ.64-خة

آخر.؟أميرا

!*!

نأحاولمؤامرة-نحهئهفىوهو-زيادابندبر،ذلكأثناءوفا

.الإمارةإلىالىجوعمنبهاعضمكن

!يم،ضدوال!!بيمةورالأزدقبائلبينافتحاعقدإلىهـمىبأنوذلد

لههخليفةنهأعلى"مسحودا"بمثثم.ذددلهزتم.أءوالاذددفىقنةوأ

بذلكت!يمعلمتفلما،المدينةعلىليست!ولى،اإتالغةالة-واترأسءلىزلار

تنفيذتمنعبقواتها)،-تلكؤبمد-شارت،-يسبقالأحنفورئيسها

كانب!!ماو.بيخهمتتالوحدث،ةليصراءسجدبابدعنىلتةواظ.اإشامرة

ضتل.سهمأصابه،الناسرض2ويخمابالمنبر!لىكاعرو،ن!مود"

زياد-ابنمقتلخبربلغوالا.44قوفاصهزم،ونلموهءيممقرجالاستنزلهأو

إلىالرحيل-أصعالإمارةدارإل!ليذهبيحهيأوهو،الةوم-باريتذخأوكان

وتوجه-الطريقفىيؤننهمنرومهالأزدوأرسلت--كابه"قىرجلأكو!ح

.ء64سثةث!بانأولفى.ذلائوكان.الثإمإكالةور!هارإباغلى
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وجميغ!الملكوعبد3اط،نمروانهناكفوجد،الشامعلىزيادبناوفد

ئ-،ءلى"ثىءيتفقواأنتطيعوا1،ينمترددمختلفينالقوم،ووجدأءيةبنى

4*اج!ا4ابإذهـبأو،بيراكبناتبي!أنفكر-تساورهبدأتمروانإن

أ!ية.لبنىأءاةاءتيأخذو

الزبيرابندو،)4

فإلى!4،دوكنفوذختدو،بيرالىلا.نيستحمأخذالأمرأنحينعلىهذا،

الأقا)يي.سافىمنالهتمأت،،يةالبدامنذحولهالتفالذىالحجازجانب

عاي!3أميرا!يولىأنيىا!لونه.إليهوأرسصلوا،الب!-هـةأئىبيمةله!تفدا

كاوالياالقرش"معمربنالثهءبيدبنصربيرالىابنالمجهمأرسل-تجهمن

-ماعدا.ال!كوفةأها!4إلهأرسللما.كذلك64سنةشوالفىوذلك،عاي!م

.يزيدالأنصارىبنمحمدإ)جهمأرسهلى-والياعاحمهميولىأنيطلبون-ال!ثميهبما

البهوفهالىضدما،الخراحعلىطدحةبنمحمدبنبرايماوصصه،علجهمواليا

علىالموصل.الكندىالأشثبنمحمدبيرالىبناوعين.64سنةرمضانفى

أناستول!+بمد-احل!ىاخازمبنعبداللهإديهأرسل،الوقتهذاوحوالى

..خراسانعلىوالياو-.لىإجمرالىبنفأقر.،أيضاببيت4-وخراسانمروعلى

،.الف!ىعتبةبنارصتعبدعليهمفولى،بدهتهممصرأهلكذلك4الوأرسل

.645سنةشمبانفىوذلك،أهلهاإ؟،مصهـوانضمفقدم

ووبه.لروبناكااللهلبيدالأمريي،كاد64سنة:النةتكلناوهبهذا

ا
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أمراءأكثرإنبل.الأقالبمأكثر--علىكارأينا-قبا4منالولاة

الضحاكاليهفكتب.3إماراقرهمعلىوأرسل،4إلينف،كتبواألشام

وزفر،حمصأميرالأنمطرىبشيربنوالنعمان.دمشقأمير،الف!رىقيىبن

وؤلمسطين-الأردنأهـا!إلايبقوأ.ينقؤ-سأميرفيالكلالحارثبن

اليمنية.الدربزساءمنوهو--ادممبىمالكبنحسانوأميرهم

الحمبنمروانمعفالتةكا،العراق!نزياد3بئاللهعبيدقدأذاكاذو

واجتمموا،أميةبنىروسها،بنالحاصسبديىتو!رومروانبنالملكوعبد

.وحينئذأخذتالجي!ققوادمنوغيرهما،قيبنوالحصينمالكبنحيانمع

منذوذلك.الحاحمةاختيجةالهستكون،جديدااتجاهاوتتجه،تتغيرالأمور

.الحامذلكمنرمضان

وخوار!شبحة

الىنشيرأنينبنىالحامذلكأحداثأهمعنالصه-ورةتكلول!

وال!يعة.الخوارجأى:كرختين

--كاالمامأوائ!فىبتىبيرالىبناعلىقدموانواف!:الاءورنفأما

يزيدءوتب!دفارقوهثم.والحرمم!ءنالدفاعفليؤيدوه-ذكرنا

مهميقفرفتو-4.واالدفالحقيدةث4مهاختلمفوا33لأ.(64الأولبيعرإ

يقزروتو-،.بنالأزرقناغ3سيرأوعلىابصىهـ-.اإلى--الأبمكروهو--

.طالوتباأىيدرجا*عا.يهموولوا،ا؟مةالىلأاخرا

.يموالأزدت!بينوالمعركةيادنجزاعلىثوببالوالبمص!ةأهلثناءاشتغالوفىأ

"الاءزارقة"هموهؤلاء--.الاءزرقلينناخ!ور؟يسهمبنثائرالخوارخطؤخ
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وذلك.هوازبالادولتهمأومهص!كأههاأقامواثم.البه-هـةا!أ!ةطاردهم

يوافهتألا!نهالا"زرقبنناغعطيةبننجدةوفارق.64سضةشوالفى

فكون.طالوتباأوتلممواالناستبعهوهةاك.بالهـامةزإحق،ئهمبادعلى

الذتهموهؤلاء.العربصزيرةقلبفىاظوارجمنأخرىدولةةجدة

.انجداتاالخوارجيسمون

اهضالمدتوق"ياقو.نظمابآحزال!وفةفىنونيمونواف!،الثيعةأما

يديزموتبهدأمر!أظهرواثم،ا!ينمقضلمنذينهتكوبدأوا.الأ-رى

زعير+اوكان.لحربيستعدون:تهمدءوينشرونواأبدو،زيادبناوإخراج

يمنعه!اوأ.وصحابىقديمعلىصحابأمنو!وكا!اظزا!صردبن-)يمان"

ضدالشمور3فيار3وكا،ونهملأ،ايرالىرناولاةولاادكوفةأهلبقية

الحسين.تتلى

مشزكاأنكانبمد،"الثققءبيدأبىبرنالختارلايضآأادكوفةإلىقدمثم

شيىزيموهو.معهنحتلفآوؤارقه،يزيدجي!قضدالزبيرابنمعأ!القتافى

الناسجمعإلىوسصاعيآ،؟علىبنعد"إلىالدعوة.ظ!رآزدم،آخر

.ختصففىقدومهوكان.شأنلهيكونو،قويةحركةوسيبدأ.ئهلواتحت

.64سنةرمضان

***

؟زأمر!سنهصلواضاوارج،لأنناالشيمةإلىالإشمارةبهذهالآنمجمفىو

تتحركالقواتأخذت-التاريحىالعامذلكأو،السنةتلكفىوه!ذا.بد

وسلألا4ويمدقوتهيجرححزبوكا!،تتحددوالاتجاهات،تظ!ر.والدعوات

.خطيرةتطورات!نسيحدث11استعداثاوذلك،نهم!يختارو

ابم
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-كازمنآمماركهاوتستر،بحفىمعبمضهاالقوىهذهوستلتحم

،لحوادثمسرحأ!لكن.التاليةقالأعوامالأحداثمنسيرذلكسيتبين

!أفيهسقتملأنه،الظرفهىذافىالأؤظار4إله-وجهأنيجدرالذىوهو

ء-هـح!وكانالتارعمجرىستفيرالتى،الحاعةالقراراتوتتخذأخطوراتا

قلبهاو،الجساسمركزهاوطالماصان،مقرالدواةكانالشاملأن.الثام

.!!اتوماذا،الأمور4في-طورتكيفالآنفت!ا-.الموجهوعقلهاالنابض

.؟بحمانتاوءصيرهـا
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اسماقاالنضا

نى-.صلراآلولضز

.الموف4.فىالحاصالمواماىمنالشامإلىزيادبناللهعببدوصولكان

منف.ونو!مريج.أص!فىالقوم+وجد،إثاما11!ذااللهعبيدوص!!

أمية.بنىإثيدعويقوش،ج!!ةأولمراا!!بيرابنإل!يدعوقهـ.ق.:ينز-5

ءميروقةذاككاناارزىا،الةمرىز؟سبئإضحاكاا!ةولايقالؤوزءيم

تدهيؤو.يدش4بضوامهاوتةعند!جهير؟نةم!..من/ءقب!لهوكانت،ومشق

ئيىر)إ-كا،باالحارثبنوزفر،صصا!أمير.الأنصارىثيربناحه،زاا

ال!ى:بحدلبننجمامالكحسانالثاتيه!ا)ةوزءيه.أميرقنسرينوهـو(قيى

ا.

.زدخينأميرهكان(كابقبيلآكبرها%منالتى،!اليمنبةئ!!انقبار؟ي!)

فمابم!رالأاالنقوذىا-بوهـو.بديزوية!عهـدمنذثذشك.،والأشدت

كؤيةأنوتوبهو،أاكافىالأغله؟ةالاكا/تالإ.خيةالعربالأن،أاكإ

أخوالالأصلام،المالكابيماتاا!أخواكانواوءثإهـز"--اتآأتكا.الجنود

ءتيرة،صتا)-!فييةبحدا!بةتمهصونممأأمهيدؤجز.بنهوامعاويةبنيديز؟

ك!هـ!وادأوكذاك،صسآ!4أبةوءوقفهقحسانايديؤو.هذهكا%

والجنودءابيخق

لحات:"تشضرإلىتقسي-لدوره-كانافاتلقالفرهناأنشم
..-ا-.-

وهذا.ثةالوراانتظامبحهت،-بالذاتيةمماوبنيزيدبنخمالدالييدعوحىزبأو
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فيهيؤيدونالذىالوقتنفىفى،وآخرون.تبعهومفحسان-زبهو

ودء-نهم،الس!تحديثغلام!يراللالأنه،بخالديرضونلا،أميةرئ

الحصينا)طائفة!-زهمقدمةفىوكان.هـفهبدلايرشحونمنيعرزونلا

بئوامكةطصارقبلمنتوجهالذىابيثىقائدالذىكان،ادحوقمحيرنجماا

!و،جميحآالأردنأهلالىأىهذامنكانكا.السابقالم!دث،بيراك

.بالهشبينكبيرةقوة

مم!!*

الأحزابأهالماواثفالىهذهمنفمين،مختلفينالثامأهل؟نفيءذا

وأ،اتفاشاإلىيصلواأنئأملهناكوأيمن،الحالهذهعلىأمر!وظل

دولة،ولاإمامررونالثاماةمرذلكوعلى.موقفهعنللآخريقفرتلحنازل

،مصادماتحدوثإلىوالةوقىازعاقيبؤدىأنلابدوكان.أشهرعدة

.أهلإةب-لمشوبتتذرباتتالتى،ا)خاوشاتبمضؤوقحت

قيس،ا!حاكبناإلى-كتابمبالأردنوهومالكبنح!ىانكتب

ويشيد4عةيداحو،الأمرهـزافىأميةبنىحقزيهلهيبين،،مثقفىوهو

،قدره،نوا4رةومامعروفمنايهإأسدواب!ايذكرهو،هـ!ومابأعاطم

فيئلبهالزبيرابنذكركا،أ!ةلهئوالبيمةوالجاعةا)طاءةإلىيدعو.و

.وهءدا،بنهوايديزوط،خد"خينت4لأنه،كثناأ"إيقولو،مهوين!

ودءة".ابامعالمسجدق،الناسعلىهذاكتابهيقرأأنالضحاكمنوطلب

الضحاكيقرألمأن:لهوقال،للرسولأءطاهاثانيةنسخة3حبالوؤتةةسفى

اصةثان!خةكتبكا-ال!ة،بعلرثمواقرأنتأضم،الناسعلىعغاب

.الا-!اعاز5يحفرواأن.خهموطلب،أميةبنىإلىأرسل!ا
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منهوطلبالىيصوا!4إثإقام،برالمتا)ص-اكوص+د،4ابى-:م؟تفالا

ؤءاط-بالجلوسوأمره،ا)ض!مح!اكفرزض.اغاساعلى--انكتابيؤأأن

علىوقرأهمعهالذىمحتابا)وأخرجالىسصولقام،لحيذذ.مراتثلاثذلك

الى!ساءيد!وأ.إهـبيراابنعلىوحملوا،حساناوصدقواأ!4بنوؤةام.الناس

نا،ص-اصبوا5،ءاكالضتباعأنصؤت!امنآ-رونوقام."كابخ!صانمن

إص!دباضبهفأبهضهما!وجما،الناساصطربو?زا.بيرالىبناعلىثنواوأ

مقالةصدقوايناتا،ار:ساهيحص-وابأن4حرسىالضحاكوأمر.بواوتضار

نجاءت.ة210بالناسفصلىاكالض!قىل،وفأخذو!،بيراشبناوشتموا،حسان

نين.المصجوخرجواوأ،ا-جنافهاشوا،عبغ!انمنجموع

كاناليومو!-ذا.اكوش-دءمنالهتتالاشتباكهـزازادوهكذا

ادجدبجوارالموضعالىتبة!كاالأولجيرونيوم"ب.ونهالثامأهل

إمركة.ا4رحدثتالذى

؟ذكر.في،نجلى،دصثقمسجدالىالضحاكخرج،آخرجممةيوموفى

كانتبمصاعبقبلةمنشهابإليء،فقاموذ?فههووؤلح،معاويةبنيديز

زقام.سيوفهممتق!:نو!،حلقهيئةثجالسونا.اسوا،بهابهصضصءصه

ونصرةبيرالىابنإلىتدعوقيس:فاقتتوا،ا!-دفبهضالىبمضثم

ليزيد.وتخمصبونيديزبن!الدإلىثمأميةبنىإلىتدعو+بى،الضحاك

وه!ذاالفجرصا،ةالىيخرجفلما)ناسوأصبحالإمارةدارالضحاكودخل

داخلية.حربتةدهـبرقوعبرا!ز!ذهنتوعا،أقصاهالنفوسهياجبلغ

والخلافةم!واق

هاربا،العراثمنطمال!ثإلىزيادبناللهعبيدوصلالظروفره5فى
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أحدقبدصثو-وده!كان،وديارهءلمكهمنأ-رجقد-قدمناكا-

.الموفثالحا!يالحوامل

مروانفو-دالحالعن4مهوتناقثى"اهـكمبخمامروان!قابلفقد

ت؟كأوأ.الخلافوزوالالصدعرأبئأملاىيرلاوهـو،اليأسيخامره

لنيل،4نفديمارشحتحمضأنيمكننهأفىيخر-الوقتا!زحتى-مروأن

طثمثىيراهكا،نمافإنه،اظاطرلههـزاعرضبم،نإذاأو،اظا4إفةمنحمب

.اطجازث،اا)ثاعنبهيدا-ياز،طوأتءاستوانروفىلأن.ذلكلمتحقيق"قابا،

اظاء-ةعلىأث-!فوزد،أث!!!!مةءغذإلادء:قإلىأصرتهخينتقلوأ

،إةقوبهمص!*تلهلإت،أهلالبلادءنيبغريعدكأ"ف!ن.والستين

يقمهـ!،ابيمةالمرثحينكاخد4اصحدأ!سيذ!ولذلك.ألفةبه"موالبت

الا.أيىلأنهصؤالديرةىنإجمول4زأعلىتدلوالدلاءا!.إلى"بالدعوةأ!د

بؤأصةو،نة-4زرارةفى-ةيانبئألآءنبمراصيمنوأ،أح!اده!،خد

إير-الزابنإلىو-4أنحرةةقىاودهأ-ذتنهأ?يبآأبمن!ذا.يديز

أمانالآصرز،4متويأ!فذه"ليبا-با(دينةزديةصلة-؟!اأس-بينو؟ؤت

.أ!"وبنى

زه5فىمن!زيادبناوؤفف!ا،احالافيهذهوهويادز،ناللههـوكلعبيد

استن!رهصيخلنود!تهءنبعرببهإذا،بخاصار.هيجولوما4ترأعلىاإقايلى

لداتحييتقد!:قال.ؤ؟لهوقال:صوانبخاءأر-التالتى،ةبمرالة!!ذه

بنات.كأ)خبيببىأإلىتم!سوبد!ايشنتكب!هـقرأ،4تمتهأنيدترمما

يةاوشفىر."ءة"ج!!ولماأنتفأ،ررتةلانأاللهأثدكأ.!؟يه،فتبا(بيراك

فا":ء:وان.لهؤقال."ءجدءخاتإكأسيدأنت":له.قالأئهثانية/
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وموا)يهايثماقركفياثأناوأ"كنفسهإلىتدعوو-ئهضأن:قال.3؟أىالى

ين،ا)+اصحاضربنسصحيد،نو!روأءيةبةووكان.أحدءخ!ميخالفكفلا

الناسأحقنتوأبموسيدهاقريششيخزتأ،اللهعبيدصدتادا:عزو.فقال

.3الأمر!ذابالقيام

-الفورعلى-وصادث،ا)طهـبالموعءصواننفصمناد*مهذافوغ

4.4وقيدكل،زتأىوفىبهيفوهأنأحداينتف!!نهكانكىأ،القبولموضع4مت

جملأ4فهيفكرماكان-صنجأة--طرحوكأغا.الباطنقلا)5فى4نف

ومنميةأبهوومههقامثم."بدضىءمافات":فقال،يدشى!جدإلى4قيوا

وظهرت،يقالطرضحووحينئذ!،بملى!يءمافات،يقوأ!وهو،فسارطقي

قليل-،.دستثبتالحوادثأنلاكا--وكا.ت.اإوةففىيدةجدفكرة

الحاحمة.الفكرةس

!ال!يال!!

الف!كأةونشر4إليالدعوةفى4عةوتءفل.العمكاذنمروانضثض

،وءير!أميةبنىمنوكثن،سهتلىبنوعرولمأزيادةبرناللهعبيد"

الآهـاءبين،4يوفقأنحنوسصعلاسلميأحلاالفكرةهـذهوؤدكاةت

الأردنأءا!يفناهلماكان-خاصةبصفة-الجوابؤيهاوكات.اكقارببمد

ابن4بيهإلىليدعو!الأزدنأ!إتإلىتوجهحبخما؟حسانادافإن.ويرضونه

مثلكفثمهدإنا:ئكراآعلىنوافقكإننادا:لهقالوا،يزيدبنضالد:أخف

يزيدوأن،ناجينلهسواا)حرةتومقت!ااذيناوأن،كثناإيرالىبناأن

واحد،رأىعلىإذننحن.الناجون!هـغاقتلواالذيئوأن،حقعلىكان

نقاتلأنأعلى2ئباتما!اوإنا.4أمهوئعنالأمرهـتايخرجأنيدفىلاونحن
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الغلا.ينهذينقيخبناأنبضرطولكن.الزبيرابنوأطاعكخالةمنمحك

ناؤإ-(وخالدااللهعبد:ية.ماوإنيديزبنىابمةون)ذلىثبمرهفإنا

المجازفىا)ناصأنخونث!-كا!بهيتيمأوةفييخالناصتينايأأنبمره

اويأأن!3يرادوهم،بيرالىبخمااعبدالثههـو،كبيربشيختوأأوالراق

تنصيبهومروانقىثيححرةزةاذن.يديزتاا:اللهءبدأو-الد!و،بصي

بدلا-أميةبنىمنالوقتنف!ىوفى،الزبيرلابنءم!فىشيخوهو-الخلاةة

هووهذا.يتمنو!ه11ابوابزيهايجدواو،القبولأحسنء"يمتلأقىأن

لووأ،اروانيدتنؤ1ا3برأكانوانهمأصهكرىفإننا.بالفهلحدثالذى

.مروانلآدولةنبتتالأردنوءت.وايعهمن

بيهالجاتمرمؤ

-يدو!وءؤ!-.ميةأبنوو!وناصبو،نلمرواةلدعوافىزيادبناأص!

الضحاك"ناص؟وا-لخالدولائهمعلىبقواومنيهرأته+واءن!ضبمكصواء

فىالأجنادبينالانقسامزشاصكأ،اظناقعليهوصيقواالهداء"زيىبن

دصثمق.

نةسها!حاكاءلىواعتدى--ملءننا3رذ-كاا!!عادماتحدثتولما

إلطمالأوالترددعليه،فبدامر3زهبخمارباطرجوشههرأ--ن،سلطتهيثوتحر

الفد،منإليهلحضروا.عندهالاجتماعإلىودعا!أ.يةببنىفاتصل،اإصاومة

شثآيريدليىإز،:وقال،لهصنيم!ثمحسنكروذ،معتذراإلهمخمكلم

اقتراخآوكان--يقآعليهفوافقوااقتراحعرضتفاوصواأنبمدو.نهيمرهو

جميع!هيح!،غرمؤأو،عاما-غاعيعةدأن!ررواأنهموذلك-بارعا

يولونهأ.يةبنىمنرجلاختيارعلىليتةةوا،آلأراءاويتبادرنالأءأراف
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بينموغوهى-"بيةالجا!الاجماعأجنيمونأنواختاروا.اظلافة

أهلمنصمهومنحسانإلىوالف!حاكأميةبنوؤيمتب.قودمثالأردن

فيلتقوادمشقأهلمن!.4ومنالضحماكيسيرو،هناكيوافو!أنالأردن

الناسوخرج،ف،الآ-رإلىطرتؤمحتبص.الم!ن!اكفىبهم

تمر.المؤوألا-خماعاهذالمقدشمدادالايصأبدو،علامهمأة

!ء

.ترددبدونالا-خماعإلىزصارواأميةوبنوالأردنوأهلحسانفأما

حفهورءنعدرافي،الطريقفىفتوقفواوأتباء4قيسبنالضحاكوأما

،الضحاكأصحاببحضأنهو-ذلكلتمليلقيلالذى-وادبب.لحرؤ11

مخرو!وأ،4ررأتغييرعلىبثدةلاموه،!رالىابنبيمةإلىأجابوهممنكانوا

إلىوعاد،يهمإلىرأنةكأفا"نية؟االعصبيةروحفبهثارواوأ،أميةلبنىتحوله

ليتخلص،مناورةاثحيلادألةكا!اهـذهكانتبكلارأو.الأولموف،

أثللدفاعاظروجمنويتم!ن،دمث!قفىحولهكانالذىاط!ارءنالضمحاك

وأقام،دءثقخاشجكاأراهط.رجهإل!الضحاكساروقد"قواتهلتعبئة

حفره"،الجابيةلاف-فملا-انعقادهتماإؤتمرفإن،وعلىص4.فيءرهمه

وفى-أميةبنوو،هاوضسكردصثقمنأميةبنىنصاروأوفلسطينالأردنأهل

بنحسانثم،يزالهزوعبدإإلكعبد:وابناه"الحكمبنمروانمقدمخهم

-صمانوكان،مآبور+يهنىأرغرالمؤنمقاداواستر.الجيشقوادكثروأمالك

له.ئيىربةتجثاأوتمرالمؤإمامكان4زأأى:4فهبالناسيصلى

-!ع!

بلغة--يرصتأنويصكن.تاريخيآكامؤتمراالجابيةمؤتمرداكان

ا)5امأىالىممثر-ت-هـهفقد.،يادستور"تمرامؤؤ،كانبأ-يثةالحد،ادياس

93

http://al-maktabeh.com



ويحسمونطةالقاالأزءةبه)ضءونزرارإلىليصهلموابحريةليةثإوروا،الأمةافى

ضابالى4إليالدعو.تمتو.مستقبلمصايصونونوالأمةكيانونيحفتو،اظلألحا

ؤ!و،رسيةسلهأةءنماباعراهولاحكو!،قبلمنلا،الأمةءتاى-من

.شض+يد-لؤاطىمؤغر

بعض!توردماويداسا.أصولجةمدةيتناؤثونوناطاضليثوقد

ماجر!ذاكؤن.يةبرر4فيأتتدباداطالنظركاوجهاتأكاعاعا4فيالمناؤثات

،بارزانثدانظوطا-لم!الس!كو!ليربنادكوفوالحصينهبيرةإنمالك!يخا

.واحددءثيرةاحاإ-نجتميان

زيم-اةالخا،فةتكونأنير-و،يزيد،ئ"وىيهوىالأوا!3،نفقد

أختناةا.قوهوةاهأولدنانحنارزىاالضا،ملهذاؤلمتباجهلم":خرللآفقال

يمنى:-غداا!ربارقابعلىهلمنا42فإز،4ببأمن"كزلتناكانتعرفتفقد

ونأ-نهمإثيخالمربتأتينالا.اللهلعرلا":الحصهينفقال.يديزبئاظلد

،ءروانلوآ،مرواناكصخخافتثنوالله":مالكلهفقال.لمأبصبى

مروانان.بهافةظلثجرةوفال"نصاكوشراكسوطكءلىنكلي!د

الحصين:فقال.ثأله!اعبيدأتموهكةصميهتافانءضيرذخورأ؟يرءثإوأ

إ-وسنا،ونابريدوهو"أالمضالمواظايافةأافىوا)طالب،إشقرشيخءروان"

لمأ.ويساصيدبرأنإلىيحتاجوغيره،4سىونسرندبرهأ!إلىيحتاجولا

نءوأنالسطءفىمعلقآقضدللاآالمناخمأرأى4زأوهى"رآهارؤلالهروئش
--

والله":وقال.صشوانإلاأ!فىينلى؟!ةاتإ،فةياىيتتإوله

."4تيخاةلنست

عفهاهبئا،هوخرآورج!!ءالكنجما--ان.يخماتص،ىأضةومناؤث
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حدثثهـويدزبنظالدالأمرهـذاقىلجداراكد!:!انقالف!د.الأت!رى

."ئاسةوالىالسياسةومقراطلكمعدنإنهنحم":حساتلهفقال.!السن

:ا!فقا،متصبحانائمآؤو--دهنظرائهرون-اءةفىضالدآعف!إهانجماةأف

هذهفىناثموهوالفلامبهذاوالسهومللا"سنةأءكراضانحورنا:أنجملزوم"!تا

"!؟المتيقظالحازممراإثالجدالأمرهـذاصاحب!!او،ا&اعة

جانبهإلىدرعهوإذا،لهز-!طاصافىهضألةاه،الحكمنجمامروانأقثم

بإنوالمصرف،ز-طاط"جانبإل!بوصامروزرسه،بفنائهمحمركوزوافى

الذىصاحبناهـذا،ياقوم":ءضا.بنافقال.القراتيقرأوهو--يديه

."15وشديثىقروشيخ،ينالؤمضجر4أءحماتءمتةاوهو،الأمرالهيطح

وات!شءلىبرهوت!مأءلوهوأ،إكذخبرشهخبرؤأ-ساتإلىاجموفر

إ.مما،تبعيكمالرأيىرألا:حسانقالؤحينئذ.وشي!!اقريثىلأز،كبير

ه"511؟تهذالآمنوتخرخ،الزجربناإلىالخا،ؤةتعدلأدتكر!هث.

ه!ما!هو

أمركا!فىولمجنوا،إرشحيناأسماهعرضواالا-خماع!ذافىأصبمويظيس

صر.بناطهعبد:احمه!3روىت.!ثم

-الجذاصىزنباعبنروحالمؤغرفألقاهاالتىالخطب!ةذلكعاىيدا!

عل!،وأكماالثهفد،ر:حقامفةد-لحسان-لمفافدطينأميرو؟ن

:قالثم

نصوصحهته،الخ!"ببرضاشصنجااللهءبدتذكرونإجمم،الناسأصثا"

ل!نو،طهكرونوهوكا-سلاملاافىوقدمه،أ!وعليهللهاصاىللهالسولر

3ريذماوأما.الض*ءفءدأمةر!احبثالجس،!عيفعيهـرجاطالمشا

1!ا
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ون3في؟-والله3و،زأمرهمناليهنيدعووبيرالزبناللهمنعبدالناس

بمرأبى،نتأعاءوابن،ويصلمعليهاللهصلىافهولسشحوارىبيرالىبناة"بأ

وفضلى.قدمهفى،تذكرونكا-بعد-وهو،النماازينذاتا)!ديق

الدماءوسفك،محاويةوابنهيزيد:%ايفتانخلعقد.غافقبيرالىابننور

المنافق.-4عاتاللهصلى-ءدأمةأمرصاحبوليى.اإص!جنعص!وثق

ممنمروانإلاكانظصدعالإسلامفىماكانزواللهالح!ملمتمروانوأما

،الدارتومانعةبنءيراإئرمةيمنعثىنأؤات!!ءنمااكىوهو،الصدعهذابيثه

الكبيريبايهواأنلاناسفىى01إو.الجليومطالبأب!بنعلىقاتلوالذى

يدفىرتخالدوبالصغير،اهـكملمبئوانصمحبيربا)يهى-الصفيريستثبواو

ية.!ماوبن

رأى4فاقي.والمثإورةالمداولةبمدأ%يرآ،،أخذالذىالىأىهووهذا

بنصهسيدبنلعمروثم،يزيد3بئلخالدده"منثم،لمروانابيحةاإلىالناس

:-منذالبدايةلهبن)بىاإئركبرأهم-وكانواإروانالأردنأهلوتال.اصاله

تمضهيدالحديقرعاولاو،بيركهلالىلمبئواغلاميديزبنواثيخكبير،نتأ

منأولف!نوايدههـط.نيايمكيدكابسط.نحرهفىإضحركفارم،ببعض

واقتنع،6كأيةصالأإرادةعلىفئولارأيهءننهاثيا-صمانوعدا!.بايهوه

هوكبير:فةالمروانذصثم،عد.وأثنىالثهفد-طيباأفقا.باخضيارهم

أجممينالناسؤ.ا!4بدكلوا)!ااإب،11ءالموم4اظلميةعموابن،وسص-!اقريش

كثالنام!تبالأصرحهتوأ،ءخمانب!كراثأوليؤ!و-اللهرحم!كبم-يعوهفها

.4ليتإلىفسارعوا.امه!ءةلاا)ثهوحا!رالخا،نةخلكلارزىا،الزلير310
-..!ا..ط

مجلاحه!*
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،بماءالأرأيووفى.ادكامةواتفقتوا-درأىعلىر5اإؤأجمعوهكذا

بن)روانؤباة+وايمصحىا)غاصزامهـ-64ءامالة!دةذىءنخلونلثلاث

صااادبحدهءنالأمريمونأنءلمماوتةا!وا،اإ-لينخايفةأةهعلىالحكم

الذىلتهالحد:وقالوا،مروان-ولأءهةتواخةتاو.+يدسإنلهمروثم

فأخذزيادىبئاللهعبيد!عوأء،لمروانيدعونالناصو-رج.منابخرجغاأ

وانلمرالبيمةتمتكذاو.لهةلبيهااسعلىالةطبقوأ.وانهلدءحمفلمرأعلىالبيحة

.مروانآللةدإقامتثمومن.باظلافةالحكمابن

دعتالتىالأسصبابأن-كرتذالتى-الأقوالهذه!ضاتبينوقد

رأىذومحنكرجلكبيرالسن،تشقر:يخنهأ:مروانهىنتخاباإلىالناص

عماناظليفةعموابن،أمبةركأمنوهو،الإصه،مفىتارع)4،وشجاعة

وهوكفء،4بدصطالبمنأولوكان4عتداغ.نطايمةفىوكان،ووارثه

تأيستطيحونالزبيرلابنءمادا!وهو،وادياصةالحربفىالقيادةيهلمح

.الخصوملمواجهة-ثقةفى-4مهيسيرواو،ثهلواقيتيصطأوا

لابخمايباث+واأنرفضواالثامأه!!أنالأسباببينمنيفمآألكنكان

،كاقممقبايعوهزإذا.المجازفىمقامه،كغريبءخهمبحيدر-للأنهبيرالز

.غير!-ومإلى:ا!ازالىالث!اممنوالمكالدولةبانتةالرضواأئهمذلك

اءتف،ا-لمنتاتجأ!ذاوليس.يلطوأمدمنذب!نهممقرهاالدولةزتوقدصا

.القدممنذالأخبارسجلته

"ءلىالامالفهرىالضحاكاستخلفلماالزبيرابنأنالتارحروىفقد

الثاآأها!أشراتءتوناسأميةرشرجالواصةح5ذلكأها34ره

ا.لككاتإن:لبهضبعضهمفقال،نباعوغيرهزدناروحء-بم،ووجوههم
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تألكماهـك.نجذلدفىضىلا،الحجاتإلىعنافانتقل،الثامأها!فينا

زتهنى.ا-كأ،.حثونواؤأحضذ.3؟الأصراهذافىزينظر،منار-ل!خذوا-%

،لاتخفى،التىأ!يتهلهتجو!يهذامهكأوفى.3حاط،نمرواناختيارإلىالأمر

.اسثام%ب!ةخساردمعنا.دءثشءنالسلطانانتقالإ-3،ن

لصي4-ازهةءو

وا!أواستقبلت،!64عامواخرأفى--إذنصوانلآلةدوقا.ت

منذ-القانونيةاوجهةمن-يخ!ثاتاروقدبدأ.565عامفاتحةفىالاآعا

ماكان-اراقميةالوجهةمن،ودكنبمدهوما-طرالمؤفىلمروان،البيهعقدت

لازاراالذينالمذثقينمعحربآخاصتإذاإلاوالاستقرارالبقاءالايفهمن

النصر.لهاوكتببالثام

يزاونلا،كانوابيرالىبنلادعواالذين-4تبهومن-الفهحاكؤإن

،3خلاؤوا3أظغرالمؤبقرارعامواولما.(راهطمرج)قىقوا!مبر!مون

النعمانإلىالفهءا3وأرسل.بيراكلابنمبايهضبموأعلنوا4أمببنىوخا+وا

بباع،نروحوأخرجثارالذى--قيسبنوناتل،الحارث.بنوز؟ربرثيربن

ف!ن-فأمدوه،بالجنوديمدوهأنبرماهؤلاءإلى--!بفلسمايمنمن

هو.حطتتأنبدولا،الخصمهذجهوايواأن4ودولتوان!شعاصاواجبأول

بىالحر-!النصيديؤ-كأاولوقمةيخوضو،راهطرجصاإي!صيرو4زقوايضاأ

ا)ؤقي.فىاص!ذالذى،القانرلىاقرارا-انض!-ىإذا--

ؤقد،بالدقةالجيوشأعدادتحديديمنولا،قواتهاذنطرثكا!عبأ

ثىاعنتم!!لاجيشبهاتأنكا!الظاهرودءن.4مبالةؤءيااأرقادكرت
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نعبواصيعلىتاجف+و،روعها؟ةقيىالضحاكعلىتجتىهوا-.انم!أث-

علىوجه!!،4بنفجدث:انصوقاد.وطيءبهندء،والعمكونوغسان

و!اتالضطكأما.زيادبنالثهعبيدتهميىوعلي،س-4ليبنسرمبمنته

م!سة.فىبميذاغائبما!صانالذى،إيرالىابنءنيةاتلونفكازوا4مه

!!!د

ؤضا-،دمثقعاىاتءمنعسوانقوادأ-داصى:وك،4ا)وتوةءيل

فبنت.وإد،ءاساجااأوااسابالأمههـامرواتوأمد،المالهـبيتاظزائنعلى

.ث-ديدآزةالابتاتالةرواقتا!"الجيثاتوالتحم.أميةبنىعاىفتعأول

!زتصو،يومآيقعشصصاغفاا!ااستمزو-!65.أعااطكأبمفىاإوقمةحدثحف

ثمة.هاموؤه"

الجانبهن!توقتل.4جيث4توح!ز"ا)صمحاكي!ا!عنا!وؤهةاوأسانرت

منهتتةإو،صثلمباي!بمءا!،?أ-.ةءضتاةقإ-!زماتودحن.مجداادبمكر*أ

اضه.ده!.ثبماتته-،ه!اتلى!رالضقنبم.روخهميبئ

موقمةزمت-ح"راثطمرج4:قىلايخا)خارففمىو-قمةافووهذه).

الذىأتت-!باو.ا!وءروأا)تاثبيراشفياس!يررتترفقد.-ا-هةيخيةتار

.منازعبلازيهاالخليفةكلووأمحصبح،الثامكا!الهص!!ت،فيماوانمرأحرزه

اددفيهااإبئكانبرأهـيةببقلةد!تصدتوا.!اا،ببةبابيراينالىمرأوا.شيى

وآلىمروانأصقءدإلة،.باارقتو!ت..ذلك.ؤشعاكفرعء.مفرأفتقل

.ا،اطقيقية

خبر.باء"احا--!!آا5--ثيربناا!اك!اأنبهةإهايوأ!ذنت!وء2"
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.ص!ةلوه-صأهلأ!ركهثم.كا!اليلتهجيرر،ليلابآهارترجيمةالهز

))قرقييا"4ةب!د؟لمحقهرب،يئبقة-صالحارثبنزفرهةاطزبلهتوأما

وكانت.بهاكأ!منو،المدينةعلىوغاب،يرةالجزثهمالا،فراتروو!

،الفراتعلىا)ىكانتء-ة.ةىؤ"قبائلفيها4إلواجض.!ت،براجأذات+ةمف

.المراقاإا)صامجيوشطريقفعقبةوكان،-نينعدةبهامتحصنافبقى

حخرزفرأنوقي!.!!دزجماذكره-ة-الملثعبدمعشصأنلهوسيكو!

ؤيها:؟ءالتى،ص*!ذاكتهو!ذلدقصيدوقال.ينةالمدةلاصاإلىزرثم،ا)وقحة

تمادياإلاقئدادلاالحربأركطإنثىأبالكلاسهلا%تأرينى

متنائيمالينناصدعاطصانراهطوةءهةاغدأبةتهمرى1

اصنم...

ب!كأ.ل!رالىلابنزاحق،زلملسطينءنالجذاىقيماسبنناتلهربو

:وزال،ذاكساههالضحاككىأسإليهجىءلما-مروانإنوزيل

نأ:بى)افىارظمءمثلخماوءصرت،كهءظودقسنى3!رتحينالآن

"!يى!ضبعص!اأةصبإالكتائبأقبلت(قصيرةمدةأجلمر،قيت

مروانخلافة

لتنهأباهـكتوول!كنكان.ب!كادولتهواستقرت،وانأالامعةت

لإنجازتاكنمد-بمفية!وهذه.أث،نيةثمامنكثرأالموقمةهذهبمدببهف

نأب!دلكنه.وتو-يدالدولة،لرالزابئخصمهاغازلةأو،مهاممنأمامهما

ادبيل.هذا4تالهملفىشرع،الداخلفى:لةالت:ةونتنظيمقة!رةق!ى

،6
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يدمنواننراعها،!مص؟ضحخلافضه!تالبازيةدج11فاحثقهماأ!وكان

.الثام11ه!افض،بيرالزابن

فأرسا!،اب!ةبابإلرإاا!ناإاكانواكضب.!-أها!بمضأنوذلك

!كانوامهأهـ!!يةكرصأواص!كمت،والياالف!رىء-بةنجماا!هـحمنء-دإليهم

س-!احتىكافوه،هـهن!-بر3و/لمتوان!ءر2ظأنضا.أميةبنىيحبون

يزالعزءبد4بضا4علإوأمر،جي!ثتآواتنجمهـص.مصىإلىالقدومإلىودعوه

القوادواض"زم،تذكرمقاومةيجدفلم.مروان:سار،أمامهإمثهومرواتابئ

سفرتصيرا!ؤتابمدو.ضعينمروانفئا!حق،تءةابنأر-اثمالذين

بكلأمنه،ويلحقمحريخلىأنمروانعلىعتبة31بئ2افص.ا!لمحباب!-بمناسأ

،!65سنةل!الأ:اجمادىةخ!:فاءه-!مرواندخولوكات.ا!كأبيربابنفا-قط

واليآيزالمزءبدابفوعين.ا)مامهذا!ترجبها،لاإينشصبربماوبق

.أالثاإلىرجعصم.وأوصاه،عايها

أخاهبمثقدبيريك!تاللهعهدأنبلغه،دمثقيريدرا-خآأقبلوأ،

ؤوجهمروالا.بآهارايهإاقبالهوناتاخبرلمفهحين،ؤلمسمايخانحو"مصصبا!

زقاتله،اك-اما!يدصأنقبا!عروفلةء"،زوىجيشثسميدبنعروإليه

سهيدبنسروجعور.اطجازا!ا"امهو!تجعمكمهبزش.4أص!لارفهـزمعرو

د!!ا.ثفوافاه،مروانإلى

!*!

وبينبينهكانيادش31بئدكن.اثالعر"خحالآتاليسيرعني!نوأ

لجهودامحنوأز.الهرب11لجأوهوأ،4زهـسلمهوا-لمطا-وهضأفقد.ثأرلمه51
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أمية-،ف-لمطانإعادذو،اسثاملاالد؟لةإقاذأج!منزيادابنبذلهاأ!ا

أخذو4سطولمممهمافيسفيد،العراثإلىالهودةءنيهنأن-كدفإلا

كبير،جثىلإءدادت--هـعأنعاىمرواتصاتارزىاهونهأ7!في!ا.!أره

فه،الجيقاهذيموتوؤد.الهراثلاسترداد4رليتو-4،4قيادزتقي4يخى

.زياد1،ت"4ركصار

بنزشلإخخ!اع،ير.بابئ((قرقبياء"إففيلاأإ-يرأنالخطةوكانت

لكن.افت!،اله%اثافجنبربابتء14.احةهـذهصتيفرأتبهدم،اطا!ث

نءآحاد-يى-!4وا،وهـز-يعياءافإصا!أنحبلالجيثىهذاأنحدىثالذئ

يادر31نجألم!اتاة!ينزا*،كاأواأمإشتب!ثهـثم!،ئيينفداصطوء؟شاكماالراق

مروأمر!أسصخ!محي!ث.اثيهةا?اتقوو!-"لههـتالتوا"!ءوهؤلا.اذاتبا

ءادافسم!متدالتىا)تجه"-كورات-صكه،قادمفصلىف-رتأكأااطرب

ا،لك.ءبد

علمامصءبالتىثخباالغاكأ.منأىفىمابمد،الحجاشأمرمروانتففلو!

-يى"بقيادبلكوذ،الحجازإلىسصإ4أر-؟ضاوؤاتمهقب!يضآأصكا."لمطيمن

تءتاتالتىاطوادثوأمحن،4اتاتتا؟لجثبىساشوقد."ال!تدلجةا!ت

.اء4*أ!هـهاصاشذامااةصهـف،به-في؟اذتهأصفضذبم.ا-لكعبدءعرفى

دال!3ولاية

ح!ت"ءلىبرهـنو-الداخدةالو-مةصن-صوانزورلهماأ!و؟ت

وكات-جحدهءتبا!!هدى4البيهءتمد4ؤأ!و،النتائجخيرالىوأدى،ةفأرهبمدو

عقد-ذلك!فىاملغكاتصاوع%5،!ت!ة-يمس!نبأقا!4وفازقب!!ذلد

يز.ا)+:عهد.،ثماثلكءبد:.لابأ"4را)،ع
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م!ت،بيةصاارزرمؤ!ءإيهكلةذامماماكانارزآتاتإكانرذلكثنهأ!و

أ،االخاهـذهأنا!لأإ،-بخماس!ميدا*هروتميديزفي!لىالدبهده.نال!ثدج!ونأن

بنيهلار+دهصنا!ورشانفإا!فانا،ادولهاولحراخيةا)-ياساطح"تتهتؤءلمانتكا

ك!أأثكبا،إثإإء:دحن.لةافىااسصت!راشويمث!،الاصصت!رارانضكلر

الذىهوإلاثاءبديخص-4لثبرجحاتالناسوشهموكأ.و!روخالدءكاء

م!حخا.ا!ذ"اط-

!-هـ،فئرحلتهص؟تاتإ11إثءادءاإ-دآ)التوساءششورروان!عا5ص!د

ب.عا!،مروان)مدثصلدسصيهونالأصراأنمنإ+لمه،صروكانرزا-؟!ه!أ

.لمقهـأ-إلمثإكاؤأصالموه.الأة"-4لهدلاضه4اءماله11افه.أ11
05!ضا!د.-.ممماويواد6"إءلم

أشدصنكاىاذىا،نة-"مالىثنحسهإناتوأشر!نأولمنهكات0اء6كأاضا

لد.ا!لىين-تحىةا

لهقي!أدبه4أأوهـى،4سياصصهبحصياةالأمرلهذاصكدءروانكانأن)كذ

يةكأوجأن-أفكرذباورحب-ءلميهألض-ير،اتا،ؤ"إليهات!-هـو)إتإ

ية"الأ!!ر-!دالأسانضءنوقدكانت،،ديرلقا)-أ+ةاصاالماء.ةزالىادء!
،..ب-ا!رك!

كا--هكانت،ضءيدرث4ربيهرنءتبة،نهـ!!ءأفإلهتفا-تةف!كما
01

جهـببطر4زأالأوا!ا:فءرصكنحةواجالىؤبمذا.وءاقا4-ليلة؟سيدوىش

هح!ن0الح!ك!ا)"!ااسااا)كأة-الأس"!ا،الحك!5ءداكانالتى.زلك:الأسص!زجن
سء

أصءبحنهأإثافاأخرضوا،ا*إ"قاتاوتوثيق!ر3زهثبيتاىإ.ذاكش!ى

4.علإيؤفىأنا(كنمنوصار4انبءث؟آصقيخمثىيهدؤلم،ادضلاالأبتأبة

بعدهق!لىيمال!وءقد.أرادصاريخ!ذأنوانصعلىولالمصء!وه!ذاكان

4(إم
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لمانه-4فىالضغن!لسصبدإنصرولكن."الآخرلافيثج،الملكعبدلابنه

إذتهافس!-س،ملكلزأسصي!فىمروانساعد4ةأاعتبر4زأس!اولا--دث

المكعبدمعثأنولهصويكون،-عايرةءاقبةلهذهوستكون.4نفىفى

لحد.ز؟سنعرفه

ءروأنوفاة-ول

اهـكم.لنمروانتوفى-!65سنةءنرمضانء-"بلىا،ونجأة

ماتأأ-يقوونكا،"4رزصهـأ"-؟أصبيعيا4موزهاكان

ء-با-تحدثناالتى-4زوجضسقتهحيثخاغتيالاقتلأم؟بالطاءونبإصا.لة

،أن-جواريهـاأو-هى4خنقتوأ؟الهص!ؤ"4دستلبنا-"خالدأم"
ا

نأا!!بم.لهأهميةلاهذا.ص4؟نوصأثناءفىوسادة4وجمعلماوضعت

مكتوبإوتفا،غرابةالموتفىىول!،اليومذلكفىتوفىمرواث

حمما.صعلى

منبذلكوعدناحيث-برهةنقفأنماحهناكفليم!،ذاكومع

يةوافالى.متضاربةالرواياتأن،حضامافأول.ادألة!ذهفىلنتأر-زبل

.اطاءون،1مهرإصاءإت4أزالثانيةوايةوالىاصبيهيآموتاماتأز،الأولى

التىممأ4زوجضأنابحةوالى.السم4فيوضعتلبنا4سقت4زو-تأنوالثالثة

هـذهأىاذتندرىفلسنا.ذلكفةملنجواريهامرتأأضساوالخامسة،خنةته

4معروؤخ!؟كأالحقيقةأنعاى!رضا!الىواياتدلي!!تناقضدحن؟.نمددقالروايات

قئعمالتىالىواياتأننجدفإننا،المقلمحمعلىالىواياتهذدعرضنااذاثم

!.ءولة.أو،مقبولةغير-بالواسصطةأو-مبا!ثرداضهاغتاالتىمممازوجتهأن

عنيعرفوأ،ثهسعبدإ؟تمنء-بيةسيىذ،:صريفةنزو-6؟!ذه

ونب!!النفسشرفالا-قريشمنيمنأنفضلإءن-العربنساء
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ت!اأءسحاةة.نب!اترةاوهذجماولا--وخلازءوالوفاوال!-لمرص،إ)-تية

جةزوةت"كاكائم.الخلافةءة!هبفىوكان،نته!لهؤوء4ءظيمءوجلور

ثم.يزيدبئية?اووهو،إق-اخا?ةوام.ريىيزوءو،،ق-!-ليةة

علىبقدمأنا)5!دقبمدصف!.صوانوهو،آ-ر-إيفةزو%ة!مأصارت

اخأزوأو،الهربمنأ-اءءنص!ءةاصيةكم:ولأ-أل.ا)مهإط"ذاءثل

؟"،ا)نفىا)صرمع:،امةقيفافىالذى،أههلاهذاصةلعلىأقدمنأ،نا،-لمةاء

يردثةإم.وقهتيمةالجرإذاكاةت-الاء"إللهذاأثرأىفىأاإ"ثم

عادةءلى-مامالااأوبالدمالمماا):ةءنلحأ-5وام،-لم!فأىصةالأ!فى

،إإلماث)مبدالابنأوالص!يركالأ!خالدآفىى،؟سالهءل!"ل.رب511

ءهدا،لاثتزوخو،ابةت"الماثاءجمدوزو-"-لملأةتهتطواللهفيموءولصآوظك

وأ-ت،اظليفةيزيدبأتوهى!كاعاقي"تزوجحصث:4أ-تأ)!آ

وهحا،15عرطوالمحترءةمحهوبة،الاث1ءبدءةدةأثيرنتوكا-4"لألد-،

."الملكءهدبئثديز""ا"أم

وهو-القتلإلىةإذكورا"سيدةدخ!الذى"ونهإقبلالذىا)-؟بو

ءلى،صلافالا-ةابةح!مةا5ذكرهـانصيزو-،1،أنأ-برهاإصهـ!اأنا

يمةىلاوكذلاى.الةتمليمةجرجبارإلىيدفعم!سصبهونأن،ال!!الإو

افلاؤيرالآخرو5صبباا(لا!عهدإلىا،حماءنا)+،دولايةت!وثلبمونأن

شهـي!و!.ا(لاىد)55الابئأوا)!خيمارالأ!بمثابةعانض!الد.يمةابر.ذه

لصخرخالد،عنأءرصواالضاسأن-بلموخالد.-!-إموهكا.ا-دو؟؟ت

قتالوذلثءةذاظلاةةفىأملهفذهب.وانصوارواخةا،"ةتجروز!زسة،

لمروانزوجةحلاونءأنأمهورضيت.:يرآيمبهـام)3حلأنث!4أة3:وتظ
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/،واشدآإ؟:االةرعانح!ونتأنأرأدتلأخ!اوذلاث،الخلافةالأأنإب

ثبءآ"ذاكانلاث11ءهد4لا"صوانء!دوأط..ة!لم!تاكسيظلو

.إ،داث)+بدا)ةاسأزرب!نظلطالذىنة-"لدو-ا،الةاس4اةةبرتمو،طههـبآ

أا7اتذص!ن-أنتهح!ولا،اعةيرو=إتالىت!ملاا)-ءاسهةء-ألةأنعلى

.ز،ا.ثصوؤةةالأءصءمادو،ث-وا)ةرالىو!قتل:الهةلءلىهلقيأحماشةلدر

وأ،4ؤصراأو،ت"زر،بة--عاذت!.4الاليما-تأنمااإ-ألةفىاط-حمن!ل!صة

ثم،ا)ةومئزء-امحفهلملاتءخ!ااصكرأ-طورةإلاا؟-ت":زهل!نزلمةاكا

لة،إ-كااالىؤ-!ةالأءسة"ذهصهةصن)تةالأوةفىا)ثرفى-بآالأ)-نرددتهـا

.ة؟4".4.ؤد.أد.رصتصوانزإن،كلءل!،(مجد!نإ)ء4وصإتإط!دآ

-شىءص4لا"قىكوحيذد.ذ3رزا.هالذىا)ةارح!فى،الوءاذلكق

لة.ءةة-كةاهداثادبرءخاف

***

15ر-5!ن--؟لاالدولة!ه-ذهص!نوا.الدولةوانصأ-س)ةدشةآ

إلاتثهللاوهحا135دءات-58ن2إلى!وا=ةتزاللازت03إا-دآوعامآ

يخما.:!رتذ4إلابءمأالأ-يرةوهذه،وهـ!صرأثاما

عانه.ايركاابنوهوالة-وى4خصه4"لاهـانعسشكشىءصفوقثم

ت"ةفأروأن،أ-ةثداا!ءم"ذاإةازلةا)ةضالأءهـاءلثة-5أنالملأ!اء:-على

لةالدرإو-دأنأرادإذا-لاث11ءبدعلى03انا)ةاصلةوز-"11فى!-3-4!)

،واطبمازاقإ+راز."ا-م،ا)ةةالاتشرضى!رو4و-توث4نفتهدأن

ةص-1اقرا)5فىوكان.وا)ةرسا)-ربةلإدمنذ.5اءوروما،ةيرابزو

مانهزمل.ذاكوخ!ير،إينإيروزو-رارخثء-4صن،وصاواءفأ-زاب

؟!اماةهإذأؤةاظالصيمءهد
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صمااء5أا-طهؤآةيمانيمنهأ-ث-اوطا:"تطسى)ثكا؟و-قطا

ة"15.101أو3،الظروفهذهفىة!ب11!هذاأماةةيرملأنإ-ديراوكان

الذىءيموالى،اطرجةاداعات"ذ.فىالأءةةذوالذىئدا)ةا)هب؟ونالأزدار

.برء"أءنصفأأكانابور.ذ)كرخاينجحو،والدولةةالأس)ةو-ثدء+م!سا

:زالإذصربئاللهءبدوصدق.المةارنةءنظ!ر؟اطة-544ى"ذه"إب

.((!أباوانصوولد.اةةاا)ةاسولد")

،وأصا،الكء.دثءصيةندرس-ينما)ةاسهخ!لىالأءور"ذهوكط

تها-يرندرسأنإاثخصهـةاءذهنفرتأنءإ-15فالآن.ا)ةا)هـة!ولافياف

،اوموزةلأء4اءن3!اة!-كاو،إ)يما-ةتمىا)محتىةلأءسامىندربل،اثةد511!تد

.ب،وأسصالماكءهدسصجمرةاسصةدرإلىفالآن.الإ-لام"ن
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لثلثالفضغ!إا

)1،اهـوا/صحزض!عإ

:،د!ثقفىاظلافةءرلقعلىجلىالذى،الجديدا!اإيفةهذاءن

اثولهاتههأ)تآإليهو،(655رمفران1)ذكرناهالذىفيأتاراذلك

الأء4تةودأن-ىيرو،الأنظار4إل-نطخالذىا)قائدهوخوأ!،أ!-.4ا

؟والاةة-امالفرقةأخطارءن15وتنةذالة-اببرإلى

؟الماكعبدهوبنا

:و5أ،ة!-ئهباآءأس!ف+رثءة،لذىاوهو-أ-.،مازأ

ءهدش!سبن،أميةبنا،ا)!اصبىأبن،اط-مبئ،انوءربئ11!ءبد

.منافءبدابن

4-و!15خقأتإت،ا!هذوف!.ءهدثيسبخاأءهـ4أ-لمن+ةلأ،أءلرىزثو

أ?ةأنءير.أءهة،ىفىعهاو!ح،قهلافية-ين:يزيدةة،وا-ةءإندصاأابن

فىرب3أثانالاايذانءا،ولدان-اص!:يريئ1أولادهةيمنءن-له؟ن

ءية.أفاةا:ا)ماصبوأو،ب-ر:ه!و،ض!را)ةا

04.أسبنب-شبنسفهانب!أنجا4+اوت""ونهلأ،حربةرعن0-4ؤهاو

عماطبنوان!رافي!وإلاىاءهدلأن،ا)ءاصأبىةرعءن"برةواوانوءر
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انءرووأبوهالماثاء!دثلممقى،"ذاا)-اصأبىوفى.أء.،بنا)ءاصأببنا

،عةانابئو5-4ءةاللهرضى-ةه!مان.ءة"الثهرضى-ء!انباظاهقة

هوومروان،ءمممانوعمءةانأتوإذتفالحى4104.3بنالهاصأبىانجا

رأسيمتبروعثمان.،ءهاوءنءحيانإلىأقربفروانء)+!مانءمابن

.3تيأصر

اوالعاص

لمبة،الجاهفىئاصصةالرلهةتوكا،ا)هصاصبىأأ--"ءنكبرأحربوزدكان

الةرعهذافىالجاهاءةفى%اشرةكا،واةالاءم،-فصانألم!4ابةإلىاةتقلتئم

لذكرا"إهةاةرعا"ذافنال،اءاصابىأ"ىءدأيمصسالذى"وء!مان)-كنو

،الأ!رةزعامةإ)هـ،هلتوا"4ءهاوثظ!رأنإ+د003الإسلامفىوالشرف

511اص.أبىزرعالماأى:وأولادهواهـنهءروانالىة+دهأيةثاالىتاعصةعادت

سواء،إصد.من.روانؤطينالأءووالملوكاظإفا+صخ-دهواهاصا،وةأ

انضرب.الأةد)سقفىد"يةالأموالدولةفىأو،ا،ثصرقفىيةالأءولدولةافى

-:لماث11ءبد؟دحهوو(شص؟!ان،ئأعثى)الثاءرقالذا5و!و

!ط!اتشر-زتءر

مطة-أو،15برلأ

ولو!إطا،طةمين

بهـط3أحىةموهم

الإمارةاماصاأتجاى51

ةلإشارراةرامثو1دءة

راوبا)ءذوىا:إز-بنوا

وإإرار-الحلاوةءند

:أث!آالماى1عهد؟دحا)ةةايالحجاجبئالثهءبىلوظ
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و!هىديخاإنالديئ-دادأزتةكأ-؟سيا5،ا)-اصأب!ابنيا

ار-عا-شبءة-!ئمتشؤر-"بسصدىالأرورل!برهلاأتدىزتأ

ءىالص4ءةزوءه-ابأه"أوءىاءة?اذاكأ-احمما--وخااأباإن

وا)-كاىإةء-وراناا)طاءةينأب!مابرواتأو،باطروارإ-5أن

صوىؤدمااءوو،إلة:الإلىباصرطعالا--وفووصلم!،اثزر

إشا)"جىب-فناالهاصبىلأوههاتإ-الةءوؤفالىا)ثاءكأبثيروبمذا

،ة-3.ن4ةتاوعؤلم.إشبربن:اءة5ابافىأث"تأ)كأاإث!ورةاط؟-بوهعا

.آهـ"آ4سههءةافى)يما!يرهـعه"ث،خرىأ-43ممأصؤ؟حا5وازنهو

ءلىا)ة،ارأولؤط)ة؟حاركانا)فأةتأنالأهـإءاوردتاطشب"ذهزءن

،اه؟خو0ءةاف?دبرىوأ?-4أنجاصربحلانو)،ةير3مة،-ازإصمزم؟شزر

زهدو،ةة-4ب-روءةل":نصوؤر11قالحلأا،إخاؤرؤها+!!ثرسصازء*+او

وأ.مموت-ىنهءكاصنكأ-ل)كرخ)ن:اوقاو،أة-ء53!ا)ءإسرو9-أيىةءان

ؤةالاا)ةاسل"وإز."الأ-د:وا)*ة"حأ،برحمأأ+ةأا:اسهـوءذزه،-.،نمظةس

شإراةر13ا)ةء:ة!فءةذةرا)ظدوعا،ز؟سءلىةأ!ل!اارتدة"يئء.دادشص

وادا،مةالصهلملا4يءإتاةا15:حهـدا)كأ"عاطربا!ذ5ر.أيميرش!/ةاو-!ززأ

ةهلأت3-ة":اطدتثؤي!الوظ،44أساص!وكان،ا)5-:ةل،40لم.!شصءردق

لأبىكاثءو؟تز،-ذا.ما)-،1أهـلم:11"إلنىأةإو!مأى:"أعاىكل

وزد.ءةا!ءهدبنىوس!اء-ا،طإبءهد)حما-ح،اطكأب"-ذهلىالهاص

.---ةاإلاء*آشهز؟ابلواأ

يينوالأءوا!الفبين.ر مأ

ءإء-4اللهصلىاللهر!ولءوانءربئا،لماصهء.ديرةهلحء-اثءهدوى

56

http://al-maktabeh.com



لأن.بمء15اجنوالأ.وطةا!)يفيأ)و"وءةافزءهـلى.ا"-بافىو--إم

نجمااهويةكلؤأ.فاءةعبدبئشيحاءهدبئاءوأء-ةو.فءةاء.دثااو5اصيءا

طةكن511أويئص!هيرااءيخاأةرائنماف"ءر"ذاؤن.4س!هاشمو،15:مأ-ضا

.ء"وكلءفياأافمه،فاا)ةروههقنكل-ا)دزهقالاةوىأةءهيراهوحا-

نهاءداة؟،ةأ؟اهاه!فىاءأةوءر4ءإ-وظ،إ"-،15ء-4صا.ل!صة11"ذهةتو؟

لىؤ-4اءةو1535ا؟ةلم!-اصكانااذىزا.إ؟:13ز-"ءة!نمحهاأ-و-دتواص

ا)ء-1-اءءهلمغز)هـح!لم،يميرةأسسةفروعإكنءادةصدآو؟،أثرفا-8-ل

.اطربإلىآ!لوأ

ص-وكأ-ئ،زح!-ا)خبووطة!نا)5إينا!ر!و"ةءنةيرابموؤدعتب

)؟حاو.ةارر11ا):ةضثداطةاعا!ة-وونةر4،-تت3!اءءدلة0112إ"حماص

أإ-اةىفعإلاةااءةؤر!وء-ا!و.عا)ةار:اح!صص!شاتةةولا،ص-5-أ!ذا

ءاضاوهو.ى4لزا.ا)ثر-؟بحاص!)ث-5حأ5!وهو،أه-4ا)ةإاتالأحى-دءوص

ابن-ربأنا)صورةذه5"-طءلىيدلو.ا)ةارحيرز!لمفىؤ"إ-رواالأ-طاء

،فد؟4و؟نءإ-4فله!لم!زما؟ن:شم15بنإطاباد)-5آصدت؟نأء.4

!ورثا)ئةلماثيم،-ار-ىارىءعابإ-؟صةيرةصفيوةإ"خم.ادهتص-ف

اءبما!مااوصرببنسهةءانأبىإجنا)!داقةأما.والأقاربالأصدداءإينعادة

ولوا*بامىاوكان.والإسصلملأم5اءةابازطا-ةهرت.ؤث!ورةإطإ-باء.دابن

ئ411ا)ة!هذ)ك-نبمات؟،بالإسصلملأمإزتاء4وسصةءانأب-ثاةأةاذإفى4اعصطالى

.سة-إنبوأ-لممأفيمؤيماصفثتهسصيرفى(،"ثامبنا"ءاذكر
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لأصلا:فءخاعبد

هءنافع!أعلفىالاجماعو،والصداؤةابةاةراأناةصةاهذ.تبينو

لألم!ثا.والربا)+طفث-رأن-الهاشهـهيدص"-العباسدءتالتىس

اللهرسولإلىبأخذهو،حياتهلإةقاذقأزهـ--ينالأءوهـد-سةيان

به-اءإذاحتى،بالإصىلملأمبه4إثم.لهالأمانمنهليطإبوسلمءإهـ،اللهصلى

به-دصصفيانأبرإ-لممالتالىاليوماحء5فىوسلمءاهبالله!لىاللهرمصول

ا!اطاببنعرأناة!ةاهذهته3رذو،1.اطقثاادة،وفيح!دبىءطةءةازثة

،ردزةلهإل!الىسولودءاسنيانأب!ضأنفىأ!ثرلما-صاةساوكان-

!-ببنعدىبنىمنكانلوأنالثهفو،!ريالا"3:قا"لاالهباسعليه

وإط")منأفءبدبنىرجالمن4أةعرةتزدح!-ةلم!و)،"ذاقاتما

أةضايربر-لسفيانأباان:()صافهر-ولس"ء01قال!مصفيانبوأهإم1

ن%فهوسفيانأبىدارد-لىءن،نحم5:صهولالرفيةول.شيماثما4ظجمل

-"!آمرنو3ةا،--دد"لوءن،ث%ف!وبابهأءاقوءن

ءاشمإكاإنثمأأميةوإكأهاثمبق"ينحهـة11-ةةا)ءداو!ذهإذنيخازأ

-إلماةاأشرائا-الفجار-ربفى-ةبالى!-صهآوقةواية41بنىو

أههةإه.أةب-اإلىغ15بئإماإباء:دبةووؤف:أء-داء!اتا-بوو

.ا)ظةراةار-كأ،شيسءهدبئ

للاتملآمم!

ن!الهرعانفيهاافترق،ديدة-وأ-والوفإظرأقىالإسلامدكن

قوئ!آداقتةر-كاادياسةءلعواابيماص!5زتؤشثم،ا)تأماثم.ةايه-ةيىأ-ل
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بالرءم-أبدآيئ-باأرعيناةاا-كان"والأءسالأ-زابين،عصركاط

عا.لابذلا!ااك+وشو؟ق.ءنافء.-دفىأصل!هااةقاءا-الا-ةلافءن

11-.ا-ية.إوازتاءنعثيرفى!اد

أبى4اأينكاةتالتىالصداز"داءممآراءضا-لمهة-4وهو"4مهاووكات

وببميراموم3يمركان.زتهوإ-وءهاسبئاللهعهدوالد:ا)5.أسوعصفيان

ن15-ةأبااللهرحم:ا-"ءافا-ولتوكان.ؤحمميةوثاإةهللاو،ءطالبمم

صاضرأءايووكان-ءباسبنابهأجاو.الهاسوندثنصةناكا،س15اهاو

ءال!نلأبىيمن!:"ةةارص-ينصةهينةاكا،ك11وأأاباأاللهر-م:زةال

."لأبىصذأإثأبوككانو،أبراكزفهلءاإلا

كانث"ور،إيرالزبناللهوعبدانرو4بنالكاء.درفيةال!"هئاء1وفى

ك111فبدوإذن،ءناتعهدفىيجف+انإكااوءبد4زأإا)ءهاسبناللهءبد

إذن-واحزىاعهدبنأ-دإلطتةةهمحاكانالذى--،براوانجامن4اليازرب

بةالقوا)صواءلمنرءوا)ث"ذاكان-وءةاصرب"،:أته-د.أولىك111ةهبد

الخلازةءنجيخربذلد4،!ةإيمرارابئورةء01عنخيمء.اسابن-!إتالتى

.ا)-زىءبدبنأسدبنىالىمةافءبدبنى

متى،ءنا)طاءفإل!خصؤأنإلىوا!طر.الزبيرابنعايهاثخدوإط

ء:دال!-ا)باسبناللهعبدبئم!وهو-،يمء)د!4ا"ءباسابنأرص!ل

ير"ىأنءنإلىأحبكلىو"إىيرلأن":اذاإ؟وقال،ةا)ث-امالماك

لأص!3،أءهـ4بنى:س""ىتءى":آء+إؤر!11اطدآ-"أصصداىمنرجل

منؤإة"،ببرالىابئ:أسد"ىمنبر-لوثهى،ء:افعهدولدهـنعمبميه

كا.قهىبئأ)+زىعبدبنأسدبنى
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،ينوز-تالتىزالم!فاؤم،-ذور"اوص،ارتصصإتا)ظاةا)مداوأءا

ا-ةا-ةبافى)ا،-ةلملأفوذلك.صصةءانبىألآبيماتإين:ته4إوا)ب!الىأنجاكل

الملأ-تلملافثم.ؤيمازةل!نوزةل،الإسصلملأمصد!وطوؤ-تاىاوبطروا

والولاية،الخلازة-ول-لإذات--و!!اويةءلمايخا-دثالذىىإال-

سيةرف:--(مزةأا"اس!.!نإينمص.ةرق4زةمصا)-.اسىا)ءلملافو."يخم!اا.كنش

ا)*ءاسكل-ين)كفىءمدوذ-ا)*هـإسفيالثهءهدلوآأبىطا)بفيكلأ!آبين

-دواإ"تل51فمم،إمضإلى3م،-!ا)تاس!أؤصو!!-)صممدووز-ام

والماو.يخماكنالعهاسصإيخاالض!وءةإت،ل.ءاشمبنا،طإبءه-دءتش.*!

.ادهإصهةشصأنوهـذا.!!نيووا)5)جنالأسوا!نمةا)ء!وءنلثصدأيمون-

كلأ**

وأ،ا)-لم!فادهذفىاإثتر3و3فاات!5سوأسالم!أاءهـد4"واانوعيأءا

إلى-رخ-!نوانصزإن.ت15صصةبىألوآءاعالآةيخما-!اطالذىا-داءا

وكلهـدص"افي-ء!مانبدمطاب51-رخءا!،ءغانءةة-لءةبةا)5ءس

ءفا"نالأءإنعاابالجلءوؤ-ةأخمتاأنإءدثم.اقر511أدهلءن-طصمم

4إ-دتةاإلىوعاد،أخلاؤ"باابطاأب.قءلىشوان4بايمو-ءلءيئ.لهءطاهؤأ

ءاىإيخماوز-تاكأااط-ربفىإثيركوأ.لا-ءا-4ثزل.0شصء4،ز؟اةءاسق

.الصظ!؟لمةت4-ةءةو!ذه.ت-ته1،1ية-ء-اإل!يؤشخلمو،صةكنخاية!!ء-ا

.يخماو4،؟ةهـهةعا4زدرا-اةتكا-يةواكلءر3فى-اإدتةةءلماالبآو-جنصارو

.4-،ةث!إتانواط-يخااط-نكان-س،ءلمااساآ

إنة،إدبازاكازمها.اطسين؟ةةلؤةع!المى،اا)5-دولاوانارح!نبوأ

نء.-زواينالوزتذلكفىناوكا.اصموة"1"ناةرببا-دثاطادثوهذا
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يديهتله"رنمو،ية-لأاو!دء3آ-رلىوانمسءزقؤةد،4إد-ثبايةلاواوالإ-ارة

زتلوااسصءجمرأصم!-5-يخماردتواىاالأ=هاربل.ءا!يرولاإدتةةاولاية

نأء-ير.إرودفيماه-آبوص!الأصءذايد-ثزو.42!انصاوشص"ةوأ،اط-جن

ةاوأءراأوؤ"6أ-ااء!صوءنجم!-ااهورو،إوردهار-وينالذلاده-أوو،انوعي

لأن،-ة--انأبىلاإكنوتعموأ-ء-اءإمحألطآ.يخماكلو-ودةكا)تاسا

ك)ؤإد.هـةر!سزةهىأثاماأتوكا،،ة"ا)-الادولةارااسص:هرأتكا!!ممدو

فى-؟ة!ح؟.-.وبا-رإ؟ح!3و-"ثب،بم5-اد!وؤةءاورص!3ا)ثه-4ةف-5

.مقافىز!ل

ؤريىءرتجا

ءهـ4أإىو.نءةاف?-د!ئ،ءزؤمو،وانكلرإنإاكاعبدفب"؟ةا

ؤرتثهىصءوة!ؤءىرن!ةاشا?-دإكألا"ن،إشزرصةوةءنزرشىو25

تفرآأإذنوهو،اخ!مدوأقامومجصددهمسسأاذىوهوإشزرزءيم؟قؤةهى

"عالم-دالبلا،تثازرلاءا،با)5؟4-إدنفأ:سءن-الماث1عهدأى-

ة:إوت5لاوء"ءالزاة!انةوإءكروبدإ!!-انلصقرت!3و،!ا)*ر!سأش

.!!الأااطاء4ا

أةارعافى،د!ث-قفىاصرلم!فة"ولىالذى4ا!اإهـةأو-إذنالملاثزهءد

دإ.أ!و!-اأةسفوصن3تموصةوبرا)5يمصح..نبىءر-ا.أذبمرالذى

.ء:دشعسوءقيوأفءتاهدءوهىةلىإإ"-5!ا،-ةآزشتزرسصطأوءنشىزر!هو

بىاورل!أذخءو؟ةل--لهاوأصا!ه."ءووصفا-"وثخى!"ة"رضا-زموإذثو

دوله.وعصهاصصة-لروأ،ءإ-كاوأة-إ:ةر!ير-ين،الاءصهل!
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4أثعا:ءىمهزأ.أتصا،شىزربىءر-أمهأ-ب-،ةءن-هوو

،ء0415وأأةء4-،4ءنةنىه".أءهـةابئ،الماصأببنةتير11بن؟4!ءاوبأت

اصا!،لفىاكلأخةعا"أمهيضصبوكان.4أ!هبئصا)15ألىالىت"خ!قا

،ةو،فىزياتالىز؟سبنالئهءهـدثيرإ)يهاو،ي!4حرا)وا)!فات،الحيدة

ةالماكعهد؟دخوهو

ز-ائهاأرومفضإتالتىءاءصةابنأ/ت

ءلمواه!اعلى4!توادا-13تلةةتأ

ئ!او-!س!كا)ث.سءهاصاأترولدت

اطكم

ا"لم!.ءهـد-دو،انصووةأو5و(صلاص!اط)4بةاو.ا)-اصإو11ءذ

أولفىا).داءالإسصلم!منا!بواالذين،يقزرأشرافءناط!موكان

كأدإلا-لمتةأ،4:له!4إسلم!وبأ-ر.يصةهانلأبىلاإ.ءاوكان.ظهوره

صأءةذ،وو.خالةتومأس!واالذفي،تشزرمثه-ة.نز!و.ء-ممةتح

ارس!ولاأصأحى)4هـنالذىأ-؟بارف"ولا."طا"ثإلى-ادهل!اريصول

ا-"بامةشه-ولوالا-ةلم!ف.زه"فا-ضاف،1)ة-ديدو%4على،إ،-اده

(؟ثص)اللهرلمهولأن*)كفىير!حوالذى4?رزةء!معلىي!لى

أولفىللاسصلملأمءداءءوزفوزةواالذينا)ةفرءلىعقوبات"ضايحم

.ير-ئم-اوصةا?ص،،،مإسلاصدقتفيتحتى،الأص

ذلك"هت!،4-كأإلىؤإ.لاهدوردهءت،ءفاار-ولأنوالأظهر

صىير.وزد،ص!ماطرددتأقوقارا":زالإذ،أء!ان-طإبفىماصاء

أءلي"،ساللهلىصاللهرصهولصصيره!.واط-؟مسأوءلميهالثهصلىاللهرسول

اللهزرصهول.وسامعاء،الله!لىاللهرسولردهثم،ا)طائفإلى!-كهءن
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وفى.3تاوم:اظساؤتال!كا5وأ31ت!!.ردهاللهورسول،-يره

اللهصلىاللهر-ول.يرف.؟يا،حئ!كاناطإن":قالآ-ربث-دأوت!اب

رد.اللهور-ولةذانجه-يرهاللهةرسول؟بلدهألىثمرد.ئفأطااإلى3وصهاعا-4

له.شفع-أخيهإناوهو-ء!مانأنأ-فتجأنةةا؟و.":مفوه

،لحيذذعمان%لملأفة-اءت-كأ،يم!بلاءفىأصرتهمحمخاطاةىوقد

علىذوى4بمطةمهروفاكانعثمانلأن.ينةالمدالىتهوأءصوأحضرهءغانا-تدعاه

الأ!القاليثير3والأءصرةثهل!معأنيدترو!ن.الرحما!لة،و-.،باهزر

.لمهةالجاهفىلهمكانكا،الإسلامق!ثأن"مله-؟ونلاول)ي!دوا،و،الهاء"

نهأفيظهر.دينةما4علهتذيؤوأ-لامه!ذءة-كر"اطمحم"عن-ءثاو

لىتوفى-كا،،المدثكلةأصرء"معءنذءذيزلزلمم."دوءقتها-5اةبةقضى

وصفهزقدحمل!صة،نمرفأنناأردإذاو.عمانعا.4وصلى،عمان-لملأفة

دة-ةوانمرلآلعداوتهثدةخ-إهدزجمالهيث-دفى،ةيرلزاإنالثهءبد

ا!ةإتاحدىإهفمذ.لمأإمادوجلارالح!3فقدكاز،.الح!3ابوفلا":ةال

ثصخصيته.علىأ+صوف-إائا

ناهرو

ةإن،والإسلامالجاهلإةبين-ياتها-تاةتزداطبهمكانإذاأنهعلى

في"حدهتالذىا)-ام-والىولد:الإ-لملأمور3ظبهدوادبد"وان"ءر"11

أبو.أ-إمز-ين.ءولدهبمةانويم-إقليلبدهأوزبا"-ا!-رة

ذ)كمنذالإصهلامق-5إ-4وءإشأسامةة".4ا:ااو.42صهةةت،عاا)ةتحعام

.،إيسلمرءهةأةث.خرصءنذن!أفأث،تفىلوا

انو3،الفةحيومادلى!ن-؟شوش!د،إاللهريص-ولرأىإنهولابد
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تادثما)طاءففىةؤقى14،حاز!ىثم،!تيروهوةة-"فىا)-بقأ-ر.إذا

صكامط!اتزر)تت!وو،صىلملأمالمر-صةاأصه-تؤ-ديمةةتوكاا،م!كةإلى

"إتصافى،كلر5ح!ربىاء!دىفىهسا)ةثوةاوالهةوحا)ت-وم.9ءةالدفاعإلى

إتواس!ة،وؤدوزوص!ا15بدأوجر!الإ-لملأمدولةيرىإ،و!و15شصصدرانور4

ء"،أتترولأة"،إة-4إداإ-يزوأة"يمانر3وتظ.وز-ءسكسرىدولعلى

.سرءنإصالحداهضروىأ"أ،كاكلرع!دفىبماوجودهءن

،9وأ-كأزأرء4يعلاالمد"ت،الىلأ-ضورء،انص-،إناا-ةدءاهو-ين

فىذاكإذ-وانر4أى-سنهأت،كابهاا"!ر)ءهيمةمنإ)ح!ااأةةلموفا

ءة!اتويمان.4205ءاممنبدأتءثمان-لملأؤةلأن.وا)*ث-كأيناظإء-4ن!و

والاءصصةاذب!إرآصاله3إن؟،الا،بء:ا/ة-ا-ل!ااحهث!ن-لهاة-بةبا

صم3ءحرأكلهـدو3،زعلىالاء4مةانهأعلىءثمانإلىتةظرعانوانر4أنةدولا

وءلمى"الإ-لم!م!ءثمان4وإ-كاز،الإ-لمرمفىكأز!ال!الاءسصرة!-بأالذى

ل-ث4ة!ةولةأو،ءإء4لم!ذزةا؟ا؟وءرنأ"دلملاز.زةلخىلملأا!بءة5"وه)ةو.اهوةبو

.ءث!ان-ةءدرل!

.،الدثإا)ءةة"فىوأ-اماءنة-ثتهجملىيوصلأنإاإدثنةو-ودهلهتجخأوؤد

!اتاالذىإت15/ت)دز-؟-ولا"-ينوا)ةاا)!ءا/4ءنبئ!ةرعلمالاء،34،ن

4)-تص"ا)ةرايضأأءطاه4إدتةبا-ود.وأن؟.نهيوادء؟سروتمانء4-ةثار

وآاروو40ءإهة-موأءثمانلهؤروزد.4ادءإعصاثأ-دتة،مو،رولةان:ءء!
و.

04وى،--ألى)!هلةو-04براهؤرذوىءإطءطة"!انءءنكل*روفاات--ثبم

أت-4ديررءأ!جنبة5:اصارصكأقىتىمازال-3.بهصاأ-ديمؤ?ة-"4طاث"

.4ئارسصاواندور"لجى
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"13يبرزإم.تهوأصرب!ابن245ءامفىالمدثنةالىمروانقدومومةذ

منعهفهبنإهأري!اةىزةأىهـ:46سصة"!ئ)كوذ-تةموزولرءلاتإلا

الا"خيرالمامذاكفىأجبرئم.والحجاز-"المديةل51.نإذنزه-ةكر،تها-5

.هدةاء4إستير؟او،ز.لن4قدءةا؟--اثاماإلىغاكلخادرءلى

ثثهاهز.لاصرن5كاخانهإلا:4عةبةولوانءرءنا)كأوردتو.الاء%ءار

مروانوت!دث.الصل!بإالاهليريانوء."لاقرآنا)ةاسأزرأ!نو؟ن

لزاز.ا.فىدوتةربم3كاإخا،زرفى4زةثفى!رءة-دئرأ%)ةد":زقال

أخلاتما:"اقولهـروانوكان.أمر.نمأمهمفىلبمةئكان-ئاطقإبةارى

ةةر--ت3ا)ئالمؤهـلم!تمنان3نهأإلىدم-4ز؟ناأ؟مروزد."ةطاةرآن11

رخاهوزو-دلمر)5وه-اءأصهـم،4ل!زلاخىإ"نتخااءلىاةاساو-إت،ءروان

!"إنااةاأت"رووديديههـينوا!!ه-ت،ء!هباخ"اعاإلىوعصاهرأ4ؤ-طاعا

ءطةش-ركلو-أمى-اذه-ةهان"إء"ةدازأإرن4ن؟اكه!ذأن)دلاو

كن.وا)ةا"ا)مه-إبةن4وءير!ط،ءخ!.االله

***

ا)ة-:ة-ادث-ز:وتهفىيزاللاوهو،وانصشهد.حادثأهمو3ان

فىوذلاث،اش!تصالهثمدارهفى-!هارهإلىأخهـتااكأا،ءثانعلىا)ةورةأو

،-4ةةءروانةإقرا)ةورة"ذهأسبابإهضكانوزد.5-35عامأواخر

:برويم.4ةيمءنأءثةبةوووانعيإلإ"وصلماا)ةاسمن3.ةيرةةمزةد

وهو-وانصأنيظهرو.يةحوهرأو.:4ثا-ل!-سمةالتى1)!.4
..-!!+ح!ملى

منددةيز،و!!ادء،م،بالثدةاةاسا،قابلكان-ثهابهعنفوانوت

غصجهم.ئرة"ا
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ذإ،اط-!نبئءلىقالهما"وعنمان.ة:لقن!ا:ارا--3وتلملأص"

حىادث-ل!ونابن!اصوؤد."ااطقوجهءلىءةمانزتلماوالله":ة!ال

طلبرون3تفا4إدتةاإلىو-اءوا،ا)فوغاء.نزومتبرحثم":ةالة،4ا"ةةا

ىأ))مموءزل..4قتامنذلاث-لافونيضهروم،انء"ن4اة!"ةا

،)سءدجدةاباإا-ووزفىاور-5ثم،قايلاافوة!رفا.صر05عاهـل!ث.ان؟

ءثمانوحاف.3يقتاأنإ?سعاءلإلىل-ا4بدقاةو.أةمميز!ون

فةال.امماعصو-!!.لصكا-5نهةإ،صوانمنح!نا4ازقار.ذلكءلى

حينءلىإ؟:و.ثم،1إر.إلحاصرو.*هذارون31!رح!ماطفىاير:ءثىان

."الةتنةبابأفتحوا.!وزةلموه،أنا-!اءتءةلة

ءة-دالدار4وؤهيومفى،ء:هانءنءيداد،عآصوان"اص!وقد

-رخوزد.ارالداازت!موينلذا)يصداإمابمثن،أيدثدلازتازإ.لو،تهسسء01

مر:ا)مثبمذايفةلوابارزةاإلىةادىوهو،-.فهأشاهردرعهبالايوءةذ

اماةولاوالأةأ.!لحمفااويل11اقروناذاتءرتزد

ثإثيل11زطا4:-لإةار-لارءبأولأروعأق

تحزجولااجلىد!:لاقائلايخرجلاأنإليهطلبزدعثمانوكان

وانصفقال."و-لم4ءإهاللهعهلىاللهرسهولإكء!د؟برلصاوإلى،إ)ي!3

-ى!وأ:كأ"-"!ا!وتاأحمعوأةاإليكيخلصولا!ة-للاوالله"

علىرزقيباديف4-إة.نبهةضرر-لأقى-ئ،ببالةيةا-لزالوما

إينهوإينهملحالت،علإ،يجمزواأنونآ-روأراد،عايهةثءا4بمتءرظر

ق.ةتهزرهااردزتوكا-("ثقةقيظعاصة)وسأرصء:4اتكاا)كأ"بيماةص

بأن:هونف،ما،زةاسازةدز:ا"نتدوقىإنص:قي:م3ااتوقا-11+حهـ"
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نجحو.يبرأحتى4كداوث،الدارداخلالىحماته،فتركوه؟بتبجثةغثلوا

ذاكاءدول!!هم،الدارءنشيناإ،1إجلاءقهيرم11ذلاقالمداة!ون

يمتهم!-راوةكرزاو،قةلاصهءأر-صنارلدااورتسو

ثجمماعت4علىتوبرت،ا)ةروش،دورفىوانصيأظهرتركة511وهذه

وفائه.نبلوثمكيت،!وزوة

.0-442سةقوذلك،المدينةعلىاه!واء-04اظلإؤةإةء*أوتولىولما

ءلىأميرآولاث-"سصفء+ظمفىيحضرجوكان.5-48عصةة-ئوالياءفلهث

ثم.ا)د+تةكاكالىفدك"4ءةاطهفوهبه،4ء+اوبهوقر.مكلفىلكاساطج

صوانفول!ءادثم.الهاصبنسصءهداددهوولى،3وزالمذادةةقءزده

4تبةو!نوا.ثم،57سصة"حتىؤازال،5-54ع!ةةالمدبتتإمارةأيةثا

.أخرىةص

خفاملأننا،عهفىموةقآولايقهفىةا-حآكاانصوانأقوتظهر

أثناءفى15أةذا)شالإعهلإحاتض"4ءةوعرفت،عمدهفىتةة!دوثعن

ال!طيع.أويفالزةإصث،1"نوءازب،الهه-لمةة4-لاعلىلحرص:-ولا.تجه

ذلكوءن.اءأثساأوأبغافىتبنتقعلا-ى،يلوا)!5يخااإوازءوءبط

،؟حمافهابرا)صيمانجمعبأن،اكسءكاا)صالحءةدارقيدبدإلىتوصلنهأ

عاعنة-،وهو،صوانعاعزقهليإ،ي!لأنفأص،أعدلهاأخذحتى

و-لم.ءلميهاللهكلاللهرسول

على4ولاقيفىصوانكاان5ةقد،بآورثبمأ-لموإط-3ق4أ-درو3ان

.وهذ.؟ءلي،لهيجه+ون.ءاتسلو،ير!ت-تثالثهر-وا!أمحابيجمعينةالمد

إض!أجاء-!ن،يززا)5عبدإنصرا)!الح-ة-يىهاتبه!اى11ساطسةةي!سنة

.جد.ةام4"ةرنأخرأوفىاادبة"لي!؟م
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البهتل3معالعلاؤلآ

اط-ين،كلأساةحد؟تلحين.ء،دهطوالماولابةيزبدق!.يهوا

ينة.بالمدمههـ.انوءا،والولاثةا!ىمخارجإ-يدينالملاثوعهدصوانكان

زيادبناللهعبيدعنهاا!ولإ.ءاكانو.المأصصاببمذ.علاقةأرة!كاتحنة!

سكل+يدابئءهروذاكإذالمد،يخةوالىوكان.اثامافىويزتد،المراقفى

.ةا،د"لأهلا!ابرإءلملان-ولماالذىوءو،ص1511انجا

،أصدظا،كاةو4طهـهعلاقةاط-ينبئإ+لىإلماىاوءهدوانءرعلاقةةتو؟

بناطسينعلىوان!رأقى،اطر-ءوزمةلءية،ؤ"أبنىا،دفي"(هلأ-ربخفمةد!ا

لمث4حرخحرمى"؟ونأنلىؤأذن.ر-الىإناط-نأبايا:وقال،ز-كاه"

عماق،ةتعائشةسوكاةت-و-رء"مروانةلإلإ"وآوى،علىنر-ب

،صوانوحرمبومهاط-كنبخاءلم!ن!رخ.-صوانبنأبانأم،ءةانبئ

اةخ!اءكاد"نهفإولذلىصا.مووانلها5فثءر.ا)طائفوزهـل،خبيماا!آو-ى

علىط34والملاثويدوانر5جماء،أ!.-4إكأ-ثرنقصاروا،ةاطر،.وقه

وكان.منهالأمانلهليطاه-ا،ا)ةائدءةء-ةبئسإمالى؟ضى،اط-ينابن

ءسا43فأ"،علىءهاءلةيحسنهـأنيزيدمنثرراإاوةتةفسقسلم4

.وأ!ر!"

كانواءالحرةموز!ةإلىاةخ!تا)ئهذهثور!م4المدبفل51ثارولما

حماصروم-مروانرأعهموءلى،افأنرو،وءدد!جمبع51-"إش!اصروا

ا)صامإلىيتو-ثواأنءلىفأ-ر-و!،فير%و!أنرأواثم..رواندارفى

عقبةبئمسلمبلاظا(،ثوءبد.روانوا-؟ن1!مروط،ءاج!مأت"واأنإ+د

واللهصفهاد.-"باإدتةبئئرأ:ااأ.لمةءةوت".اتؤع)1!"؟؟ث.آقا،،قةاطرافى
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ذكرهالمصة،ا"كءبدوبينمسامالقاثدبينحدثتقسصةوهنا..معه

جممدقليل.

امصتأف،ا)ةهستمأنإه-دو.635سصفةأواخرفىإوقمةاهذهكانت

ربئ3شةهه-د،نمالأإقائممءدةن3و).ينةبالمدحياتهمتهوأءسوانعر

أءلمنثم.اصصامالأهـرباابواصطربوفا-4اظبر،وجاءميزيدتوقشهرة!تس

4اإرر"فعلىوا)بأواء04أإلطوأرصصل،باط-ازنة-4إلطادعوةبيرالىكاابئ

.ا)صصامإلى،واط-اشالمدينة.نية4أبقلإخراجيأمره

الشامإلىاإثجرة

ق"فيآنها4وأءسباشر3ز،ا"جىرة.نبدآءروانيردأاوزت"ذاةفى

.645عامن5،اةا!ارررعث*فىذ)كو؟ن.امثاماالىالمدتنة

!رواتيزلال!.زءةول،!ء4أتاراا"-رةهذهعناراوىيردثو

.ء*سبئ-!هينوشضوصيزيد!وتد)--بيرالىابنكةب-ئ،ةيةبالمد

أمية،،كأ-ييرفى(دتفة11فى1"ة"ة)ءطخبناإلى،ا)مئمامإلىرجوعهأى

سيروالماءروانوكان.يعبوزديزيدبئبةماووها)ثامفورد.وسير!فسير.

را-ز.:ل14ز،بهـموإ"!وثأنأءرو،بةوهوركبما(جمالا)أةهرةا!!رى

وما)ةنوتلاه،ة)هـبلرإلاالةومءا؟نمروات!ر-م

بالدؤمت:كماأويقان-كأ

ء)هيلأوانءربخاك111عهدوكان.إدثة"اءنلهلمتبنمسيرةءلىألدومو

ثصخ!3إ-!ر(أكانجاأى)-5؟بلأبىؤل:بإزعاجمموصالذىلرعصولققال

الأموىعةبةبن)ءدالوبئ!رووهو-قطيفةأبواشاعراقولذلكوفى.افه

.الثامإلىصهيرواممنوكان
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كا!)فآالقوآمنجدوبذىف!فل51لتحىلمادرألم-!

نهيظةووم،ينيا-رء"ذ.رحاتهمقهـ؟خ!مالوآكاإ1ءبدومروانخرخ

ءنبلغوةدانبالذاتءرووكان.وء)-لةثربءةإلى:ءةفىإلىذاهبونأحمم

درواوما،"رروءقعر.!ن"الباقيالفترةاهـةءىذاهبة"أيف!ريمءا-نا

سيمامص؟مهتركااصواءيموذاهبوننهم-أالآيام!مستهينزتكا؟-حيذذ

إك.ااووا!الملافةالدولةالثامل51ليط!مون551ذصهـموأ،لزهمن.ءص!دوأ

يخ!-إراايصة"وو،والإسلامالهربيخ-إرا!صةحاتاا؟--اوذاهبونوأ!م

.!هـدآجد

ءلىوأجاحا،4ظلملأزبأانوءربعإو،ء3وز!!ناقطشمرا-ة"ةههد

وإ/نه،حبيرا)اظليفةيةص+اوءلي،!اسكاتالذىإ-كانافىدءثقعرش

يأصال-عامن4أؤلوى-له4الها!هإدبافىءروانوقام.الآ-رالخاهفة

،?سف!ةو،حاس!ةوزه"4فىتهسفا:"ةةا)-ااة!ولافىاأا5جمر،ءهدة

فةدالههية،لأولادها!رشا"الا.وصهن،واط-ازاقا)وررإلىوشكلبم-5ة+ثو

-بةفىعامآ%ركاناتد.األمكعب-داتو)ثةداء3كان:ىءة-مم!."م

.الإطلاقءلى،-ياتهقأعاامانءرلى

**،

ثخصيته-تميزالتىالصةإتتتبشناها3رذا)ئ"ذهءروانصص!رةو.ن

ادولةء-دثماهدهماأولوكان،صفر.صتذقي4إسلاأثأةأثأنهأينارأفقد

لته،رجوفىء!مانعلىتةلمذثم،بهشباصدرفىإههرفى.%و،و-باد!االإصصلا.ثة

لك!د.)تلاو+،ءبوهوالقرآنبتحا)يمعاءل!،تهاا-5بوئ!(قاتقهآةنثأ

،ء،نعنالدظع.وازففىكا:ثرةاجهاا)!ا(وازتفىثجاءتهتجلت
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فاد-يث،راهطمرجفىادكببرةالأ--يرةالموقمةوفى،الجلوموةتال

.التةدمالىثمويدزالةتالعلى!ررضالقومالميدانوسطوكانبنفسهكةالمه

كا.اسالمة1إلى!لطبمة،؟نت،الموازف"ذ.أمثالء-دازجماامحطو

اعاو،وهشصاءآيواةتالبا4ا،ديةل51بدء"وعدم،لى)40!!إطةءنارأيت

ا!ءة-صبيةالهءوراثةدخ!فلمأىالىء-:قلو؟ن.يةةأداعلىيتهولاءة!51

.طيه،بهمعلازتهكاأتإل،ءكلآلالمداءفى-أ?ةبنىسصافى

***

،ص:،ءة511.لئةافةد!لااكأو-،!مالةلاوانءرعرف،ىأ-،احهة150
.!...ر-

اكأااترا-01اةمضوفى،نا-بة11الموازتالبلإة"فىإالأئصهارءةلفىظيهـدلك

."ءةفىتأ

،4ةالمدعلىتهولافىناجحآ،ز-كانو"-.إسص،الإداربزا-ةمنوأءا

ز!ن،اطياد؟قرأورياث،أ-لموباا-ئعنهأو3فى.الإصلاصاتض"وةةذ

ودزه.قبلمنناذكر،كاعليهيتفقونبكلاتههلثموت-"شيرمإةالصهحايجمع

،وانر4بنبزاهزاعهد114بهاأوءىالتىوصيما-4فىجماءوقد.شاسةخيمار

بأقى:ماصر4ولايةولا.-ينما

عالمةوج!كواجهل.أ،:كبنى3أواكايكورلإحسانك33ءه،يابنئلا

يمن.غيردونخاصتكأنهمنهمرئهسكطإلىوأوخ!.3مودضم)كبصف

"آفيلاأخاكممكجهإتوقد؟اليكقومهويةةاد،غير.كللكءونا

أنيابنىعليكوما.وشيرآوزيرآنصيربئموسىلكوجمات.نآؤ4

وخمولثهبكبااغلاقكمنأ)يىذلكأحسن!؟الأرضبأةمىأميرابحون

."!؟ءمزلثق
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تنفيذو،اهبالفةروبالبر،ةلاروالهالسرفىالثهتقوىأيض!أومما.كا

الممثور-رائده-ثكونوأن.القتادثوكذاكوندحالولو،وعدهإذاوءرر.

ويأءت،لهبالدءاءالأدنفتلمج.-،دولةأء-ورقالة!-لقبل

وا)ة،قل.الفتن

ويظهر.ادهإسهةبأصولو?رفتهحكتهبى.ولهتث!دالوعاياة،ذ.

ا-دةمه!رعلىةاجح!أءليرآكاناذ،إيهأنمهائحاتبعيززا)5ء:-دأن

عهفه.فيكأص

-ده51وماعهصرهفىع:يرو!-إ"لتهوصوانخصومأنوخ

بة،!-كذووأخبارثأحادو!موا-اسالمهبقأ!ماروأأمثءهةا،اصفيو

إلمكوعبداوانصثأحادةإن-،يةوذروأبيهصوانفىالماهنالىقىى

منالأولى04ا)طهقصواندوء.الص-5جةاطديث!بقترو

بأعماله.الا-خ"دأغةواعمةث،د،ا)ةإيةالإقةفىالماكوءبد،ينالتا"ا

الة.د51بااإؤر-ونالمادثمو
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اءإبخعالفصخ!إ

(6)صضوأكبكلا!

ؤلمأب.إلاثاعهدصهثر-كبير!دإلىا+ة"هزدءذهوانلر4صهيرةفىإةفا

ؤروم!نذوذلاث.وعام4عصةهـهكنأرفى114عصيرةخ-شزكالملا!اءبدسير-

.ء!مانخلافةأولفى،ء24عامئزامةالملإالمدتت4إلىسرتهوأصروان

نومإلىم!13ةهبدأا)ئ1)-ةة،الأءسة-ءاةفىالتارفييةا)-فةتلاثفىنهفإ

،روان4لأبه""اإلماثءهدداولد-وموالجدأضريرفاتحةزتوكا،الأصرب

ذ!!فىكانءولد.أنر-حؤةتن.وص!مدءيرإثيرقدوء،طكاننهكأ

.524:المام

"لإ؟"ف-":ةجوءخ!ا،ألاىاعهدلممرتقديرات"لاثروثتؤ!د

وأ،و-تيناث!تينأوسةكنعاشانهزءلةةد:ءولد.يخأةارتقديرات

-ذلىىعلىخلافولا-ء86فىعامءدهتتهفاوأناتثاو.وصصتينثاثلا

،هآ6سهنةميلادهيخ-إربمونيرالأولاكةدعلىذنف!.مشهورواصحأمرفهذا

-"ديرات-ا)همومعلى-وس.235ا)غالثوعلى،245عامالثافىوعلى

كانءولدهأنء)ث،"ةفقلأنه،أولا.الوسطيخاكارأرجحوأنا.بةستةار

ينة.المدإلىدقالالاؤبلكاننهلأ،الأخيريخا)ةارفه-"بمدوإذن،بالمدثةة

خ-يئالآ-برمنأصثر-يئفقالذىءو245:ا)تقدير"ذالأنوثانيما

نا.5دا!)تة!ريا!الاأخرىوأدلةثنلقراو،حياتهقالأحدإثسير
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بنةالمدفى

--با)تحديدانمضشثممرؤ،،245ضام:ةةبالمداذنالماث1ءبدولد

بدأتالتى،ء:مان=لم!ؤ"فىعاءأولو15115ءأهذوكان،بى)فيهاهوزكر؟

.م1ا)هذاكمنءالحرفى

هوأولى-االاعملاأهـطالاب!ذاس!عاءنأولوهو-الماكعهدوكان

ن!،الإسلامضلىكا،،؟تءن،؟ءلةإص!لملأءهةئة8إفىودإلأءصة!نةرد

إذنلثأتة-ءأت.اباءاهةمنطظةيدركأ،ء-لىينوأقاربء-لمأب

محضة.اسلابةأثأةمولدهطظة!نذ

ذلاثوكان.4!ههحةظأى:نا)ةرآ"جمع"ةأةة-"ءنو5كر؟ؤدو

ن؟وان---ا-"فدرراب)5أة،لاحظالذىا)ث!ر-بفه،أرمضنفى

إدلاأنهأوزنأ"!.حاصرةمبصصنقكانذأكأنب!فلأ،ما-!اي!دد4ا

يكلةا)-كرا).يوتات:اءأءنأمثاله15!اقا؟نالتىبةاا-راالفقاةةتلةىأن

علىيدلإذ،صره-ىفىءن!االتزوداصليروظل،ضاصةشؤرإتاءوأ

؟ثظ!ر،بيةالهرابالآدةةء-روابلاخ!4افىدءةفرءالء-ةوىءن"باةماذلاث

وأ-ادتثه.ئلور-اتطبهفى

ت؟الذىعثكانبيتفىزثأأنهءةبرزإنهةواظإةيةالديةبإظقىأء؟

هواا:له"أطعةمانز-كان،،11ةاذصصأو،خيأ.ص!عركانو،4سبةءةا

و"+هـلدوالحياءعوالورا)تةوىفىن!وذجيماء:الابهو3كأ،يهيحضذالذىالأءلمط

:الإسلامر-إل-تمروان؟نإذ،ضآأتهةدوأبوه؟نكا.ادينامبرأح!

عرخطىيتر.مأنهكاتعيفرأيةاوقد.التابمينمنالأ!لالصف.ن
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-لإوتهمنيكثرو،نا)قرآإة!ا"لل55و،إالصلم!ةااليلويري،وعثهمان

اؤر-يخهواوانر4بنالماكءهدمعاءصىشماداتءنة-معأنغرولا)ذا

ممقازآقءهالاأث!م!انإاكاعهدأن-ذاكعلىء4"13وكا-إهرؤ؟

الهالأقوه"ز.تنبمار-ا3صهتذكا،4دتة11فى.4-ياطوال،والأ-كةباث11

.قلإلبد

***

بد.لاو-كهأدمالوا-ولهعانءاركإدادأوإالم!اءهد3ير1وا

هو--م،نءة.ألت.دهىو"-كل-4أن-/ة-4وكلثفر51له34،نأة

كا-"إؤءةيناأ!ير":13كااء!ظهـيةاالإ-لابةا)دولةء؟ماذىاإهـ4"ا!ا

الخايفةاناسااؤربوولةا)ف-الر!3ءن3انوصر"101.وأن،أضاسا5،رلمة

وقد.تطيرةلاتةولىولابهأزارإهضوأن،نهوادورئيماسءمرهين41وهو

ءذاأنإدةل!،4تةء!ور،-عاة"مح!31وشيالأءسةشيلله-وجمعوإهـمةا!ا3زر

نة-صهفىبالثقةءسيرهلىو،ا)فضروالىهوشصهوراف،فىث55كانكله

له.هثة؟-لاؤات"او

الدوالهرأىأن-4وءبازدادوةد-أيضآأدركه14أول؟اعان

وب-مع،اءا-ةلمفبلا-يض(أدولا3ءظأ،ا)"وةواب!جأوفىالإ-لاب،

بلادوقةياازرالضفى:ينا(يادنحتاففىةاباهرااتهانضصاراءنيةا،دونهاءلأا

منذاكوخ!-ير،إرىا!واذاتءوز،ةفىالب-روق،أرهـيذ،-ةوقفارس

تجملهأننة-،لىذ)كأثرحونفي،ن01كأخ!فةقوقمتالتىالأحداث

أوجدىلذا"والإعملامأنفءهراعانو!.والإسلامالعرببةفوقثؤمن

فإن،ا!الافةولأةظاموأقامالقوة"ذهوصنعالدولة-اقالذى.و،!ولذالمث
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و!بالإس!مالا--ةاظأنثمةقدويرملهةالإسص-لامنه؟طإيدتزكان!ذلك

وجدكا"هـذاأنثءرو5إذ،اللهفىاتقادهةوىو،ةىءصأساس

!ول.الديئكلى).ظهره،اطقوديئبا!دىلهرسهوأرسلأفهأنببب

اكأمليمايلوصلاربةأنهصان-!ا)ذبىالهرا)ةئوهو-!!ولا

باهأبصألو-ا)5!د-دتثيزاللاوعان-وره3ظءخذالإس!مخ!بارفى

برقروهو-"ممد"بىرا)5ا)ةيةسهيروعن4أحداهءنحولهو.ن4وكل

والذىالىسالة"-ذهلإءلاناللهاختارها)ذى-ءةافعه-دأصلبهبرصحهله

،أهرب1أءةة-ثو،الديئو!هرفةادولةا4"اقافىالةصل!اده-مونتكا

نءيدتزو4دهشضيثير؟اأ،و-55ؤث،ت-أل-11ءهيىاخالرخأتارااذ5:دءو

ز-برمضهبة!قرعلىزيرى،لاةلا!هةةإدبا11--دءلىديتردو3،ن.اعجابه

حاةمرةأ"-كر-ا"ذاز--"ل،وسريمرأبىز!رار.وببرو،"ممدلاالىسول

.تومكلافى511بهـذ.صاءره4يرددو،عئ!دايهلد

فىهوأءحمانطدث

زيهوأهر،4أو-دازلىلتل،أسإزء!ءنزة-""زايذىاطادثد؟ن

"زة-د!بلا،"انءةلأا!المهمةةةل4صلمادث"وم،ن-س-وا.منع!رأ

-ءاته،لهصد!4تة؟ثاصانء:هـانءقتلةإن.اثأحد!نوطة"نهزارمارو

إذافإنه.5ء5طلانة-4قرا15آوفىكت،؟هاوالدالناسءنتهفءرا-خير

تالذباانثه4ا!الميةمةقلفإن،والأء"لادولةلة-ء"با--ةفاخاهـمةعس40صان

بيته.وتهر،أءةز)ت4وء!"،شصء!ه.،فا-ء4-!انولأسرتهلابا)ط-بة-

وان!عدوخ!الذىادودا)5وكان،خمأءرهد-كلوم3كلوهمباأء:مان3،نةدة

..15كز4وز!او:صر،ةان،الأء!ر-كل

76

http://al-maktabeh.com



و؟نه-355عامآخرفىوغا،ى--اطادث"ذاالملاثءهدشمد

ؤوتن4إذنءتدهز-كان،ةءثست"دلحااز-او!نبل،هسرهـنةشرا+اافوق

.اءإي!-ببتروءابهـاهـباأ-ءرفو،أءورنء-ولهوريدءامبفملمجعلىءااكرالإد

ن4و.الحةاء"ما53تةاديزدو،هاياخةا--وضحتزتالىذا5ءةذظل4أأإدولا

منآالذىالدرساسصةت.ط،4ءةاسصةةةبموءانهاوصدفىفىأو!ا،اطادث"ذا

أ،،الهبرةأوالدرس"-ذاعان.أةسهأكلاقفىرسبوذهة،فىورسخ،؟

هوءا!،ا)-كارهةأوةاةا-5ا"ذهسبماب:كا،-دثلذىااذهص؟بأناءةقد

ا):ائربئ.وابمينالممأءامالفه+فأوالاكنسباسة،عثمانبهأ--ذالذىالاين

ماءسءثمهـ*2)ة،مطزوا)ةوببراءضاامضداييئثاء11دؤلاءأشذءممانكانةلمو

إلىدىأالذىداط"ذا!الىالأهوربطوشت11و،ممده!فىاةةنةاعقوقضى

لة،الديرةظانالاذانو!،4ا)-"اسص!اد!اطزموفا)ث-دةإذن.مهسء4

ءايهايهئا)ئالةاءدةيسهـحونالذى!والدرس"-ذاسنرىفإنةالد)كو

،4ا!لملأزأيةو4-5ا!4إ-ئولأنالأقدار-ثاء-.!ما،4س-،اسهةالماثءهد

.عئماناص!لميفة:4وص،سلمةةه،يجلى؟نالذىإ-ءنانفسفىيجلسو

*يمى*

ذا5"ا-ةااس!")-كان،رأيهتبينأقوالالنايزدو)ما"لمثءبدوركان

نءزي!اءبرأقوالاإلىثع!عنأثرتودءن.لىحةيقةموافهيمذاتهءن

زةد.؟44ءاءسأ-دإبنو4ب!ةجرىتاريخىحديثفىوذ)ك،بوصوحرأيه

-4اص!للأز-ولىاءدماوذ)ك-ب!ح4اطجفىالماكء:دإ؟نماكانأنه-دث

4.اعي،ارالأةمه!نر-لبينوببمانهث-دت-رى.أن،رمالحىفىجالىوهو

ءةا-قي.وذال!-الى-اظلثاطدهذاهةاء1ففى.ا)قرظىالك4بن؟ملبة
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-تة"نإكأ-بعصنةليما-ت":-أءبادبامأح!هن!كمحولتلملأف

رادا،الماكعبدقالفيةئذ.ء:مان،-ةعنكأة)فأخهايلحة"!3أكاء.ر

لانبحه"ذازملءهركانر.مر"أعمكاننةء:15.ء!راللهث!رحم:4-لي

?ن!ةىفىءهرء:مان)ف-اماو.ء:.انن4دهرأ.بعأ-دكااتوما،عثمان

ءإيهمءاظ3انولو.ر3ب-ئ!ملانء:مانفإن،؟لايخاالاته-ير"

."!اواةما"صةناواما،ا!اطابابنءإحممءلمظ-اةصهكا

:هسءهقو4ةة-لم!ءثناأفىيم!ت"التىا)ثدةصههإعصةرا-يرولتةة.راصهثم

!أياه-اهة،وم511و":اساظمااببنعهرةب!3ت-يرالذيأبمانأنا-ساا!وأبئ

تلمك؟-يرر-لا-وماذهب!ان.ا)ناسخ-دورا-اطانا-يرةإت!أافى

أتوكاا،ا)ماىو-طا!،ا-.لاوق!-ت،صممبيوفىأخاس1علىأءير،اديرة

دبدالمإد-ط.ةوق.((بمها-4!ممازمان!اصبيرأنلاوالى،بىفلا.الة!ن

-عفاتالخا.هةإلىأشار،اظلاؤةفىوهوالوزتذا5-وا!،أيض،

"!اد"!هفاظلميةةإدت:س1ا)ةأيهـال!:زقال،نة-4ءنإت!دثوهو

إلى-ؤدىاليئأوا!ءفايس.إسةأنإإك11ء.بىن%ذا5ة.ثء:.ت،كأ

واطزما)ةوةسياصصةأن-ينعلى-خطارالا!!ا-هرأو،بالدولةالإطاحة

صضاا-تضا!"الذىالدرسو5هذاو3ان.إقاءها:-!ون،محةظعياة!ا

.ازء:هلصقة

ملاع!*

على،وبهه-،،الأءوراباصطرءثمان!ةةل51!إك11عبدد3وث

حيثا)ه!سةإلىثم،-كةإلىأءيةإىو114وخروج،ا.ةا)!حاا-ةلإف!

أبه4ءودةثم،احببرروأصيبأبو.ةيماقاتلالتىكاهالجل.وزمة"حد:ت

لملأ8
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أتسفو--!فىوئذةذ.الأصرةةقضت.اتمهإوءاء!صالحماإهدتةةالمدإلى

فىبشترك!أ"أصوان.نمحهية-طةنتو؟.اخقاباتاعنبهب-،ئةإها

!عا:اة"نة-4وكفى.!فبن!ت-صوأ،4أوت40وعلىإيندارالذىاكزاعا

.5-94ءأم-ئو.كاذا.ا)-ءاسةوالحربش-!ورةذ)ك

يههاو5ء،دقى

:انمؤرخونأ-داهالذىم1511هووهذا.جديدعهدبد!آالماذاهكةفى

؟هـدأ.يةإ-اوالخلافةأ!روامصتةر،أخمتازه،"الة"لأنوذلك.الجاعةأعا

،الأء!!-انةس+ن،آ-ريمأءوأنذ)كء*ئكانو.دهء3اطثنذالم!ءتذ

أظلافة،شء؟علىأتضآصاحماؤدةإلما-اوءهدوانوميإء:.انتءبزروهو

اسيادةواءعاارن4يمأ5إء،داآصمهدوالأءهـرة-ظ"ودبأناإخصيرلاثإف!ن

،بممء:هانص!ءن4دهـصبهدأأتكاالملكوءهد؟روانبةءهاوصلةحش)

!تاإة!هاوأن-ءا،إة،ساإ"ناهحا-لحزرمرتوذاكز:عهـمماذا5لأر

علىوالياات!روعينأنإتفىيمظ.واتءنبجاممتةافة11هـنضيئآنحثى

.5-142عاوعاوذ)ك.له؟فارصاءعذافىو!ن.اطجازءلىثم،المدتةة

!ل**

ؤج!زت.،مأرةتزوالدولةاعهتحدتو،الفضوحنفت:ؤاسا)-امذ)كوق

عبدالماكوءين.با)5-:الرومتزوقلتثتركأالثاالىتتو-4المدفي"هـنبة-ص

ةتو-4عمثرةا)ةاهخةنحوو!ره،4إثبابد،فىو!ن-ةادص"ذهر"ي!هم

بةقيرأول"ذ.ةتو؟.اطلةفى4-.،!ه-ر11ر3بو،ءقصد.الىالماكءبد

أرجمما!خاإلأ:قالة،4ا"أباتأ-رعاسهـ-ءحماتحدثو،الج!اد!عاله

الثه.ءند15برجوا)شاطالأعا

أدركت554-نةق4أةوحدث(448،ست-ىبنةالمدءلىاياوابو.أ)بثفى
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ف!تب-اكذإذبه،المديواندئإسر-و؟نا؟لميلبىحاالمهإتثابنتدزالمةية

أجابة.يوانالد"ذار"رر-مالملكءبدتهـبنفىنهأذيىةيةءصاوإلىوانءر

الجليل.يدا)!ر-ابىنةزكا،فى!ديوانر"؟-مء.دا،إك،وءثن4بالموازة4?اوث

الدبوانهـذار"اسةءلىةظل.يردارةلمهواء!رافاالمالمثدإ-5ثقةهذهو؟فت

.:ةتلمدبائهإةاءد-آ-رإل!

"إو401-لملأةةعهدفىثق4وداثامازارا،إكءهـدأنعلىتدل!اوهناك

عظهحمااهدوشهوة"ءاودولةا!رإية"هدشصاالىياراتذ.5أ.تاءؤفى.ءر-ءير

ةيارا)ةا)*اصذورأى،4شصء!"إلىو-ءرفا!الميفةبالىض"وحةمر

از"روا)ءهاطفهارةءظاهـرءنةيماوما،سهلملأمالإويةولا+رء+ةلملأأصب!تاىا

.المشرقفىأوترب11قلاةةوحأوومالىإلملأداتزوقي!زابهوشورأى

إيضالأ511ءرر-زض"?لى-فيلالااأو،-طةطه"هـ،اةاخ)ةأ-ةهالأساطهـلو

.ء13اكالاثكر/ةقيرلهسههةت!توكا

ثوسدرن4أةقطاماواتكزن،اةبمارباذه5صاصتبوهكذا

اللهإرادةشهاءت-.يخما،بماتةفخأنلىزدر!-يرة،ةت!كا،ا)!اطنءةلمه

اح.لجرااهـفةاصا4ء+اوةجنة"حمأفى"ويجلىو،الدولةذه0إ)04!ثولأن

اطرهوءوؤمةالماك?د

اكأاؤعصة-ة11الأ"صداث"ذهو-دهت،)ديزاةخهيةء-اود"جماءولما

ن؟،الدونةأفي-اءبم!ق11-لا!نشهور"زتوا)هتى،زبلطءن15إ"ةا

ائاالأسبا!ءنأىقتث-كركو)م،بالمدإت"مقيىملايزالإلمك1عهد

ة-ةالمدأهلر15حيناضرراءخ!اوأصر-"4إأصاكن)و،ثادالحودهذهإلىأدت

ا؟؟مثىحءليءوداالمدثت-4منوأ-رجوا،وانءردارفىأءبةبنىواو-صر

هى(36ةة-آ-ر)ةطر41زهو4ثتحدو،مدلقاا
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نءاراصتصمنتأنهأإ)كاء:دءنرت51اقااالأزوال!ى)و-ةهد

تالؤ-ةلاؤص!ا-و!!نأد"-له04-طفى4وصهزةد،الهوأزهابىيزسص.إ-4

كاد-"او.لهو-طأىا)رصهت"والأةنو"ةونأ11اظاثفة"نهإ:4ءة

.-12ءس"إنافىودا؟2صأبو.بذاط1)ئ،الدولةبضيعأنتديز

*!*

،ةأطسءو؟ءةءنثرتاطةاء51فىإلاثا?دماء5:اارالأ-5-ذكر

دية،11أهلأن-الىواياتا!ض3رخ!اذ-كاا)ة!4!ذه4و-لملاص

وأ-ر-وء\ءخ!مواصلاةأناأوزرطدوأ"وهددومأمه"هـئصاءسواأنءهد

ءدواي!مءإاوهرإظالاأن:اهيخقا،ووا)5،ودءإ؟ماأ-ذوأناءد،ةةتالمدتس

وا)ة-ىارووسصا،ثة"ا،دكلن-ر-واؤأ.ئكغاورو!)ولا،ةءورعلىهيدرولا

أولء!ماننجاة*-شوزدءا.4بر؟ثثام11ءنقادماا)ةرىادىبو04ءةئا!سام

اةءاءذحشأقد.ح!ءطسكلألا:الزة.ع!س:وأ،كءاروماق%ثر:)4لازة،اسا)ت

والله:وقالفا!خم!ره،ءدوا؟ظاهرولاءورةكلندللاأن،واإواثهيئا)-،ود

به.أصعابروأحض!رخ.!ءةةل!،ت)ءسءمماننجااأكألولا

ا!ؤدء.ءىإ!!يبر*كأىءله)5قيلىأد-ل:لما!ا11ءهد4بةلاوانءرزةال

،كءهنب!ير-تنأرىأ.ةورم"؟الزة.ءةدا!ماات5:ال4ز.الملىثءهد

؟إذا.ئ!ره.نكاوازأمالهقا)ةاسفا-ةظ!،نزلتنؤلةذىإلىأخ!.تازإذا

-ئ-ءزي!3بهادشتثما)"-ار،ذاتا،دتةةوممر3ت.ضه.ت،الهدءنأصبحت

ي!مءإقتكىألةوؤدحم!ماقبام!ةادزإ،اةوما-تةةءلثم.تهـرتا4،ةطرازهلءن

يمآزتؤ-مهـ-و!2رخأو-!،بهـمتؤذزلابكمحاورأ3ظوراءطإ"ت،اثهـسا

ء!بهمودروحوبوزحكل!رءا4وأسة،يفهءما؟-لرقءنويرون،15-ر

بالثهوا-ة+ن،3قاتام.بينرة4داموا!ا،س!لاحمممنأ،نمنهوقىسالا
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ولد!أصر!ءأى،أبوكدئه:.-لىلهزةال،"ءاي!ع!

!اهكد-ل"دايسأ:ؤقالط.؟ايه:لهةةالىءإيهدتلوانهـرإنئم

زرشجالص4زراكامت:!"لكاءهـدر-لوأى:إلى:قال.أك111ءهد

أة"تئى.ةقداطاكء-د)قهتاإذ:انوءرزقيال.لها؟يمشه-لملأر

أزهإصرركاسدهاز-كانا"كءهـدبهأ!رءاثةةذو!ار؟4-!تحلارثم

.الموز*ةفىإ)نهس

ل!!!

!ذهاصرب-ماةوصحاذىا"والماكءبدأنهاوءةافى.ا)ة!"ممما.!!لأ

.ضتالمريرهح!أأك!اثإ:ش؟!اءدقا"أ4-"ادهذة/و،ةؤه11،

!واادب"نبهلى:هتيم؟ن؟اك111ا+هد-ث،دفا.مما،ةافاذه5ص!كأزإن

-كا،لهوا)ةاس"أ"ير-ةدعلىو،/أطربصكأةواص!ثرالرأىادوعصد3لذكا1

ذ)كزءللوكانالماكءبدأن؟.يهرأيةةذو)ةولهث!تعأادحبيراةاءداإن

و!حاصرادثةةال51أنإذ،ءإيهمء-ةدىوةوء"لمهوأدأ"لأ،!لم!اهإ؟ن

الجإشبمدإ-اأنعايهثكان.يار!إ:وعاحممن4-و!وأ-ر،لمو!تةةأنادووح!

.وعاخممإلىمواعاد:3،عاج!3ااءقدوالذينوءقا؟ل،صهـ3أةاعرجماءأ)ذى

.إدائماإمنلاإدءلمر-ظاتهناكحلانوا

لاواقدىأ!رىرواتة":اكح!ناث.هـ*ثنءمهدرءنيةواإلىزمذه

ذا5فأبضآءرأى:راوءفىالماككانءبدإن،قال،صةاأز.!هلمىؤ؟ا3لس-ذإ

ينء-لى)ةه!إلمكاوء.داانءروأنه3شذكل!وص.-لمةأشاثفاءأوقءثاصا

ثىءثسابهفىعلىنيمفى!زإفالمكأءهفىحفى)،مه.جهاؤرقتاطراقهةةت

افىتنةاإلىأبه"!ير-خاز،4)رص)كوذ،-ثبإذىت-.ى4اإدةةن404،لر*

رسصولاصصلرزأ،أةث-حهـا-برعصءلىمتامفآكان4و)-؟ة،ا،وز،"ور-!
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إذاف!ل.االثهكروشكل!ثيرابذ)كزرحالشامأهلنهسخبرجاءهفالا،لذلمك

.أ.قالىااطفىتثمجىادثهوء-ااىخأيدضارضابهذايفهم!ر!ن

افأا.كأءصيصردهءدةهـغجإشرأسعلىا)ثامت!ء"جرأ)ئدإ"ة-رجءا!تم

إلىزه!طر،إدتخةاأدهلاصاتةابفيمبهـات-رف-ط"يضعأندون،قا-ل4

ا!ةر!)يبسا،.اثدإذطهـدانافةصبراتكاذا4!و.؟،يئأط%اهـنالخما"أتذ

؟فىوووت!ااندورهذافى4إهخماصثصوكان.ة*سم!ؤيةؤ:لىءقاإض!دأوهو

!ييزفبرنم.؟هاء!رءن،!يمأ،ةارلإداوبةا)-اوأيخاأداوقهالةءل!اء-

-اوزتهذافوورء4-بئواهإثدة!ء!ا)ذىو5-لةق!ءالكاءهـد

!؟15أءطاكانإذاإو%:-يئهـأامهودايخالفأن

يمتو.--جىي!دأصهـاودجهلاا)?4فإن-ذ)تومع--اأطعلىكا

ز!وءكاثتو،-ر.ءصمصءيرةوأريقعا!!اءءتجمااءت"14وقيو!اثةكافصهد

بدادالمثأألههدآث!د-زإةا-كاو.محا.صدغا-خقىر-بصرالالأؤو

إلهءر-ةف"ةسدأنطشصءكتو)ح.4الملأ-ظأوةفاذالمقلوقوةأىالى

ئبآغانكانهأ-لمبإل،زة-"ءلىداء!وءطى"له1،قا.إوأأ-ذعندحاةهـاكان

وأعدنتياصرمحااةوامذةة.اودء3ء!اوا%ءمه!نونهأؤرض-كأعلماو.4صلمر

لأء!اكامتة-،!ون!!،بة01!وا14ء،حماكا!مجىبرت!تزواوكا.الحربعلب!م

أ-قي-دذ)ثح!،"أءلى!اللوم)"مم!؟و-4بماثةأ-أاذاف!ل.مءص!ا-صمءد

"دأقاناكءبدءرهـءنماعتةقلالأكاا،أساسماءنمحرةال!هذه

إهـافهصروالاوا)ةةوىا)ورمءدت:الأصباركا-4شمتوأ،-يا-،منالدور

-وعالمماأ?يهإىناممدءد-كأ،1)دإنصا*،فىوالةةقهالبإ-ةإلى

.الآنحه-ثسكا

لألم3
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إدية"افىالكاءبدسيرة

-42)زي!اخذولد4ينةاد11ته-.إنءتوا)يةماعاإهينأرالكءهدز!ى

منإهةبرأنبة:كهو.إذنءدفىزمو.تةءوقوباراتلزإلا-13يبرةأ(ء64

المدهـنة.أهل

شأصوعددا)مهحابةمنقليلتيرإ+ددعامرةالقئلا4ةالمدوكاةت

الأولا!مدروا،4الإسلامهلأ:ةاةةلالأوار3زااللاقئةتجة.-يناكاءن

ل1114!هد.ةا-ءإسصأخهاأءءنشا.بمفةدتزدنتعااإذو.الىو-كالا-%هير

.4-هوالىوا)ءلىء"تهـاوؤثادوومتياأقدتةأذ)كخزإحما،مثهق4؟إلىإصذ511

تزز-ى.نالدتلمصالةراءوأشا)+لملد.اعرة-ةةرغلأنأدءكأانذلكيمإنإل

و،ثأ-4هدادهو(سةذعاؤهلمه51وؤد--اكإا?د0101اذ-ءط-ص"ا.ا
.مر"صه-هـر

"ذ.كلنإكإاءهدأفادؤدو.يرش511ا-اص!اإوردا!"اءنتص!لأن--لكلذ
،تخ!لأن)"شاءا4اهزب1إورداا!هذءنوشمل!،إةادةصيرا(ا"لةاةرصةا

4-توىإلىوصلو-كأ.بةءئهالهلمنهزالئشد13باصتاوللمايلقي!ءلىكبوأ

.إوردودثناينةأإفىرجالمنوءد،ا)ةبوغواتةردباؤيهلهشهد

،4ااإدفىفيهعاشالىو-ىا)ذىنجابواوزتةةسفىلك11-%!رءهدوزد

،وانءرأباهثم،الأءلىص:لمهء!مانرىإن-يثيم:ا!ااصإ؟"""فىصص!اولا

:،*دزعا4ءةالمكعبدةالوالذى،ءخمانارمث4-ةانا)ذىيمإتثاإنيدزثم

إدآزر:م.ءوذأث!مار1صصش،ابوكاذاثربأ--3سهلملأمللاامثير!اناةه"

ء.

وشحمد.احبادباءلىاه؟وتاو،ثلىز!اوالتزامالدةنةأ-كامولا)5صثمن

.ابادةافىوالاجتماد:ا)حريما!المقءيدانفىبا)ةءوغأيضما"

15"ئن.فىاتةوقاإلهبث!دذكرهاسصةا)ئالأزوالثريمأتء.اةاإذو

8!
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ءلى-صلنهأأت!!فىى!،ةإ،ضلىا)فا2والأخلاقينىالدا)هلما-ليةأ:الناحب!ن

ئلهورسايهدزيماخمابهذلىثءلى-بىل-كا4بهالهرا:قافةاءنممكنزررركبرأ

ا)ئاء*روالثالملاءمعبه،الأدءا)-4فى4زومةازثا،*ر"ثةقدءلىوؤدر-"

.أيفهماذلاىد-ثاهالأقوالض"-إءتوقد.ا)تارغولأدبابصةبهـا-ضات

**-!

:زاراةالمد"ل51منر-الهع!ضااوازدىأ-كرنا:صههدابنقال

الخدرىعصميدوأبىرتر-5أبى.نوصح.عثمانعنءبدالملكحفظزد

ناعهكاعارداوكان.اللهشصصولاصابءنوءير!،الئهءبدبنوجابر

ا!الملأفة.تن

هـنالملاصاععبد:-عاصهوزا؟داا)ةول!ه-ذابدامؤ-الذهبىوقال

ية.وءه،وكلروابئسلأةوأمس!+يدوأبىير-!روابىء!مان

،درىوالى،-يوةبئ-اءور،وبءر(الملىثء:دعنأى)ءنهوروى

.4ئةوطا،اللهدعببئواعاءثل،4؟-سةبنأسوو

،أ-كأولاأة!هولاا-ث.يرثدأبماشصإب14واإدتنهتترأ)ةد:خفادآلو

.صوانبئالمك1عبدمن،اللهدءةابولاأقرأ

ش3اظاإينماأإ-جدفىصكمن:تةولدبنسه-5يريس!*ت:مالكوقال

مواظا)ظمرالإءامصلىإذا.كانوا?-4وفضيانصوانبنالملاثصصهـعبدواله

ا)55!ر.إلىفصلوا

حماء4:لهة-الكانالملكءهدأنالفضرىوصاحبالبلاذرىوروى

.اقرآناتلاوةومداوءتلعبادته،ادجد

بئوعروة،اإسيماببنسصبد:بعةأربنةالمدفقه!ء:كانالزنادوأوقال

.صيوانبئالملكوعبد،ذؤبببئوقبيصة،يرالى
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المداصا*ءبدإلاعابداففهلاالىو-دتإلااا-د3رتذاما:+يالثوقال

ةيه.وزادفىإلأولاشه*إ-ا،4زهإدفى؟إل!1"-دتهكرذ!ماؤإلى،التعسو31شا

.!ا)+راقعالم!اث?طوا)

:ا!صاأ59-وؤ،ال

عصهةفإلات-!ه"!،"اأرىتث-!ف!ا.-!تؤاإكإأعهدعلىوؤدت)\

.؟ما-حلرءئكة!ةةةه-ءد"هـتد-)ثىءاشاإطتتءا!و.!الص"

ا،اكوء.د..--و!ض!3"ضنإثح؟،صنالله!!?هدأا!سو-إ،

ك!ا!ءهد)جهموو":لزاو)04ار!نجا،راثأز-إ-تد1،-ة؟ا!سلى!(!يص

.أ!لملأ-راا)ةفها!فى:ا.!له)!صرب-(مبهغهوافيء،ا"د؟

إكتإاوءهدةا)ثورءط:لدهزولا-دشا.رإ-تو!""أر:فأالأصيزإمماإ

ية.ا)ة؟كأوا،سصفايربئواطكأاخ.*ازلر4:

،ا):إد-ةمنال!أءرر--لؤ-.ول،طبفيان،عصنجماالملا-صاءصدوكاإت

4إشؤ:فىممصكانلو:زةالطأفه!ا"ايمف:إشزرءن-ا!رؤ-أله

."ذاد!ث

:وقال،با)+ر)ة"يحفظواأنةفي"صىتوإيثإاءبد!نو

*مهم.!-تإلأمنبا)ء؟ثلىلاإنه

،ءاوحزرأياكاوسههةبشقرةانسهوانصبئك11اءهدكان:ا-ظبالوقا

-وزهداورعاإ-تضإفأنزءل15إدوعا

:فقاكك111ءهدعلىح،-دو)،افيوسمار

بداك"وناههك.ءدألةالضاسأءظمالزبيرابنءاحبقالمااثءهد"

!وإيرالزابئعنببهت"إلىكلر،!واعباساشوعدول،إةطءالكا-ض!ج

.""اط-،زءه"
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*"ك111عهدبحهلىالموط:لىسارذفي،ةفق!!):قالىآخر!وءحوفى

:4"أءنيضأألوقا

اخ!هوعدا.التابكن!تالأولىات:قةاءنؤ-ءنعسوانوأء،ا"

.؟زةء+رو

-كهرأوهكلنإءجابنالؤإ.لهإإكءههـاصةات"ذهكازتاوا

إلىب!لوأنهسستة:4!بحوتل!أضا)"لهو-فيأ،--دأ؟ة"ق

.ا-يادةاعرا-ب

الملك،عبدوعةده،هاو4ءةدةتيم:ةالةص!ا)+.بنهلى-5-دث

.!مروءتهأءظمءا،الهكأذا5دردثه:تالثم،هبهس،-"هأزامؤلىا

بنعدروىزةد:علأإم!ورةأخرىروابةفى%وىاطدبثوءذا

بئص!ءهـدوءولأثوذاتسة-إنأبىبئءصاوبةجدمى:زالأدفىااعطء-ل!

الةكأ!ذاآدبما:يةمهاوؤةال،وانمربنالاثاءهدبهمافر،ا)!اص

أ-ذالفتىهذاإناؤمةيناير151:اص!ا)5بنصهءهـددةاال!ءروءتهوأحىن

و--ن،-ذثإذاالحديثبر-نأ-ذ:ثلاثاخصالاوقىكأرخفيصاق

قىكو.-و)تلاإذنةإ:واو-44،اقىاإذأفيساو--ن،ث-ذاإذالا-!اع

ن"،از-4وترك،الةاسمنآاالئالطةتاوشك،مة،يمتذرماا)ةول.ن

كا.رو-"4ولاإ"ةلمه!يولأ

ةف،الملاثءهدرأى-عنهاللهرةى-عثمانأنإدائنىاوروى

الهاصأ)وولد.رزد.4رأصهءلىةوصصتهنىكأأخذتئرأ:وقال،4إلب

ذاكبملمير.مااه"إمنئ-تشلرو)كن.مر-!ن

متذؤثكالأمرهـذاأتخيماز)تما:الملكلمبدالدرداءأموقالت
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أ!نو!ا،محدثاءةكأعلمترأ!ما:اتقا؟ذاكويمف:قال!رأيتك

4-ة!ما.ممك

ةةال-ءنهاللهرضى-يرة"رأبىءلىشمابو!هوالماكءبدلودت

.ا)-ربلماث5ذا05يرةهربوأ

كأ**

."عيوانبنك111ءهدثاو35ذاة

إلىتهوأسو5اءطرثم.4سةبه!نأرباخ-ئ؟ةاد.ا"فىإئوقد

واضطراب،اةةنةاصدوثءةد645عامالآخرةح!ترفثام11إلىاله!رة

ئاباخراجره4وأ،واطجازمكةإجمرا)زبنالثهءبدوظهور،اا)!ثامالأمر

ذلد.شر-ظصأنيمصبقكا-نةا"اهـنأمه،

،ل4ةاصجاكاجلار،ر3وا،ذاكارحق"دمثق"إلمااإداثعبدفوصل

فىتهأصروء!-يرمصير.يمونماذاتدرىيمنوأ،ا):جاربع:يرالثئاةة

صصية*تد،نقطأث!رسصة"د"،نهأتهامكانو-ررهاللهحنوا.ة!رب11ا"ذ

انتخاببالإجماعور-رر-!ءىؤ؟أءر.نا3رذالذى-"ابا!ة.ؤت!رث!

هـدمشق،"مروإنلآ))دولةبذإثوتقوم،11-دينعلى-لميفةكاأباه"صوان

4ءةنا"بخا"ينهفى،-لافتهأ!تاءفى4لأيىيرارزوالأ؟نالهضدإلماث1عبدوبمون

ته،ءودعةدلهبا)"مدا)"يةقد"ثم،?سلفتح-رجحهخما،اصالافةدارفى

علىأميرايب:،ئم،والمةداطلوذوى"خاص"نواةقة4وقبولاإلاياقىفلا

.زصيرةمدةإلاذلاثفىيبقأأنهولو،خلسطين

اللهفيتار-شبيةالجامؤتمرقراركلطفةأشمرةكأستمضىبكادلاثم

وا،-ربن،الإص!لامخايفةنةصهز.-دالاثاعبدخويص،-وارهإلى(با.
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ن444قيا!نأش!ربضحةوزقطسةةبهدوذلاى-دءثقفىالدولةروصاحب

ا!لمولا-4يووا)ة--جىةاء-رالصأجهيو،ءةة-اونةا،د

والإسلامأص4بنو

نناقشها.أنلابدمسألةءنابإت

الشخصيماتين!ين15ةسيرطههناو،ئقالحقاهذ.)ناتر."تأنبهد،نهو!أ

جلياإذنا)فرقتضصح-الأءويةالدولةفى4خلإةبدورهعارءخ!ه،وص-

نءفءخير.ءنهاالناسمن!"ثروز-كرةالدولة"ذ.التاريحز.ةاطة.قةبين

ورحبالهائهـاخاةاإلىظرتةوعا؟اليحهو،يةالأ.والدولةير-دتةتصىءا)ةاس

وأية4اةأوهـ4د"يى؟ةتغاياتهم،وأنبالديئ!مامالا!ه3-:يرىنواجمدو!م03كا

لخدمةأدتهالذىالدورءنيةالو،-ة!االدولة"ذ.يفطبذلأ!و،ذ!ث!و

الإسلامية.والأمدا!رين

سهثرةأن-بؤهةا)تارأللأزواوالأدلة)ةا-تأوصا-حرأثةازدادحة

--انلاثعهد4.ةاةيروصص،تةالأءوولةالدءن3برلأاا)ةرعءؤسهسهوو،انوعى

ءثالااءخ!هصوكات،ين"التامننا؟أض!ماثبماتفقد.ذلكءك!راتثبماةان

فيلوأ"،وء!مانبعهربةةدىانكانءرووءوفالأول؟ا!لاحواف!لا)2فى

ي!ةذىفيذ-اصارانإلىوصلءهدا،لاصهوهوا)ةاقو.؟ا)ةرآنحىكامأإزط

13ءؤةبماربينءفىأن11-كانةءنبلغو،ا)ءلموطلصوالتقوىا)حصلاحلى

4نوغير!ا،بيرالىبئوعروةإ-"بابئص!ءهدأسهـاءإ4اصوزرنةا!اد!سة

.الأولا!دراءراءاذ-أؤ

نهسااتهصوو،فا!لةةثلأبمدطالدولةايموالذبنولادماأأثأو3ذلىث

ا-ظيمة.اأةتو-اتاد!ء،وفىو-دئت،لخفاها-يربهـننواة-كا،الهـ-ج
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،وانمرتب!نبرتقيثم.ا.أ-ووهثامو-إ؟ن،الماتأء:دبناهـدالى:و!

آخرو-كأ.ءروانبنيزا)*نرءهدبنصر!وو،كأ!االىولاةقوىفىوؤحم-

الدولةحما-ونوق4:ةيمأ.نكان-ءدبزاث!روو!هو--اةإض،6ا

رإ،.وا-هـ44ءير:ةاروفى-اءحلأ"4و!،ايرزدقا؟د!وكافا،الإسصلملأ?"

سخ!-"ءنثريمأإالدولةيوح،أو!!،ليدألرت"اةومحااا)ثاديزإلاإذن)-ةهـ!

،"ءروانلآ"إبتازفي--بماشاالمدةءوعءن،عاموة!فامأءو

عاما.وسةرنطصءهة5.اوز!

***

--ط"ؤن15صؤأبتنجاوراوتة4بهةءىو-الأولإاةرعاإلىةار-5إذا/ل

كبرد!ؤاث-!)-ا"ديز-يرةنر"!اإذأضاة!-إديزبة"اش!ط!اإةالأكلولةالدو

ءإء4النبىهـإحتإره،ة-أا)!أ-لملأءءن!نرةء-اوأنفيد؟ةء-اوةيرصه4.

ستينوثةو.لملأمائةسصولالىءنورو!،لهظيمءن؟ون).أ-لمرمإوصا،ة11

.!وخكهير،يرإثبنوا)ةور!انسرابن.ءهاسابنبةءاا)صمقء:"وى:ر،إثا-د

--نعلىماتدلإلاصصلممأأن،+دعاث"أت:بتو.-ةكنءوز-"عهولالرمع:!دو

."و:داوا-هـاتهلأداءورء!!4إ-لمر!ه

!-ألة5ىئياء-داءوزفانه4اثةفوأنالةاسءن!هـةافردءاالذىأنيىد

أثاءفى!؟ضمابرىالذىحهير11وا)ثأن-عفهاللهر!ف-علىخخلاظ

يحةوىا:هقيدايدشدالموزف؟نو.سصيابةء-ألةأت؟هذه!دءن.اة-"ةا

.اوصوعااذ5"ةاذسخلطأالمةاملي!ةهولا.ة3ثير!واءلكل

نءفف2التىوفالإأول4ا)هواهـذه،ءضإلىنشيرانويمفى

على،"طبيبءهروفظفىوة+تعلىهـيةأنذلكفن:اهـحمرتاكطرف
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4،وأن،بااة-ة"واظالذينءؤلاءا،ءات-ينرأسعلىوكات،-لإفةاوزتاؤةة"إثر

،ا؟ا!موزمةؤ،إوافيارإ-ءص!مجو-ررهة1511ءنااءةةهوأ!ه-إ.لةان4أإءد

نآءدواؤتلمهإ،ناز!،يةالأهوةالأ!!ركلءد؟نمآ"نحالموزتلالذىاصرإهـةةوأن

وفيءاثاماولايةءتيةء*اوءزلذ)كو-ا،،وشرؤما13كارةلأءاعك

ث2ءةدالاءةمارق-لى-رر.أ"اةهفظ،أأروذه.ألىلاةء10 ..رى-!ووور.هـ!ب

الإسصلملأمفى44وقدعلى،إة!اطارالإزر-اةبإلى-ا!الملاف-ذادو-وه

فة.لملأصااإ"ةهة=أو

تت!وغا":ةةالفاصالم!ا-ذ!ه4"طهء!ا"نتلد؟ابئ"صودثزدو

يأيةئثدهـ-انج،،ا-خهـإدى-لم!فنه؟ين،5ا)ءاو؟"أا)صحىإنجاوح!الذىحاإ*ا!أ

أواكاا)ةاسزإنعلماواؤ-ةؤأما":قاءا،اسص-.رثم.كا-؟"ذا9-4.5ظ"

تأعلىزرأى:ذإك!!داوا-ب،4ثم...ايئء!اارفى6كأزين"ةء!مانزةلءةد

أكارو.تفىةإداإعا؟اخإ-تءن-خمامراء-ا-!-أءنت49ولزةدتةه41"ة.

إلاي!!روأ،بالآفاقرا)-قداطلأ*للاؤ*كأاق،بة-ةدأبهصة"أنونالآ-ر

نءازخ!ىثم.كااغقدوالهاطلاسا51إاةةاقإلااله?"كونولا،3زإهتج

.ف!ذاكاأش-ينالةاصعذرتالإأتافإءينةظرتوإذا":قوا"الى511-ث

ا!افة.511ءلي"!ر-ؤلاألذىة!هف11اإؤدر!يمم"و

***

من.آعثجمرأنوهحأ.ء!هااطةهـقةتبرإحاأنأت!أ!اخأ-رىطة4وة

متأ؟رأحلاثمجمعونأنفيإبيةالأ!ءالدولةر-الالىطرون"-يخاا)ةطس

إ.ملامية،ءيراظرةا"ذ.ذ؟نيخا.خأ-ر4الإسلامادصلموا4أءتدئأن،فءرة

منذ-الإ-لملأمفىدخل1،4أولانذكرأنكأةفي.اطةاءقب!تلملاا31؟

لأ9
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بنوضالدعفانبئء!مانف!م:ضسوءهدأ.ية،!ءنء-رردظهورهبدء

.سةيانأبى،توحبيمابة،بهيةرنبنءتبة4ةحذبووأ،ص1511نيسهءد

وكذلا!،ارصهولوعمعلىوالدأبطاأبواشي5اكطءثإ-أوأ

.إنوهوعم،،إطلمباءهدبنا*زىا?د"واعح""!بأبو))

،ا،طابءبد،تاطارثبن-فهإنأبوالإص!لملأمناوأوتخاف،نوكان

واكت-أوا.ةدرتومفىاكصكينخوكانعااابأبىبئءةءلزلمأ-ر3!ا

ا):يثإلىب!رأبر"ؤأق،مكلالىصصولد-ولد!إلاق"صدبمرأبى

.ذإ-لإء4-5"فأعلنادجد

ظ!رو--ين.ينوءتأ-رإةين-اءنلابدوتةهـيىةدينفىصكأاو

ثلة4الأو،لفما5شا!أسرةلى-محتى،وهؤلاءهؤلاء"ن-!صأقص3انالإصهلام

.ءفمازدتاهب!اجملاقق،!ثثر-الأسسقصالةوعنوجودعلى

صلامفيأنالأءر"ذاإلىالإسهلملأب"ا)ةظرةأنتةررأنيربالذىوإن!ا

أةظرةا5!از،ذه.وءإهز:دمامالإسصلم!فصمأزةدالإسصلملأمقرء11دخلءكأ4أرأ

طاة"ف!.اطقوم110!ىح!4هواو!هذ،ةةسهادلامءاء4سهولالى15إياع!ةاالتى

ؤبهلت-لمء-الما-تخا-رءزعاءنزهلانويم-"اصا)ءنجاوصر"ءجا

نء-"د!مالىثةةرأنعلىأةإثهكإقاللهرسوليا":وقال،مكةةةح

زإن.بابم،ياسرو":وا)--لامالمرلا-4عاهالىص!وللهؤال-،!ةي

ؤ!أسأىسصولالىيجدأولذا.و؟-وهيةطه"أى:"ز:لىمايجىثالإسملام

وكان،ا)ثامبأرضأ-لىينا-ندعلىأ.لجرآ-إصصلملأء"بءة-و!يلهأن

بنضادا)-ا)ءةا)-ةةفىأيفهمأسلمئم.الأولينالمهاجويئ.نعددإءرتهتحت

-رببئسةيانبوأأسلمئم.لإمالإصهوسثفاللهبفقلإلةمدةأءبحليد،الو
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صآأتلموأمه.ءهاوتةهـ"ا!وأصص،اطاباءهدبنامما5511رزه"فىجاء-يخا

اءزس3-كرأءكة!زءةدأصصأ؟.ءروانأبوإصا)5بىأبئاهـءم

نهالإسكلللامثأن3،نذوهكل.أفواجآاللهدتنفىا)ضاسد-لثم.إشزر

د--دثدثنفىاةاسا؟د-لأنثفهظرولا.جدهـددينة!و،دءو-"أول

.وا-دة"دزه

للاملإس!اعلىءلاؤ5أقبا!حين--وادلام1)مهلاة4ءإه-ر-ولايهدأو

ز!و.!مزةاءاصذشا?"قىازاإإممإةاع-انيل،إصصلملأء33إ-ازرانبمنهأ11،

اخنبرا!ءث-"ثةشزإ،،"دىواالإعهلامإلىاةاساإدءوأن4)ةرسصا،!ة"كان

د4اطن4ا)؟ثسعاتفىؤوق-4ءاهاللهصلما-انويم.15تثارةواته-عو

".ةلقا"و-ثى"ءتاءةاأتعةوهءنباخ-ئ،الاز-ةامفىالى-4أو

!ىزنولم،أه"إا)ةاسأ-بانيمش!ةأن--نجافى-أسه!-5!ما-حمز-

.؟4ءإه-زنكاأ.-دإوتولالىسه

-ا)ةاسفىادى%أن"شط،4"يمرأقسولأرادالىسةءانأبوأسلموإ-ا

.،ن%زموسصةءانىأإ؟تدص!!هـن"أن-زهلمنإ)45ةا81ضءا

زث!دخ،اة?او4"اثءوولارعهخخخرذاكفهةب.إصهلملأمهو--ن

را-ة،عا..ة.تإلىاسصةيرالىسولا-:ار.ثم.؟-ةكف!وؤهةالرص!ول

كا4ءة-ةأو،لع!وافى!!-04ةحمظى،بهعتاأ-د)هـحونية!+اوولالىس

أزرادأحدعاي!اسصولالىولىبمةزةحتوعةدءا.دى5وازداديمانهإزوىما

يومأأس!وعنوكان-((41ء4بنإ.يصابأفيأسثدبنعضاب!)وهو،أمب"رى

اظلميفة.ء،صدعاوالثم،الىس!ول-5إةإفيةولايض"فىفهقى-افتحا

ح!.أبى

***
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6حواع)يثوةةفى4أءهو"اهـ4إوزد،يمربوأالخلافةةولىولما

ؤو-33.لهشصأوإءلاءالإسلامفص.نمافاغملب*وصوادا؟13فىا!ماخو

فىفا:!ركوا،زائدا-ةهإنب!أبنيزيدوءين،ا)صمامفىافىومطربإكرأبو

الةء-هـ!!-رين.الله-ةق-كا"وك4اليرلزءوةهة

أضاهءينءهـتهءةبثم،د،ثقعلىأ-اوا"بديز"كلرءينإله-خإ+دو

--نةبئشر-بيل!زلصهـ-،الأردنعلىأت!اولأ..يم!مة"بدلايةمماو

أءن":ولبة،ركلألىاهءخضلبحهشرب!هنريخاغ،ادوالةاركه-فأىاللابرةد

.أ-بحهـا،)أكا.لا":ص؟زال،"أأ.ؤءةينأء-يرتا-ز"ةى--طة

ءدنرتحلى-ةدهيىور،اوتةوزاد."!ر-ل.تأؤوى!-إ*يدإرود؟ى

اصصةولىو،ء!مانء،دنا?4لمرالإعصأ!ة5-را)ءؤ-حماو40توء-.او.خاما)-إطا-و

ثو)5.(("تصور"إل!وء-ل-قاومالىتا:دفىتحافا!!وأوت،زبرصعلى

إقوةدافا4و،يةابلأة4ةلاتويريدر!هو،عامايخاءثصرصوومإثاعكاأثاو

.الىومضدالإصصلملأمدولةءن

هذ.ة410ة:وةبويم،الإ-لملامهـ-الكاجار.نايةء+إوصارص!ذاو!

!هذهفىيثكركأنسهة"،خ!ؤ!صوانأما.اب،اافىتارض!فىالصةحات

فىلاجم!ادء!مانا!الميفةدء3فىزو-4ا)ثبابدور)ح!إطحول"و!،بساطر

الدولةثشونإدارةقلا-إ-ة"الأينرالمخددذلاثة-د"ووكاان.الةتوحبهمض

حينإلماثاء.:دا"ةو-دهاهامة!مب1ا"-ذاوفى.الإصإ:هـ-"

وا)يهااأ.صلا)ئنةاإ-كاهعادهذه/تؤ-ء2.إلأعال"-ضفاث-ا(عده-ذهـأ،نثأ

الذىالأفا!لىوظ،ر،ءحما(نا!رإهةةوؤةل-ت"الةحدءت،حينالإسصي!مف41-4

-كاالأءإهـ"اطربأثطتوالأصةزإةة-هـت،تا-"ةفاروفنه!اتأط
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جمةوء15إقىأنااوؤتأعاازح!خيراوأ.الأهـمءكأث؟هـبم-وارض!نادت2

عاءشاالأء4كاه"تأةا،5وا.اظلاؤةءالإ"إآت،علىبناطسنلهوزة،زل

الدودةعتالمبدأثموءإت.13:.زوو-دصمالدولة1إل!وعادت،!!ا1أعاا!إءة

.ةترورلأا

ل!*علي

ء%)ألاءازروجم!!؟4"4أواو1وار4هـ4رةو-\ا!قكاا*تص،كلد.صو

،ينصكانما،قا)-أاطاةصافىلة-!شةا:زد-كاأ!هاشفيوواط-ن)+إىةسكلو

ي!م،ورةا!ءهلمى-أ--(مياةةىبمهـء!م!موا،4ءلملأز"ئاإينو4لأا،!ثن.ثياهـا

-ربإيمنصدازة"تكانما---ةدمز؟-إ؟ة،اوؤد.ةاف4%?"دأر

زإلط،إقيديماا)ةارعإلى-ءة!شاإد؟.اكطا)+5و-ةءانأبابينوأخا-،ءداوت

اةةإتاث!،افصةءه-دنجما!4ا!!تخاؤرعلطإء"دهاباثولاأأتكا44عاالى

ءبرتوأن/وردحم!ن،).ته-ثااطاطأ3-ذا،ثإةءتو،اإطا-ءهـدبرة"اإل!ادةا)-5

ةكأد5،أءهـةا.ن-ربإلىيا-9الىلتآ-اكأ%صت.رتيزلالادهشأو؟ت-

،زرإشةا؟د!و-مصإا)فاإحماإالث!ة،اشا-الة-ارصربفى4أءهائا-رب

-)ةهوةبأ"اشيةئالثهرفو:ةإلإعهلامصاءئم.سصةهـانأبوإة"احش)"4ثم

إبادشةاءنأءهةإىء!عطز-كان.!-!ف4زوؤماالذىا)"صفو!ه3!ا

علىا!مافى-توأبرص-ا،حلابرياءأ!راوالأةةةا)ت-؟هـةالإعصلملابمؤ:واطالى

م.3ء!،ط

ثالد-مر!إلىدا!3ؤ،اتير!مألثهوأراد،االإسلامدولةظ،شتئم

13-إبفاوأ-إصوإ-،الأءس3ءأزء-ث.إسصثلأ!،مإسصولاووزرح،!سهلىوزأ."ةد

وطت.ا)مأص!أفأ---"خؤإصاأوأ-لم،بص:ءز؟أسهلم:س"15"فى
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.انمروأثأو،بياء-ا+ةمهاووءار.اطعلككذو.ءسالاانسإبوأ

:الإسلإمفىاوجاهدو.إس!ميةكهاتهنثأوالاثاءبدمولدو؟ن.)با-ا

واأدر3-ئ،بادةا)5أو،الهأأو،ا)-هـاسةأو،اطرببادينفى

الىلمباباهقثرفءناأتةلمرفا.الإصهلملأمفىمجدا"موصقةوا،إةينا-اا

.آالإسلافىلةسف

***

لذلىاكا!الدولةإ)يهم1/تهتوإ،.إجمالإ4ءةأرى-يرة"كاؤ!ذه

-ةظعلىواوءصمر،وأها"-لملأمالإسءنالدفاعوق،صهأخمالإعلاءالجهد

شصاؤاآأء؟"-ذاوكان-بقدء!اوةائهـا)5الأ-اس"ىائا-الأمةو-دة

يةاعهوازأظ!ش.ا)قاد-ن1،4ءوالأزوةا-إسصأروابخإلاءاء4،ةدرلاا،ءسير

.إ،؟اسة"انذيناقايلاا)-ددا"؟اصص"اإث-الجلفىوفي-وا،ذلكف!

اؤءوور،يئاشطلىاءاظافاءمدثتةكا-اتحاالفتوأءية،ىءا-لمةوواصل

.4ا)ة-طةط.فيعلىا-ةولىأنكادواحتى،ات3ابقصالإ-لملأمعلامأ

511ءصفىائ!ا%هوآتتتأزهرافا،بيةوالأددية511اخهـ!ةاد!ء3فىولدأت

،إ+د!-اءءتاثهـاورا)ئألدولةأ)تظااءدا)ةوووص+وا.هـ-د!امباءىا

ولة.الدارهراسهةإذنيمنأة

ن!.ب-زألا-زءؤ!قأ.-لامألإس!نيةالأصوالدولةءوزف!هوة!ذا

.-لام)الإمةخىر--!زاطفىوهو.لامالاصصد2ار-ترا!ؤ!اروبا،في-ار

اأوبم-ااهلىو.إ-ذمو!أ-طاؤزكنلا.اطهه!وهةاك.اسص"ثأثةا!ءنوهناك

صةوخهمن4،الهربصييمهـنح!،مة:دةا+روامن!مجمعأءا.؟ين4ءسصو

ة!عوءا"أ!و.فااءفيءهدإشزربةأذؤو،تشقرءنآزم.بهمة-اأخ!وأر
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،بلحرواينلدوأ،4اصها-5افى:خ!متوعبةربالعرءةدرةيمثلونم3ز.هاشمإى

قادولة.هاثم،ئءن"هباسإخوإظأسيهثلمم-كاالةقافةووالإدارة

حا4ؤأثاءراقولةذعرو.اءا)ءربوالإصهلملأمخ!تارمنمجيدجزءيةالأمو

:دامرا+اءاارةياتبنا

ءضه-بواإنيحلونأعمالاأمه-ةإفءنةةهواما

اله-ربعاي!مإلاطحتص-فا،الماوكصهادة7وأ

زفرلا4وكان،وأزوا!م-لمفائهمأ--نكاصنكا)1عهد"وحهثكان

وحدت!اإعاد-منحنغإذ،خمايرءفهطربءوزفءنالأمةإنقاذقكهير

وسيرةتهص!يرةاتنههوزد.حيا-،تدرسأنجديراففدكان-)خهادوتشيماهـدو

إليهاتآأتد1،ا-يرةاهذ."إبموالآن.الخلافةتولى-كأ-"أءس

بححوكيف،عايماو-ةلمبا!(عباوا-4فيم)كرى،الدولةاياتوء-ة

.الأمانشصاطىءإلىأوصا!ا-كأا-فيمةاقبادةق
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فض!إلخامئ!نا

الع!إقلنايخيعضي!تؤ/

الإ-لمرمية:بيةا)مرالدولةفىا)ةوىبوزيم

-زبا!كا4ذلاثنا3رذ13-ألفةب"وانمرلآ!دولةتءخاأ

ص40والثامءتإلا،655طه4!انرق4اظلاة"الثاءهد"-ولىءةدعا

كبرىدولة--؟ونأتكاالتىالثاءلةإيةا)مرالإ-لاميةار-د-اقيةأما.فةط

،ب؟وتء!اص،4تتإةأحزابأوطوائفبينءوزء"زتفكا،زبلمن

تثبهها.ماأودولة

لهذ.ئبيةالىاظطوطا)حةأبمنالأولىا)فصولفىأوص-ة!وزد

:ثمالتفهذاهيئةكر-اكاإلىالآنأبدأنيلزمو.ةا)!وش

هلا**

--مكلوصكزهاالحجازفىأ!آ!هااكاا/يرا)زائادولةاث"ةاأتكاز

:الصرافوكان.5-64سصتةالأولح!رفىوتة401بئإديزوظةهـنذوذ)ك

-ذوراثة-ذأظاهرياولاءكانإنو،.لالولاءلهيئيد-ادءوفةو5511-!ة

4-تةلةث."3+اةتودءص!ا،ضاأبالولاءله-نزفخراصكلانوكا.ت.4كلءة

وولى.ة؟سممت،ا)-دى!كأمبئالثهءبد4اص،عاي!اءتغلبحمتحت
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وبدت.هاوءير،:ا،وءلح!وةةااوا)بصرةوإدتةةأعلى!اله"!رالزافي

.ءاأثبا،و4الألدونةءةافىاخمار4كدو

ا)فر-اكهزم-5!ما،ة(فذةإء-!.لةأولاأص؟هتادو!ةا"ذهأنغو

إلىيدءوو3،ن--ء*4وممتةأ!و"أهطرء.ج5ءوفةفىزيسابئ

الأمل"ذاعلىإذتزة!ى-1104الثاءول2أنيريدود.ثققبيرالزابئ

."ثامألىوص.!اش?خفةانوفى4-رج-ين،ىأخولةةصبتهاثم

مصهبا""أخاهاللهءهدجهؤو،إمثا)لةدوشو-تاإيرا)زتآخةدووأ-ذت

نءج!شفرد.،صوإت-لملأفهآ-رق،فا-طينشهيى.وجإشكىرأ!

اط-ا.ألىا"*أؤء!511"0د-55.ص.أسه1علىالشاء .ر05-رد،صس-،ث!وهـ

واسيا)-ربؤوادأحىدءإبأبزويا-؟ث!الن!شوأءد،ا)فوشعلىو

مة!دهالىابدخاا"لمفة-إش.اطكأاشإلط-،.وو"1)ةيخا4دببئحهيثىلا

.655صصة"ضصان4شفى،لاى11ءبدخلاةةأولفى

-ةةاندإلىيكهلما-،شالجهذا5?!هكرس.يمونماذانرىوسص

دولةبينوإ"نهبشداوالحرب،ء،دهالملأثعبدبدأحمذاوء.دإفما

.واط-اشالثإءبين:بيرازاابئ

*ل!*

إقليموهى-"إزوالأه"فىكوارجأس!إذاتدو)"ك!ظوعاةت

،"الأزارقة"اروإشخ!وهؤلأء-رةاهـءاءنألجنربإلىظرسصت

-ودكاخهودآئد!ز!صههإطكا-وكانالآزرقفينلأعمذهبقيموااديئ

فولى.ا)بهصةأه!طبين.بهةء4تاثفى،ء65آعاالآخرةجمادىقتل

د؟ق.ثاأحوشإأقإسث!!فيافهعبيدل!اص،،آصائداعاي!!اظوارج
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االماصهعبديمددوننواي!كووأ،بيرالزوابناقر511ي!ددوناكانراصاوارج

بهدقي.؟ن-ماقوتهمومههـا-43بممإلا)خقاءإلىشضمارأ،أءجمر،"باثرة

الكبرىا،ثاصإحدىاخ!مءسأ!اكونفى،ا)مراقضمن4صصنينبصرح

دولت.فى

ارجلخو،"ةانتدولةتكو،بىأءشايمااظوأ،بالهلميرة-زشصقفىو

)ن!دة.بات!واثمكاهأباطاوت":إ-5محأأولام3زءبكان.آ-رءذهبعلى

حتىأيامهقالدولةوافهت،-ةينءدةابثالذىوهو،أطةئعماءةبئ

داثا!ءهدوسصيمون.النوحتى،وت4وحضسوصانينوالبحرال!ا44ثهدت

*أصاهومجونأقبعد،الدولة"ذه.لةطار-إتةهلافى-أ-!!اء!طر

سيخلفالذى،"يكبوفدأ""وءةد"ذارجلخوايمزكو!تو-اقا!را

."نجدة"

!*،

بكاملدولة-ث؟نلموى،اقر511فىالثه+ةدولة"ناك؟ةتثم

زعاؤ..لهءزباأو،بأ!مص!ايخثىةكربمءةظمةزوة؟إتودءخها،اصورةا

لىتوو،بهدفيما،ل!لفهدولةبءونأنأء-؟نوزد،و-يث،و-ئراده

-ة؟!اسهوراالتىكاأمحوفةاا"فىا)ثت+"!ركةءر3-زوكان.-!ير

.و!ير!"المدائن"كاول!ا)بمرةفىزروع!او؟نت،رالأء،على-ءملإا

.وأشصاف!مامربأأبماالءنءددكةاطدهذهرأسءاى؟نو

**

،بصفيرلةدو،أجزاؤهاحمل)ة،فهآأامرورةاهذ.إلىأصهفو-بى

بى"الكلالحارثبنزفر")ةدوو!.15فىأولهانهاشألهاكانا!نو

-برةالجز-دودعلىالفراتا!شافى"تر-!اء"مدبنةلىأو-د!ااشا
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عايها.-اسى-ولىارثاطبئ"زةؤأق،راجوأزإءةذاتصا:ةصءدينةأتوع!

تؤثد3إنو،ا)ثامالضفى((فيق!-س"أميركانالذىهوذا5اوزفر

"راهط!رج"هةإءد!وزةرثم،قإسق44لأة،بيرازاإنقي!وا،نالض!اك

.بهـاتحصنوهـفةالمدذه5!فأق

لاإ-خ!انءةءةزتاح!،اثاما)ة-ةبدوفىالقو-بفوكة"ذه،قيتوزد

ذا!صت"شءوراءاءةهتزؤكأاسازاماو.اقا)مرإلىأا)ثاصهوش"قط.فىبهـا

،سصةوإتءربد)إلاءإ:4تور)بأنا"كءبد؟-؟تفلم،ز"سهـن4بجيماث

)-وجهأناى111ءهدإ-:طعوام.ا)!*خطرتقءناصص!زلهرأنذ)ك"حدان

!ءب!ووها!هـ؟د-ى4ىهص)-:ازإط،11-ةقبلفاشاإ)ءرإلىلة4ا)-كابرةو-"

كافىو3-ان،4إة.طءن4ةها)5"ذها)تشأنإهدالأإ،اللهءهدأ-وإيرالزبنا

.4إدتتا"إك"زرز"قيصنءنسنواتء!بع!بد

ا)شامفىولةءلىاماصف4ا!-وب

4)ا)*ش)ةاذثدا-إساا)ةوىح!"وزوهذأ،ا)-15ءىاوصخدهوهـذاكان

ك111دءه-إطماوءةد،؟تواءرلآ"41دوء،دولأفى،ة40لمرالإعص

نتاأزقيمأىءنأو،الخمارسص"":-ثجمةعانأىفي.الخلاة"اهإتء-ئو

.؟ا)ثامفى-دءثاةتحو-التى)ةالدوهذ.علىا)ءاصةةعصتهب

اكأاطجىف!إيرالزلآإةدوفا-هـةمنشا!رطءيريأنتةوقبمعانالذىإن

،!ءددصثرالأو،ا-دود!الأو:ءكرالألةوالدتةايملأنما،اواله!فىأو

ا!رطشصلان).بيرالشا،نخجمود!ابو-دوأنأء-ءنراظوارخءنأو

لىايولةءزتالتىالثدتد-ا)ءاصفةصت55وإنما،ا)قوىهاتهؤبلمنيأتلم

مركزاءن:دادو)ةص!ونوات)3اذبنا،ا)ثهيةقبل.نء!دهاأول
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المالمك.عبدصلانةقشأعصخهثم،مروانفىت!-،سةةا!هوب55بد!.اقاءر.لا

،ةأربالمراثهورأ:د(ةوكاو،صصاحسأتإ؟اعاثريمأ1ةواعه+،اثالأنذلك

لهاكاناشاوى،الأولعدومح-:اتداذ،أءقيكأ5دوا"علىبأطةقباط

يمةا!رتاكأحبىأأرثم،يةومماوعلى)ينا!الافاءةذر!!طوختار4+3

كا.بناط)\ةل5وى،تغتةرلاالتى

!أأشرزدو

ءر!ءشاتز5هـ-

اثبةانفوسق

و،ثم)ةدوآاي!

اأمرسشو"ةاك

يمهومو1اط-كن

11.!سا
فى-؟باو

ق!باددبخاأدء-،فا-!ةاطسينكانءقهلأثإلىزبلن4

أخص-وأش!د-إو-،أء!قأثرهابهان،12ءالأىفى

آما!.اط?ااصةد301ط111.،0ع
-ثىلىور-اواو،114ص،ر!-،او3ءار.

ان5نباطز:هور!أب-!والى.4!م-!وعلىوقص2إ"ةبه

نءقيأ-رألأن!م،و--!ةوأسفأ!رميراو-!ن4ءعر

ةحأنهم،موطنهن4-وها-ةتصودعوهأنرله،ته2-أةا

.حدثسع-وفىزةلمه

؟المسئوذءق:يناووم!ءةتل

إمد-حوةةا)ل51أنفىتاءصو.وفسهراط-ينءةةاو-ادث

الىعدثدةر-إئل:+ثوأ-065صص-ة"ر!ا!الإفةيةوء01/ندزتولىأن

-هـشه،)كذفىالإصراعالىنهوإ-ة-:وما-3إاففوماإلى4أتدءرالحسين

كلالإصهقيلمر،يههون4ودزثوءةد،4ث-ةلمهاءىتص!أميأص!3وهأخبر

مزلا،55يمهإل!جهتوو،يديز6ءباثهءنص!اصزررإط-يناكات1و.4امحوؤا

(لحقلهايسو،اا-في-لافةءفبلضولىغ!هـصدة?ديزأنيهتةدانويم

لما:-بهدهالأمةورءابةارسولبخلافةالأحق!الببتل51أنإذ،ذلكفى
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ندإءهوهذاأنرأىفة-د-الدعوات"ذ.تهوجاء،لك!ذالأهركان

لتلبيته.؟ضهضأن4علإقيهينو،اوا-ب

وعددبيء"/يمأه!عوفةااالى-رخثم.أ-كوفةاإل!ا)تو-"كلزءزم

ئهجاء-ةةالكرءنبههدغيرصاراو!-ثقا)طروفى.ؤ!ارهأن4زإهـل

،؟بادزبناللهءبيدلاعايهـ!ا)ياوءينزةفى.زيهاتضيرتالأمورأنإالأخبار

بخا،2أفىعمابن:ءةيلبنءمكلتقيضأناعصةطاعو،ابصرةاءنإ)يهاوزدم

الحسبنايةلاابلأرسصلىوجهثأوأءد.وتل،الأمرلهل!!درسلىآانيمالذى

.هسصريأوأ

*كلة*

ا)-رأ!لخذلانمناط-!ن-ءقنولما

نايماصم!،صثةلملأ5صآوءرديازنجااواد!اةا

تأخ!قأبذلىثريمةإلىير-خركرموهأنفإما

ثدهوفىيد.ؤءعهلح-عهإناوهو-يزيدإل!

د13ابفىء-33ترك)"ثإ-لايمناءةور-دأإل!

أو.15تبما!3رةديازةنامحناو.ءهةولاو

.هتلثقاأو،حكهءلىبنرلو

ابإثهادهقا!ءكأض،لهاق

:فزالموء!ةءلافىعاا،-مدةت

بذهبإدءوهأتوإما،4"الأز

توجهك6!يرأنإماو،4تةاوص

عادلا*،ث"ذهءنحلوكل.

ؤةسها--!ث-أأنءلىءس

وصكل-*قواني"تنها)فثموهر.إن8وا)مايةا؟ثرفخ!ءةاكانز!ذ

-ارح!صأنا!بنإن:قائلزالاذاف!ئ.لاهواقبالةظروءدما)-ياسة

نظوجمةوهى-،ةس!اءنزدافعأناطقءاانيمالدولةوأن،ادولةالحا

الظالمةا)دولكلا):وشة-ق"ةاكأنءحمما،صثيرةةزواصاتاعزءلي!اقىد

وا،الإطلاقمبررعلى"ةاكحنثفلم،ذاكقيلإذاحتى-اكسءيةغيرأو
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ثة-لىأن3عليمعرضوؤد-اط-يمنتلةإةا،نه-،1ا)دولةنظروجهةءنداع

ا)طغيانلكنه-خرآو-،الىإذءبأو،ةدمحهثءنيمودوالأهـرعن

بنتوابنعلىالإمامبنا:اط-ثنأنصوريتأو-*ةلعانوكيف.والجهل

-ةةجاءرابئوءو،زيادبئامحمءلىتكزل-وادلملأم"الصلملأ-ءلياللهسولر

)أوفر!هو5ماءلى،ء"بئزلإد"و.وأ-ة"ثدءوالههصر-ل51كان؟

!.حأ1)ى،كا"االدولةسأساكىالىسول"ءد"سص.طهواط-ينوأد!س

!؟حون؟روزيم!ير-"ونواوصار،شأنزيهابيهوأزلإدلابئ

***

وأسبونإلااط--يمنخلتير-؟ا؟الموارةاأنيدونيرأوااهـنيمثم

مما،عهخارصاةالوأز-اءهـن4ةإإل410صهو،ءة"اؤءوتتدر-لم!نوتءطأو

ابنأرص!لمهلرالدىا-3"روا)ذىابهـخاأنحى!فول،ادده"ةيتهلىج"دل

ابنجازي"تظمر?بهةأىو!ء!ر.--كافهةء-ركةةأى!لافآ04إأربلغزياد

ل-ث4-صلاثيرةا1زلإدابئجموعأبجماءنوذلاث-والةذالةا!د"و

اا،+كة.هذه

.خا)تار"ثاماعه-لةلماوثجاء4إطولةا-لملاما4عاهاط-ينأظثر)ةد

وأظهر،ء+روفةنتكهصاأ-رانةي!4أنعلى،وقا-ل،هـ-قي--!أنرقض

الله--رحمهوقهل.ا)دفهالأ.روا-ةةاره،نهءة.يىسبهليفىالث!ادةاستمداده

ومثالازدوةوظل.الأ--الءإهـ-4يةئوءماءصروه41تهجبيم!كرلهئمهيدأ

وزوتهم.الظالمينبت!دىومن،الحقيهأت+تةدما-؟.ليفىيجاهدلمنعالي!

قلبلعددفىتلقياظل-ين،يرالزبئبءصب-!ة؟بهاستثعدوزد

:لقاة،صتسلاملاافض!ار
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الأسيالا!رامة-ةوا،تأ-واهاثملآءنبالطفالألىوان

.بلاءعرؤرب،اط-!نفي"ؤتلالذىالموضع"ووالمات

الشجاعةفى:المثلأءليءههتلواوظهـينااعناؤموديئالذضربصذ)ك

التىمةأوالمل!إ-ركةاز!ذه.اللهرخ!ة3ؤءلي-ان5-ال!وقو-ءاوظووالنهل

وأب!ذبحةأث."الىاغفىنتا،يما)ةارخقوأة!ارهاط-ينبماولةخ!ت

لة.ةومهفبةةوقص،دوا)-دة!الهفىيادزبئصةودا)ةةوقةظرآ-بزرة

،وا)ةإظ"يةالو-ثوخريهـم-.روآ-ةودابنهكأونبجاءنةيهاقيإتوزد

.أالدبفكوالاس!تار

!**

،تادزابنقءاعلىتمعأذب!ةادهذهفىالأعبروالإثمالأولىإثو)ء4فا

رسآن!ريخوا)ةار.اط-لينوضءررةضالذىوهوصر!يهلأاذا5برد4نهلأ

فىء+"وةشترك.انوا)ط!خىبالهثدمه"و،الذمأشصديذء4و،فطماكل

ابئصرووهو،ا)دنيةةمة311بهـذ.تةومأنز.ل1)ذىجهث4ؤا"بىإ-ئوليةأ

الجةودئم.لأبه-"الإبنأولا-لمفالخافوبئ!ى،وقاصأبىبنسصهد

نءايةأو.أنةدو!44"موكان،4رحىأماغيرفىأوامر!ةةذواإدثن

!ااقييزيدبنالحرف-ل؟-ا!-كنجانبإلىيةض!،واأو،ذلك

دزوصس-4زيادا"نأنارأىثم،زيادا،نأرس-لمهالذىالأوقالةاهد

محرءهإلىفتحول،نصةة11اطسينءروضرفضوا-كنوطةوااعتدوا

الجنودرأسكلوكان.اللهر-مه-شصثيداقهلحتى4مهوقاتل،الحسين

-نان،وثأالجوشنبنذىثر":يدعىمنبالإئمباءواالذينالمذكورين

.3بادالأغلاظ،اة-اةاالأعرابجفاة.نكاوغيرطولخهىأشبن
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.!15قدروعا5حاإدكافالايزمسموأقيأما

13،قد"شوض!صسبهرففرأواط-*قةتلأمر.أصدرأنهكان.؟تؤ

أ!ا،يفة.و،الا!ولةثهحمىرءولأة"،ثخىصأىزيللالأوالمسئول"و)ءن

ذللهعلىيدل!\.لا-بئيمالتاركأ،ةوالمراجع.ذأكبثهتعالد؟ة!ألجسو(حن

تمددتئبمش!،5ءدءءتءبراطادثبروزوعءلم-ينأة.!آره-بئالذ!بك

.زهل14كليادزابنمولو،ثحفء.ر!عسصة؟ا-"أيخى-صص

يزتدإلطزدإدابنارصصوات-اءاطأنهالأ؟جمروابناطبرىاوىإزةد

ص:تزر:وقال،رديزت!ءب.تفد!":إلىءا-.،،يريارو-إ!!مابا5-يبماث

ألىلووافهأهـ.!صءةابنالله)-ن.ط-ينة:لإدوزصولط.أءةءثأرة!

ىأكاىإ!لمه!و!:زالا-"اط-ثنالله-3ؤ؟.ءف.4ذةوت!-ء4

"ة-ةحةءز6هـ/-ءء-!اةااذ5و.!كاءفيس"-لخرباء-الذىاأ-و-لىا

اط-ين،.؟ت-ةةباقأأ--نوزد.ذلا!أتررتته!ىا-ءصروص.إدء++ورت

زرابةأور-3و/؟نلاء4بر؟ةلوءافت!ءر-ا"ةإبناللهزتدا:زالرآ!ةل!

يديزلوآ4تمهاولىأت4صا-5لم"يز"ددإرالأ-اءأد-كولما.((!هذشز-لء!

.ثلاه،--4ةا11ءإ-4!فىاءوز..اط-يىعلىوءةوختي!اسهةةهإص!نإ،لأأةأ!.

بأنأ.رنم.كا!!يهافبنابنعلىدءاإلا"ةثىولاقيةدىلا،"يز،نوبم

الم!زإ-دإبر!وءم-يلأروظل،دثة"11إلىام31ركلب511؟تأ!ليوص-إ-

***

ولم،إط-ينبقتل4.أ5!يديزأنكلتدلالأةهال،الالأفىوفهده،أ*،

عنذلكصقهلدطزابنأنةولوا،5.وزوء4بهدإ(لا-دث.-جم!!ملم

لبمثوقتهنا!كليثنو!،أيام4إفق-رتالأءورلأز/،وبرأبهتصرفه
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وأامراقافىالوالىأن!واإته.للامىفشارة،وءودحمماكامإلىالىصصل

بناةص!ن.اإ-افةابد-تقلاصرتووكان،!و!منئيةصالةا)يمالأ،

كهيبرأنأرادزياداشأنيسفنتجوالذى.دءثقفىتديزوا)حوزةإزياد

فىوراءته،خرءة،فى-ماةيهعلىالدليللهواقدم،1ءضهطشديدعلىاكلزبد

علهإةضىإىااطفقةفىأ،أتظنؤاعان!زألة-ابو)-كن.الموزف--صم

دواته.ويمدم،بهذالديز

ر14إظوأاةداتج!دوىؤا.اهـ"أ،-مومنيزيدلاتبرىءءذاصأنءلى

-تإءهاتص-دشانيديزءلىيجىبأ"كانإ؟أ-كارثةا-دوثإ-دالأ-ف

اط-نجهزتل-دإلىتهسفهفىثةدمأنن4ي!ذر.وزيادابئةاءه"إلىوا!محة

أح-ة")،اقبو511رةدرو"ذايتوخوا)ةظر،-5-دبهونأنيربعان

اء4ا،-ثوتة-.اطو3ة.ا)ةا-تب!ذ.ح!تةاأتإلى--يرالأمورقىكوتةءل

الدولةرء،سو5-لالأوأى-باءةهاره-زيادنجاا!4-الصءلى

اكالإضهكرإ-ةء-"وا؟-تح-!او)-4إنواءنتخوء!شىءكلءنا،-"ول

ةطر11وقهرأىالى!هفأهةء-ءوودءن،بهالإتهازأولافصافى

.ةسياا)ءسوو

رصدوزتفى-قيدث-ين،وانءرابئالمك1ءبدءةاهالذىو5هذ!و

أىالىهفصدهوالأةنو.ثأأةونإا4اص!إية"ة"رأيديزووصف-"ذا

وكان،حمارا!ينبينو،،دكان4ةإة؟ذا5ءيريدإيزيظنولا.و-طلى

رحمالهةإنءلىفياط-ينوأءا":!هزةال،ءوتهءندأوصا.ؤديةءهاوبوهأ

اقا)مرأهلأظنلا4.و-لم4ءداللهصلىعرن4ابةوزر،ءظماوحهيمماسة

صا-بهأفىلوفإفى.ءنهفاء،حعليهزدرتفإن،يخرجوهحتى4تار3ب

.،عنهعةوت
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-يقولصان4أززروى.حدثساسو?واقبلمبينيزيدأ-ذوزد

مىقى)تهوأ،الأذىاحفلتلوءلىوماكانثا:آسهةااطادتذ3رهوعو

سصاطالىفىووهنوعتذ)كقعلى3انوان،يرتدفيهاحلاة"ودارىئ

فإ4.-إفةعرابئالثهلهن.4بردةوزراطقههـ4ورءاوسلم4علإاللهصلىاللهوللىس-ةظا

ت!عأو،يةه-لفلمير-خوسبماثلى!ؤلىأنسألهوزدكان،طسهواص4أ-ر-4

فلم،و-لءزالله-وةإ.ث-ش11-لمين!ةورهـن"ةرياحقأو،يدىر!ه5لي

فىل!وزرع،11-ركنإلىرقضإ"ؤ:ت!ئ،وزةلهءإه"وردهاكذب!ؤأ.تة+ل

.ص-"ةازتلىءنا)ةاساسآهظم؟ا،إفاصروااجرازبة!ف!ا-داوةا-!،ازلمو

.زهـادابنعلىأى:ءلمه"وض!صب.((!اللهة"51!ة.ر-اولابنء،إلت

ا،-ءولإ4-الأولإ-ءولاأنوهو،ا)ة!ثةفىحماطءا-ص.وزمذا

اق"-روالىعانالذى""،أانجايادشبناللهعههـد"!هو-إلةص.1،5هـة.ة-ةا

ماوؤطم،-دثءاو)04!-135كاالدولة-لة+41و)-ءن.أو-تذاكفى

ثاروأ!اءةالهوداوةا)5اةاسازلموبفى!اوزرع،!لةءنا)تإصاكنو"إخ!ا

-اصة.4ا)ثثهقلوبفىالدولةعلىو-:قا،ءإةمه"و؟ورةجىاتلااأ-ز

الأولىالثورة

إيف"ا)خوا-ركةل!

كلبطرالتىءبرىإااطةهة"ظلمتلأصهـاالمأصصاةهذهءنا)قولز!إةا

الداوىصداها"اوكاق.ذ)كإءداتع!نولمدة،الحراققالهياءىالموقف

صالمباشوالأجمرءار51دكن.الإسلاى!1511ءفياأفىوسا،!مأزجااطفى

.ث+ةا)ثءةدحم!ن

نء4مهوءنإمام!مإةةلباطزنثءورمفوق-أنهقهل.نة؟ةاوؤد
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دواوتفياذلوالأحم!م،والةدمرةباط-شهورهةاككان-كلبتلآ

ئه-أءداإلىهأ!دوحدأص!مزوأخر-و.،إايهمدعوه،بهدمااط-ينأصرةعن

عنءيهفرلاة"أورأوا،تهم-طثبفداحةوافثصر.ؤةدفىاد"بوكانوا

،صكأ"لةأرهوالأخذا!ينبدملاطابايم؟وأنإلاإتهمتويحةقولاسإئت!م

ذلك.س؟هلفى!اإةةلموأوقت!4منيقتلوا

بخدونو،تهمدءوونيةثسوأفذوا!ةوة3اظ.ووا)ثهيةفاجفح

مفمؤلاء."ااط-ينيالاراتد!:بهيةضادونالذىلتضمارهمو؟ن.إحرب

م!افنضبواوةد.حرعخهـم"!اوهذه-يخا)تارفهمءركلا-"بونااتوالا

صحبةلهةتكا،بشا)5بطالأءن-ليلاسصيدالوائه.!تبونيرارئداوقازعيها

ءصا-؟ءىا!رزاءسد!اسصا؟ن"وهو،ءلم!ة!هارأءنوكان)ءر(ا)نبىش!

،أرى1)فزنجه-4بئإسهبالا"و4ءسأشرافن4آ-ربمالبجانبهكان

.أءثا!ه،ءنوآ-رون

امحوفة،الاءلىلاوأالوإ-ةوأنجباالوأنبرونالشيعةءلاهؤ،مضكان

يرىهذاي!نأ-لميماندحن.اإء-هـنة-"ققاتايهءناط-ينإ:أروبأخذوا

بونيحار3ةكل-مأ،ة.جدون15.،أ-ربإلىتؤدىن!اإهذابأنوأ-!رهم،ىالرأ

الجإفوءهأ،اطربز-ررالذى"والأولءدو!مإغاو.إ-وانهموهليمأ

،؟)صامأميةبنىدولةثم-زيادانالثهعبيدوهو-اط-يناةةالوأرصهلى

."ؤلاءإلى-ربهـموابو-2أنيربةإ؟ن.ي!ثا!ازيادإناعاناك!ا

حما!اكأرىمماناأحن)":لهمقالأنسا؟نكامنصءقوكان

نأدوتءندى،أمانلاو،ل،إ)يهالجنودوعهأصا-بكمةتلالذىإن

اللهدعه:نة!رجىافيا:ا)ةاسقإنأافاصصقا!ذا--*ىزيهفأءضى،أبف
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نأر-وناعاه-،اللهيظهرمةإن،الثهاصمءلىلمعدوإلىزسيروا،زيادابئ

منورابم"نل!مةدبنأنور-ونا،ءنهكةشوأهونبه-ده.نيمون

.ؤتقاتلوأ"اط-يندمفى:سكمنكلإلىظرونة"،عافيةقمصرعمأهل

."أصديقينوابرارل!!-يراللهءندوما.21اينقابإصمنمافاأفة!مدوانو

زيادابئ)ةتالبحيمامثمماوتحيرنأءلمطاوتةةوا.ارأى"ذاءلى!بمهو.اةةفو

.الثأءأعلن4ء!و!

*!*

--زبلمنأوض!ةاكا-الثاءإلىوصلزدشيادبئاللهء"يى3،ن

نيةثا،أمية،ىدولةزامت-كأ-3-5و-5حا،ا)-با-يةاةداولاتثاثص!ركو

هو،يهه"ماأءظمأو--زياداةلتأى--آما)4أول3-.انوا-ا.أا)ثافى

جهخروان4وو5أءدفةد،ما-ممه)؟شدأ*راقاإلىا)-ودةمنصلأتيئأن

.اثالهر)"تح4إا؟-يرأيربم

ابئئدا411علإوعين.ده65-ة"الآخرح!رفىاب؟تهماهذاأنوءرو-4

)ةتحاإتوجهثةوذي!د!.ئم،ةيرالحزلإ-ضئحأولايىيرأن.رهوأ،يادز

مروانورأى.وقوادهمآاثااأهلأبطالنخبةوءصه،الجإخاز-!ار.اقالهر

لا"خذ،الا"ول.نأزلآ-ربجيشيسيرأن-ذلك+نازخ!ىأتبعد-

4ءةناءخآ،الماكء:د"ا"دءثقفىوراءهو-رك.أءإ،ا34حاتهث-5"ءص

.الخلاةةتتونرف)يص

ثمببزهـةبين:اث-اماوأءإ-ا:الهرل51بينةررة4اطربأصءحتإذا

ا)بيتآلةاممينادونوإمحن،خاهـةةأولا?يريخضمونلا،دولة51-ت

يهذاو.الملكوءبدات.روء!دفىالجديد15ع!دفىءيةأإكأبيندولةو،ة4عا
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"جتات!!6صآلدولةءلىبت4عاصةأول/تيما-شبلكلتحدثماكا-

ة-4!تزادء4تحو.،اظوارجقبلءنأو،/*!الىآلص!ة!ناتية

.إتآخرعاءثنجهاهبوفىإماصفةاوسضظأ.4الث-ءه

***

!ين.أء،تلىبإ-ط-شضهثر--كانت!،ةاةوشاوأالعاصفة"ذه

أ*صتءبرنجأ44ءقياطخاألويمطخهما!وآلالماكء:!4واةةمروإندبر

؟قد--زهلاذ)كأوضحناكا-؟-ألتهء.ا،زةأية!مءنلموا،اط-كن

ءخهموكأثى.إدبنةافىخاء،محماطع!خأزولين40،ءخ!ا"دفي،اأواآ

كاا)حى-و؟+فىتهمء.ا،؟اتةوعة.جمعرهملحادثاصص"علاإسااد!الصوالاهءن

وا-ت.إدةء-أالأ"زأ-أع!أو،ولءتةودال!ينبئوعلىوا)--ين

تإتقىا)كأ"ةضائج-ةءة،ايىإصييةاوجهةءت5رت!مؤاأتلهمزدرهكذا

اطادث!.على

هاأ-طاه4-!اا،ووشءوإيا)-!دكل3فىية41بنىدولةثواور33لأأذ)ك

كاحما-33-ةة/ل،لدواةالتأ-!أهية3رثواورمماوكان.أعا!ائجةتو

وا-د،ومقركلا.بةالأءوادولةارات!رصدول!مكاةت.ا)مث-04منصص!اولا

الدولةيربض"ظهروأوضح4علازأقوىوكازت.أبألثةواحدو-لجث!ا

الشاآدوةق*.ووصو،ةة-4زيادابناللهعبيدو5،بقةا)-1بألدولةدةانجد

تثبر؟*،مو-ودآدامفا.بماأزطاوأظ!رعدهابريمأ"تيزاللاوهو

.المراقأهلأةوسفالدو!ةص!دلاخضب

الشاموجيصثي!المثبعةبين

يحه"ال!ثبحمعص(65ءإهثالثابيعر)أولسلمان-دده!اكعدأنووفى
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خطبي!صهلممانةي!3ةاآ،اد-جرص!ءأواولما.ا-كوفةاظاهراة-يلبااوءصكرو

،الآصرةوثوابافهو-،أ-رجتهإرادةان!انكان4:ا)ناىأيها":!مزقال

قىنأ14اللهةو،شهاوحرةياألديدير12!كانوءن.4ءةفينوءةالكزذ

يرحرولاولاخزؤضةولاذهبمنمهةا14و.13أتةهءتيةولا4:-لمةيص،1ة

ذا5ءيرعانفن.ةةاأيمفىورءاحناتقناءوافىصر-وةناإلاو5ماو

.ت!ى-تاةلم!وى"

-رجةا11ا؟سوالدنياؤطإبلاااإ":نب-امنص4إأص!اة:نادى

علإ-*الثهصلىاللهرسولةتابئبدمأطابوا4أةواظإب-ر-تاإرز-!

."و-أ

ء**

لإفآكأةفلموباخالذىبجهثصهليمانسارامث!ر،اءناص!اءساليوموفى

إليهاةتهوافدا،اط-ينقبرإلىاب5بالأأولاافهدأو.يرةالجزإلىمتوجها

وظلموا!ءة-4ابايم31!رانيمإومفىرؤا،اوجم!وةا--فوصهـجةاصا-و

الامم.الم!دىبناإولىا،أشههيىاابنثبداثا:--؟ناار-ماي!م":رة،-ون

."-ا?هب!موأواهمتاء3زاوأء-داء،31و-"هدتخ!معلىةاأأمثمدكاأإ

اإو!له،زاصدينءاتتهمإلىاموقياوودءوهثم،ودهلةيوماءة-دهاقأقاءو

.يرةالجزو

((زةرل!بممءلمزو!.به:ئةعلىو!"ةرزهـ!"تواأ-كأوساروا

ثم."ؤنءتإ)-4!وتاجونما%)ي!مصموز-إ،3رممموأإليهماترخ

ن!يربنالحصينب"وه،ز.إدبئاللهعبدءلميما،اثاما-؟شاقدومأ-جر!

كهءرو."-رالمثواثوكاءثل5.ءددبمثيرقاءو-اقدو،اثامااد،زو
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دءن.عاي!مية-دم-5يخمااثاماجإش05-الي!قاهلوا،إلإ"هوا!"أنءاي!م

كا.الوردة"عين:لهثقالءوغإلىأحمىا-ى4بكلثو-رخ،ذاكأبساجمان

"**

فىوذ)ك."الوردةءينداوقه"4ودارت،اررصانالتةكأإ-!نأذالمثوفى

ةداهيين-ألتوابونوكان.!65-ةةالأولىشادىن4الأ-يرالأسبوع

منأةصللث؟بمير-ونلاوخر-وا،لثهم3أنفىرواةززد-عرةناكا

3كاماةووكا.تايهزا.ناط-ينبثأر-ذواثأأو،يت!مقض-ديلفىاصما-ةا

فىة3بم-أالأبطالةةالثقا-لموناظاووءد-3ءءدد!زلةفع.أ.طالافرسان!

أثامالأهدءنو.آيربمز!رآ11"ركةأولفىايحقةوأناواعصةطاءو،ما-04

أيامهـدةالىرصهرتواس!ة.كينةاباقتلا)5اش-رو،ءإء3ثرواج

بين.اا)ضوثريموأ،".4بربن11-؟بلاكاوعر!بنسإيان"ة.يمااسقمث!د

نأ-اب!لىاثدادبئرفاءةو!و-زواد!أ-دح!ا-:طالأ-!راهـوماوفى

.فى،حوا)إلىآءا"بى،اةى،نأظلاماستارقيتيف-ب

وأص؟ب،اخوالجراة-لباأئؤضاأند"ح!نو)،امثاما-؟شانضهس

ووردت.-ءبازيادابئبةىحن).اقا)ءر)ةةحالضةدمءنءاقضه!ؤارة

وممثل،اصاا.مةناهبوكان--دءثقفى،الكء؟دلاعلىفقصهارالارأ-01

-طبةوتطببا!ابرا)ةاست؟مضرزةام-يحاربء؟ث!ا3،نا)كطا،ولة

دءاة"3،أوام3ةبأووصةمماثهيةازصاء!نزةلن310134رذ،سيا-ية

اأووكاثنس15ا-اء4تصواأوايم3فم،طبماهذو.،صلملألةسوءورتةة

دولته.دم5تدونير

الإءجابخ-أ"ابلا-ظأنإلا؟لمكلاإينالهتواأمرإلىوالةإظر
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اط-يننهصةءممن)ةقاعدهمعلجهموا)تمى،الآصرفىوؤدا!هيهمئماواخ!م

ل51او-قبيناط-5اط-كنزةلةكركواأنإتةربا.نأ"أ-الأولفى

ياءأبروهم،ا)ثامأ!لإقا-لمةويذههوا،محوفةاافىظ!ور!وراء-اقا)+إإ

صانأز"على-زيادإناللهدىا)!لاكرأسءداما-اط-يندم.ت

وااءببر!مع!أبم،أ=ذواالتى1)ةظرو-42ح!ن).تلوهثةفم،زهل"نرهمعت

ة؟امادامونحاصةءارإخ!طفي-ب،اإسئرلةهىأة-13الدولة

.ثادز،ناللةء"بى

؟؟اثأاةاثورا

ةاش"21-كةلا

رسالةوصإ:"،ابينةو11.ن"+"إقىا)ذىاةلباادكوؤ"إلىرفاعةعادا1

،ؤر-؟إ-داما":زي"قيول،ذاكإذ11--نفىآ-ركانفاثزءيم.ن

.اقةلو-ينزهلم!3ورةى،اة!سةوا-حنالأ-ر!بماللهءظم1)ذتن4صهبا)5

اللهاب"وصانإلاإوةررفاولا-ماو-ءة-؟م-اع!تطاما511؟توربأما

فيءلاللهوبوةاه،04ءامازةىكاتدسصاجمان"إن.ا)د؟هـاملكءنأءظمله

بهالذىة!ا-بممحلانونم.لمداءواكوا)صهدإهينالأة*تاءأرواخخرو-"

وقاتلابيشإوأءير،ا،أمونالأوركنوةأءورإاالأ.يرأةاإق.ونتةءص

،+دواا-ةواءدوزأ.تارالأوءنإقهيىاو،ثنالدأءداءءن3ةوالمة،ينربااب

لم،سوعاه"الئةصلى"ة"4وسةالثه3-ةابالى!أدء.وا-"-سواواإثصوأ

."ا-لاما،وكن121دو-13،الض-فا.خءنوالد،511؟تل51،دءاءالماإبإلىو

ازءبم؟اذا5"وؤن

اد5ترأحدء:هدأبابئوءو.كاا)خةفىء:ءدأبىنجاةار21"هو!هذا
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ا)ثتزكلاء.ن21:اروكان.ا)ةرك!لإدن!ؤفىسرع!دقا(-لين

الس!نقبهوزجزيادابئءاه"ةةبض،اط-يندءوةقوا:كرك4با)-،كوز

اشهترك"كاإقىويمةإلىؤةدع!،صلاوهةأ1منير-لأنعلىاحهءسإقأ!اثم

بماولةصص-لوقد.الشام-؟شوزةالعخهـاالدفاعفىاك)يربنالئهءهدح

وهو)علىبند؟-5ا-صالعلى؟كةءةاء"أ؟ةاهفىكانو.رك1511دهذهفى

أ-ب4ةتل4بعدا)ثه-4إمامصاشزدءزاوكان-(اطهةه"نجاباوتا،+.

ويخرخ!،511؟تلرآ.ذاءدإلى.لالدءوةومتةأنكلاكاروءنرم.اطتجن

ونةوذهبةوتها؟-ةءينإيرالىابنطت-جا)فأنوأراد.اررينبدمهي!ا)ب1

.ءيرهز!ءةي!دمأنلايريد؟تبيرالىا)نودبهما،اقا)-إفى

**-،

ال!وفة.إلىالهودةعلىا&ارعزم،زياداانوهربيز"دموت،دد

يمف:ا)قاد.ثنأ-دز-أل،راقا)5أهـلأ-والءنالناسإ-ألوكان

أ--نالذىأةا":تار21ؤةال!كاءيهاراءل5معةم":لهؤةال(إمحما

."صهـاثخ!اوأراخحماعاثر

ا)تاسوتطب.ء64عامرء!انءة-صتفىصلاوةةا)الى21ءاردمو

أء"ااهـصماثءا"-علىإنءد-الىءىابنا(،دىإن5:!مةةال

،ا؟:"لى51إدعاءالماإبوا)1-دثنةةةالوأءرق.وأميراي!-وء"،برآووز

ممانواا)ذثنوهماثههةان4!رءددبمإيىأءمفا."الض-ةاءءنوالد!

إلىةاهاذكراشاخهو-3فىببر؟ث"-إ؟ن-ءخأناءدو،صإ؟نءنتزإةوا

ا):ورةإعلانبدءفىحرؤةل!ختارابو-لا،65عام-لمرلفىيرةا.إز

(،نو.4ة-ءة،الزإيرابنز:ل.ناوالى"أءر.ءلمص!نو).دءوزة11

والأث-ار-يلالتو،ا)"-اروربأما":!مةولطزثا)--ندا4ةو!يزوا)ةاكا
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،-هارصةانلأةالأخيارا!!طةينوالأبراركأثإلااو،القةارووا،ماء4

كلودأقتإذا-ئ..الأأ!ارءنجموعفى،بتارندوء3خماارلدن،كل

وأدركت،اؤءةيناصدورءإهـليوضصت،إ-لايناص!عشهبرأتتوين"د

ثم.كا!أق!إذاباأو!أحةلو!،ا)دنمازوالعلىحلابرأ،ميئالة؟بثأر

ءنه.ةأةرجكلربنالثهءبدصهره4فهش!هخ

"ثهيةايهصإاشت-تكاأببناتواا"وعودةادجنءنةار21-روخبد

هم1و3،ن.حطوفةا)فى4ورب5لإبدأوالسيلاخابةداءدادفى!وو-د

الأشهتر،إنإبرادهيم"وهو،صة"الىاهالى!أحدضمفىفيخ4أةر3ز.4زوىءا

-حا-الونءيادفىارةو4اطلو،وعددءفىذاتةءثيررهبسوهو-

إراهيمصلانا0ءاصاأمحابءةدمةفىانيماذىاالأشزءالاثإناوهو

إلىفي"يدءوهعلىةن!داصانعلىةاربمتابأ51121"-لمأنبمدإلاثهات+"أ

يرىوز؟ماه!تبهةدةةإفى،بهدأءالا:طابا!ااذفىه-اءوع.ا،الختاربةإجأ

بيتىل51بدماءاباماواوىءررإةةالوأءر-"اةة-ىز!؟ة"ارالذىبكأ،4وأ

فحون))ةأنالدءوةصأتإذا.ء"وو؟؟-بئيروءثة-ك%م3ءهصمضفا

"ينةيما،ءإ-4!ام!ثهرووهةبر.ءصوص،غاز-لجثىحلىاصايلأءةةله

ثأ.ا)ثامبلادوأقهىادحوةة

*!كللأ

افيحما)هلةفىورت!م5بدأواوةايرر-وأنعلىرأي!ما-:.م،آوأ-ير

1.الك?د-لاةةءمدفىأى):665ةةسلا!وذالأولخرءنثصاخالى

ا-؟وفةا-كاثقهةء،ءوؤ+ةد"و؟-ر-والةالاه-لكزفى.(وانر4إنا

اثيالثاردا:إثهارهمتةادونتة"هانويم-وهـفاتجآت-قاهاتذات
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الذىمما!(إنءهدالله)برالىا،ن،ءلعلىالىكأارا)فستم-"ااط-يخا

.لأ-؟وز،ءلىظر21ولىوات،ذلداءدةفى

الأخرىالدولإلى-مم،-ديد-دولةنتوكا.لاثث+"دولةأفامةهذ)ك

نه.ات+واتهلوفىزأ،هةت511إلىاىاةاار21:عاود.الإعصلإىبىر511أاوراافىء4زةاإةا

ء)04اللهءلىسوله!4وسةاللهءلىص:ابك5!ا":ة5ا)0خةصوعاةت

و-ئال،ا!+فاءاءنوا)دأمإين2إد11وص،تا)5؟ل51إدماءوا)طاب،وعهلم

ءهتكاناقالهر4صيط4محوؤا)؟تايم11و."!اناصهاءنوعصأتلتاتاءن

فأرسهل-ا).ء-رةعداما-اقا)وررءلىاسضورازد.+ةوالثةار21أنذ)ك

وجهات،قااإفىو،ثكأانوأذر4ءثزهوأرلإوصاءلى:-عاواا)ةءلطإذنأ4عا

.اقا-را:ىأ،ادا-وا

صلأوةلآااةثورووالثمهامالمضتار

يأخذأنإلاغا؟-4وما.غاتت"توةهقوممت،الدولةإقاهـةفى21:ارنجح

تم!ظوكبير.اله"تل10:ه-4دورصوتثفى،تات"تامنوثا-ةمادفيا؟أر

قت-لفىواشتركاصهأوةةذءنياه،في.زيادإنالثهء"يى"ولهوآاط-ين

رهدشرع-قا،الأعسا-ةءرلهأنؤا.4حلاوةا)ل51منص:برو!،اطصين

الةرصةقي-ينالأه:اء"-ذهوق.ثام11وأهليادزابئإةا-لةليرسلىا؟"ف

.ح!وة"با)-يناطؤةلةكلةفىا"،المنا-بالوزتأو

"**

علإ4إص!يرزيادابئوءمه-دءثقثة-ةاظاوءو،الملاثع!وكان

.اوةتلاثذفىاقشا)5!زعلىءزماقد-4يحرصو
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.ا)ترضلمذا،زيادبناللهءبيدقيادةقيتاعبير-يشاالملدءهدسلؤأر

دولةذثككانت.يمالهراقإلىلا+ودبشوظوت--رقت:وقيادأابنعكان

محون-ةأمماعلىإ)يهاو-ةفار،اةادء"اكةا،+إعلىيرةأوويةيم!تا)ثام

.ا،وصلضأرإلى-يادزبنارأ-"علىو-ا؟؟شةوصل.حاسيةءوزء"

فا-ةل.تتمحر-إلىأ--بوا،اإدتةةءنالموصلطعلىاطمارل4عالهةتشلى

با.و-ةحفلازءد-:أخذو،لصو11ديازبئا

.لأسهدىاةسىأبئتديزهوو5-ادقور-دكهاأبتد1،رتا12ءؤ:الأاتة01اظ

.يادزابئإقا-لةاررثها-و-"و،انيىراةايارت.نلاف%لملأء54اةتضهواو-

قا"ديئفأرسل.أ)ةكنألفإلىصكن"لأ:قال،زياهابنالخبروصلفلا

،صلاإوةرباإوةمةارتود.لافآثة؟لاءخهىاخص،وادهزمنينكبير

نءاإءركةلمتفيوا.اقضالاواثتد،-دهالأص-ىو665-ة،ز"ء:يومفى

=تود-وىو،ا)مثامأهـلاصهزمو،ز-يادابنأرسكللم!هاالاذينا)قاءدينزةل

.ءاثذرزةلملأا)صامل51فىاوؤةلمو،حر!ءالث.ء4منخار21

اكءصر،"ذاوس-لضءروهوكةر511زا-الذى،أسأبنيديزدءن

ر!أةباجملا-ةهادةبابتة-حىبأن4-)ةالذىاقاءداورأى.وزهة11ءةبمات

رأسص4ءلى،آ%ر-"ثاةار21رسلؤأ.حوز،ااإلى-ودو،أ-رزوهالذى

وءلملأزاةاةةالاواوا!لةدا)515ا؟:-دد)ير،((كرالأثبناءبمبرإداادهزوكهير

خا9ابكل،أنوردتالأ"إءتةوكا.ص!؟ير1)4-"ثمع1)ةادمنة-4تادزابئ

.ح!وؤةا)ظاهرةحطروءيمبراهإن!رخ.أ)ةازينءايبلغ

*-

ذة4اط:،رءناصبنر!يراأووكا-اةرصةا"ذهادءوفةافأشساخهزفا

!-ةد.?ظموءح!ما)ةركط"نالىاإوإةربنهأعاهـ4صةةلممزادو،اثةأبدا
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وا-هوزا،ادهيمبرإص؟شو!-راوةخ!زا-اهطاءافىاهربا)ينوبيماص!مإ-وىو

.4بر؟ثزمادإ.راهبهالهورعلىقار21فا-تدءى.تار21صدا)محوفةفىفيورة

155-4ولا-يمةبا!ازتصابأنا!ل!تار-كاكاد،اقعا،وأشهدهـن.وز"ة-رتو

كهفىاثااعلىث:فابأناشطاعافأ-ير.اد.وزوبرا.يماإ4،وضصجاءة-طبادو-د

!ةاكو.بابهصالى!انقوأماافرو،جمرديمء-ررممن!قتا!ث-5،مء3يهزو

-لما!ه.ناط-ةذىأوا-رقوز*ة11"ذهوكا!تبيرالىابئإلىانضهوا

566؟ادنة

ينالحم!ؤتلةءصهرع

بههـاأخ!اقءن)):نادت"4نادى،اهراق1فىل!-ظرالأمراا-ة-رأنةه*اء

.،أسهو4ءإهاللهصلىءدلآءدمافى:سكءنإلا،ن%ةمو

اط-يمنةةلءخ!مش!دن5واةظرا:ؤقال،الأءمرى!ى)الإ،وأ-ء!ر

صركةءن)-كلةار21دتبررو.اط-يخا-ماصاشص!دءنتلصةة.ف!وع!فأ

ةين.إأباالد4فىءأ-هـاا.ط-ينلةزةتركتلمهادن4ما)):وقال،ا):؟تلآدمفى

إفىو.أس!وفى-كاصحذابا)إذنأةا10الدافىإذنأةاءدأإءسةض

لىلات-وغةإق"-ةةوهم3-شوهما-55ثملىهمز-.،0.عاي!مبالثهأ-ةهين

!،ءخ!مالأرضأعامر-كأابا)ثسولاا)طهام

:ز!ةخ!م4-كل)وكان.اط-ينؤةلةث"ةه+ونأ-ذواوهءذا

**

ةركب-اط-ثنزةلد3ثعنكانو-دىاالزاطجاخهـنروصةأما

.ذلاثإ-د-!رءنهث-هـعةام،ا)!-راءبقطرفىوذهبا"لمظر

و-رضاط-ينعلى-لن4اولوكان-ا؟وثنذىبنشروأما
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رشناستدرجه،لهغ!مماتار21*ةأب"،.رب3ز--ز-لء!عليهالناس

تلهمةةا،يةزرفىتتفي،أدرعوهحتى،با!اجولالهنتارجالرطاردهة.وةةله

.لا-صب-فوا4رثم.فقتلو.

--القادسيةفىبئتتةةااهـينكاز:لةمنرجلينحهصفأتار21بمثو

أءداءيا:ظلرآطفالا-الجهنىأبدبناللهوءبدالبدىنرصيربنمالكما

بالصلاةرتم41ءنةتتم.اط-ينإذأدواأعلىبنا!ثنأيئ،ور-ولهالله

:"مفقال.سقهةضاواةاعاث"ةنؤا،يئكارهبثةاالثهشكر:اوفتا.عليهم

فأمر.وسقتوهيتموه،ستبة،بيكمةبئتادن:اطسينكلثممه"لمر

.فةتدابمم

أهلسيدشبابوققلة،الصاطينياقتلة:قالرآ!فلا،غيرهمبنفرو-ىء

ن!بواةواوكا)فيسيومقالورسجاءألقد.اليومهـمجمالثهأقادةد،الحنة

بترقابهـم.وةسادوقإلىفأخرجواب!موأمر.(اطسينمع؟نورسمن

:قالئم.كز!أعلىحتىقضىالحسينقتلأقيتبعتار21ظلحذاوه

ءةةلة-س،اطا-.!نضرف4المينينفىظالقدمينءفير-لمرغدآلأزتلمن"

ز!!د"والذىكان!كايمصمدنسر"قي!د-،إينللقرإلاهمحةاواؤمنينا

.بادطمرماهمنأولوكان،اط-ينإقاتلةزلإدابئ4و-مالذىاب؟ثى

.ءفيا،الىالمون5(3ب-انبو!رةأو!و)4عهترئإحهرتار21إ)يهفيهث

أبوعرةبهفضصقاومة،!رالأإلىلهحضسهثأصر.أنوأرادعلإ"دخل-كأ

قدءذاعربئحفمىكانو.اكارءندفأ-ءره4رأصصوأخذ،قتلىةبية"

إصلىوهذا،بر-ينءذا:الختاروقال.ةةةلبهمرؤأ،تار21الىأحضسأيفىم

والله!سواءولا،افيانجا
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عدرى311إلى،:تةولبمةعلىفيعدالى.،صةبب،53أتمأتزه-د

أءداء-،كمءلمازةهـ4:ت"اللهزإنرءدأما:ء"يىأبىبنإءةارءنعلىأبئ

وةهسح!حم!زا-اءزتلالذقافهد2ؤا.وشستديذوعاروأ-يرز"إطبينم3ة

ثحرك"نؤةإتادقد.4)واسص-دبنسربرأسكإ)5برمثتو-د.ري!3ءؤاز

إقى.صناللهتءبمزوإن.4ءإثزرررةا!ن!لةإ"وأهلا!ينادفى

كا.وادلملأم،أقي+"إكبرأدى311أي"إذكضب5خا

وكان.?"ةخلوءن،اط-ين"أراهـأ-ذالثهأر-له15!أتار21؟ن"

نفذ-كألكذ!نالئه4رءكة.ا،وبنهأ،ذ)كبفهلأن14،م4ةث-ركأ!و

به.-ةبألماقة!!دالأ-داث-اءتو،4غاتة

عبدوهو-اهـ-ينؤا-لىيربمودهو،؟4الإثمرأسبؤط)-؟ن

.الآنما-يتهينذا05؟نهشأصصيمونؤاذا-يادزإنلئه

يرادزبرناوءصرعؤاصلة4ء*ريم

إبرايمةائدهأر-لختى،4ص!زا1ورة5أءرءنتت،غا&اركادءا

الىو!لالذىزياداةنالم!*قاة،ا)ثحمالإلى4"؟ثمع-4اثا-الأشص!ربنا

ضمتقا)طروفى.لاصاآإ-5ءةاهيمإرإصؤرخ.وءةا-،ء"،إو!لاأرض

.لافآءثسبالى-و4جإث!بحؤأ،الأصهدى،يىيزم4الذىكانا-إلجشإليه

ا)-ير،إبراءي!اوأءسع.بلأثيرذ)كمن31برزيادإنا-؟خماءددوعن

"اظازر"نهربلغ-كأ،إوصلاأرضفىوأوضسلاقإءراأرضوراء.و-ئف

النهرذا5شاطىءءلىت،ميبمقرقىلحتى،زيادبناوأز:ل.دجلومةرءن

.ا!كأومإلىالمهادرةءلىزهزم.ا،طاولةفىوزيماهيبمإ)رمح!بفهوأ

بهـ*في
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فىاءالأءروو!ح،ا)ة-رءةذ4ت؟ثإ)راهيمء:أ،إوؤه"ايوموفى

ز-ممما،12إتاتكاالىأ!ءابعلىر4ثم،"فركهلهرسإةودعا،م3اصءوق

ؤائلا:اب:دفىتطبثم،ءلمي!اوزترايةعلى.ر

:/"-اءرنالثهء"يىذا05الثهوشسطة،الحقوب-ة،الديئأ!ارأدأ"

تها%ايخاو4إ؟ة!الالذى-اللهرعصول.ةتةاطه"اان،عليإنط-ينازا-ل

وءة-4،إ)هـ4ونفارتةو!،هـة"بواتثرأناتاةراماءإينو4ودثهءةئها-او

هابكاوءةء4،لهواهلهشرإلطثةءصفأن4وهةه،ةه!اط"4صإناقثأأن

-باء"ءونزرما-!!اللهزو.4!"ة51لوؤةلزةلمه-ئ،ضةا)+رالأرضفى

-وس!ءاهـ،اللهصلى-الثهرسصولإ؟تهلأإأ،-اءرإناسلءاا؟-لإءحمرإمخى

ح!مو-اءه/"الثه-اءأزد-ايرآط.2رم3وصا-سالىءصمماللهأذهبالذيئ

ا؟ثفىإلاإ؟ة،واإوطنذا5فىا؟ة-؟مبمحاللهيمونلاأنلأر!وإفىالثهةو

إ؟تلأهلتفههآ-ر-صمح!3أأالله3ءإفةد.أتدبممءلىد!"إ-ةكرآءدو

."!!صة"

ا؟م-ادفىء5،3ؤر،واإ؟-صبهيضة11فىم3كاا)ناسفىساروهحذا

.بالىشفا)ةاسر4وأ.راتة"صوتلشحتىر-ح!ثم.ا)ةةالءلىصمموحر

رزاكانهـر4ؤررءو

ءيربناط!*شاوادا)4ار؟.نر*++4وكان،زت،دابن-؟كااي!3إؤةةدم

،تهـ؟-صرءلىلمهشهوزدا-لىىطهإباابنيروص،"هـهـ"4ءلى-"لهوزدقال!و

.اب؟ثانوا)ةءم.!!اءلقا؟دله-5وؤداط!يرىادكلعذىنجالوثصر-"

الحاصهـتاهـاء"ا،وا!ءنودهعأ،ازرا!ام!رءنبا)ةربالموز-4ودارت

خ!."تارفى
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احدبةالراةأتذ.يمبراهإربمه-وهزم،اط!كنةءساةةال11ءإدةفى

قهلةأ.اللهشصعاةياإك:!مقالوءينانم!زةهلا-ةو،اقرا)5جإشإطالأ

زيادإناتةا"ل-الأ:!را"نكأ"-أ!يرم!ه-ذا:زةال.3-!ر!1إليه

الله4ثرطةاذ:د!ضأناثسهرأثف؟هيمابر!اإذو.ا-+وةر.)5،!ةةاا-وإر

إلإ-4!حفر.أعةبءن!-يئالإس،ا!م3ر!ماؤر-يرإن.الأثتربناأةا

.ا)تة-ررم--ةطعةلم،زيادإنارةهـ"-ءلىآاء10ءه.ةةشاتثم.4إأصحا

ءخا.هز)شاللهوة،3الأءظادأ-واذا5از!دوا:لزاو"ةابءلم!يماهبرإء.ل

و-ىعاي!3لحملوا.تذعريرطافيةال-يىص-ويمنة-قىونءننجةللا

به3!وتاضرباو!انصوت.تداطدوخإلاخفةلملاالىهجثارو،اقتالا

.ةكاماث:كبرسهةةوا-"دم:ات-4رحب)!اتةوليمبراهإو3-ان.بنالة!ار

جالالىيهااهبرإو3رد.ء4ءسإلا-لملأرت!ربلملاةة"إ-5ي!براه!شهدتةدمافإذ

.الحاإنكان!مبديهببن

وكلدواوةممءةاص:إتوديازهـنا-ابأصنرمفا.ا)ققالةداثمحذاوه

نهرفىءرقن4ز-كان.الأثكربنبرا!هيمإأصحىإب33ة".ه.الفرارإل!

.شىءءنصوفيهص!رمهـ-ءلىولواواعصة.اؤةر!ن31شود-لةاصاازر

.الختاروا)ثههة-؟ش:اقالهرب؟تهاأ-كاء!!االتءستمح!ذاوه

عا-ب-الس!ىاط.اببنعيمارأنا):عرأيصءابءنإنهكا-انوز-لي

وذند،الأثثرابنإكنوإ؟نها-ةاقعلى،ا)ةاسإا!مزم-تادابنزةمإس

.قإساتارلثثا:دىةاو!!طا!رر!4ةءوزهفىأز:لموئاتالذ،ز؟حمالة-لىماتقاا

.ز؟-هـاصير)نويم

*!!

،قوميا:براهم!اقال،ا)ةةلىن--ةةدووأ-ذوااوز!ةانبرإتا!وءةد.

-ا

قيت،ر-لملأهإت!روا.تفىزت:حز،ا-كائوةار4ءةو"دتر-لملأةتات

12!

http://al-maktabeh.com



زياد)ناللهعبهيىءوفإذافبضوات،.خازرر3ضاطىءءلىءنفردةإةرا

.المفربقدا.و،امثرقافى.ر"لرفذهبت:بنصةينفقد.بهةس.قبلا

أوقحةاه-ذ.فىزةلأنهووجد.با)ةار4جثهوأحرقت.4رأعهفأ-ذوا

زوادكهارمن:وغير!،ا)-!هعذى"نو!ثربل،ير"بخهاط!ين

.اكام-يخق

وصه"،21!اشالىيادز،ناللهءبيدسبرأبثو:إوصلبايمإبراهأةام

،جا،تةدته-قيأنضوه!أننروى.اةصرافىنناء)يتنأ.ؤوادهرءوس

،ءةخرهخر-تمنثم،زيادبنافهء-وفمفى-ئدخات،ارءوىفتخمات

برأسالختاربهثو.اراصءذا-فماتفيهءنو-ر-تمنضرهفىودخلت

هاثم.ةىو-ائر،الحسينبنوعلى،الحةةيةنةعددىاا3إلىزيادإنا

قىحم،ءذااللهءبيدرأس-بالمدينة؟نو-اط-ينبنكلرأىفالا

أقى!4نةت!!رفلمءنإلابالتهاء!رما،اكهسصبحان:وقال،الحسينعلى

ونحنزياد"ناللهعههدبرأستيةاوأ،يتفدىوهوالحسينبرأساللهعبيد

والدعاءالحتتارعلىا)ثةاءفىفيطبةقامإلاأشداهـ5"ىمنيهقوأ.!نمغدى

وغهنا،وأدرك،ثأرناأص!ب:قولسا،ن!14وكان.فيهالقولوجمهلي،له

لاةاكط.في"ل210يظ،رؤ!ن.وصاناوناوآثر

**

يومفى،4670سةا!ل!رم!ناءعاثوريومقاظازركلوقحةحدثتوقد

.الجبارإفتةم1ة-:حان.ايومانةسفىزيادا،نةةةل+ا!ثنةتل4ذكرى

:زيادإنامقتلفىالثءراءحدأوقال

-يمابأصهةإر"يمنطاغيةمازرنإذاالمناياإن
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ادءبدنحيوا)بنوا4ا!ابيماهبنلاء4مهصعةدوس-قايىآا:أقول

!أثوابإينر--ا-ةهلوكبفزثروااذامو-ا!الأرضتة.للا

الأثكر:إنإبراهيم؟دخ،آخروقال

صلالرلةالأءدا?يرعلىءترىءذ-جاةينءركلنغلامأتا3

!ةهلاثةر-يناماةى-دوذقمالاثءظمأا.ؤيا"زبنؤثا

!إ.لي!أءساللهءه-دث.:ةواإح!3،اللهضرطةآ-جمىالله-فىى

،وؤةلموههـادشبناا!ووهز،هر511!ا)ةءسدهذاةاث-5اق-ةوةد"فالآن

لآءر"إذنأ-ذوازةد،اط-؟ضادمفىاثكركءنا-كلشصدوأرتلموا؟

،اروصد-ةهثوخ!متغااأدرءوةدونةوبحلاثبذو،ر!و:ءلملأ4كاا.؟تا

ةةنماهدة"-؟ثي!"نرهوثادرإنال!!ل.ت!م.،ءرأصيد)-كمازتاووعان

الصاوباصمار.اقر511ا!فاؤدو.اط-ينةةاسا4ث-رةذ4لدأتا)فا،أ-اة

.وب.-رووؤهتأ-داث-رتوأ،المدة.ذه

؟أصرام!ول!ز

تة!ةةد،لاث11?دوأءهةإىأظرو-،ةءن"را!ارتوم"يمةهزأما

ن.ةيريمؤةلو،!ذرثذرزث.وآاثإا-؟خادبءد)ةد!3دااة-ء"باهةكار

أل!اوؤه"!نبا)ثام11إك?دإلىو!لحيناصابرأن)دةلملأ.زوادهكهار

نأأ-بروةاواةالى)-؟ن.أ-+وراأكلقبالأءى!ووث"ر،الألمأثد

ء4زقئتلاالذىاةوعا.نوكان،ا!هكرواابلدهإ!ةه!)؟نالمالمثءبد

،؟ةادأز"ذهت-ت-ةونثام11ا!5لاأودهو)-؟نأاطقرصافهأعلى.اثداهدا

و-ودحفىوا.اقا+رالط51ةةلمهالذىاط-ينب!ة-لءلازة،مصمر-اإذ

.ب!-ا-إتاكأا!ره"اازه05-؟"و؟ن3ب؟ثماقا؟"ويمءا"را!زإنا
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إ-تولىأنإ-تماخلانهأءرفالماكءهدأناظازرموقمةةتائجأ!ن4وكان

تاسصةو-ساقرا)5خ!ة-ر-أز*لملأو.لكذإءدز!يرغير)م!د،اقأءراعلما

نأد!و،دة11"ذه?ى!!دإلااتإ)قيا)ة"حاو.لحكاإ1ءهد3ثةوا،؟ءلة

."دة-داتاءإ-رو5تخذوا،الأحوال-خيرت

زةلائاركة511ت"ة"ث.ديرأنإكاة)+هدتةهتعاكان:قأتر-م"و.ن

ن!نهأإذ.ة")على-ةطوىاطقيقةفىح!غا)،أةهةفتكافةد.داثزإناةي!ا

-حمروه11-لالىذ)ك-ادإزاانمنث!تضإصأنلهاوشير4صاطءن

يةصماإ-ديدآ-دء!دابدآلضهودوالماكء:دأنشكولا.فهع!1)40في-إرن4و

لهةخا،شديدةةزظ:)خهدوإلىإ)""وونظر!اأو،دالتاسأنبدولا.-لالى"ذا

.11إكعهدشى-صه"ثةعاحاودالأسىراد!إناظلكاناةد.ا)!خنرشههون.

اطا،شصيدالرؤا!ا)15-لار-صورو!-ءدوةالصورا-ذت،الظا!زاللحيث

بق.ا-اادا)+3أبأوثرونابرىءاو،اللهبن/داءار!االأ.سوعابد،إرا)ةد

اةءة-قالأ!لبه-ثأتح!تاو؟."جاذ،ءن!و،ولاصورةةتف!

.المر"وةولهالاو-دة

فى)ةةت".الهوأوركء15واثصدأدإهإلاصما-تةكاما-دةاوءذهاحن

.ك11ءارذه5د3)ةثالآن
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دكطاليطااغضاا

اقوىبينصرع

،اءالأ-زة-.4ءةؤةءةةروىالإ-لم!ءهـ"4إترا)5الدولة-5؟شأنجم!نءاط

.-دةاوادولة."ذإةتصلةد.؟ء11إه13إءص"إزعةاةةتزوى3إينء"زءوو

بربةإ-نا-د-و15وعدو،وا-فىب)صمارساو.ا-دةووى13في-ارة-توص

ذلكقأحد؟ن01ذلاثءيرعلى-ةإشأنء-؟نولا،ا-د-وآ!ودأن

وعبدالثهصوان،نءبدا،لمك،يناعاكزاز-4ؤثبالذىا+ءساوهو-رأ)-5

أحدحمن!-اإةهـاتةةاةرقا!يناظلاف-دثو،اظلمرفة0110 ءلىرثرربرى

.ادهذءير-؟ني!4زأورمهتةأو،اذ5غيردةة51

،او=دةءذه-ئمءمحتىأوتيم"تت"أأن)؟-ةماجأ-دماكانأة"دا

اركالمهفةهـجةكلثةوؤت؟نشىءإنص.توهة!اسص-؟ونمنتدوءلى

اوحدةالى-؟ءل"ةاكث-؟نوأ.الدولةأنحاءفىا5رصا-دوراكأكاأتا

1)!،ةاديا-5ا،ذاءبو-باءدتا-ةإةتةةد.اطربءهدانفىا)ة!العر

.الدإنءن--مرع131تظنكان

،يناطروبأوالحربةاك3ة:!ةمددة-بماتفىبدوراطربوكانت

اق11+ر/يناطر!وهناك،أقا)هروا)ثامبربنباطروهةاك.اثاموااطءاز

و.ناك.4ا،ةءارصأحزابهوبئنةسهاقا)+ردا-لفىاعةادهـا)ءسوه.واط-از
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حدذأو،ا"-!اتأءتت04ءاوشص"تء)هـ"-ر-تة"4زوىبينو.؟ت"!الةضال

إقىأأنةهـفى"14)-ءاصمه.4-داوأا)55ءءنصاءلةالصورةحون-فا-ص

ايخهاعاءصااردفويم،رك1511-يرلنرى،اببهاتذه5ءنص!لم!ظرة

هـخة.ا"!اوىاةا

وأكاماطجازنر

لحربا4ةه-دؤ؟زتكاالذىاوةتةةسفىنهةإ:ا)ثامواطتاز؟ينماةأ

ف!ا-د.تألهزاوذكر،،قاداأة!لافىأءرءاا؟"اكأام1وا)ثاقر511،ين

3هـءوقهةئم(565لىالأوجمادى)دةراوعينحمصؤهة:!15ءةان"وفةان

الأولى،ا،وةءةفىأا)ثاج!شاة:ءصروةد(670س:4رم21اهلأو)ازراضا

وؤةلا)ثا"قيا،وؤءةفوبهردد-ر4ح!.ةوا،كبيرةبؤ-ارأص؟بكانإتو

فى:نةول-أ،ر-لةءذهعلىفثص11"ووكان-زيادابئافهءبهبدقا:د.

حرباكزالأفىوكاأت-شبررىاطروبءذهةيهكازتالذىالوزتةةحم!

الحربكازت،اوزتنةحمافى-اقا)+رلط51أث?ة!نوااةالأءوالدولةبين

إلماثاء.-دةيخاشسةاإبكة11-روهعا،اط-ازوا)ثام"ينإث!آ15ر-اتدور

"؟-لمى.الى-!5":ثأالزبيربنالثهءهد))وهو،اظلافةعإءوءناةسه

**!لا

-إلاىءهدا)ء4بولؤة:.إتاوسةابدأالذىءو،8الزبئاللهيدوكان

رأ-4علىش؟ثآ"ر"يرابنو-"-الوزتذللثفىةدطينعلىأء-يراوكان

جهةمنا)ثاملةزو-قه-لمنذلاىدالىأ:صرة!كاكاى4!ءب"أخوه
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ةبلوقانلا.ؤ!دا.،صاصمبكلسصه:دبئكل!ووءههالملاثءبدة-رخ،فا-طيخا

.ازالحبإلىا-4أدر+ادة،ماينفاثدخلأن

ءدد.-قهلن4أءده"وكانأو-ص"ثاان.رو-!ز،ا)ةوروعلى

ابازالىوو-2"3الصكأا4دببن-بش"ءإيهقا"بىآوولى،لافآسه+ة

كا-بهش5ت!لأنزءلتوفىءرواق)ءن.مكةئما،دتة،علىالاسآ:لملأء

،لاث11ء.-دءمدفىبرالىابئقواترينوإ؟ة"اطربغصإت.مة!د.إلى

ته.يهة.أولفى

المدث:4عندوزهة

.وكان.4ا،دتة"نر-ءةرءلىصإر-ئءةاو."،يلتىأندونالجافسهار

اطارث"وهوالهءسةعلىعاملهإلىرصهلأ-،-دو"4ءأحين-ا)ز،برا.ن

الوؤتس4أوفى.لافآ4لا5نووجاث،إليهةوجه،.تةةجىد."إب"ربىأ!ن

الأ-رمم!.ابثوشب!رل-كأ،دوا)5حليماصآهكء:-دهءنص"ثاأر-ل

وكان--"ة11-د%لادلجةبنيش-5ود-ل،و،دد"زمالجيماش"ذاحلأن)

اللهرعصولءةبرعاىو-طب.ءرواندارفنرل-655صصةةرمفهانفىذلاث

هـةنجهاا،ؤميرأا-ذو-لزا؟-لأح!م،تة"المدا!أدهمفذوسمءإه"افهصلمما

.35نوود-امثاأ!ا!روبا؟لة،ب!موا-خمان،عثمان

ا)-جىتشااةبتأ-ةا"رأسهوءلى،ا)5ءسة-"ثها-دمءة-برةا*4ثم

لأن،ةا،دتةفىاهـةازلهره"-طلاأنبهاكاأصهيميش-5"ءلىشهاشزأ.".تا)ضه

!ؤر!.4دتة11اطإدصأناطزهإله)014شبخفيأقالأولىوأنء)5"،س!:ورون51!!ا
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المدت:4صوا-فن5"ب/-!دالىت"43إ.ءانفىاب؟ثاز،قىا)ةو،-لجث"!ريم)أ

.؟1)لر،ذةر):إذن--.كأ4الموزهف!ذه

.ا)؟!رةأهلءلىا)مثاهه!نأ!لجبن4ا)ةهصكان1وؤه-114أولوق

ن"كلة-ةضفى،دأرسافأنروح"تأأء-دزد"كانا-ةةفا"ا-؟ن

نءاةوماوإلاأولاءرهتمثزلم،أاثاال151فا-أوالاؤة-ا51:اءؤفى.ضالار

ا!رهلازر-وءةدد؟4إنلجش-5أصءابةانرم.كمأحه!لوزد،ائ!مور

دلجةبن-؟يشزةلسصببأنرواثةوفى.اثاماإلىببنهارإ"أصحاوتةرق

دخلزلىط.ؤ!-لمهبسهمرماهالأسصوارىشاهبنيزيدأن((رذبالى"أبو

نء"،4فياا-ودت-يضفىثهابذا5يزيدءلىوكان-ةةد11نوإةةصرا

!اطهبان5ءلمه"وص!وا4إا)ناسكل-خما!ثرة

رىلأ-ا،اتةةادفى-و،فىءة-دصرة2اهاجهشئدزافيةأداهلألهةايصةو

هوءا!،اط"تهوليماس:نولو)ةزومجهلو،إ"ا-وةرو،ةقهالايس31بر

فى31-رى،1ره!،ه%أ-ذآوزهة11ذ.5وااعتبرالمدثنةأهللأنذلك.اطخف

عاءين.نحوقبلحدثتا)ش"اطرب!وزءة"

-وسفاما)ثإلىا-اءد)نابينا!اراين!ن4أة"ةااةالىوهآرذومما

-4إشكلهافى.ذاوكان--اطجاجتة"وا،اطجىاص!أةو:فىالةةاط-مبنا

:تةول--د"زيا-اط-بماجو؟ن.فرس،على-إفد4ا%فةوسهزأردف

-5؟ش-،شفى-أباهتهى-آ-ش-لطورنتيم)ةد!؟"ا!زأزبحءا

وما)ةماحرأنإ)"أاء-هـل4ةإو،يلا4لملأ:ين5ةافركض،فاصمزءةادب-ةابن

زنا!!ةص%ؤ-

!**!
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خلافقهءطاحفىذلكو؟ن-ا،لاثيد%اي!"ا!زخبروصل،ذهكلو

نمسهفىيلقأنحرياالحادث!ذاو!ن.إطزن!نقاصلبفيرثهرأنبدفلا

الثقةق3بيروكان،اضجةأسنقكانالمك1ءهدمحن).اليأسمنشممورآ

تزعزء"لاي!ث!ن-اطوادث.خبر-"!أذبه!-عرفو؟،4ةف

ئد.ااثدأ

وجمل.أبضماط-ازتهو-3آ-!-؟ثآا،إكأرصصلءهـر"ا)ةالىالهاموفى

إلىابليش"ذافوصل،"ا!3بنالحارثبنالملك?هدىلافيقيادته

ءددهذا؟نكمالأخباش3رتذلممحن).إط-ازفىشطل:؟ا)قرىوادى"

"ة!دأ?داإإكأنيظ،رظلذى.ذالم!31-ثرءن-"دم4أأيردأ؟،اب؟ش

كانو)-؟-.4،للأد511اةلمبحصةيةء!واءزإ؟ونأناب؟ثها"ذاإر!ال.ن

.ا)توةإظ!ارأوا)ة-وثفوب15الإر4!دإ،14-ر.ءةاورة9أش!ه

بيرالزبنواأ،خهارإين

خا!،21زوة،ينو!ءبفلاشهبماك؟ة!ناصهاولت!كان"ذازدومدءن

بير.الزابنزوةإكنو،-يأءذاقر511علىا-ةولىزد!نالذ!

،اط-ازإلىلهقوةلإريىالإةرص،اذه5لم!زأنحرةاطةارأنذلك

خده-ثو-دتوأنيهنذ)كإمدثم،(!تة،اإد"علىالايمهتيلاءطيعيىصة)ءا"

-ببتإنأ":له،ةولبيرارابئإلىة-*-خب.يمدفىيحاعره،أوبيرالزافي

طاعتىءلىةتيمإندا:إبرازاابنلهح--بة؟،أمدد-بئبجيماشأمدكأن

ؤء-ل؟زهلماثا)ةاسلطوقي-اح!،إلملادىإلىاب؟تهاته+ثأن3ره1.فا-ت

وانر4ابن-ت-د"نا)ةرىادىإوصنإلىوازإ؟-يروءرهم،ا؟،صى-إ/ةطد

\!9

http://al-maktabeh.com



ءمهبمثكاواءدافىورصبئحبا!ثص"اعه"بىآظتار2أزدعا.ت!همفلإقا

منفيهمولإكا،والى11ءنهم،يمأ)حن-آلافثلاثةء-ددهجاثآ

مكاهفيةا!!"لدخلحتىت-يرأنا)ةائدوأص-!ائة-ء-يرالهرب

-.صرا؟ظيأة

ألةين-ن!وءدده،مكلمن-"ثمبيرا)زابنلأرسهالىتتزةس4عاو

بن.ء.اسل!قيادةقيتتطه-ةالأءراب.نتقا)طرف4إليبةفمن4ءدا

طءدالا.---لاأنحةأ.صإهأالأة!هاأ"ةاء..سصءد."-

ءهءه"لو-وبرد-وو،ر..لى..ت

صضاعهاس،طاب،الىزيم""اصي"نجؤ،الجيماثانبل-ةاؤوا.:""وءنتار2

فرز!ى.عبدالملك-يشبة،عارا)ةرىوادىألىببر؟ث،4ةو-4ءهأن-"ليةس

-((المدتةة"يد-لحتىيترزتلاأنبار4121أوصاهإطوةةا-ءلحهشر

تادعة.الأمروأن،)يرا)زقلاء-يرت)صأنهعباصؤ!لم

أي!مإزهءثنار21قوموضادع،ا)ةرىوادىإلىءتمرفأنهتظاهرة

.إ-ومبا35فةاجأتر-كلأ-ذهمثم،ت:ةخ!متر3وا-كأواتظر.بالهدايا

.ازت-لمو-كأيلبثواوأ،رجلما!ةإلي،حبرتفلمأصحابهفىورىإبنفنادى

زمؤهح،ثلا؟ائةنوإلازأتوهاوركطإنالأصحابأمانرايةءباسورغ

هم3-!ر1وماتفرجهواالباقينخلىثمماء4،ن!و!خ!موزةلأدركهمو"ؤلاء

.)ر-ئاراببشذا5به-ددج!-ذاو.المارتقفى

راالأبرزت!االأشرارالف!ارإنألا،:زةال-طهياقام،مأمره،باةف!ط

دع"دى1،3إلىبوككل."صقضي!ءوزضا،تي!ءأأ!را؟ننه!لاأ0رالأص!

3!انأنءلى،الأول!ن3بر1آ-رجإثآترس!لأن4ءإثت+رض"اطةةءةبن

ذدد،ءلىالمهدىبواؤقزا،ا.الى-تا؟أى:دهيده-أإدت:4الأهلى"الممدى!
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11-س.فىالجهادروتؤ،نوايا.إظمارعدمأى:"التقيةداإلىيميل؟ن-لأنه

،!ل!

اةرىاوا!ى".ن-4إلإ!األضصأنس.فالذى-الثامجإشوعاد

ن!ثجة.إلىتصلأندون،اطجازلضطفى

.ا)مراقضد"ظممنبرملاتهتةومزيادإبنكان،الوقتن!سوفى

ا!/ةة-لةإشا"ذهةخ!توا.تار21هنم،أولاإونالتوا:أثهـء4ابلهيقاوكان

.زهل"نازصاةكا-467يصةئلواأفى،جي!هيمةزوهيادزبنا

المالمثعبدهوزف

عشالأقوكا،ت-ا)ضشارب"ذهن4اس!أتجالكاعبدأنلدولا

قا-راايةةخأن،5عايماالوالأ-و،ماوؤت!إ-ةطلاز"أ-رة4تجارب

ا)كطحلا-ء"عإوءنأة-4ءنادؤاعبابم-ءفىأن!نمةاصزلملأ.ا)تجازأو

ن5بقب-!اوماوكلءس،ا)ثإموهمحا-ؤجمهالهكل--مروالأ.ر،حم-"قيت

اؤ.اطا)+رإزالةوإقأطكأاد!!هد،اوصتالأه:ا?اى!ذهفىوثهةهد-ء4يةازر

.أطالأ-وا!نية-يروماأحىداث!نةهـ4توصدبكاوذلاثئلارسا4وتمية

،104إطا15ءواشدبم""ءو،الاده"عا-ممهاءدقراتدءيمأصرفا4أأبدلاو

،وأنءداءهأادإيجىأنبهإ--طثلحوىج!شكلدادوإ،الدا-ايةشدثو!او-ئظيم

كأ4وا)ظا):كأاخصاءةا-ا،تإم!باو-تايرشاء-يخا-ا)حر-عا؟مثءيد

.المرةهذه

***

كان):4دون4زتادا.فوالأنشيخا)"،!ا!ارر،إلمكاء:دأنواواغ

!أخاظلاياقىئمأدا،كانإة-عىاض11ءأةاإزةلمهدكانفة.لهوالزصراظير"دء
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والةفورلهاهيةحرا1النماصرنةوسفى؟!"وبر4دتودوالمالم!ء.دءلىإبو

ذاقولما.م!511"اةأةىبم-ذالمك11دءهصلةأةطهتاؤةدالآن4.141مة

ا،تفابينوأثطاءءيوب"ضا!وؤاسو،الا-اءههـنزآألوا-!ومةن4الةاس

-ارالاصص:قرءنتب!!وناو/دأو،والنزاعالصراخ!نكثر-اوسهة.و3،ءلمهيم

قوالنظامالاستةرارإنإل،غيرهن4أ؟ا)؟سيمأنهاإإك?د31إد!

المةارنةعند-لهللاء6كأافإدعو،و!صراث،5با)ة"دوقاة-لىا،-كه

سص-يموالملكءبدنحوا)طيبإيلاوهـذا.!حهمأفضا!محونإأنه-بغيره

اءهأ!أنالأنتظارمنالكاعهدفيدمماأهـموكان.ألىزتممرورأبض،

الغا)بيمونولا،فآ!3بمضموث!مف،بحفهةمضهمثمأتل-يزآون

.ا!!زوممنحالابأ-ن3ءصم

دولةإيناعأصرايزثبأن-خمافءان.ث-مابلمونأعداؤهظلةمكذا

اقوالهرعوز"ااق)33دوأةاضأءلمادوالةأقامالذى،2:إروابيرالىلآ

إيخاوبينهم:بيرالىلآدولةزيام،دهءةذآفىدااعالهصوكان.يرةابزو

هناككاكان.فارصإلادوالأهوازفىدولةهـ3أزامواالذيئينفىالثااظوارخ

.أخرى.واصعوفى،الأزطار"ذهداخلفىاحفئ

الزبيرابنء!ن-من،والختارالزإيرابنبينا)-حبرىا!!ركةجاءتثم

!دخلقأتنوىوهوف!ا?!-بءةأبهساعلىواليا"مصحبا))خاه

ذلك.ءلىاقرا)5قالأحوالوساعدته،وا)ثه-ةا،-تارخؤاصلةموزء"

ال!راقفىءصب

الختارأمروح!اية

المراقءلىأه!وابآ.!5أخاهإيرالىبناذء:دعين،67صصنةثلأوافى!

اسجص.اباإعلىأفاخ"ش،البصرةإلىلهبمحفىيمةن4ب..!5ؤقدم.4كا
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دير:ا!ابئء!هبةرااوؤ،الةاس4ف!هـزا.و-مءنفالكإمح!ثؤ،ةاغا4وكات

-يم.الىار-ناللهإ-م":قا/لثمعاه"،وأثنىاللهدالمنر،فز!هءد.أء!ر،أ!كر

قإناءونزرث!وءى%،!ناءإهك"يو.المببنا)-إب%إت-لاث.مط-

طا!""إ-تصهت،!آشبأهاماءلوصالأرضقعلأفرعونإن.تؤءةون)ةوم

ث"شوأ-،يئةصد11ءنكان4!"ء!ا.توت-قشي"!بناأب!-بئ:!كام

نبرءلمممو،الأرضفىااصصة!ءةوينالذتلىءنأني!فىولا-ا)ثامنوهبي"

..ةأ"
وءامانفىرءونورى"-الحجازلمحوبيدهوأشهأر"-اره!ناوونجهلم!م!ا

.فىلأ-ال!وةةكأوببدهوأ:إش-"يرذرونكانماخ!م4و-ةوإ!

***

ةرهـو.أفىاءويئالذ،احوفةااهـتأءس4الي-ةسمصءبوصلأنبمد

وكاان-لزهشاءاي!أ!هـا:سأقها1-وءعا66.5إقا-ااماهااصرآفىرتا2صدا

4إ!اراكو-4علىهه4اتفقوظ.اقي.ىفإرفيا)محهيرثبثا)ثيخامزءته

باشو-ا!.!!و-لم!معلىقربالموالىالختارأنشكواهمسأساوكان.اطقار

،إكلذأيضمالهءس-افممأثساستاءوقد.ا)هطاءلهموأ-زل،الهربكم

ةا\21!ل!اربة،صثشكةملة2القيامءلىالىأىخاتو.إي!6!إفا)صموا

.مو"ء4وءلىعايهوالقفهاء

نءهوقوادبهأص-ا21:اروعبأ..ادالةووءمهكهاربجيشه.!همبفسار

يضهقولاعلىغانبمدأ!انالأثتربنإبراهيم!ا)محبيرئد.قا)-كن،الث:هة

.اقر511-نوبق3المذار"قالجإثانفا)تتى.الةةالسيحةفم،الموصل

+دقوإقتلانتمتئم،بليناولمنالأبطالةيهاءبرثديدةءوقهةفحدثت

ن4مثر!أو3-ان-بر+3الجيشر-الةبهدأ-تث،4جهثاموا!مزالختار

135

http://al-maktabeh.com



اكارصؤج.ال!لأ!حابث.ئهةطإلاالجيشذلكءنيةجةلم-ألىالمو

تحاة،يرأأتدءنو.لىلأواءنعضةآشدأ4ؤت.تجرو،-9ةبة4اإصريم*قاو

.حكة"ا1قا)"ءرإل!زذهب،هـ"أصحاءة"قوتةإ،ا&ارد!برة"يما!از

،ااوتءلىمء!5وهو،-اءةثج!فيقا-ل،زلمهلةجماء،تفىفيرخانوع

المادبمء3اةهو4واط!ارلط-كأ-أتداء"حملىتتكزلأنتة:لىولا

4ةإ-5ربتضاظلو،لملار--ث"فهوو-رخ،)4-4ط-ةيراوأت.هلمااو

:4اةدواتودالىاراأءرخ!قأاةبذلاث.67سهة"رهـ!انفىوذالمص؟زةل-ك!

ودءن-ءإمو؟!فءامءكأأ!شحموؤةا1فى-ممرأاشااثه!ا)"دو

الذى،تادزابنورأءحم!م،اط-ينقةلةهـنالاةخقاموهعاغا-ص!اشةدتأن!ءد

.!ءىزيما/؟طاه-كاالخازرفىزةل

!!!

إذا"(ة"قا)ءرإلىزدء-يخا،اطزاإذوصدق.."عتهاطةارأدى)ةد

ز،و.؟أقىإذاإوتبا!وذل1،ينؤصة11صدوروشهةعا،جنا)ةيىبةأرأدرك

،؟،كرساتو.تإوبا-حةم-ليحةأ،!وغيراثبةارو4ةعأصثنأد51

عآ.اتثلم!مه

رجلاكان4أأءلىفبرص"،الختارثء!.ةيرة!واةاساةهضفيبو

دءوبهـتفلا،15-ةادزرص!نغزا،)نؤ-"االجدف-ة:اةت-*عا!ا.و-آ

دالت-بمفالخقار،ءروولا.ص!ذاببا)بهضميصة"و،15!روتإثهه"إ

!رذفىافاساوتقبع.4وز6يذعايهويحهلمونة!م،-يا-"قون-داءع:يمرأ

ا)ن!وعلى-وأعا)"الختارختاردراسةد؟ن.فيهأءداؤهؤالءاير-"كه

ة!و.فهد440وسلا،ثء!يقهوزوة،ءةهد-4!دقيمءا-بين-)خاةهىالأ
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والأخذيتاليلآأصرةوهو4-أجا"نوماتعاشالذىئهلمبدهـخا!آكان

ابصالعلىوكاق،ا!دىبا)قبالذىع!بئطمدداعيةوكان؟بثأرهم

ق4بوداهالمداربالى؟بلكات"-ذاأنءير.أوامر.ويما!به

خصيةوهوث.الشيمةزعاءأحدإذنظلختار.4ف"ا)ظهوريديرولا،السياسة

:ؤقال،ءرةاطجاج4ءةسفلوقد.الإعشإبنير،يةباطيو"ةإبهةعر

."كان-أءداءوءقارع،حربوء-+ر،دثن!-رجلأى!*رهلثهلا

اما)-كرعايهصلما:ةقال،إلخقارءخدهكرذءبامىانجماأتوروى

بباخكنمأ:ءباسبناللهبدلهاز.يراابنقال،الهتارق!لولما.ونادكا-5

إإةفقدقال.ءب!أبىإنا:قالأا)-كذابومن:زال؟ا)-.كذابزضل

كا*:لزا.)4جعوءةو،بآاتهعذهذهتتءرأ/ككأ:لقا.!ةاط-ز !ر

-ونؤا.ص-دورناغايلوثةى،ثأرناوطإب،ؤلمتكةازتل!حبمل

ت-لزد:عباسلاإنبيرازابئءروةوقال.واك،تةأثماءةا-زاؤه

،*ثويم4ءقباحماةءتقد:س!15إناؤةال.4صهرأاهذو،تار2،اابمحذا)

.(هـروانبخهإلاث1ء:د:ث*ئ)ؤلملأوإلا،أتمزمفأءوهاصهدزإن

***

ءمممااتةهاقد(اطهة:"بابنروف511)علىبنوعدءباسانجاوكان

وءإبةار21ظ"رزدا.الأمةقيتمعحتىايمالا:وقالا،ازبيماراابن?اتهة

علىعدبيرازاابناشتد(أهدىبا)ةبالذى)ذا5عدإلىداعي!ال!وفةعلى

21!ارايهافأرسل4.ايسؤة-داكارإلىعدفأرسل.وهدد.وحمرهقزمزم

ةلمف.الطاإلى!+،اوذههوفيةةاطبنعد!ؤلصوا،لافآة"أر.عد*-جيماثأ

الختارزةلز:-د.4680-ةفءباسانجا-وقثم.عباسابئمعفأأموا
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علىزظل.ء4ا)"فىءإيهوأ-014\اءدعلى:يرا)ثبنااثىبدسء15ئااوءوت

ح!ون)5يخرخأناص!أرثم.يررسه"ئ!-أإداب؟كاذا0ء*4و!ضا،اءةة"اء4

بمازهقى،اطاءفاإلىءادثم.ا:اما-دودإلىز-ار،صاالملاءهدصوإارفى

وسص؟.اخ،الأ-يرأصرفةخمواب!رازاابنتلاإة735ءمفىأط-اجةد!-ئ

بدتأئا+"اثهازءيمهودذاوءد.إوردة؟ا4؟سى!حا-الماصااأ-*د-يةءذ

"ولىعرةأفيك!إسانإلىأو،ءولاهإلىكا؟-انةأ-5-"ةح!؟-ا"ا1"

-3ر.صوقد-حكزة)باالختارعا"شسأو-رسرء؟شادىكانالةببره

.الأ-داثفت

وكان!كاالأثكربنابراهيم"إلىء!-بأرسهلاطكارمقتلبعدو

أ-بتنىأنتإن".لهويقول،طاءتهإلىيدعوه-ل!خىتارا،و!كواى

ن!الملاثءهدإليهضب3؟ا-"بسالمتأرضن4ءإ04تغلهومااثاامازلماث

ثأ.ا)ءراقفلاثأجبتنىأةتإن":لهوهـقول،طاء-،إلمايدعو.!!أاماك

ورؤساءزيادبناللهعه-دأص؟تأكنأر:لأ!إبه"الأشزابئلازقال

مصبإلىف!ةب.ءشيرقلفأظلاحنوا.الملكءبدكههتالثاع

بير.أزالآدولةر-الهـنوأءبح،اء4إوأقهلدمااعةب

**

نتء،4--.هأ-طاءارة-ءبالهراقفىلمصهبالأصا-ك!أنيى،و

.س!هتإلىوأساءت،صارةس،اصصهةئجتا!1

الختارجندن4يدهقوز-واالذيئالأ-ارىأخىذ4أةذلأ!هءقدمةصفى

يرقوكاداسضطفو.أنفبد-ح،علىنزلواوالأمانطإ.واوكانوأ-

نةالضلمجىلمون،اء!إعدنواالذيئكاحموفةأ1فأشراقولإلىفةأصعاد،لمم

.الأسارىبةةاطفأهـش،ء،جهم
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عنهاللهعةاء"!ن4:بيرا)زبخما؟ا":لهاتالىمما؟نإنهإلمؤرخونشوى

وا-:اوءإة-3زهإصمإسا51ن.2!ا)ة!.اصثأءن!عا"بو!ن،ءزاوزاده

أهلا-ةلمف،ع!ةا?سل51صنا"!إ-وخاخةإة:اءاإو،د،ل!ولاشكا

وزد.ااصط،-وثما)ثام51-لزكرقأ!وح،هواا-:هثماا؟ةةإووةأ.ءسا

/!ر:الىبئث.!لا:مم4!إوقال."اءفيوفاقيز-دروزد،س!--وازأحبماص!ء!

أ-كنه."كنىء:اجممؤا،ض!دآا)ثاملأهلىقدء:ل!4ءلىواش+إةا،ةإخا-ةلا

يرتدونأةوالذيئكاعوفةااأشرافرأىءةدنزاطم31سص"ث!ؤلىأنكاثإصد

أوا-ثرنا!أ3ماةأ-وفىكرؤرقودماؤةامع!"تإمت!لمما":لها،وقالىم15الا"

ئةسهماعددعوكان.-برلح!!سصىةةلةوأءرهؤ!ءأىلى."!لح((ا-ش!

كهاشص!ورثارا--يماصطأ"ذا3-انو.ا،والىن4لافآوسة"ربا)5ءن

ئه.ءبادخثةةقولاالإ-لملأمروخةافىث-ر-اةاالىأكل!نكلل!وكان،ا)-خط

ابخاأنا:وظل،ءإ-"ز-لمذلاثامدسربنالثهء.دلقء!-تاأنروى

ا)قبدأء-لمنلا!آش+4ا)قا-لأنت:كلرابنلهفقال.مص+بأ-.يئ

:صسبنا)4ةقال!--رةةةريماةوعاإممم:ء!ه+بفقال!!-دةوااة!دفى

!"ءصفاذلاثدكانأبكاثقىمنء!اعد!مزةلمتروالله

حمرتبةتإتثاأمدككاأنهالناسثءورأ.إرتالتىأيضاالأ-طاءومن

أنت.إقولاثةيهةةول:ةةاأت،زو-13فى-ةولماة-أ!ا،21:ارزو--

زوجته--الأأ!ىارىبث-!ربئالف!انة"ت.%ة"دطثم.ءسا-13ؤأطإق

إلهرهـ!!اةأ..طآصاء:-دا؟ن،اللهحمهر:إتةةا،-أ!اة-الأ-رى

الإ4فحةب.ةي!-13زأنءمتزاحما:ولتةأحفء"إلىثمعةب،ا--نا

ةةتلتبصا،1
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:رةهءةبىأنجاعرالثاعرظل"ذاوفى

ز-ثلعندىامجا"باأءجب.نإن

ثإجرمء-يرءلىحزا"-قةإت

وءلىءإهيالوالةةطاةة-لا3-ةب

صاءهـ

درهالنه

أياتا)خا

ءن

-ر

لهوعما

ل-"ن

لرولذا

الذى--"ءمهءب"ثت!هـةءلىوءآصباقى15وض!يرلأشطاءاءأهذ

ولا،سهةابااصةةيةقدشصءصنهأءلىزدلهىو.أ..لماثدا+ه6*تز؟و:س

.ازبلاهوت:ظرولا،/"أصاا+ج"ير"ة؟ن!ر-

المتوؤونؤرونا)ثاأوأوووأر!

.إقرا)8فىالثا)ثا-زبا!و"ذا

،ا)ث.*4ءوا):الىوا)-زب،ازإ-يراآل-زبدهوالأولطا-زبزا

،ءةةازابالأ-شدأوهو.ارص!صاوا:ؤلاء5"واثاخااءو"-زب

.اة-طر15ثرآ-أو

ئ!ادا-!مارآأواو!،،اقإ-راأهلاصممإ-وءلىةا-رارخاصاوشالوزد

ولىت-ة-كن،إلاث1ءبدلدىكا!إثااأول!،و!يمونبيرأنرالآولة)جم!دد

؟3ورخ5إدأواتويمأ"مل!ن.أزإيرالآءلصرلوقا"رالى-

***

وذلاث،يزيىء!دولأق4وت4الأالدولةءدالأصيرب"ورت!مارخاضاوأبرلمى

.ةالبه-والىيمانالذى-ضاكاأزيادإنا"ياسصأس-:ب

صبرآ?أمخيرات،بمفلو،ا)--نبهـموملاء،لإدزاءضاءلمي!ماث:دؤ"د

.اءلىز--ا!=ها.كاا)ةأدا"-ء"-.!.!!!ا.
ىإرج.م.ررءهـأطهعا055بن.رو!ا+لىر
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ارجا!رويبئا-دشاىا)ةاطأتءن!انو--أسءردث!رلالبوأ"أخوهزياد

!ا)يهمزأر-ل،ر-لابينأرءيرال!لب!أخي!نولم.واصخمادهلهبادته

(آمهكاصهوقع4فىالجيشذ)ك،لالأ،وف!زم،ألةانءدته-؟ثازياد

:ا!اوارخاءرشصظلذلكوفى.وازبالأ!ه

!ونا"أرصصسكم3وإةةإزص-مزيماؤ!ن4ألةطأ

خونا4ءؤاص!وارجو)-نزسمكاذاكا؟حاذإميم

عهطد-عايه--لا!آ"لائةءدده--آ-رجإثازيادا"ن"مفيرد

نأءير.وسصةينىإ-إ-:"وذلاى."لالأبول4ز،الة.ثىالأ-ءسابن

يادزأنجالاةة.أ:ءسةاق!ارأصدفىواءةا)"ذأ5اد)بقىصدارخاظوأ-!

.م3ت-ةاءصاأنأرادوع-اءنهمزةإ3وأع-ثر،ا!!أ"اد!فى

-يلة.ةصتذاكرو!ا-:ه+واإذاو!-اطال"-ذهفىالخوارجزالفا

دز)زإدوأن،.ممكة؟ارالىإيرانجانرأوا-ئ-د.و-13"لإلأبى

"ماطوقاا".ءوفاجت،4-4لا-كا-اصاروخادوازأر،ا)ثام.ن-"ش!إ)5"أرص

ءإجمموةرض،ب01صلاا)عايهمأنزلقداللهإن:"الأزرقابئا!أهرء؟-ص!م

-واصأصؤ،ا)-ءوفؤيمماما)ثل51دوصوزد،)"إنباءإيممث!ا-و،اب"اد

على.يمنوإن،ناءه"؟هدرأتةاعلى؟نةإت،اهـبمة5الذىذا5إلىةتا

إلىواة-ار.؟اأور41فىذ)كإء-دةا؟ظرثم،ا.؟تاءنداةهت!ا"رأغير

،اصام1-؟كاصدايرالىابئخوقاتدا-464سهةأواءلفىوذاك-يمة

عوفي:"ئذ.بلأدهإلىعا!داالجيشذ)كةءسفوأرد،بز"تىا!ابر-اءحتى

يةيخالاةرينوته،ات"ضا!ا؟فى?"اواث"حمو،إيرالىبنا،ينوةيخ!ماظلاف

وهم-"ء!مان"فىرأيهـمواذبمأنإء-د3أصمذ)كؤن.الىأىقتبايةم.ا

141

http://al-maktabeh.com



قد":ثه-دلمنةيرالىابنؤقال.ةه-""رأتءنسصألوه-دبإثءإت"نير.!و

أحدءكانأءلملاقوة.ءإهـ4اللهءةان-ر-ةبئءغان،،ذكرتالذىفههت

س!هثوق!.ء-4ةتؤة!بم،ءىوأهرهءةانبئلاءإمأاليومالله-لمقمن

حضروهـنأأث،داأوأ.أهل-يرصكلأ"وإل،ذلكيمةا؟س4إعبظما

.؟.أعداء4وءدو)15ء"أووولى،والآخرة!االدنبفىءةانلانجماول!فىأ

أء-داءر!،!3ءدوإذنبيرالىبنظأء-دا?حمانا!اوارص!؟نواط

.وس4ا)ةارت5والآ-ر.ئاأ-د!ازة؟!أ.وله!مانله

*!*

(ء64الأخر!،رق)يمةخاراصرووءادر،ا)قومبةرقصلا-ذاوه

--"توو.ا)55-هـةإلى-ارجاصاو3-ثر1وءه"-رقالأزنجاانا!!فةو-4

ةء15511ل!!-تاوعاوة41سهرأءلى--ترآإقةر

؟ؤ15.؟ةاالتىالأ-داث-دثت،إةلمهلرةا)5ءإلىالأو)يمنءةدم)ءدو

و3--هـواأ!اوارخزةام.ا-ةئو،زيادبناءلىا)ةاصوهـبأنإلى،ءضى

با!ربا)تاساشصةتإلفرصةأخهزواوا،ا-واصممجواوأ-ر،ا)--ونأبواب

تحتاو-ر-و-:ه+واظ،الأزد!مص.يىء-ءودءةبلإ-،ب،ت!يموالأزد!زا

.البهسبمن"+يدءيراز-الأهوا-5"أالى،قالأزرنجاناص!:زعبهلمءاقيادة

فةد،شاذآبمذء5واا-55و،ي!3اةنحاصدالجهاداأءإةوؤدجاراظوكانألمىو

م!اجبو.وا،إ؟حمهـمؤيماام!احاالىااةخ!وو،أنه-3-مءلىا)5!رةل51ضاف

وأ-ذوا--إقآصصاا)5-"ناأشركا-،الحارثبناللهءه-د":آهو41!ر

.جارافىإةا-لةتيشتجهيزوأة-ثماأءنلادفاع-تعهـوق"

نا؟هـدويروماذا،اذنخارا!و"ؤلاءمذهبما
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اويئفددواف،داوةا)5طههءةعا.يمم-ةلمبهـةطرؤينزوما"ؤلاءكان

إ-إبعثمانءلىا-و-ر.هإظاهراد؟-:أب-ذواأو،ؤثاصرف!ها3.و.زو

ين11-لىءلىواءةدوا،ح!بما)ة-إءدءكعلىجوا-رثم،أساسص-ةخ!يرؤاطء-ا

والدولة4وثء15ءلىوخرجوا.قتلأا)ذىأ-د!وكان"إخ!مءارإلىءذفاص!ا!

ءشا-يروناأووكا.صةرإمصه"اارتكابأن!ذه.م-!سادكان.!ط!،

تأإلمزمولا،شورىحمونأنيرباصالملأة"أن-ا)--ثاصصءةاةا-ءةا

تمضسا.زرفىكونب

الأزكأق،بنةاحطظ!ر،زيادابنع!دفىالأت!رةن!-ا؟وشفىا-وحضشوأ-ا

الذيئف!3ارخا!اوءنآ:يرو--+"،-دعنصإ"-رخاخ!لمو4ءذههفىوءي!

إ-ريمن-ا4/ةهأى--مي!إةتااردإن:الأزرقنجمااأساقا.((ؤ"ارالأزإ-"اس!و

وأالإمص-لام!الام3ءةةجلتزلم!،ا-رباءتسكونكىءةار-مةعةمركدار

جمددا-طراصه-ووأ.اكاعءةالجاءلىجوا-رءلا"ؤأن)كذفئ.ادهت

.ا)5:ادةجىباتواءادأفىنواتخا!و؟3صمأعلىا،-هذا!مءوأوخمما-5فىإدفي

قيقيفم!!درجاتفى-الأزرقابنا!اوارجزص-اءض"وخا)ف

،ا)هـهكاءةإلطذهبا)ذىءطهةبنةفيدم34و،ةصا!ثهـ-آاأوو3و-4مذهه

.أ-رىدولة؟ونز،4أجعاء!موووه!االوتباأ"ةاكإسا)ة4حون-هـث

***

جمم8و!سئربمبماقامواوأ،الأءوازج!4إلى-:اعهوأالأزرقبنناصط%رخ

اهـء-!ةاالا5أةزعة،الهصرة--صكلننواد-كأزب!اأثم،خ!مثوبمتتقوو

ء-ررةثتو-د،ابثادإلىأةاساةدعا"قيسبنالأ-ةف!إلىا+وها-ت!
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-يث،الاصمبم-ذام!نقصشت1)كأ،دولأب!ءوزه"أ!12كاى.واع

هـ6"ة-ةبالآ-سىادشفىوذلككاإالأزرفإنزاخ!"جارا!روزءيمةي!اؤةاط

.-الهءص-يثىئد!آزةلكما

:ثاءش!،له"وة11"ذهوفى

"؟يبأمألقأما،الههـثهاوفىلىاهدايىاةفىالىرك551

)-ةيمولا،ثلذىشةاء!ثإمايرأ،مىا)"ا!اةرات-ت

تسإهأ"دولاب"إ-ومشهدتنىولى

ذميماض!يرأطربفىففىصاههان

***

و"ارخاصاو-شبتةولىن4خيرأن"(قيسبنالأ-ةف،رأىا،-جمروأ

فة-شوالمهأىوالىاصمجاءةاءن04ؤء-لم،دا"الأزدىصةرةبىأبنا!!اب"

!ه.66مهةةوذالمث،لاواءلهوءةد.ذلكاولاه،-ربنجا

ليه.ساوأباطرزنتبةن،يرزددهزاز"أءلى4ة-ةها!!إبنبرهوزد

صهمأ.نارخ!موءلما.-دةمرإلىءرصدةن4؟!مإزو،اص!وار!يةابلزال4-ا

منزرقاوا.زوهالأشهـىإ*دالمرة4تإهو3روا،ا)ةب-القاامىالشصدأاةوكا

-"اه"تأت15وه4ز15وه،ا)ةءاد-فىااء-4بر-إطإةص-يرأأ!إصص:ط-4-:ث

04ءوزثوذ)ك،مويمشء3ارخاص!وءامحايتضإبأنامص:طإع-.عالاأوكاةو!

ي!3عاورهاأوالذىكائدهمؤاوزة!!،665صصة"سإزافى"وعهإبرىساى)أ

يخا،4وهـ!كأازر-"و."شوز11ابئإثيربنالله"ء"يىوءو"الأزرقبناي!د/5

.مأن3رجهة!!طزارسءتإ:-د،1واا
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الزبيرلوآالخوأرخ

يصة"67--البه!ر-علىكااءيرأ5ءص+ب-ئجاء،يجاهدهمالمدظل

الموصلكلأ.يرآبة"و،الجب!4ء-ذ.ءنالمهاببحىبأنءعهبفرأى

بدلاالموصلكلفولا...روانبنالمااثءبدو،ينبيمانهليكون،وا؟زيرة

تسقطيمواأكخهمو.ونخرآادارجزوظوبا-ر-ولىوكاهالأشزبنا5من

،أأفىء!+ب!،كاوااغوارج-رباةاسا-ئمزلما،-اصةنتي!ةإلىيصلواأن

وهم،بهما)،سأءرفلأة،3طربم"صةرةأبىبنالمهلب"ته.دأنبئ.فى

إلىبء!5"فأعاد...غيرأ-دآتطههونلابنداأن؟،!فا،أحدآبون!الا

ئذ.ءةذ،أ-رىةءرارجا!اوحربا!!إبتولىو،43اب

جاءو،-ب4!هوزةلالالأ-وت-ةير-ش،اند511"ذافىإب311الزفما

لدظح"وثخ!ض؟نإكأاءهدكلالوا-بخؤأص،ا-راقاإلىالماثاءبد

وكاود-لا)ماببهزاءشصا.خاض!وارلحربوثة!-،وا)دولةافالهرءن

لالأحوا-"-يرتإ+ديمؤ؟كرىوسص.ثالمااع!هشحى"-ثثخوأص،ءتهاط

ؤإلاثبكا?بوصصيمون.الماكءبدحمدفىجا!وار!!يريسء؟ونوماذا

.572عامفىا+راقاإلى

!-*!

ؤجنبيمدا!-ر-آأو،-ادةشصوكةاارجضالموا!اوأن4ذ)ككامنزكرى

،الوالأءوود3ابءة"فون--ةكزواإةحم-موأ.4كوود!!رالزانافهعهد

"ذاز-!ن.الإعاالأثةلونوش،ارجمالق--اءراقا)+روأهلنهح!بدووت

إلماثاءبدءةدمحنثو!.إيرالىلآ)ةدوصهفأسه.ابءن-اغالوفى-

ن5الآ-رارخوافىأتضه،ددآء3إيرالى"ناوكان."ذاء:لتضمفلممما"كودو
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وصاروا،ا)حربيرةجززلمبقدولةأقا.واالذين-نجدةأةباع-

باولاء8طمبدقىفونفيهر!،ئفالماال51أضافوانممإ-ئ،منهبةءقرعلى

الحجفىألويةأربعة

وءم4ق،أوبتاذ)كفى،الأهـ4أص)تةرقصورةفىىأنيم!نو

.685عاماط!

-لمكفىإ+كأفاتووةفإوءماوافىنهأوهعا،تهةخرصورةرت3ظؤةد

واء،إيرفىالىإناللهوءهد،إءرفىوثههة"اطةفيةةنءدةتةأو4"أرا-ةةا

إين!3ت!دثأنوكادت.(الخأر-عأ)اطرورىفبردةوواء،أ!ه"إفوواء

الأمة."نإناثدالىبض-ويمهطأنلولا،اطرباةثبوا)فضةة

وؤت4ءن-يةصوربيرسموحىدت:"-فقال!متنا،ماءصرأ-د-دث

:قال-ا)وؤتذ)كفىافسةالمضةأ)ةرق

القاصمأبايا:ةقات،كلءدبئنجئت.شه-مإ)ي!مؤشهتا)ةةة"تشة"

فلا،ا)4"تذا5إلىافهوفدوا)ناس،حراملجدوحرامءثهرفىناةإ،اللها-ق

وبينأ-دبينأحولوما،ذلاثيدأرماوالله:ةةال.م--3ءاي!مبة-د

ةةسىءنأدفىصطر-لكنىو).زهلىمناط-اخءنأ-دتؤقولا،511؟ت"ذا

و)-حن.ةان41فب؟ع!ي!ةلمفلاأنإلاالأعي"ذاأطابوءا.إيرالزنجااءرنا

.-دة"وءإ-ك.فكا.4بيراكإناأءت

:فةال،ةأطةةهبئابهكاتءابرة-و4ع!.ةة،إيرلىاابن!ةمت

:زةات"-لملأفل51وهؤلاء،فىباتءووا)ةاسعلى!ا-زدر-لةاأ

.أة-ل:لظ.كفاااكا-يرأرى
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ءولىبهرمةءةد.وأجد-بهصصاأثؤأ-د.،ىورطرانجدة-ةتثم

لى.أذنأن"ةثبة!ةدخل،كعا-5علىلىاسضأذن:لهفقات-ءباكطابن

أحدأءدىقيأأنماأ:ؤةال.ارجاينكات!طظحا4عاهفظهتفدتلمت

ؤتالك.يريدإنلاالى-اين:فإنؤإت.قاتاتهإة:البدأمنمحنو)فلا.،لبةظ

فينالوا:فة.ا"لمومابهما!ثتةضحوؤمممتهم،أءهةبنىث.+ةصةتثم

إةا-إنا.أنإلاأحدانةا-للاأنعلى

اطةةيةءإنا.ندةهةأسلمولاجماأقوءايةالألوزلماثفىأرزأ

قإراءثم،فيدةته-"ثم،اطتفيةإند7اءلىانةضوإءأولوكان

".ا)ةاسوبهء".بيرالىبنإلواءثي،هـة41

أ!اروا،4ا)ثب:!زابأ-الى"ةوكل-غثلن!تكا4تالألوزكذه

ءةة-صةالأمةزتكاا)خماالأ-زابوس.أءقيبنىثم،وا!اوارخ،بيرألىبنا
الدولة.وحدةؤمد!كهيرة-مودصنلابدوكان.الوقتذ)كفىإ)يها3
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بغالحنالفص!!ا

لرلونلدانو!يختز

اقا)مربين:الدولةأنحاءق-دور3،،تا)كأدبدة511ارك511دةا3شص

اقا"راقداخلأو،واطجازاقاءرابينأو.واطجازالثامإينأو،والثام

داخلاعاكزا"ذاتظلءكأدألى.4ءلإ-4رخاوقواتاقرا)5ببنأو،نفسه

الأمور-تجركأن؟كنوه-ل.؟الاأة-امقىوا،الإسهللأ-قيةا)ورررالدوله

؟والأءة)4الدوحىدةولت-ةهـيئ-عودبذلوند،ا"كذ

يضقد،الهصرالم!ذفىصدأىأأو،إيرالىبناأوالمالم!ءهدحنتأ

3!رأأوشصخ!كنببنءةة-04بهقىوأ،أبة-زأن؟ءن)"الدوأنورت-!أو

ثقافيةودتنيةوحدةحهاأتث+رخواب.واصدةنتكايخما-إر/دءمنذلدولةظ

سيةادء!هاوقوا،الإصهلإمو-3!رولامالاس15-دوأ،!ىادتةواقة04زاو-ةر

أو15اعرتنفكدثأإذنحنؤل!االهربءن:احدو-"سمنبيةكماوإطر

واحد.ةخأ.ةعاجهـاةا-فىو)4دوبهودأنيرب،اؤها-زأتنةصل

***

خسنو-965أو68عامرإتةاوؤد-الآنءالها4ءىزدح!ن)

الا"قطارو،زعةتةا40كل"أفوى)ةءسرحهىو،ثريمأوأ،ات-ةوستوأ

خلافته"وأعانقومبات+،ز-دخ!ها4صزعيصانوءةاك،هـةفصكأبلادأو

لايوجدأة،تلةدون،المثههةإماموهةاك.بالخلاةةالا!-ق"ونهأيدءىو
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ا!كان"ذاقلاخوارجئ!4أوهناك.بهاظاصالا"قدص-ة،فىيمازعهءن

النزاعإلىسفةهمةالا"ء4وجمود،زعوالولا?و،بةءضمارفالمشاءر.اكذوأ

عليه.والتةلب،اظارجىدوا)5أممام-ت-دة-الصصودتو-4أنودل،اداخلى

فىمظفرونوقوادها،ءةحدةةتعايوملاقوةغايةقالدولةأتكا

فةدالآنأما.الجهاتصإلىت-بىء،-شيرا)ة!روأءلام،4المتوالهالفضوح

منءإيهاحصلا)شا)ة-وحاتءهظموةقدت،إترباقجيوش!3اارتدت

إلىيمبرونزبلمنوكانوا-را)3ءةدالمشرقفىالفتوحوتجهدت،قبل

دا-ليةحربب!حممووزمت،إةاطقاض"عنالجنودارتدتال-وراء.عا

،الثمالفىتت!ركونالىوموأ-ذ.ا)فردىوا)طموح"ء!?ةءهـهغا،عنيفة

ة!--ارآسةأوأحدهوا،اطقالمتض"علىوأغاروا،لةبالدوثونيت!رو

.بهدزبما4صصنة!اماعلى-الداخلىةة-امالاؤرمةبنمةخ!فى

وتت!اقم،رالهسفي+فابمإلاو،اطال"تهعلىإذنالسكوتيمنلا

نفامالاإزالة،أوا)ة!هدع"ذاءنلةثالدبراءلاابثودبهذلأنبدلا.اظمار

15سيرةفو-تتأ،وا-دواءتحتتضضمو-نيةثامرة-الأمةعكهةزتش

حقيقلة؟خ!ضوهـن.1اظا."،هذايمونفن.وا-د-لميةةدة01زح!تقدما

؟عبير-9المهمةهذ.

الموةتكلنظرةنلتىأن-أولا-ينهخى،السؤالهذاكلنجيبلم

.ء96طمفى،ادولةإليماوصلتاكى

***

حىالهجوم)بدءدابيروا،تلونقاثة%ه!ومهقىكقدالملاثعبدكان

اتالأظزإفياتنهاشصأمنيمون-هذ.ا،ماركفإن.فى-الدا"هاركتي!ةيرى
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،ا)نجاحمصمونا!جومايموناإتاسصبالوزتبمدئذوصصهجين،المفبكة

هـدولقهقواعدو-بىغمزواهتبرديد.نء!نزدنة-"الوزتفى"ووبمون

.خلإةالدا!اشثولإحإصو

اإ-ةازعة،القوىإ-دىؤملا--دحرتأنالمهار)ثهذهائج%من؟نوقد

15ظدالتى،ا)ثيةقوة"ىوهذه.إلةدةإيجاب3غوةاإيدانمنواصةت

دائمة.دولةؤسسأنبهـاو؟د،ائمةإلرات!ار)الاض"ب!او-قق،الخقار

4تحو)تو،اقاءرافىظإهرو-ودالقوة!ذهيهدلم،تار21!ةضلةبد

عله-اص!اأءراسصةةةدتقدا)قوة"تهنتو؟.4ءسحركةأودعوةالى

ابنمن:قتلخهمءنالبيتوآلاط-ين.أرأخذفىفيحمتحين-حالص

االدىو،يرركهاالذىكاناخلدائذءتدزةةدت.كائهشصمنو،لأخصبادياز

ذلكإلااطركة-لاثاةخ!اءد،5فىىنحد!و.سضواتصصتفيويدتثاظل

بن-عدالمهدىلازمأنءمه:4صأنبداالذى،الحر،!أوأ!ةيراا؟،يثى

ءقبه15يثاهدنا1)كأ4ا!هةعلى،تو-"ك!اأأو،ص!ءفى4يررسوثة5اط

هـ.68ءإمالحجموصم

دولةصبينهـ:افرةاإ-ركةزأصه-ت،الموزفهـنإ؟نءةدةعبيرةنحلتا

نأ!ون-و،،ءصا)ثإمقإث11ءبدودو)"،ا*راقواالحرازفىإيرالىال

ن؟-زهلهـنناذكر-كابيرالزابن)4دوأكن.4ثاكزوة!حممما-ةوسط

استمرتوقد.ا!اوارخ-ربوهو،زوتما،-ةكزفوت13إثةإدامجرخكايرة

.تبزروزتق4ت4البرء-ىيرلاةنالضإكاإفىأ!هحيت،اطرب"ذه

تقومأنابةطخ-اقاا)+رفىأخيهنائبوهو-إبرا)زبن!!*بيمنةأ

.الدوامع!لهدد311اظطراذهءنشة-اصأ!ةهل،ا)صما!ءلىقي54-ورلأ2
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-الأءش-ة-ةةفى--كنأاقا)-رفى4ودولضء!ههبمركزأنءلى"ذا

.ظمما!رهجمها-عايرؤدا)ئوبلةبا

هـنالبة-إصو،يةص!ياسداة)ءب:خىدءوهخليهإوالجأءا!اقر511ل51فإن

حىةوقإءطا!موإوالىاإلىبان!ياز.،بتمممفىاةةلملأباأ-دثالذىالمختار

ط!ميرقوىبطراةاك5تحدأم،غرض!مقيقيقو4الم!هفياحهدةه.الهرب

هـ4و1)444ا)+اطتاكنه-9)م.؟-الءلىصبيراكلبآبما!مرثكانوءاذا.به

بةتد-ا،ثكركالإ؟ان":اكيلأنولم،ئممز!اوأحداثهةابينإط-راشا

يا!3ر.لالذإلىءااإاضىهناكت*نامو،وقادخمارخ!اواينةإطرتانذى،يةثور

فىطةهسلي-و-لمةا!م4أءه،فة!هارأبينبطترالذى،ا!!!ركخوالئار

.أخرىتاجمإسضو،يض!أاقالىرفىككان!رإثارعاةاا"ذا)-؟نو،ا)ثام

أصمفالذىءن).!مه!ارةوأ،أ!يةأ.ىداغماحزباقا-رافىوقدكان

1)كأ،اءدوانواا).فىأحداثءىع،ةت--ينالى-قمام!اأو4ارابما

ل51اعاتءوفإن،ءو-ودامىالب"الىجلذاكدامثا.زيادابن15أوجد

وقدأما.ا)مثامدولةعن!-جولةنت3-ا-ءيرهمأو4ا)ثهسواء-امراقا

،اطإخو-ئودياتلذبماوأخذت،الجوةقدصةا،يهال!رالرجلذل!الز

نية"ا)!اهـأ-الأزلءلى-ثوزر!+انالذى،11:مركالماةىإلىقينوا)ةفوس

سو-ظ!رتاشاالشخصه"أنسماولا؟ا،ه.ثة-اءور،ارالاستةرووالأمن

*الا-ترامعلىوقيمل،الحبب-ةءقث-صهة-كانتالملكءبدشه-!ية

نأ)حد!كاترالأفبنإبراهيم"--بير9ا)ا)مراقظ؟دأنذلاثءلىيدل

مصهبمنصدءاهحه!ا-ءصح،غا-4واءفسالشامجيشحارب

ضلاة،لهالأةرك.برلوة"بأ-قبلمناهأ؟."-ءسح-؟ليه!ابضم،ا(إكوءفي
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.الشامرؤساءبهأصاب!ا،ممكنايمنلمهذامحن).الملكعبديتبعأن

ةوادمن/ينكثير-ينتشر)-ءنو،إ،خاصايمنلمالث!ورا"ذأنوسشى

.اقالمرءؤساور

بير.الزلوآ"!راقل51اينيربطقوىرابطمنهتاكبهنام:نقول

ودولةأ.يرإلىجةاطألىمفىاةوصالأمهم،ا)بدءفى،له"بيه"ااخقارونمااف!م

لابن"محراهيةظلوفى،الخوارجبخروجفيهمهدديئالذىع-انراالمارففى

تةف!.الجهاتفىصالأمور4فهبرتاضمارالذىالفوضىوقتوفى،زياد

دحنو.المو-تفىيئدجوا،وكفأأنهكانلأ،رةضروحمبيرازابنلاالبيمة

.العربأوأشراف،فىرؤ-اءالمشايدىبأ-لكذمع-قالحةصقةظلتالأمور

علىواستووا"ثههةثا"روفقام،الأمورضبطليرازاابنولابتطعوأ

.الدواةدا-لوظهروأكاءدولة،والبلادإ)؟وفة

بيرابزبئالتهعبد

كلتبعث،!فاتقيهخرجلا،ذاتهفى،ديرالزبئاللهعبدكاناتدو

وأبطالهاقريشفرسانمنبمانمجيدماضو)،،بةقوشخمهيةذا:ألاحترام

صنالأولىا)طبقةومن،المبادةءمئقاتتحهلاقيبارىلابدأوعاب!خا،تطيب!

طوالأبدأيخرجولم.ءاماءلازوظل،ب!كأةةصهقيدءئهوا.ين،5ا)تا

اءدول"أجزمنآخرجزءأىإلىيخرجلم:الخلافةأجلمنفهيهاناضلالتىالمدة

التىبطةالىاتو-دولم.اميدةأناساوبينبنه-الصك)تف!.ا)+راقوخاصة

الحببطةرافأو-ندهوظ.جيشبينأو،لهوزعبمالجهورببنالولاءتتلزم

أوا)تائدو-%ثير،الشخحىالاتصالعن.تةمئمأالتى-بك-الإعجابوشعور

اتباعه.قإوجمم
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لهخطبةق-بمدفما-،فت!دثاإ+ىذا0نة-4اإلماثءبدطظوقد

خلينةلوكانإثرازاةنافهءبدإن"ةةال:،العراقزدمأنةءد،محوفةبا)

.،!الحرمفىذنببة-رزوأ،4ةةفأفار.ىو%لخرج-ثزءم؟-

وحدهمأفمماره.و-رككااطربمفىذنبهيضرزأن"بيرازاابنشاءه!ذاولكن

تجرىالأموروترك5-4،)الأص!وةأوالقدوةلهمتهسبأندون،،ءةبحيدا

هذا.ف!نءنهكافان-إ-و-4-ى-و*ؤ.ءنوأ.!كهاأندون

.أ.رهوؤثل4؟ةهزأ!مص.ابمن-شكولا-

نةورا)ناسالىأدتا)كأ-أيض!-إيرا)زابنعيوبأكبرءنو!ن

يه.لأتباء"وءناصر-تىالو4الأإ4ةوص4-رص!؟ته"زفىسبما!وكان،4ءت

وفدومه،-بمةءإء4ز-دم!هءهاأ-اهأن:"خى!رءذاذلاثعلىيدل؟

،العراقأهلبوجوهجفتكقد،اإؤءةينأميريا:زقال-اقرا)5أهلو-وهءن

اللهمال!نلأء!يهماقالهرأكللبمبهيى"تجنى:اللهعبدفقال.إال1ءنفأعطهم

صرف:اثامال51ءنرجلامهثمثصب،كللىأنولوددت.لافماتوالله

وءههمصمباةهرتةلا":قالوا،الخبررواةذكر-؟!با)درهمالدفيار

-كا،!روان"ناولثءصدلوافراسزلموبم!ة-دت،اق"مر51-لمنالوزد

"خبر.ذا5يدتؤأخرىأةباءوردت؟.كا4فةتامصهبإلى-رج

تطبه:ض"قفقال،المهىهذاخمهمهءنأيتاالملكءبدس!لوقد

الصلاةيللطوبيرالزابنوان.ءىالأءر"ذاعلىأقوىأحدجنأعم،كاما

علىبنزيدوقال.سا"ثاكايمونأنلايصلح،خله)5ودكن.الصيامكفير

امملا-ايلطواللهءبد!ن":ئ!-قاليرالزبناعنفقحدث،ابهذشهي"ثيئا

وضيقبخل:الضلافةمنحاوللما/ءباثنةتلال-فبنتو؟.المهيامكدثير-
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شى-ديداقبيركانا)زبناللهءبدأنالأ-يرةرا)خلأت+كأوهو-؟وباج

إنة-".دادهاءةؤوةءلىتجاةا"ذاكانبكلااور.أبلجاا-ثنوكان،-!و.ة"

اقها!فاتامنأ-محن-ا)-ابةةوا)!ةإت-ا)خصلة"!ذهص!نإ

ءههصاتختتةقا)ىالصةإت.نمخن!و،)ء4!ا-!ا)ةابا-ةذءلىز-اء!

.ةياس!اد

!**

اسياسةامجالو!ولو-ذلكخلافءلىءروانبنا(لمكءهدفىانو

!!رنةاخمامالأهلو،النسبة،الضلملاز"أمر)4تتمأنوزهل-الأز-لءلى-

كانبصاور.الأءطات!ميرزلو-ةودهزوادهمعسى-15ز-كان.خاس،

يشد3،نالذينو!-ا)صامأ!لءن-ندهكانؤ.إ.*أوتةذا5فىيقضدى

35ووعد،وءناهماقرا)5زوادوزدء،-ب.هءشأنتطهيووة،لمجهو-ءإجمهم

اقأمرا،وعا"ارأهل4اصها-5ا"ذهنتضبمدفيمااطجاجانيمإنو-3ووصا

.وءتاعبكثيرة-روبإلىوأدت،ئهأ-طاءنهذهأتةء،ةت"

وحاثمبته:ادهولة،ة4ءا.!مفة،لمة11041--نلماث11ءه-دعانذ)كيم

.صدزاءكألسهبامه!ضرو،اصوءلماإذ35روكأ9،ء)يمميحاموء!محرإ

إلمثهافإنء!د،ة!ارهلأةأةدواوالأسوةبايهصة-4%وجاخرانا-.ة"نأما

اضةسهإخ!ضأن-965ءامءة-داةثاطا.نهـ4ا)ة،ر-لة11"ذهفى--قرر

ؤول،ذاج!و.اإةاو!-4وباطرواطصارفىثركز؟ثتهزواسأرءإصأفيرخو

لاهءو-3برأءن"ذاكانة.ده!خ!يرأود"ثقفى!"4ذاتةرزأ"ص!ذاو

على---صهب4اينوايظصرة1)ةازء4اإو4"قهحىصتز-دو.ه!هإر)او-ة!برا

اللهعب-دانءكنيمءلى-ا)ةصصب01كلهأأهمء5و-ودقجؤ-ماصهكرى
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اقا+راالاسآهلإ?لىالمكبد)5بهـاتما)ىالموفةهكا5وهذ.!هاش!ا)يرالزابخا

قهاء-دصوأءصررب

لمثجاعة"اةإز!أ-"تهو!ان،تضراأةتزوم!ثةثخىفكان:ءمه*بأما

.ا&دةالصةإتإفيت!هو،ثىا)ةربى1)-رصهإء،لو-اأهوذناوبم،الفهيمإءإاو

ق،تةا!احأ-ةررسأير4أيميه؟ش34،نص!ة).-واداان3!بأخلافوءلى

مواوءدخ!،:شقرءةه-لمرتبملأوتكزوخ،تالخاصنهلثموا-خا?لى

:شاءرقال"ذاوفى.3دره(يرنإأى)ألفأ)فلإ-داهن

-اعاالجيوسققاداتتوت"ا!ل)فيمأ)فبأالةةاة؟ص03"

ءطيا!أيةهةلفىو،بيحايثولمأءاماظاةلاىو.وا!ةركرما!ان44وكر

.للأ"نم!ارئابف

بين.إءة،وبطتر،طهبهةتةزو،طرواءنهةاكيكنأ،قهلءنبةاوءا

الخلفاءبفاءأ.نولأ،يه")ثزء؟لاو،الههتلآمنيمنفام.اقامرال51

تآتخبوأ.اط-ازفىيه:شالذىلأ-.4ء:لحلأزا"ةا!ان!وإا.ةينادا

الذىءرالمؤذلكيموا)مةداطلهلأيرءسهءرؤ4ق:س?!باخاا!-!501أ

أساسهءلىت4ةاأذىوا-إقساز!لفىءت"قيدهتاالذى،يةابااؤمةدفى

ابنلق!وأصهإصىببنيةا)دسهتورةإرنة11فى-اكةط،وءزه.ءروانلآ!ولة

عبد،كان-ةا.تإ-محأ!اكاأنلدونتا،ن"اإؤرص!يةتأ-ومروان"يرادز

نأيدانيرناا1ا-؟م!ما.اء+-ثنرجماشص-!ه"-كلرهها-وءصهبافه

.الأءورشقأ.ناوهذ.اغةرءن:ءالهدن5،-دتدةلةدويؤصا

.ارخا)خووببررءث*ولا،اقأ-ر"اءد+4طوال،ظلء!هههانأءلى

ا)!د!هذازتلءثل،-بم!سهياصصء،أ-طاء--تةارأ--ءابحار+إنهئم
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كانولما.ئلالقهامنكثيرعةدثأرالهوترك،ءنهالناسفنة-رالأءصى"ن

ءنهمعرفالذيخاا)ةومو!-لهاقا)هرل51وا+باعييدتأمنتماماا؟قوغير

دفاسموزففى)هثمد-ازءاءاعنأة-ولوااتةابامةاداالأ-داثفى

.الموفىت-!ة.4أ-لمن،اثاماءلى!ومام11،ءاولوأ

!!!

نأزرر-يمن،أة-4ف!امروانبنالماثاعبدوجدا)ىوفاظرا5ى."في

افالإضرالجيوشو.إدةبةهومتةوو،965ءامفىاثماط11.نفي،"ثا-إة،ءرأيبد

لأمد،ذ)ك!نثريمأتظارلاا4فيلاتستطيعءوزفق"ووكان.الأءورءلى

منكثرأ،الخارجمناتا)ةاروالا"خطارصازءركريمأ4)تدولأن،إلطو

.اط-ازواقالمر

عرالمنا"ونيحرو،ثت!ر3وناابىاو-فالةويخىالةارالعدو-ومفالى

تةةدقاةىوالأر.كا4اشا؟ر"موه-اخلالدفىومابةالتا،الأ-ة؟هةإةالخر

تإثرواتةإسلا،ءدودها)شاموموارد.لهجومءهرصةاحل.وال!هو،ا)خرب

إ.رةتحت،-ةقلةيمون!-كاد?سو.يراناازطارءنهاءورءاو،اقالهر

.الضربفىالدزامءءبتت!ملوممأ،ان.رو.ئيز"+نرءهد-أ-هـ4

قيمابدوابهتإأنيتطيان-وأ-وه-بيرالزابئاللهءبدكانةإذا

وقوتها4دو)ة،تجاءيضمنأنلاث-!تطيعالملككانعهدفإن،اقافروااط-ازفى

له)زمأ:الماكلعبديةصورةا)ررولةوحدبنتبمالدولمة-و-يدقىةقإذاإلا

الهظمةب!غ-لأأن4دفا5ولا،1)هكاغرضافلينت.مهلخهو)فمدبةباةتكامما

،ات-يوأمرانتكاامحغاوإ،ا)دثلةحدود3)توصيعالوعولأو،1أصت!"ة

.سةىءعلإ"صتوقفالذىالجوهرىاصرطروإ
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اظلميفهي!كونن4وهو:زبل.نطرحأ.الذىالسؤالءنجبناأتد،ظلآن

اكبيرتا311مةلت!مقهذهلهيخهض،صفاتهتميزه،وتدفعهوالظروفتينهالذى

.الماكءهدهوا5!"ذاأناب؟."فا؟والدولةتوحيدوس

بيةوحر4ا-ل!خطط

الدولة؟توحيدلض-قهيئإذنت!ااكأااظطة5ىما

ةءقود،الفورعلىيبدأأنسالآنالخطةمحونبأناإلمكعهديخزلم

نإ.4-اصءوؤهةت!مهمعويخوضاطبزأوراق511إلىبهيتوجهجيشا

نح)و.5ى؟ا)ظروتظلتإذا-ةجهابشلاة%،ة-ةبالموز-ةهذ.

لأ-!تاهـ3تشكذا11و؟النقيجةضاءنايمونولا،مضاءرةالأءريروللماذا

أوا-دةأمةمنء-لمونك"دوإل!فيفههواأنيدهميرينالذوهؤلاء،و-ده

حى-نةالهدد--؟ونكثيرب1)ئ،ا؟يوشبر+ضأنأةجارباد)تةدثم

وهذه-إذنةيتجةى.وءدةعددأءح!اأزلزفاتىأت"علىتمزمقد،امدةا

ثلباوصها-ءصمالابدإذاصان-درب؟3دأن-اط-؟هـيةالخطة5ى

!!اكثيراو.تةيلأنوباطرتسظيعمالا-بت!قداصص"ا)-5إن.4ا)-ثاسه

بكلا4ض!ها)ةفىوأزلكافة،5ليةا-اوةمتإذ-اطربر4أتجعلو،اب!دفرزوعا

.أخطارن0)4ةمرضوءا،د-اءءنيبذل

*!*

أخذأنإلىيهرأو--ناؤ.ذ3هدا.ؤدإذايمان--الملكىبدإنو

4ةاأارركمن4ثت!يمزديمونأنلابدنة-،ا)وزتقفإنه-اضاطةبهذه

!لمتحولونو،إيىاقا)+رل51من3ض!رت:!ازأنتمهخ،يةزوأسبابلاتو-د
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نأواصحماصارزدؤلمإنه.بة-لموبهموو،تأبيدهإلىوسلطانهء!+بعن

لهمصيدونيرنواكانماأويم،اقا)مر51لدأبأصبحالسيا-ةفىالتقلب

.أميرايوم

نهفإالملديدأما،الهدمءندولةتؤسص-اأنانيديروأضا.ء!+ب!إنثم

هـواماخدآو3ثير،!اونيةيداقرا)5أهلوكان،ئمةقاأتكالدولةإرااتهريمثل

ءخهااضإنراأووكا،ء!الىااوارالايسبةرولأءنبالمماظفىاةههوو،لوائهاقيت

الملاث"در.4الأموتالدولة"ىوأبرهـ4-وهذهزيادابخاإس!اءاتلولا-اطلمةفى

الدولةوحدة.د"أنتدوبهر،ثصءىأويؤتارب!قاطةءمةفالبتطاإ.ءاإذن

.ءاه،نتكاماإلىصالحالأو-"ودوأن،نتكاكا

مصءب!أنحينكل-ثأرعةده!مليحماو،إ)يهمت-كطءلمأنهإلى"ذا

كأدهدكةيروأصبح،الأصرىوءناطروبفىم3ءةزةلب!ن)صهـم01ءس%ؤر

خير.منءخ!ميمهخأواءأ-ماءنيرز؟ب؟ايو-ودهإلي!موة-كطء،ئأر

***

وجهةومن،ا"-بثا-5ن4-ا،لكعبدبينوة،؟ا)ناسقارنإذاثم

مصمبماجحيراإلماثعبدفإن-أ*رباءةد3بيرشهأن!ا؟نوهذه-511!بي،

منافءهدؤنلاث11ءبدأما؟زىا)5ءبدبنأصصد.نانز،ذ.الأ-بفىأخا.أو

.ا)-لاموا)!لاةء!!يهصصولارفبإلىبوأزر،!سفآكريمأةمو.ؤءىبئا

نجااللهءهد:اشم5ةفزصاء-إتا)ئالأصههابءنزتهذ.كاأنرأت:اوزد

بير،الىبنالله)+ءدءةبا11رزضعلى(اطخههةابن)علىبنوعىد،صا+215ا

ا+شبارصصا؟نالم!و3ذ.)كذد"بوهباأ،إك11ءهد4ءإهنلمو!يةاأو؟و

إءلىأواكاءةافوءهدسشيوءهدءهةؤأ.او-4"ذاعلىالأميإلىونةنحأرت

.ا)ءزىعهدبنأصصدءن،ةعصر"وأزوى،اخرفافى-،در
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الذفيوم-القبائل:ساءورالأشلمرافص!!اولا.ت"مراقأهلإنم

نواصا،كلاياءة!اة،مكان-والدولالحروبء!هيمرير-مرفىعاي!3لثمو

مثاءر!توجه!انالذى"و4!الحهمواعتبار.ءعهالح!مايرةةوأنيدونير

ظلفىقيقة،كربمأص!حلاونط،مصا!أنيجدون،اوةوازاإذةثم.كمساا5يىو

الله.ء:دو!ه-بءفىظلءخما،ءبدا،لمك

-ادةواتهذهور1كلو"-ر؟رنتالابدإم511ىالىشإن،خيرو

ء!هطصماأنوأدرك،اإ-لايخآهـين-"ثباكااواطروب،اعأيزاأكر-سقد

.-دبأوا-خودنأونقيهةزمم.لا-طررصة40أصهحىتؤد،4وا!رواالإسلام

امثام،اإلى-تبارا-اقا-:اثةضمأنا!فا)بدت،ا)ثامإ-صلىيمنأإذاو

الذى"وك1،1زبد،الأصة.ارءنردبهنلماذاو.بالآخر!نهمافيتقوىكاى

كثرأمثل-4اعهبرو41،عة؟لن4ءرف،!!االث-صإت-حأرنهأيهدو

،أيفهآتهس!يروط-ق،الأورلمورضبطءلىتهدرو!ة،اد"اصصةفى-أ?4بنى

.الوزتأةحافى

،مصهبلىةاءالماكء:ديخرجءندما،ش3سضظءوركامالأاهذهئجتج،

صهةحدثاشاو،والدولةاقا)-رء!يرءإصهاؤفستوالتى-الفاصلمةو؟خة11فئ

فى.افيماصهـاءوصهلمةيما.ات-نوةلملاثمدة

زرقيسص!إلىاروروخ

،4اصأءرتةةهذاىإ"-يرأنء)04يمانالماكءبدفإن،الآنأها

.خطوةخطوة

عة-ةو!هى،يلاعاواةهيتاشاا)هةهـ4زإكيقهطرمنيليزأنيرب5فأولا
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وحوله،هـ4ممتنهمالزبيرلابئالموالىالحارثبنزفرظلالذى،قرث!-ياح!!ن

يكونحتى،مهطر.نالهةبة"ت.يلؤ!ز-لها،تممهبةقيسقبائلومه

"-ذ.حلإلىلوصولالوقتحمانوقد.آمن!مفموح!الهراقإلىبقالطر

وا"جومالضاراتلتمثنعدةلاطاطصنهذاءناتخذتق!ىقها"لةإن،الجألة

الىوقوعأدىعا-الشاملدولةك!اا،ثرثرر--تفلبثموال!نكابقبائلعلى

لاءولى.اليةاباه"أيام،ءةل،ا)تدميرواطربمن،أيام"

**ك!

الحدودءلما-ا)ثامشطلفىم!نمىتة-ذأنزررالماك?دإنثم

كا!يب-5بمانان"وة-.ى،"يئزة-ص""ناا)ةرب-اقا-رابينوبينه

،الهجومةاءدبأولايمونة.ءامص4-هـثمعمحر.ا*مر3نرآمفه-ةخذ

قو-!وء"،الرومءداءهأزيضءف،زوتلإع!نءظ!!رة،4و-ودهوثكون

.اقالهرويابزر

توؤرةالةرعط"ناكمحون--ذاكأوزوق-ذلاثزبجادالىثم

و-!اتهادلو)ة،و-؟ش!مامراقاةأهلتتصلواأن،و-"ث-":إيهولمهله

منثيربم؟نو.تفاقاتاإلىصوا!والو،ا-ءإسصء4اوضالهريموتةداخظرا

ءثاشإلى"وتت"،ا"-باقإ-وة،وا)ثامالهراقفى،اهربا

ا-نوات.افىاتصءدة،الم!ن"ذاإلىالماثايدوسه-رج.وا-دة

،اطدودعلىقابلة4نقطةإلىبةواته!!مبيخرج،اوزتة"سوفى.ا)قادء4

ثم،ء!دة"ةاكزء-بم:ان."ابابمير"ف.عا-ا)-راقعيالفى

:بمصهجإشفىشاءرقالنا!!"ذاوفى.يهوداناثتاءايه!مدماءة

!خيرانةهدولابةطتتزوبابم-يراللثعام!لىأ
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الدولةالقلبمؤامرة

من4جيماثرأسعلىالملكعهد%رج،ء-07-96طمصيفوفى

دصالحرباصا!)يوإسيرأنيقصد،11-كان"ذاإلىءتو-!ا،دمثق

ت!يازرصاروزد-4!ة).اتاا)*رحدودإلىت-!ربهدهائم،قرقي-يا

دبرتاءرةءؤ--كر:أفزء4إ-بر4بةطرقوعوةو-قاء-اإ-كانهذا

زصاكا،أصدمن،أ?ةإئمن4بأءسادأةرأ-دمن:؟وعن،!د.

الم!زاةزه"خرخالذىارزتفىةظيىهإلىتوجهالخافءنعاءةةوهى

أءدائه.

***

أميةبنىكلتوهو-الهاصبنيمصميدبنسرو؟نالحادثهذاوخلاصة

أتضا-كلة،ابئوكان،المالمثلمبدءمابئبكثابةز!و،ضعبدابن

إ*ولاةظام3اطبئوانصيغيرأنةذ4الضضن4نففىيحملزالما؟ن

ن؟؟-"ذاصصه.يىبن)-روثميزيدبئلخالدا)ههدكانأنفبد،ا)مهد

المزينعهدثم،الملثعبد:لابأيهجهله-ةالجا،مؤتمرفىعلإ،اتفق

-؟جالذىالوزتهذاجماء-كأ،الفرصةيترقبوالشريص!ر!رويزلفلم

ا)ئ-اء"-ذ.ا،ؤةةةذ،اقةا)*رزرزبياإلى!تجهابجيث،الكاعبد4في

لمك،11عهد4و-حضا)دولةهـةإبأثوأراد،قبلءندبرتأنه!لاإد

.الخلازةفىمحلزة-4ويول

ثم،4-بثفى?دالماكمععروكانزول:تخقلف"فاياتوالروا

؟بماتاصوقيءا؟ازاع!-ولىدءصمقود-ل،بقالطرءنف!أةزرجعأءصع
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ؤ-كان،آ-رهـلأوله،د+ثقولابةعلىوراءهخلفهقدإئاثاعهد،نأم

علىحدثالذىلكن.؟يىاوعو!خادر-يرصمه:تام،دمقؤ،إذن

وةب،القورعلىبقوتهطدالملكءبدأن-ذاك؟هد-حالص

شهرةصفنحوبحدئم،الاشتهاكاتبهضوحدثت.شقدصءلىالحصار

وأء!ا.،ءصروبىوبنهصإحاصةبأند/5،د-وهـ!.!احفىت!

.الأمات

،يتهقثماباا!ر!ارو،اترا?ذاإزإذنالمكاعبددهه!!ماذا

دءثق،كركو،لا-روبببرضث"ذلكةصدتترخأنتأءنوهل؟4وعاصد

،اؤهوأ"إخوته-ر3-تهفىءمرومعصصتركاو؟ن-وأء:ا)"ء.كأووةيها

دولة،ض!ياعهددت.ظيرةاءرةءؤإذنفكانت.الةواد!جماربمضو

ينوىأوكان،ءذ!ااشاود.-3صوا-:اط.وا)ةضها?،يهأملكاعبد

وإلى،ا)ثامفىاب-طرالاصو"كاا-داثالىتؤدىثمءبماأثقوأن

.ا)موازبأوخمءنقي!مورأنبكنلاما

***

-الأموروص.طدءتقفىاصصتقرأنإ-د-املكأن?دا-دثأذىؤأ

لى!وهولا-.عمروزخى%ج.ا)ةءسإلىزدعاه.صهه.يىبنءهروإلىأرسل

ا)ةصر.ودخل-اليهءو"نئةءا!حبتهو،4صهءهوءةةل!،باءاةاتقيدرء4

الدولة.ور-الروان4و.ئا!لكاءبدخحطفا-

لةبلمه،ر-بالأ.رقدلكان105ذلكابداضبط"اةمر11ق-رىألذىما

هوهل؟ؤتلهالذىوءن؟ؤةلهإل!أدى"ةصرفىاءةداءأو،اثلمباك-دثأم

"الزءيزء4بوأ":هـولاهأو،ا)يهءوأوبهأقاردأصأم،."ليإلاصااءبد
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المو3ءدحن.تهطربوواهـإتالىبخثاتهنا.رسائلهديوان.صاحب

رأسهاع!؟ن،بهعهروو-ودأثةاهفى،القصرخارجحصلتثوكأةأن

اشزكواقالذيئ"ة-وادوبمض!،أسرتوسافىسهيدبنيريأ-وه

بئالوليدفيما-رحمحركةؤ-دهت.الة!ه؟اقتحاموحاولوا.المؤامرب

اقيتوأ،عايهمالحراستفلب-اوأ-ير.يقتلأنو؟د،ا)ملك-عبد

واتثىفاةةضوا،اةقودا"درا)تاسعلىوةثرت،إلي!معمرورأس

.الأص

جميهآوسير!عح!معةا،وأبناءهصروإ-وةالملكءبدحهسأت،مدثم

هنقصاشامد-المصذبفىالا!اءهداإلمو!آو.ممهبعلىؤدوازو.اقا!راإلى

.3ووصاعهمءةا،اتبامنشىءةه-د-اقا)هرودخوله

إ*هروغدراإلىثء.تإنتابقولونوا-الى3!روأ.الحادثو5هذا

لكن.المكاعهدعلىنهوت-جىلو،الإسهلإمفغدرأول"ذانوأ،ابنسحيد

أ/دلذىا"وتوأ،لاصا11إبدر!دالذىو5دهسه3ضاورسنأكرونذتألا

نظامهاوبأءخهاو،ك!ابالدولةءدراكان4أ!؟ذاكغدركانوأى.!؟اتدربا2

ماهذاوأ)يى؟ذالمثإزاء،غير.أواإلاثءهـدث!خعكانفاذا.؟(ومتقبل!ا

إحداث،والدولةأو"حماطظام)ةإب:%1)ز،اأاطدبثةالدولفؤ-ميما

ةأا!اه!إ"4:عة"ةقول4!و5هذاليماسوأ،الدقىلةعلىاةضاءاوءاولةالةت.ن

بالدولة،م!عاأن؟!كنوهلكان؟الإءدام--ءادةو-زاؤه،ا-ظحماا

لهيةغالافردياءكبرو،رضاء،ثءصىطهوحقىةيقأ%ا!ءن،قبلهاو-ة

.!؟أ4لةفإ-داعلىيحصلأنالا

"قها.!ارفا4الدوتوسصاش،اتحىاكاعلىاطادثا!هذ3صاةا
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العراقعلىغارة

حدو!إلى-075سةةصيفثوذ!ك-أد-4ع-5الملاثءبدوتكأج

نأ-افهعبدبنخالدوهو-؟ءهةإئرجالأحدءلميهوءرض.اقالهر

فوج!4.يحت!15و،أ+ءسةاادخلوفىصصانالة؟!قبمائرأسعى%!4يو

.الملأثعبد

.بلادهزلمبفىدو511خماوطعلىابمو5أو،يةة-شءارةهذهنتوكا

مجرقبائلمن،أ%أرهءنو!درزا!و.ءةاومةيلقفلم،-لبالةحضالدزدموزد

البهصرةءعلى4نائهإلىفأرصهل،با)-كوفةذاكإذمصر*بوكان.يم5والأزدو

مةاوثاتهحدهتأندو!،ا)طر!مانزتوا!.إصارهو!ن-الدايحار!أن

ورجعخالد!رخ.ن%وهوالبصرةءقتالدي!رخأنءلما،تصاطواقديلى

.إ-وءيمسأندون،الثامإلى

أفه.،وعلىالسياسيةاويمصإ"لفياحفىأءلمماواص-ةدلالةيدلاطادثفمذا

وعلى،الملأثعبدحرومها)5ءسةأهلإينا!فاقوهنادهـا-صالكانأنلابد

المكعبدإلىالزبيرلوآلمصمباولاء!ناةاسواؤساءالىءنكثيرقيول

حزبوجدنهأوالحةهقة.اق"هرفىس!هبموزفضهفيهينو،ا)ثاملةودو

خالدإلىانضمممنو؟ن.العراق.لملأد!نوغيرءا،البمرةؤأ.يةلبقزوى

وعبد،الأزدرؤساء!نإبالممفيواإت!رة،إكرة.يلةر"لمىء-خبنمالاث

.!وض!ير،؟قيفزعاءءق،ج!رةب!أبنالله

تقدآأنإلا!لمصمببمن)م،دءثقإلىالملكعه"ءادأنز.-د

ءإ؟!ة!ب،اطادث!ه-ذاقوااشه!ريمالذيئزأ-خر.ا)5ءصرةإلى

،وطا!رءوسهمو-اق،ئةءاءاءةسربي!وة-"جاس!15"بموسحمم،ء!به
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ذا5اد!ز!ا."شبءن4ءةبإوه.دورهموءدم،حاالشهلىر!3لوص

قياذلءن،جه!ب"فىاطالإ)-4وصإتصا:،لإ"ءذا؟نوءا.4علإ-نقاألا

.ترزار!،!"ك"تهبماهذاددسيزو.تة-ءكحو

الجزيرةعلىالاستيلاء

لد-ول!لملأءممآاقا-رافىابووأصبح،إذنسيةا)-15ئلإريمصانج!ت

فياخماقئالأنبدلا(يرةابزضال)قرز-بهـ!عقبة)كن.الأخيرةا،هركة.!

.الز-ة!ء:دنا%اب"شر2ظن.ش،يىر?ى كو--ا)!ا.

!ل**

ءلىءمه.موهو،ء97ءامص-تلى؟هـ!برثهاصإذنك1،1ء.دترخ

زفر.وإ-فىاح،اط!هندك!ن،رؤا،.إ-الةا!ذ.ا)نمالىاطلإلىاوصول

صوبو،4يها،د-ولارطصابةسلصو11و.يقةلجااورالحصاةءد?"-ذأة

:"مؤ:ةال،الماكءبدح!رءتةادىأهلأنزفرزإءر.اخالأبرعلىأثقا؟ا

فر:زؤقال.اءإص!-إ-؟ماةة"ث!لى)":اوازة.!لوهزة؟اةءإه-تاطا-ءه
ا--لى.كااوم

كم.إ)ءنؤشخحلأنو)،ابوألأبراطبطانوراءمنةةاتا-كملاناإ"م)وازو

شصدةءإح!مؤثد،ا)حمما-شج:ؤ!ال،4اةةا"ذبلدءازفرأصبحؤلما

-طأأندونتر-5)ثتوالله.أهـإكءهدؤ-طاطرب-ءحتىعغاترجعلا

ز)-لملأ،وابرز!ه،ءإيهمو-للمه-5إاطا!ذح!ةبم.ا"نىلأؤ،4ز-طا!اأظةاب

وزطهواالة-طاطأعاةابوعا؟وا-كأبخيلاا!ذيرلمو-ء3،أمحث"وااثم

2.كإك11ءبديزاللا:لوقا،إذتلارأسزفرفة.ل.وار-5ثم،13هضة

عةاا)ثجىوابرأةعلىتدل،5-ذ.ا-ءة-ةفروصأعالرتصاوه!ذ.ابدأهدهاة

:العربعةدوفةالمهر
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بالجانيقالمدبغةورمى.هـوءابمين،أريحاصر.وزةرتلبقاالمال!عبدوظل

يدعو!3تابازةرالىا،اكءهد،خب،زكذءئةاأوفى.بروت!اءامةثلمحئ

بخارجاءمعا-!اب.داثو".بهوبره4ويرءه،121ء4و!كأومالمااعةالىزيه

زفرفيا"ذيلفقال-الصلحفى3-ةيريئ-يوسهفبنوالحجاج!يوة

شهذ4ةتوأ،اطربءلم!وزوكاةلمثأدؤة،-لالىاهذطتصاأو:ء"تلأ

خيروهو،عليهوا-ت+واطاءخ!مالر-لا)ةاسأءطىوقد.إديضةا"ذهفى

زذرعاعاثمر!أنءروانبنءدأخاهك111ءبدوأءر.إيرالىابنءنالمث

أ-با.ءايحطياوأن،ءه!او.نأة-،كاأكل،الأمانا"ذثلإنهوا

صلحاستةرص!ذاو.ا!لمحاعلماابانباناؤةقو.رل!!ذ،زةرزأجاب

عنالهةووعلى،?4ءنوكا!4؟ةوا!الىثيدآمنهأنعلى:اطارثبنزفر

بيرالىفياللهءبيمايموت-كأالملأصاعبدخشزرإقا-للاوأن،والأموالا!رعاء

أصحابه.و!ية-04مالا!طىوأن،له4)بصه

***

علىوأ-لمهذا440كرزأ،الملاثءبدقابلةزفروفىل،ا)!احتم؟ثكذا

رزيسياة!-ألةتأصمابذاو.ةضبالممهاهالبإخين،ينالهلاقاتت.4توئم.ير.صر

مهءتوءقبة،امالثدولةب-ةفىاثوكةكاتةوكا،اتصصةوخستا-ةمرا)ش

ا)قبليةاء!بياتامناخزووأهإرت،اؤالهرا!شإأى:ةيرابزعلىالاسديلأء

ا،دينة.ءلىاإلماثعهدوا-ةولى.زفروأمر15أصقفاي!.الدولةأمنك!رت

يستمدوأخذ،وقئمايضيمزإ.الهراقإلىلدخولماء،أءفتو-أ،قالطروأصبح

ا)تالى.ا)+امفى،الفاصلا،وقحةفى-!هـ4تللالةةاءلاز-ف
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اةاصلتاناالموقمشان

الأولى:-1

العراقعكالاستيلاه

فىوذلىث،مص-ب)قتالاقالحرإرصاإ-يراعلىإذنالماكعهدعزم

.725طم-لملأل

،ا!"ةووكبارأبتإئءنشصورىبإسىعةدتد؟ن،بيرأنوقبل

تركتو،إثامبانعةتأن؟اط-مبنيري5ص"عليهزأشصار.اؤ!آرظخظةت

رأيه*ص!حهتءملثم،يحيىإ-ءثيرالملك!دوكان-اصراقواالزبيرانجا

زأقم،اللهرك4وؤسأضين!زرتوزد،جدباهاماإن:عبداللهخالدبنوزال

وقد.نةاد.آمنولا،ا،طلزإهللجدا)ثام:الماكءهدفةال."ذاعا.ك

:وانعيبنءدأ-و.وظل.إليهمكأيدعواقأمراافأشصمنكقبكثير

وقال.اللهإنصركأنأرجوفإلى،اقا)ءرإلىو-تيرضك-طابأنالرأى

تمد.و،ك151ض51تهمثوآتةأنأىالى:امالثأءلمنؤ-اءالىبهض

:الماكيدفقال.اطربفىالماكءبدص!ابأنخثجةوذلك-بالجنود

رأىولاث-اء4لهءنأ"-ثو)-لى.رأىلهزرشىإلاالأصبمذايقوملاإنه

منثجىاعومص+ب.إليهأ)جةتان،فبا)-5ضجاحباطربإصيرإفىو.لا

،ومىيخا)ة"وءمهءن،الخفضيرب.باطربلهعملا،ودءنهث-اءةبيت

أ)-ير.علىرأيهفأجمع.لىبنصخءن

فبكت--يزيدكابأتعا--كة"زوجتهودلح،المسيرعلىءز،11و

ثاهدنانهأ!كأ،عزةكثيرالثهقاتل:زةال.ثهالب-!-وارص!او!

:بقولحين
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ثخ!ايزدرعقداعايم،حضصان!4يثنأ،والتزرادأعااإذ

ق!خ!اءةاها!طفبكى.بمتعاز"ا)-نهىترأةلاا.صمته

لمأنم!43"إلىوءل-كأ.ألفاكأونوعدده-يثزائدآ،صصارثم

.اقا)مرشيالفىد-لةشصاطىءءنبةقر4على

***

ت-تدءيه،صفرةأبىبنا،ةلمبإلىأرسهلالملكءبدءسيرمم!+بمبلغةلىا

نزكأننأمنولا،ف!رلا:وقالوا"بصرةأهلبىفأ.معهفيرجهأزوأراد

يبتىأن.عمهبةأ.ره.اظوارج-ربءلىالمهلبإنإذاإلاناوراءناديار

-الموصلولايةءلىو؟ن-الأشتربنا.راهيمإلىوأر-ل،لهثمتهفى

-بةم!ءنارمادءلىء!بآاهيمكأا4زأط.4-؟ثةءقدهءلىلاو-5هحضرذأ

المالمثعبدإر-"ثوالذىبادكتابو-اء،الكوءبداقر511ل51،!ن

فنهح.اقايحريةإولايمبراهإيمنىالكاعبفى-فىفو(ب!!5أهةةر،يممختو

المدائنإلى،نجفيهمأوالملكعبداكا-ةوالذتن"ؤلاءت!لأنبم!برايما

رحها)):حينئذؤالو،همئرءثاءإيهتةيراهذأنبءحههزرأى.م3يحبوأ

يقولو،راقا)5ل51غدرفىلب-ذر؟نأن،(-؟سإنالأ!ةف)ر2أباالثه

مصعبوصهار!؟أءيرأتوم3لي!ونسوهم،ل!"تومت!3لتركا)وء-ة"م

؟-كنالمكاعبد-ر?منيخماقرأصبححتى--ذله-وةجروزد-4بر؟لث

.ا-ءناذاكالىالموتصةهذهفلجتءلذا

*!*

بدعأنعايهتهرضممههبالىالملاثءبدأرسللمءرانأ-اتدافىول

ادفي.بينالأصثورى!هلو،نفسهإلىدعاء.هوب!عو،أ-هـ4إلىهدعاه
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الملكعهدجيشءةدص،علىن؟و.ل%"4أ،دثم.نةابادهف:ءب.صبهجافيأ

لققىظ.الأشتربنإبراهيم4!مبج!شمفدء4وعلى،وانصبنءدأخو.

براهيمإبمدءصمبو-!ل،وا?-دصا-بؤةل-ركةةبمد.تقانالفر

.فاشتدعد4أخهإلىيزيدإنإلئةعهدالملكعبدةوجه.4عنءوقةعدأفأزالى

ء!هبأصه-ابوهومن-4ؤةيهالدو-هلىاالهوسربنصس!لمؤ!ل،الةتال

:وقالإبراهيمذلكة-اء،الخيىلعلىورقاءبنبهتاببراهيمإء!ه!بمدوأ

عضابظنهزم.راجمونإ)يهناإولثهوإنا،وضربا"4إهتابت!دفىلالهزاتقد

الأثمزةقتل.بناصبر،صهزماف!ا.باتمهوالمكاعهدثب!ؤدو؟ن-)ةاسبا

،خياكقدم:"قواد--دلأقالو.صبءصتل!مفةااثاماأهلو-ةدم

.تتقدمفلم،ذلك!:للآخرفقال.شىءفىغيرقىعثيرتةةلأن3ره1:ةقال

ي!،اءبرإيا!:م!+بلظئذزءةد.4ؤأفهإ،ذا5أحدماؤهل:زقال،)ثلفافقال

،انءروبنءدءنهفدة!."جافيفىي!4ا!زوةدت.(،!ا)هـوملىإبراميمولا

بمكة.نين4ؤ11أمير:ةةال.ؤءةين11أءيرأءإنفأزبى،عكبناأةا:أهادأو

عيماحىءلىالا"مانؤ*رضعد4.علإءرضمافأبى.-اذركالقومفإنةلهظل

علىصم،ءصبعنتتضلموناقوماصاروإط!باهأفيذلأنةأبء!ثهببنا

صد:ؤأو،لاالفة

ياالأساملدكرز-ةوا،ا-أ-وءاشملآمن،بالطفلىالأإنو

.ءوؤفكمذاف!،بقأ-ااصيناطموؤتإلىتثير

،أبوهعليهأشارا،+!كاتكركأن"11وأبى،إنهواهواتلثةوظل

،مصءبعلىالأمانالملاث?دوعرض.مصهببئعيسىأى:قهلأنإلى

والولاية.المالفىعكولك،أمافىفأؤبل.تةتلأنعلآحزانه:لهوظل
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:هلالقالظهذاكا:الملدعبدفةال.يضاربوجهلةأب

ءسفص!!ولا،بمهر،هنلاقىالهاب!اةا3رهومد-خ

تخلىر،في"صاتابرا!وكثربالىىثؤنأأن!ال!ؤلثةابمصءوظل

،نص!ء،الملاثعه-دةأست.زتلثم،أنةسسهءةد)قى-ئاةاساء:4

:-""بدإينرأ-4حينوضهت-وقال.الأمانءة"زبلويرد-ثكان

واءن،ي!ةزد:بفاالحرمةوالله"كاةت:لوظ.،(!مثفاثزرضصهـ4تادمتىث!

دو:!ش!جاعتهعلىيم"ء،صةغيرءة،وصو!ث.؟!ءةيما،لاث"!ا

:زقال،اءاثهراضإه515ر؟ا.وء-"وص4اأصه

ئي!خلاذمأيكلآفاتصمصهمبا!يماثقهلأن4أ!ةص

ائقهطشالىجماقفى!ءلموفماش4"!هاما!يممنراأءطىورثاء

و-طب،ا)-؟وةةدخل-ئوسار.لهوهزبااق11+ر-:دإاإلماثء.دودعا

وجاءهـ.-وهزباابطةاإلىالناسودعا،اديءوتوعد21-نزوءدالناس

:نثدزأزصارالأ!نر-ل

عوقهادونالما--أرادوقدافوقمماا)كأأءطاكالثه

طوقهازلمدوك-ى،إلب-لم!سوقماإلااللهويأبى،ءتك

!كان-اقوالهرادكوزةءلىوايستولى،ا)ةءص)+هدالملاى!م!طذاو

،)ظو"-دودا-تهتابذو.منهاللهحخهؤ-ا)ة-قيقده"آيزءزأءلآاذ5

الد:لة.حهيىبووهو،كبرالأهدز،قية-ق"ن!ؤرتوأصبح

فيهوظ،!ت،ا!!وزوفياالدءرورثةحمالما؟دذروةفىهوو4كتو)

ز!اءأ-دلهح!صتينوذإك.الآخرة3رةكلذ،أةديمااةإس!لمثاإدا)-اعلهتت

نأالملأثءهدوأمراطيرة.لموكمقر-ةلمقاص!ورز!صررخاماءد-ا+راقا
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وأقبل،طعامهممنفرغواأنفيهد.فدخلواالناصةأذن،عامة-حون

ا؟اهذبىن4و،ابيتاهذالمن:مصة،بألوهو،الةءسفىيماوفعهدالملك

:بتثدا(لكع!جهل-فيضكره

كانإلىد!-يوماأكلرىءوك!اليلى!الىأءيميا--ديدوص

:نثدوأ،فاشاقىمجد،قىأ3

الإةصان(بلنفسكواكدحبت،زإنكمم-لعلىاكل-ل

-ثدكانشءوكاءانوخ?ىإذ،"كامازدء،نمحأنز

.،ا)حوفة:المصرينعلىالولاةفولى،سدةبالهراقالملاثعبدوأظم

ثلائة+ءددهجيث،بالكوفةوهوإحثو.راقا)5أعالروسا،ا.!رةوا

لحاربة)كونر،الةثنىير-فبنلا-بماخ-ءادتص-ل3ير1أولافآ

مروانبنب!شرأخو.:إلكاعهدولا!عنكانو.ب!محةإيرالزبنء"دالله

حربلتولى،ابمرةاعلى(وى51وءو)اللهعهدبنوخالد،كوفة11على

.572شةوذ)ك.ا)صثامالىرجعم.إرجا!او

الثافية:اوقعة-ا3

الحجازعلىلاسةيلاءا

ءلمحرا:اسافىظم،بء!5أخه،زةل-برإيهرالزبناللهعهدبلغ11

ج!سكلتزيهاءبر:ا(وزفهذا4:لفىتةالماوأرولحإخأ.نبحدخماء،

فيها:قال-فياالد،أصنقه!اواصه،اللهاةفهاءآ-اه.،و،ا)ثدا"بىء:فىهو!جر

أتانازد4إةوألا...والآخر-ياوالدةوالأءرا!رإقلهالذىلثهاطد"

.علإ،الثهرحمة-ء!ءبةةلةاناأ:وأفرحفا!أ-ز،-براقالرءن

)فراتةأنةناأحزالذىوأ!ا.دة13شصلهز:لهأنةءوةا-ناأؤ؟الذىزأما
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والديئأىالىذو15إءدكمايرءوىئم،4ا!!؟ءتد4-ثهرءابلوء4ءاط
-ا

جمربالىأص!تلةد،ب!!ه+بأصدتو)ئن.ا)ءشاءوكريمالصبرجمهلي،لى

وعون،اللهعبدءنعبدإلاء!بوما.ممه؟ه"فيلموعثمانمنز!أوما،قبل

أعواعا.من

واللةفإنا،تقتلةإن.الثهن،أقلوراءو.أس!وها)ءراقأهلإنإلا

ماص!بالىزءصاإلاغوتوما،ا)ءاصأبىو"؟وتةاكامضا-5علىءوتلا

.هوفالىظلمرلقيتتاوءو

ءد!."؟دولالايزولساطاة،الذىالأءلىأ"كءنةعاراالدا!!!أللا

الخرقب!ءعايهاإكألاتدروإن،ا)بمارالأثسأ-ذأ-ذهالا!ةبلؤإن

ثأ.حمو)لىاللهأسؤتةرو"ذاةولىأؤول.م!ن11

.اةةالا"واصدكل44ءزوأءإن

نح).ثحلىيهرالجدا)ث-وروهو"بيرالىبناللهءهديث*ورو5اهذكان

له.الأ-بةإ،الخماورةإلاطرو-4غايةفىث!أصؤدوزف11كانةاطةهـ4فى

قداطجىازإ"دولتأن?ةاهكاناقا)*رعلىا"كءه-دا-قيلا?ةاة-4ةإن

أصبحقؤةد،روكلها)ثامإلىنهماإذااقالهرزإن.ء*دودةأيامماصارت

اطجازت-:طخلنو،ا)ةوةوء-ظمحكرىا)الأصإيةلةالدوء*ظمالماكءبديد

!ومىالذىالأي!نابناخ"وكانالهراقأنعلى.طويلاكا!أوةفأن

قدفالآن،الثامغارات)!ى-دإدداءخهت-بهد،برالزابئوكان،الحجاز

.الحاتةوذهبت،وضاعابةاحايس

4ا)قاصالا!ولىلتهضريو-4أنا-تار-ينبمءمه"الملككانءبدةإنولذا

الخطةأو،،اتيجهةالاصصتر"5ى"ذ.ةتوكا.اط-ازإلىلا،العراقإلى
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ءصورآ!شا)زابئوءدا،ءصورآئذد"اطجاززأصهخ.ةا)-إ-5إيةالحر

باطصارحتىإسمأنزهي!نا،اردإوازاثلاةطرااوهذ."حةص"تنته!!فى

.حربخ!يرءن

!**

إلهاسافرص،ناهد!رالذى4ير؟ث-الهرببرة-باأحد-اط-اخو-اء

.-!اشإدأئم-ةثف!نا4لاءةالأولىرإد-4وهى-بالماائفونزلاط-از

المةاوضصاتد"و.72!عامءنا)ةءدبذىأولفى،يهةفىبرأزابنالثهأبد

طارق4رأصصعلىآ-رير"شةأءده،-ةهدهالمكاعبدإلىأرلمصلةاتمهيدا

واةءم،ء-؟4إلىوصلثمطريقهفى4المدفيالجإشهذافاتل.صروإبن

.يتهوءت،ظرا)زبئاللهءبدأنيخالتاربىجلأالذىوالواقع.الحجاجإلى

اص.دأناءواامتطإذ،والصبراث-اء،افىاهئمارمةلابواسةزد،ءهه

-إءو/4اووا)+دةالهد"فىءإيهمتفوقهمع-المالحاصرالج!يق"ذاأمام

ا!أشةسص"نرواتاعاءدة،واطرمهـحةعلىت-تولىأنوبينبإةةوحالوا

..ةالممطامالإ-أز!!أو-شهرفيوالجيماشءذاءثلبهفى،4كانأحينخلى

حم4ءعلىصثرفجهلعلىةة!ء4،إضجبقااشخىدامإلىاطجىا!لجأوؤد

!!اثووهبيمارالزا.نيدىإبن!بةتالحجارةكاأنيروىو-صوء".4دورى

.رففيءلملأة

اؤنإتبةةص.الوزتور؟ر،أهر.يردثأنإفىلاكاناطصارل!ن

-.نج-اطوكان.اة:الاء!جمد!مأ،ش!د-بىةمجاءةء-"4أهلإتأصاو

بيرالزبناللهصدءلىت15الأءرضؤد-ك111ءهد4إأمرهأطوفق!

ىأر،ة-4ظإةاس1إد2ابإحم!وط!ارالطاةد-ا."صط4-لوأه،بهصحاأو
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عبدافهعنيتخدنفأ-ذوا.الأمانبلواوثةالمجاجإلىيخرجواأنكزمأ

:ابناهبينهمو!ن،لافآثسةعند.منخرجواءن.بلغحتى،،يرارابئ

وخبيب.حمزة

بنهاوابيةامعربينحىدتث

41،،علىدخل-خ!1نهاتظرالممركةمحه،وأنمنقلأالثهعبدرأىفلا

منيمد،حديثوينهابإخهنجرى.ليودء،1،بمرأبىبنتأ!اءالسيدةوهى

طولة:والهالنةىبقوةوفيهـهد،ا!رعلرأوظتفىأحاديثمنسجلماأعظما

.أبمالابنهاواإؤتةابيةا)مرالأممنلكل

يبقوأس!وأهلىولدىحتىا)ناس-ذ)ىقد،أما.يادا:اللهعهدظل

ردتأماةفتطووا)تومساء4،صبرمنصشأءند.)يس،وهناليسيرإلامهى

رأيك؟فا.الديامن

-بىعو،إلإ"وحقعلىأةكب+لمنتإنبم.)نة-كأعلمأفت:فقا)ت

غالانبمايتلمب،رقهضكمنتمكنولا.أصحابكعليهقتلفقد،لهفاءض4

،ةصكدءت51،أتأالهبدفبئسالدأياأردتإغاإن!تو.أميةبنى

ف!ذا،ففصتأص!ابوهنفلا-قعلىؤإتكضتوإن.ءهكزضلومن

.!أص-ن"ةةل؟الدةيافىخلودك.مالديئأهلولا،الأ-راشزهللهس

فى.ويصلبوبىيمثلواأنا)شامل51زظئإنأضاف،أءإهيا:ةةال

تك،بصيرعلى.فامضالذبحةءدالسلخءقلاتتآلما)ثاةإن،بنىيا:لتظ

بالثه.واستىت

يوىهذإ.إلىداسآبهقتوالذى،رأيىوالثهذا5:و!آل،رأسها"تي

الفضبإلاوجا!ا:إلىدعافىوماؤيما،اطهاة-ببتأولأادةيااإلىركةتعا
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ز!تى!ة-!،رأتك31أنتأثو-ى.-رماتهفت!ا!أنلثه

وسلى!ايك-زي!تدؤلملأ،"ذايوىفىجمتولفإفىأماهيافانظرى.بصيرة

الثه.إلىالأعي

نإ،نم--ةهيئعزالىيمونأناللهءنلأرجوإفى:أء،ةقا)ت

ت!هير14إلىنظرأحتىا-رج.إظفركرتءسظةرتإنو،اح!-بتكئتقد!ة

.كعي!"لإ

لى.الدعاءبدءعازلملأ،خيرااللهاثصز:اطؤقأ

حق.ءلطزتاتةةد،إاطلكلزخلؤن.أبدآالم!دء4ألا.إتقا

بالة-5وذلا!ا،ا)طويلالاهـلفىا)قيامذاكطوقار-مأنهم:تزا)ثم

ةيه،لأصكصهدتهؤدأ!م.وبى"دأإبرهو،والمدينةءممةاصرهوفىوا)ظىأ

ين.ءراثاايئبرالصاثوابزت،ث!ئفىأ،زص؟تتجاورضيت

علىاا-لمو"موزالص!موحر،بهأصحافمبأ،-رجثم،أء"،يىىضهل

.الأولالىعيلفىفإفىعنىئلاص!إمنكانة،ا)-ئرالعنىببم31تولا.الله"سةبر

هونكثففاعا."فىواة-ءثم،?ثمزقتل،ءبمرة-لة4صء13ءلىوحمفى

اذاأةاثه!اثاةلمس":لزا.ا؟وضعكذطةتر:م3إهضلهؤقال."4صحاوأ

وظل."ع!م4!ارثل4ءنرتفرثم،اقةلمو5مآقوأوزهت)كن،الإسلامفى

،احاتابرأ!"ة-كا!ثأأجمةفىالأسصدءةلل!وهو،الأبطالزتاليقاتاط

الأولىبما؟ىمنء!ت-ثسة)-بعالة-لملأثاءإومزضلىوبمات.وقتل

.735سصنة

ؤامءضذ،ء"إ)5"ستواتءبتاصهةهشا)تارغن4ؤكرةأخ!تاذوهكل

-ء64عامفديزموتءةب-باظلازةأف،إلى،يىعوالزبيرقالثهعبد
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احجاص!دكأل،الأفىوءلى.و-طوبوقاخءنالةترة"ذ.ق-دثص!

لدا)وقتذمضذبدأو.صوانبنالك1لههدا3أهازباخ،ءلميمااستولىوم!ز

يد.د%!دء

***

بقعلىا-!افىأ)ءاما-خولى-حااطجازعلىاإلمكعهدا-ةولىقد،فالآن

و.ى-الأقطار"ذهإذقزاجتيءت.وء!سالثام،دهقي.توصان.اله:اق

اجف+ت-الإص!لاملدولةنإبةالىدوا)55،بىا)حرلاوعانبهةالأرالأكأكان

فىة1،53ةا)نةطة.ا--دو-إيةةلواءقيت،اشدةودولةص!ون)تأ-رىةءر

4كدواةخ!ت4،اةخ!ىزد،بيرالىابئوهو،ا!الإفةفىا،:افسأنالموصوع

مدع"ناكت!لىفلم.ز-!ينإلىا،وحد-الأصلميةالدولةتنثطركاةتبهـاالتى

الدولةأصجمحقزدغاإو،موزء2الولاءيهدوأ،فيا-ة،.-لمنأوالخلازة

الذىو-دهوهو،صوانبئالملكءبدهو،ا-دو-إيفةالإعىلاءهـ4ا)مربهة

ىو،الآنواحدةطعىحمماا!دولة!ذهوأصبح."ا(ؤمنينأءير"يدمما

."دمشق"

،ء*

ء-لمآر-لاكانأنهالزببربناللهءبدعن-"الالتىخبرةالأمحمةوا)

بنا-رأ؟ا-ابماولةا%ةدر!الىيمإأشص-اءع!كانحا،4هـثالهجةدرإلى،داعابقيص!

.وقازلجا!د"ذاأجلو.ن،لإحقيدءو4وأزاطقءلىأنهه.ةدوم،ن

ق-يةءة-إو-ةإدر-رض!آأ-اءةؤكانة،أ-ئلا!لى"ذال!ن

-الواغباط،يرالجا!وقهإدةالاءموروبءحمررف،والإدارةا)-.اسةناحت

:ا)ث-!صازرهذاواةال!رء114!ةاتمنكثيرتةة!4صان4ةأ-رأتنا.الذى

دلث.فى،ا!يريماإ)كعهدمنأزلانبم
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إلىأدتا)كأل4واا)5و-لاةا،4وءيوصفاتهأ!ةلى111فىبيناوؤل

نةاءلازءةهوو،مه!اهاءلنذكراصلاة).ةا5لإعادغانحتاخفلا.-4بحاءدبم

،والإدارها)قيادةفىمحهاءةا)ءلىد3تثءافهل.أبداهـ!ر-!الا!!4إيرالز

ازءيماأوزداةاواوبو-،تداروالدولة!رمأن،ايىا-يةازعامةافىوالن!اح

ن؟-الأقلوءلى.!؟تةارز"أنيديرلاءد،نجفىءمقكف،ءصماءاءب

ا)!فةف!ذه.اكهير:ء-،؟نالذى،إيرالزا،نإلىبا)"سبةشاباإكااءبد

المكاعبدأن؟.الأءورشرةء15ءنص!ت"،و،اةثاطاعلىالأول!اءد

أوسع؟ن-بالمدتخةالةا)طواته-5قا)-ابةةص!يرتهءنءرةنا--كاكان

5511وم-ءلى-أمه"إكأإن.!لهةخبرةو!ءذصثروأ،بيرالىبنامنفة"ظ

.اكذفىئهمأعةمن3،نا"كوءهد.والإدار.ا-ياسةاقينازعةاةلر!

!4العر41لبطوامثا"أ

-اموالافةالخلاففترة-الأءة-.إة.نالفز-ذه5إزنبرةأنوزبل

إدأتإخ!اتةالانح!ن:و-آ-حممازتكاكاالةتنةةزشأو-واطرب

هذاإلىوا-تهرت،ا-؟وةةاإلىاط-جنخروجةذ5-615اءاةذ4

.لملأثةاسصة.رتأ!ا-أىء-كأ)يرفىالزبناللهء"د؟قتلفاةخ!ت،73الهام

نا-شصاهداأ"،15ة"كرأنقبل،ةلملأ-ظأنيدفىإ"أ:نةود-عاماثص

وأنص،والإسلامرب511أء،4-هـير"نءةيرة!ظاهر-ارقتزفسفى

وةوةطولة511ءن4را؟هء:لةأةاوثاهد.اطقنهأةةدتهعاافعليدأ!آبقة:

علىكرامةقوت11و-ة!ل،الذل-".للااشاالأصي!ربيةا)5اصمش!هيةا

وضى!روص،اطياةفوقفا)ثس-هدرأنهاةا!.فوعرة.الأ.ليلةالحياة
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ادأءقيدةوةومنة،اطقةإةالمروروحءن-ةهدةقوةنتج.فياالد

وءز.زة-".

أمجادازءاشصوا،وت!دىصبرياءفىالموتالأبطالقابلرأيناع.ف

أ%-4تبهوءن،إيرالىبئاللهءبدءصارعرأثةاوهءذا.ماكرأابو01و

،ء.هدأبىبئالخقارزبل!مومن،الأثمربنوإساهيم،الزبيربئمص-ب

الذى،كبرالأالبمالا؟خوز.ل.4نجهبنوا،-يب،ءسدبنوصهإجان

ءلمب4اط-ينوهو،ورو-"اد-4إرةةوةعليهمزتصروا،.لمحفردهجيشاقيدى

الحرجة،وازف11ل!ذه.ةفىةفأنالماكعبدالظروفاصطرتولو.ا)صلام

ساييا)ةءنإدلاثجىاعةفىإوتاإلو)ةا،الأإطال"ؤلاءءفلدكان

وعلى،ا)-روتةءصادنأءدكا!نبل،ءة)33مؤءنمةلم!مءرأضالأة"،بالذل

حياز"فىوزقلأنه،ذلكإلىات!طرحلاة").الإيمانزو-.نءا)قيدر-"

زهلالغاياتإلىإوصلةاا)-15-ةتهلاسهو،-رو"4فى4ال!هاةقواةت!ر

ءيماوالى،ةالأ!ءفوفيوحدالذىالةائدب؟ونأنلهاللهوصةب،اد.ف

.صهـاوزووحدتهـ!ثمهدولف!ثاير!عالذى
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مىلثالمض!إا

اوصةبخعموإابيصضطم

:574عام

طويل،خلافد"تءمةالأمةو!طمةيحلءامأولو7455ءامااكان

اطاعة.بمامالمام"ذا!ةاسحمىففد،الخلافة!ولالنزاعاةخ!فوزد

-أولجماعةعام-:قنهلأ،الثافىعةاولوهوعام.الوحدة:؟اعةباوالمقصود

-ئازل"حدء+اوتةعلىالأء"4ا%ةمتكه-ين،415ءامذ)كوكان

ءلى.بن،ط-ن

ء*"

ا)بةءت،كاوالعراقالح!ازفىروان4بنالملكهـد)5ا)بمةنمتوقد

.4ءسوالثامفىزبل"ن!ه

بميرايهإأرساما-735ءامفىخراسانءنأيضآجاء!4ا)بيعةنتوكا

"خازمةناللهعبدءةةلد""ءرو"علىنائهآالذىكانادهدىوشاحبن

3طتتأئم.إيرالىلاةنموا)ياوكاناتسةوث!اقا-ان-رعلىتةابالذى

يولىأنالكاءبد!نيطابوناوأرصصلمو،745ا)مام"ذافىاعصانخربمة

لمأ.نء:داللهأميةل!عايهمفولى.اقبا"لاءإيهتخقافلا،-!ث.ازراعاجمهمأمير

.البهمرةعلىولا.الذى،"اللهءه-دبنخالد"أ-وثىقرأءوىوهو-

*ء*
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ئدالقاوكان-صةر-أبىبئاإثلببرأي!متتدالأيئالزعاءمنوباخ

علءندما،مروانبئالمكعهدإلىببهيت،ةأرسل-اصلوارجحربعلى

عهدزأزره.الجةدكلا،لاىلهبدابي+4وأصذ،725ءامفىمص!هب؟ةتل

إطاعف.وءص،علعلىالماك

فوةد.المالم!عبدألى،اللهءهدأخيهمهةلأفى،علىبيراكبئعروةتوجهو

الأءأنوأ-ذ--ةةا،دققبلمنلهع!دبقماوكان-،وبابدمثقفىعليه

وأهلأ.4)نف

إلىؤمحهب،اوليربئاللهعبدءقتلءةبسربئالثهعهدوباج

:سربناللهعه-فىءتءروانبئالماكلهءد":قولالماكعبد

رم!وله4وسصتاللهسةةءلىوا)طاء4با)-خاكأؤررتزإفى.عليكسلام

."ءإيه/1-"ةلمث"امثلعلىمولاى2ناوبيمة.وسلمءلي،اللهصلى

أ-و)(اطهفي"ابخاإ11-روف-ا!دىأ)ءلىبنءدباخ!كذإك

لأنه،3بير-أهيةو)بهة".(لبطاأبىبنءلىابنوهو،اط-ين

عاوائفإ-دىي!:لو3ز.الثءهةوزيم،الوةتذلكفىاشم5بنىصبد

إك!إا!!ءدسرنالثهءبدمةومباالزبيربنافهعهدءقتلفهءد.الأمة

."ؤباج،:ىءبةىما":اطةةيةإنلحمدسربناللهءهدظل

الثه)+هـد.-يمالىالى-ناللهبىم":الكبالىعلىبنعدمحتبة

44ألأترألمافإق،،مدأما.ءلىبنمحهدءنالمؤءةينأميرالماكعبد

أتور،اةاسااتءكإوإ)ثكالأءرهذاأزضىفلا.اءحزلغماخظةتقد

.4فهد-لمواءاعالحفىأد-ل4!مكر-ل،صنتعاهـيئا-:!مواقدا)ناس

نأفيبفينو.بهيعتىإليكإهضتو،الم!اطجاحوبايهت،بايمتكةقد

كا.ءظاوءلىتثازا4و-+طث:ا-ؤمةناأن
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وأقربأ-بأةت..عصهودناءةدانكلا:الماكءبداهـ"إحلا:بز

.ألهذءةالثهذءة11ءثاقدا)زإكالى010ح!اتا511
ر-وروو-و03!رإىءررء-

ث-5بواذه!لدكإلىجعإر.-ثكرء4بثىءبكأصحاق3أحدولاتهاجلا

.يأصا!اجو!بإلى.كات-55ما،ةكوعوص!كأدعوا-ت.مثصءت

.ب!اوأقامهاردإكابماوالمدتنةالىهةالحفةةنارجعة.امهصر!وهارجوجو-ق

كل!**

-+رضلا"تاثأنا"ذاقالحجاخالىالماكءهدصةبم!اوكاضا

ا)بعاأبىلآدماء-ةي":بهصةافىوكان.،بهأصحا!نلأ-دولالىد

قئلوا11،محهممااسلهو-ربإئرأثتوإفى.اطربشصفا?نةي"طالجى

أيامه.فىابىياطاان4اطجاجلأحدقي+رضأ،4علإإفاءو."ءلىب!تينالحى

وأنه،وأفة"صدر.وس!حةا)-يا-يةحكتهعلىدلالماكءبدءنالأءروهذا

فيها.يقعأنيرتدفلا،يزيدار-ح؟ااكأاالأ-طاءءنبر-ا)5إستخاص

تأذنهقءمد1104ز-ة،عاهـهةكابهءلىبنءهد"ءلإزةوظات

!يوذ4وزءى،ووصلأكرمهأ78!امفى-اءهزو!،لهزأذنءإء4القدوم

.سميداآمنا815عامؤ!الكاذعهدء3فىء.دت14-ئوهكذا.و-وا!"

ءبدوكان،زهلءقاكااءبدالىف!آأاأضىوانواف!الهباسلآأما

-ز-لمن3رةاذحا-،يرالىلاةنالهيمةءنخاءلماا)+جماسبنالئه

جدوهو-؟ء-لى"ةظل."بابوالماكعبدكاالىعايا!114أرسل

ءوضعبقىو."صهبلة:ال4مه-رجحتىالمكاءبدمع-ينس01اه1الخلفاء

أميةإسأو،الكءبدإين-سنةالهلاقاتكذاكانتو.عاير4الىوالهطف

فىء!دذلكو-وعهاسهينيبنءلوهاثم-بنىءن:3كلو،كأ،اله.وم!لى
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ذ)كهإمدش!يرز!هيرةءدةالأ-صرتينين--ةةا)+للأقاتوظات.الملكعبد

.العهيا-ة2-ن!دثثعااوهذ

،ودءتالة-احعلىالملكبد-اءدتالتىالهواءلهم1منأنشكولا

إلهالإزهو،به!والرص-ولهافلتةالاإلى-عاءالىؤلاء5؟سهولا-اسأةا

.اسا)ةو.حرفةشض!؟تو--55ءثرمعالحالكانما-لافعلى-يمت"ءهاعلى

+ةالازاوطاثصازيهواةر-ةأوة4لزءا-ؤهلمهاىااكميزهفاتبالمهختةهأنه

ا!راف-وةا)-يرو!نةا)لمثأطيبمنءنهماعرفذ)كءةدمةوفى.الخلافة

الهبادص-فىوا-خ"د.--،المديتةلةا)طو-يا-"ثناءأفىوصفناهالذىا)ةحوءلى

تإو4،اصلاةليهزوبهد!ةيرتقدا)-يرةءذ.أنعلىيدل!انعرفولا.أهلموا

ص.تكثرأوالإدارةواطربا)-ياسه"،ثمونءثةولاك!أ!ز-دوؤة"؟ن

ل-أءنإل-إهلةويادب،الا-لاين44خدطأتفه"ذ.ح!نوا.15-!رض!

.الهبادبضروب

**!

برء)!"الهاالأءنهةو،الأكبر"دفهتحقهيئءلىعهدا"كاللهأءان-د،فالآن

ما8)5ا)ءعانو5وءذا.وا-دةفىدولةصهد!تووالأصةشلاجمعوى:اإسالين

.-وحم!اوازديادالأءة

ب!ةذ،الحجإل!تو-"اأنأن!اخا.نرحلى11!هذهلاى11ءبدو-دكال

إدتة"،وتحىدفاثمبمتى!دةوأقام575.ءإمءوءمفىبا)ةإك!و-!اطتازإلى

مكةإلىدءثق!نكهتحرأناواقعوا.سياستهلهممورءو-ط!ما)تاسإلى

فيمط؟نا)قاإدنالد-وله،ا)ظةرءوكابكانن!اإا)-ةة-لمكفىادثة-"وا

كانهوءا-بهوشضىي!مه)تباتودفهاهىذى.اطربطالماثنتاىا،وخصوء4
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الأ-ركأقالأزطارخالمجازد!جثةوءةذءذ.االمدثتةءتاا"خ!را(إكءهد

سصطآستأنفاكأا،إو-دةا-لامالإسوا)ءصبدولة:اواحدةاالدرلة

ا)ةصرةءو

تصفه"كءورار

اوحدةالإت!ام

فئةا-؟ن.لمث111ا-بدوالاءزطارم"ءواءإابمو،الدولةو-دةةت--4

إراد--على-كدأبما-ارجةاة.ت،الأءةثرةيمالىاة-بةباة15قا،شاذ-

وشىنوا،الديئ"قالمروقإلى3بمصبمأداهميئالذ،اكطرفرنوهم.الجاعة

وهميىلملادظرس"ةةطا:ئفتينطااةووكا.ارج!اوا35و،ادفيءلىالحرب

؟.يكفدوأبىنبردبأتإاعوهم،الطإء"إو!اء"ة،أشصدهماةو؟و،الأزارقة

.-صةيرأ-أ-ىبماعات"ةاكةت؟

بحركةأشىبأصهحتقد--الدولةبو-دةهد--رجااظو)ةءصأأنءير

كانماوص.ومةءةوت:ةقرنهاتت!انتباو،دةوءديملمةءوصارت،دغر

،ا)-إءهةاظطةشصحوبال!فهةا)ةوةوت-دالجمود-صدقأنهوتةطاب

والحاسةاهطواةةااءرزووزد--الخوارجأنعلى.13وا)ة!ا?لمهأقاوءحما

يخوضواو،لمةلمهة?يروأءباا-،ود)ةوالداو!اةأنادلااأو!--سأ511شصدةو

زءةاباارك1511ر41!نج!ناوء53ئيا.نمامءإ-3تةهىأنةبل،ء:يفةء-ارك

ءو-زإيرادإبم-ئو.،-!هةء-ةء+ارك"أن!اإلاىفأنتصحلافزم

:وةةءهرةهخىهه!ثهاظمورإةاسههةا5كأإشكاةا5-ذهيموز،ويمص.!ا-ى-ار

."طجاخ1))ء"كأمهشه"عأ

***
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مةتلءةب،اقا)!رءلىاصهتولىأنب!-ردا!روارخباءمرك111ءهداتم

.-ةدهبء"و،4هةباثحهيئذب1311إ)04لوأرس!.725معا*بءص

اللهعبدبن"خالدو!وأء.4،إئرصالأ-داليءسةعلىعبدالماكيخن

رء؟حاو؟ن.اظوارخإة"الوأ.ره(أءه-ةبنا)بصأبإكما)ءن

ءدةعاوال4إيرارابا)3وكان.كاا)ةكأاءةبخمازطرى"وحىيذ-ذاظوارج

وا%تلالا،بيمارنجاادولة)!هت،بهكبير-؟ة"زأزال!خ!لىتقدروا،هبءص

لةيادةقاءدءا!وأ،اظوارخإا):اسأء-رتإبكاتالممح!ن).الالأصو

نهأوهو،ابم!راء-طةا)بهصولىأنإ+د"تالد"ؤاربمب.صدهمبطرا

نهج!ابثو.ازلأهو11اخا!اريةولاءلى4و!ة،!باطةولاتعناب511ءزل

يمةز5يز"+زءهدفهزم.إد%دجيماشسرأءلىكاهاللهءهدبئيزا)-زءبد"أخاه

.جيماث"و-ةرق،وا!وار!ىز!اريدىءلى،!جمعرة

أخا.)بخه،اثدشدا؟باؤا"((الد-ا"ةبؤترسلأ،سا)خىالمكاء.دباخفلا

،اخا-رايري-افي"إلىإبالميوزر3"،أةةالاعلما"!أهلمنأءرابه!!

بناو13فيا،"اءىاقاا،بطربا1)5!ير،سةالسيااط-ن،بةالتقياليهونهوولا

وت-تثير.،الحربالى11،اببءدأنوأءره.الماكءهدلظ؟-"%ئمااأ

.الأ!وركلفى

"إنله،أخرأ-،آ%ر-ءلىير؟ثى،ءثقدخالد،كاناوقتانةسوفى

.ايهاء"با"مالذين،ينالآخرا)-وارخةاءل)5-ثأاللهعهدبئأء.4"هو

ءطية"بئنبردةلاءلىقايل!ةذ-رخالذى،لمأيكةوفدأ"كذاإذئ!3روكان

اةومء:"ازةرقويكفدتوأزكزء4،4ير؟ث.ء4أة-ار.وقتله،إقا-ااالىيم

.البصرةإلىوءادوافاد

*ه!*
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وأ-ضر،"-4ةةخالدترج،ءربكلا-الدإلىا"كءبدتبنبمأمدةه

ببمش-ا-؟وةةاوالىالذىكان-مروان،نإثصوأءده.الممإبءمه

،أكأوارخ1ةءرا?لما-ا)دأحرزة.داث11عبدأ-وهأمره،كاآخر

.في!متةتلو،35يفهمنهموراءص!لوأر،الأهوازءنةرا)ت.3إلىواصمارءم

رجل"4رأصهعلىاد؟وزةءنءدداأبضارسلأنبشراالملاثءهدوأب

ا؟ةدانزالفما.ورقاءإنتابعلإ"،مددافاءرسل."اطربإ!!هيرث-اع

ءا)هـء-هـةإلىاو-5فر.ابكدبهموأصا!مهوحض،قةت-ش،ارخا)-وانه،لمته

وهو-مهسربناللهء:مدبئ!رالماثاعبدو-735،4:ا):الىا)ماموفى

ابىخوارج)ةةال،اكبلير-ليقرأسعلى-أإابنظير،رب21)اةائد

يهـزمأنكاد،عنيفةءوز+،ثتحد،يناله-رالى4!بر؟ثركلةخ!ىاؤوا.يكدة

نجاأعلىفىةالدادارتثم.الي!رةإطالوأادءوز"ل51ت155رلا،فيها

لأالثه،ءبهيىبنكلر!مءلىافئلوثم.و-مر4جيثموهز،فةةل،ةدتك

.اصروارج"ؤلاءأصينتهىوا.3بيرةأءدادآوأءمر،كزمأزةةل

صروأنبنبسر

أ!ا.عليماوولى،735ا)مامذاكفىالبصرةعنضالدأالمما!اعهدعزل

اهب"أوبمث.ا)+راقكا"والىصوانبنإصرزأصبح+ءوفةا)مع)ثصا

-:"-،تاببهذا،حينئذالملكءهد

أهلطمنده"ة-بو.زةارالأزإلىصر.4فىأهلبر111بهثفا،داأما"

.بممأعرفنهةإ،مغموا)ة-ر.لةا)ة!لوأولىوفرسهانهمو-وهممهيره

ث(او.ل!-لا!ن4ونصهجىهإتهإخجرصىءأوهققفإ،طربافىيهورأو-ذ

ءإتب!،--يبمي!موفاءضمهرجلارءاي!3إ+ثوا،ص:يفآيم!حوفةاال51ءن
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ا!!مريئ،أهلإ)ي!-مأصهـضثم.لا-رببةاة-إواوا)ة-دةأسبا)5رف)

."عاءكوا)-لام.إ-:أصلممواللهدمإ"-ئا،ماتوج!وو-4أى.و!فليته

5-أالهك111عهدخمام51شهدةعلى-بىلإةةا)-اوالأحداثالىسالةوهذه

الذكأ3،-ؤ.)ةالدولأكلالوءباشر-"الأءورءلى4اةبإشرو-ثحهـد،افىارخ

ةاء-"يمكلدليلوهـذا.اطلولويرءماصرططوت!متا)نو-13إ!دش

.الأتء!ماحةءلىوسص!ره

4ر)ةءاب!الممءلىةةسكانإذ-ء!ضعلى-أ--"أوامربثرةةذ

إه-دودءن،الجيماثانوخرخ.4لإ+ارصآ=رظءدآءولوأرسل.نةجم!من

ده.74مطفىتهوةا؟ؤت.فيسحما%الخبرجاء،بةإهلاليدانإلىوصولمم

ا!5وأ-سا)05ل51من3صيرناسوارفض،الجيشفا)تضاذلفرى

.اقأ-راالىيةءسزونوأ-ذوا،أ-كوفةا

،الههص-ءإى!ثسنائبكانالذى-((عبداللهبنضالد"صاوليموء

ها-ء+والبؤدو،اليدانإلىا)ناسديرأنحاولءبث!-منزبلالهيهاوو؟ن

:ا!رمااب"ذام3ل!ب،عةتهاولاءفىو

،4،-الأولاةاء4عاوفرض،د12ابخثهاد.ءلىبالثهصةفإن،بهد141"

وءق.أءىءضهاللهكاناللهفىا؟!ادقىكوءن،لةف،يجاهدءاة!-اهدؤن

ءلىإءدوا،الملونأب..ءلإ،اللهأس!طباطقاة!امواالأ!رولاة?ى

لإ-ت1)ذى،المؤءةكنميرأءروان،نالملكءهـدإنه:عصى؟مومناجترأتم!ن

نءوءلى،عهىمنعلىسوطه.ر-!ةءةد.1104ء!هلأهلولا،غهجزةفيه

."..لملأسص"نفعأعلىةلملاتجهلموا.سيفهضا)ف

وعادو*أ.الجتدوتفرق،بالأوامراناساوا-تم!ر،ذ)كأ-دىصؤا

.أفيرزفالموصارو،إلملأد!إلى
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الهراقطفىاط!بما!

ت!ا،4والهإفا،مواطزاثدة1--اسةتهاعاقرر،ا(لمكءهدذ)كياخةلاا

ا-ااوعا،511!ءانءلى!رنوائاا)ذاقا)ءرل51أنورأى.511!هـةل051

4ةأ-رأىةاقوالثا!المرفاشووآ،ا)فىيمصءلساحواوالةكنفىأوصهوا

تههفا،لمأاص!اءهـدء-مئم،ة/ع-ةاثرزة".ةأقووادةا)ثإلا3إتتصلا

.اقرا)5ل51بهعىفر،((جم!-سأوأصإب!اأءوداأ!رد"

-"ا:ةفىاعصفيونا،اطبخ":"وأ!هإبايرالمرا)+ودء-ذا!ن

نء-وثمفيةةجعة-بوا،ايرالزبناللهعبد-ربقا)ةا:دا)ذىكان

ثم-75-73اط-ازولايةذلكد"إلاىاءهـدولاهوالذى،ذلاثاء-ر

وشد.وحةق،4كاءثان4إلمكاءهدزرغأن.ءد،755ما)15"ذافى

اكمرق-وءلى،ا)-راقكا"ءلىواليم"وء"،اطجازمننةله-ا)دوإ"

هنوسء-ظاسانحضرءداءا

***

-ط"ةاقىأثم،المةثرو!-د15ء-جىدزد-لحكفةا1إلىاطجىاخجماء

:زي!اقالاك!او،ءهـداوو)خمدثدباا5!لملأاشا1إث!ورة

وإفه،زطاف!اوعانأتة+تزدرءوس!الأرىإفى،4حوؤا)هلأيا،)

والاحمما!اله!امم"ينالدماءإلىأةظروكافى.)!ا!؟ا

نبىعتغماز!ز.-ايةولا،)ثنانبالىثقمةحمااقالهرأءليا،والله،إفىل!

15أعصفوجدفى،انهاصيىفبمميه!ديخا"ةةانثريمؤءةبن11أءيرإنو.أةينا

ا!طت+صهوالةةنةفىأوصمتمالما!اأ-3لأ،ب!ماعنر،ام!-سأصابمصاوعودا
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اءب!رةسبحم"ولأةصراة-ر"حزمحملأ-زولئهل!.اصللألاازدصف!

."!دووبةةاا)5!هـاناورءذ-كأ،إلال!

ت()ةيمن.ءصاةءهسمعلىدحمإز؟و،ا!!ابززفءمبلضئوقد"

م!ءدإةطارءمأو-وأن،ح!مءطهابأبإءطاءكمقأصا،ؤمنينأ!يرإنو

عطائهأصذبدقيإفرجلاأ-دلأبالئهأزصمإفىو.صةر-أبىبنا!!ابع

كا!ءةقه"تةصالاأيامثةبثل!

.اقالهرأهلخ-لجتبهمانهأاط-اجأءلمناكأا،سةا)-يىىهذ.كاةت

جركاو-ايوماةقولكا-محرىا)-اط-ءمأوالهرفىصماط-.اص!4وم!

صممه.طوالاطجاجء)؟ا

والخوارجالمهلب

،أرجاص!و-ربإلىاصاةاقيففيرتتإقز؟،ا)ةاصص،""هأ-دتوةد

بم4لجاا!--"دزوياجهشهوأصبح،!ير-ةر4إلهخ-بظ.بالمهلب3طوو

زقازا3،اص!وارخ-ربإلىبإ13اونثط.الأ-يرةمركة11فى،ارخاظو

بالأصحنثلم-ذلكح-ارجاظوعلىاتإباحنا.ثدثدالا-ةا

،اخالموض"فىو.ا)!بممةصو!ح-؟با-را2هسل!اةومكا3ة،ا-كالا

.مإب11ادؤوحدكه،رألو

.يه"ا-صرااطركةص!قياو،ةر3ا)تةال!-بممأصد-ارخالخواصطرثم

لا!اذو.زاصلة4ءوزهءنءخ!محنيتهولا،حممتخاهةوثةابلمهمالم!لمبالزؤ،

!هم،-وت-!ه-محق،وا!دءثا)!برتة!ل"ووكان.765طملظوا

صاق،ديارمبهدتو،!ي!افارسعنا-لوأفالا.ةلإةاءن!متص"بو

،با،13لىه-+.كرمانفىنحهسواوا،موارد!وؤإتالهيشعاي!3
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ق!كاا)1--انيوم"04وز4ىم4+3لهءوزءةأشد؟توكا.ؤتا!اطوواص

.775عام

وفدو-د.وباطرهذ.فىص05،تلونيقا،طالاأالمهلبفاءأوكان

كهة.يئتترأما":ل!!ابزقال،!أصي).يخظراباجقهلءنسصولرعايهم

نكتديقامقولة4تتأرولا،زطاةاعصرةبا)-رءن.كاعصرةعولا،طةناسازر

كا.المهذوروالله1،ت0أ!برولاأبأسؤط

***

زطرى"كثر!ألخاح.أنة-كما!اوارخإكنا!الملافوغ-اوأ-ير

ن!وزطرىخوبقى."برال!4رةءبد"ت"بدلاووواكاها)ةجىاءةأبن

،م3،اقيالاأنإبالم!ورأى.ا؟صهريةتهلونوظلواإواةةحىار.،مأوشبمهمر

نأيرثدكانالذى،اط-اجرأىتلملأتعلى-!!فهاة!ءحمميض-ت-كأ

.أصوباإعلمبرأىوكان-اك-.ظم3تارةا

بهرءهدقيو.سخانطبرإلى،4-4ب!نزطرىوجعن-رقضا"مكثفةفا

دقة.ما(خيرة-لة،-ءةثذالمهابءإبهمغ.ل.خهـمزوصهفتقدو،04تهومن

14وح!رم4-ءلىاصصةولىو.القلإلإلأمضتةجوا،بامة؟ة"نرممةمز

.775عامفىوذلاى.ارخالخو"ؤلاءأمياةخ!حاوهـكذا.4في

-لرزأ.-ةانعاثرإلىا-و-!وةةد-?-"سارومن-زطرىماأ

فا-ةوا-اثامال51ءنالأبردبنعصةثان،قيادة-جيثاايممإالح!اج

خوو،بهاأص!4ءةؤةةرقؤقابلموه.نستاطبرل-15منشصهبفى،ثقمارى

ا)-كوة"ل51!ننفرإلص"رعةأء.وأصيماب"مثهبأسفلقدابضهءن

.إلاثاعبدإلى13ؤأرسا،اطءجإلى4رأسصوأصذوا،لةت!ه
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4اسةميد!نفى-ءصم-ئ،قمارىصيختىءنإقىمنيصفهإنو-قبع

ءر"وازقا-لموا،طمامايجدواوأاطصارج!د!حتىؤظلموا.؟زوءسث!

نأإ+و-775عامفىارةةلأزاارجا!اونماتة!"ذ.فتو؟.ءإيممؤةءى

ابئخ-ر-وا-ين645عامءةذادرينبماءةءلمطالحربتث:ونابةوا

حم!.!اةةابلا-فرلأزا

وشجيمابصالح

وو،أ:الهأسثدتدا،اطجاخعلى-هـانخار-رخ؟ن،الوقتففسوفى

.765ءامفىافر511لشطبا؟زتر--ربخالذى"ا)تهيىرخء-بئأخصاثا

،-رآ-5:آاط-اخ4لي!لمهرؤأ.ء"زفم،-يثانوامر.نءد4لي!فأرسل

.آا)15ذاكفىقةل-ئؤتالأشدصالحؤةاءل

**"

شص-ء.يةأزوىوكان-"ا)ثيبافىيزيدبنهـشه؟ءبف!و:الثاف!وأما

صااحخا)ر-له-ذا!رج.اةظلافةونفىبراء،ء!روأ،بأصص!وأثد

.4إلهاحصا-:دأ!موالمقتلأنإهدءل-لثم-ءذهبماع!وكان-

أساطيرإ-دى-ثبه،4ا-04إلاهى14وقمهته،ء-..اثبيبر41كان

اف،أ)فءلىيدتزلاقاهلةبماء"فىتقيابلطث"ثب!ظلدقد.دماءا)ةالأبماال

فىفيبتلا:اله!اباتبحربأثبهبهحر.كاأتعاء"قيةإبأنأحدإ-تم

زاهث.إباء!ةابةاةصا4يوتو،ت-"ا)-مرواطركةوا)ةرح!را)يةقن،ءكان

وهزم،اداةوايقتلىوالجيوتقفب.دد،ا؟؟شءأوراب؟شإ)ء4يرسلاط-اج

اط-ا!ووءخ،تين!رصلاوؤ"ا)ودخل.4ح!وزا)زواد3بارءنعددأوزةل
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يثبتو!ن-اطجاجثهاتولولا.المدتفةع!بخولىأنوكاد،مأزقئ

.أرادمالث؟هبلتم،،ةةمهكةالمهروزهإدته-ا!اطرءوزفف

ثةولا4،بم?باقكانا+راجندكربماأنثبيبة-اخبابأص.ننوكا

نأ-كازبلءنوص!ةظماعلى-ارزتنفسفى،الأزارقةا!روارجب!و؟

4.يتو-بر،1)صمديدب4لسياش،المجاجواقامراأهلين-كيئةةتكاالحلاقات

المك،اإمبدتسةنجداطجاجأرسلحيث،الشامإهلإلاالح!اجيهةذةلم

أ"يةةلىا4دكة.ثبيبيمةهزتمت،ابيشذا5يدوكل.اشامامنيريثىفيدهفأ

،4علهزةطرةعلىبحى!هاة"يهبروهو،نهرفىح!رظماتإ.!طو،ءمركةفى

.أت!-آ77يمهنةفىذلل!و!ن.اهـاءفى!!ا-بهفوغ،فرسهقدملتزز

.الأبطالأعيىبمالو،الفرسانهزمةارصمنفياله

أجاجاسياسة

؟ة"وهز،بىمرعةعله"اة!اءافىاط-اخ.باخءررمريرلا"ذاكا"دءن

أولا---تهـ-ينةهذا.اب"اأرسا،مالذين،القوادءنا)+ددهذاةتلأث

سيا-ةأنوس،-ط!رةناحيةالى-نيةثا-ير"وتثاط-اجةاءةصفىنةم!

أتاساإ-راخفىأ-دتنت؟إذا،اط-اخاقي"-ا"كأ،ثعاةواثدة11

وأصبحت،ونياتهمزلموب!مأفسدتؤدالوزتذاتفىزإنها-الخوارجلحرب

ن5إلا،أ"اقيمر.وا+راصارأهلدلةو.4إ"ةواقر511أ.لإينبههـد-الحفوة

ممه.ابقاءاختةق3مء!اطأتكا

-765طم-لإلفىعايهة"بمصفى"ورةةيامإلىأدتا-ياصه"اوهذه
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ةي!ءايهـلاثاطجاخوكاد.الةوادءنءددوأثد.،الجارودبخااللهع!ا5قاد

.4البادالةوبضأفماموا،-ظ،و-نتههـئالولا،ض!أ

ذاوء،ا):ور--ذ.!ةةسهتهرض!)قوىسببمنهناكثحنوأ

15رزر،كانابتدأء!اياتقزيادةيريزأنرفضأتصه؟بهافقدكان.ا!اعار

بهةتا-اراغفى-ازيادةا!ذ.الح!اجرفضةكان.أيامهأواخرفئ!صهب

ركهأ-سنبخجم!نا)زيادةذه5أقر؟نصيوانئابشرأثولاعه؟-لاوبحض

هـ!هنو،وا)ةوادا)ةاسيرةىوبذلأث،الز،دةءذهالح!إجأصازلوا)-ياصص،

اك!-يةءن-يربالأموالالضض!-ةإن.وإثارخ!مإغضابهمبدل-%،يدم

علإ4خرصوامنعلىوا)ة!اءا):ورةاشادفىنبرعاط-اخو)ء!كان.-البالى

.!رآخسريمإلبدلا!فاكسب

!يه**

ءرف،بيتل51منر-لثور-إلىأثفه،اد-اسة"ذ.إتأوزد

وا).(ذاك!!وكان-شه.4((نجاةيرة11بنطرف4داوهو-لدولةبإصلملأء4

!"يةباببرف)طوجورسهياسة":نهرأوصفهكلايرضف!."ا!نالمد"على

-،يثااط-إجا)هـ"ؤأرسل.!:يرةاسةي!اتهمه،775عامق:ورةموظ

)ثدةءوناوصهث.-اما)ءذاكفىزةل-ئ،تةا-لزالوما.الابهإفاحىق

-إجاصو-+رض،قادمة"ورةفىصه-طهـر،-مايربألارأت!!ا4و-بريضاط-اخ

ا)ةالط.لالة!هفىنماءمجمطوسة.لا-طر-ماوزةا-كا،1ولةالدو

*!*

ا!اكايت،وا)5-فأثدةا-.اسةأت-15نةررأندفىا)ئةاطة!ة"
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صصثاصهة-خ!كونأنلا-تةلحفإصهـا،مؤنةوادةضاصة4-ربهظروففى-ةجح

.-طيرةعوا-بإلى-ؤدىوإنها،الث-وببهافاسدائكلة

،س!هاسهء!بمنوأ،!ءرياصاكا؟نأنهالحبجعلىاط،فلضص

اظرارجأصانخ!قأأند،-اإلكءهـدعلىيربوكان.إيآ-رقائدآولا

الماسزلموبليضذب،أؤةموأوسع،صباسهةثرأيملمبحادءدلهو،تءز،أن

ا!51قالاءةقادءسهي؟نالملاثعبدأنر3تظو)عن.نةورأبدميزأنبدل

ا)ةكةأ--دهواإلاو،اةوةوااثدةاالالهملا-ضلحنهأيرىو؟ن،ا+راقا

.اط-اجمهلإلالايخض-3أ"وأ،اصالأوايمايمووأ

اظلية-ة-!لتاكأا5كأ-ولاشصك-زبض""امزاياالىجلفىوكانت

-دمةفى4"و-فا،اإلكيددر""-44إخلاصثدة،ءةدءخ!،فق.بهتلم!بث

ير-5أةاوالإص!خق4ورغبة،تهإرادوص"تهشهتقوةم!ا4و."اصوأءدوأالدولة

نح).كبيرأفىزيهالهصيكونالتىافتوحابثأنواهتماء4،يةالإداروصفاء-"

بإ-لاءحمهمثوقوالو،4رخ!هءنارعيةوطاءة،اةاساحبيوازىلا"ذا!لى

ءإي!ايؤسسالتى4اسضالىالمتيض،اةاعدةظ.اثدةاتوظأفىالدولةعلاوقو!

.!43إ-لاصونهيحكوأناكصب-بسإنما،الدولءلم!او-قام،اطع

وا-دة3!رىدولة

،عأح!مءالةضيافىالح!اخفبرخ-زدارخبا!رويضهإقز؟-نهفإ،علىكط

.زةارالأزي!4ءزفىصبرالأاةضهلا)ولبوكان.جهـودكثيرةد!وو

!775سةةفىوذأك،الأترىاتاكوروأخدت،زتنة!محينئذثمتاوا

.وذولاثذا-ةصةا"تاك5-"دوأ.%كاا"ولةالدو-دةءتذددفهند
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الهندوصثارتسجشانوجبال،،لمخنهرحدردمن-الدولةصارت

ضالا،الأسودوابىءرقزويئبحرومن،ب!غرالمتربالم!دأوا-طإلى،ؤمث

)يى،واحدب!لةاحدةدولةصارت-جةوبموالسودانحدودا)خوبةإلى

ءبدضبنأءيةكأن5،مروان،نك111عبدهو:واحد،خافيإلاعليها

.آا)ثاكماأرف،((دءثق"ىا-دبوعاحمةإلا!او)-س،نات4ءبدابن

حيأ"يئإدولةاهذهعالةةاظرأاذا-قيةقزدباهرنمرو،قيرنجاحءنلهفيا

،ز"رءةةتةكاوؤد،،ةإ-للكذزبلوأ،فةا!لملأالماكءبدزولى-يئ)خ!اخا

)مد.الآ-رضأ"واإ+!!ا!!نفى-داوالحروب،ئفإطو،أأزصاإلىمضىزقة

نأفاصة11،كءهدو؟ص!.أ-؟بيراالأءلوتحةق،اإ*-زةمايثه"-دث

.4ورعا"لوائهتوتكا!االدولة-وحهيىومم!،"غايةالىبصل

***

كانوءا،"يةبالمد-هـا-4منسةةبهينأرزءىالذى،بدا)ءإبماةة.4اان

يهين،الأرفاسنوهو-3رهـآ-!ةماخرخأوالذى،منهاي!رخأنفي-*كر

اويهرء!،اظلإفةول!و،الماكيهالىأنلهقدكتب-إةفىافى--اةليبدأ

اتاياسصاتضعو،ودهاتةوأالجهوتقيوجهو،ا)صربودولةالإسصلامة41ثونف

وتوصيى؟هتهاشعو!ألا:للا!!ةمنبةأأغ!يحقق-ئ،الإدارةيحمو

.هـأحىدةىكبرلةدوفا،هةوغأ
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الفض!إقات

!فحماا!ه.:!راكرا-ث!د.

رب511دولةوصدةحققنهأإلاةصكءنصوانبنالملكلهبدبمقلملو

-الأءلمهةاطربوأظار،الأأقسامضروشءنالأمةوأةتذ،لموالإسلابم01

سدواأالذيخماامظما،اإكنيخ1)ةاريدر-4لأنبؤهلمه،!دعلمنذلك0دء4ا

خا،فته.فىبهاقاماكأاادءبرىمة1،3فاهذه.كاةتلأممهماص!دماتأجل

اته!ها"!اظطط5ىوءا،بيااضما4ءفبمالماضيةأفصولاقوصةخاوقد

-الفصا!اءذفىينهصتو.جاحلةبازحما.دو-3تبم!و3-ت،يهايؤدل!

.الوحدةعلىقى"بخت1)كأ،ا!ليلا)ةتائجأ!-بمدني

-ؤكدوهت-أيض!-مجهدبأ-رىأساللهكانتالملكعبد)!ن

اطهعبدن!ض،اصهةأئن.الىزهء"المر-مةتلاثقيخالتاريضحهلأنأهليته

التىأ!و-اتاةف)ه-ةبخ-الو-دة-أققهلءنحتى-و-زمبهمة

ودءن-جهودهرت5ةأ.الداخلىوالنزاع4الفتة،دءمنذ،طويلاتوزةت

!!دزيما!أصار،مامة5أؤطارالدولةإلىضتأن-الوحدةتمتأنبهد

ومالىأنكا؟،+د-اإءرببلادبماتىو-أوالإسلايةالحروفيتارفىشصان

والفوضى.-بادالاشو-هـإةاةأ-اإلىصماإ-لا؟و،بهنهاوالدولةاينن!كولر
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وطردالهلمردذه5ير!ورتمامإفىا)ة!لصا-ب!هووانءربنالمالمثة-بد

ها.اراعهتقرو،،قي!ا.المروالةةالإسلام)نصرهـقاطرافةحو،%صمامنهاومالى

أءامقوتهـا؟ءل-عاءة4بصة-المدو)ةأعادتأنإصمأجمودهأثمرت؟

ئااوصهاصأواءلا-واأوصدبذأكو.ومر3زءا55؟تهانا-كردت،الأءداء

العهودثمايدالو"،اصلافةفىء!دا35صيتمس،ةيربمخرىأقطارأخاةالتم!يد

إحد.ز!ا13إ)ث"ثيرس،ليةالتا

ن.؟ن،4داخلبإصلملاصاتذبةة"الماكعهدأءر،أخرىناحيةومن

.13و-ظ4الةوبوخارور!،)ةأدواءإيهاتةوماك!االمةوءاتدعمكالماثأ

المدولةالمالىالاسهملالتحةيق:-الأول:أ.رانالإصلا-اتذه5وأ!

على15اءخمادبدل،لهاية4زوبيةءرص!زرلمإصداروذ)ك،!اديةالاتوصهيادكا

لدولة،الةوقيالرحمب"اللغةى4/الهرإتةا-*ل:والافى.الأ%نبيةاةقودا

في.اوادوافىالأ-ضبيةالأضاتاستضدامإطالإو

الأولىىة:المث1عبدجهودءنحهبين1"تتينا5ءنهـيممؤالآن

ثخصيةبوصفا)محهمنخيمثم.الإعلاصاتى4اثا"وا،الفتوحات

،وخاةا؟"ةيتهعنة-فىثم،ةإ411وءبادىءسيامصة،صفا-"إيانوعبدالمك

يخ.أتارافىنتهبماتهحددكا،بذلدو.ثارهوآ

صاتوفتىاا

إتربا،،دفى-لاأو

--اأذصحا-الملكءبدء!دفىةت4جمهالتىالة-وحاتأماةتيم

.أخربابلادفىفتوصا-"!
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3شءؤرا،ابزافى،-وأس،ليداةالآنفافإخرباو/لمرد

بالز-8على-مم!،511!ور-لماثفى،أ!رباءندأص!اؤهانتكا)-كن

:-المذكور

،الأو-طفالمفرب،الأدفىإخرباأوإفريقيةثم،وطرابلسبرقة

.الأةءىةالمحرب

ء*!

،د!ستمباواموالى-تلالاءنءايرتحرو،البلادهذهلفتحلإسلاىادا؟3بدأ

.عن!هااللهرةى-وءغان!ر-ع!دىفى:اشديئاراظلمفاءدولةعمدفى

الىت!لأن-عمانءمدفى-التحررىلملأمالإس؟يثىأيمنوزد

ءإ--طهمؤ؟زم،،يطل-5"ءوزءةفىالرومويواع،(يةه،إفر)تونىقلب

علىوذلك.جرخ!3يبماهيىو،وث!لى-برورىجروهو-!أجر-!ر"ىإ-ا

ذلكمنذ،ؤ!ر.?صروالىانيمالذى،ا)-صحأببنسهءدبناللهعهديد

.افىسرب،لملأ!ير!ورأواةتحاقاءدب1،ئماداوظلتالوقت

يةافدا،دغكتفوافا،ارؤتذلاثفىالإ،مةثنوواأ11--فيح!ن)

.ا)فتوحات-وقةت،1)كأ-إتالأهاهـ4الةةنةثناءأوفى.زةبرإلىعادواثم،طم

إة!دو،-دثدةيمةنر)الفتوصاتيةءماوةفا-ط،الدولةحدتتوأنبهدثم

و5د.3فىالصخراءحملالذىطلا)5حانؤ.طلمةدا%ئج،ءلىاطص!ولى

تونى،زإبإلىفاةخم-شإةصرباظفرالذى،"الة!رى2ةابئ4عف!

سلامللإءر3فىا)تءون،.-555-ةة-((القيروان"4مدهـةهناكوأ-س

!د.بهالجمادءعبو-ك،ا):امإلىمادش.بهةحىروؤاءدة،بة"حرونثر

."دثةارالمهاجرةوأو5،ءمرن4آ-رئدظ.
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!جهاده،-تأنف.635عاميهساوبنيديزعمدفى+نيةثا،4ءقهعادثم

وكلحتى،ايةمتوا!بيربئمأ"ز?ثم.توىوءلىأز!زم،اةةوحاتالوواص

،جوادهظ!:ءلىوعووؤف،،يط21حاىءشصا"!!اوإ-ا.الأز!ىالمصربإلى

اصصبيلد؟فىمجاهداإضيت،الب!رهذاالألو،باربل!:ةالمشمورك،زووةال

ءصظمصرح،اقي-!روان1!نءقربةءلىص!!-.يخماعودتهفىولكة".طدثم

)صري!ة"معاقوتةازداأووكا،4ا)ةرصهـذهمولىاخمزةفا.إهلةزدئةفىقىتو4-"ث

الإسلامعنتدواردر!يلةفة،"هـههتتدرأن!لى-جنإ-.-ابرالبرمن

هو،الأ.ب!البةءارف!ارب!3،ءةبةعلىوا--هـ*وا.ثنظا):!زإلىوانفم

.4مهوصناللهشحمه-ا-لمث!دأنإلى،ءدإصزلمةءلى.ء4الذيئإ-لاوناو

صهبأن-اناةيروافى4فيناوكان-"اءلوىاق!يسبنزهير"وأراد

زهير،دازاضطر.هـءسإلىوعادواممهممنمز!4)ةخاولكن.الرومبةلحار

حتى63!مصةةن4،اتسصة،ستبماةطااءر،ةىو،برقةإلى4لمجيماثت-ودأن

ةى1.1قوصفناهاالتىوا)ةكنى،الأءإيةاطربطدوثو*إث.4960صىة

.اظارجفىالأءداءيرمإدتئأنءناىإلفاتابا)!زثةلفىالدولةنتف!

إفربقيهفىقهسبقزهـير

اببهة.-لمكفىخالةوإ-رينا-ال"ذه؟"ةت

نص=إلبنتوكا،"؟رؤةلافىة؟4لاتزال((ز؟س"ن"زهيروكان

-الأمانزالتإنو،"وانا)ةير"بر،أ!دوأ-!أوصا-ق-ربمزدإ-لاكنا

"ىءذهتة-صاوالصد-مقيتخدرل!4ء-ر-"؟شزتص!،-*حهـا)

انبنمروالملأثعبدءندو-ندهوزهيرإ-لميناءؤلاهحالذ-صأر-طخما،الأ-وال
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الةثةاءنءملىاؤملى.وءير./يرالزبناخبالحربثفلة4أثدفى"ووصان

)ليآخ!ىوكل%ةدىج!دإةوز!ركل-ا-:4صنا)رء3وءك،بذإىالكاءهد

وسهايدخرلاأنزرر،ذلاث4؟تارغمءلى--4!أاىاالداخلإة11*ركة!ت

.الميدانإكذفىا*دواأمامأدولةاؤوةاظ!ارو،ا)-ر؟ضا!هؤلاءلإأةاذ

!!!

قاا)ء-إإلىلاتروجإتوردوهو،الأزمةذروةفى--ء96ءامزفى

كاة-ءبويم.ب!هـقة؟يرهز،)إلم!صصلهوأرر!قو-؟ظءدأ--بيرا)ز،ن1ا-43!ر

بن،ا*-دا!هاهـحاةوما)ريراربأاكاءهدأخذاذ)ذو."ة-"إؤر4رلا"ه-جمر5ز

إلاثا)+هدديش!اذوه.اخاهـ4الد،الةخنةثتولاكل4زهالذىكانؤتالونةسزء

الئ!تسبماهلفىالجهادفى"ورغب،هبنهس4و:4رالئهنهإءاوزوة،ي!ةالهزإقوة

إ-دين.اوصالحالدولةءإكأ4وحرص

خيرتءنأزهيروكان-يةيةإفراةمحو-و-4،اب؟شكذازهير-بدم

نصكان؟ا،ا4راةءرصأصلكلند13إبمةفي-"نذر،اهدآزبدآعا:المسالين

الوصةلىط..4غزواصكرأف!ء-"ثقىكوا،ةاغبنا4ءةهمعادةو11كبار

-دمةفى؟نالذى،الةادريرىالبرا)زيمقيأنعمصيلو-د،واناقيرازرب

فوبابقسصجماولا،برا)برمنآصهكرأنخا5زذ-؟رأنيجبو-ظيينأب!زا

وآبالىيئفىءةأاكاأوالذيئاثحمالابربرإلا-قيهفلم،الإسلأماأعفةوؤد

زح!طيواءسأنخوفا،ا)ةيروانقىكزدهذاانكىءلةو-د-!ماكنوموا

.ءءهءةدهاقيدةااببالإلىوسار،ب!انوافيكااذاإ-وونا4علإيثورو

.زم5إذاحهاولإلوذبهـاظ!ره)5-5ى

،وموالىلهبمين!ااكبرالبرت4!ثيرةجموعا-ثد"ذاوؤمه4وفى
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هذهعناقدماءاءنءؤرخصبيرظلهما"ةانةقلأنيجدرو.لاقةالتأهبو

.اناقيرواتدخلفلمازهيرذ)ك4ةو..ل!:!آل-و-ز11بهبأ!سلمو،1إو-ئة

طلمب!هلة،فىرحلثم،واستراحأراح-ئأيامثلأثةظاهرهاأظمبل

واضتد.الحسكرانفا)تةى.إليهكبو،أصحا،ةوءيقىل،ظر،،ظ!

لكءذاالويزة!.اطيا-النامربنيىأحتى،تقينالةرفىةلا)ةو3!ر،لخااةا

،"ووقتل.وأصحا،4!يئوان!زم،اإ-وينالثهأ!رئم.ا)خهار31ص

يرالبرسمون11وتبع.(الموز-ةاممهذا)ب!صى4إأءحاأعيانمنوجماعة

رشالذهباوزت"ذه.وق.واص!رفأ،ءحممأدركوامنفةةلواومالىو

."وانالقيرإلىزهيروطد.وأثراف!موهلموك!3،وموالىبرا)ثر

**

علىادكبيرالنصراهذ-ز!يريادة،4-لملأىالإسالجاشأحرزكلكذا

هذهفىنف،"لا!يلةوقتل.ة،!!يلظدهاالتى،والرومالبربرءوات

قهلمه-فىتسهبوقبة"وغدر،الإصهلملأمءن.بىارالذى"ووكان-اوقحةا

تد،المراظا!نهـذاأمرحاوانغ.صو.زاوممن4ءة،1):أرإذنإ-لمونافأخذ

الأولالداغأنولا:ك.635صنة!ةذ،ؤ-ادآ"هلادفىيمبثظلأنبهد

-دمثقفىةالخلية،،وانءرهـنإكااعبدل!:هونماإاءيهورالتصرءذا

وإيمانه.عزمهبفضلوذلك

ؤةو-3فىالمسالونلاقىع.بى*لةليتم؟نماقيةإفرتفتحأنعلى

بقوىوهتهمليثحذالاكانعااهذ)محن.)بمساتء:واع،ءةباتمن

بلادأو،إزريةيةأنوذلك.بمسة-ا،تالمهينا)ة!رذا5فبهد.إيمان!م

يةبحرزوة"ناكبهنافا،اكوسطحىر511ع!تمديلطوساحللها،اإةرب
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زلما.ةقطةأىمن،وزتأىقيهاجموهأنإ-ظيمونالأءداءفإق،تحهيه

افرصةاااةخهزو،اقيرواناإلىبرزةمنلمصارزهيراأن-طنطينيةبالةارومبلغ

المواعلات-طقطموابذ)كو.برزةافا-ةلمو،3-:."،بقوةأص!طولهموأرسلوا

إلىإقيروانامنالعودةةررقدزهيروكان.و-يث،زءيرعلى،ار-ء4أو

وهوإلابرقةفى-دثبماتملموأ.ببرزءوعا*بث"منجزءافترك،ء-س

انبرادإلىبادربل،أمرهير-بأوإمداداتتصلأءحتىبنتظرفلم،الطرثقق

كلالىوموكان،قليلأقوةوهوالىوموها-م،بهاستفجدواالذيئا،-لمين

ءد"فىت!،4وفدا"ةإثجاعة4ازخاءننمالىلىر.لهصيخادسواوزدمداداش

محه.ومناللهرحمهزتل،بهوأحاطواالىوم

ثتتا-حاايثدتدنا-ز-زن،انرو4بئالملكءبدسقتلأخبربلغفلا

و55،ت!خأنبتطيع؟زماذامحن).اصثيرذ)ك!،وأ-يخالضارأخبار

نإ؟مهمما)فاصلأرك15إباءثخولةوقواه،ءلميهاخار-ينمعا)ةضالكرةفى

ف!ن.-ركغاتثلدوت!،الدولفاءليةتنةصالدا%هيةالمنازعاتأوالةتن

ذ)كةمدثم،44أءاالتىا)فضةة"نتةخ!قا-شينتظرأنإذنا"فهطرالملاثعبد

ا!!ةدين.الأءدءصد،جهادهأفت-ةأأنت-تطيع

قرطاجنهتفتحالة*ءانإنحىان

صءكراثا-5أءد-كا،الزةيرابنخا،ءركةهـنالماثعبدفرغأنوما

إلىؤ-كره-؟ا)تافى،الةجممانبنصتان"و5زد!اام!هبى)4اختار-

.عاي!ااولايةله--ل،أوزد4بةهإش

يقه:طرفىمةاومةيجدقلم،745ءامفىذاكوكان،"بريث-انفار
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-يشةطريقيةأةيدصلولم".برءث"4يةثازشد-ل-ئ،بلىصاراأوبرزةفى

الذيخا-و!.الحةهـ؟تالهدوملأصهـم،أولاومالىءنازلةا"دفوكان.لمأصثو4

."زهيراءاهابموالذينو!،ا)ةتحإق!ارفىون4)ة

ادأشب!ا!ص!!ز3!بروجهدهوأراخ،وأناةثراإف--انوصا!أنؤه+د

،بةتةإفرفىالمروم4ءةكأكبرو؟ةتكاى-3زرطا-ة""علىجمرءث"-ف،

جهح05قهلءندهاجموهاإ-لمىونابمن!!و-صلأ!رىا1:تةتا)5وقاءدضه-ا

ا!هـواثةابلو!ال،-،ء-!15ة!تا-؟نو،ءصم!المدفا!ازوا!ماوءصالى

برتا!:إلىالىومز%ءصع.ء:و-4إدتةإد-ولىءنح!نو!،!!3ز5-كأ

4"إداعلىص-انلىصدةونا.اسةدالأإرصةإهة!ةصبمماثراسصاروو،اله-ر

ذلك.إ-د-ص:ا-ةخىذلا-ئ،سوار!اأآ!دأ!رئم

بزرت:مدتنتاوها،ا-إحى!!اعلىالمرومينآحىر!-ةإينإلىتفهآأنجو"اثم

فى--انفيحهكذاو.ء"يخ!زةالإهد،يضمأت!اءإيمدصةولى!ا،ةور4صصطو

!وىأارواءلى!ارا-،لاا!نو.ثةهـ4افرسا-لءاى،وءالى?اةلتحطيم

،%وففىم!اومإاخأص-!؟الإصصلاص،الدولةزوةيبة5ن4يخمرو،هـدثد

نهاةحمم.بؤبواشص+رو

هن!ها)عىا

ظ!رت-يث،(،3-ملة"ءةةلهـكلةذا)ثر،!نثمةةا-.ةكا.أ-ء.
....لىرو!

يربالاواءة!مو-والاأفا)ةفو،حممءإإ؟تءن"أ)-كادهة"هنىهعاأةأءر

ءإيماةءىوا)ةوةذه5ينازلأن--،نفأراد،ءةءهةءةطةةهى،أورأ-!

-اضهاالقدتدةا)5اقبمالمواء-رءن،رفياأعببجإث"كا!ت!-ح.يضآأ
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وأءمرمةء"ءةاومة،،ةا"قأوا-15ء13ة"ا)-كاهإقابلةقي"اذلكومع،ومالىخ

وأقامجعز؟.،اهـداداتتص-له-كما"-ودأنالأولىأدتأىةر.ر-اله!-ض

كاواناقيزاوظإت.حى؟البوابران4!3،)ةرلهزاءدةا!ؤذ!اأ!ا،باساإطر

إ)يهابةقدمأنهةةار!ؤقيرنمو،"ةيةإزرزإبفىةاسلاءه")شرءدةزا،"ى

يزاللاا،*لمثكانءهدحعن).أت4-د"دإتط،بالم!11عهدإلى!انوأرسل

يص!حتىلتحتجايم-خةىو%ناة!ءباة،--ارأ!ص،الخوارخبحروبءثةولا

.أءر.

*!"

يتهءتاو=4،ة-فىارتموأ،اص!وأرخب-رو!نا!اكاعهدفرغأنة+دو

با-ةثناف5وأءنر،ان--إلىالهـالأءوبابةودفههث.هةقيإفرالى4فيثا

-قدذ)كهأثتطلى-ح!!ه:"ا)ةتوكا.4!هةىا)علىةءىت-ى،-فالز

.وءيرموروءبربررون:33أضلىوا)هـ-،إد)أهلوء-ةت،ا-يرةاأساءت

ن؟الذىال!!مهلم!محم-اياءزؤدرواو،ءصهاا!رلملأصتمنواو،15حرهوز

المسلين"إلىزأر-دا.أوا)ةظااةاةونادةو-15ئ!وا)تاا!دلبات--كز

.33ةإ-ةة-دون

المدنت!ربزأ-ذت.رباةمح!شا-طةإلىصدت5إيما--انسارنلىا

لمذالرع)-حنصو.4ز-ة)ةوزف،أماء4ارعز11ت!رقو،وال4الأوبضةل

-ير.إن--اصلوو.ءإي!،3وس-طم،!اا)تاكطره3.نزاد"ل.ةةءآيردهـا

وأ-ير!.ا)!اء4واقدهو،)!كأص،باإاوالى-ىإدناأهـلمنثيرةلمهيمزةا

ؤيهموزةل،ب!ة*ز:صدهزهـ،مءةءفؤةالفه+د.ا-ءهةةاببر!رعا)ةةعا

وزتلت.أدر3!،دت.-4زأ-5+م!،ا؟بالإلطهة"ا)-!وؤرت.يمتذر!ا،
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خضعذلل!ةبد.برلبر؟ورةآخر"ذ.ةتوص!.ا-كا.نجةاأءرةحمىابذاك

وكان.أفوا%االإمهلملأمفىيدخكنوأخذوا،الإ-لملأممحمطلمرد511أهالى

.4810صصةال!هنة.ق.مقتل

*!*

اىاوالأ-داثاكاهة"1-روخةرص-ةانتووازدا3،ةوارومدحن

منأضهىاحتى،--انمفتر33.زرطا-ةةواحظواجدتدةإقوةز!ادوا،-بلمت

.زرطا=ة"منأترى.رةوعاردم،مفةاء31إليهم4اقيثم.ادكاهنةأمر

ارومصنفةة-ل.وءصرأصامامنزدم،فإ-لاأيصطولالمرةهذ.فىنهوأعا

ةقد.-نهطاةرف!راونيرءرةآ-رهذهفتوعا.ءربءنهربو،ز-لمن

حكمهمءن،بوالمضرتة.4زرإيرتحرمطغو،عايهملىاء!ااء"ةضاهو1"ذنكا

.وجور!وا-تلا!م

الإسلا!ىبىالعرالمغرب

ح!من5-ئهيمن!ا-و-!!13،ةرب11تلمرديرترر--انضيأاه!ذو

تفيمو،هاد!استهو،ا)سكانا-ةةلالساسأعلىئكلآقاكانالذى،ومالى

ءء-اوىءنذالم!وءيمر،اءةهصىواالدةكأط!ادوالاص،اتصابةإلىالناعى

ر3وط،براجرابينوا)ةوضىاتتبءناء-هـاعلىأت!آزضى--حااظلماءم

،إءادثةاا)قواتن5اليلاد

.اطهـطوثاعاىء،الأز!ىواإتربطة-ةإلىوص-ل-ى،الةتحتمفأ

وطبق،حانا-ابين)هفالضأو،لملأمالإسذصإلى13-هودهكاتو-"أتذو

أشاسقاؤرضكب.اةإصىاءهإءلةوأ--ن،اله-دلوءبادىءالمصاوإة-كام

بيةالهر4أثةاةاوةالاتوأ-ذت.اصافوأالثهدينفىبد-لمون-ذواوأ،الإ-لام
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ز--لملأ--الإسصلامفىد-لؤدابربران4عددكهجمرويمان.صرآ"

ا)ء،سءبا)*؟وأطصد?ىء:ز3*شأأوؤرنأ!هف!دىفى،إلعاووزتءةذ

يئالدإرثاةةءح-ب-ةإلى-تها-الأ-ةاك!،نجاالمزخصاهةوصهارت

س!يمونالذى،الحديدربئ511إترباةشصتصأ-سإذن.فوص+متوالثقازة

.الإيمهلمرءهةولةالدأزطارأ!ءن

!**

4980مصة4-سولايضصاقي-الذىحى-انء،دفىاتةطور11"ذ..دأت

ئج.ةظبماو"ةق،13حاوأا-يىسةاةةسعلىة-ار.أصيربن.وصى4-اةثم

)ةخزاء-دةبالمض.ست-ءلالذىاةا!داو5زص!ربنوموءى.ءظيىة

؟ةاساالذى،زيادبنارقعاو5:آ-رئدزا4نهحباإلىحلاون!و.الأند)س

4ر؟ة،ا)ءلملأدحانبرا)برءن!لاؤأ.الإسصلملأمظلفى،دالجدالمضربثء!ية

يم.ا-لملأء"ي!ءرزاءفىآصبحزأ،آخر-لمةم!ار

ة/والهرهمأزطارأءنأصبح-ى،يقا)طر"ذافىالمةرباصهة.راح!ذهو

ة-احابهـةممضاالهومهوو.اثا)-رأوال!امأو?صرشصأن4ةشأ-الإس!مو

زإذا.أإ-لمينو-خالحربقلوبءه،تخفق،والإسصلا.ءةةقيرا)5للا!مةبىاخرا

ءهدا،لماصافاءم،الم!رببخا)تاروهذااتا)ةعاورذه5بدءفىزفهللأ-دكان

وجهالذىو.هـ3الة!لبهذاإمتةرءنة4ءةدفىمحونثأنيجب!روانابن

،لإنةاذهابكوشوواصلأءرهوأ!"،أثتالهاءنغمالىعلى،يتهءنابايغا.14

جزءاليصبحفاا)ظروله-دوأو،اإتدبن،بالأ-االرومءنيرهقيرمأ-ئ

مرواندبنإلماىعإدز!-!!هوز!-ذا.والإسلامأ-روبةاأعاءنيض!زألا

.بالمضردلبلا4لأسببا
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الرومولملادفى"فهوض!-نياثا

يةاطورالامبرأو-ومافىعلماظاهرةالإسصلابةبهةا)مرارولةؤوةكاةت

اتيصنوسبعاطمماربةسة"!-ئ.تةاوء-دء3طوال-ةطةالبيز.-ةرو

دتموالىاجم5و،.ء4والىتةطوربرا4الاتلاثعاحمة:"طينيةطةأ)ف"على

الإسهلاميةلادولةتؤ!.ءوقحهااء4مةلا)لر،ء،؟\إ-ةولىنأوكاد"ارءاأسو

-مءإيم13بهةوزفون65شإ!بر!ا!-م،3تمباصلىوأوءألز-لموبفىيرة"-يةيمإذن

.مابم!م،4قددونيترو

يانتجستو-الملك?د

برباس!كناإجنالدا-إء4الةةة-ةنثإت-ئ،صذ)كالحالظلت

اممياسيةاممةاطءنرأىامثامباالملاث?د4ا!الإز-ولىف!ا.بيمارالزابئظهور

--ةةياناعاورألا.ثرخدهء3أولف!تةاقااز-قد،الروممعدنة5يهةدأن

الملك،عهدمنالفةيضعلىالإءبراطورهذاوكان.لهمهاصرأالذىكانالثافى

الماكعهدفواةءص.،الأ-قث!-لةبو!ذا،اتصرفاتاطائقكانإذ

.صىءيحدثأطأون؟الذأصايةالأزءة015.؟ةلى

فىالمالم!ءه-درأواوزد-لالسالينا)ةوىا)مدوو!-.ألروم%عن

ا!نامراتكتت!رافه-دأو.رصةا)5ات!ء-ولاأن"م/دا-)تطاؤمدأزمة

نواالذيئكا،وءحمم)بنانومالىججهإلفيي-4نت1)ئكا،م5أهةأوااالأ-نإية

،دءثقدولةدصوثتبإثورة965ءامفىفقاموا."الجراجمة!تموب

الحدود.يمددونأ-ذالرومارزتأةسوفى،دوا)+هعاس!مارزي!طإ؟مإانضص!

زوةأرس-لموا،إةءةإ؟نراتزويرقةءن!هير؟-*!أ*ا!انةشفىعمواوداا
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كا-4لمءودءتدش!يرجميمازةلموفةتو-ر،برز،لأظحتراطووأصص

ءحبروثزأ-ذوا،-ديةصكألاأاروبدأ075الالىالمامفىثم.قدمنا

.؟ما!أردا-لى11-لمينعلىيغيرونو،الضعالمنا)ثامحدود

ء*كل!-

فتخصومه44رأماكلةالأذذره-ةوشاوكان-ذلاثأ"دعه!رأىؤول

إلىتاتأأنرأى--إوزفا-رخلهثن:ب،-د"عاه!مبتفاب!الدأ-ل

ت--بهاأنئهودءاء"إ-4اصتمااعقاءدا4ابمابشاىإولاأفأرعص-ل.ا)--ا-ة

اوزتزةحاوف.وشسد!مزءزء3!3ححماأ!ن،ةوةجأدهمؤ،ثم،3ء!بم

هه،4ءهإهدةءةدإلىو-وصل،ارومءلماثمعءفاوصاتفاإك11عبدد-ا!

جممه-صدتةطرافأهودز?إتمأالىوإلىص!تدأنإكإاعهدا2فهرضى

عنالأذىثدفعأن!ض!طرا4كانحة)-الملكءهدث*وشصدهذاوكااق

حذاوه.ليةالداصمةالأززةجلىيثها!،لاإطمنبلغ11ذا5دغأظيرادفي

قوخهاشءم--ص*فأتإفوالدولالأءمإ-ل!الداحضوا)مزاعاكةرقيصاسا

.ئمااإءدأمام-يىةلأصا

ذإ،5نظ"دعلىدلشصطملى-هاقالاءذافحصلالمكاءبدلكن

الجراجمة،ل!إخةلالىومدولة-ةومأتاثكرطأ"أوذلاث،!نةأضاص!لهأتكا

نةلو،طحمىالةاذ5-هلاز-؟-انة--ة"ذةؤة.حمااصرأ=اساادتجهاإلى

طااطإذ،ةخهـمت-ا!ةو4وألهس!ئا!ا،--روتاخفاسصكر.انالبلةإلىجمةاا؟؟

:.ؤرخو!أسحوهءاا)بيزةطهونص-صحينعلى،أءداضأ3إلىيهضرهونا"وكا

إ-لجن.اولةدصد،مءةونيدازههـؤلاءيمان،-هـثدثدكطاطاسضار.لا

اتصصنوث!ثصرعةإإكاءهدتأءط-يث،خه!ثرإ!اهـد-اذ.5تتوآ
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،3علإوتتخابالةاص-لةا،واغفى-!روء"لاقىزثثحمضأنزء17اعهةطاع

افمهولاوصةةافىماع!-وحدةايرهقو،الا"صصاصصء"4ا-لمبالدةةالةةص3ةو

زوتها،ا-ةءإدتالدولةأن11،كءهـدشصءر735عامأواخروفى.ا)-اةتة

.-آئ!دادأبماأ،نص،كاإرادتهاوب+لى5(ا-!ادةتز-ةاأن!--تطوأصما

ألرومهزيمة

"-ذهفىالإ-لاكلءةوالدولةالىومدولةاينعصاءتزفىالهلملأزاتوعاةت

،إرصادبالهمالماكءه-فىفكان.هاضللا.تةأههـونالروموأ-ذ،الفترة

.إعدادهأ-يهموزد

فىاقاءدالب-ءون،4"وأرءأابزيرةعلىواله!مروانبخاءدأضاهز"ين

،ارحىسوف-وزت-دزءثا3اناشااةةوداسالإرالاثاءهدح!و.ابهثة!هذه

)ية-زويربمببر؟شوزفىم.شباطزأءإنالاءشق"ان--"-ةقء-ذافأهار

،4ء:ءة4ءوزهودارتير؟ث"ءروانبئءدؤلملأقاه،هيية4أرنا--4منإ-رينا

نةضواهـ4"اطورالاءبرفرو،!ثصفي!ةي!4"زءدد!ة3!رعلىمارو،1ةه"زم

الدو)4الوز*4"ذهةلتعزءت.!ه74عامفىذلكوكانجةوده-كثرأءة-4

.41اصوإلىهااعاورإءكروردت،أط-ةالبكلز

أ-رى-بهةفىألىومعلمابا"جىومالماىاء:د4ا!الميةقام،نةسا)ماموفى

اةماذ3رعلى-برهشكبيراة+!انابئ-سانسهلزأر-.ةهةإز؟ة3جه5ى-

"ة-ةةرطا"ءدتنةوهو!مءهةأل!بر!آفىموالىبمةاء3إلى--ان4قيفا-نف!آ

اإدتة-4ضا4د!وطر-ا؟ت-ا؟-75عامفى،سها-ة"يمةءزومبالىأفئلقدو

.اايمءلىتو!مصاو
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الرومم!اءلالاةءيلأ?لا

ء-ةظةا)تمازحم!-اأ،-دةارإء-د،ؤالإ-،مهلةا)دوفبماةتأص!ذاوه

أءالأءد-12أإفيثى،ء4هـصهـةزوءادت،ا-ءادةااز-.و!وقاكةعلىتهـابةدر

ن"الدولةفرءتأنو،*-د.زهل.نشصأنها3-انكا---ابهالونويحه

زوةوءدت،زوت!-اازدادت،خارا!لو!-ألة"إخهـاءالدا-اهـةع!اءشاص

من--"يخآاصم-المةرببلادة.،وإؤر11-لايمن-ءيرشرتءر.شدلاهةمندة

لتتحوو.4حلإا)-ادن11جميعو%ة،طازر!!ءم3ز.فهةاوفيبو،ظيينيزالهةير

الا"-ير-إوقحةاوكاةت.قبلن4ناهذبمماعلى-إ-لملأىقطرإلىقيماإفر

.الملأثعهدع!دفى،815عامفى

!-!*

40!ا)ة؟/طيةيزا)5الاءراةىلداحشائوغلوااتةدماإدأ،زتالىنةسوفى

بن-!15ودتة،اضىالا!ش"ذهءلمىالاءارةنةظامباقئرجا"ثا)صونتف!

اللهء.د4اةةالماثءبدابث815عاموفى.ية4أبنىاءأب"نغيرهأومروان

،584عاموفى.صمبيرةا1ومارءدن"دى!هحا-و"لا)-ةاقاداحزمت،الملاثبئءهدا

الىومدو)ة-لد،بةزررأ-رىء!إنةؤ-ءح"نالملاىعبدفياللهءبدءكن

ة-إببماووضع،نهاحصزبنى"إمب!،الأ4مد-ةوهى،الصفرىآ-يافى

قهإسا،ءن15ح!ةوإ-رونابمنوأ،أ-سا511ذوىءناءةا-لثلاثماه"من

.س!دها.بىو

اطء،زاطبفتح:الأمامإلىوالإ-لملأمشبا)5دولةزوةاةدز+متوكذا

حدةالوترةةتءةذ،ومألىدولةفىالهدوأرضدا-لاطصونعلىتستو.لىو

02*
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-كأ،صهلميماننمالوليدمدةطوالع!اازدظقواشمرت.الماكع!ءمدفى

فى-ال!ولة!صى-ةة-!اا)ة-طة!هة-4)،-حقوتةمح!اولةفى4الهاثبلضت

إلاصااعهد4وو"ةضل4كاذلكوكان.ء99عام،المكاءبدبخماصص!!انعهد

الحق،4دتةنشروكلة"لإءلمرءاللهسصبيلفىلا-!ادنة-".ةذرو،؟تهوءز

-ءوتخ!الىدولةأية؟اتضاهأتكنالتى،وا)ءروبر4الإصهلام)ةدوشأنؤور

زحلا---إتهاوزد-تبرملها"أنكةهـلة؟زتالتى،ادكاءة"اهاوزو

.الأرضوجهعلىدولةأؤوصا

المشرقفىاة"وحا-لثاثا

.---تانئم،ا-ان%ر:ةين-35ناوليةهناامحلاموا

الدفاع15ءةقاءدةيةهاو4دفىء3ؤدأصبحتنت؟فإغا:اسانءن-رفأما

،(-يحرنأو،تإخكار)الخراءروفيماا)كركواخزو،اكصرقفىالدواةحدودءن

ا)ة"ة-ينما-د؟تفيهاإتاضمارالأءورص!ن)و.الةةوحاتض5ء13إدأتو

روحترت4وا،ا"ربإلى"يادزبن-أ!وا)حمافاضطر،تإ-يزءوتد/5

-ئاب،زهإه"وب-ربهدو.حاتالفةو-وتفإلىذلكعهدىفأ.ة.اا)ةأ)4!.:ة

ض-فىزتلاوأ-ير،"مخا،بئألتهءبد5اعهءضر.نر-لاصصانترءلى

ووه،ءيممن3ا)سمدىوشا!بئجمعير"ةء!د.وقام.!73ءاماخ!اإو.ره

،مروازبخماالمكا)-بدباخألذى

***

عليم3يولىأنيطلهونالكاءهدإلىخراسانأهلأر-ل،سنتينفبعد

ءبدالئه"بنأية"ايهمإصصلزار.ئلالةبابينا)تاذلىيقعلا-ئ،قرضيماواليا

حوالالافانتظهت.أميةبؤ،منوط!كاالثهعبدبئخالد"أخووهو-

021

http://al-maktabeh.com



أو.جديةزتوح-هـدأوأا،خازعاتعلىثقضألكن،قبلذىءنأحسن

ته.كاصدةاءأمية"يثبت

!طه-ثصق11علىوا)ياالضةئاطجاخ،وءين78عامفىالماكعهدفعزله

نأبدصةر-أبىبنهلب11اط-اجفا-ةار--سضاتوسهاسانصرةه،ءا

.975أعافىإ)يهـطفةدم.اسصان-رعلىاءاواوية"،ارجاظوعلىهـ!را

نةتؤاسةو"مقدوا)ةاطا)"ثءندء3بداو،ئذءةذارالاسصضقرفىالأهـورةأخذت

.تصاتوالة

!*!-

بلادواسصان-رإ؟إيمبينا)فامهل:(-هـ!ونممر)الهر؟إبالمم"عبر

.،قىع-تان"إلم!دالآنوى-ربا)5ف.ي"نتكاكا-الهـروراءما

نء-ومجم!او؟نءةطقة-ولبضزوبيأر.085عامفىذلكعهور.وكان

ا،-لاين،علىونيضجمرماعصيرآنووكا،ة(طلاا"15"كااوالختل"بمونالترك

.أولاءوايةا)فددخءلىطوهفصاءر!لحا.قاكسءنالدولهدوحديمددونو

وم!كاث."بخارى"ةءدربواقارحتى،تا؟،1)خزوأولادهلمبالم!بعثثم

هيبضالادولةوأعاد.هناكل!-فيبية!رقاعد-لإمدال!ر،وراءسذبنالحب

.825عامفىبهاومات،صولمأ"إلىعادثم

وعدمبالاقيأد،غاليةوصقيوأوصا!أولادهأحةرنهذكره!ردرومما

:فقال،لحزمت،ا)مماممنبمجهوعةدعابأن:ذ)كالموءثل.التفرق

:لوازا3متفرقةيهاأفتروبممكاص:قال.لا:قالوا؟مجتممةيهانمكاصرشوأ

لجاعة.افمءذا:قال.فحم

لفضح!4ؤوجه،أبب"كلكان835عامفىالمهلببئيديزالحجاجفولى

ف!ىوءرةمنطقةفىخراسانأطراففىممتنهةلاقئالكانتحصينة-قلمة
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لآن،،فقهءإحممونيضيروعلىادرينث!،يذةعاآص:ير12أهـإوكان"باذغهس"

ءزلهاتالىاا-اموقا.845عامفىاط!.ه"الةإ"4"ذهعلىالاسدلملاء!نيزيد

خزأث!؟؟-+ة4الولاتفى.فلإثكاابالممبنالمفضللاأضا.نهم!وولىاطجاج

الههلطاكذوكان.-!ونماءلىواعهةولى،كاكلااذغيماسإداءنطه"ئماثناأفى

.أءا)3!ور،التركبلادق3بيرةبةتوخلاةهـامممهـدةب2المالآجودوبرخ

نهفىم!،وءينالأءوالفى4لإءرأة،855"عامالمفضل"اط-اجعزلئم

زت!،يديهعلىس-صمالذى،أ)-كهيرأةائداوهو!كاا)باءلى"-لمبنتيبة"

لبددالوء3فىاكذو،الصينود-د-ئنيفىوسرفيارىوا)خ!راءورما"لاد

الملك.عبدأبن

أ!أ.-كا/
.و/رصبل،

عهوألمشرقعلىولىحين-!انالح!اخفإن:صه--تانءن01وأ

.مهفمنوهو((بهر-أبىبنالله?بيدءإح"ولى-785عام

وفى!كابيلر!لةزوبجيقءذااللهعبدوجه،975ا)ضالى"+اموفى

إ؟نهصانالذىلمحالمهء!د)ةضنهلأ،س!-تانملك-،ةبيلز"رواية

خ!يرصار-كأزيماوأوخ!ل،:لملأد11علىوغابالةاهدفةو-".إ-لابنابينو

وحاءس!،ا)ثهابوالهةابينم!11على-ذأالهدوجمماا.العاع!4ءنبيد

وجنلاة"ويخلى،أطلامنءهلمغءلىلر-*ث!الحأنب!ر-أبىبنفرأ!

.ا)نهادةحتىيقاتلواأنإلاإواوأ،الصلحعارضوا-ندهود"ت.الخروج

أقلهم.ونجاأكز!استث!هدحتى،فقاتلوا

*،*
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4)ءيزدبوييمةثيةآ3-؟شآلمج!زأنعلىصم،اطجاجذلكباغة!ا

!روانبئك111عهد:الخليفةإلىوأر-ل.ا)-لمينبثأرويآ-ذ،ب؟.لي1

منألفاينثصر:اةاأبيمنأرءنجاش!ةجهز.لهةأذن،ذلىثفىنهيتأذ

وأءطى،4إليرةاجونماص!وأءد!.-البصرءنةاأيخماءثصو،ا-؟وةةا

فكان،ادكا!لا)-لملأخو،اخوالىبا!رهولوأءد!ةلة4ات!ميمأءطهااناص1

عدته.و--نةقهروا!،مل،"ا)طواوتسجيش":يدءىالج!!ثرهـذا

الأشهثبنضدبئحمنالىعبد":الجيماش"-ذاعلىقا"دآاجاطوولى

.085عامقءةصدهإلىابيثىهذاصؤرج."ال!دى

**،

"صلح،إ-ألوثهتذر"ذازأر-ل،"ر-بيل5بلادإلىالجإشوصل

صةظمة،-طةوفقا)5-لملأدلتلمل!!زو.فىارصنعبدو-ار.ءنهيقبلفلم

!ههث/5و،عاءلااهـ"إ:"إلدآ-وىة!ها:الا-تاطاتاءإ-روء-!دذا

ا)ءقابوال!مابعلىالأرصادباد،وص*لوبلدا!نصف!االبردصخأعوانا،وو

وملا"،أر"اعظيه،لرب!بلادمن!ازاإذحتى.نحوفكانجم!ادابمووضع

بمامجتنىوزال،ر-"يا!أرضفىالوءولءنالناس-بس،المغاممنيديه

ماوراءهاقبل11ا)مامفىعاعا15تثم،13رز"ونبرهيهاصئب!د!منا)*امأصهفاه

تلادق.4علإاللهفضح؟!4تءلىالح!اجإلىو3تب.ا)بلادؤةحيتم-شكذاو

."ذابرأيهفيبر.و،لد-لايناللهصنعبماو،اهدوإ

*مملا!

ماذكرتت53،وؤتافىأصتابكفإن،إمدأما":اط-اخ4إهإمحةبؤ

صاخةد.ادءةاإوإلىعوت-شألهدنةيحبءفاصكتاببكوبمتا.4؟ه
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فىوخ!ةاؤ!-ناةلاؤهم؟ن-ةداا&دينءنبواأصا،ذ).-لملأؤاءلمرعدوآ

يحهلىثانهأأثترحئاو،ملإدةرأىيكرأأعددأفى!ا..ءظياالإسصلملأم

كا.أرضهمفىاوءولا.ن.له-كأمرلمافاسض.أتكشوا)"إثص+ةكالاءا-4

ء-دبئاسحاقأخوهالةاسأميرفانوالا،بالوتولأصيه-إلتابيموث

.ءة"بدلاالأثمهثبئا

أخيرةمحنةاوؤتنة

العراقجيشتمرد

-جاجالحىورأىرأيهعاي!موعرض،اناسااإهـشنعبد-ع-ينئذ

ت!واو.ا)يهوا"ر،والرحمنيدرأىلىةا)ةاسة!مؤا."ويهرأءنيماز؟ء

فىما!.!مأظ!؟و.نةي!مأوهلاك!ميديرإغانه،ألهءخهيخااط-اخصد

وعلى،-نالىعبدير4لأاتهةمباءلممارأي!موأبمح.له4كل.ةاهء4كرءنبممؤلمو

.اقالهرإلىا!ءكنرواوصأر.4)نةهاقرا)5إل!-ا)-ودةوءلى،اخاطجىخلع

!ه.81عامفىوذ)ك

تةوكا.اقالهر-؟شفى،ء!ه:انأوقيد-ركةإلىر4الأةقابا!هءذا

ز.لىو.ا)ةةاص!لأ-وأا3ص--ردتوكا،ءةيف!!هراولةدازت5ة-طجرحركة

،أ-داثتلأمنمابذكرا)ةصةةم-عاي!احالضار-كمأو-رأت"اكنةأن

:إجما!إ

خلعنااإذ:لواق،فارساوصلموإ،و.اقرا)5إلىاثدءاا؟؟شذا5سصار

.ح!نالىءهداتهوباو،ظاهوه.الماىاءهداة-إهدؤةص!اطجى

يوجهأنوبأله،بىةن!دهالمكاء:دإلىث"-بر!اطءإجإخوإط

لاإلحجاج،وايهاماكاءنابةودل،إرسابادرو،لأمراالخا"ةةل13ؤ.ليه!ابةود
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لوأ"--تر"ةهـل!ئبماعىار،4إلبأبةودا-تءتزاهـا.ةءسبالهمةيم

الأص-كايوماطجاج44ءقدزءت3ز،الأشه-ثابئجةودوأقهإت.الأهواز

تء-او،ةسالبهبزر"بةاوالز"لش-كأ،اا-+ر-اجطارفأءفا.185نةصص

.581صه:"الح!4ذىفىآخروذ)ك،ةا)بهصد-إت-ئالأشهثابخا-نود

ابا!جةودزلمز.ت.82ءامأواءلفى،"4اوباراب:دانإلتةاثم

ماكان،ء!+بدرلثهلا:وقال،ءصهبب!وزفت!ثلوفهتمحضه)و،أولا

ءيى:ة"ز.وا-ئ-ةودهقلىبذ)كةقوى.")نزل"ابهنزلحينكرمهأ

اشولىو،محوفةااإلىالأشهثبئاؤءى.فراوعدد3ءخمزتلو،اقالعرل15

اراجم.ير،د!كرحتىالأ:مثابئوحضرج،اطجاج.أفىفىفإر.15رزءكلى

**!

ان!روبئءدأ-ا.الملكءبدأرسل،ا)فاص!الموزصةبيم!عاتةعأنوقبل

بواا5وازهلموفان.مء3اط-ا!عزلاقا-راأ!لعلما)5+رصا،اللهءهد4إةوا

ا)-راقكلأميراهـروانبنعدأ-ا.4ة4إدلاوولى،ءحممءنرلها)طاء4إلى

،رضا)5قهولإلى-نالىءهدفال.ثاما)ل51ء:لضمأءماءاءإجمهم-رىوأ

.الملاثعهدخلعوعلىموقةممعلىوأصروا،ارزفهواقا)ءرأءلو)حن

.ا)ةخالءنبدج!نةلم

نتوكا.يومئةمااشهرت،-مح!الجابديرثلآا5اقعءوةينثا)ةرإيننتوكا

اهـنعلىالهزيمةت!تث-83،5عهخةالآحضرةجمادىءن49فىخ!ا-خ"

..دو-ةوثهالأث

:4نادإ4وزادى،الهاساتهاعبمدمالهزيمةد!أءرؤداطبجوكان

فاحق.ن%فموبالىىء-أبنإقةيبةطقوءن،لت%و3ةر-نخمن
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ف!ن،يايهوة"الناىوجاء.منة!راال!وفةاط-جود-ل.به3حيرون

ولاستهو.اهذمو-3بخر!!كةربانة-32أعلىاشهدواإذإلابخ!3با4ضىيرلا

زإيل.غيرعدداا!ار-ينءنؤةةل،الثدة

،أخرىمربفهزمةاتلأنوأراد،البمربإلىة!ربالأشصهثابنأما

منهيطابرتبما:لإلىاط-اجأرسلبأن،أمرهواةت!س.س!-:انإلىففر

نف،اقىأبهأ-يطزلا.ير-لىأنرتدليفأراد،الأث!ثابئإليهير-ا!ان

سهبمتأنبحد،4الفتتأ-بطتهذهوهاكذا.-ر)اأى:ؤإتزصرفوقصت

ا،صلين.اقو-ةودا)مرأهلصنع!دكبيرؤيهاوذ!بالد-اء

الحجاجوشاسةكردأ

حركة"13بأإلاأنبوءفيم!نلانهاأية"ههذهعلىاط-موتلملا!ة

وأنه.لةالدوءلىالأعلىرئه-،ع!إمراقا-يشمن،"وعه.إن!رد

.4ودولضءواطنيهفيقاتليمودأنالهدو)قتالخرجلجإشخإ-أنلايمكن

الأهلإةاطربواندلاعالدولةأثةاقاإلىلأدت،نبر-تاة:ةةاوركاأت

-ل)فبا-أدتوزد.بما)ةتالأ-طركاكاالدولةصتلهر،وىأ-رةعر

.4"عا--اربهذهةتبها،3ضيرةأرواحضياعءالى

.جماجط!4سهيا-طأ-ءلىةرامو01لهذفىب--رىأية-ا؟ن.-نح)

زنفرت.وءضفز!رعهياسةأنهاكاأتوب!:ا،4ا)--اصصءذهزبلءنذءناوقد

كةاطر!هذهوكاةت.ولدوك""ل،)"ادكراهءةزفوبممقو-ةرتالناس

الثدة-يا-ة:تلكا-يا-ظمرةن!رة-الأخطاشبأزدحءددتاكأا-

.والر-ةبا)هدلا)ظاسقلوباباجةذءاولةدون،إطوالف

لك-اطءبدلاخاهةةبى"كان4ةأ-بقة-اسبة!ةافى-ينارأوزد
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اسة5س-،تجع،آ-راياواباطجاخإ-ةبدلأن-ارخا!روأمرن4زرغأنةصد

اعنهو.احل!هةواولاءفي-ور،بالدولةةاس11ةلموبإطرإلىتهدفيد-جد

نه-أذلكفىا،لمكأنءذرءهدبخدوو.النآ-لم!ةمماهذ؟ةتف!،يةوللم

لهإخلاصه.نيمونما!أووكان،الحجاجإلىاقاهراأمرفوض-أولا

قأىالىء-جمهكان-ز:لءن4أهإناةصأ؟لأنه-11ثاو.ولدولة

ه!م،الأواهروءصهاناخدراإلى!ءالونأ!هميرىكانإذ،اقا)!رأها!

.الحجاجءثلوىرجا!إلابير!ولا،الشدةالىءتا-ون

!*-للأ

تة،هـوزونءو-أنفيجب-ء!هالابدإنكان-الثدةمصةشالكنو

.اهدلباتقزنأنأتض!لمجبو،دائمامبدأ-خخذولا

تكاةأ!اإبىضهاالاعترافيربش!وىا)صراقلأهلوزدكا!

ومنحمماشامال51-فضيلعدةظعلىتسيرأمتلةعاادوأنذاكفن.عادلة

.،1)ة،سب!3فيخأذىراقإا)5يصهونا)ثام-ندوصان.كبرأأعمايات

.اةلموباتة-دلأ!االدولة-ءس،1-الحا4وسباس.تحيزاأومحايأب"ذهنتفىج

-صظ،اجاظرل51علىشدي!أ،ءقوت،فىاصارهالمجاجكانأنكا

.الدماءفى

بهثحمملهخأهل!تو،ء-لإزإيمنهاقخا+رات!اءلكان4ةأاغوالو

دميجروت-ير!الذىأسكرىا3الحا"وةفءنهمموقفهوكان.ءضرب

،"اففاقاو،قاقأثاأءللاص!من"تهمفىخمابه"وكان.ةالهرفيمالأح!4-ثهبكلا

شصهبما4إةوتةول،"اكزواتا"كاوا)تدراتهوثأاتا)"جر"و

ءتهدمة4الضةنتزكا.!أ!ارهوأأتهإء4إلاكانوا،ناءبنهبأو،ثاغب
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يعيشأنيستطيعلاؤ-كان.ي!!،و4"الهوة-هتوا،ابانهين،يناذن

وقد.كاادحلاةا-ور))أو،-صار!أو،ء-كارياحاكا""ذاظلإذاإلام3ب

،"ا-طو"ءدثةةابةد"ئرلاء)ئولذا.صةد"ثامعلى31حهـ"فىديه-5ظل

.إمقاءدةصمون)

صكا!مأن؟دتالتىاكورةزاك!افيا!!ن؟ن،4-اطهسياص!4ف!ذه

ءلمه-اص!"-ءلمتوؤد.--يم!طرا"الدووءرصت،4فى!وتما،!ةىء

إضماأأ-اءتبل.الأت؟لفىيهرودها-بهـازاماكأاا)+ظههةالالأكلرخسم

ن؟أ"فإ،يبا)ةرا،دىفىابا-ةا"-ذهنج!-تاةنو.لماى11ءبدصهةإلى

نأرأتت،وفى.هـيى5511المدىفى،-ط!رةأوصارةنقائجعهـاقيدثأنلابد

.د"ؤ؟،ءهةأ"ئ)"دورن!يااإلىءدتا)ئل4الهواءن11-13صهتهشاواطتاخ

ة،ك،يمبر)فواقامرال51تةومنأةبررلا-ذا!ول!هخ-ةظأءلى

ق"طر"وىثكاو11خ!ورةصاتالاإلىصوللهـلوإقا)طرا؟سو.ب!ااو4زاا)ئ

ا)-لملأمون4الأيهةلا)!لةالدو"دموءاو)ة،اصاةيخااطوومةا-لمة3تا)-5

-إءدذ)كوما--بم-قانفىبما-؟شممذ،ماطربمآ)كتإن.ص!لا-.زةوا)5

ن4،وءص-انت!رد-ركةأ!ءلماإلاقىىأنيئلىقلا،الأشصورثابن!ةها!ة

صيانةأص!اإوما)5ح!-دالحركة"ذهوءهل.الدودةالأءلماوءلىرء*-4ءلى-؟خا

.و-"أىءلى-بررأنجمفىولا.ةوعا"

اطركة،"-ذهزهإمءن.-ءولذه5إ-يا-ة"اطجاخأنةبيننرنغاوا

اطركة.وزر-حدعهيرالى-!ك!هلإنه.ا)؟!أدتا)غاا-؟ء"أفيأ"إاو

وأ-بخاعه،?4الىو.لانببماة"أ)ثة"امهإءدإ!اابووههأ،ا)يهمااةاسادص!4لأز

طف!والهألإأصافوالتعاون،دلصهيا-ة،اهء،ا)-.*رتهثا)شا)--فسهإسة

892

http://al-maktabeh.com



تةاإوعصةةلاو،هءجرأ?ىلهلأ،ليةا،-ئون5أثفهآشهثلأانجااءنبرىولا

لاقىا!نهو.ثء!ي!مج!ازهتققبةة،ة،-حسصيهنهأوظن،وحهطه)يرةى

.ةة-4ةةلتأنإلاما!4أيبردأئم،ولهصد!فرجزاءه

عزلا،لاثءهدءرضءإ؟مت-5،طءيةصةزراقا)+رأء-لمح!أصولةد

حسنو،الملكءبد.نهـبمة!!!وءدلاضرا)5ا"-؟ن.اةرؤصو،الح!اج

و؟نواق،3برةصمبا)-بم-طأواأ-طأو!.3ءلمباطجةأقامبهو،!!صهاسة

.الىأىفىءأفوذلاث

نالو،الحركةءذهفةثلمت.اظ-يرلادولةالثهأراد،-الصعلى

قتوا-:.إ.الدولةفيتو،ينوادلى4الأكلالثهقىوو.اء!-ز15ومةير

.ةادءهير!ا!اأحىةق)ةتة!اطر

حاتلإصلاا(ب)

"اا)ءرا)-.لةإصدار-:أولا

ئها،،ىءهدء،د-شأثأضهـاةذ4،4.الهرالإص!-للأء.ةالدولةظات

يذه،ونا؟و؟ابا515"ءنذأ)ءربأنذلاى.4الأ-ة"با)ةةودتض-اءل،ان.رو

يذههونو.و.04الىالدولة-لةصكلةهـ-!لمون،الىوملإدإلىجارةالةق

ا..تية.وااوفار!مصءة511.لملأتعلىصلونفهيم،ال!نأوا)ةر،ىبلادإلىكذلاث

ربا)5خوةالإ-لملأمر3ظوإ!.واقالأصصفىاإو-ودبالةود5كأ!ذه،توكا

الذءبيةأيرةاالدأت.كاء4أةارسهاوو.ءةالىلات5511فيماو-دوا،ا):لمر!تلد

درا!وهناك،اةرساإلاد.نق!-أا)ة!هةوالدرا!،الىومإلملأدمنا"نقىد

اليمشا.بلادمنقىدزإهلة

ضاعمةةةودافدر.ا!-الأعصءدى/1فى-يةلإ-لملأهاالدولة!تمأو
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نأالإسلامنهلمهماوص.ءوفورةالأمركاةتبادىءفىاله.لاتزكذ.،بها

متى.فىزرتخابهبتاءل؟زتالذىاوزنوهو،خاصاشرءهاةاوزأزر

-لهددبالا-باوزناةةودابهـذهما!لمونتةنواكاوالبمارالهربلأنذلد

ةلملأ،ا)نةديةاتار-دوأوزانأ--إملا-تلاف،دآنةوو)بت،تبركانها

.بالوزنإلادل511منيض

ع!م!*

،فالأصار،ة!ةاطورلةاءبرإلىو-طورت،الإ-لمرء.ةالدولةافهتنم

اةحمت.ةدالةرسدولةوكانت.ا)ةجارىنثاطهاادوازد"تما.ل!انيو3ص

ؤأدى.زإتأو-وارومل!!.،الإسالدولة.ين!ها)ةبمارا)ملاظتةةطتوا

الاؤةصمادىالأثاطادوازد،الضهاملفه"صكرالذىفىتالوق.-نهأإلى-يث

قطاعةلا،الأسواققا-اءلةااةقودالكية-ةحذتأ-الإ-لاميةالدولةفى

المالى،الدولةأثإطخ؟أجم!الاوةةةا-ب-لاادباطر-تصارأو،15ردء!ا

درجةإلىوعات-كأ-وءا،تزدادالحالةوظات.ةالازتصادوحاجاتها

.خطبرة

النةودبالأسبةجماولاس-المالىالوضعسهوءإلاأدىعاءلأ!وكان

عهدأواخرءنذ،بفوالتزاةشاعاي!ادتلوداةةاهـزهأن-ا)فار-ءة

وأييفقئعكرو!ذاك،ذإثهدز.13الفشا-ةهرو.الةارسه،ا،ولة

أخذودال!:الفارصصء4ا"ولةبا)فقيلم!ؤداءة"قال.4الذهبا)-لةإةة-اص

ز-دت-تضطرب3ويصياشم،فرهف)خممودو،!ه-ل!ىا)ةرأص

ء!ر(اةضةا)رقاوو(انذهب)ينا)+ونقور!ةوألاصهلامةقام.!؟قوة

وزرر."اخ!ا)طءاءينةي!اوبمحرب11!دارجاخاتات!ذأنإلى.4إص!ا
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-اءأنإلى"،"ا!والدإالدةاةيرفا*شازةا-ش"أنه-لدونابن

."لةا)55"!بعر4وأإث11عبد

-صادىالازةبركهبالوةةحا-قاا-ولأ"ا*=وو11ا)-ص!تةكااو!كذ

ظةونذ)كعلىب!ص"صا-"،د11والمملى.""ةردصلة"أصبءتزفى

إلهذدكوأدى.ادوقمنابءدةأءهلةا!دائ!-طرد-ور3!ثازةصادى

أصهءاقبةإعإشو!ا)-ملزتهةدههوصأ13؟:ة3ث!رةصارازةصإدت"ئجةتا

فاالدولةعلىبقعالذىا)ةكنأ!ماا-هـن،المالية4ا)ةةوزوال،تالحا-15

.اجاظركيةةقصالى)كذدىزهؤ،ئباا)ءصصن13-ةوزءاصصقيةا

دولة-!الأنتصخأوح!نانما-يم4ولأة،هـابالأصص!هذهأ-كل

ىاراك-13تماماث-4ءتدةالإسلاهية،/ا)5صالدولة،كبيرةاطوربهر41بل

ل!!لملأخإجراءاتاتخاذن4انلا/د-بم4أ-ة"هةقودعلىما+طاالاقئ!ادىأو

لةالدث-ئشلالح!)وأت!آ،فاعا"ءيرصارالذى،الجاءدالمالىالوضع"ذا

مزتو،لىالماقلالهاةصصاوأاصمدياصصقةقيو،ةدلازتصهااض!اءموماأوتهاهضخص

ية.4وة)اامح!اكر

*!!

وأالأ-يرالسبب!هووجمعن.الةو?"ا)محراءةفىيؤئرحادثوجاءت

الحادثهذا.الإصلملأحفىابدء1سورةةيروناينإثوال-5الذى،إباثر1

ا)ءيزنطية،الىومودولةالإسلاءقيالدولةبيناءلملأقاتاسوءأسبابمنكان

عبدالملاثالخاءةةبيننث؟تائاباطوهى.بيمانهمااطربإعلانسبقالذى

بدها.وما)296(73لصنةقالم!وذ.زبلا!ا)يهاناأشصرأكتا-و--تيان

ت:!ط-اورقح!!!ورة3ث4ةتو!ا-.ءسأنالحادثوءو-ز

-لملأءقي-لااإةالدوتةوكا،موالىلةدوإلى؟س(اطرة)11بةتاح!ا)رقو-ضدر

221

http://al-maktabeh.com



مروانبنلمك11ءهدأنلحدث.4-،والىنيرالدن!ع!لقيمه-ذلكبلءةافى

اترء15،دل،أص!فاذه5صدرفى"أ-داللهو5ؤللا؟4إ-يم-بأنأءر

إلىوعةب،ومالىلمك4زخضب.ءايماصميرصانالذىلميبالصو،التثاهـث

وإلا،قى3تمو.فان.04؟ممركة،باقراعا؟-3فىأحدثتمإف3":ا!اإءفة

وع!رالملكءبدذ)كفاء."نهمجرهوماة"يم3-ذمنةيرالدةافىأتا3

محبثرة1))4آلإسصلملأء.4الدوأنأدرك--ت:ذو.هي!ددوملىاصإكأتوشصءر،4ءلي

ءرص"وتهةى،المدوبلادمنيردالذىالةقدءلىتمدة4تظلأني!حلا

-اضما.ةى.أنلمجبالذىالذ)هليفىوا)5وءو،إذلالهأفىيد.لمحه

كلأ!!

الإصلاخيررىو،المالىايصةقلالهالدو)"يوةقأنإذنالمالم!ءهدر"ر

رةيوو،1)+هلمةل!!4!مص5!ىنو،ءخهاثةاتحدالتىةت!هادالابسدالمةايليزلذىا

مل511ارإصدرزراكلذو.ار-اءةةثاراودىلاز-!االاةهوالملأزسةاطصواثا

.بةلقواب"العر

بىرا)5إنارالدارباصدبدأو،صثقدفىلاضربداراأةثأ745عامةفى

الح!اجإلىأمرهأصدروصذ)ك.الجاء"عاموهو-الصامذلكق،لذهيا

.الإسلاىبىالهرالدرهمإصمدارإاط-اجادأوةحوفةاافىلاةصرباردأثاءإ!

را"الدالماك?دوقدأصدر.4760صصةالأنحا?ةذجميعفىالمهلةضربوصم

ءةذوذالمثلملأملاسا-ددهااكأا،+.ء"اوالنسبة،الثر-ىالوزنعلىوالدرم

زقيةكللةنجاءت.ا!طاببنكلرواص!إفيةوا)صلام"صلاةعليهالرسولعهد

الدورفىإلااكقودةصبوءنعت.الةقدسلامةعلىالدولةوحرصت.لصةخا

قىييف.أوبفشالمملأيكلسمنءةوبةقوشددت.المشدةالحكومية
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اإلمك،عبد-صضاتإلىفهاف،صاأ1،؟كلل!أوشرعه!إصلا-ا!ذانف!

.اؤة!هادى،!اص4ةأنب-اإلى

بالنقودها!ل"ةءخءهدالملاثأءر،ثرت3و4الإسلاب511.لةصدرت11و

؟-ثوشهءةلةصمرهأيمأاكأصانا155غيروا)ةإر-.4ووءية1)ر4الأ-نبه

.ابديدةاة-بةاءلىو!اهـ-!ا-ح!!اءهـدوأ،الأ-واثنا4وبمءمت-بىةا

الرحميةالمهلةوصارت.الأجة".4ا)ةةودإ-اصهـا"-ا)تا!لبمالوهـءذا

اريةالد:1)!ءثء4الإصصلملأ?134ا!ءرأمهلةا!ى،!يناذلاثءةذ!ابما!ءير!

ألافىاالو-داتو،اظا)صا)ةةىفلاالإسوالدرهم،اظالص.الذءيالهربى

ءلماأ+ءةلتة؟لأخ!ا،سهـهةأ!سفلةا)55دذهصهـءةوأصهـ-ت.يماإ)ءةة-!ان

.وا)ةةاءدةابووحادرجة

فى!وو،4إالاؤةصاثا)ةةاءخا!ألهةت؟الذى-يرح!ا)الإصلمرخ"ذا

-ا)قوبةوءةوماص!ا،ةوتة511ءاءناءسأحد،ىأ-رنا-يةن4،أتفسآادولة

.انوءربنالملأىعبد9-لمبةةةبا)فضلكان

)رسدلآا4لاوراهط4لهل!را4لاورا-ؤتاثا

أةءيا-:ثهـنفيالةةإأ-لله،كان-رآإصلاحآأتضآالملكعبدنةذ

الاخةو.باالفةوهو-اص،ا)ةوىنهـااظيمو-ة،ءةللأبرىا-حات15المقوأحد

.ا)قوء.ةأركانوأ!ءقوءاتأكبرمن-جدالبلا-

الخاوهى-ا!اراص!يئاودووهى-الدو)ةفىدواوينهم1بصتفةد

الدولةعواصمفىمو-ودةو؟ةت،للاولةالمالية!الثلئونتشرف؟نت

ب-تملبنالدواوههذإة.ص-ةيرةءررنيمفىع!اةروولهاال!!صلملأمه،،يةالعر

الإسلامظهورقبل4ادا،ةالدولع!ودفىحالها؟نت-كا4الأ-ة"ا!فات
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ا)روءيةا)صمامفىا3و)ةة،ا)ةارسصء4الأةة"كااقا)-رفال!وأويناةةةتيمة

.ا)ةه!ا-"ويةناا-وا?سوف،4)ناايواأقا

نةيش4فتف!.لمد11ءجمدءكدحتىا4إسلام1ءادمتذ،اكذعلىلالحارأس!ت

نءأى،أ-اةب!ونإ-تبرالذيئ،الموظةبنءنأفبطواالدولةاتةاظذاك

صماوخ،-هـذ4ةبيالأحىاتالات-لماثإةاءفي"ةضاوهـن.واإ-لايخاا)+ربغإر

،ا؟اإالدوالهلحا-4ا-تجاصهـاو-*!!ماعلىا)ةاستةهلو،هةرس!ات)ةبمامهكرف

"ذهتةه)5اكذيماطالا-ةهـرلىو.أءالبافاهالوظلىاتو-ةاعارص!اوكو

لأدىإل،ءإي!اتضضابأن4.ا)ءرلاتةيمنأواا،ببر511لاةةءةاؤ-ةالانات

الافةشأن!نصهف"ذاوكان،ء،الأص"اةاتاهذ.انةثارإلىذلك

.فاةواالدولةيئبموءنيضهف)تالىكانوبا،15حمدداو-طربيةالمر

!!!

4آلإسلاءقي،بها)-رلةالدوشض!يةخالوضعاهذارضة،الملكعهدوشهر

لة،لدواشئون!-علىافبالإشسءمكاءو؟نو.15عايرومماأيرنايمائا

،والاة:ظاموالدزةامحةاءةاءن4ءالبدر-ةالإدارة4قيأنعلى!!ماوحر

اإوضأةوت"ؤلاءمادامتقيأنبءنلاهذاأن-511.إقيا)ةا-يةءن-ووجد

توا،-كا-15الأء-ال!فىةءدونهاإ-أشاالاةاتداستوما،)ةالدوعنثنرءر

وأصدر،اثاذاصحارذا5إزا)"ك111عبدزةرر.-خهءةأ)تات5عأالىص"

ايفة"ىا:ةامرااالفةت-يمون،ترة،ر1)40الىةإلىالدواويئيلبت-ور.أواه

فى-تهىاشااطركةهىوهذه.الا-ولةوفى،الد،-اويئحمافىار-يدةالىحمية

ءظءطتائج"او؟ةت.كاالدواوينتريب":ركة2يخلاةار3ضب

.ا،دىهـيدة
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،،ومىالىصر-ونبنءةصور"هوبدمثقالخراجيواندئيسركان

و5بياعرشضص!اإلمكاعهدمرفأ.يةصاو4دء2ءةذاء.لااإذ!يمراوكان

منالدءوانبلبةحىوبةومأن،ثابتأباكاا(لمةباظشنىسمدبنسايان!

.!سةةإصدالتةلتموأ.815سنةءفذبذلكسإجمانفقام.بيةالهرإلىوءيةالى

الةقل،تمأ11و.ملاله"ذاإلقا4قالأردناج%رله-+لقدالمالمثءبدوكان

)حظبءةصورقالوحهثذ.وانالدرئاسةساجمانو-ولىءصرجونءزل

بل"خوإ)كاعبدوأمر.ث!ا)!هناعةء"هغير.نيشةا،5اطابوا":الىوم

الةحو."ذاءلى،الثاميئاودو-ج

-فارءىوهو-"ؤرو!اذانزلاث-5ىراقا)5دثوانفيسرو؟ن

ؤةنةفناءأفىوزةل-يديزيامأ"ناكذيمل5511،-ذااءيمرو؟ت

الدولة4فيتبرمتاالذىالمو-ت.ناسباؤةلمهو-اء.3835ءافىالأث*ثابن

اطجاجفهين.الملكءبداظا.ة،.نبذلكالأ.روصدر،بئواوارراتبترإلى

إلىا)ةار-يةمناقامرادبوانبرت!ويلوأهـره،الىصنعبدبنصالح4مةبدلا

عه-له.ليخ!ىأجلالهاط-اجوتدد،ء-ائنالا+يحذقاخصاو؟ن."،الهر

أ)فائه4بذلىلهفروخزاذانبن"ءرداذثاه"أن!و.بن!احءم.غهفأتم

عايهعادءذو-".بىزأ،4ءةي!تنعواله.ل"ذاءنع!زهكأبعامأنءلى،درهم

يئاودوبميعتلبضءوالحجاخوأمر.الفارشةأصلةطح-زال-كالأأ"

اقامراتابكزيمأاهذلح!ايدءلىتررخو.بيةا)ءرإلى-يةالفارمنالمراق

كا.حتاب"ءلىةته4ءظمأما،احدرصادئه":يةولتبا-كاا.يىاطءبد؟نولذا

إلىوالةبطهةةاناايواءن،?سفىأت!ماخأ!اردبوانزقلتملكو3ت

فىالملكعهدبئاللهءهدفيقلمرأ-هذابهدوزتقولكن،يى،الهرةالا

.4أبءكد.رآ
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أوقاتفى،،:ةا)"رإلىالدولةأنحاءس!افىفىا)دواويئبملتحوتتمئم

لك.ذبهد

تةاويم.)ةاند؟اء"و،يئا!واوأبمص!)فةة"هى1)ءر4المهصه-تأبذلك

ءإيها.رببة14)0الاةأءسقزب-4،4ثالأ-"األةاتا-إكالإماإذلكخ!نتاعبرى

نءء!احانز،ابمالأقاوا؟ا)هإتثب-ءرإلىعهه.لابئاوالد!بب-مرو3!ان

هفاالوظإلى-ؤدىا)كأالاة"!نتعااوا.إيةاءراانذثارفىالهواءلصبرأ

وءير!الىالموزجملأو.511:اذ-ادكاةة!اأصه-تفةد،4الهالبإفاصبوا

إتهالذإ:ةةينايخاإوظةاءتطهقاتبئاوادواشاةتج!و؟،ا:6ا-ة!وز-)هـ13ءلى

.4اا)-روالآدابإةا)-؟ةاصا+وا:"،4،ر511أةةافةاممامىؤدشكلصصرا

ع!دخاا)-"ةابكها!ئم،ادكاا-بالحعدءهد:ذاكفىالأمث!ار3أظوءت

أباكا.ابنى

ش?ءسءةوأتلى،الةوءيةمازخها"ءقومعءبرأإذن"يةا)مرمة)الأظ-ة

و3،ن.4ا)ءر،إلاتة:ه:،إ،أ-ثه-!هثحماح!ونشا-13درد"-به

.ذكفىثقدرلا1،ك.ة!ل،الهبد

خ!التارفىزتهم!

سءيرةءن-ةا"قمنزدءناماضوءوفىايةأتاإلىهذهوصهإةاأنبمد،فالآن

ا)ةارخثز-4يما،أنا)ةولخررةط،تهلاصاإصو4ز-اذووءصالهوأإلمكاعهد

:تا)-ة11ب"الى"4نبا؟وا15قيددةةإ-؟،افمذه.واصحةأصحتقد

.ارتهرلايصأوءا):ةامنبهنماو،عا?13دفيتوأةوار-ةظنهأ:لاأو

حهالهقاانضبريمأوهو.غالممالمباوهذ.)ةولداوحدةقحىةنهأ:أياثا

.اتمزوديادازوها.مموو
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وشادضاتهاوه-5ئهام!آ-شد1315وص،)،وافىاةبةوعلىسلشهأ:بمثا)

ثر.يمأأو،ةتكا؟-الأعداءعلى

قيهققماوأ!.-فىثفىةإيمقأإح!ا!صاففأ،لةا)دو-دودوص!عفهأ:ةلحرا

جزءآأطينذ)كمةذتزهصب!.إترباالإدقزتوتا)ثأنا"ذا

بية.الصادولةامنلاث-جزأ

ا)-ربية.المهلةإصدارهإالدودةالازة!ا*يةا--ادةاأع!اسوصح:مخا!

يئوالدوابمص!4إتر-جىويةو!ولاةهـ)ةالدبرىص!ا1ماتوإةاشدأظ!؟:-اد-ا

.")ا)-راالفةإلى

والأس!س،وماتإةاأتإ.فيابهذع4ءةفيخاذاسكءدالةالداء-"رتسدو

فإن.زرن)!تك!وبهدوذالك،الأسويةالدولةدء3أةخ!ىأنا*د-كأ

ب!ذهوا-تةظت،الأ--!"ذهعلى-ص،أ-تماءتإظ!ااعم!يةا)-5ا)دولة
الأموية،الدولةاراإتمر-الأصة!رةر!مكل-نتوكا+وماتإةا

بتة،"أسىءلهالمدودةأإكأعهدإؤامةوولا.ت"ا؟وهرا)ةواءفى-ءثس

سا)--ئليأم!نلما-افماأءيمتدو-13وص!اورزود-إعاو،حماشد:!قهيئو

ةتها.لةأكأاوةلذرأ15لموأوصأنإلىبهـاا؟-يرتو،ظوهالمجهواخ!3؟داهـةبونأ

.13--افىااش.رت14،4)*رالإ-لر!هرا)دوة،حاا)-إةاو؟-ءإسا5طإالملا-ق!أ

تهوصةااطلكءهدثصءصةراسة*.ن-*رت،نبا%وذلاث،حدبةيت

ذإ،إيتهفىوالملكاظ،فةبهةاءا)خاربخفىبأش.أء!موزة!ل،وسياسته

أزامواحينيتهوذر-ةإدهأفإلمكأاستىرئم،أولادهده"اط-منةأمابواكا

،اقي"ا)5الهةط"عاف!ه.لىند،الأأى:بانمةسرخالأ-رىايةا/لأءوالدولة

بخ.!لتارفىفىالأةال!بيرء"الشخصهذهءنتثاخدحما)يتمالآنءص!ادثةت!و
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بثحسلقالفض!إا

لم!عبروا!ب

هؤطا-يباصضص

دراسة-لإل.نء:هيزةالآنأص؟-تزدا.لا-ءهدء!.ةثأنبدلا

،و-لاءو!و-،ئز!ادأ!ورةا5""احن.4ةوسه.إسو)5و-4أ،وأصافير-

فىا5ءةابمو،"ء!"ثيز5اكأ1"اصا،ا!تة،111!اءهـةاإذ،ء،1.لادحد-ةو

الدولةعلىاة"!!صلموبوأس،ة"أ-االإ4بلاص.ننماذخوءرةةا.ا-دوقنه

تأفياولماذاوه،زكااهصوأالأ.مربقب،-01و.ن،س.إص!ة،دىء001و

.ا:-ثاخةاموهو.ا!ورةا"ذهإلى-إلىفيما-نضهفه

*!

إلايردةلم،فيةا؟مماصورتهعنشه؟ئمانهرفأن-أولا-ناأردزإذا

(أ!عوأى)أآداإلماث?دكان":"اهكأ1(د5قال.وردماف!ذا.القايل

ءبدافهلقا؟اذلاثد"اس،ث!مدو.كائ!ا4،فىثمودر-الن4نه،كاأةكأجميلا

:ا(لماثعبد؟دحوهو،زهاتالىة؟سابئ

!الذهبأنهيمجهينعلىمةرقهفوقالةإخثهة-دل

:ؤتال،الثهر"ذاخ!رجلاأنالمداءىف!

او!ف"-ذاأنأى:ر%قد(اشاءر1أى)أنه-والئه-نصلم

الملك.عبدكلفيطبقصادق
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،فب""ةته!فا"درةدمة-ة-ةالصولي.زهقالملأثيدتءيلأنهدةه

.شىءزبلصالهارزةالصةاتنهرفأنيههةاو

وأنه،الإرادةةوىكاقلهأإكإاعبربرخ-ارا-4درءن)ناقي!نةدؤ"ا

من4عارثةفى4+اكان،يتهظالىالوءولعلىثءس،العزمؤاهـت؟ن

لديها)صمجاعةوكاةتءءة"!نت"ءطواأنا،ترددونعاولما3و،ءقهات

،اقتالامماركوتوضمهوما!رو!ةازلةءيىشابإرصهالكلةثةدم،وزورة4

،الإرادةزوة-:ا)مهةتانآإنوها.اطر21يخعثىأوا)صهابهـ+بأندون

دب)قياصلحةفلا،!ةعالزاودة15لاة!رطتثا)ئاتا)مهة4"د.ةفى-عة-االثو

هابين4!لإو.الص"بانا-ان0ة.4متوةرة؟تء/تكاإلاالولورياسةالأءم

علىالانضصارمن:4قيظإلىيمهلأنةهلاالملاثعهد2اسصظ،الصفضثن

.اوحد-فقيقفىونجا-،،خصوء4

ماءالةدء!هاعبرصفة-ك!مافرع5ىأو-يخاالصفت!هابين-ببمهاتة؟و

!واجهةفىاكباتبهاةصدو.كااطزم!:بأنهـا،إلمكاعهدعنقيدثهمفى

كان":قالواولذا.تردددونالأءورفىوالبت،القراراتواتخاذ،الموازف

وزد-ا،نصور!هفرأبولهث!دوبذ)ك.،أحزمالملكوعهد،أحلمءماوبة

وأءضام،جم!ه"أثدمالماكعهد"عان:ؤقال-أمهةبنىملولغذكر

كا.عزيمة

تعبرعهة،ءإكافيو،واحدةصةةفىكاماالصفاتمذهخفيأنأرديافإذا

المانث?د-ءصفاتمنا3أتخامهش11ا)!ة،إنقاةا-لمك11ءبدشخمهيةعن

لىالقوةةلثخص"ة"ا)ءاما)طابم"!ا)ةوبظ.ا)ةوة:هى،وسياسةالهوأكل

ي!الأسإ(ء"وص،تالذىالموز!وزدكان.:فهيئوالتوا)-لوكزموا)5الإرادة
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لهر-لملأيتماب-ءةاداالفصولفى4!رصةاء-ارزتذلاثفى)،والد

يه-ذها-ةخ!افيبقراراتإثاصواالأزمات)ي!!،ا)ةةسيةا)ةوبهأ!

ل-ءنالماثاءبد!حنذوهكل.ماطزواروالإءصالإرادة،ةوة،فذها%و

ءين-ةجمااةولاؤ!إةاأنصههـقوزد-44أمانتالتىكاالمثاصشخ

.والة-ةيداتاشا!لىان4إيةخا،دئة15قىكمأدالو)5لابنهالدولةقىك

هدى"15و-و،رسةةبررفى-يرايداودءملنىاطحمة-ةهـهنتفكا

عظهية.أصالمدتهق-ئمأنجنأولذا

سههدبنوصر)ةء-أذ-،صرت:ا،لماثءهد-زمءلىةأظاهراالأ!ثلىوءن

الأمر،ؤ.تو،إ-حرعةالملاثعبدتحركةةد،لةادوا)ةلمبامر-؟ئر،مالذى

ا!لة،واابةاةراعاءلا!ردداإل!يدفه"أندون،دهاء3فىاةتنةاءلىوقضى

فى-ا،ا)سأ"ذهإلاثاءهد3رذوةد.أ%رىاكأ؟راتأو!رونةم!أو

ا)تأفىحوليه.-لحمثارأ-دإبنوبيماة،-رى:-دقأئةاء-عمدهأواخر

عروتأرأ.خإركعثيرا)م!لةقصانبمار..":الملاثعهدفقال،والمبلة

وزدعاأت.1،برالتأفىمنخيرأأمرهقالهءلمةكنأ!،س!يدابن

يفملأنتحدثهأنتحاولةة-،3،أتءنحر،درععماأومثلاادألة"ذ.

.س!بدبئوصرل4ةءثدا

*!*

.4ةبايسفى:ديدآاإ،ثعانءبدأنوة511صفةةنائجن4وزدصان

،اله!اةأوالخالةيمنءد-ضاصةبصفة-ءو-م"ةتصاالثرربوهذ.

لأهل"!!مافىاثررةا"ذهظمرتوةد.كذإثنوايموأنيحتولمنأو

نأاق"مرإلىأرسلصينالحجاجطءلأوءىالملكعبدأنشكفلا.الهراق
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ذلك،مىيةةالأءرو3،ن.اط-اجحضط:،ذالمثءلىو-دل،الشدة!خ!جينمج

ردأبم3،ارجاصهوصسا)دولةوو-(خممءنا)دفاعءناقر511أهل)تخاذل

اةخ!أءة-دقاءدةو--!!ا،ةأ-ءا-""ذهفئا-ةهراطجاخدءن،أم!ياناعلى

وؤهـ.4ا)-ياسصؤ-طأهذاف!ن.منمايرادماعصإلىفأدت.مصضيها

يفهمأإكأاءبد!حماةو،نجاطجىسباسةءنثفاكأد-!نصءسؤ؟ذ)كأوضهحنا

.إ-ئو)ءةاءنجافيبم

المكاات-اءعهدفىا)ملوااد؟ب"اخالى"ةقسصافصلفىيفهمأنجا،وقد

فى!اشاهدر-!صبرأإنؤقانا،والحزماءةاءرا-ياسةوابباعا)صطةمةحى

ن.أ-ذهالذىالدرس"و،كاننف،أعاقفىءبرتهوربت،سره4مما

.إية،اصااهذ؟!رعنجعف!قد.هاءدوقةتهصرأعيدالذىكانء!ماتإية،ا!امقتل

نأإذ،ء!انتمإونأوصهفإلااكارهة1أوالها-صةطدوثسبايجدوأ

منءلمي!مقضى،علإ"شصتبواالذينءدأشدةاسباسةاتبع؟نوالخليفة

الجنلمثذ.فنوزهتا)ئددءرثةالدو)4ونة-"تهرضوأ"الأص"بادى

وءوازب".ذلاثإمد-دثتاشا"فتنرأىثم،الدرسهذاالملثءبدو-كا

يطبقأنعلىعزم،عمانا."،ا!اعهءوصخقتضولأنالأقدارشاءتلحين

وأا)ثدةسسيا-ة-يرأنيهةةدوالةةنجمررهوهو"بهوتت-كالدهـس

االدكة.واظماروالترددالض.فقوأن،والدرلةلةةسالنجاةوزيهاالقوة

،ا!لوصوعهذاعنا،لملثعبد-دتثنصالمذكورافصرلاذيثفىاةأوردوةد

لهملانءخمانةإن.بايبنلا!هوشىعهسءمممانخا)فوما":4فيقالمماو؟ن

نالوأما،الخطابابنعليهمثلمظ؟جانبهعاي!مظطووصان.ركبحتى

كا.ناوامامض"
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هوخطب"وفى،المجاجعخطبةولاتهخطبقالسياعمةهذهوتظ!ر

اظطابة:فى4أس!فىيفهمأببينانوط-لهخمابتيننصهناونذكر.أهـض!آ

سههيى،بنعرروحادتبئ!ط،دمشققخطبهاالأول!فالخمابة

ا-+لمواو،811!يةثأهفيوبصاعبأأرموا":-ا،قدمةا+د-قالوفيها

بمفةنزل،الاصةار-نمنأغفالانوايموولا.ءبممعظةغبرلمن-لمةمحم

بة،الهقو13بثهابمرقاوتطأ.ادر"نقاتإو-لاهـ3تجوسو،اتادطوئحة-ا

قول!نفإياى.أمواتاالأرضبطونءلميموتثتمل،رفاتاهسداتتركامو

اطسام-صميبمةأحمم،أعا)نتوةأناينموبينىغافإ؟جاهلثقةور،ئلقا

إظباتالم!لحةواغةالمص5ىغاوإ.المو-ور،الحضؤصيالوأصول،المطرور

أهلعن)5و.-ظوظلحعلىوأز:لواعنةلأنظروافا.ماحالىوأ-خةاديوف

قيدأ-ثما1)كأ4ا)ةههايمواستدو.ئم-ة!امنالجملل51علىايدالمااء،

ا!امفىعا-ل:ةصياةينبينذلكءنفإناكم،زينتهاونة.ضعصثمابرغهيى

وقىعه،وففته!ثثطان.ناللهعصههحم.بةوالمثوالجزاهوآصل،والدعة

كيرمح!أءطتا-إلى-افهرحم!م-اح!!وا.و-"ظهفتهء-وبر-نوأمد3

."علبكممكدرةولاعت3مةطوعة

عاميمةمنءودتهبمدوذلك-بالمدينة-طب"فةدأثايةااظطبةأما

اللهءهدر41وا؟خ!اءسالنهازهإحرد"ذلثو3،ن-وصصهـمبن-سسنةحج

التا)ية:الخماقي)قىوأإنبر1!مدؤةد،بيراكإنا

،ن51ا،دلخليفةاولا،اد:صهفلخليفةبافدت-ا)ناسي!ا-أإحدماأ"

.(ب-ةا)كرءلى-يديزويةومعاونء!ما:ءاالخلةاذلاثيهئ)ةونأإإصرإهةةالأر
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ةةاتءملىآ-تةيم-ئ،باديفلأ!الأمةهذهأدواءلاأداوىإقوألا

.فلإفل"ة-ظيهدىأنأ-بفن

)أأعمالمصلثلتعهلونولا،ينالمماجرأءماليرطفونةا

قتزدادونز)تمفا.حدوداوحددزرا"!ىفرضو-لعزاللهإن

.فا-5اعةدوأنتما-ث-تا-ش،المقوبةقنزدادو.لوبالذ

،صذابرأسهقال-موءمهوموضحه4،%قرابتهقرا-!مهبد،نوكلرهذا

.كذاؤناسيابأقلناة

اية.بهـصأو،أميرعلىوثوباإلا،شىءص)3في-ملوإناألا

يفملالثهلافو،ءندىسحيدإنء!روقءةفىلتها-4التىا؟امهةوانألا

عنقه.فى--لمتهاإلافملأأ-د

.قىلثم.كاواعلىاللهروأت"4،"ذأزولىأقول

سياسةوهى،المماثعبداختارهاالتىا-يا!سةاع!تدلاناظطبتاناتان3ة

ا-ةاحتا)كألافتنالة!لردا)با-،3،ةتفهذه،!روولا.افوةوازماط

عبد-ءاةالجا-ظظصوقد.دةعدسةينطوالوآذنها،أمرهاوفرقتالأمة

ثاصن؟قالإذ،!ازخبأنم!هقاكىزولهفى-دوريهـافى-الملك

نأة:لوعابدها.و-زمارأيا،13وبةبشبريمصةان"روانبىالماكعبد

كا.هداوزورعاث-ةخاف

الوةتذلكفىالأمةتجتازهانت"كأكاا)فترةأنذاكءنص؟-تخلص

ل!وقفاعهبةالمتا)ث-!ءة3،نكاإ1ءبدوأن،واطزما)ةوةتطلبأتاء

وكالت.4ا-ءا-تا)-اماطاجاحم،نتا)ةووأن،ا)دورلكذفىالأء"ولة-ادب
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نجأءأمماوالله5:تةولانإذء،ةة-،فى4وةثقتبذلاثبثهر.و

لمأ.ءئا!ه؟"ذاعلىأزوىأحد

***

الهتإطفىالىءبةبينوإ؟،او،ةوالة-ا)ثد-،يننفرقانيبأنةاعلى

نتانمابموا!ذا.ءنهـدة/5المأاءهدثدةنتزةدعا.الا-،بدا!إكوعا)كزأو

الدولةسا*مةعلىزظة121رائد!ه!وكان،ؤء13أواةتناا!اطزمن4نوعا

الثدةءئ،الااةقامأوالت!حمفى-:ا4الثخصصء:"الىلا،اونا)ة،وطاعة

لمصلامةعلى!رص"زي!اا)-إمأءدهرإنيمالح!اخءن15--ررزت-اوالتى

الث!وراعيرة!،وغاص*التنةهذفى%أ،طلسفه،:ا)ةظاماونا)قاتادةويصالدولة

ن!لميهولا.وا)--فاةكأبراءنأوعإلطعهأقابا-كأ،اص!اصولاالهام

تية..ااثءاتاا)شمنأيضم

رعثيرأ،ذلاثعلىلمومهإ)ء4!بزهذا،،اصراة،االكعهدلاءظوزد

أ.خاءفىاط-اجسياسةتط!المالمثله.د-ةينرلما.وبرش!ده4ثؤنهماكان

بنءررأ"يهلهةو-و،اطجاخءزلاقامرال51ءلىعرض،الأثمثةناةةنة

دءنهم-ء!دالمالمث!نوحكةفانصا!اا"ذوكان-اؤدءة-كامعليمانءرو

ح!وافاستةوالدواةا،إكء.دصدالحربيداو.واأنءلىواوأءص،ارففهو

ءليمم،اط-إخإ،قاءرىروا)!ءنوصإر،؟-ممااكاعهدرأى-وءبذلك

.امصياناوالةةةةداءءنتثةه،مواظ!وعتهود!وحتى،بمتأدولهمعقابا

.ئهةاصهتثناأوصاصةلةحالمت3،مذة

"،،
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قي.اط-عا!في"،!-بهـازبق!اتيما(لىثءهدشهدةأنفىىادء"

لآماءإيرتء"رأن،!!نلوا)5ءنبمفأنلاحى-إخبو!"-4.:ذ)كت:تلىحا

ء4"-قفيث!ولذا.ذ)كفىوصا-4نصتة،روأنسصءز!،ؤد.طالبأبى

.سا)155لوآءلىلآلمة44!اأ--نإة""ل.آا)15الىأىثجرش!ءاإلاتعهد

عنف!عوأ.اهدالو4تءمداوءمدهقارةرالاسهةوواءثءن"ذاوقدكان

بمن،ادهإ-الخصومو!كأ،شص-مىلضرضاصط!ادهأواناىامنأ-دتل

الدولة.صدأوءورةؤةنةفىااشصثر3وءنالا

ية،!رظنتتهص!شدأنؤتينءبدا(لكششص-"،مةؤ!تا-".ةاإذةناأهـلي

ايةاهها"ضرورةلأنةاالمصولةين21،منمز-اموقفتخاذابردةتايموأنها

الظروفتفرةح!اأوزرصخ!ا!مصياسةأتكاأنماأى،ذ)كتت!ىةتكا

وا،سالمةالمةوإلى!!؟نهع،نفإاإإكعبدشهور4،-قهأما.غةالقاوالأحوال

وفىالةةال"دءقهلأءداء"ءلمطالأمانضث!رأنهصانمنذلكفنرى.والود

الثهوعبد،هبمصخحدث؟ا:مصيرهمءد"يهزثم،قمليم5ويم،ئهأثضا

!صعلىتررلفمذا.وءيرهم،ء+"3كانن4و،الحارثبنوزفربإرالزبن

قبلفن.الإأ-،نيةو"ه،طةةلالىوحمثبمهو،و!احتهالملكعبدنهسية

وابتزفرءلهحدث،كاأكرمهبل،عنهوعفالهوفىالأمان"ؤلاءمن

تواصمنبهدصاراوزد-صهةواتسصج4تلاةبقاظلملأأنبحد-الهذيل

تجهماء-يااستبةهلا،الأمانقهل!ببرالزبنالثهعهدومصهبنصالوو.ئهجدا

ته،وأءصسهيدبنوعصروأبناءأخوةءنعفو.منأ)ض!حدثوكا

الةوادعنعفاةةد.ةص:!رخصوء،ءنءفوهوأمثل.بهمبر.ولهموصلمهثم

ةةل"لما4أةالأ-بارروتفقد.قبل-تبوهحاروالدينء!ءبخنؤاالذنجاكا
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،مههربناللهء"يىبنعهرعليهدخل،المالمثلهبدالأمرواسشقا،مص!ب

الس!ما-ا)،ثمبنوزهيها،اتهحمااء--ودبنتيمو،ءتجموفبنيدصوو

نمبرطةالث.طانخإجممسميتم:الماكءجدفقال-حينابهاإعلىحهسمأند"

-ات+طاؤ!واراءتذ4فيجمورمايمهونأ،مدثم.يهمغبمصزلىا،بهحز

نءعنكثيرءةوهءنأترىءةباأردتوو.؟!هما-ووأ!ف،ءنهمعفا

.الناص

*!*

الىيميلوأنه،الماكءهدنة-هـ4حتيتةءلىتدلوءيرءاالثواهدة،ذه

رب15"أو.وربوةسس!صاسةنتصانهاإةالثدةماوأ.ا،والمساوالهةو4شالى

أشبهفهى.وجدانهلاااكءبداءقلءننا!!ةنتيم،الشدهذهإن:أ-رى

-ينءلى،محه-اتقويمو4بضاإص!حدةسور-الوالدإليهاتلمجأالتىبالشدب

له:اةواشاعرا4ءةبر5ماوهو:يحدثالأمىلماطفووالهحمةبالىميضقابأن

ير-مظمنعلىناأ-ياؤلإةسيكحازماومن،اجزدجروافقسا5

زفسهةهىو،و-لمة،الملك!هدنة-يةطب-4خصقيقةيتفقالذىهووهذا

دورىبينبةازضةلاوإذن.أح!مهرفو"ربهيخافالذىالفف،القتى

ا-ب،أداءوأف،فىءلىخديثداءاةظ!طان!الأولالدورففى:جلالىحياة

الأمةءلىل!حافظةاثدةامضهجي!ج،،والداوراءياص!هاصكل.!فىكانالثاوق

ينى:دواجبكاهما.اكةرقواصالافوالفتنورثر.نغماوصو،لةوالدو

الواجب،ر-لصانالماكعبدأنفالخلاصة.عامو"ثاق،خاصالأول

وأاطقدفئءةبذلكتختلطأندون،بمسفواي!تهوالاضطلاعأدائهقصارما
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سادياسةوهذه.اهفووا،صالحةوالرحمةاسص:مدادفىبل،ا!لمطأونتقامالا

ا)نبيل.لىوالهر،بهربرفالذىا-لمبايرةالجد

!**

عماناوةقد،ءةلىمن-ةههاناءتوءسالك1ءهدقوةأنءرؤةازدو--ث

قوةوهى--رىأصةاتءص!او-نةرع-ش!!"ة*يزرةجوهرصةةالى

-بهااصن،أ-ى-و-تهابولهاسأوا(لأثءهدفات-!رص!."-ة-ارأوا!ا)*ة

تهفار-4ءلإ"تملى،ىأالىتدسدز"أو،"لملأءةءثو"نهأو1،لةلهاروةءو-!!ر

-الهةوكل.4رقدر،)-واطة،4ضهطذ)كةو%.-ص!يةاكمزن4و،4حاط

أصافه،إ4وآبة.وأضرارأذىز.،مناكان5،ا،اضىوؤ--ان-شهاهدةا؟

م!-ءيروأ-إيرالىبخااللهء:دوأءبإص4ة4-!هو4!كلمالم9.اء4لأءد-كأ

نءئهبداقيدثةةد.ءإح!3يةكأو-ةممم03طته؟نةل،3منيثةالأن

!ريمأ؟نلا:-؟ل؟-لأنهوذلك،اضاىاأ:دأيةإووءفهمصهب

التىل!ودةلهسأقأفىوءإ،اقالهرولايةوالأمانله"ءإتوؤد،مالملأ"ةاس

4!+15أنرجلةذعر.!3ةتل-ئوقابلوأبى،ففاأفحا،يفناةتكا

،إرو+ةاطلبأنز:لذ)كان"يم:ءهدا(لماثفقال،ا):هيذثسبصان

بنقارمدخ!اأنو-دث.3بر9ماشس،-9ءوءرصيةةء111أنءازلمو13اهءذعا01فأ

بءمدح-بيرالىابنمحاصرةقاطجاجحكطنالذىئدالةاوهو-كلرو

أء!رطاعةيخالفءنغدح:لهوزال،اط-اج4علإفاءشض،!!رالىبئافه

.-ص11و5قاعاارنيأء-11،3إكءهدء3-!اةباغ!ي!.ينؤ-ة11

كاناإ،ثءبدأن15ءالأأبهئتحدماا.لماثءهدءةلقيوةد3بثو،1

وقل.أرخ!ن4أعفى)ة:لهؤال،الآةاقءنأزقءئةرشلءإيهدتلإذا
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ك)سأألاؤجماهكأقيلاو.)"أىلارو%محذاا؟إن،ىرزءذلا:ءتثما15ةءد

علىقي.لمنىلاو.ءةك"ة-كطأءأةإقفى-ماشولا.صىتلا4ءةإكأ-أيماةفإن

."أ-وخبهـمإلىزقإلىزإثالىءهة

ااطلىمخان4لىةأة+إ؟تا"ذهءنممة-3كر1و140ةاك5وليحا

فيرضأتوءن.!لالبادء9لأر،ا-؟،باءنتة!ا.فهو

وأث"تيعز،اطلماىءهدفا؟حما.اطا3وءداهنة:ةاق11وءنءفهإ-ألاةيما

.وا-بب!مالرفقأنيرىلأنه،ءه"الىصد-ةيرهأنيرذرهو،أةفاثاتةره

؟الةاسا!اطأ!ن:سءلا.لماثءهدأنر:ىمازررةاهء!أت!م!ؤإدومما

ةإنلجلىةاو."ةزرءنفأصأو.ةشقدءنهدوز.4زهرءنا!عتوءن":ةقال

خرىأمةلةأأةروعصة.يهرأوقو-ءقا"4اص9شبرآثمدا،ا؟ووأالمث11عبدأءهـال

زليلط.ةءدءصهـا"دسصةوش1)كأ،ثا""ورصه،و!اياهفىت!مأ

!**

فىو-ل!.ا!!وبءةدته4بتك11عبدءتعرفتا)ئا)!هةاتأهمو!ن

.!اتاعيرولا؟تهءزةةوةزهجضهـ)13،ئداالثد

ترأت5:زالى،نهأالماكء:دأصحىاب-دأعناضاريخحاإهروماذ)كوءن

الئهعبدقضل:و-!هاةثرولا-ض!ر12،).لةق!!ةأر!ورأأت،وددالماكءب

ءلمك!ينو"ة"ماصانماضاوا،ط-ازباد؟4ئاتش-5وؤتا!،يادزد!شا

صس-اقت.دواص!بروهذا."!ءثقا!إعص-.يىبئوصروخروج،ومإلى

ا-اتفاترررثأور4الأاهـذهأنإءاء"تهمركمااتأء!اءةدودءت،شوهره

شاشدثوالهالى،467سصةفا-دثالأولفا.-دةوا4-ةفىولا،حدةوا
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956.وعام5ذا5لاكنواحد،عامفى-دثا.مةحةانالأ-يرانلأمروا،65سة،

يدةعدرأأءووذكر،اظإطزاهأكثرءنةيهايةرواالمى+ودىوردأكذلاث

االيلأ.نةسأو،واحدعامفىهتخ!اوبأعلىةةربة4اتصه:وفىحدهثأحممابتثا

أخبارءأيهوردتالماكءهـدأنهوو.تءخصاظبرهر-وإنةلمناو؟

يتغيروام04ءإالاقىعاجأفىتظ!رفم،تةاربوزتأووا-دة)هـلةقمفزعة

وإذا.هاغيروا3رفذاأءوراأ-وو"اوقاخثنةا-إطوالرواةدءن.و%*

بهاي!أئا-""الأررالأمودهذهإنةةولفإننا،اظكرأ!هححأنأردنا

اكماة-ةاو،4اةتفرإاسقيبنيرهزقتل:مما-الملأثعهدروءارحض.اأردتوأنهـا

فىالاءهـنأ-ةلمر-لو-دوث،عصههد،نوسروخ،و-رومالىءلاث،ينونهببما

وردتوزد.965أعافىزءلملا!ا-د؟تقد،"الأرالأءورذه3ز.دءشق

اد+ودى3رثوزد.ها:ت!رعاةلوتحلان)و،يخا"بتواالىفاالأءرر"ذهءطب

-لكفىا،ةظماتءناط،كء:دةلىن!!ماءددأنبد-روايته-تامفى

،و-13أ--نولا،أشصفىصح!13-ةا)-لةفىالماكءهديرفلملا:ؤالةإاليلأ

كا.لموكالىوس-إ-ة!رلمدا-لةالاهتاكنه4،ناجهاأثهتولاداناأبىطولا

لةلدو4ؤاردإ

تة-،.ور4الأعلىثصفةإ)4كان،الدولةإدارةفىا4أسلمو-ثءنأمما

كلدإلىةظروالذى،ض!اءلءة،يلمب4لابوا-هـ،رفا)15سالى!مثالكان

أيامه.قءةتظ،ثدالبركان.حياتهءنيةاةااأنهعلى"ا4-دءةأوالدولةفى

ا!از4و-خايمابرصصا5إ،مث5و،لأفياءا-خ!نوالىسا"لالأ-بارا)."فئصل

على-اطجا!و-ف.االاء"الأءورفىءأداإ)-4بر-خوكان.الهوء5ولا-"

و"د+ثو،بظامبا"والأوامرالىسائلإ)هـ4ترد؟ةت-و!قامهؤدرهءلو
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"ذ.-لالوءن.ذاتبالأعمالمنبهيهمة؟بال!ثروعالإذنيطلمب

والدولة،لأ-لافةخادمأو،تابمأوعاهـلءردإلااط-جيبدوقياتلاالم!

ئل:ساالى"ذهءنأمةلةأوردو.الأمراتتضىاذا"جة)أثداإلماثعبدفيخاطبه

*،*

،بدأما":له:ةولو،ء"ثةر!مارايردموز-،بحدالماكءب!اليهب3ت

ن"لأحدأ-ةهإ"لاءااذوه.وال4الأيركتهذو،الدماءقصرفكبلضىةةد

ذالأموادقىنأو.يةلدبااظطآفىو،لةودباتلقا)ةءإجك!حتؤدو.أتاسا

."باطلاا5ؤأءطبحىقوقدمفنا.اة،-زوفىناللهمالل1،1افإن!"أ!-ا!اإلى

.ءطاء!اسالاتطىأنمرهيأ،أت!ماظلميفةاليهنا-5"ضتب11"ذهوفى

ا-ورفاو"ب511اوأة!و،مد1511:و3أةع!مءاسطااس"خربر،اجاطجىفصب

!اءةةاتجبنماإ":ؤجمهالهقال،يدةثدبريمصالةاإلاثعبدعلإ،زرد،اغالجاعة

كا.-ةوؤممأهطي!3/أنءلمجهم

لأهأ.والءنزيادةأ-ذقت-:أذأ"أت!مإ)هـ4فدكتباطجىاخوكان

أ-ر!ساإ-أتوذادر!كعلىجملانلا":ا(لماىعهدإ)هـ"فكهب،اقالهر

لمأ.ث-ومابمايرمهدونطوءا"مبقوأ.وكا،ثردر!كعلىمةك

،الحجاجإلىلاث11ءهداكأكةص!اازةلماثالل!جةتدةا)ثدفلساالىىحدإهـاأ

اللهعهدأنإذ،بهوإةشاللهرسول-ادم!إلاثبئنسأإلىذا5أمصاءحين

.الثوراتإهضفىاطجاخعلىا!ار-كنممشا؟نأنىاةن

1104الماسزربوأ،()صاللهأصحابرسولأحدلماطقالماثاعبدغضب

-:زح!ازالريصالةالح!جإلىةءب.الإهانةمن

فى!5أءا.إوسفب!ناط-اجالىءروانإنإلمكاعبداقءبدمن"
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ءروتو،ركؤررت=ز-كأي!اةوعلوت.ظفهتالأءورإكت!اهعهدنكف!

،لأركىضنك،)با):ماالا-وثاتشزضع"ةكلأغمز...اللهوأيم.طورك

علىمتكاسص-علالةا،ؤءةينأءيرةص!وؤد...و-اركفىمغاؤدخلرصفة

ا،ؤءنين،أ.!رعلىءةكةأ-ر،و-أءا-4اللهالئهصلىرسولخادممالا!بئأخاأ

أميرأنوالئهيموأ.4عهبإ-ا)فءنعلاتهو-طواوفة!ا-"تيرهمرفةب!ةوغر

إلىبهعةبزيماعر!الهوانضيمت،-رءاءت"اتترمتأةكءاماإؤ":يخا

زحماأإلى.كفأخم"ءكأ،لإطنار3ضأث--بكءنا-شاإث)55،:يخا!المؤأء!ر

ح!)و".أ-ؤكيخاؤمةإاأهـيرفيفىءلىو)ن.أ-ب؟افيكزه-تم،لكمانةا

."نمالو-فوسىو،رةة-ءأفي

!**

نأعلىإصم-رانكانرو4)نالاثاءبدأنءلىثدلىولاالأ-بارتو-اه

.ؤ"لاووءها)"صةاتأولىءن04اأ!زاحمون

"دية.زءلالهصض"أنإلاثاءهدااغ4أةوءيرهالمداهكأروىؤةد

ءيرأيا:قالأا-ةلمثوذ44"دتأقيات:ا"قال،سحةف!ا.4اهإ"إثخاص"ءشفأ

:قال.-اللة!أءلىرء"إثفى،ءوفوروخرا-)ث،عا.رةإلادكاؤمتينا

.!قدز:إتم!،قال.!سأ)ةاثصاأ-ب

إةاثأن،11إمدىا-+وض-:وىلا"دتةزهـإتصةتلثن:زةال

منر-لمرلمد)تةأو،إ-ديناال4ء!شادى311ءفى)ت!قهاخ!اكةتإنو.يملاة

ةويت:تيمإنو.ظاسإنك-إدتةازهليا.القق!هحنبام15صلىث

إصطو،"حهى"لك-إبماإت5زفةد،لكءاءنيته"دءنا!!دىفىبهو

وان.لأحقوإناث-تإثمجاورساشؤ.لمثخوأط،ءهاملإإث)-انةياث
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:فهطخألاطةيق--قأو،نةتياأو،)ؤمهـنفيينللمأءراأفىكلن

له.ءزثم،(ث-تضدمأى)

االماثله:دكاندا!أظالأتبار-دهتفئد،الماكعبدمالصتءنأما

ءرفواد.ها!د4ولاء-امزيهتظأ)م،عا.بمالالا4ثدخالال14"يت

."طيباالاأشءللا:ويقول،و-وهه

ءإ-كا.بمدفيهاءارالذى،ا!قى1)!ابد4الةةه-لىبالىيرابد5واوهذ

ا!ا)ظءازعارمنالملاثكان"د05"115اإلماث-وما)5زتول؟-هوو

،لوا-بورعاقي،اهتهقىو:دتهفى:ا!اطابب.ربنيتثبهو؟ن،ةين"-ا

الدولة.احصاءلىوحرء4

بهاأوءىا)كأألوصهة"ذهثلفىمة1511سياستهمنآترجاةبيضينو

أالهإلى-!نىأى-أةظر":لهلظ-?ص"إمارةإ)ولدء3حبن،بنها

ءثء4لاثوانكان،عثيةإلىفلا-ؤ-رهخكدوةحقعندك"مفإنكان،صلا!ا

ا)طاعةإذ)ك!ةوجب،محاكاعةدم3-قوزوأعطهم.ءدوةإلى-ؤءر.فلا

كذلبتك!مظمرإنإنهمة،تكصذب4رء-ةكيظ!رأناثإياو.4!3

كتبةااكبةبنأةإن.لمالهوأهل-داءكوا-ثمر.قاطدتكت!دقرلم

،رعه-كمنأحدءفربءلىبك؟نانو.الثهث،.إنزيهرأيىأزل!،إلى

ثم.ء!.لم!-نتحتىهـبئءقوا-؟سو،ا)ةصبصصلمورةءندبها-ذهبؤةلمر

ثم.و-إ-اءكابىأصحىازايمو:وا،والمروءةوالديناهـبل51إلىاظر

."ءإهيئاللهوأسصة-إف،اهذوولأ.!ءيرعلىةلمث4مناز!مارع

"**
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المتو)ينأى-بد!ثقاظلافةديرانفىاللاثعبدمحاوفىكباروكان

فقهاءأجلاءو.وءت،فاصازايبذؤقبيص"بن-:5م-دواوثنهرثاسات

بةبمنا4إليالهاك!أزرب"و!نو.دةا)155والدلمقالمظثبدتيئوقر،المدبمة

لمأ.اظاتمهـاندداءا-بوكان،اصلاصةالرسائلوبتافىله،بمخبالوزير

ممروف!وكان،الثامعربمنوهوكاهالجذاىزنهاعبئروح"4يلهثم

.حهةط"ار-ا"ليوانل!-ر!اسة."ولى،ا)-يرةوكالوالورعبالفضليضمأ

،ا!اطاقىءر،الطاعةثاىةء2زهـنروحاندا:ءنهثقولالملاثءبدوكان

ر-ائلهأظا"كلمبدصةب؟.كا4ا)حخافارصى،الةقه--ازى

وءرف،ئةإضصابرالبرءناإةربإلادءنوهو،كاهولا.اكءيزء4بوأث!

أ)طاعة.فىوالإخلاص،ارأى!-داد

ءنصور!"وقيولاهالذىنف!-اللأءوبااظاص-اجلخرايواندماأ

و)محن.ء-او-4عمدء:ذاو!ايةةهـزهق؟ن؟،؟الىومىءسجونابن

متةفىأحدالدإوانرئاسةءلى،ءينالدواوينبة!ريبا،كاعبدأمر-ين

."اصاثفاصص-د!نان"وو.اءر .سا؟..باء

!ي!**

فى-اكةفيوصى)ناطجاج:!الأدا)بمءلىالملكءبدولاةهـار!و؟ن

ئم،اسان-رءلىالأزدىصةرةبىأانوالم!إب،وا(ثصقاقالهرءلىواليا

بنيزالهزوعبد،والمرصلير-الجزكلىمروانبئوعد.والمةضلديز151،

علىو-5ازب.المهرببلادءلىا)ة-افىا)ةممانبنو=-ان،صءصفىمووان

وص.مىألخزوإصاءيلبئةمثإم،عثهان)نبانؤلمأ،اهـمبنيرىجىازاط

حماح!3تهاوولاو13-اية:)!ة-اةبيءركافتد3511)كذفىولةلدفا.?ربلا"ؤ
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ة.كفاءلىابرصووقد.ئيما-يةالىأخاءبات:وونالذيئو!.عرب01و-واد

.ةا)-ءادوةوة11أ،خإلىدهمء3فىا!ولةووصلمت،عاليةوءةدرة

أءاكنإينتتةلبلكان،الهامطوالبدءصقيمقيك111ء:ديمنوأ

:ثةوف!ن.3ت15الأذه5الأ-.ار.؟تتوزد.ا)-:ةة!ول--بتتلةة

ئم،كابالأردنةبرا!8ا"اصى،ءوصحفىاةارك!ااثباءاوزتتةءىأى

وكذ)ك،دءثقفاخ!برالىة!لإةءىثم،4،ابالاالىا-ر.أوفىتةةقل

فىئها:لمثيمثةجمعن،الثديداطرور3ثفىا)!5ففىأ"ا.تثاص!رةصل

،واحداازإياكاماكاةت4إو-ورو)بناثالأردنلأنذلاث.لبنان

.الثاموءو

ور4لأدالسهءا

يخاإأصان5:"عاباطبابنا"عبرأوكا،طلماأديهآالمثإاءبدكان

ته--يرءلىا)-مملأمءةدزهلءنناسذ؟-و-تل""اصلاؤ3يىذ

وفى،وا)ثهرالأدبيربف!ن.بهةالهرالثةإةةءنعءنةدرعبرأعلى

الأحادتثةي!ات.ادلأكأا،-ضر-"فىإيةالأدا؟الستءةداكهةرأوظت

فىأوبضهوفىزه"مدصاثءر!ا)ثهراءيأثدو،هاوءيروالأدبية4الاةوث

.ترىأاض!رأ

!نتعهـفو،)صالجاهذهدهضفيا)ةارأولأدبا!-بصصجاتوؤد

ءنا)ث!رء)بيا!مات:--دوا؟إحاعلىتخرفالذى"وانالماثيماعبدأن

.اةةدافىبراعةولماحو*كاءرفيعأدبىذوقعلىدلانتةادا

:ة"الأد.إر105ءندبمعأراهةدر)نوو
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منملههلص:بنالحاضروظل،الجالسهـذهأحدا،لمكءبءةد

ئ-واصشزأ،والأعىوطرفهالفيسلاءرىءفرووا.4إ-يعشه.رأ--ن

:قيولالذىواللهأشهمرهم:الماكعهدؤقال.ماقالوامحاسنع!أتوا

!حلهليسوهـو،ءضهبردىصةتءأظفارقلتر-موذى

الىغمبهيرلأنعضدىوكالموتتلجر.لايحاولقارءيحاول

هذاعابيظوىالذىاظاقىى511الملدءهدأءجبالذىأنوا)ظإهر

وءايضفه.ن،يسيئاتهمعنوالمة-والأر-امذوىإلىال!!انوهو،ءرا)ث

.دمصيا-ءة-كأءنأث!اذلاث

بالأسدمرةننا-شالو،اءالثصراممثر":صراءلثلظآ-ربإسو!!

لد؟فيناقغالا.الأجاخبا)بحرومرب،الأوعراببلإومرة،الأفير

-:ءراالث

ءاواقتر!لا-صليلكهوووصومبدةجرحونها

الحبادةفىونهارهلي!لهقضىأنهإالثمراءيمررحهأدت-أرادأنهأى

الله.اعهوعا

له:ءادحاأثدهفأ"الرقياتقضىبئاللهعبدد!عايهودخل

واط!بالوقارعلإ-"صاد-اأبوأبوهإلذىالأخ!رإلت

ا-ذهباصطئهجب-كنعلىمفرقى،فوقةاج5111:دل

فى)تاجكأباءد-كأ،زيسبنيا:و،لى،،ذلكءنإلمك1عهديرضةأ

ا-ا+تا.
:مصهبلىتمو!و!م.ءى

ا)ظ!-اءو-ءءنتجات-4الدمنب13ث.!ر+بإ."-ط

!برباءولات-!صروتةيهلضى!فى-ءلمد!دء"
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.عطاء4مطأندونورده

2اطجصاخا.تدخا)ر-رأنذ)ك-بروكان.لههد-4ترجرعليهووفد

ءوفدك)حىو،ادكافأبءنتهجزالمااقةإن:)"لل!نهأبد،شهرهفأىبمهـ،

،إ)5"ة-إر.هذا!تاب!إليهفص،انءروبنالماكءدالمؤمنينأميرعلى

طله!ا:4ا)كأتهؤمه.يىير-رةصصدةأ،)4ةأذقالإفشادقا-تأذأ،ئم

أصا!ضسيرةؤادكأمأ-!تو

ير:جراتمرثم!)كأملا،ادكؤؤال:قا"لا،ءند"بئءبداإلمكبادرهة

!ا-با)روع!بك35ءثية

:زال-فااسة!رو

اءقفاحذوىادواردإنرأيتقا)تثم---زرةأم-ة-زت

افراءاالثبممنرأنة-اسبرني!-ا!مصاكه-ةوستمد-ل

إةبماحبااظ)ءه--ةء:دوءنشرت-ك)--"ا.يىبالئه.ةى

!راحبماوناءادكناأدىوأالمما-اتاكبن4-صيمارأدتم

:و!فادمص4ة؟!اوكان.المكاءهدعلى2قيالارظ!رتا)55"ذاةلمغف!ا

نأبهدو.)بكتأو،هذا؟:لةلي.د-ةابهمصد-ةاءن:قالثم،!ا)-ا

ير:ةقال-ركابم4ةازئةماويهاتر-رزةأمأبرىد!لهزالأثاد.أءن؟ر-رةرغ

ةاقة!"اإصاثةا"ؤا.ءش!الله15أروازلملأ-ةين4اؤاأءيرتا-15وقىأمإذا

ؤءةين،11أهـيرإا:ير-رلهؤةال،ةص،ءنحافص"يد!!نو؟ن.الحدؤ"سود

"صكل.ير-!رزةال،!ةفعضكلا155-ذ:زقال.خ!ز4احى-دةإولى"آذن

.؟اللةثاءإنيةفىكء9تهأ-لمفءا
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والادبالث!رابرو3بار"ننهكانأعلىةةههالاءدأ-بارءنردءاويدلو

:اكذثلة51فهن.اصيركصرباد3-لمثكانالذو

:،؟مالاصروارجشأنفىالحجاجإلىرسالةءرةصتبأنه

يداكا.زالب!رىبهأوعى؟اوأوصيىا)-.تإلهيىأ-در+د،ةإفى"أ!ا

وءمرفةبةوارءنءإه"!ا.وعلى-الملكءهدماعةاهاط-ا!يدركةلم

.هـالاء-!ار

ال!ءرىؤولهوالمؤمةينير41ماءةاهأنرجلأ-!ره،-كأذ)كءنفسا"ل

:وهو،زثدعه"نلا

زتلىأوقلاثدولتأةاثاايرونإن!مة،لا-!رهريدازأز-ول

الجزقططباإبطراوقودزثبواةأإنو،ة!مماجم!حرهواوصنفإ

-الأضهثبنابا!ءر"لمقرةيمااطجاجإلىرداا11إكءهد،عةبأر!ا

لابن-وابأردهوص.ن-مضىزياعنى!ا2دثناالتىا)ةخنةأ!اراذىاوهو

-:وهو،شهرأالأث"ث

م-صرىمنص!فاهتبنوىو-فاظا،ءظمهلأ--ثرفأ-ءن"الزها

وءرءريع!!-قسصض!.لمممصمم،وئبالدهرخطوبأظن

و؟ن،ءنده!يراأو؟ن،المكاءهدبا)حمااثيريرءصريمالأخمالو؟ن

إنإلىثجىيعا)تءذاأدىز.4)ر511لا!ةا)5فىوؤدر-،موهبتهإة!رالملكء.د

أظاهـفةءلىوؤدثم،الملكعبدب!ادخ)55ثدقؤصتةظمسصتةز!ىالأصطل

تأاكأليفةاا)-4زطإب.أرادءايبلمغامذالمثخإة"وز،ل،إذ)كفاء-بره

.13لمهطءاكأا4ءهاأرا4بثدمهز5حاوادهشدأءفا،هاثدتة

خ!يرط3صرزفىة-وىوأزء-خ!مابمروأو!ةكا-وةرا)ةطين-ت

247

http://al-maktabeh.com



ؤيها:يقرلوا)كأ

إطراإ-4-فقىافهتيئ-ةطاهره-ونوإليالت.-رئضالخا

الهشرأو-اهـ،وفى-افت-4فى4حوالهجاثتإذاالزصاتو!ا

--يخات-ت!رءت"ولا"اءجم-ر)-"--أ-ينءنهجود"أيوءا

.ولزية،قي14"ئ؟دخثم

ا)ثجرنهتهابا?لىبوازىأنمابماهونيه!ه،يشمنزرنه--ةفى

صبروام!روهةب!-مألمتإذاأةفعياةوا)ءةاالحقعلىحىث-د

دروا5إذا-لا!اأ1)خاس3وأعظ)3هـبخةإد-ىالعداوةث.س

شديدءنوأعان.ؤي"المدحامافىوتعلرب!اثتمااولالماكعهدفي-ل

الأ-طلؤرغؤوا.يردد.وأخذ-خاصة-الأخيرأ.؟تافىأمنىبا؟إءبما

كأةالآظقإلى31تبأنيدقىأ،أخطليا":الملأثعبدله،قالأثادهإ.ن

يرةةةاظاهمةلهفأعي.ا،ؤءةينأمير،ةولكتفىأ:لط."!ا)مربأث+ر

"ولىبهو-رج.ءينةبخلع3ءيىوأةه،لهاؤة-7اهـمدرفاةت4إدت)!نكافت

إ)+رباأث-رذا5،ؤءةين11أءيرءرثاهذا:يةولالةاسملى

!!ه!

،اء"روالثللا"دباءراءي!،والث!ربالأدبةرما4الملاثعبدو?ذاكان

الجالى5-ذه-فروزد.آ3ه!روطإصابآأدةة-"كان"ولأظوذ)ك

اكأا4شمادلموقال،ا!الافةء!دا-رأوفى--اقالهرعالم-"ا)ث+ى"

ا)ة!للىوجدتإلاعرتحأحداذاما":زولهوى،اقت!-ناءاأن!سبق

شعرآولا،فيهزادقإلاحد؟ثآكرتهذاءاؤلإفى:الملكعبدإلا،4ءا

."فيهزادلىالا

م!رمإلىعايدعو-خاصة4بصة-الشهرمناولثعبدت!بوكان

،؟ةالكرالممافىثهرمةوايههأنعلىاءا)ثهرت-تحثولذاكان،الأخلاق
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بدل،ا-دلواا)ةقوىت5،ايةالدبالأوصافاءالثهريمدحهأنية!لو

!-نويجيز!واءا)ثصرميمر4كانأةع!الأدلة"أرأوقد.ي!ةاة،داالتشبيهات

أو.اللا-ؤءيىيفدمنوليماسص،ينالممتازءقيم؟ر4دكف.صلملأص!م

الهامهالأموالأنيرىكان-ءناسصه،فىءبر؟-لأنه،ذلكفى-سف

فىحنه).الهبنويظنرواأكلنالصهضلء3""يهأ-بولذا.لادولةحق

وال41):ءصف،ألأ!وربينؤ"و.وازاقة!هاداح!نو)،ص!،بمنأأطة-قة

.تسة-قاكأاار-وهفىالدولة

.ءظيهةة.أدنم!ة!-ذا04اقياو!!ملهأوجدالملكءهدأنشكولا

تقديرهع!بالأدب4ه!اص،1ودل،والتنافىالقولعلىواروا-اءاثمراوشجع

اته4-دإلىتضافإيةا)*رلاخةكبيربة4خدأدىفهذلك.العربيةلكةافة

!و،،يةالهرهـة4لاةوال!كبرىالمةووراتأ-دعلى-إفظ،ذ)كو.!اة.4اساا

،ربا)5صهيمءن،ب!ءرخاهـهةءنث"وتعالذى!وذا5و!ز،.ةانخماوهايفه

وماداءت.انةوص4والاةالديئأنبملم4-أوطأ،زرتثها-يرة!نؤرشى

غا!مكها.وونهوء13ؤو!اإلىيؤدىة،ذا،الدولةقئدادقالةوءقيصبضة

طيط.سباشةفي)قاأتص(ءانتالةوميةكالا:ةافةإإكاعبد."رءاأنأى

وأولادهبإته

.صابا)فىةتطةخرآوهذ.

وصا،هإحدىنثإتهةاو.أولاده4اقىبأعييةءناكبرأالماكء.دءش

بيتهم.لترالملكعهدرحمهالذىالمنهجتبينةثى،أولادهبىار

وت+لمتك،ولدىلقأدتبا%ثربكقدإلى5:ولدهإ"أالكعهدزال

نصفي"اةةصضكفمانمهيحتىو.-%ديب!3فىفا-خالد،وأمينىعلهلمهميى
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الثهجماماكل3وقة،هيحهظرشش-وجلءز-افه3ضابم3عدأهـرم

لآداباومن،بأ-خهاالأ-لاقمنو-ذ!.يهةلوهحتىوحرامحلالمنفيه

،ءالةساءادثةو-:ب!م.4زأصفىإثاطدومن،أعفهاكرمنو!رو.جممهابأ

جهمولاتخر.دوق3دبموأ،بى3وخوفمالسفهاءونحالطة،الأظناءومجالة

.3يةم"فرلةادخفىاد!مازدحامةان،بفهموهحتىعلمإلىعامءن

."وتوفيقكبدك!سدالثهأسألوأةا

-:أيض!إلمكاعبدقال،أخرىوصيةوفى

.عامالأرصلةعلىو-:3.الأخلاقبم!رموخذ!،ا)ةرآن)كأعلم"

.اط-بءنبا)خلاملك41ا!دبفان.ا)-سفىوأ!كم"ال!!افىووزر!

ةإن،3!وهية-ىءلمإلىءلمءنتؤر-كمولا.دوفىوأدبهم.بىوتهددم

."33اةفملة4ا)-معفىا-مملاماازدحام

.ي!ةكم-وأخلازهةدت"يةقىبةحهـم،/شالملأ!اعهديةءةاءلىيدلوهذا

بنت4،وأ،الملكء:فىبئاولهيىا:!يخرتا"3صاراذيناالمداعبدوأولاد

إلمك.اعهدبنسا!ان-ضصقية"وهو-وأخوه،ء؟س-ز?نبنادباس

ءبدالملك،بئوهشام.يةبنء-اويزثدبأتمحةعا-وأمه،عبدالملكبنيزهـيىو

!لمو3-آ،أو1ء-اةصارواهؤلاءوجمهخ.زوى2اإحماءيىبئ"ثإمبنتوأمه

ء-لمةثم."كالوابوأ":لهتةالال!11ءهدفإناولذ.بهـمأبمد،بدورهم

فاطنة3رذيجدرو.أولادلأءماتو!،يدو-5اللهوعهدالماكءجمدا!ن

نمملهوكانت.ا)-زيزءبدبن)-مرزو-ةع!ارتالتىوى،الملكءبدنجت

المغيرةبؤتالمغيرةأمرأءثا،المثالىذ!.44علىلهءواافقة،والمؤازرا)قريئ

.الهزوى
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العهدولاية

--ب،?سوالىوانصبنيزالمزعبدلأخيهالمك1عبد،بداممدا؟ن

حتىالأمركذلثوبق.الحمبنءرواثبرطألرمنوعةدهماؤرره

يلتحوبودوهو،بعدهاظلاة".-ألةقعرثةفهدأ،الم!عبدد3أوا-ر

"ذاأنئصىودءت،كان،الملكعبدبناوأيدابة،االى4أبءنالحهد

بالهغة.يئ،أشارفبضهم،حو)،منالملكعبدواسذثار.أضاهس.يخفب

يل!ووءلىوءزماره-رقيذا،ةمدئذعنهو).لأ-لي11نصحضرمم"و

العزيزعبدإوفاة?سمنيردباظبروإذا،ذ)كفى!و،؟!ما.ا)مهدولاثة

.ء85مصةةالأولىجمادىقوذلك،ءروانبئ

صا-بذؤ.ببنز"!ةإلىأولاوعهلالخطابأنالرواةكاريذوهنا

قدالملكعهدوكان-إلمكاعبدقهلفيهءاءلى4اطوقرأهة،يدوالبرا!ااتم

إخهإوأ،نوء4وزتءدلهلاالمالم!عبدءلىقه.!مةفدخل-،ذلكا،أذن

؟ةشههر4)-!ة.أ-يهلموت-زبم،ساء4ووجمإلمكاعبد-خزاستر.اظبر

يردثهمقلمنكانوقال.نف!امن-لمتالمألةأند3511ولايةةتة+لمق

تإ:"موقال،ئذد"4ت-تثإر!جمعو.يدفىإ-ناءااللهنااعة:ر4الأ

.بدىن4،الأصيقوموقائمءلمممنالناس،رولا،)-بيلاءعىزدبزأ+نراعبد

بئسلم!انلأخيهبعدهمنثم،الملكعبدبنللوليدا)5!دعلىفأبمهوا

المهالمث.عبد

جميعإلى"،بببتهوصلتب.ا)ثر!؟بهذأعلى،له!ا)مهدالملكءبدزءةد

.855سض"قلهاالبيعةءتبذلكو،ا)ناسفباخ.البدأن

إلإ4طابلما-ادينةاأهلفضاءأحد--اديببنمهميدأنكرواذ
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الخله!ةةوفاامدإلأتمهحلاا)55+ةأن-يبدوفما-ذاهبه4لأق،أبىالبيحة

بنإحمايلصام5-4فياداوالىبهفضر.-كاالملكوعبدباجألا:قالحيث

و!ب.ذلكءنيرضأالملكعبدافيلجغؤلما.بهوطاف-الخزوى

لأنها-4رحىتصلأنأ-وجكانوالثه-+يد:ويقول،يلوء4هشامإلى

شةاقمنعهده15لهملموإنا.بهن!صأنءن-(قوء،بنىمنمثلهنحزوى

ءقرراالع!دوأصبح.الآفاقئاناساوبمهخالمدينةأهلباجو.-لإفولا

لة.ادأ"ذهوات!ت،ليديو

ها!و!أة

"ء-فرةوالدولةء-:"قيوالأمور،865طمإلىالملدعبدووعل

ت-يرزي!ا:ىءوص.خلافولاثوراتهناكثهدوأ،واحدةوحدةوكا!ا

ىأ:اط-مق4علإ?ىزدكان،ا)!امذلدمنر.ضانوق.بانتظام

قدوكان.الأ-ير4هـرصفرض.عاماوعثرونواحد،ا!لمرةةعرءىعلى

.حقةناهماعلى-عاماوتيناثةينالهمرءنباخ

،ولدت4في:رهـ!انثح!رقا)وتأخاف:يقولكانأنهيروىومما

الموتثةوغكانة.ا)ناسلىبايم4وةت،ايةرآنجمهتوفيه،فطتوفي"

نأزدركانأظةوناإخلافأ-ليابم!وىالذىا)قدرلكن.الشهرذلكق

وفا-نتكائم.المرضعايهفائصةد.المثهرهذابحدتهوظموعديكون

،شوالمنلاةمهفاظيىيومق-المس!ين"خلية-صوانبناولثعبد

.865عام

الوصية:بهذ.،موته.رضفى،بنيهأوعىقدوكان

ليهطف.كهـتواحصن،حليةأزيئنإنها؟اللههـبوىأوص-ملا
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.-د"نظرواوا.ادكبيرحقالصفيرولإهرف،الهخيمارعلىمجمءعبيرا)

.ءونشءنهالذىومجنكم،-مترونءنهالذىبكمنانهفإ،رأيهءنةأ"دروا

وأذلالب!د)عمودوخا،تابرلكموطأالذىفإنه،المجاجكرصواوأ

الحربقوكونوا.العقاربمجمبيماتدبلا،برةأمإفوكونوا.الأءداء

وء+وا.وذكره.جرأببقوفالمهرنةإ.ا"ناروفل!هرنواوكو.أحرارأ

.4ة4إ)حمميؤقىلماوأشصءرلهأصونإن!مة،الأصابذوىءندمهروفءم

."اةتقموفاءادواإنو،اقيلموةأااسصةقالوفإن،نوبالذل51ةوبذو-"،دوا

***

"وىوبوصحمم.%نلأولادهئم!داوعايا.ث.دأالملكعهدكانحذاوه

وهذا.!الدةأءور04ةيد!الذىالوزتفىديئرجلالملكيدكانفقد.الله

و-فب.ألديئءتأيةبنى-إفاءثريموأالماكعبدم!نعلىثفىل

روظاه،ذلكنحوأوا)ندمتفبدتهمومرضىفىقالهانهأءلىأقوالالماك)مهد

نءناأ:صوقد.و-إقهينهو-بىسيرتهختتةقلاف!،أءدائهوضعمنأصما

أءية.إكأءنءذوبةةورواياتكثيرثصادتأوص!واا)خمهيةأنإلطؤبل

عليهوصلى.الجابيةباب-ارجفدةن.ص!ق4إدلمك11ء.دوفاةوكانت

:الب"تاب!ذأولاد.أحدت!ةلو.ليداو"را

ت!-دعازومبنيانحنهو)واحدهلمكقيماسهدكهكانوما

:قالالذىءزةم!ير35و،اءا)ثهرم!نصثيرورثا.

وك!-ليجودشالى-شأصهلالبثمنمروانابنسصةاك

نؤملاوليدصناإنو،طشرغبةموتكبمدحهبابفىفا

!ي!!ه!
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فصهد-منزلهبدخلأندون--ا&-دإلىعلىالةورليداونصرفوا

:ؤقال،صؤطبهمالةاصإليهواجتمع،ا،نبر

بموتقيناء!5ءلى11-ة+-انوالئه،را-+ونإليهوإةالثهإنال!

.؟يهوازهازوموا.ا!رلافةمنعا"!بهةممأماءلىلتهوالحد.ؤءةيخا11ير51

-4اظطه"ذهاقىأثم.!وهنأهأة-،ءزىمنأول،ذلكوكان.الناس4فبايه

-:قال،لمه51و5ب!اعلإ"وأهىالله-دأنبدد

وقد.اللهقدملماءؤخرولا،اللهأ-رأطمقدملاإنه:ا)تاسأي!اث!

.الموت،4ءرثو-لةئهإة"أع!كتبوما،عالهبقوساالثهزصاء.نكان

ا)صدةءن:دثهعلإ،يرقبالذىالأمة!ذهولىالأبرارمةازلإلىصاروقد

الإسلامنار4هـناللهأظمماإقاء"و،وا)ةضلاطقلأهلإينوا،يبالمركل

ءاعدأعلىا)ةار-"ذهوشصن،ورأ"ادهذ.وظزو،ابيماتا"ذاحجن4:مهعلاوأ

ا؟ماعة.ولزومبالمااعةعاهـحم:ا)تاسيماأ.ءةرط!ولاعاجزأبمنةلم،الئه

في"الذىبضاضرنة-"ذات)ةاأبدىن4:ا)ناسي!اأ.اةردامعالثهـطانفإن

.قىلثم.لمأبداثماتس!تومن،ءتاه

كلأ-*!

.ءهداإاكبناهدالوإلى،خلافنوبدو،هدوءفىاظلاةةةتةلمتاوه!ذا

موحدة-تةرةدولة4لابةأى:لهقىكإذ،الماكعبدجهودألحيجة"ذاوكان

وظهرت.بباوأدازة!ادياووصه+إشاباحريةزو،والدعائمالأركانة،.!

الئ-الذروعهد.فكان،لي!دلواعهدفىاةو-اووالتوحدارتةرالاسثارآ

4الظبا)فتو-اتع!د.كانمجدهاقالإصكللملأء.ةا)-ربةالدولةإليهاوصلت

مثق4بد).داوأص!ا:ةةبرة-ا.الذىالأموىالجامعيزالولا.الىظءوغدوالى
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الشاملةارحدةو،والقوةابدء!د:ا)5!دذ)كإلىبرهـز،اليومإلىباقيما

الإسلاءبة.بب،الهرلةللاو

بمدهاررلمفاءأولاده

،خلةوهالذيخاأولادهفىباقياظلالماك?دأكرأن3رأذأنإلايهقأ

س!لوقد.أصهو-!مو3،نالةمج!ممورء،3ئموتأثالجت!مقىأ!نزقد

وهظم،وص!إ؟ن،اهدالو:و!.يئردم!اءو-اةءكفاأاأوكا،منمأخ!اتارا

اءاظلةةمؤلاء.اتسةوبمرأوهى،القصيرةومد-4بزيدنباجاخايناإذا-

--يرا)دولةورءواالأءةوقادوا،أةهممإ+د4أالأ+ارا!بما3رةذالذيئ

ورءاية.ومادة

وفيىا،أيامهفىالجمادأؤام4اة:الذهيءنه،لالمالمثءبدبئفالوليد

ةإن،اكذءقوز!لا.اظطاببنكلركايام،اصظيمةاحاتأةةواةةحت

،صؤ!م!"ن"متبةيرالأتتامتةهمد3،ن-ؤر-ون11إت51؟-لإداوا

يئ(المةهدوإ-ناروكباةىارا)ءئلازتبيرو،(ثهرمم)كام.)ؤدوءن

.قراءاةاواضهفاءاوءأ+ولازقور.ودمتة"نوأ!نحولألىو،يخد!33ءن

4ؤإ؟الدولةجمل4أأأى..يمميهة14!موةرض.ش511الؤ-عايمممحرو

الاجتماعى،كاةلا):و5وهـذا.لا:اسالحاهـةاظدماتذ.5-ؤدىأن

"ةفىالإسصلاءبةالدولةإ،صه.قت-ايوماءنهبر"حا-اصثكرالاأو

ل!نو،يبقرء*ءةذإلاوبارأوا.113دتهـةأ1(كأ،ءة.ررأئةا4يماترالاث

وطهةةكا.،ئهوبادلإمالإصهوحرن.!اةهاس:"لا.الإسهالدولة

،لا-!ادءبا،لاهدلأءؤفى،ا!المفاءخيارمنف!ن:ص!ا؟نوأما

خرجتأكأا،و-ر-إن-تانطبريرأزا-تةةهءم-"وفى.ة!.-ا،جوادا
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لةتحتةزو-لة-!زأ،!-ئ،ومالىولهزجمادهواسفر.الملاءفىكبار"فيها

4-أ-ادةزقيتوذلك،4ظالبيزو?ةالى1)دولة4عاصنفح"ا)ة-طنطينية

نتابنسصيرءة،وؤال.تحمالأنمالأجلبمأدأنولولا.الملكعبدبئ!سالة

،13وازثة4لأوللا!لاةإحيائهإ4خلافهازخضح.سلماناللهير-م":الملماءءن

ر!أنتءاصصن4أنكرواو!.،يزالهزء.دبنكلرباستخلافهاخمف!او

اظبر.فىأوامرهيكلتثلؤ-كان،ير؟وزلهكانيزالحزعهدبنا

يز.ا)*زعه!بنسر:4صنجالا/*ده4با!رلإزعهد4أةفضل)هإجمانو؟ن

مروانبئإلمكاعبدأخىابئوهو.إجرىاالأولاةرناةنهافىعرفهترلى

أدركوقد.انءروو-ة.د،ؤدءةاماعلى،زاط.،4ابأةزوجأى:وخقة،

وعلالدولةل1أسؤتم3مهواثترك،وسايمانوالوليدالملا!ء،دع!وركلر

تهز!لا؟4حر11ةليروا."!و-4"ذهسنالاؤرعماهوفمهر،3قيادتحت

4ايمةاثكر"ووورعه؟ثا)5-4عياهونكاوإن،يمةكرش!رةمتإلا

الأعلى.اطدإلى،"الاصلاءهـة

وهو.مطزواا)+ةلزو-ق:ا،لىثءهد4بهأ4ش!زءن،هشاموأما

إدارتهفىبهةدىهـةالذى،ا)-كاسلمثلبمدؤ؟ا،نصور-+ةرأبواقيدهالذى

،3ءةلمرءثونهإ"4ءةولقيو،إع!إبح!عنهيتحدثحانز.ولةلد

يئءثصاليلمردح!موقد.يئدواوأصبطتنهدواونتوكا.كاا)ةوم"ر-لوإنه

،اتالأعار-واعمه4إزو4اعاورتاءبرتمثلالقئلاأثةائماقا)دولة،كازتعاما

الصبن.حدودإلىأساا)بر-بالءنحدودها!!تد

*!!

-الأمو-"ا)دولةرتاسقهوزد.الماكءهدأولاد:اظافاءمفهؤلاء
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لسزربالأمماقاأالى،يدةالجد4الأموولةالدق-المشرقفى15عهدءةخماابهد

ءقر"با(لمةبالداخلارشنعهدوهو-الملكوءهدهشام-فادأأ-د

فالدولة.المكاءهربن"ثامبئبة.ءاوبئ-منالىءهدوهوكاى-رتثها

أوروبا،أهلبهرتو،الأندلسقظهرتاشاالإسلابةواطفهارةالامصلامية

أهبنوردت5ا)كأوى،اس!"دوباأورظلمرمو-طاكسقةكا)ثهصوكانت

شأءنأتكاالدولةهـذ.-ثةالحدالنهضةإلىالوقتذلكتذأوروبا

الدولةءرشتهوأواالذإناءظاماواصالم!اء.أ?ةوافالدا-لارحىن!د

فىأوروبافىعاءلأءظم3،نا)ذى-ا)ناصرالىصهنءبدمثل:بالأندلس

.و.روانالملكءبدأ-فادءن-كاثواءصر.

ا)شالدولةوهعا-الأمويةالدولةو!-انت،.لازياالأفىظلوبهذا

ثهتو،روان4أقاه!االتىا)دولة:-ال!تأب"ذافىيخ!اتارا-ةهرضةا

الأفىهذا"ا-الملكءبدوحد!او-قق-وت"إ)ي!اوأعاد،!اوحفظثا5دعا

اكصققوالئقدمواطضارةلمالهوبنالدخدصتإذ،بخأتارافىالدا!ا"هظيم

بةوالحرروحبدفمماةتصاالتى،الاسلاميةبيةا)مرالدولةوهى،بإتإوا

.-لاملاار.نوتهـتدىو

أ-د،صوانبئالملكعبدالمسلمالحربى4الخايةسيرةف!ذه(وب-د)

تهإءلا!اوتهوفهوحاوأسالهته-ياسيرة:الإسصلامىالهربى!ؤناتارفىالأءلملأم

رصة،-ا)!!دذ)كفىالإسلاية،بالحرالأمةوسيرة،يخالتارفىثارهوآ

)ءل،اطة.،ة4وتجلإإثباتإلاءص!الناهدتلا،صاد-4تارفييةصورةظنها

جيل:والإصلاحالنهضةالمتطلع،الحاضرالجيلينفعوعبرءظاتءنفيهاما

أ!وآخراأولاالح!و!.الموفقسبحانهوالله.الإص!موادروبة

257

http://al-maktabeh.com



عدتاب11فهرس

.....الثانيةالما.مةة4مقد

.....محةابا)!ةدءة

الأولافىصل

ا)دولةولميةةالض

23-4نجماأءتترة5-18أزء"فىالدولة-13اص!لملأةةدارق

-92الىايرابئدولة25اقا)ءرفىإوزفا-24ا)شامفى

03و-وارخشيحة

ا)ثالملىالفصل

انءرولآدولة

،44سطءوؤمة-38إيةاباءؤءر-403والخلأؤانءرو

25مروانوفا-حول-48داء3ا4ولار-6،مروان4خلاة

لثالثالالفص

)1(4وأصرؤالماثعبد

26الحم-56والأءوثين!نالهائيبين-55الماصأبو

96ا)ص!امالىا!جرة-68البيتلآمعالهلازة-آ3انءرو

ع"اا)رالنصل

)2(وأسرتهإكإاعهد

497ء+اوثعهدفى-76وأفىهعثمانحادث-74دثت"11فى

98للأمالإمهو4مهأنوة48ينةالمدفى8-عبدالملاث0ةطرا.ةزمو
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اظهسا؟لفصل

اقأ-رالىاثه-4اثورة

201-يناطم!ل-101"ا)*اص"وب55-89ا)ةوىزص!تو

ؤتلةصرع4-149اطةار-كة-801ا)توا"ين-كة

133الخازرسوؤمة-121بادزانجامهسع-ا؟9اطسين

سدسا"ل"فص

ا)ةوى"!ناعءس

،ين-929إدتضةاءةدوز+ة-128أاوالثاطجازابن

ء!-ب-331الماثعبداوزف4-311الىير،نواةار21

146أربةةأرا!14-145ا-وارخ-ا134أ-راقارعا

بعاسااا،ض!ل

ولةلداد-5-وترو

9ههمصهب-ا25،؟!الز،ناللهء.فى-961-48عامالدولة

-161الدولة)ةإب-مؤاءرب959-رقيما-15الىالخروخ

-671اقرا)5?لىلمر*تسهقيال!-651ةيربزاعلى"تلملأءالاص

177بيةا)"رطولةا)5أص:د-171اب-ازءلىالاسصقيا،ه

ن5الثاا!صلا

اوحدبوإءامإعةالجهءام

187اقالهرفىاط-أح!-4831-!ةثركا-4-761ا؟اء4عام

-ءإسة-099بوشص"صاع-889واصاوارج311إب

399واحدةكبرىدولة-191اطجاخ

89126-

127147-

148178--

17-491!
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حةلصةا

التاسعالفصل

591-227وإصلاحات-زتو-ات

بنحسان-899قيماسإن-زء-ير691المغرببلادق

فتنة-213س--تان-802وماراي!تهز102همانا)ة

:الإصللأحات:ب-712اطجاخسة-هـا-412ة-يرأ

226خا)ةارفىنتهيم-14223)ر!يةالاة912بيةالحرا)5!ل

العاشرا)فصل

752-822الماكعبد4همهخىشص

-923لأدولاإدارول-923-228وصفاتهثء!لجته

-511251،دةولا-924وأولاده-بإته424بيةالأدمجالسه

257-255ا)حلفاءأولاده-252اص!)يفةو،ة

026-257ا)محتابف!رس
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