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انفقدليوحناوارابعظلإثاظوالمارفوسوالعاقتانجيل
وبالدقىدموتخبمدابخيالاألربحههوالتءكل
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عمااوغهرا14بزعونوشزأفلهاهنانمارىاعبهما

تالصالىصبالبينلجابالأالطاوأمملبا

أهذبينالفاالمنااألنواذاجيرونهوفبرواشماركلى

قابرفىهدخلىوارأىاسةجمنولمرأيتقدكساب11
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مورالمبهنجمازىابئنثأسكلهوماشطوقالساعاتوارلمجه
لجرقوالمئزىزحلبوغفراناولالعراناتنبفىونوال

وتسعخصعانةضىعلىنآدممنإنلااتجدايعنىركا
القرانفوغالمربخاصفقهفتيوماوعريئواربعأشهريئوشنفا

قةدذاربحينوأوادرجسبمعداالرحفبشةالىهزورااجلمفى

قربأبرجالىاااهواصةة01والميرانهبرجهنالقراتقالتو

سنةعرأنقاسةاربرانةسنةبالقذنابحدالماشةالمثةو

الخامصامراكفىانطوفانوغويرهاوصثحريئوشةراثحتةو

تالماالثاكهذالتفرأمنافانيقراناالودساسشةمن
الذىكراكبينوعركابدهفىاكانااالولهراناوقثبينوكان

اشهروعتهشهومثرونلثةوةوارجمانانطوفانأنجهن

اضممرعشروينوسمةآالفصبحهوفاكلدآلبوهامئراثنماو

بدقكاتالذىاثوربرجمنصهصاالقوانايرجعاياموصه
أهلهنثئصظنحئتراثىأتاهرةااعزكانوراهذاولثمرك

اصألالىوظهبهترفالستفالدياببفامدانالمال

وبايأمابعبنانوفيفاطرحهايحبهوتتمنعناتجد

ملوظن
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همابيكاتلوقيصنهوشلوتوخىوسبعانهتالفكانإطوا

سنهوثمانونأفاناوفيلسنهوخيهةوصةماكأالغينهدة

حالفاألعنيخولحنبغهاناريخشلوفانهاطوفاناتاربماهاوء

بينهوفياويةادمنجافهااألختلالفاجلكاحضتتهفىهااليطع

بينولهنانابينانصدهمبودانفكسكمضدراةتاريمبنجاو
يخهعااشمارىوعندشهنينوانتيهأوةوصجاالغاافسبهد

المجرسوسائرفرسواصنهوثلثونوثمانفافدسةالفا

المئؤنياالممافواالصبناالهلنداوبابلاهلوالكلعانجون

لوفكجمنلمقاصوامهىاافرساكاةوافرضوفانااونبنكل
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دوبئالمواضعاسمفىمافودقهالومالهداتبفاعرباصنهان

اسفهاننجهعنصقبرااسئمنافاثمائهددمالهذة

لحدهنملئتفدبهزعدةاعحأالاءأنتتإأالناللء وديولهىر

مدرلمطخابهصالكخعبهاتوروتالخعىإكاظبمىالئالثمر

االولالؤانامنيهةااهذأصمفاةوتالمواماممطهادا
الكلدانجبنوبابلأهلعياهانبتاقهوالمنشزحلالحلوببأفرانكهن

علىاضقرتاسفينهفانمناماورفاعنرفاتاناذاثا

نجالالؤانهذانوتاالالنواصاتالعنبحبدوهرتالجردى

هاياهصأعضنواوااللموئمابهوماثسنهسئريئوتيرفيبماايعلرفان



هالعالنةلقط

نعرنجصطةاولبينوالطوفانببنهاجدواهاهـماثواو

وبينهذانصرنخاوجمأضيهأواربعهوخاسمنهاللىاالول

ابوهحئربئذلمةوعلىسمهونوكوشممائهافيكندراالس

الكوكىاتجاحعندوفانانوقالنيمجهقىالثواكلباوماط

وبيهألونجانااوفتبيهأنول12برجواولاطوتباخرفي

بهوسدهصنهتسحيهأووشائهسنهالقفدركندراثحتاريم

اولاظمببوموبينوبينهماوعئمربئنهوساشهروصبعه

هوثاكالةيعمانفالفانجويهااهجرامنىهناالولىالشهمنالمحرم
وبونثهوبيموتسعائهالومافأوخونوشصةبومالف

4ماوسبسنهآألفتبك4ثالمصصافارسيايهامنيثونيوما
يومانواربصثمابهورمنائمائدوسنهعئونوخاوسنه

ناانهمحشرابىعندوالجعهيعن6طوفانانىلمهقومنهم
تالئالمدلهخرجتوالمذكورةالجلةندنتقررواليثاالخهيوم
كعبهسنهالفوشوقالفئدذئهيفيءواالكواكبادوار

مثبهسنهالفإننهوالفئهفيصوفاناوفتعلىمفدماولهاو

فىةيخايمونوسنهالفيئوثماةانفمانهفىناطوفانابانحثم
تاربماهاومصىاوساالمجلاليفهدايلواكذأا

هراضعتنراجافىبعلوعبهاقبطاعدنانهأصرمهنحت

غاقشهفيادواراووثاقافياديارثمالمجطىكنابمنثوايأ
خميهشةنوسبصستمنهادوروكلنصرابختخائهوارعئر

هوايمىهذانصرونجتالععاببماباجملةهنقاللياوكان
مخربنصنجتتجلنهرآخرولنهاالمقدسبيتخربانذى

ايرسىنجتاملهىرظاصموهوشةواربعبنوثدثبمانةدسات عطاردتضيروذقنصاربالحيرانبةلهوقالاالنينوهكثبرالبوهعنا

وهؤ



لالنهمالةحلجةموتالىكمما

بخفقيلعوبثماهلوتغريبهكعةالحعنلصنبهوفناقاصطوهو
وبهراهايلالقبظعنىملىفانهولفبلبنمقاماتابىعمرة

حاهبئاالصوكالالفدوفاءاالصعبهمراوتعنالناربخهزا
قياماومناالولهوتعناءفسياكهنهرءابناابعدالقائمأن
هذاوفملبهبينالمنسزفيافصلهىالمرخةالحالهفانخراال
بيةكندرااالصنجاربماناريمهذاوبرفلىالمقداالممكندرابرهر

اعمافهبالفانونفهـالىتارفيفىيدبرافاساثناونبنىوعبه
اكثريععلوعلبهاييمسنىملىدأتكندراالصواماناربخ

المفربواهلايومبالدواهلاصالمااهلمنهذاوفننااداالم

نارخاليروقاحدبئعدالرمحانابودونودوابوالفرضوأالندلمحا
عليهارومسئصلىالؤنيأبذىممبعصلجقبهالذىاليوناقاالسكمتدر

سةوعشريئشابئوهويونانالدهنخرجلاألبماكثرعال
داودناربمبزكالبهوداعصالمفدسيتوردالالفرصهلكدارالفضال

ناربخهالىوانتفلوافاصابؤتارنجهالىوالمولالالمعليوموسى
اسادسهاالسنةهنعاوانبمداليهيحنلبعونصالوواسنب

منهنسضةالفبزاركهوقتوهواوللمبالدالححربئ
علهبهلهوشكلبةالعاربخبهذاصنممبنوبفعاحماعلبهسىهي

انربالىبابلعننورسبئيوناننجروبورخونفبلهاأدواليونانيبن
البومحمافقهواالولتمنعريئاولاالشيأمكندراطسمنارابخاولو

انألىغرربهاالىالمحمىطلوعمنعندهميامامبلدىبابهمنارأبع
الشهوروبادىفييومنقدصىاوتطلعالصباحبصج

مئهراصبرااكلستهمشهوردائماملبهبجرىنظملهاحدعددالىئرجع
نشربئهنهائهركلءاكدداحماوهوهذالحددقىضاةبعضهاافيخا

وظثودأاحداألوليكارنعاثلثونالثافانمعريئيوهماوئلعوناحداالول

3



هالمجالنلقطة

آذارربموائرونوعغانبةشاطبوماوئلثونداحداثافانونيوها

يوماثلثونحزيرانيوهاونلثوناحداياريوهائاثوننيسابئماوئلشناحد

ومشرونثمابةاحداثمهرويوماوئلثونحدةابيوماوثثوناحدكعز

ثمايةشوالياتشنلخةكلشجاطجعلواانهموذكيوموربعيوما

عددفبهونيوماوعشحريئتسحةارابمةالسضةفىوجعمعهيوماعمثريئ

ارابحةالسنةوبجعلونموربعيوماوستبنوخمسةئعمائةتنهمايام

ازادوا8الكبيسةاله5هاوجمووشيهأيوهاوشةثلثعاث

حةاشااصشةاإماعددهننهمسعةاماعددفوباسنةكلفىلحاك
الحرورشوالبردمشهورفتكونواحدنظامعلىرهماصقبىحئ
تغيرألالمنةكامملوموفتطرئاوجنىاكمجرونقاحالترعاوأنو

مالنامنإصافةائةالىفاالكببحاانداهن6والبفذلئاهنشئوقت

موبينهذاكلعدراالتاريممنيوماولاالئنبنممنوبكصدراالسم
بئةمبدابئفبيناعدهاجرالئالسفهنءالمحرهرثاولالخميا

وثلثمنةشمائةالمديةالىيمةعنصعلعماللةرسوقالمطلبعبد
الجسةيوموببنويدنهيوماوخونوهاثسنهوئلعوت
شهوخونواثننانسنهةوسبععاسنةالفاعاوفانااهنيومأول

تاربماولوبيننصرنحتيةانجداوينيوهاوتمعحونهوئاهوها

طابهوبوموهاحاعهسنةوثالثونوذىأربعمئهاثعدكتدر

شهورهمانالنبطيةالفالحةثابئعلىدبئاكرابولعاظثونو
عنداخقيغاالمدأضلرجلاسمنهااحدكلهذ
عنإونكبساوفقالكنافااهةذكرهالذلىالقرنيهأذااناالخبارطا

اصعبااسىوانالعرباشحارفىذصرلرفدىلىتاتاالفريخأذى

دلدارعادبئفيدسدذياممالابئالىائممقالحارثيئمرافذىبئ

ربالوهمجبرمليكمنهالثواةالالمعلبهنرحبئسلمبئتحئد

ربةلعاا



5االنانحاجههعرتالىثامما

لماونوحاتبعافرنبهةفووضإربااالعربابضالهمبقالريةالط

االمكندرأنظنهنفلملوقداضرباواجتعمةنواضعثمتجبرصاالميولى
القرنينوذوذومرببةظةلهفانالسدبئالذىالقرنىذوهوفيلبمقبئ

إطبرىاابوجعفرقاليوتافاروىوأكاليزلموكءبالصالبةاءنا

كعاب11اهلهةطقولقىعاكاابئالماللجونافوآايافىناضرةوكلن
مفدمةنامدانهوتجللالماعليهعرانبئموسىوئلاألول

وفال5المالىعليهاظليلابرأهماباملىنىاللىلراالالفرنينذى
مئمامبئالكعبدلوظافريدونهذاصالقزنينذاانآخرون

القريخأذىنسبذكربعدهاارنانمهـكصرتفاالمجاننائبم

وهفاربهااألرضمئارقئهوسارالفدسبيتفيضربانانجعع

باجوجعلىاسداوبنىئعالىاللةاخبرشعائئكلهنواوق

دوقاباوبدرفيوناقنانهاالصمكندرواهابالعرافاوماتوهاجوج

منففالنممنالقرنينذىعاعجاسابئوسعلالمقدوفاوبقال

افريقيآزرمدبئصطحيموميمانةقاددرفاألسيملهدفىحمير

والمدنالممانععلهناكزاخربأمجروقرومهارفياخذهنارا

ما14اصالفناانجارنانعندناحافقالكأهحباراالكحبوسل
ابراهيمبئاسمقبئصوتءدومنبونانهزرجالنعواالسكحدربر
هارسعالمطاالبثاوجابؤسنهمبمصبئادجادركواكندراألرصاالو

االممكندرانقالهنعيابهقيمقومماالضنعيرقاشالىوقال

تجصنجهبهوبانمربامرابسأرمطاطانأالسعكدرسانالفزننذوهر

قربامرفيبفندىمبهففيالفونبنوذوشهورأرصمطاطالبسوأعنفاد
اههنتالقرنينذاانالجوانلخابفىالجاحظلوظلاعطهذأفى

بنادىرجالطاباظعربئلماخولذلكالمالثالكةماوأبؤيةا

اماةالىفارنةءاالنإبااساةهننمافرشفالافرنبناذايارجال
وقىفلتأتهىاألهرطالمالثفدكلظذكواذاجملىنوالمالئالكة



ءنالةلقط1

افرآنأهغأصدئأبيانمع5ائلرفيكعبرهاهـفىاالترنجأذى
يعرفالفانهاكشطحاتاربموأهامجلداتاربحةقىننهميرلى

قيصروصئالقياصرةاولهوهذاعالوايستعملهاحداليوم

الخاضفيهاتتاههبهحملتمذالمااضطثىفانعنهشئبالروميه

ملوكمن4بحدمنبلفبثبهفبعرفقيلمنهاخجحئابطهفئق

كههلهنسنةألربعايةوددالالمعليهجالىاناضصارىاويزعاييم
يئبلوالنواربمالسنايأشافةعدبععالنظرفانهالفولهذاوق

اماوملكههنئرعامابعةاالسنةفىآالالعليهوالدتهئحديل

فاكشابهالثاتجةاالكماكبيمبطليموسلىفانمههـالظينسئارج

رويةالناريموسنوهذامارملىكههلالولبالمجطىوفك

والقمريةالعشسعيةسنةااذكر

حركةإلمتىالتحركصاذاابروجايىةفىالمنصعودماعباؤهى
االزمتةتشيفياأوذلماحركهااتدفرصانقطةاىالىالكل

ونحوزالشناواظريفوالصعيفوهاريغ5هىإقااالربعة

اثنئأغعراقبسهذمالدفىوبدأتجثالىىواالربمطبائحها
طتمرعئرائتىوبسنهلدصنعفهنوانلعودمشر

اعللقعرشةالبروجفالفىععئرهاالفناالقعرعوداتمافيىاالمد

اتقريببااصنراحدالذىالكممممراسقعااالصطالحجهة
وجهممنوجغفربئوسنهنهسبةسمنةصينملىالنةصارت
فاآلخذونوافرااهسبرمنسعنبهتواريماخذوااالبمهناالرفيا

افرسواموارطالقبوبرنوالسريااليونانيونا16خحهعىبسيرا
والنصرئايهودههايحربابمخماالقعربسبراآلخذونو

اروموسائرصندربةاالسىنحعنطينبةاهللوالهندالمسلمون

و



3هاالفسانحابئرفنهالىميامما

اخذواالمحضدبراىيعملوكأمعرواهلدانيونواسياشونوالى

بالنقريبماعويومانوستخثدثعائةهىااالئمسيةبالنة

بعاكلفابهااالرباعيالحقعايوماوشبنوخةئثعاثةالنةاوصير

كبلمالنجميسةالسنةتكوحموأالسنأانيتحئيوماسنين

االربإعيزصوننوافاحممماإفاصرنجعااهاوفهااالرباع
واربععالهالفكلوذلماقنامةشنةابامكاءمجنمعحى

اولفىحيلئذوبنفقونواحدهشبونهاثمةتوسنين

فانهماضرساواماوضطحطبنيةةاثسكندراهلمعالنةان
حئصبثافيمنيوماوستبنوخةثدحمائةالسنةجعلوا

وهنئامشهرايامسنهوععبريئةمافىجموماربخمنيهماجغ
الشيرفاطموااحديعمندهماليومربخيخبعالذىالساعةذى
اهلهذافىافىهمافنقوسنةعمنروستهائةكلفىبهاالنام

الملوكوصانتفارسبديئدانوهاوالصغدءالقدهاخعارزم

لخائةالسنةلونيبذإفيرهاالباكملالذبئوهمنهماديةالجئها

بهبصبوننوءيوماسواشهرمحهاثثونيرماكلوستبنسةو
سنهوععثصيئهاثهوكلوبموحماكبيسههربثصنينشكلة
انواوابوماؤبسببقاالهآيااخسةببباحدهمابئهر

فارسواهلاقبعاقمعاواماءالمار43اويممزإصااتاليعظهـون

يتتهومااربعانهاكررالفتربهياوالصندارزمضواهلىسالماقى

فاكمرايونواباصابئولةوااسراشللئوجيبمادبرايخونوامااصلأل
اعيادهملمكونمسيراقرهنوشهورهااميرامنضأااخدو

السنةمناالوظحافظهذلماهعوتكوبئقرىحابملىوصباههم
قىافعارىممافةوامئمبسعقؤةشنةتمععثرفكبسواكل

انوهموخاؤدإيانىخملىصاهىمدارالنهمأعياثوبعنهدومهم
ء



نابالئعلةأأل

اكاجمافىالصبنتوالهمربانجين3وللىمذهبالىالشهورفى

احدىاياممحرةوهوراوسشهصننهمعإببنفضلالىرتنظ
منهطتممماشهرابهاذلمايخطؤنساعةوخماسامةوعثرون
نوعشراماسطاال4ضلىوايعلونكلوايخهمرثإيامهايتوئ

افالهساروفونالىصشاشآدئمنالنساةذلمايخوياوكلنسالمة

بئعوفنينجأدابوعاهةوهوابزبرصروهواحافواحدهم

منوآخربمفةمحيدبئذيفهمذلمافعلمنوأولقلعبئاهية
االسالمديئبئتجلالهودمنالكبهابالصياخذغامهابوفعله

عهسنةوعئصربئأربعكلفىصبسونهـاودشههاقابو
تأخرالواحدةحالةعاألزشهمعخهئااشةااشهرتبئحئاشمهر
وساوالهعإلهاطةملىالةأرصولججاثالىصقدموالاوتاكاعن

كالونهكفرواالذبئبهبصلالكلفرفىزيادةهئالنانماخااهةواقىل
زبئافهحرممالواذاهةحرمهاعدرلواهارمونهوعاها

الةأصلىبنطهفريئالالقميهدىالوامةاعالهمسولهم
المعواتةاخالقيومهيااصتدارقذارئاتاتالووصوآميه

ومارتمليهكانتفيربالههورثوزالتالنممئفبطالضواال

ةرئئاونيستحهفانهمامندأاهلوأمادهصايخاءمحكيردالةمهالوهاا

قرىربئيوماوسبحينشةسعهاثكلكبونويمثيرهمقاالهلة
هابرجهندقبقهاولفىعاتهطاتفاقنجهيتااشدامجحلونو

االصتدالينانقاحدىفىقاناالتجاعذااطاحهمواصص
النةقىالخبغةارفهذبذماتالممببهالسنةنسوث

االيامبهرأ

وقدفرضتزددائىةالىدكلأاندللحاةإفينجنكباإوءا

روعنالهفووبهارمنإلىاالععغروبهنالوبنجعلىفيهاخئلف

اجل



5نساناحأجةهرفنهالىغثامما

هاللابرؤيةدمضاوائامركاهسيرعلىمبنيهايعربشيوراناجل

للهارتبلميدهمالميلةصارتثااوبشنايرىالقالهـ
افقمنبارزىاطاوعمنبليلةاليعمارالؤسوعند

الليلنجلكدهمالنهارفصاراندامنطوعياوفتألىالمعنرق
علىتغلبواطركةمدموالظلةوجوثانورابانفوأهمعالوأحشوا

االرضمنافضلوالممبماهوتالوجاعدمالوجودالنهااسكينا

واخجاصدكللىمغونةلبفالالجمارىوالماهأاباوالعاهل
ييدافاالفدمهاعاطارانوروااوراماافدملمةالظبانخروناال

بهةاطوقالوااليهوالدعةاراحةبافمافةلهاطرعلىالعكونوكلبوا

فاداماذاناوركةاطثخةبهواكوالضرورالحاجةانماهى

اتاالسنغصمائةالحرداهتفاذافسادالمحدلممدآتماةأس

وشبههاواألمعاجاصفالصوألزلكللىلمهوتافسدتواصاكمت

نصففالثعىاهرافاةمنبلبلةابومانمانناباوعند
صرالهوقتالىاظهرأوفتمنوذلئااخداقىابامافاتهاالىإكارا

بلانصفمنباليهمابداضهموةمازياححمابذئاعلىوبنوا
االطالقملىماحدهووهذاانساازشهريارزيمصاحبوهو

صار3اواباتنرادنابعمفلاعلىناهاإكليمتافيلةالايزطااذا
لواالتاجرهغروبالىالمئحاجرمطلوعمنوهوواصدعئ

بفروبحرواالفجربطاوعالهاراولبعضهموحدوعاكسهذاالخالف
منكااالياطانجعمأالكمصئربوااوكلواالىلهالئي حمالعوله

الحدانهذانوقاليلاافهالمبياماتمواثمافرمناألسودععاافلى
يضالنعصعم11ارقىبيانهاانمااالتةبانورصقوانهارطرفاها

الئرقجهةمنرانظيربالمتجهةهنخمااوإنانهاراول

غروباكلنالنهاراولراطلوعنفلولهالهفامتساييانوما

فبصعاالقبثاربخفنفولالئبعةمقاذلكالزنموفدآخرفقا



ناباتطة5

تاربمبضعبههوبانشهدايمطباالنهصرنصارىعند

هتتصفائهيبالفياصرالموونجةاريمملوكوهواجددقلطيانوس

قلشتمةايامهنتوسمالبهدراماسمنفةخاوتسعايأصبة

حصصتحتيدخلالمابهاداتااببوتمنوهدآاالبمبافاصهننجها

مبثاالخبومنولبانومدقاهناربممنبوماولابيعةبرمشنو
وتسعةكويةسنةوئثونوغانثلئهاةالنبويةجرةاسنةعنييماول

ثمهركلئهراعمرائنىاقبمنياالسنةهرضوجعالوايوهاوثثون

نحعسةاضهاعئراالشنااألشهرفاذاتمتءسمايوهاثامعنعددمييا

ابواوتمرفابوعناسآاظههذوحمواابامهاعددعلىزيادالجم

فاذاهتعالياتشينذلالئلثعالنعمئفيالحالفبهونالنعهىبايام

ينسنئلثوهمصفضكونايامشهالنعهئجعلوارابحةإمنةافىن

دهاعلىبصبروارابحهبوهاوسؤنوخمدثلثعائهصنهكلهنوايات

اليؤدايخيمسنهمحمالىسنتهمحكمويرجعيوماوشبنوصمهفائه
اناالبوموربميوماوشينوخمسهائهثلالوسصتعيرسنتهمبان

قىالبوناجأكبىنسنهقىقبطاكبهانفاذايخنلفاالكبس

صبكهنوربانوتالفبطهيرواحماهالماخلالسنه

بشنقبرهود5برمهاتاشبرطوبه

شهركلشهراعثراصافهذصعرىابيببودنه

انئاقائهروهوسرىشهرعلتنهتذايوماثلثونعددمظ

توتصعهرهنياولالوروزاوصاذبمدالنعمئايامازادعائر

أاإلالاصابيعجر

يستعلونجمونرائماألولفصعرعاووالصغذالنرسهنالقدماهاراعم
هنالفربىالجانباهلاشلهامنررياولالئئيامامنسايعا

رمقايا



األاناالنطجةمعرفنهالىغسمما

عليهمءظهوراالنببااجلمىحواليهوهاالشاماهلالشااالرض

ةاوانفبماالعالموبداالولاالسبوععناخبارهمضااليخاإصالما
منهمذلماانتينرثماالسبوعمةايامسعهفىواالرفياواتاخلئ

الأهياروديارهمتجاوربسببالحاربهرباواستعنهاألمطفى
عليهاخبارنرحوعندهمبابلالمجنالىلهمفبلنوافانهممام11

وانرلالسالمعليهعامالحاثمهودأاليحهمتعاللىاللةبثثمالسالم
افلفععربالالمعليهمااحمعبلنهاارصخلبالابرأهبمفيهم

ئححلشهركلهنألثثيناكيامكالاظضلاألولإتجطانتو

الغبطومازالتالغرستاربمفىلاهواحمانهابومل
مجملهمانفارادبوحمىبناغشطئىصراهانالىهذاعلى

حيئعذئلبلىفوجدوافبهاابداارومليوافغوايهنابسعلى

منهضىحئفاخظرخمعحاشيهأاكبرىكمبيعةالالسنهتماالى

سنيناربمكلقىالشهوركبمىعلىلهمثمسنفاخمسملكه
ثلثينالياماءاحمااشعمالحبنعذماالقبطفتركارومتفعلسوم

ستعملوأذلمثبعدوانقرضياتحصهاسمالىالكمبحايومقىالحنياجهم
ذكرايبئولمبهاوالعارفونهصراهلهنالثنثينااليامءااس

الرسوماممطهمندزغيرهادثرتبلالناممامألمطافىرفث
نتوقبلعنخلواالذينقىاللةشةاالولاداتوالهالقديمة

صواقآورابودفانوتافدبمأنالفيعااورمتهامعهط
ايفاافيىياوقماجونبروقفاهبعتيرماطوبى

احدتثميخصهاسممولكليعهاثلعونمتهاثهروكل
اليومهىالئاالحمااالكبااشععالهمبعداصطاءرومابعصق

صيهئهيىهنالناسمناناألربمالضاسبينمنداولة

وفاقبشابشناوقىوتبربرمهاتقىمولوصياك

ثة



51ابعالناتعلة

أيامأرازراثيامسةاظهجمىهنانهاسانوسورىماهسيى

امضياائهراذلكوهحئاابوعناجمبهامنموهنهماقسئ

فيكونكبيسالالبومبزادوفيهمسرىآخرفىلخغمانقدآوهى
هنالمحالمةهمنوالععةاكبيعالسنةوجمونحينعذايامسته

منذوآدمشيثونوحسئثمهورهورهمانطالضخرانات
اسرائبليدنىمرسىكرجانالىذللئاعلىفئللماوادالعاللءاتجدا

اخوراائبهااصنلصانعمئرامسرسننهماولماهعرهن

نالمصراليذلئاوذشريئاولالىسنخهمأسكندراالستقالانالى

توتاولارفمايمنيوماولالىضنهاولهلوكهممقةنقل
وماواماايامةولحائتالماا5دالغاروماوليتقلمدهمص
االحديوماوفتااذللئاولهتوتنواسقااوموآخرطاثلثاءا

ععئرىناسعاالنيقالالذىالحالمنجهاللةخاقبؤماولوهر

النبئضنمرودطونانادثاالرضعلىثمامناولانذالوبرئات

حامبئهصعرايمصواهوابوالكلدانجبنوهوبابلفثرنوحبئحامبئ
باسموحماهالالفملىبمصرمثففبنىشثىمالسعليهنوحبن

ثلأصالماكانهذأنواالرفاعلىهالاهالثاقوهومصرأيمجد
حتىدهمةجاهنبهقوالرماعلميهنوحجدههاتاريم

الخراجحةالسنةعوبلذكرقططاظفىالمفربرىقالتفلمتغرت

اصبخأاحالبرجتاستدانااعرصةاالهاليةالسنةالىافطها

اباعلىعرصتههابعاممريمآنالةشاالفرباصيخاوثسيه11
لفففىلداوذلككاناألفىهنمثئفيهياتلمانهفذكرواالفسير

فىكهفهـموبخواهف3اهـرفىفانعالىافهوهراناشرأصى

همئمرفالمفصريئمناحدأاجدناشااوأزدادسنينةثل
بهالمصلنببهوجلعزةاضاطبفاواتسعاوازدادواقوله

مصبةنتالخاشةاناتسعهذاخنىالحسابهنتعرفههاواسرب

بمجهم



هالشالنحانجةمعرتالىمماعمى

ةاثلظ101ناذاااالسننالا لىضعيكؤهيعوالومنورجم

ءإحراناربمامانحةةثحسنعأثا1زدامةالفهـ طعهـ

مهرروعداالهدبشهوريلواالسالمالجاهليةفىيرللمفات

كاتفىاحمائهااخعلفمائانهماالمهراصكعئرأثناعدهسنه
اصغوةطليغاو8فعلونيق5تصهاالربةإاايعرب
نوط8زاهرهـوخكىوحالسا5و8اوه
صفرصلونفالمحرمهوفناتقشفيوحرفو

بهاثمودشهوالعشهوررددلىهبملههاوهكذا

ربدوهلغودرصوموجروموجب

برادوبردوصهاوهوبلوهوبرو

انهاالفروسجرمهواوصهبلوحبقلو

اولنفبنرمىشهروهولهردمنصهورباأونصنواب

وهىاخريميططفالوبفتثمعتدهمالسنةيم
3ونااوونهخواوجرناومؤر

اعهروفلوا8وبابقوكلدلوالعماوزباو
اقضيتهاهنالسنةبهناقاممامثئبكلبافيافقرالموومعئبركو

وصعوانانريافةهنفحالانوضراطشدوهوالمجرهاوناجو

العظيهةاسدالجوارناصسانةمنلئطهاوعاصالدايهصر

موانبعديفولمنوهنهمفيهالقاقلزابذلماحمىنفةالمن

4وردلوطوباطلواغلثماالصبمئدنجدوثباذةباانرروةاكال
المثلوجرىالنلسمنكثبريبيلىفيهأذكاتالقنالهنفالباذركو

اوصا8ورجبىصثاتبيئالمجبكلبءااففتللئابئ

شهرنهظرجهفبلوائناراتانناربلرغتوخوننجهليننيمن

بعيفالالقنالعنفيهجمضنكانوامألؤاالجملهولونوبهحرام
وذلئابإلعوولمشربعلىالداخلوالواغلالحصععتفبه

ل



هنابافطة3

متربهمرمصانشهرفىيمزوكانرمضعانشهرملىمال4

اظعرمكيالهووباطلاطجشهوربتاوهالذىالنرالخه
الماكياللذالمماشساوصزةالمئربقىفبهالفراطهمبهحمى

بشتلونؤاواطجشفرامنالنهالعدذهنفهوامادلاواها
انحراحاقرب4فيفئبذتاماناؤهطزأالتاماواطلىكايخه

نواانروىوقدالمنمرحضرتاذاأالبالوكديوذبركاهاو

واناالخروريعالرناالولورببحناجرغرئزرالمحرمبصرن
وهواالصمورجبارنةاالخرىوجادىحمقاالولىادىو
وفيفيهكتاروكاشالجماهليةئقصومهربالهفتوهضسرش

نافونوالاألسفارالىونجرجوتفاثمةياكاتوااها

وذومواعإقحدةاوذوااأشءوالوناتقورمضاندلطوشبان

سط5المحونابمهوةنواوابروكأبضمافبهالوبركالحة

ادىوبمخراألوربيعاألولوربيعفروبالمحرمءشاثرباا
وذىوشوالورمضانبانوشورساآلخرهالىواألوال

ضدهاوفوءفغاااهورمناهاحماواشمتعواالحةوذىأقعدا
فرفطدتوصفرالفنالفيهخرمونافيمفالمصاتمصي

اشويعازماكاناويفمهراريعالغزوالىمنرصوجهوقهمم
وشحبانالوسعذورجبالبردلئلىاالفيهمامجمدصاناجادى

إقعادهياقنالتءارصامننزضاقنالافيهيئب

وذودورهمقىاقعودهمافحدةاوذاذنابهابلافيهنئعبلعموال
هليةاشهورطاشقغاقلمةأذاوافتثهـرالحجالنهلطجمة
فرفانطويالزهانانالدببنانذلمئاينثاياأشتقأدهاثماوال

وفتقىصاذبهنوالرمصاناالتخرلنااطووبميمدسإهرافى
اعالشهورهنهلنببتاوالايعربنتومنفارببناووفنينواحد

اماجمنلمتبالهألناواهمابطربئاهااالسالماهليستئحؤها

يةارد



3هاالنسانحاجةموفنهءالىثامما

بادىلنبماسالىفاحمناجتالنبرفيحركلتحصابلحراطدرابة

كلبينهايتععهبرالثزهانوجعتاالهلةرثرهالئعيور

نورجمابوهائثينأعئناهاائهورابعصانفربهاللين

تامهعاليةاشهرشلحاوريوماربئوعتسعةامنىناقصا

كزهاناقصهايدنوااشهرنتاوررناوهذاةقهألاكزها

ماشرابداوهواالمنهاؤنهفاربالهحجيفعنوثهثل

انقضىفاذاامسالمالجهعاواحماجمليمابراهعهدن5اطجهذى
بزألوافبهاكههاهلواقامنهااهاابهطاالحرتفرنخااطجهوسم

انفاجوالتواسكلهابراهبمديئغبرواانالىطويلردهراذئاطع

االدممنشغيمادراكوقتقىهممجملواوهحشيتهمفىيوععوا
اطبقىواحدةحالةعلىذئايثبتوانونحوهاوافاروالجاود

ترنواالذيئايهوداماالعثهوركبنخحواواخصبهااالزف

االبرلفىالنعىءوعلوااسرائبهلبئفيشرالدععنيزت
يفالعثصيحنىىالهيقالئالنيياالذىنوشههامئبو

بئهوعدىلممىاففيلمالشهورمنانسامناولفىاختلفوقد
خانهبئمالكبئالحالرثبئلبةثبئهرسريرانعالصوذلزيد

شهوروارىيوهمابنخبحةوارائةنااالهلهشهيرارهـآلوانه

فقيرهاصمئراحدويخهمفبإلتايوماوصتينهوختثائهالمجم
تاذاجانوئهرسيهأثككلوقىبوماوثلثونصميهأثئهثلثكل

المحرمفىأخرشينثكتجافاذااقعداذىفىاطجقدمينثك

اشعرخهاالجاللهاوالباضالااالبلفلدتتحاذااسبانتو

ثعابفيفىثمكأكناتقالذمئنواالخعمابلهامغرضمال
هنثمالمالابوثمامهنهمذيالىالذنوة3بئمالمةبئ
بابعليمبنوالشهوروهومنمعئةالنثهمثجوبوةيمفةف

مجلهنولاالوصفرفدانساتالعؤىكماتهنافيفولالكحبه



هللعرناهطة3

سبموافنوصطغانشذالةطاافياعهمنوصماطومجراها
ذيففيعبادبئقالعبئثابئعوفبئحادةأنأاوآخروئم
دبئفةيمعبدبئبنحذيفهحاهوالفوقبلبمفةصدبئبئ
ذاالتوارثثمصهساتفياإمابئرثالحطبئثعلبهبئماعابئ
غاههأبوسمالماضيهفامالذىآخرهمنحئبعدهننوهنه
ليمفاعالاليهاكهاكافرغتاذاربالهفتوجتاد
اراداذانومحرمماوحرهوااظهافاحلواوحرمالمئهؤرمن

رخرصفرانهموحرمفاحاوالمحرماحلشبعامنهاينمعئان
لفالوااجاهدىاارادوافاذااالربحدءواطئوالي

افاائاهمبتقلماواألهرىأصفاباوالاجاألافااللهم

وهمنقفجثفافتلوهموخثمئىقءلينالىءدمافدأحيت
االولمفراصفريئاالتفداافامماأبهمظفرتماى

نواالنهم3وطىدماحلوانمااقبلاالعامهنخراوانمعأت

اوللىوقيربااءمبيخاهناطرامالمئهىفىأفاسعدسونة

تالثا11اخيهابئبحدهننانسأقرضواةثعلبةسربربئانأهن
رروقالنعئصارثملنانةبئارثاطبئثحلبةبئعاصنعدتهواي

ايهعنقلعبنامبةينفصوتجلىجحادةابرثماهةعاخروكان

جدعنحذبفةبنعبادايهجدمنعبادبنقلعءجدعنفلعبنابة

مناولولمىاطذيفةبقالنويمتبنعبدبنحذيفةجد
ناثمماحرموحرماحلماشهاناحلرباملىائهورانسا
آموعليهعوفبئجنادةكامةابويلدورالمذعوفبعد

جمةارةأصأاهابفالاهدااطرلهوذكراابحدهمنواألسالم
يفضرلحانااجذليرعيربنيقوقواممستة

لجاهاهااللملحساكواىدهبؤرببئلماناساواى
حرأماهبهعالهاالحلشيورمعدملىالتاسعبنانستا

بيه
لللى



هاألنسانجةطمحرفنهالىئحامما

اخرلوظ

اعمهاكنتغبرثلغدرىهالمصابئبمتهنافااقىع
ويحرمورالءاذأشابخلهد7وامحتيمشونناسئلهم

بتسعةكرمةسيةوصئربئاربعكلفىبمبمىالوبنتوقبال

نتاخرالواحدسقعلىجاريةاألزمنةعحثانةشفورهمنتفأشهر
معرفمهللمرماالولالنمهئنوننقدموالنهااوظعن

نفمموراااحماءببنوالوأثمصفرياسماالولربييمشهروبامى
اوكذايضعابصفريتلونإذىافحىفربالثاقافممئا

فعلهمدوافاطالمحرمالىعادوععئراالثنىايهورأفىالنمئدارحئ
فبقولونهاالؤحهاعدوناوىءالنادواردونةنواواالول

ماهرفاندوروكذاكذازهانادلذازمانلدنعنوناددأرتذد

مجنسعلمااالرثإفصولأهنلفعنهـشهـنغدمذلكخلهم
الذىاقيابيأسنهواهابلفضلبانيهاخااسيهكبورمن

منازلبطلوحاذالمابضهرنوثانبالبساسوهابمحهاالحفو

بلتالنمعئدوبهنتوصلمالنيهاجرحئقوطهاوافمرا

االواناسئاانلوقييهصفررمضانسومئمحرهافمهثىشحبان

االولريعالىوصفرمفرالىالمحرمواخرلبساوجحلهألمحرمشأ
تاالوجعلعرالمحرمطالسنهاتالقىلههـغالعئهورضبقيهوكزا

فعىشهراشيهأثكدكلبهاطجونقلعهراعئرثثهنهاصا
وداعاجمههامقضاوهاتنوسنبنفروعماصانذلكعلى

افعداذىعامئررااهنإنمسعهااضهافىاطجوقوعنو
ثمافاسئباعنهامةرضىالمديئهـابوهـثهاجحانئالسنهوهى
اطجلوفوعإوداعاجمةثزالعاالسنهقالمامةرسولجع

ولذااصاليؤاصابراهبممهدقكانالحجهذىماشرنجهط
ةاخلقبونمحهإةاشدارفدارعانانهنهبخهفيلفال

ه



هنابالفطة3

واترلأوضعاالىوالمثهوراطجرجوعيعئواالرضواتا
الكفرقزيادةالنمئانماتعالىبقرلهالذمئابطملنعالىافه

هاعدايواطعاهاهويحوهوهالونهاكفرالذبئبهبضل

احدثةهانجعللاعالهمسعهلهعزبئاقهحرممامحلوأافهحرآ
األهههبروثاصوموااطجوعواسنزوالنمىءهنالجاهابه
المحدوهه

هاحالملهمونهاكءواهلهاوناتالثافقفتثم8

تؤرخنتفعافدبادتعندهاوتهصءؤأرلهاحربوكانت

فارخوانجلامكانحمتهااوىبئكبعوتمنارختلنانةانبها

افيلوااوىبئكبنبنوصلاقهرسولهولدموهوطبه
سنةوناؤالفاريأوالانفننوشةوعثمرونخسائة

ثمسضينستنفالمفيمةفيهئموفاهالىالمحارهنمدواثم
شينتعنفبةاينجيانالىنر11فيهئاموفاهنعدوا

يشةصئرخحاصلمافهرسولروببهسابيئلحيمئم
النبوبةالهجرةمناالرخا

اناسمنهاللةرضىطاباظبئعرجمعآلالمسبببئئناصبد

برهناباطالببئعلىففالالناربمبمنببوماىمنفألهم
بئسهلوعنعوففألالشركأرضوفىكصلافهرسولهاجر

هبحثةعنهاعدواالحددقىالناساخطأقالالساعدىصعد

ثالمبلسابئوعنالمديخةهقدمههنعدواانماوفاتههنوال

المديخهصلامةرسولافدماقاضهامنالناربمكلن
مقجاهلعاانألماللببةعرعندكلنعدمنضالدبئنروتال

لين01



53االنسانحاجآمحرفتهالىنمثأمما

هامئهرلذاوكذاسةقىونفكتننؤرخياهارففالنا
لالةارسولبثمنيبواانواالمىءفارادوكذالذا

اواظثمرامنذلكيهونانارادواثموفافعندمناواآثم
المحرمهناوافغاليمبداثمرمضانمنيمونان1فارادثهراىعن
محلهصداظطابعربئالمؤمنبناصالىرغمهـراننجايهونلبخ

جعثماآلقاوفيخنالذىاشبانهوثيحباناىفقالشصبان
فبرموتحههنهاقعمعناوهاقدكرثاالهوالانفقالابةأوجو

ذلمارفانمجباوالحعاذئابهمايضبعدالىاتوصلمالكيف
ذالعنالهومأنرص11عراسمقضرفحندهاالفرسرصعمهن
واطمامالثهورحسابهعتاروزهايهحابالناانفقال
ثمواسفملؤالضاربخاسمجعلوثمرخاوظاكلةفربرأ
يدكونانعلىفافقوااالسالمدولةلتاريماوالمجحلينهوفضاطلبوا
ائديخةالىهكةعنالنبويةرهانتورةاسنةمنالمبدأ
ربغهنواياموصعفرالمحرموايامهااصنةاشهورمننصرموفد
وشةغايةقرىاةاوأرجراميثاتاعلىعزمرانجالاالول
ناحصواثمسنة11هذهمحرماولمنالناريموجعاوايوما
سنبنععنرنندبماللةولرسعراخرالىالمحرمفى3بىاوال
فيكونحفبقةرةامنالمقدسكرصباذاوأماشهربئو

وعمئربئاثنبنوهـاميصئرواحدشبننعبعدهاصمقفدط
خمسعائةالالممليهلدبممولدوببنصبمولدببهأنوبوما
15واتجداياموكابةشهريئشنقثاسئةوشبعونوثمان
وبيهأوجمنهالمحرمافهشهراولالخعيسيومءؤاتاريم

ئهراومشرسنةوثلحونسووبهائةف3اثلموفانا
ايوىالمقدوقلندراالتاريموبينبينهوءهاوعئرونواضان

وصحونوارببقرمةسضدوسنونواخدىافةنسفبلبىبئ

8



هنابافطةة

سنةوثلعونوافننانصائةفة11اصنلاهننكونبوها

بوماعشروتحةاشهرتسحةاهشيوماوثمانونوتسعةماصان

عةتسومةوئثونخوسئلثمائةاتجطاتاريمبابةووبلنه

الهوائيةالمثثةهنالرانحقالانفهةهاشاابئقالويوماوثلثوذ
الئمائةالومصلثةانالسربرجالىدوتهاءزاابرجعىالئ
وخماوثلذائةآألفسنةمعنديخيااالسالمدولةنت

االولالقرانوقتمنعاكريئواشهروثلعةسنةاربحبخو

هذمنالقرانوانالسالمعليهآدمخلقيعئكإغاءبدفىاوافعا

فرانوصامقرباببمهنواحدودفيقةدرجاربحقوفعالمثثة
اللةولرولدانفرانهذأمنالعابةالشهوئآلاالصالميةالمله

اوداببناسسنةهذفىالحلبرجثاثالدضلمأنوصالم
ستةسوتوىاحلىاعديةفارسنونراسنةمنيوم

اوفانااوفشمننفساعةئشعستواياوطاجةاشهروئلمة

شةوشةعمروائنماثائةوفآنلثةالملهقرانوفتالى

اصالماعلبهإمهنانودالوزكلتبوهاعنرةوأرةاشهر

مهراةوثسنأوارببأواثتمبنآالفاؤمةاليرشةألى

ضةسنوتحائةوآالفخسةبينهعاانارىافوزعت

وهابئفولاربحةليصهماأنالضساعنىالمجوسوزعتاشهرةوب
مههوقدعرفتماعمئروتعةأشهروعمنرسنةوغانجأناثنو

ئثعاظعدنهامنهاةسنكلوالجمفرفيإجمراناربخضهوران

اصرعهااالحكلموجعبيموسدسوخحاتوماوخصؤنواربعة

فانئيعة11هاعداصالافرقجيععفالهاللبةرفملىهبنبة
هاذكرملىببااسنةاشهورعلعلىعتدهممبيةماالح

األسالمنجموااحناجلماثمخلفائهاواسقاهربهرقىالمقرفيى
ذلكوفيراياقبلهحمتوأالهلهتمصهنمنهبدالهااسضراجالى

بتوا



كهيالنسانطجةشهمصألىمماكص

مهراالحريهالسنهورمهوجعلوأربىالهالناربمعلىازياجهمنجوا
فهمأورةرضىافيباافتداهـمبالىاواتجدأاضاوشهراط

االولوليمعنجوهاوععنريئتعمهوصريومائعبنالمحرمنجعوا
ثلعبئاالولىوجادىيوهاوععنريئشعهخراالريعوبوماثلثبن

بوهابنلىورصبوهاونحربئنعهخراالوجمادىبوعا

شصشوالويومائثبنانزويوماوصئميقنصهنوشععب

يوماوعيريئتسحةاطبذاويومابنثالغعدةذاويوهاوممثريئ
المجهذىيوهمائسوصطخمههوالذىيوماكسراجلهناوزأد

المجةذىمهرفيكونيومنضاهناكثرالكصهذامناراذا
مددهايصيرويسةيمالسنةتالنويصقوهائلثيةالسبةات

أحدالكمشىهنظعيئكلفىمعوصيوهاوخينوخمةئةةثل
مناوصعراناريمملىممالمالوصيأفاأعموامةيوماصبب
اابضوبعرفيفرساناربموامالىنحثةاءانشماهذا

يزابروكسرىبئيارربئجرديزاغالأبشرانافانهيزدجردبتاربم

نجددبعدماالدحةقىتاميزدجردافاجلمنالفرسارخ
ملوكخر3ايضاوهوالمشلبوناالنسلهعلبهاواسنيلىفاريرمك

وبيننهوءالملثابرمالعاربخأهلىاولهلكهم6تىقوبفلهفارس

هذاصنةآوايابهعانوثلوغفيةوثلشامةسصحتعراناربخ

وعيربئهاةكلفىكوننجيومربعةانشاليةعنتنقصالناريم
ايرادهاهوضعهذاىلبارآالنةلبافىموامرياحدثش

وهذالبموبالدراقالهاهلزماننافابعتطاناريمهاوع
ادخردبهشتىردهاورديئفرممشرهاس

دى5رآهعهـرالجتالمريورث5مردادتير

خسةوزادوايومالعيننهاشهركلجحاوااسفنداربهمن

اياممنمليمموامسزفةخسةوحموهاابمقدارآخرفىابام



هقعالنامطة3ل

فيلهونجالالهندهناربماوهحلومإسمالهرهذا

لههببسا8جبتشهورهمءكاالحهذإساسفتجلسثهم
فيروونبهادونسااصار8جهـه

هذاوينصبهبهاصمنلمهمبوسناكهـ

ملىاروبىد11هلوكبينمنلببرهموهوكرعاجتبلىةالناريخ

ءائرطاشبةقاريماماوإجمامنكرهيفعل3كلةالعهاعنيا

وهذقدمالرومسنىعلىفهوابوماامنداهالوكانصارشوهم

مارصفبورىورىبتهملتعالعثعرىاالهورهمثعالا
8برصباكستصألىكاجونماىلابرث

ملاوهىشهرهنهااالةفاالرة8بريعنوفي8براكض

خالهاالبافيةالشهوراسبضوايوماونونوفبركوحمبروجؤن

وعشرونثمانجةفهوورىفواهايوماونولاحدىفبوس

ةالكبوحماوبوماوعنصربئنسعة5اراونة11فىومجعاونهيوها

اعمامةالسالمعإلهعاهربمبئادجوألدةعنالنماريمهذامدأو
االهورفيةطوالة

براكشفالمالحمعلىواكالموافالممالدولبهرابتدا
الجقرسعىخن

3وورهمابعواالىفالنئيةالبعنشانفوسواصهنانلما
رفةبمالعاهةالحوادثاسوشروخيروهرتبومنيهميخدثما

طيصةهذاالىطلعاكااواوالدولمددفأوهصالدنياهنبقما
الىبنشوفونإناساهنكئبرالنجدولذلماعليهةمجالبشر

لفيقمدهملمنإلالكهانمنوافخبارالنامفىاذصلىاوقوفا
اننعاسهنصنفاالمدنفىنجدولقدصروفةوالسوفةالملوكمنذلما

نب



3األنانحاجهمعرفنهالىغصمما

ئمافيقفونعلياخلمامجرمىمملعلهفلئامنالمعاصقثنخلرن
وثروحعلبهمقبدوعهيألهملمنبحرضهنفيالدالطرقات
عوافبشفونتيالحعولضغاهلثيرهنوجياناوالمديتةنسيان

بيمماذواضالاوالعىالمعاشزولمزوالىوالجاكبالفىامرهم

الحاسبيسصنهووالحبؤبعىباطوطرقماويمهونهارملىفىخط
الفاشبةاتالمنهنوهوالمندلضاربونهوبمموالباالمرايافاؤظرا

منوبونمحابشراوازاذإذمهنةمرةالتنقررقىلمااالهصارفى

لثرهايعتنىواواليةاوفىمقىعندمنعلبهاطةاطيعهمناالبتاتا

حابةااانعرنتولذئادولهمآمادفىوالملوكءاالمراابهونجطلحذلما

اونجمهنناكالملهمبرجداالمهناهةوكلابهاطااهلىمن
مابهاانفهممجدثوندولهاويرتتبونهاهالهنذلئالهفىولىاو

فيهاالملوكوعددالدولةءبقاومدالمالحمالحربهندهممجدث
انه13إمربافىنوالحدثانثذيلءويمعمألحماوالعرض

الميئامنللعربنسبالااخبرواوفدذكفىاليهميرجعوناحمرأفوناو

اليهملهكهننصربئيحةربريياتاويلفىلشئوعادولهوا

لةدوااطاظهورثماليهمرجوعهاثمالدهمالحبشةاالاجرهم
اليهبعثحينالموبذانروياسطغويلتاوكذاذلكدةهنرب
فىنوكذارباابملهوردولةواخبرهمالىجعهاحكمعر
ويقاليقرنسئهنهالحبئرسىهماشكلمنلهانبرالصلي

نحدثاوفهابرطاغمإشحراطربفهملىحدنانيةمماتولهنمرةهن
هذاولةوبافىبيالدو4الميظمنلىتاتةنصفيهعلهرهفي

يزعوقدهنانهونارولىانهتاريزعونوهمالجيا15ين

ةابصررافبلصندهمتاربخهالنانيكلنانهعزاحممبعكا
بنىوفعمدهملهناناالنبياهخبرالىلايستندونلىاعبما

عبدهايمننهمجمثكنهميضرافبهممأالمنحافىهمإنبيانظلاسراذ



هالعالنةلفطله3

فيمايرجعكعيرهتهفوفعاالسالههألدوالواهاقعنهالسوالفى
علىعارهماوةالدولةالىيرجعوفياللعمزمصلىااومدالدنياتجاألى
منرفيهض6الرااألسالمصدرفىتنفاالمعنوموصاظ

بئووباألخإركعبشلاسرائيبنىةملهثشمومعااماا
ويالتومأئوراهرهنذلالبمكاافنبسواوربماابثالحهماومنبه

فيهستندهمذلئاكثيرمنابيتاهلواهعالهلجمؤووعلة
ماكرينالضلهنواذاالواليةهابماكااعليهايمشفااعةوأ

محدثبنذيهمانصللوفدظوامفابهمهمذوأقاالوابامنغبرهم
اهاوالموهوبةاالكراهاتوالشربنأرتببهذهانلرااولىفهم
هتوعلإلحاتواألاوماالىءالناكاعافاحبهأوالملةصدربحد

بيالمماصذفىدهممعنثثرالحربااللسانالىءالحكماكعب
المائلااليداوفىامرانتهامناملىالهاالمرروصافىوالدولكالمفى

حدوحماكأافالئااشكلوهىاهااعلواااهاالخاممةاالهرروسائر
الجفرصعابالىوصاناعلىالدولحدثانفىدونيسوفد

علىونأليرنيإجموماآلثارواطريقمنءطهإذنئاءفأنوفيعون
اصهنالجفركخابانناعمستنلهوالذلنالانواليرفيذلك

عنبروبهكنابلهناربدبةراسيهرأعلىاسبدبئهارونان
وابععقصومالهعلىابيتالكلهماشقعصغوفهالصائقجمفر

مرحاالهنونظافئفربذالةوغمعوعيااظملىنهماألضاص
نواألوبامالمئلهميغالذىكشفالواممراههاطويقعلى

نبهوبملىالبهالونعتهفروافبرؤرجالدفىجعفردهكوباش
هوالمغهقىالجؤالنفكنبالذىالجلدإسمالجفروصط

فيهالنوهمصكنابالهذامياصلىاالصماتغيروصارهاا
الصادقجعنرقءةمرءالمحاقكرائبمنبطنهفىوهانفععبرالقرآن

شواذلطهرتوانماعيتهعرفوألروايتتعصللمإممماباوهذا

فا



ااالنانمابهعرفنهالىغمثامما

نلالصادقجعفرالىامنداعواودليلبصبخهاالالكلماتهن
وتكرأماتااهلمنهممرمدرجامااونضهماالمعتندنهنجه

يقؤلفتصعلهمكونتبهآئعفرأصربعفمجذرنانهعنهصع
بالجوزجاننلوففجوعصاممرمنزبدكهابئحذرمجيىوفد

ىلمابهمفاظنكلغبرهمتفعكرامةالاذاكانتهعروفهو

لفروعهئهدنكريمالباالصلافههنوعنابةافيهنوآئاراودنا
منسوبفبرالمالهذامنكثبرابيتااهلينوقدينقلالطببه

ابئحكلماألىوانظرهكثيرانالعببديدولةاخباروزاحدألى

الحيبمحدابئههعالمهدىالتهلعبدالمعىالةاعبدابىاقافىالدقيقا

بالخروجفاهصبالنداعينهمحوشبابئالىبعثاويهفحدثاوما
انخاكئمدعوتانلقنهعاعفيهةالدشهوربالمتالى

بنبتهاقالبافرتجيةدولهملاسغطبدالمهـديةبئلداقه
الحاراحبهوواراهمنهارهاساعةالفماطمبهايضصم

اظبرجاحئموففهىءعنيسألوكانبالمهديةيدفيابى
وبرزمنبالظفرفايقندافهميجدعينهالذىالمكلنالىببلوف

هتلووفلهبهزظفرارحيةقالىهوائجفهزههالبلد

الدولحدنانفىفيمتندونرنالمصواهاكشيرحندهماالخبا
فنالدولواالمالشلاصامةاراالصفىأمايةوااالحكلمال

والمسقثزحللويئالهانوذلكثنفىإطابيأوخصوصاالنوانات

اخرقجلمالىاقراناودةثمصةسيرنءكلقىيقتئالن
انالىذلالحاخرالىدبهئمقاألالثليثماكالىات

اللئةابروجهفمنيىعاةعمنرنفئالواحدؤاكايررفى

نمنالثيعودثمشأشبهأبهاقىفيسنوىودثثمسنةمنبنفى

هاتعينئموداتوأربعهرمئربثنئالمثئفىفينوىرابعة
منويننفلاثبنانتلبثعلىببمكل7قاشفالهكينفىصنةواربعبن



ناباتعلة35

القرانكاخيراالالبرجيدأرزىاأالبراانايهااقاالىثثهألىالىثئ

الىبنقسمسلوبالهقرانهوانذىالفراتوهذاالمثلثةفىفبلهانذى
واحدةدرزجمألوثإاعأجهطكبرصافاسعاووومغيرير3

واحدةةهيةسوسبأ4فريىااحوثثاناداالفيكا
دوثعرضصركااثةشثؤكلفيالوينجااأافزأنهواوسعوأ

اقزانهواصغيروااخرىثلثةالىقلينصنةمنوأربعسهاش
اخربرجفىيقترنانسنآصئريئدوةبرجدرجةفىالعلؤييهأ

وفعذكشالقائقهاوددرجهمثلقىاثيهننعإلةعلى
مةدقياولفىكونعمثربئداوالحالهندقيقةاولفالفران

وهذهاالصدهادفيقةأولفىيكوتممبريئوبعدالفوسهن

بنصبعدلءااولدالىيصثمصغيرفرانكلهاوهذناريةكلها
كايعقلجموارةينمابعدوانقراتوعوداقرانادورويممسنة

هالهعاشيالىينقلثموسطقراناوهنهدهابحهاةالزايألىالنارية

ري3الاوصسحةسومخايةفيالحلأولالىبرجعثمالمائبهثم
وانيقالوالدولةاالمتبيرضلاإلمورعظامملىلالكببربالقران

اقلةالبيهأوانعياظهورالمنغلبإوسطواقعمالىقومهنالمك

ويقاعرااوالمدنوخردبهوالدطانألوارجهورظعلىاصغيروا

سنةئثيةكلثالعرطانبرجئسانحسافرانالقراناتهذاثنا

لزوبالهوثاملمدادعططهوسطانالىوبرجاببمالويععي
وسفئوالحروبالفيقفىالقرانهذاداللةفمعظمالرخبئوهبيط
وبوالجيدوعصيمانالتكروحركةاظوارجوظهتيءالدما

وفتفىوسةواالدقدراملىاوينئهىذلكويدومطوا
بالحااحمدبئجراسآلفيهلالدليتيسيرقدرعلىفراغما

بمعظالملهالعقربالىالمربمورجوعاالمالانظامالفهالذىكاب11فى
فرانعندنالنبوىفالمولددلبلهانالتاالسالههالملةفى

جمطايعل



يم3نسانأحاجةمحرفنهاليكسمما

الخلفاءعلىالتشربممقحدثنالثارجعفياالحقربببرجالحلرجمة
بحفااغمبررجمااحواليموننصتيئوالفالباهلفىلزالمرضو
ومروانعنهاللةرضىاعقنلعندنانهيقالوفدالعبادتببي

معمحاهذروعيتفاذاباسالهبنىهنوالنوكلألاببنىمن

لمابفيمعشرابوقالاالحكلمغابةفىنتالقراناتاحكلم

فبهاالحوتكاامئعربئوابةاالىائهتاذامىالقالقرانات

رباابلدوهوقربالهببرجذئامعالقرانووغارهولحرف
تهؤهلكهقوهوحوننحامنهمنواهربادولةحبشذظهرت

درجهضراحدىوهىارنرةترفدرصاتمابقهاص

ظهوروكانسنبنوعشرائةسذالومدالحيتبرجمنبنفرب

صوصطالهلاوالضمةووفوعارهراشعالمنهاابى
تالقهصءاقهائوغيرالبالشادانهقولصياقوالمئزىالجد

لدوصاردشبرهدةعنالحبهمافوورهرعئسألجراسفاءالمله
فيحطمئرفهفىوكلنزىالمئهالكهمليلقالاسابةالىويوك

ارهرتزبدثمسنةوعمحريئوسبحااربائةواجودهااضينااطوق
الفوانلمططالنونفهلالحربدللوهىشرفهقىكونون

اغملفاشعرففيعندايقراننتوارهرحبهطوالميرنن

المثلثةالىالقرانفالوانجرلىلنسنةوشبشةالفيملكون

ليردجردوثمانمائةنوستئلتستةيمونالحرتصجهنالماشة

وخمسبنثلثسنهالملهفراتنجثالعقرببرجالىبعدها
جيسالعقربقىىإذوااالضقاذاولهوالحوتفىوالذىقط

المثلثاتفىاالولالقرنمناالولىالسنةوتحربلتالالملهدألئلمنه

كالماليستوفولموثمافائهوشينغانسنهرجبثافافىالماشه
الفرانفئعوصاظععلىدولهئإبخمينهعنتدواماذلكملى

حدوثعلىعندبمداللةلهكلنوتوعهمدافكاوهبأوسطاال

5



ناباإنطة3

هاوكهموعددأالبممنبهاواقائميأانالههنهاحمابمالدولة
ذكرهموحرووعوازرهموادياكموتحامماواعارهمهماولس
اقراناعناللةإهـاهذتوجدوقدقراناتافاكأبهفىهعثمرابر

فىآالاذهذايجدفاداالعليهوسطااالمزاذاألت

والمامرنارشيدمهاكندىقاابئيعقوبنوفدالدول
باسمبالجنرةاثا6سداكابااللةأفىصةالياتالقرافىوص
ثايتحلىيفالجمافيهوبهرالصادقجعغرالىالمنسوبلنابيم
علىالحادثةواتراضهاالىاشاروهايةهـوانهاالحباسبنىدوك

صونبالتراضهاوانةالساةالماشةاشماففىتقعانهابغداد
والراصااالكنابهذاجرمنشئعلىنقفاولمالملألغراضا

ئماهالكوطرحهاالئلنبهمئغرقلهولهعليهوففعن

افئءأآخرالمسنحصمتلودادةعلىاستالئهيعنىدجلهفىالعر
الصغيرالجرنهصيمالخالباهذاالىشسهبجفئبافىبوفدوفع

ملوكهناالولينلذحرالمؤعبدلبئوضعأنهوالظاهو
حدثانههنذلئاعنققدممنومضاقآلاقصيلاعلىفيدالموحديئ

هعسونأالكندقبعدمقالحباسمئدولةفىوكانبحدماوكذب
ابىعنالمهدىراخبقىىلبأنقلهماوانعلرالحدثانفىوكعب

فىوالجسنالىبغالىبحثلظالدولةائعصامحابمنبديل
فدهافاذااللاجوفنجئنهمااصهأبايدضاكزانمعاخ

عمئرفيهالمهدىهداذاواطدثانيعنىالدولةكتبمنكتاب

دوفهمنضىوقدالمهدىعلىكقالكخاب11هذاففلتسنايأ

الحيلهفاتاالنغسهابهتيفدنهكنخصليهوفففاذاهاهضى
اورفةاهذخألهوفلتبدبلآللىءالوراقعتبسةفاسندعت

الحئرةرأيتاقاوألفواللةففعلاربعينعمثرنملنبوا

نمهىانهااثمكهاخنتهذهقىواالربعهنالورنةطائ

كتب



53ءاأللعانحانجةشهصالىمماعثاه

وهننوراهانناالدولحدشانذلمافىبعدمناناسانب

ىوهنهابهثيرهعفرفةاناسابادىيهتانةاهاشاورجنرا
علىدولةفىضهاوبوماعلىالملهحدثانوبعصهاقالمالحم

منهاسواالخلبقةاهلهنرمشاهبالىمنوبةهاوصوصاظ

3المالهلىفناليهالمنسعبهواضهعنرثايتهصلىحمدثاصل
متداولةواراروىعدطويل11مجرمنانةعصابئقصدهرببالمة

الكثرننجالمضما11دثاناطهنانهاولااوتحبدلناسبين
نحصوصةانهـامشيوخاكانهسالذىوواشنبلاطاضرعلىنهـاء

علىهماستالفبهالووذدونهمقبعابنأرجلالنونةكبدولة

3المالومناالندلمىدوةلهومالكهمودبنىالىيدصمنسجة
لولهاالنبعبهىفصبدابضاافىلايد

المضمضبالغائبيطربوفدطربمئذاكوهاطرت

دوالهنلثبرانجهالرذبعالفياوالفيخهسمانفرببا

ممنوعهانهاوالظاهرغيموافاطىاألىفيهاواشارالموحديئ

قلببنسوبةارجلالنئعربنملعبةابصابالؤ3المالنو

صيخاوالعصلوببهأامصرالفراناتكلمافباصحروذاياوا

وايال4زعوفبهاذلمانوبفاسقبالمنبنهوذكروغبرها

فهاءوديئالودولةعدداتالىالفرتاتفىوسعائةاظهوت

ئالموحديهقتونحهحفصابىلئدولةحدثانفىاالبارابئقصيد

علهااخاللبوأالبلدوفياصقالحامهاخةاعاهرثنىاملعبههاوه

المحرفاوهاهااخرنهلنأوثعداالنولنهاءعبهلمالنهالوضع
كالنمفىالحاكىإصربااابئةلحهغاءوانالصةمنيلتحالهاعنيخه

ورهوزعدديةاوفاقلضالهالتهاالنأوللهبحمالااللغازشبهطوبل
حبراناتماونماشبفامفطعةرووسونامةحبعاتاتلاشوملغوز

غبرهاانهاوالفابىالالآروىلىقصيدةاخرهاوفيكريبة



ناباقطةي

وهناكوالفبرهانجامههنلىلاعنتنشألمكلنهاصه
هتهماتئفىوالحامفوابئصيناألبئوبةهناخرىمالحم

اخرىوطعهالقراناتمنبوخذانماذلئاالنهاعيادلل

تىاباجيايماصويخهانالرامشوبهالزكدولةحدثانهن

قىنصنحنهاوهلموضوعهانوالغابىافازبالحروفاوكلها

فارسيهصيدقالهنداهلندوعاالئخالصروفوكعيرااقدعا
فعهاالهندىاولىاةافهالشاالىهشوجمعبهولحعه

ممشوعهاخهااضاهروادباةصانتالئورمهالةدحدثاذ

تاليكلوهـطكافوةيىإاالتاولالرفيمماذتىءيصوا

ورتجادرااايامبهاناتدادفيارالرخوناواىواثلمالة
يخهيرعضععيقنجطكاويهتباألوراقييلدانجالىبارفثذ

مناليههيلهممابرفالىعبربهابوالدولةاهلاحمامنحكروف
هننهمبربدماملىصلويحمالحمااوالجاةالىاحوال
نسبوفيلمومماوفمماالحماخرىكواقفيهاجمروانديخا
خابئالدفياصمالتوافدخلمدونابئقاللداشتالىه
الرجلهذاوعنالحمهذعنالمصريةبالديارابممنالحنفية
بطرائفهممارفانوايبلجقىوهواصوفبةاهناليهننبالذى
عامدثنوالليةحلقفىالمبندعةالفلندربةهننلفف

عيهموبأخزمدنهعتلراويوىالكفبفربقيهون

فىذلكنظمبظهروربمامنهمبرالنخنهاقىبحينهامجروف

وجعلوهابيماالناسوولعكأهقلتفتنينعاهدهانفليهابيات

ضصركلفىالجنثاذياهنلحراصرنائهاوزادهوؤعصمطة

الىانمايهدتارهضاذممتمعاهصوهورموزهابنكالعامةوشغل

أكفدالروفاطهذمظوامالهيوضحوفبلهيعرفظتونفهكئ
هذانكالمفرأحمتيشاوزالالتمبهذأمخصومةهنهاالرادعلى

رجلا



هاالنسانحاجةهعرفتهالىثامماه

كحاوهااولحههذاصمنالحضىفىلماكانءشفاالفاضلارجل
النوفبقوبهاماذوتبمانهوافهةاهدأناأنلوالىفهن
المسنعانهو

ولممهاتاضههاالدجماأايايىفىمافلذ

قوفةاالمسأذهفىيثاولافدأخظفواتدصآسااانأع
همهؤالودهربة1وهماالدواروباالكوأراالولهفدها11من

هناوفأبحدعليهانتماعلىكلهاالعوالمبحودالقاظون

ابخومادوارطولجهةهناصونضماذئافيوهبممحدودالنين
للنبممأدإراعلمواقدافرسوادااهنوماةوجدوااغونلك

المشزكدلىالهانفعنواواكبااضعاسوقتكلفىبهاليىحموا

امددااذللفىءكاوانهااللماواباململالهسنىعددهوصها

كثبرناماظنااهذفىوفعوفداألوداهاحاادءاالثيادتط

فسادعلىتقفوافتاقهؤدوتبعوغرصئرابىشل
اذاطلبثانكوذلالشيئاماددالهمزتخبركنتانالظنهذا

اياهازبمتفعانرتقدهفانذئلومةاعدادويىهئزعددا
سورةجهلواحيثفهؤالالفرسالفدوضحهاذىمعلومة

فىشدطنفتةالحالمايامعددانهاوااالدوارهذفىاطال

سائروهىنقطههنباااخذهوالدورانهؤالومند
فىبكوا11اشبنمافهوالىكوروانانفطةفالئاالىوتنحئ

وزبماخرىبعالمرمواههاالىودنهانالىآخرسيراادوارها
ءاالولألسةانواعفىهسصعراالدوارانالةإلمةهذاهل

ثرعىادواراثالىانداووهاافلركئالسيارةالكواكبادوار

قىالالحانجالكهاادوارالمالثالحاهلههاافكاالتدويرافالك
ع



هرنالاتعلة3

البروبماففىالثانجةادوارامموابارابعالبروجأاتال

وهذاألربعةناالرحوقباكلالمجطاافاوارابمهـاظامثا
احدعىطويلزمانكلفىكونيمامضهاالمذصورماراالد

االدوارهذفافصسوأحدةعافمبرزهانكلقىونهااوت

كلفاورورفانهةاألربناالرحولبالكلالمجعااإفاادوار

ازهنةفىبموناالدواربائوماحددورساعةوعئمربئأربع
اواارهاذالىألةالىهذفىلناحاجةالهذمناطرلاخر

وثلثينعةكلفى3ونةالبروجافئالثاتهاكواكباارواد
ألكواكباوجاتفلتتوحبنمنهوأحدةثهسيماصسنهاا

يوجبةاصكسنجونوبهـراحهاوحضصانهـاواضعالىجوزهرائهاو

الحواكاهنعلهاشهماالىاائعوالمعودمندهمذلئا

واحدةذرنجالفالكيثاالوضاحونحاعياواالثنالموارمانقى

ابقومالماطااباممنمضىماكةقىغلفوتذلمئاهعوهم

ذاالسفمشحهاوهوغرببالذفاضفىالهدمنابراهةا

انهمالسحودىالقاؤنكخابفىاليروقااحمدبئمحمدارمجانابو

ورممحدثانهزعونويمبرادهلهذيةإاماابامعمةاطبانيم
نهاسنةكلبرهعربةشظمائةحمرهاعرءواننهاهبدأبينالميت
واكلباااالفالكدورانهدبقالرلمرانازمانيوماوشونثلثهالمة

لبكواانجاعينكلينبهابقدرالمدوهذاضاداالكونالثار
اربعةهقدارهاواوجوزهواباوجاكاالحلاؤلفىاسبعةا

إفاافاصبثىناوهتافاافاوثلثائهضهافاافاآألف

الثابتكوإكبلدورةالفععئراشزهانوهوئهحيهشه
نهافاوصسعونفهثلإواحدهااررورةازماناناعد

كزهانعندهملاأيانو8الكلبهحمهمباالهارهنااسمئهيه
كيناائارةهناليعهوتسزبمتالمضرذمنىالليلوفىارأا

والفساد



هاالنسانحاجةصرفنهالىغثامما

زمأنفبكونإيهونوابالحركلقإظابوبمابدافىيعهرثمافسادوا
هوعسيدانالفآألفثمافيالناسشعنببلخهاجمما

ئهثلطفيذلمافاذاضربشاشهالفالفواربعينشهالفالف

الفانفالفآألفنلثهاليرممويهالسهايامشوتبلغوشين
سنهافالفةوارجمائهسنهالفالفآألفوعفصرسة

منىالبرهيطبعى11الماثهعريبغماففىهذاضرنجافاذاثهيه
الفالفعئصرواحلىسنهالفالفالفانفئثمافاخاساسئ

بطلالسخونهنهكتفانائهسيهشهالفالفمنواربحشهالف

علىجديدهاابستأئماللةءماشاايهوبئاوركهاطعنالمالم
وعشريئتعالىحورالذافهارزمانوتحثرايهور11اوضعا

عصرساافرواونوبا5هالهذعنرهاربعكلهوأاصهؤ

وكلفصعلينجمأمحصورنوبهكلوجعلرافصوالالبافيهفطحه

افالنوبهعدلأفازمانأوفدصنوفبهأجمأمحمورالف

جزالفمنجزوالدورالدورخمعاهوالخصلوزمانالمدتم

آألفاربعهادورازمانلكالفعلىالمدةنسناذاالمدهن

زماناعئوخساسنهانفوعئريئسظإلفتثوثلطه
سنهالفوععئرونوغافيسفالفةوبصمنهالفالفالفصل

ئهثلظالسنيأمنهقدارهادوراسبحونواكدهماننوبهزهانو
وعئعرونسنةالفوشائةصنهالفآألفصنهوسنهافاالف

وهىاسمهااواهفطحاربعأيادورالحواوندسنهالف
الفافومدتهاأفصلاارباعئلعهيهاوثانالمذكيرافصلاهده

نعفاوثاشهالفوتسعونوسمهسنهالفوماصاشه

رأبعهاوسنهالفتونوسواربحهسنهالفائهغاومدتفصل

اشانوضهافاارباشهومدتهالمذكورالدوزصعثوهوصالالةربع

4ربعوفاسماالربعالقطعهذمنواحدولكلسنالفوثلثون



هنللبنلغطة

فىأنهمينعونالعملطكأدهمارابعههاقطهاهمفا

محالكيزعاعطبيىاعرالمطكهنمضالذىوانمازما
هواراشهروخسهسننثمانبرهاكوتعندهمىااالعظبم

السنةهنالسادسيانيمالهاهياءاظااليومنهارفيالقةمحنوايام

وسبةفصولوسبحهنوبستالخاسااحماراماومضاخاصعةا

اعئالمذكورالدورشقطعونكاالبعةالنوبةهندوراونوصئ
هالكالىقاولعنامئارابحةةاقطهاهناعشارمومضىنسحة

ةوثلثاوثهايخأكمانشةآخرفىالوافعملوكهمظعمثهلشك
انماوقاسنةوبونوتسعنةوهائةستآآالفثلفنالسكندر

المحالهينانجبائأعظطمناالنفعالهىعهنارمانهذاعرفنا
هبدأانوزعواواألزمانادهرراممركلجبالبعدلجهمروابا

ماولختغاللمالزهنهجمدداوؤبةاوقطعةأوفصلنالدور
هائهوآالفاةلشاكالىقطاولمنالماضىوارحالالىحاق

ثمانسنةآخرالىرالمابهورهاكهنوالماضىشهوبونوشع
الفالفمائةوتسةسالفالفلالسكندروثثمائةوثمانين

وسبحهسنةالفائةوسنةالفالفبونوواثاننه

المافىكونفيسنهوسبعونوصبعسنهومائةسنةالفواربعون
الفافاثريئوعصتالسيههذهآخرالىيىالطبااعرالمهن
الفالفعشرخسهومنهالفالفالفوثلئمائهشةالفالف

سنهالفالفوثثبناثينوسنهالفالفوشاثسنهالف

وخاستههائهوشهافاوأرجمةوسبعهشةالفخائهو

نقصانبعداالصعكندرنادبخهاالبافىعبهازدناذاطشهوسبحين
اجمواقهالمفروضبالوفتالمفكعرمنضىالماتحصلمتهالمذكورينالع

تولمناجمبفوالذلكفىواالبنوطااظآلذلكمجتبقه

ظصوفداالنواراراددنجمنهانفلتهعلىواكربانهضد

هذا



58االنسانحاجههرفعهالىسمما

مبنيةشعهممبادىجعلعااكموذلنهالمبأاهلكنبهنالقولهذا
لكلشينممنمرهدنىاهيايعرفاالولادوارثلثةاع

وهرئحمرىاالثئابىبربايعرفامافىواقيبهيعرفمماههاسنة
افرطابلغبئجواناتباحماسنيهيسرنالتركبالدفىوصعاخاشهرما

شةسضوتنهوهلىجمبعاالدوربئهنلبعيالثالتبنلا

االسبوخايامهقاممعيدويوماياههوطلمالهسئيؤرخونوبه
الدورفيفىكالاسمنمركبغاسنةكلواسمجاعندالرب

وهىطاهاالدورئثةواهذاالستةايامكاطايوموكذلئايحا
وعىاعظمعصمجعمبهاويعبرضاونوصنكونوكونشاهـول

طاالثجاذكونودوراسظمشابرطوندوريخغالاصفرعياوسا

وجلغاوابامهسالماشخبرونةالدوارذواالصضودورخاون
اتفقااخرىعيهاصالثلثةاالدوارتدورثمسنةوثمانونمائة

وثلثينفهسنةهناالولالعهزفىاالعظمالدورهبداوصع
الغارشةالوببلغةوشركمبلتواحمهادجردلبروتهاثآل

اظمباتومالربسئهنافيهذهفرورديئاولذدضتو

تترئبانلريماهذاوعلىاليومهذاونجنسنمبلتووه

عئراثناوشمهورهملوالعمتضالماضىفىواياههسؤيهمبادلى
نجاحاجةالااليغروباخةااندبلفةامممهناضهكلااشه

كلاقععالراثئبايلنهاالولاليووبقعميونالرصاذالىضا
يقلفنهاقصمكلافسامثمايخةجاغوكلصاغلهيقالنهاقممم

فنكوكلفنكف3اعئرةابضابلبفهاليوموبفسرن
فنكوثكفنوئلثينوثلثةنمافهصاثكلنجصيبمباوفهاسائ

الىجاغكلنجسبونوفنكوسمعمافناكواربعةمائةوكل

هنهمفىصفبليلعهانيوموبدأعئرةاإللفئإصوراهنور
مجسبوآخرالنهارأولبنغرمممعكوجاغضصفوفىاابل1نصف
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ناعلاانطة8

منعصفوفىشانضوساعتافةجاغكلاتتجلمنصمالغهاضولا

شهرافريةصيهألخةكلفىيبماسونوهميهيدجاغصفاريناا
زمانفىااسنىمبادىكبمباإكفظواسبونبرفواحدا

سبةاينكلفىعئعرشهرااحدويبماسوناخرىسشةهنحد

السنألمن4بواحدثموصغفىارالبماثعندهموأليقعفرية
اويرمااهائلثوناياههعدةهرمضوكلنهطموضحكلفىوغل

تامةايةواءباثئثةمنممرنحدهموألبهنيوماوعمثؤلةتسمة
عواناالكاحيوممورهمثوجمادىنافصيهأشمهريئناكزوال

البومفىراثااولنليالاألتجاعوفعفاتارأانبربئاحا

ائةتلارصسادهمبحسبثسبة11السنةزهانوعاعاالبعدالذى
اسنهوافنثوتووشهوارجمائهافانوايوهاصتعنخة

ومانهاناتيوماواثصعسهمنهاقسعكلافموعمئرونها

هذهبنقمهمولكلفنكاسدأسوخمسهفنثهاشنواربعه
فاسمعخهالفعولهنلفهنهاأاقععاشهوكلاسماالقسام

ستفيىاتدكونجثابداواولهالحنافصوامنفعهماو
قىتكوناانلكللاواثذاودلوابهقدرجهطهر
اررورااولمنالحنهدخلوبىنوداصااالمجاواسطحدود

وتهائهاالفوشحهفنعشراحلىالمأيهورالنهفىالعمضنى

افارسبهاالسنهدخولبحدنوتضايبىمدخهاسمفنوسنيهأ

سضهكلفىادورااولعنمدخلهدوبوهابنرضريئالمذكور

هوارةايامنهسهوهوإدوراسنهلىاأسشهفضلبقدر

افىبعدالبافىاكاتايوستينعلىااليامزادتفانقوعيرن

كلفىبينهماابعداضليتتالخيئالدوراوثمنالشهاتفى

اثنلهىالئالغهرسفعلىىإكاسففصلبقدرشلى
ننوسبمون6شازووسنهائهاألفوئعهيوماوناربعه

وبدار



54االنسانحاجةهعرفنهالىمماض

واربحهوسبرائهف3اةوءأيامةضالناللإفااركو

هذاشهانقعاقاكموشهوغنهائهآألفوتيوماوتثوع

عرالعالمانفاعاحسابهمهذأشفتفاذاصقبالبياحتسبالحدد
سنهآالفعشرونكلونالفوشونونافاؤهثلطعحدهم
وبردجردونهاؤةدثنوثلتسنهاولالىذياهنعضى

عسنونوئلثهونوثمانمائهونآألفجهغااالعظمشانكوندور
ىأالمدةكونفعضهواربعونوسبعمانهاألفحهوونا
الفالضوستهاثهسنهافاالفالفالفاكىفشههذاعلى

الىضهاوالملمنىر06ررراصورابهذشةالفالف

سنأالفئةوتهطصنةالفالفكانونثمانيةالمذصورالسنة

الصوربهذسنهماربعينصتةوسبعمائةضةالفوثثونوتسحة

طهاألمريرجعاليهواالرضألوأتيخبةورول96ر03
الخطاسئحابمنوطرفاائبراهمةمنىحسمابهنطرتاذكرتوأنما

وهمحكطبصهلمذكانيبالصبنحصمعابمننرجالىوااليغر
حمعاذا3انعالباجاملهنكم5انفهفصبرجدعوالهرهاالعاعب

عليبدليلهمفيرعهنهمكذادتببادرلماطاسنىهدةقاهمافوا
فيجمههطركاحيتبينحافياالبعدهيضوقفانالحقوطربق

مهـهـالسنداباتاتوألتهلمونموبحاوامةاالتخرعد
كلهاصتبراتهاوزهرواوجاغاوكواكبالىاهراقالدهرضاو

الفوئثعائهصنةالفالفاألفاربحةكلكدالحملجاوقئ
آلواالانهعئهدهوهذئحهسنةالفالفوئحريئسنةالف

لمطيحويهطاقاأالثلثكؤنات11نحدتلاطبرأستاذاو

دنالىاالكونأتوهعالدفيا6صوباطعنهالمحبرافصاوااكرنا

الىالطرثدهواخرابااصنلىاالمااقىنسدتفاذاوالحيوانوابات

دأذاألالةأقاتزصافيواكوصاتوالكزكبيحفرقان



نالةلفطهـ

صنلىاالمالهالصفعادتالضعادبعدكونالبدأفيهانفرت
وئكلقالوانهايةءألىبدبحدعوداكونيوهذااالولواالى

المدةهذهفىادوارعدوالجوزهراتواالوحاتالكوبمناحد

فيمأيهيرهوالمكوناتهنثئعلىمهادوركلعلىيدل

البرأهطألؤولمىمندعالؤالوهذاذكراالهبضاحاجةالمماكتبهم
فدهاهنمهـازرواناااصبتالوذكرهمشدمئالذي
امالماحمهالئاكهشةافاوستيهاسنةالفؤثلثعاةكلانالهند

ابداوهكذأابدلاويحتبئهيعودثثمالمدهذل05ويبئباسر

الىةورالمذالماايامهنوضىإواظنهالةاذالالحالفي
ومضىثهألسنهالضوكانونفالمائةالسالممليهنثطوفان

اتحبأواالصلوةصاحبهاعلىالمحمدبةراشةالىالطوفانمن

إقىووايامراثاربحةوشةوعمبرونؤبئوشععائهفانمثلثة

سنةافوبضعوسبموتالفمائةوينئيبندئحاالمالمسنىهن

اصابوقألعاالصالماهلىيؤرخالذىالهجزناريماواماسيةش

مىالحملربراكراكبالنجهانجععالئالعالممداثزجهر
ايضاوهذاهندالسندمدماجزالفماجزوجوزهراكااوجاحهاو

بعكاانعتنوابئابومعثمرلوظالبراهيةقولهنعنزع

جلكلجالبرويةسنةالفعئمراثناالدنياعوأنبرىالفرس

نثورطلاطالنالحلالفاولفىالدنيااهرءداانجنفسنةالف

نكونونجهاافصلالءاالىوبنعبالمئرفثرفاذممى4الجوزاو
الىفتالدنباولذلمانهارهاوطولوعلوهاسرفهالىحاالني

السنبلةواالصلىانسرطانودطاهروحانبماهـبةستةآففثلثه

السرطانمندفيفةاولعلومائهقمنحطائفانمتقصة

المزانوالنالعابةف3الألةةهحطاقوهاوابناالدنبافدروكاى

دلمىاشرففيهالذىالبرجوضداطباروبزعالياهبط

على
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والحفربالمزانوالمحصبةااهاانمبفأالدفيااصلانهعلى

االنقصاالألسااليامانحطالاالفئددلمهأقىاصسااذاوكاوالة
فاال3نبلغوحثوالمئرالئدهوافيقاوأالبالياعلىلتافلشال
متؤمدوأشرافهاالئعىارنفاحاورفبهاذاالجدممطاولالى

فيهمامىاتزداداللذانتاوالدتووللوألألباماتردادوفه
المبروضحفاظبرور8ظعلىفبدالضرفهماتصلحئمودا

واألدبالعمضلرفةوإمدلواقإطلاوالةاواالدنيونمات
صاحبفدرإذاذفىبمونوماشهفاأللحةالتكفى

سرطاناودفىالكواكباتضقحمبهوفىاثرةواالمائةوااللف

آخرهافىيااهـااصودةحتىزياثؤذإاصايزاؤلاأللفصاحب

كلآخروكالضدربلىاطالفزصاوهودأوهااعايدتماالءالى
فىابرجااواخرالنالبالياوكضتعانارداثإوفاةهذمنافا

فباللمهاألنفآءهذافعلىالعمئراتومنالمعآخرئبهذلةانموسافد

ابخلئابتداانوزعواعراولبدألافىالىبحودزهانتاذا
المبجرتواافافدارالمصيرانجداهفىوالمحىانبالمحرك

عليههمبماانرالنقمائرونحركالنرانوانقدتالرباحوهبت
برجهندرجةعمئرتعحالساعةاتطالمواوشخيرهن

إمافيةاهوبيتالذىارابعالبتوفيالمعقدطءوفىطانسالى

وارهرةىالجفىوالمالقوسفىالذفبوكانزحلالبرأنابرجوهو

هنهدفيقةاولوفىل319هإمماسوواطرتفياردءو

بفىارأسكادطااثورالةالعثي ودبولىدمرلىحا

استقبالصانالساعةمنيفةالدقتلكوفىاشقااوبالجرزا

كاماوسائرارنفاعهاوانحطاطهاوشرهاخبرمافكلنالدنجااص

ذللتوكبراوفاالاباوالمةوموالنيوجاليرىمجفدرعلى

قوزحلمئبرفهفىعرطاناقنلمئزىروألناحعالمامن



هالمجالنةانطء

لىءداتعرافهطافىوالؤوالمثعىوالمريخشرفهفىالصرأن
والمبزانهواألدفقولىالزوبرزالعدلنعودمجبكة

هقبوالنتكواكباجيعوكذالهقبوالالطالعفيالممثزىنو
الىااوالمشولىهوزحلنوشوحوالحالمغاعلىفدل

فوبتوافاالانالأعارفطالاطاكاطويلابرجواافائافى

خفاعلىدلاألرضتحتالميزأنوكينمهياهوكزتابدانهم

زعفىونييالتهانذلصااهلانوعلىلماصطاحدوثاول

نربخوقربااائافىإفاألورثمابنياناوتشييداألرضيخا

ءالدماسنئاواثاالذلكئافاعذدلالمريماللحافىنو

روبموانضادصإثالىوالهـووفاظوكراوفالموااصاو
بمالوعهاإرهرةوصلردوشاركهالصسكاكااللفوولىالملوك

لفالىتالثفىدةالنيعلىالمثرفدلاقوسافىاشفباوصان

الدنباالماوكونضبمدلاواوارباسةوايأسلمدوابئوالئدة
دهطاايرتمورظلىءارهرلةوشاذبسبءأدهااوسفثا

وأبمالمواألدبالعقلورظهكلعطاردودلءاالبخباوعلى
االيفنكفىوالئرالخرانقالبعلىلجمممحراثجااوصون

ولىثمءوروابوالعدالقاطآياتهنالوانوروعدفاأتمى
تاللمحافىنماعلىفدلالريميخهنوالجبرىأراشافاأل

واالخيرورظيعلىصالئإتودالدمااهراقناللف

فىوالرفبهابخيائهطاعةوطاعنهووعبدتنعالىاطةومعرفة

الذشوالبرجهوقلهاالبرجونىولمدوابعهالعئصحالدبئ
وأففرقالمثروروظآخرهافىذالثافالعلىدلمىافي

وتحولكعةاصنافقصبوالتءالعماوسفكوالقلوالغعم
اتآخرفىربظانهغلىدهضطاأحإدىوكودوماونهذلما

واعماالبظطوانعطاعوالربمزحلبضةالشبطالحسنلفاة
ال

بدوارهغ
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تلوتوكزافررابعاروالحاهصوخردفلةالىارئفاحوبوارهم
الثورقىرانرالطلوعالداولمصىاظالفولىواالشيا

امرهىلهومظاقرطعلىوععراجمودةلوالىلف

األسودالجممقوظهررابخوعدالحبيدوفلهأارقفاعو
اطدبانقىالكالمموروظالتفكروالتفتبمىصزوصلىالعععادو

ونامورالماوكرفديدلشرفهفىالقروكونوهاتاظوعة

ءالدهاعناكفوادباايوتوظهـوراظيرونفاذاقىوال
وطولاظبرواصدلاعزماجمونوثباتاماههافىلمداصهاوالراحةو

وآفةوالضقاالهطاركزةعلىبدلهاشباابرجاوكونفبهالد
اطرتجاصادساااللفويلىكئرالفيهااقهالبردمن

وعلىمةطالناسقالمحمدةعلىفيدلواواسالمشيزهـبطلوع
واحدواصايمقاصناشاوذهارالسروطيروااصالحا

ابخهبرجفىضاتماعطاردفصعارسنأانفوالبةأكواكبهن

وعمعريئضتمامالىمىاسارتبوممناننحتبوابئوزع

فىوذالثسنةوستونوشعئةوثمآألفثثةانوشهروانملكهن
ضبعرااهنالولةومااالىوةخهوتديرالعئصالجدىاتا

قيامألىاهبماوهنيرماونصوعثةةوسثصيةسنذوثمانون

ادابرتفذلالقومانهوبوصبحةةوثلثهاينسمتسحجرديز
تالوثألصمنةونونوستةاوبآالتاةيزدجردقامان

قثسنةآألفجحةالدياعوانالفرسفيقوموزعمهـابوبمصر
سنهالفائآثلياالدىعرانأدومعمئصوزعالسبعهاكواصبا

راسعلىذلمهمنصفاكقىكاناطوفاناوانسنهالفوشون

تحةلدفياعرةفوملوظسنةافاوثممانيناسفمائه

للراسوشآالفاصياراالسبعةلبكوأالنكوكبلكلسنةآألف

طالتاالعارانوالذنبالفثرهاومنآالفوللذفبصنةالف
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اصفلبةاالكواكباقىفىفصرتالملوبةالعثهفيرففى
االنئابوجاددةشآلالفعئرعرالدنبانسهءفوملوظ

لكلاسجاراالبعةسبراروبحددسنةافاجلملكلععئس
الفئرونوعاحدبرالدنبايفوموقالسيةالفكوكب

غافيهالديخاعرقوموقالللذفبوالفللراسالفبريادسنة
وفىسنةالفععبرائناصلاطبرجندبرفىشةالفمبعون

عئرالجيزاهيرفوقسنةااعثراحداثوربرجتدلرو

زريرنماجدوارمانأطولاربعهذأفىاالعارتفسنةآالف
كلفتهادوناألعارونفمسنةالفوعئربئاربعةمدانئافىاكع

ايحاارحدبروسنةالفعمئرةخىالثالثبعاوتدبيراالولاربعفى

انطوفانالىآدمهنالمدةكلتفومونالشهآألفسنة

الىالطوفانوعمئعريوهاخهاشهرواربعةغانبهأستةالفيهأ

سةواشهروسبعةشةواربعيخاائننينوذمعمائةأئسالمبهملابراهم
ودآلءشةنوععنشؤلثوماشانآتنذؤفذلالعشريوما

اففىحنحمرةمصإفاالدفياسبعونعرمهـودالهنفوم

صلىالجإنصالتهفااسالمهعاتموسىقرلكااولففراكت

اللةصهفطعالالمعليهيماراهاناربورئفيلههاسنةسبصن
سبرنااالدداناذمنفبكتافاالبمئربقاةدءادته

اللةأناعاوقولههناشورابماقهذااقولهمستظهروا1سنةالف
إياصحافظىوءلمحبافصلىوامداالحافظالمهيهنقادروااهكا

اخبارخاب3قءدصالمىصيناطبئعلىالحنابوودبهرجلاللف

ذاتامةونوعخرغاألاالرضقىكانقالوااكماالوائلكاارمان
امةهنرلةالفمرنكلزلمفبعددمخنلفاتوصمهروبطئىوابداحار

بىكماالتاألممانانويزعوناألهألقالنابهانعرفنفودة
االثئجأانعالىالةخلقديقالوفىأيعبدونهاومدبرهااثابعةا

صنهر



د9نساناحانجةمعرفنةالىغسا

طمرالفعنائئإلمحعللفساطاخمافياههادفمعمعمنر
وللمعرطانمفعئرلمحوزوعامالفممئروللثوراحد

دامآألفشصهللنبلةوامآألفثمافيولالسداآالفشة
اربعهلفوسمطآألففوللحقربمطآلىتسنةوللعبزان

علالفوللوتمطوالقوللدماألفثثهدىوللمطاألف

والعورلاطهعالفىيكنفعامافاوسبعينثمفيهالجعيعفصار
لسرطانةلمطنلماعلمالفثونوثلثلهوذلمثحبوانءوالجرزا

اتذندكونتاالسدلمطنظااألرفياهثاموءالمادوابنالكونت
دوابخلغاهنمطآالفتسعهبعدوذلمااجمائماوالوحكامااالربع

وهمااالوالناألنسانانانكونالسنبلةعللنفالاهوامواءالما

قاظعامالفعشرسبعةاماوذئاانووحنهادهانوس

االربعذواتخلغاهنعامآألفييهامواالركااموصالمادواب
وافاشاأوالاالرضخلفتبلويفالالمبرأنعالمفىاألرفياهو

ثمروحافا3حالموالجواتيخهاليحامالفولثيهةثلثهخلليه
نقدمماعلىذلثبمدوماعقااللمودوابءالماامهرلىنطاللةخقا

االرضوهواهالمادوابنرلمقءطالفوعمئروناربعهتمفالذكو
سبعهلنواالربماتذخلقعاعامفعمئراخمسهموا

مقامعمةأنوبقاراطبوراخلصاكنسانيهأةبهونلدنمنعاآألف

مخهاعامالفوثثونوئلمةالفمائهاالرضفيونلهعااالنسانبهأ

آمافاواربعونارامهضترىاعامافاوضونهمهرخل

آدمفبلالخلوقاتاالبمانويقالمطالفوثلمونثلثهوللمربخ
القصنلنبازااههوعبرونغانوهىااللدالجلةنت

فعبايئأخاروااالرضوءوا11والملهلهاامخنلفهاهزبمنخلفت

فرفعهكالمهماتجهذوأترظطواألخلصاامهقهاخلفها
يؤوسمهمليووواالسدابدانابدانهماههوئهاسوداالصفهعلى

7
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هأنواهااههوئهادوىههمولوالانوشعورلهماطبرا

املبراكلألموكالههمكثرارجلماوخلفهاووجهاهاههاوجه
مهههـوكالههماذنابلهاباامورقىةضعهاهةهماو
بصفروناصدورهمقىافياههمادمبئتشبهاهةومنهابعرفال

عيناممانساننصفبمئباهونامةوضهامنبراكلوااذا
إطبراباححويصمرنئزبهايتنزونورجلاحده

الحفابصبوأالناصهكوبمجهولهاامةوفها

مدورامةماوتممصلرهفهالطواقرونرووسهمفى

ورؤقإقرانابصاابواذيضدمشعورلهموالو

دصردنيهنليصكلهناناثهمووثدىشورلهمصدورهم
الجهنمجنمعهطربةامواتوامفأمناهساويلمناربممنيلقحن
بئاقاعلىامهونهااصواتهنلحمناألمهذمنكثير

خاالؤأهةونهاأخرباناهمكرفوسرووسووجوههودإم
مئلوتشسرتاكلاالبالمةعظازهااالواطشراتواما

الخنازبرنبابظأنباباهرادوابلوجوامةومنهااالنعام
شامحامةالحمثريئويسةالطهذانويقالهطوالواقان

ابىبئملىالمؤهنيهأاميروسئلاهةيئوصيهأفةفصارت

بحعدونآآتبلخاقااالرفيافىنهلعنهامةرمىطابى

بسجونالجنهانلقواالرفيااللةخلئنمفغللتعالىاللة
المالئكةويلقرناهااالىونيطوكانوابفقينالويقدسونهامة

نهمطائنةانثمءمثاإهااقىبرتميسمعلىنوايهمويسعلىن
عداوالحقابغيرنىاالرفيوبغتربهاامرعنوعتتغردت

ماسوادواوصباللةوكفروابةارليوجدوابعفاعياضهمة
الضعاداالرضائلهرواالدهاسفكمواحئالمكملىتحايرواو

لىطتالةوناالمفانامواالبفيعالوتاقىئىو

على
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لهينوالمقهالمملبحةئفةلطهامنسااوححساندبهمعلى
ويروىثىمضهلحسنعنهانالجمحبالعهالالىبصعدوكان

خسةبعدواننيلهبئوعشصاحدىعطاتنزقنتالجنانا

افزفوانمأرممابئنهاللالبفالملعبهمملكهاسيةتمألف
ربعفماظثمدهراطوبالذالعلىمعاواظملوكخعسةعلهيفلكوا
عليهمتحالىامةفاصطكئيروةاثعبيضهمنتفاوتحاسدبكاعلى

عددكميرمنوهعهعصابهخبتهاحارثامريةبااحمهنوابليمى

قبراالرضوجهعلىملابليسوصاروفتلهممءفهنالمالشالكه
ةإالهبملهماكلنمالدالىمنعهاهشنناووطى

ملبهدنالقيتالملهعلىعرمئمهوجحلاجمراكنفاالرفياالىنحالى

افيفباثلأنويخالويضهالطبرفاحلقاحهوجعلالجاعشهؤ
و11فيتطيرتجيلهعمثرضفوثلثوناخافيالثهن

المحاهنعابسزفينقبيلهونوثكالناراهبهعفبائلهـوعث
السعالىهنصنفنهموهشرهابدغموكلاالصايخلهويلى

ويلدناألنحابرصالويتروجنساناطءانسااصورئويونس

واحينهمالأااتالحصعورعلىصىوهنممحهمء

وعنءمصدكىفىاوواسهالئاصغيرشهنظوتخههنهالصا

دظلععائاكلونراوآفاذاافيهناكالبااقمالأنهسعبابئ

وندءنبالعياخذوناكمبئاننسالهمفاناهالكطههنابهم
ارموإطما8عنهمصئبربايمحمورنتاألرضانرو

ءاادخالقلماتعالىالتهانولبمن81والحسن8وأبئا5والجنو
الدهاءوسفكوافحاثرابافيبرههااألرضاقولثةبلنالعرها

واسرافنالاكزهمملىؤأظكةالمالئمنجندابهمالةأفاترلى

لهمالالىصعدفاللصزأفياحمهنوابليمىاسرممننم

عليهالةامؤبانرصاهوالطاعةالبابباالجعهادئاخذنف
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ربرظانهنفارادافؤطالمالبئظعىاشبعلبهفئابجدظالم
هرالهردبادتخهءفادمفكوفساديختهطوضميخبثلهم

ااالرفعارةالىوئهانباهعمهنعتهمخماوابانةبمبركةن
اتجحلالالئكةعنيةحلىتطبقولهاشارهاأفدممنآدمتجل

وافهفبالبهامنفعلخونةءالدهاوبسفدحهانجسدمنفيها

والععببرعلبهلانحبىنجبنىوالذىويفالفعلهكذابمراداع

نوماالخلئبدهمنالمضهروالسيةالويزاممنبابهماوورداليه

اصاطبروصثااماهنالناساروهاجدافللوهربمونوها
ئابنثامندبهاالهابششهاليصفالدوةامقبلالخفات

واماصلاطةولرمنوردعخبراوتعالىةامضدكااشق
بلوألنكذفالنصدفهيفاهيهموعاالكناباهلهنجاما

اسافيدثنتهوالنقطعتعالىأقهالىلهونكافيهشوفف
وطيلامهدالبحد5فيرممتاومعفلةمنقعلةعهمروواالذفيالى

هواألربئبخودبعوألنبالاالاصاهناونألتموهااالهد
اشدولوتعارضالعيرافاخاألثيوألاريماكتبفيانظروا

الصدقوصذباالصوابوخطاحقألوباطالهدهئةوحبرة

بمنلمماالنءالحفالدونءالسفهاشانذلماامثالفىواظوض
ابئباعابوقالءهطرفىكاساانالتحقيقهالىسإلل
ونقهإكضاباهذامربانهالفالحةلعيبقوحشيةبئعلىبئ

ئلثةوضعهنوجلىوافصربيةاالغةاألىانكلدانجيناسانمنا

فوكلـاىوسوسادوعربتوهمقدماكاله
زحلسنىآالفستعةمناالبحااللففيظهعروكاناالولوفئ
ظهورنوإئثلىاونمعهافرزحلهيهابشاركالئااللفوهه

اربعةمضىبحدظهورنوالئاكواكلهاأللفهذهآخمرفى

نظر4وابمنةىآهشهوالذىحادوراهنمننةآألف

الى
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ثهسيةسنةانفعشرثمايةنفوالثافهاالولزمانماجمأالى

االسالماهلاخمتلوفدعبرعالعاافاالوبصق

اهـةرصقعباسابئعنجبيربئصعيدفروىايضعاسالةالمهذفي
فذياسنةالفاليهماآلخرةصحعمنعةالدفيااالافاعنه

آللظصالحابىعناالعكعنشيانوروىسنهآألفسبعة

قاالاتعنبهفيوصوعاةصسآألفةصمادشباااألحباربيم

زمانكلالعرفافىوحمائةسنةفولسةالدباماخالفد

سنةآألفشةلالدنجاظبهملهفقيلاالنإلدمنهفىومنمصها
فهماالةارفئعرفيالةعبداعنديناربئعبداطةوروق

فبالكمنهناجلفىاجاللميقوللاللهمولرحمحاقالانه
ابىحديثوقىشانالمعاخرجهاامفربادععرااوةهن
باكممحرهشاوالحقبالدياسدسمنهااليعمعاهاغانونالحقبهر

مانجايعقوببئاحمدبئصناطابومحمدفالوخهاالحطه

يوماوخيخااربعةمناجزالديخانويلاالبيمفى

الفيوموالسنةآالفسمةالدنجا6ئتفاذابو3وصدسخحا

وضربياجزأجعلنافاذاسنهالفآألفشةفربةشبنيهونشة

ومئمرونوظثسنهوصبهائهآألفاربعهومىاطفءاجزافى
ودفائهالفالفالفوعمثرونثمانيهاسنيناتخرجثلثو

اآلخرجحهنجمهاتصواناالفالفواربعونالفالف

اروقالالحقبعددهذاوسدسهشلالعددهذاعزدنا
الخبرصتهعلىمادلولالهمنالصساباطيىاجريربئدمحجعفر

فجلكمنهناجلفياجلكمالالملجهقولهفذكرواردا
بععتالمالسعليهونوالالمحمىعغربالىالعصركصمن

عليهوقولهواليسطىاصبابهباواشارءهاتيهأاساعهواالا

لومآلللسبقئدتانجعاوالسعهانابعثتدالسالم
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صاصتوالمثسكروبوآخرالثحاطلوعاولهاليومنان

صرالهصاهنكمفبلنمناجلفىكماجكفولهدلمبماالنيعن
بالسبابةواشاركهاشينوالساعةاناصتةوقحلهسأهغربالى

ذالثوصرااصلوةاوفاتاوصعنبمافدروصافوالوسطى

خنضافدربرنأنماالمحرىعلىهثيهةكلصاراذا
طىالوماجمأفضسلوصذلالقلاوبمثافليالديخيابوما

صلملهذلكعاخنوذكهننحعايكونانماوالسبابة
اليومنصفننىءيومنصفأالهةاأليوخرهنهالةأيبزلنه

ابئعناحدهعااللذيئالقولينفاولىسنةالفمقدارالذى

جعهنجمحةاررنجااانعباسابئفولكعبعناألخروعباس
الالمعيبعنهجافدزوكذاالكانواذاآألفسبحةخرأال

ناذاعامهخسىاوذئايومنضاحيانهذثائمنابائاأن

صانمألفمهاالواحدندراقااكليامهنبومنصفنلك

آثىستهالالممليهقولهوفتالىالدنجامنالملضانهطوما

خبرالالمعليهعنهءصاوفدذاللثااوعرسنةوخمسعائةسنة

ناوسنضاالفسخةهاالدنياانقالعنفيلةعلىيدل

الحضهبرتهريرابىحدضهوهرغبرالىولالةيحدلمم

الدنياانانألبرهذاعنفنبينالديخاسدسعنهاالعمماطعانون

هنهوالذىايعمنجثاةوذلماسنةفسضةكلها

الواحداليومنوالديخاسنىهنشةالفقدارخرةاالايام

اباممنابامسمةصهبهانهعاومانالدنجاسدسذلمةهن

ضتوفدالسيلىالقاسمابووفالستةآألفسنةوذلمااالخر
بئيناطلىفىولبسملبهابنفاليوآالىصملوفاتمناظعسعائة

فولهئولبىنجالفهالوصودونوغهعذصرممالئئهدبشها

ملىارنادمنىهابر3نععفاالهةهذبؤخرانةايزنن

عاال
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علىبههايقطعكهانجأوانساعةانابمعتقيلهوالفىالنصف

ليعىاتوهومذائيتاويلهفىنقالمدانطبرىيئالوتمصة

لحينهااننفربهعشرعنهكبرضرعةوالنيالساعةويمأبدهـ

بمثمتنبلوفلألةااعياققالوالساعةافزبتلعالىقال
لورظمحفيقادالوآخرمدركهناللةااهدنحببناداصبا

بحداآلخرااللفقىبعثانماادألمعليهاتتلضااناوكن

السورأبرائلقىالمغطحةإطروفألىونظرناسونفهضعتما
حقنثابسطعالمنوللئامجهحرناعشراربعوجدناها

وئثةتسرائةفمجئجادابىحسابكلانعددناخذثممر
ببعدفلبصىوفاكلهذهاالوراائلانعالىاقهبمهمولم
هذاالىاالشارفواذهابعمقوهقتضياتهابعفهنيمونات

ثةالذىالسابعااللفحديثمافدمنالماالسحينهادداله

هناوهبحهعنطونانلمجالحابانكيريخهامالماعليه

امثراطياجفقدماومنبعفهفريبوكلهبمنهأوهنوفألله

ان8قالالسالمملاةروىوند8بضةاالالتابكمموممن

وانصنةالفوذفااالخرآأبامنبومؤهافبقاامئاحعنت

الانلواققدمثالهدتغيمثالحدتفقيومصعفعتأصا
وكونهقلتخلدونابئلظبافيةواالمةافةأظمسانقضتقداذ

علىاالمهيلالذىوعبهالمنعوبلوالظهورالبقنضىالبعد

الئحديثفىاسمقالبئاسراكخاب8فىوفعهاهوانماذلما
اسرحينىواتوابرياسروهاالجهؤداحبارمناخطب

الحسابيهذاالمدانعلىتأوألهاوالم5القطحةاألحرفمن
ياالمملالنبىالىجىوصاهالمدفاصنغالوفياحدىفلغت
المراسزأدثماراداسترثمالمصفقالفيرهذامعهل

ملينالبصفدلوظالمدفاسنطالمنوهامننشعدىاحدىمكلنت



هؤنالافطةه

الوظعنهواذئجكثراامطيتءااقليالألفدرىحئمحمداهرك
سسنواربملسعهـائةكلهاصددهااعدللهبدليكممااسرابواهم
اكلباامهناتىآياتمنهلىتطقولهفزلمقاآابئقال
تقديرعلىدايلالقصةهنبقيموألاننيىمنشبهاتاخرو

ليستاالعداداتملىالحروفهذداللةالنامددابهذاالمله

جمونهالذىواالصطالحبانمواضعوانماعقليةوالطبمحية

جمةرصاليطالحاألصوندمهورمئمتديمإنهنملافىحساب
هنوالدلالذلةفىرايوخدمنحيىواضابرياسرثاوا

والعلمئعالمطمنبالمجازغفالباديةنواالنهمابوداكا
شالينقفونوانماموهدنهكتابهموفقهشربعتهمممنحئ
دبلالسهلىانالينملهكلقىوامالهننلففهالحسابهذا

ماابئاشاذانالوألههاشهىذلكمنادعاهاعلى
ومةقولهظهركذبوفدسنينثروعائةثلاالسالمهلههمة

رهاسئهنصهنواظهالماثةدةبنلرهحمثرابواودا

اضبروانالمنجاناحراسوقالءذلئاعيولملعيرلزفا
دليلهموانفبهمابخوةوظهورالعربتجياثانوشبروانصسرى

يئاهدفنرنامربالدوارهرهشرفهطفىوهىارهرة

برجذلالعلىالدالالقرانطألوالنسنةوشينالتمبو
وزبركمرىوصالقالشرفهاقىصماجتهوارهرالميرأن
الحربالىويننقلفارسهنيخرجاالاانفاطهذاالعنفيرجهر

وفتمنسنةبنوارةنجمسالعربباصئمالفطوالبهونو
ديلالمئزىاناجلهنبافىوقالمثعامربانوالقران

اثلعةهناشقلفدوالقرانالربدبلارهرئلبيرفبلقدرسظ

لةاألثوهذابفعامربدليلوهوضهاقربالهبالىالماصة

وسنونالفوهوارخردوربفدراالسالمهالملهبفاةنقنضى

ةس



كههاالئسانلحجةهعرفعهالىممانس

فقالذعنالحيهمابوسبروبنكسرىوسالثهسيةشة
ةابئايامفىوصاناروىنفيلوظههررقوليل

ستونوتسعائةوهىؤاالكيالقرانمدهبقدراألسالمهلهنبى
نقرباابرجالىالمدههذبعدالفرأندفاذاطثهسبآسنة

لحيئعذاالسندفىهبأتهعناافانشبلوضعونضبرالملةانجدآفى
انعلىواتنتواقالالظنخالفهايوجبوتجددلايخز

باسرهاالمكؤالتتهالئاحئوالنارءاالءباسنباليكونالعالمخراب

االصدبرجهندرجةوعشريئاربحااالسدقلبقطحاذاوذللة

الملهفرانهنثسبةسنةوسنبئانةبعدالمربخحلىهوالذى

المؤهيخأاساقهصبدالىبعثةشوهىزابلمقانالاانلقالو

الهورنالمأفالمجبهدبةجملىفاددباناسىمجكيمالمائن
عقبئواتصالهعقبعنالمالقنجروجفاخبرالحباسلئمياعن

ثمصحيأسنةدولةاوالقالديفينيتغلبهمالمجمانواخيه
اروموالفراتنيهلكونالممثرقكالهنالزكمريظحاحالهميسو

ااطككضبمنقالهذأالثايئكاالمامرنلهفقالمواث
قلتشطرنجالوضعالذىدىاهاداهربئصاحكلمعنو

انقصتفدواليمطوقيةهمالدبمبعدظهورهالىاشارالذيئوالرك
مداكندىمئابئبعقوبالوةاصابعاالفراناولدواخهم

حدثانالملهقىووفعسنةونحونوئكسةاالسالمهله
ابوداودخرجهحدبثقىاجمالىاإلوعنمنداظصوصلىءدوأت

تناسوامابااانمعىادرىماةوالتانابئهيفحلىعن

اندصساضىننةانالىفننةورظهنصملاهةرسولهافىكواللة

لتهو5اوأسمباسىلنافدبااالفصاعداثلثافةمعههنبلغ
الحدبثوهذاصالحفهوعبهؤماساكتداودابوعلوست

معهمانهوخةهاللهايانقىولفوفهومجلااناذ

8



هناعلاانعلةلهه

فيرفىاطديثهذااسنادوحوفدامابدهامجودأخرىآثارالى
حديثهنإصيمينافىفوغالوحههذافيرمياالسقدتلب
يموناثفافىكخطيافيناسلاقهرسولمظلايضاظيفةحط

حفظهمنحفظهمنهحدثأالالساعةفيمالىذاكهقامهفى

شيثاماتركرىابئوإفظهؤالابهأفدىلمهنسبههنونسب

سحيدابىحديثهنالزمذىكتابوفىيخراالاساعةاقبامالى

ثمضهارإصراصلؤبوماصعلأقهرسولباميالظاظدرى

هحفظبهأخبرنااالالساعةقيامالىيمونمامثميأيدعخطيباقام
مائبتعلىعوالكلهااديثاالوهنسيهمنونسيهضظههن

كقمودالىألةيرالفاطواألضايفقدشامنيناصق

بهاتفرداوارنادوهذوماتاهذامعالفامعلالشارح

رصاالقىاخلغوأاالئمةانمعكزعنضااطربقاهذافىدأودابو
هذمنألحدبثهذاداودقالبىفتالئالغالدههتهمئضض

بئاحدبنعدمحمدابوافقيهاالحافعاوتادشذونامحماتا

الدنبايفواونالبهودفانالناريخفىانإسااخنالفاهاوحزمبئشد

واهاسنةآالفخعةالدناينولونالحمارىسفاألفاربحة

وهنناعنلىهحررفعددمملىنالنقطعاألسالماهليعئنحن
ماتطباتلممالنفدظانلاويزااواالفسبةذئائأدى

نقعمبلخالفهسلعنهعءبلحلفظةفيهصملةاولر
غاشهمابصفهاقهفالنعالىاقهاالبعلهالاهداللدنيااناعلى

صلاقهرصولوتالانفمهمخلقوالواالرفىالعصاتخلق
عرهالاواالسودالئورفىابمضدااععرألاالكمنجلأالمق13ما

اهلعددمفداروعرفندبرهاهننتوهذاأليضاثورفىالودا

للدنباانعاألكزوانهاالرفىصورهنبايديهمهاونهاثسالم
والساعةانابعثتادألمملبهقولهوكذلماامةاالالرولمهامدا

نبنلط



هاالناناجةموفنهالىثامما

النثاوقدالكلسصوالسيابةالمفدسحبناصبعيهضموجمةكها

معماتفصعسفااحدالنعالىاقهاالكونمىالثاالعةبان
فئااراداذاالسبابةعفياوسطىافضلالالقربشدعئانما

بذفايعفكلناالصبعطولهانسبواالصبئاهابيهةنسبةألخذت
مملنسبنهننكيفانوابضاباطلوهداالساعةتفهئ

ذئمنافهماذوصذباالئورالاصسباشابلنافمنالىابانا

ارجمانةبحثمتذملولهالتربشدارادلنهاالم11علبهانهنصع
اينبمامدداهذاكلنظذاللدنجابئبماماتحاللىواقهؤبفمط
فهوهامضىالىباالمظفةوشاهنهإفلتهسلفعندمالهنسبةال

ذراعقالعوراولرفهفىلضهضىجمنانناهنصلفالهالذى

لاظرظابئامةعدمحمدابىاالبربخطرأبتغداراط

مبعونوامثمانلهبلدابالهندراىانهالزشىمعاويةبئعدحدثنى

بارجمابئنرضبونجةباالفدصشاككبنبئمحمودوجدوفدسنةافا

كنبلمكايةبدوالاوالذلكلكلاناالعدابولظسيةافا
اواقهبحدوهنتبلهناالهصوهةتبلهجوداإحالماهنشئ

المديةبهذالمرادحلالدنجااماطيلقىوهذاتاظرافحهى

نثامحودالسلطانضياالىصنيربزنةوجبلداهتدبا
اقدأبددبرفوالحكوشهاودارالهندلدكةالفديمةالمدائا

اقاجودهيابندةاقدمافىوتنلوهاالهئدارضفىازماناس

انيقالحئجدادارسةبلدوآبادففاآلنإميفال
كاشههذوقنوج5اعواهةالالمملميهآمبئشيثقبربها

وهوطنوحامئعشرقاوشنىناسىومجعحائرابئاثوراسىصقط

خبرقىولالمهاتاآلدرجثمنقوياصنةئةثلظنذمئوطخاصئ

مبالنوألاثرهخهبمقولن



النالإفعلة65

وفىعناخرجئهغربئشرفئء

فمينىبداوانبدانغيدتفان

إدثوالمنونريبهنبهاحلىابلقععوهؤضالبمفهى

لموعفاالهااصوتغيرتديارهماوخربتاهلهافلتاظؤوناندهر

اااالرسشايقولم

الخبروهاتواجميعاوهذايهعنهممخبرفلألوبادوا
ةمحمبرمضىهنفطيناففىتفليذاعبرإنفئه

ءاالؤايئثمهمفايئ5اثرصالحاممنو

صفرافاسعواماالنالبهاولياتالمؤتفهناحمالويقط

احياغبرواتءاموايضاوالمفرواماقالعهناالبدى
صطءنحوراو

يمياالاالاليعافيراألاندميابهايصوبلده

دموالهءناالفكلهارسودواقدماالبآليفنيهانهاواال

رفنهفتافاالداربالداروماةصقمعهداذبئابالناسالناسوها

وفدهذاراغبونرباالىواناراجعوتابلىاناللةفأنا

هنابعممطكالها8لمعأإقياثاراقكراهةالجح5قاكخاباذكرنا
واهلهاقوجحالهنوطرفاالعالموعرالدنبااهديانئذلمة

الجملهعلىواكالآاجيايمواختالفإمالمااممبهر

انسابهمفي

آمبئعكربخلقهالعالمهذااكروتحالىسصانهةاانبما
بينوضالفعنهفامشاحيفاقوبنهمارضهفاباسالفهم

أمميم



16االنسانحاجهوفنهمالىعثامما

فاتباويخنلغونبالنسابرفونفبحطباةالاظهارااجيالهمهما
اصلبابفزقونوخالوواالمذاهبواسبرباتجاصونولوانوا

لاسعراونووالرومافرسواالربهنهمهاتواابمواألفاواالديان
والستدالهنداهلوعنهمواربمالحاثاوالصقابةوهنهموالبربر
المغربلوأههعرواهلالنوإهلىأصىواإبهودوابابلىواهل

اهلوئموالمجوسهوالعحاايهودوأانصهـارىواالمسلونمموه
المجاشراباصوهمالمدرواهلوالحللابخاماباصوهمالوبر

الصبوهنهماالهلونضرطاظواهراالبدوومنهمواالطمالقرىو
واالفريقيةإفارسيةوابرانيةيالهطانةألىاهلوالمجمحةافصاواالبباتاهل

السنضهمووالهموااجناسهمخالفوالهنديةذالبموواناطينيأ
هاظافايوزعرتبماارضهاعتهارقىلىتهاللةاهصليتممواحو

آثارظهرفونحليمخصوصياخهممب3المحاوصاجاتالرزق
لمافيآلياتذلمافىاناوحداجةأوآياتالصححةوجمائباقدرةا

لخفائهواالبماالجبالاهشاتافيأضحفبالنسباالهممازوان
يتعهافياىاالكانابهذوزهابهارمانبدرومماواندراسه

االياممحااقعلتاذاالواحدةاالههاوالواحدابليشبفى

اهلمنصشيرنسبفىوفعاالحقابعلىإطوهاوتشحب

اخقلقفاذاالصبماوتطانوالبربروالفرساليؤالنيينشللمإطا

نابظهركلاوىالدوفبابئالمذاهبفبهاواخنلصااالنساب

ئالمشالرناتمنفصلىواكاالحوالبشياهدادطماصحةعلى

وحماتالعبائلخصائصمنذلكالىيرجعوهانوالمارمات

مالكوسعلنجبمفانعاقبهمننقلههمففيونالئفرقواباصصا
ماوقادذفثرآدمالىشبهبرفعارجلعنتعالىاهةرحمه

بهيخبرهنوقالثذكرفاشاصيعيلفالىلفةذإاثبعابئ

انابفىيرنعانابضاوكراصلفاالهمنبهصدرحهذأوعلى
ش



الناللقطة6

يخبهنوةالفحنبئفالنبئابراهيمشالانضلاألبخيا

لهمالبدهنؤالذيئتاقولهتالاذأبمهمنو
انهعباسابئمجدبثايفاولحتبواالنسابرنكذبلظةةااال

النعابونهافشاكذبمنلظعدنانأبىاركربمشببلغلماسل
الىنضرجهالةالشفعاعانههظتجماابصاوأكوأ

ءوالغقهاالمحدثيهأاثمنثبروذهباالسندطالتعنذلمئاغير

ولماالنابقىأرغجوازاالابنهارىواطبألىوااسيقابئالم
انسبتالةارضىجمرابونمدالسلفجملمحتجيهةيمرهو

وجربئعبلسابئوكذأالعربولسافىبلومضرلقربمهققريمثى

وارهرىشهابابئدهمةهننوطابىافيبئشيلطم
فييمقىايهاةااطوتدعواواقاجمأاتاةامنوثحيرسيريئقوا

ذلمةاوكاحاكوأليلهوالورائةتعصبشلفيهالئرالمسائلهن

كانالذفعىالهااقرشانهعبمالنبىنجبااوالدياتفى
روأليحاناالنروكامنهذانانالمدنةالىوهالجيعثة

منوكذايخهاالشببعزطعنعندالفةاظوكذابهالجاهل

الىدعوطهمنهذأوالمجمالرببيهةقواالسترظالحريةفىيفرق
يمونأنيخبىكالؤخرفهاالههذافضلوبوكداألنسابهعرفة
يعنىالنساونبذهناهاهنعباسابئحديثاامكو

فوصعباسابئطربقمناتهراععلىااشرففدعدنانهن

دنالعهبلىوخرجعودمابئعدموضفانهعءااللوظ

بئابىافيزباددبئبئعدنانبنمحدظلصلالنياتطه

انهوالبركىييم11بئزيدأسلهاموفعمعرتتالالرساامرإق

ابراهيمابئهوبلواسبلاباتىاأواعرافاتابتاونبت
طهامنفسبهـالسهوزدىااالناكلالتار6طهلميموابراه

منوآمنجرآئمكلاللممللمنولههحئهعياانماوناالصواوه

ابلم



6االنسانحاجهصرفههالىتمامما

وصندلصلبهلالسابئدونهومنيسحاانيريدالتراب
شصلالئوابهعيتانعبينالمدبعدملىإلخباربألشاقذئا

عمئراوشعةاوابآاربحةلحابدمعابصوناندالطفى

عدناننسبقىلرذءطههذاناطولالمدالنمئعروناو

منووماواهاءالفريقبنهنحلىكسكالحديثقيبقف

الىرفحهاالئمةضففقدنضرالوجهالةنجفعالعالنسبان
انبرعبدعرفيابى7وحزمبئمحمدابىوالجرجثشلملاني

علىايسالمذبايةمنواحدلانإبابافىقاطو

الئرقعهاالىالنومللنالئبةالقراالنسابفاناطالفه

نالشرعيةاالهورفيالييالجاجةلدصرصهااالشنفالبضر

ونسبملمالنبىبمحرفةانيهانوفرضاقلةوالهاوالبةواانعصيب

منمحدواالسزتلقالحربةفىوالمجمالحربنبوالنغرفةانرالفة
المصةبهننبنابفعاألعادبةاالموروفاءطهمرذكعزطب
هاظفىذلكونفعةوالمطالبةالمدافعةبياتكونالىييةاا

ضرالىنينسبيابهواصلكانوفدطاهرهالديئواخااال

انابهمياهنقالانهصمالمعثهوروىذالثظنلون5يتساو

واماانؤيباللمسبفىظاهرءطهوهذاكمارحابهتعلونمأ
ئواهدبالاالمليهايرففالالقالمدركالحعمرةالببداباالن

راصاعليهايرقفاذالاالحقالبطهلوارهانلبحدوالمفارنات
راههاقىوجهالبمونانينبئفدمنهذااالجياللدروس

شنلالةوغيرماللثاملآااهلهنذهبهنالبهذمب
هتامنمدنانبعدفياصعلقولهجهوهذاألبحنبجمااالنسان

العدورتثعالدارسهومعالمضطاولةاحقابماكلماللسابرناكذب
واللةنتلألبضهرجهلهاالبتعبرلهاانمعمنهاهئأئبا
الجلهعلىإمالماانسابفيكالمالفىإلقخذوكالصوابالىلمدىال



ناباةافطء6

ادجمأااندمولألنهماليمهاواحدكلتفميلونزك

السالمعبآدمفهوالخليضاالولاألبأنعلىائففعاكلهم

ناطانمناألخبارببهةفأةفهلريذهاابلالضزقىوغ

دوكضعيفوهوآمنيمنزكوايخااأنانالطمو

كربم11المصففىوفعاالهاوذربتهآدماخبارمنلدبناولبا
اخفابابنسهعرتاالرضىانعدواننقوااألئمةنبمعروتوهو

انجبآئهمنانهالالعليهنرحصسءالىاجيالبعدواجاال
ئفوهحدودوناالجالاتفيوملوكوأدريمىشيتمعل

السرالنجألوالموحدونومعنيالكلدأنينشلانحلبامشهورون

أصماولدهنوانهمهمالصابئةامانوزعاصكونالمثوهم
اهياكاهااقباماوبصوااعافخاكقواضوبئلمكبئ

الفقدوالموحدبئاىالكلدافبنحزبهممنوأنطفبتهاروواصتزأل
وذصرونحلنهمانسابهمفىمفالةنبألالصابئضاا

ذكرياوالحراقانمأبئوالبابانالمرياةرخهوداهرأيفااخبارهم
نقطعوادراوفدهمنوامعنرواحألماعلىهماستيال

افرودلذلئاواألجالتالصااهلهننالمرياانيقالوفداثرهم
إمعخذااتوايثاافرساهاوكهنإضاكباكلىالمسوهوواألزهاق

نرحزمنفىانالذىاطوفان1انعلىافياالمحقغبنعد

وهالورالىخرابمننبمااجعاالرضبعموانذوبدعؤ4

ماالرضال15ارفتمبواةولمبهةاأئهربهواالذيئ
بئلمكوبفالالهبئؤحوصلخيقةابانانيادونلههن

ومواخغويقالاشغوبقالاخوخوبقالاضوخبئمترشع
مهالئلبئيردوبقالبزدبئاصغاابئقالهافانبىادربثا
بئيانحاوبقالانوسقبئفبننوبقاليئظابئيكهاهوتجال

وفرهصءاابئنسبههاكذااقهعطبةشبتومعىإمبئشيث

مق



56االناناجةمعرفنهالىكصمما

يناخفهفيهولبحانعبهالنورافيوفعوصذااالثمةمن
هراللسبهذاقاحمهالواغخوخاناسحقابئونقلاالئمه
ادريمىفانالنسابينمناالكزعلبههاخالفوهوالنبىادربا

فدهوناكمااطزعوقدنسبهعودفىواللبوحمجدلبعثعدهم

عندهمكمهالحفىباالمامهالمشهورهرسهوادرباانابضا
لوحاخووهرالهئابئصمابأولدمنالصابثبهانيقالوكذئا

هذضبطفىالذىانرالفاناعمجدمنوشلخصارانوفيل
اخذهاااءاألساهذفانروفامخارجفىعرضانمااةاالس

لغهغيرمحأرجهاقلغتهمفىاطروفومخارجالنوراهاهلهنالوب
العربفزدللعربلحهمنحرفيةفيمعوسطاالحرفوقعفاذاالوب

العربتحذفهفدتاطرأشباعوكذلىهذاألىوئارهذاألىتار

وأعيهمهااالهذفىإضبعاااختافههنافنالمجمكالمنفالتاذا
نبنولوناالفرسحقوبهلوفانااالبحرفوندااوالفرسان

وأنافيعونافنسبهمهابةوهوبهوهرتهوآدموانفقعببابل

كطاضاوهوالزدهاقلعثوانهفهومهماباقىاالمافريدون
االنسابهذهفزجحوفداخبارهمقدبهرووفبلهاالمملبمعه
هسلىعناخدتاذاالفدهينءاالنبباقصصوكذئاالتوراةمن

وتدهاإظناعلىويفلبالعوراهرجمهنغاومنيهود
شياسرائيلالسالمعلهوسىبنسباتيرااقىالحنايهوفعت

والفصصوالنبملبهةاملواتآدمبينوهمبدنماونسبطاالب
وامابرالمعقلواكإمبانمخاتحرىيبقفالشغاليدخلهامر
فياغراضهممجعمبالوراهنهياضعبدلواآلمعمانمنبفاذما

ذلئهانجمهفياخارىاعتهنفلهاملىعباسابئقالففددإننهم
ملىلالمزبهابهاالىاالمعناههنعمدانافهمعاذوةالبعب

وبشهدبالنإوسلوحرفؤبدليهونمالظمعنافىماوفنتاللهبخيها

11



هنابافملة6

نبدأوأواوةاللةحمهافىالنوراةوعندهمتحالىفولهلذلئا
وغماواللةفيهااقاوراااعندهميمنلمالصاظهاوراةال
صنى11فانمااليهمفيهاوالتبديلالعريفنسبهمنالكرمالقوآنق
طريقاعلىاتالكلهقىبلنبديلبطرفيااناالالهمالتأويلبه
فذلكهبنعتاكضابهأمجمعنالمزوتحريفافبعاوعدملمإةا

فاقاألفىانتشرتمتءوجماذهبقدوهدكحهمالسيهاامادافىن
بمنولوالجاهلىاوالهافابطافيوهمالفابطاسنوى

نفنطرقالماالبذهاباقدرةالذهطبذدئاميحفظوازح
هحتفغيرضرفوتبديلاخابىافىالحورافالىذلأتجل

اذاهنهـاخاعدالؤوفاذاهعيمكنومهـاحباتوحممعلمن
المغسريئونقلهإبونافااتفقاثمعنهابمثبالذنئااقاصعداتحرى
صاموءساثثةهشهماألمتفرصةالذيئنوحولدالةعيا

األصغراوحاماكبرهميافثانوإتوراهافذكرهموقدويافثو
ذلماالزحةعصيثاصاثارلهقىانطرىوخرجاالوسطوسلم

وفاالتوبكاابابووحاماروماويافثرباابواسامأن

مةوياهءادووفارسواوألعربصامهاةوفىوداناصهاة

األعوإااوطةاابووحامجهاصوياجوجوابةالصقاوإمزكابوأ
ثثهخا1هتونجهبئوهبوالميبابئعنوضلهابربروا

رنزقالمحذكرهانقلهنالبدجملهفبهااالنسابفاغاتانو

نقلوكذلكواحداواحداالثلعةهزلىمنماداظعحابئفريعفي
طوفاناقىاهالاروىاوصحانكاسكلهوادلنوحنانهبرىاا

برطاحمهطوفاناقبلهاتاخرويامالربعيهوتىا

ةاثاهنهرانماعباو5بوناطراسوادنهئلموتال

ودذفءفاهاسعامةاالخعاربهومحةالباسهعااجمهاعلى

النابينباتفاقلجبماثهصملوالتوبنويمأبراواخنالفهمعلىالرب

واظالف



576اينسانجةطصرفةالىمىمما

سامالىربكيرالهنسبفىاوذلثشاريمفىهرأنمابيغهماظالفو
خسةاولداشكاننوحبئسامانفهعأابئنقلهفالذى

وعذأغبموشوداوارمالوألوذوارنخمثحدهمو
وبنىالموصلاهلاشوذبنىانواتورافىسةالخههشهذكرو

الوذولدالنورافىبذكرلمواالهمازهاومخوزسناناهلغابم

طهممهمواوادامناربهلالوذنوعقأابئوفال
جاامةابقاااوهندالفارسوجرجاناوعالبفوه

وراحلبدبلونهماالفرقنوووبومطربنوهزانوصولفمهم

وعقهصرفراعنةوطمابرابرهونجوناطجمامنءوإروظ

اهاابئتالالوذواهـمنيماوضصمبئعبداتقءاستنرافي
وفارسةاحىبايونوصاسميماولجإيقإواهمنتو
عوكهارمولدوقالةبانفارصهويتكلهنقصالمثالىخهمرهافي

قالىوأالالبااهمومزءادعوصولدوهن8عبيوهكلردب

باطجرغودومزلجديسودفيشولدومنوتسالى

اخوصصبئعيلالكلبىفيهئامدوظزاببوانئامببن
بئارمابئموالوذاننلاشطاقدهاعنحزمناوقألعاد

اخويئوثهردجديصحوناقهـنعالقالزوعوصاخوسام

لمادظعبووكلهمملحىعطابناضفيعالقواصمو

لظارمبئدطابئائجوانارمابنمبئعبدانوبذكرون
وجدبسوطسمعيلودوشدالريةاساتاللةوفهمطرىا
اماربةاالعربهنانبقالوربماالمجاربةرباهموكلليهاوائجو

األرضوجهمفيولمانباطةربالهاأيويعهونايضايقطز

ثمارمبزدلذتكواهلفلىارمتطلإتطنوقالاحدعخهم
محمدبئهئناموقالطالفهموارهانأرموإدئرلىلفصهلكما

سريانبشوانالممثيوارمفيقهابئبؤندطانفبطانالكلبى



النللإهطةهال
ا

نيهلوظصامبئأشوذولدهننارسانأيضالروذشطبئ

ثالـوألؤبئائجءنااههمصلىوقياشوذبئطبراكبمابئفارس
بنىمنكهوالكر5اسىواألهوازمالذكرالنورافيوغيمابئ
اهلانظنئلالطهذالفلهفارسيالدنصلهازاالوغليم

إلبربرأناايوقاقيافىدومنانهمالعصبموفارسمماالهواز
عروبئتارانبئماربمنثميلةوتانهموالوذبئعيئولدهن

ارموادالؤراقىلروذامبئضعانمنانهمجحواعابقبئ
يقعلموحولارابعومثعويالوهايمقافىوعوصاربعة
ثرولدهنالجرأمقةاناألثئهذاشسبرفىاسراشلبئعند

عنهفوبصكوهوضالحربهنالديردارانفلوفد

ونيطابرانالولدهناربعةالشوذانصسصابئونال

طناتمنونررطواوالصردالفرسايرانفنباصلوجرموقو

الدبباصلهنوالموصلاهلوالجراهعةجرهوقوهنادسبانوانجعا

هربئونجوطإصايخونادارنوددوئأاطرىاالالجبالواهل

بئشالحانغبرهاوفىالتوراقىنسوهالكذاارنخشدبئشالح

ادىوصاحرانالفالتوراةققيننلويالموانماارنخثدبئقينن
ضعبفوهوارنخشدولدمندالونانضهبةكندااللوبة

وضدبقطنوانعهمااوادامناصيأدوبرطانالتؤراهوقى
هكذاالعربعربتحطانهويقطنانالنسابةهنالمحققين

كميرةشحعبيقطنوهنوشعوالسالمعليهابراهيمقانحوهن
مضلماهعربهوالمرذاذعملهاولداهنثهثلذكرالوراف

وهمبأوصاسلفاتاأهلوهمإفاوحضوروهميارمجرهموهم
زوتحوهموهدرماوتوكهـالنوأنابحةحبرمنافيأهل

لموعبربخةوهىأحمإبمفلناخرىوثمانجةخمسةءهوال

مهماليونااىهنوالبههائئنفسرعلىنقف

راحاي



6االنانحاجةموفعهالىكحامما

افعابلوعوثالوفالوكماوزالوراحب

انالنسالينمدوصآفيو5وصوبالوايوفر5و

الكلبىبئهشاموقالابهمهنىادفأليقنولدمنجرهم
مييافثواماءاعوافهغطابئنوفرمائدوالالهدان

النساجمأعنبألفاقمأجعجباجوجوامقالبةواوالصيناكلكاوادهفن

افورافىوغهاعلىاواداهنلهنوضالفآخربئوقى
هاغوغوهاذاىوءياوان8وكوصوهمبعة

مقاابئومدهيقطيراواهاخوقطوباللو
ريفاثوواشبانوتوغرهاكومريذكرولمهاذاىحذفوهكذا

وانرزراهمتوغرمااناألسراصلياتقىوفعوألورانثافىكذاه

برشوصليلويتنجاألفلهمريفاتواناصقالبةاهماشبان
لروايذلموكوعيبنىكاهمصالزكوبوشنالتروانرزرهم

سبدابئحهيونتوكرماهنانهمهرفلواهماةاكاممصمن

وانغلطانهإظاهروايافثبئسويلماهرريئبئالزكالى

وهماطغرغرامنهمكثيرلخاسوهمعيهفهوكصمور
نهمكلنالذبئاخقوالحزلفيةاومغاجبارضنواوانرطاوالتتر

اأالصفدللهياطلةويقالاظ4فهمنالذيئياطلاواةقيالسلى
وئهماظغشاخويقالوالقغجاقواظزراخيراافيكااجفاسومن
ماكؤغعنوازكمفىوالئركحاوهنهمالالزولقالالنوالهيمك
كومرمنانهماسمقابئونالأجوجوبأجوجليبئءسراداع

وضهمهاهانائعبراقساناافيجمونوالدبماذاىومر
الفثبئذانلئمناالسرائيلييهأبعكاموجعلهدانإيضا
وآحمهياواناهاوولدمنالمذصوريئللبعةناثاهمذانوعد
وهماربعةالولدمنألصاناتهاالسراشلبينفعنديؤالت

هواالربحةهزلخمنموانونرشبحاوبهغالبشاهوداوربئ



لهالنالبةطلة3

قعدوبالواهاطوسطراهلترشيمقانويؤالنبائوإالومأبو

اهانويفالألمغربوالالنمزقاكهناصينااهلذهم
الويمنهميااثاالفرنجاثوهمهمابربرافبلةافريب

كأدوادنفهاشبئواهاضهملجانالاالنداساهلانااب
بحكاوعمديعاهردكالدااذأانقرضواوزدنجراحممانجمأاألسراثحا

رأحإلجمأاالضمضدإفرسافهـبمقطيرأاماهماألشباناناصابيهأا

طبزصمنوالزكاطزروأنوصىمناخهمثيهمجماظو

هنأجوجوجياصانوياوانمنانواالثوبرجاتابةقااوان

وصقاهردشعقاالإصواباناتبحيدةاعحئاكاهوهىكومر

ميال3ااآخرذاوهاكوغهنمابناواالؤطانومافىررخ

اناصوداوادههذهـمواهاحاماعوالتهيافثانسابق

ايصوإإفخىآكريخاوتفاقبعانويمالقبطاسنداوهندوأ

أكبوتوإصر5والوإدمن4بهاشوراةاافهوحهالىء
11ايرثسهأيىءصوخذطوضكوسقنلنهمرايم
11ينتلمهحاههنينفلثورأنةفاةفعووكساوحيممفقوش
أكرءولدخاءوونتصامءتيئاتاذلمعبنوواداهن

بئقلرساالونعوديطاههماوناويضورعكةنحدهم
وقالوداباضدإبهبرىاالجلوةفىقدساخربالذىشفيطاخت

اتبطاامخةتاصذمنفاهروثىفطتجعهوورعكلةان

اأوأمنوبمعئاسهدووهناضناألممكلبأجمأالث
نفبرإجمناابنعلوبمماوولردبمبهبفنوابهاموهةاسهـندر

احداتوإافىدهوهنفذكرصامبئضانواماةاالممىههت

نواوقوكرساواجمورىصيداهناصآلشاهمصعدونهنيععئص

بهااهوافايةافرالىيوشغعليهغلبهمعندهاوانتقاوابالشام

داودامامويربواالمعدسبببتنواويوصاالصاكنعانومن

عليه



17االنسانةحاهعرشاليسمماه

بهاواةاموأربوائافريقيآالىعلميهغلبهمحيهأإصمالماليه
يخاةادهاناألوآخعاأوالالمشماليهءهزألكاالبربراناهراظوا

ينضبهازيخفلعذانكئبتهالأزبغوإدهكااعلىمابهمكا
خاقاتبئجصمم3هلنالذبئجثابضاوئاضحانهؤالالى
ابالثاحلرامموصبأونابلسم18وخوادىاروفانعىهمء

ممهماةونعنتوانعاليهةواهماةوث3وأوضارى

شضاوهمالولدعنخمسةالنورأةفلهذكرصامنكوسقواما
ودادانداتإوهمشعادرعاوادنوسنهخاءورجودالووصأ
األسيرهتةوفىفتيهولممقكووادهنإنمرودااعاونيهاداوهكل
قعطوامابامولدهنجمنأالاهـوامابرفذأههوهميلةءزالجفى

قاعاسابئعنبرهـااونقالهممزأقااتلمينجهاثساألاكزند
الضوبةوانوندكوسقهنوداناابنىمنةياطبناصئداواهضداان

اساحدسابئوفألكنحانهنمنمءوالروزشكاووتزات

اهمسثلفادهمهلصذونمبحاموادهنكلهمانالو
اونوىنوابةالىاضوبةوابمقةالجبنالهوءنيوأدهن

شالهـوالبازيهإممااالءابامنداابممونزأنجاوا
اعقابهمنلمهمفلحامدومنايعرفيلمروىذيناتا11
هوانمروداانكلياامحدبئاوقألضامماااساإهالهاو
وأهالسبأاناروممرعرخولقاعردثوقالكنعانبئكوسقابن

وقهوهداويميولكوصقفييلألصهنالبربريعقةافرية
ذكرولذلكيافثوادهنإوراةافىثليصانعىألنهغالطاعا

يئبنوفىصامبئمصرولدهنرعابئدادأنمنالمفربحبشةان
ئاممالماأخروهذاةحامبئفىالثالمتهىاةصربئالببن

ابئلرذتفاصبلهائالذىوانالفالجلةعلىالمااامانساب
الؤفبقوونالهولىاللةواماضهفىخالدون



اعالناافعلةله

الماضيةواالممالرسلتعفىرخبنذكرطرف
اهلهذهبيهوالحدوثئلثةمذاهبإصالمافىناساناع

العالمهذااصمولقدماىالماقاقدمواوغيرهموالمجرسالملل
انقطاعالاألتصالعلىصورهاوانواعناصحرأاوشاداألفالكهن

يدمونالفرسلاوامنقيوهمواآلبادببهأالفلرسفةذهـءوهو

كنابعليهواترلآبادعهاحمهرجلدحهموفدونوعهمبدأان
وهوباواطدوثبالنوحفدم11وبالفارسيةمدصانبراحمه

افنااذااالنساننوعقىنجوىبعبنهاتاالتهاوهذالهنودهذهب
قىاصبددواافضضالوجودهقملماألتصالعلىالنوحهذاوجود

وعاكهؤااطدوثتقديروعفيالنوىالقدمتالمطاحاالنةمعاالمبان

لمبواببنهاالجحيمكنالافوإلعلىبدافيفامخنلفدالمو
لفىواالفروالتركوالمجوسانمارىواحهودوانالمسلاراىهذا

صورماوالطينابهودجميععنفوالشقحنجهمالنصرايخهورظ
مجيرالديئلمناصرالمفدبريتوةإريخالموأريختقوبمممنابىفى

وفدمافةسضهاخرقىنفرىالىالحلىاعبدارحش

افعرفىفىنازفيلتفاوتالمواضمبحكافىكتاببنالفىفع
ماعلىفائدهزباشةهعذلكجحتفدواققومالىفىوتاروالترك
فىهاعلىاناربخابدأوجعنهالفاالهوأصعالىواشرتنجهما

وثانهوالضلصالسالمعلبهالبمئعرابىآدمهبوطكماليهأا1

جمألمابنمرضاولمثوط11وفتهناعنبرااواعواللهةاظله

فافولكبرمافيفبرهاصنعوصذاالمدةهنيطاوااظلفه
دومالمجروفىنءآالسالعليهإبمفراابىمئدىهبوطقي
سرابريبةجزلمقىاصحرملحاشرهطابئنيانمئهرثاهنمةءا

ؤركهصدالةاوخالقاالرضادبمهنخلقالنهآدمسمىوانما

ابمس



ألعاالنانصاجةهمعرفالىكمىمما

جمداروحفيهقخالروحبغيرملقاسنةاربعينلوقيايألناربع
ةفربئالهنوكلناسضكبرودبىابلبمىاالاجمحونكلهمالالئكهله

سعردهمفوطبنهنهلقنارهنخلقتئمنخبرأناءالوظ
ظاهرصاالرفهـاعلىالجبهةبوضعوكانجمادالخبةالتم

موالتضصرالعاهلهنكثبرزعءباالنخاالالقرآلىظماك
هضلمنافهوخلقميحةأوأاقاحئااألحماآماللة

آدمبااللةفالمحاشئهنالنهاحهاوبخهوجعهءاص
التقرباوشئممأحينركداهنهاالوالجيةوجكوذهااسيكن

واكلرمالمنفالهيسوسفوءافاللميهأامنفتكونامحرهالثهذ

علهطاوعاففانحمفالناافدءصاكاك مسولههـهىمحرى

اخنلفوفدعدوآابعمقبعضاكماهبعلواالةوقاخألابئورقمن
علىهىهلالهبوطتجلآدمذيهانالئةابئفىلمإالا

نتموضعاىفىاخلمفونمنفولعلىءالمحانوقاواألرضيما
واألدلةالمججمنلهبداالاكلاسندلواقواقعااألرضمن
اكاالرواخصادىقىامبمابنالحافظذكرذلكفىاهـاللو

نصالجنةتالصقحيينقىبردلمانهاعىافاواطاألفرإحبالت
حئالمطهرالمتةقىوالاحزبزااكنابافىرسولههنوالاللة
واطجمةاسكوتواالنوففابابفىفاالولىبهلطايضواليهالمصرخب
شهالحلىالترآنءناامبالرهاداللةالمراموهذاالمقامهذايلفى

االرضالىمنهاالالعليهادمصطلمااشارتهالموافمحناصهادون ملبهآدموقاألولالثاقفقملبيلوهاسلدوإدانلهت

عرالنسنةونارةانهوايضاهروشلثبنصائةسنةالما

سبةبافهوكسيةشةثلثينمنقرباوتفاوقريةسنةالف

نتواعوطةستةاربحوننةافىكمثالمفدهحونتوتع
آدآومىحوهرآدمعرمنسنآوثلثينمائتينلمصضثوالد

ش



نابالقطة

لهوولدهمدمبنىانسابنتعهىشيثوالىافههبةوئفسبر
آخرابئلهولداتاماباونقولآدمعرمن54شةىقانو

536سنةىتيننلهوورالمابعةتنسفوابهشيثبئصمابأاحمه

قافاالهآدمعرمن93ياسنةاضىالءهالءلهووادعراذممن

ناربهذوولدوولدعدهبلغقدنهوتهعندآدمانالجرزى
عرمنشهعئربئولمضىلبردخنوخوولديردلدلمهالئبلوفاا

وفانهوكافتسنةعئمرهوافناائةتسميوعؤشتوفىخوخ

امالماعليهآلمبوطاواربعنجاواثأنجأومائةالفشةلمضى

دعينطالصابعهعندشيثواممهائةبتركالنواربخنقوبمفى

الهمرهنلهوصانانوسقزهضهفىوشفيشعمشنرنوخوولد

ولمككاللهاوالهخومثلحووادكةسوخسونةتسعا
وهوخوخواماسنبهةوعفر4اوالننفيزمنهفىونوكا

سةوستونصاوطاصةثاالعوهنلهصارلمارغفانهادريس
النحععرهنستةععثرئلثلمضىذلكتفااانىنلةرفعه

وسناسغوسنةسبحيهأسنةووخمثابمافةنوحوالدقل

ادربىاللةوبأالسالمعلبهآدمهعصهنالفووارجمائه
الفىوموا5منهافولهالمحاوبةاثسرارلهوابمشصالمذصور

الخاوفيهأفطازرركهانواعلىاعظمفانهخبرباللةتجطواان
ءعرهنشةتلمضىتوفافاةادريثابئمثلحمواهاوآشارمناال
وولد169عرنواطوفانامجيئاتجداهكدثذورح

نصواراثنعلنوةوشاالفمضىانبعدوالدتةنونوحنالهخ
598راهننولمهالتهزقىفيوفماهبوطمنةت

ولدرامنشةةخسمالؤحطرولما369وعؤبردوابضا

اوفاناانشةئةستهعرؤخهنولمامضىويافثوحامسامله

آدممعطمنسنةاربعينوواثبنوماشبنسالغلمضىوذلما

دطهق



أل5االنسانحاجةهمرفنهالىغحاممامه

ائةفئهجلةفكلشسنةوخمسينلخائهاضوفانابعدسقوط

يمالالمحفنعاوهذاهاخمسىاالسنةالفسنةعبنوخم
تعالىاهةانملىافىإكسيراابئلتهخيخهالنررافىرقعوكذا

نطقهاذئاواصعبمدباتفياخنلفوتدنومهالىنوحاارط
كمآليتنذرنالقالواواوثاناهلنوابانهمالعزفيكتاببه

اضلواوندنسراووقوةيغوثوالواعاوالسوداوألتانوز

بىويققونالهموافهطاعةالىيدعوهمنوحوصالرثيابم
عليهذالطالطاقبلهالذىمناضثناالنهمقرنالياق

تدهناالتوهكمنيؤمناناةهأليهناوستحالىادةالىهمش
مناالرضيامياالئذررففالعلبهمدعامهملمحابئمثاآهن

هنالسفينةنعومافالظابصنعاناليهصمافىدبارافربئال
ربهينونوحاآلببيهةهووكلنالننورفارظااجاخئب

ويافثوحسامهيهموحانمجعلهاللهاحههننوححمل

احدهمرجالثمانيهوقبلىانامعتآابضالفبلوأساؤهم

وارنفعفرانوياماضهجمنهوتخافثيثبنىهنهمجرهم
ءالماوصالكاببالجسقىبهبمتجرىفكاوجحلتلىوءالما
االرفىوبلىهاافهالذراعاعمثرةخمسالجبالرؤوسعلى

ستةظضانوبينءالمااطةارصماانببننوونباتجوانمن

لياللعمئرناافاقىنوحركوانلوقيليالوعثصاشهر

وخرجاتنخالتاجمالئمراابضااذانورمنضت

علىالسغينةمتقرارأانوالمحرمهنسوراجممالفينةمن

هـفونةفالالمجوساماواالئبرابئقالدالموصلارضهنالجردى

مربوهابابلىأفلمقكانانهويزمبهيقربعهمنولوفانإا

إحهمائاذأبصللجلثرقكانترتيخوولدساكنوانمنه
بعزفينالوالمبنوالؤسالهندهنصرفبةالماإلممجبحوكذلك



نابافطة

حلوأنععبةيتحدولمهاطبهنلمويقولبهيحترففرساوبعصقبه
ارصص
وجحلخاتعالىافولهنوحولدمناألزضاطاجبعانوخ
اوالديافثوموسامولدمنالضاسبعالبافيهأهمذريته

ويافثالسودانابروصاموموالىوفارسالعربابوفسمنوح

ولمانوححامولدهناصعواروالفماجوجووياجوجالتركأبو
نواننتينشةنوحتوفىلطوفانوخعينلخائةمنةمضى

هذاوشةخونوائةطروآدملهبوطوايخأوخسعائة

ءعاهاسيأاالصفافافيهمفلبثدتهبقولهالرادانعلى

هاليهأاضهوالعاققالىمنوالمتبادرإمالماعلبهمحرحمع

جمتبسناصوفانابعدأرنخعدءااوطىواعاالتهوالصوفانوالبمعة
3ال6سندلمضىشالحلهولدوللطوفان3مسنةلمضىفيننلهولدو

احمثفانعلهوإدوطوفانال664سحةبرلمفلهدووطوفانامن

دتوذاصناالتبتلتمولدهوعندرصلفاحولدثمللطوفان80سنة
اروعورعووللطوفان036سنةلمصىذلمثونور3بنووتفرقتاالرض

وولدااطوفان369سنةلمضىناجورلهوولد6ةصنبعدهضى

انربىابراهملهولدوطوفاناسنةاففوخمرهاحدىلضىنارخ
شهللصوفانسنةوثمافيهةواحدالفلمضىوذئمااصالماعليه

نوالإلمعبهآدمهبوطمنفونالنةائةووعمعريئئلث

ثانوحوفايومصانابراهيمعرانوراإأفىاوافعاالغريب
رأىعلىوهوعنهواخذهوضالطشحالىفيمنسنةوخهميهأ

لخليقةالعاكاالبنلذفبعدهمناشعوباكليعاببعصهم
والدالىإطونانامنالينلةاهذعلىوونرحآدمبحدهن

ثلثهائةاطوفانادوفعروسفةونووسبعننماهابرايم
ذصرفقدااللسائبلبلسببواهاشةوخسون

نجاهعلىحااجاطوفانابعدمؤاناذيئانوحبئانصبمعىواب

جمن



اهاالنسانحاجةمعرشهألىعسمما

وفعوالذىثاشةعصلوفاناامجىهنخوفابهئحرزونحصن

اشينلهنجلعاكللالىرأسهيبلغشامخاصرحاينعاانعليهرأيهم
لاكعلىيعصثنهمصبرابرجكلعلىجعلواوبرصاوسبعيهط
ميابرطيوافقهملموشئلغاتالىاصنتهماببلوئهمالدةفانتقم
افيةالعبمالفةعلىتعالىةافبقاتعااللةطاعهلىءواشرذال

وفارسالعراقساماولدصعارونوحافترقتولنهاءيقدهولم

مصرعلىيلىمماوباحاملولدوصارهنداالىذكومابلى

اظزرمجرلىمماثثيااوادصالرواقماإلىربا5ااوكتااثإ

ةألىافداولىشمعوبنتونإصاهةافصشرئااؤتحتا

وهماصالموهردشهاوسبسإخيهاأللسناتدء
هـعاانهعالهودامااظايليماهالوفحبعدااارطاتنإل

وغودعادنوآلكاضاماهللواوطاؤسلىوارالحفهبئ
ءخلفاجعلكماذلرواواذنعالىقاالفاحاتطوالبئجبا

بعدهالكهودوبقءسطةانرلقفىوزادحتومداثمم

لةههنباطجميوفبلوتمجضروقبرهاتحئصذلئاد

ماثجبئاسفبئعبيدوهوابئثمردالىاللةفارسلهصالحواما

فاهالكهمالنافةراوعقرقليلاألديؤهنفباطجيغودسدكننو
طيننألىمالحمارومممنجاغديارهمفاصبحرأقتحادالله

ثممينوثمانايئوهوهاتانالىامةيحبدالمجازالىقلاتم

مالنمرودطقورأقالهومماببمابلوقيلباالهوازيمءابرأولدو
سعتقالطنوفياكابهلاتوماالراقسودعلى

شةوثلطينوسكانسنةةعظنارفيورمامابرافاخذباسه

برداعليهالنارنتفالالمعليهآدمهبوطهنسىوثلثة

يمابراهروبياوثلعبنتمحسنةالقدسيطناريخوفىوسالها

وفيهاتسحبنوثلثستةالنواريمنقويموئطايألحلالىبابلهن



هنالاقطةكله3

الفارسىافريدونسلطنتهوإضميكاملىادالحلىدة5خروج

اولفيواكلجلضالمسيورأباياماواخرقىابراهئمصانو
سنةفىيمةالورعلىالمعظبئيئاءبئوكانونافرولا
عيهمقاوثدههاذآالفوئلثةوارجمائةوععئعريئثك

اعئماعئرةةبافىهذافبلاعبلاسوالدةشواسلألم

احمعبلآاعقاهوهلئجذاقىوفداخنلفهاءنسعشة
بداوفدموليهاو5جهةلمالاهلمالكلبمبشافهوفدا

زعوهناقرأناهقاصدفىايالنااضحتنسيرنافىالحقو5ها
ابا1اهبليئملىاشامبارضعالذبمنبقيلعقاالذثجان

ثمجمكةنذللثانيقوللتهامهانهثبضهنواقدساههى
تامراوحرفءاهاجرواومهمفارقواضصهراوكايمابراهان
هاجرووهبنفرصوصاحبهاصرايمراهاسارثمهدبها

لهووادتوالجياازعلةبينواقامالئامالىمصرمنسارثم
ءياهفيلذلكسارهزنتءالتهنجطبالعبراقاوئدعيلاهاجر

ىاوبأيمابراهابوإليهوذسمبهةلمجر5وماتتعقااللة

بئهارانيمابراهاكأابئهيلوطواطرامبيتوهىالالكح

الىدوطعحرالىوهاجريمابراهبعهاهنفنوآنر

القرانفىوفصةنمانوسذوماهلالىاللةارصلهواضاما

ءاشوالعاقاوالىنافبائلالىاسيلةاارسالوالكريم
هاجرامهقبرعندودفابهةوهأتصشةوثلميئوبامائة

شةواربعينانءيمابراهايهوفاةبعدوفاتهنتوباطج
خاصطبكاذسهدمضهانالىرابمامانجاعلىالببتواشر
هضبعبأؤنووبنوصلامةرسولمولدهنسوثلث

رانوبذكببنبالنفريبفنكوتبمدبمعرأبرأههاشةمانة
عليهيعقوبوالتسةوتسعايأثلثخووشائةوافانا

ط

اصالما



هاالنساألحاتوفةالىمماغحاه

اسرائيللهيقكوففلثةوارجمائأوئمانبنولخسنةالالم
ثهعونثمارووهممباطاالباءهمرجالجمئرائئنوهنو
أثمبنياثمايوثمزإواونئمياخرثميهوذانمالوىثم

سنةالالمطبهيمابراهوتوفىاشارثمذثمنقالىثمدان
هووالالمعليهايوبآألفوظعةارجمائةووتسعيهألحان
قااسصبئصالهوادهنالنهدروبماهةكاالمؤرخوندرجل

وتحبنثلئاقوطبعصهمقولقىيعقيبعهدبخيائنو
صاوايوببحدابيعراللةبعثوبثرانجهأبوبادوكاو

رياعنصمارلهلمابعقوببئمفيوبءبالئامهفاههنواممعلاذا
وعبربئاحدىمفزقبنبقياوأليهفرافهنغسنةعئرغاق
يوسفشوسفةعشؤصبعثنبخموبةصرافااجثمسنة
فائهواهيمامولدعا153سنةلمضئمولد6ووعشرشينفائي
مرلتجليوسفوفاويأليئمءابرامرلهنع6سنةلمضق
وشفابيهمنفراتواهافصةمحققاصنةوستبنباربمرسى

احماوصزبزالهبهكضفىالترذهاخمبحبأخازا
نحئإهادننوبمصمربوسفناهزوإفراتافىاقصثاا

اسراصلببنىمصمرهنمىمرسارفالنهاوفرمرنموسىهن

فدمالموسىماتحنالنبهقوحلهيوسفنبقالتهألى
عندوفلنابالهنباضربدقهالئلمالىاسرابلببنىيوشع

واهللةاالاباافالةابحثهشحيبالسالممليهاظيل
ولدهنتيواظبلابراصموادءفقيلنسبهفياخنلفوقدهديئ

فاهلممهمابؤهفاتخرمناالبمةنوبابراهمالمؤنينبعكا
بليرلةهدفياهلوأهائاالظيومناراعايهماهطرتعابةباقه

ارسلهتاءأبئبعنوببئالوىبئهاثظبئعرانهوابئموس

الةاحكلهااعيهنوكلناسراشلبئسريعةةلبماجاتعالىافه



المجالنافطةء

منهلبراوكلناخووهارونكبرموضعقىمزفياهكنافىسبحات
عظيمااالاووءرزفهقلىنوموصىعأبئارؤنوسنينلثث

شيخوطانسنةموسىوناتوالدهرطولعلىاثلبهبضرب

لمضىاذارسابعئالتيهفيآدمهبوطمنآألفوثلثةةوثمانما
هرهنوايامفىلوفاناهنسمنةوعمثمريئوستوصمقائةافا

هولدوكلنشهراعئرباحداخيههاروندةهوتهنواطا

هولدوابراهيموفاببننوبمابراهـولدمن54سنةلمضىىمو
وشاةوخمعماالفلمضىوولدسنةوخسونهاصانسىص

سنةناكاهصرهنخرجحينعرهنوالعاوفانهامسنى

نتؤةةضوعشرفيماصةعركونفسثةاربعيناليهفىآماو

اخرجهمحئبهادخاواحايأهنبمصراسراشبلبنىمقامجملة
دةأسراشلبئققاممنواولسنةعئرماوهاشبنهوسى

وهلوكهملاسرادثمحانيقىلغاما9رفدكوطالوتموسى
ةصاةلىءفاظهباااننصفتعىمرانيةإةبانةوكونههدءابحد

تخاثةفكلألناتهكلاعإضواريخانعخقىاجدولم
سكمذبألاددااماوعددهمفىاهاوهاأسفىاهااالخرى
تدواقىةءهمموهىشرونوااالربسةالكتبوالهود

تسصفافدااابوفالاجرايةاالحبابلاألنادنحربلم
ةبانارفااشاناطضرتواوعاوكهـاثلسهانىسفرىهط

اوكنغهـأثنههارتاحويقراهوتركحهةالحربوامبرانجةا
تواطرباطروفطاهاالوضطتهعندىماظهرمنها

هوذاوادهنوداودوألداشهالطاقةحسب

مناتالفوصاارةوثلوثالصبننكساسمىبئينوببئ

عرمنيهطوئثثمانسنةلجغفلمجيرونهقامهوكأنمبوط
أفارضهقلثبرفنوحاتما11فيوذخالغدسافاننفل

وبلد



58االنسانحاجةئرفنهالىنثامما

اهوذلكغبرواالرهنوبالدونصببايأوحلبومابعانبلدو

خحاسشةاياخمرفىسنةبعونولهوتو3صنةاربحابأداود

واوصاسميانالىاللكبااوصىوسئصاوفاةوخسعائةئإتوة

مولدصضئاىفبهساوإشاربمانفوبموفىسالمضبتئارة

طجىاناربموقىاخنالفهوهالفرسملىافراسبابغلبةاود

اذجمقناومرمعىؤنفىنوجهرهنعلىافراصباورغاان

سليهانوالنجهوانلىللىوإلم11عيهاوددزفا
اوهالآدمهبوصمنآألفواربههـءوثاغاوشميناحدىدم
مائيواربينوئنثبهثصةسفىصسنةعشعرهاننناوعرهايهبىة

صةالحمذالدهوآتاالسالمعليهداودتوفىاوفيفاءاةا

كتابهمحدكفىعهاقهاجرماعلىواهدألفىتلممااأطوا
فىمايالفسليهانافةلوداودةوظحنذكرىذااتونراحزا

األفأربعةبحدةناارواثسمضةداودوفاةاننفهماإثنرضاأا

اووانذىمنهانواربحثاثشةالسالمعلبهساليهاقوفأو

سيةهأئةلداودالىتالةفقاطالمثحدمثفعماثذ
اربعيهأابهبعداظالفةولىإنسيأنافابتمنومضةافادموال

935نةسوهىسلكالناامامنأبحةالىإأوفااعاللهممنة

جمةسغحماتامواالمقدسبيتمحارةفىانصلاندأصوسىإوفأه
فىهنةالفراخكونفهاملكهعئمرةاطادبةاسنآلافىغفيو

طولهوذراطثنئبنالببتاعارنوهوقااوفا645نةاوأخر

سوراالببتفغارجوعلذراعاعمئريئمرضافىذرأعانسخ

والحمئرفياظاهسةالسنةوفيذراحةمانجامندادمحطا

ملركعولطاعهصهاومنالمحنملكةبلقيىجاعتهجملالكهش
وخسوناثنظنوعؤنوفاحئذئامألالنطروااالرض
اواخرفىلجانوتاةكوننيستةناربحهلكههدةنتنسة

1



نالةانط

يممم

يخاثنةسفايبابلفانمربختؤلىىواوفا535شة

ننسائاماثمعاثرذطموصوفأةونسهنوحم

ماوامام4بيمانتاقاافزاثوالاشاصبئحكلوالياتهدد
نصرنجتهالصااقداهادوسىوفاةهناناوافقانالمؤرضاخناره

علىبزبدوهوابعينوارببةوثشةوعبينوثماياهائة

وهرنةيىعنربئوفوفاتالذكورالمددهنطااجغما
ابهوداأطاسفهنحعلانمافعاااهذأنوفربتفاوت

عشرفيخصاكيمثاثاندالمسذهننهظالمذكورةالمددرات

ذلماذاالعوايامراثمنالبدبلمالمةرمتعاوسنة
جلةنفصتالالكعرهاشاةمةهدشصارذ

نووصوراسنةعشهربئستاامئالفدرالمذكورانسنيهة

ىمراوماةوتسعايخاوسبشعنقصؤهنخةوالتاتدأ

الاليمعاليه
ينابقيصرألظ

ةتهاوآالف5ارابوئحريئسثدتممنةلمدكيهمواا
ةوثمانماارإيخاوممطاصربنتاماااتلىوالؤاريمنقي3قى

المراسبامبراننصربختانفدسببتئاربموفىفاربحةو

سنةلهملىوابنداهوسفيإسلطنةااليهفعضالذىفارصىا
وشينسبعةسابدعالمفدسيتتحربهنهاواربعبهأمبع
وفيادواسحةبزبادبمالنوانخهـموفاآالفصةوارةثمانمائةو

آألفواربصة5وقحاشعسنةلهرابئكعناسبهالثاابند
كورشبدعلىالمقدسيتبرءجمىكورسقاييهودعندوكئشاسب

زردشتظهورننجهاوآثىاربعةووفحائةوئلئبنحشة

وئابعة



8هاالنسانحاجهمحرفعهالىسةمما

القدسعناصاحبعندويمانوانفوبمفىلشخابومابعة

الفدااولظكئندمبولدسقدباربئبهنهرقأنكعرعاال
المقدممايتخرابواسراصلىبئاننضعآلجوكجموناحماهمماحب

السنةوهىتفربباوالخههنمعربئسنةنصسرنجتبدى

ئلثشةابصاومىهوسىلوناةوتسعهائةوناقهوااتاععةا
لبثههملىوهىالمفدسبيتعارمنهصةكائهوارةسينو

بخاوعرعرثمسنآسبعابأخرابااقدساببتواشزارةاعلى
دأرالدفهوهنفيهوأخظفقايودكبراعندواحمهرالفرطوك

اذالةويشهدعإاوهرالمذكوربثنالهووهنبئ
اسراشلبنويهاتراجحتالمقدسيتعارةدتولماطاشمحباقاب

واللهالندنسعيننةاوالفىعارةوتوكبرلعرلىق ا011

بحدالقدسالىقىأجعوالمماامعراشلبقانأبرعبصىقظصرننجت

اسزوااضساهلوككمنحتنواوشهماممارصنهمحا
الونانكلبتوصرنجتلوال534ضةاألصبدرقظهرحئ

اظموالبرنانمحهختاصلاسنوحبئذودخلتالفرسعلى

عليهمإولىبقالننومبهـموألاسراشالثنوناتاا
المقدصببتخربحئاذالطألأسراوواصزهرذوسا

ملبهمىبنبركالألصواسراصلمنهونئعنتالعارطرابا

اويوعىغيرعيباعهفيئكرإولميرنساموحماصيصالما

منانهقيلوفدلااالئيرئابندجمركذاالمإاهناعاة

عغالبنءثمبصدئهبمئنتوبننجماهاصبطوانهاسراشلبنى

عئرخماسنةفييؤموكلةنتواسراصلبنىطعلثاحلىوهو

قبالههىوندوىأكلألىيونىافهموبعوصىلوففوكانمانة

وأوعدهمفنهاهمإالضنمبعبدوننواودجبينهعاالموصل

جلوعزرعنذللثوضفىيتوبواانالمهلوميومفيضاباا



نإبااتعلة85
مم

ربهوساطوتوالتقههعهماللةكئفهفاتنواالمدابماظلظ
ارمباالزبزفىضابهتعالىاهةاخبرماضاتسنواالبلةالى

مدقيابعهدنلاسراثبنىءانبياهنفياصالاعليهخقبابن
العصيانواالكؤفىلماتوغاواواقدساببيتيهعذابئملوكوهوآخر

انهمرآىزلمااليهوناليخفوهمنصرهـاسراصلبنىهدد
خرونععرنجتغزاهمحئواختىمفارفىـنجههمعاأليرجععن

بايالفىبهاللةاخبرهافصنهمننوذكرمائفدمحسباقدسا

األتةعروشهاعلىخاويةوهىةمرعدعصلذىاوةبقوله

قاابمارهياانهعواالفيالهفىهوالقصةصاحبنةفيلوفد
جممناتإإاصكندروألدهاعاللةوالمزبىسحيدابئتاريم
طونوفذاؤإوفجهاإمءبرظمنآالفوحمسةمائايةوستينسئة

توينوغاةجمأثأةصهرسالةصلىاسكندرغاااللهىيهمالح
تنز3لريااوغانيهاصتسح5سفرأسحةوظواالفمذو

زبزاابهكضالواللةدبهرنبيانوالالمالماعإلالودبئسإلن

قءصتاوعيحىمةصبمفلوهوالذىخارانو

صهمااسييمصامتونسلواهـهنهاتانبئعران

بخ4ضازكرياجزخفأيساعكااصوحضهاختوصازكرياص
فحضإإجإلأرصالمعيىياز3لمئصمبجبريلتعالىاللةسلواره

اسبفادجفيمجيوودبعبسىلتبمعرجيبفى
إبهغيرمنولدتمريمانهودأتعفالعيمعىبمعيولدتثم

وااذكةعغرةفىئاخوفهربلبؤوإمطزكريااتهرا

اصقرقالوفننصفهاةوشئولزكرياواوفطافمرة

بمائهنحوحينعذزكرياعرنوانيشياهؤانماالئبرفى

ندريإلصبنئلثفىظذائةلمضىالىيعوالدبصدقتلهنو
فانهابهيخىواهابفلبلذئابعدزصريامقنلوننج

في



58االنانحاجههحرفنهالىسمما

وانجهدوايكميوإبثاامهعباددااناسودعامغرفي

ابخعنهردوسىؤلماثحكطذجوكلهجنكلحااجادافى
فىلمحاذإحنولمماوئزوايخهاةاهيمبءاوقيلماويتئانله

فنلهفىذصروقديبفلوعالبهذالصافاذممرباصاشرعهم
طإوانصهلوأخظفاصضاالىاقرحهاوهذاكيراصباب

يلفدفئهفىاضدوكألثابعدلرفيقبلهماتنمياإفتلهء

بمدةالىيمرنمفبلقنلهنويماليوهـسبى11بألتدفن
بحدمىعبرغروعرعبسىمنشةبنظحنىبحدبس

عدكوتدانالمبطبوبكبىتعصرصارىاواسنيناثثبرذ

والدهاخواربمانقويمفىفالإطألماصاعاليممايمقخمالىح11
صوطمنىآوخمسةوخممعائةوثمانبنارحشتعنصبى

وهىبمبيتقووادتهابدبأمحناوحريملىضاأعبادم
عربمانثمكدراألسنغلذءوثلئهااربعصنةالافداشفرةإتفر

هأتانبئيمعربفيبوصفاءقاائهـسارجمحرفحمهسانروت

بمهصتروجقدنيوسفانبحضهموزميماحىانكأرابا
زهطءبراوتحققعئمامايراةنقاورهايفرإلملمنجيإ

عيعتىدلسثمضؤائنزهـإكرافاهاءااشإروص
باآموااقصارىسهيهةوبهارةا7رااااللمءوا

نوالناسالىوارملهاليهالتهطفاوشآناإيخيمبيى
اريوناتواالرضنجاتمنأكلوثساثراوفسإعمر

الةمححمرأصيفراجهاةالفاقىلالماذوساشوعرجخثثاش

وعندارممراثماخالىالضاواوةءهحي31هـالتبمت

بعضهاعلىارغخةسهومحهاخلذنإهاوعدهمرأسها
عىنولسثبرخلقنهـهافيلىلحرؤرمانإذحهالىءوزبنون

يهارإيوهاوتغيبيوهاتزلنتواألبرئعاهأءذهنهاياكلولم



ناباافعلةله8

نوطداىايعلىءثاقىواهاابمالىتعالىةارفعثمليأل
آدمطصهناألفسهوقاثوعمئزسبحالسثاثالىرفعه
الخايأهنبعلويالوناةاوألداهنكلالقدستارعوفىالماعل

رغليذهرذهلموتفىعاطااخظفلالفياالئيرافيقال

ثمءاتصاسغلوقيساعاتنلثالفهنوفابليلوسولم
فالهرفحهنويثوءافاشافىقوهذالءقاوناولباأ

بيننوداراعلىاالسالكندرغلبهمنسثوثثينوستائهثل

نفربباهسوأربعونمىوخمسائهصالمافيأولدوهرف

امالاورمنحسنهاكةوئلثلمضىايضاالىيموالدهنتو
قلوبطراعلىغلبفماصنهوصشريئاحدىولمضىاكأطا

خالمسعاسقووىةاوذاثنورممنذلئاغيرفليوايوناناهدكه
األولىاصنهاإواخرصارفعهنفنهسناوئلسارفعانالى

الؤماأدسظوصئاثضفعلفاههمحمواماهىظيوسهلكمن

تجحهصهتوعاثمعفعثحرةبهثطاصاابالمسحات
صنينشهرفعهبحدوتيهـتمعحراووئلثيهأصنةئثا

قدسااللتزخرابزفز

شابحدربمالزواالدولثىالزفىوايبوداهلركوالعافىلراا

اصقوىواوفاةشهسنبنووسغافتلمكىافيااعارنهانجدا

المصكراذىوانصمرنجةاأبدآةكاشهوثماننجاتسيم
تيلىوكوركاوتيليهرصقاسراطافيداسيهوشميربثاارتالفرس

شلفصدالذىهرذوساسعنوتغيرآخرلمصاقير

امثمنهاوشهمتوكانعيسىانقهفرغفيالطعمىالمسغ
واوعرسالةبيتفصدملههمناالوقالعنةوفىاوسطب

وداببا



58االنساذاجةصرالىصمماه

دساةافهبوامناألآخرهمعناسرهموموبالبهود

وخالبهمواحرقجملى118احرقوامدساهخربخربهو

دةماتحلهولمإالهاتنلمكاناصحراصلبنىمنساةا
ةبناربغرالمحععرفعستذنووالحمرئاسةذية
ماشهالنوامحضدراالغلبةمنشةنوشحوصمائةوئك

قفوبموفىنصرنجتكءالبنداضتصنةعئرواحدى
ادمبوملمنفسةوةاوبنوخىسمنةالؤاريخ

عدالمعدسيابثفيكونتيخبدهةاقدساتبتاربمفىو

صنةصينووفلئاارصائةنصرختخربهحنجالىاالولىعارنه

الىةااعارنهلىءاعروثمةصبحيخاساغريباعلىثثم
وعربئاحدىوانةفنابةعىوىالىلوسطخربهجمأ

بيىفىأجعثموالمالثاياالىفىلبى11دابئالحسنةالول
حماوارومهاوكبعحانابهوأعننىذليفليالارةاالىالمعدكا

رتعطوحمااهيواسئرطشمععهورمرفبالربيةهمناو111
خععهطلبئالفدساملىشعاامالنةارتحئاثةافا

الىلتوصوالهاعاتصالبالمجانانصارىاعقىاعااجالمس
ئعيمانرىافطئرعالذىإفبراملىةظنيةبمبنتاقدسا

ياقىانتاهصواالرفياالىالمقدسبيتهيكلوخربتبهدفي

وبنعزبهرالهضصزصزبالنهوداباكاماتههصف

وزنجعنهاللةصنىطابطانجاعرفدمحئذياعلىلطاط
اربابلىهنعرفهدبكلأامرضعصدضهمةفدلهاقدسا

االاعبدبئالوبىنردانادمجدالمىفلمبىوسبدابهبو

األقصىصدالىفدبمااططسعلىوبئجمدألىذلئافهدموىاال
وبصضهاالمزأنقبةبمضهاحمىايضعاقباهناكوبنىخرإلىفيهو

هذابؤخاالىذئاعلىواالعصائلسلةفتوويهاراجالىقبة



نالةاقطءد
3

عارةذيهونعيههداواالمذصورىاحزيراالمطانقههاكذا

اقالمنامةاألوهذملفرسكىاالخاهسةهعارلههىالوليد

اناداااقىماهوكانتاالرضفىالرابشدهمواامالماامم
كأجهاغلباكهوالكببةمكمااألولىطوبلضانعفليمان

صاعنىابتااهىواالكسرويةإسلععانيهااثايخةوكيدراألس
فإالتوبارصف3بأرادتفبجمةاإرراهاقينالدواهااالعلون

فرسابإلدهىانإاوارضحأالىبئسماموادكاهمانالمحققن
افريدركانجاايرأناوإدعنماوقيلىعرافإهاذصلىتعرةولما
ااةالألء إوذإفتيهأاتشائاهاءووممااللىرسصبودم

آمءئرةوصهمثؤاارماكاقديمفااألرضملوك3اعناهنافرسا

ايقاذاالولىزإتحأبةاربمهمغيرهماذاقبحهماءأل
ن3اووةآعدحهاودلاأيرةمىاووخناهةداذالفلت

تافريدشكأنوويوراسب8دجه5وطهورثو
ف3رمؤاسزدوافراورمنوواففيانبئ

يائامطورااحروصممالدضعنلنةفوفديمابقةاوهذ

بئاشهمةتيمامايقامالةاشاوال7عالىويمبهااصقلا
اروصافءاصزيلبريتغاةةوى5فهةلةاهـهماطاولق
قباذجهمايضاتعسةبةثاليموعدالجحاريلةس
اسهفاثكىءشإهراكل5وو38بكسرووسكيمو

داراشثمزدةنجنهاقوبهمنازدشيرو

لىاسمضوحهشدرىاألفلهالذدوهرلمأإصاقاداراواألوق

هاهتويقادوافاامالوكبعفهمكلهوادعالثةملكهعلى
اشفاناشغابئوهمععثراحدهموعدةاالشغانجالطبقة

بئوروشفانبئسابوروهاصكانبئاضك8ويتاللى

فىسىواقاالضتزرجودواالضضافىبرثواشمبن

فاشظألا
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واالشغافااردوانلواالشفافىهرهزواألشغاق

نىاألاناردلروفىاألشظبالمقواألشخاقخعرو

صنهمواحدكلالنسراألوهممةالراةاألشغاق

جدهمالىذجهالساسانجةابضااهموبفكسرىلهبفالال

عليهماستولىورةادةافساامنعدنهملصاوصاسان

آخرهموبابكبئازدشيرهماوانوإفرساهنغيرهم
هوبىضهاللةرمنىنعغطبئكانايامفىلقالذىيزدجرد

ناربغصتابمندثسعابئفقلماعذالماافىمالكهم

همايتكبوصؤنهنوذللثاالصفهافىزةبئاملىاالم

وغانيخادلمحااوكىوماشتامعنةسضهآألفتارةيزدجرداهااءالى

جماوينعونرضاظفىنصعبالم5اوقوعندهمرتوبهوسخه

يهومرتانفىءونءكامافرسواصنةإفإعاعقافايسحودىقال
اهالههلأليلهوممهـطااووانمإتاااولهرالذآدمهو

بابلفياسياسةوأالسرعودامالاوشهضئانوطةابهندا

وجمشبدمريرالىعلىباابناجراسهاعوعفدالهندوترلاسوسوا

خورضيدوكذلئاالئمحاعهوالئميدرواصمالغمرشحاغناص
نورابيوالعبحةبماالفادثلمصاوالمحىاسمخورالن
االواكاضاقيكعربفالآفاتعشربىواكءالدلهلصض

اضعاكااباماواخرفىآالسالعلالخبليمابراهـنواكااالرعق
ولدهنانهوالعفمقانوحصافريدونانغاافريدوناهاوثو

غوذ7الرمحاالذىانهشةحمائةامالوانهاباتعةبينهمادجمف

ايونافأوأالؤسمنكلعألعيرااختالفااكاقىاخنلفو واألبالإشموقالخهمإطوفأللوةمجهفرسواحهمءاتوداعوب
فدطحدادانوبىلهيفاللمانباصايامهفىوخرج

هالصاحماانهانويه39سنةقىاكاضامجاهإلةالىإناسا

3
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اةلهتوكريم11قراناقىالمذكوراقريخأأذوهوقلافربدون

رأقالهلهجسلايرجاحدهمامالئالينهماالرحنىمفضاوالد

الواليةاليهفياوفيالسريراناجاصعاصوجعالواطجازوالهبد
المربوهصرودياراروملهوجصلثرماثاىويهاضالء

رنوصححيهوالمشرقإقيكوااصينالهوجحلطوجلاثالعاو

لدواسذثمالمعالمعليهمخاءاولدشامههوجالمهعابئ

6والسالمعالبوسهرظاياههوفيبمابراهديئعدافرسا
برصوهناوالافليورونلهماعاتوهرلمنومالصعرطءفرعون

النهاااهحشاالذتوبارومعاباتشصلمداىهثالنمزوخنا

فىنواشارهدركصحالوثاضصاكاتخليوممننورئاة

مالىواألهرأزوامراقاعدامهذاوجعلهسنىنجىامراممفزمان

منيادابالىرصرنجتمعضروافصساخربالذىوص

نائاكانبلنفسهستفالطبكنلماةعءوأاللاسرابئ
عدنانبئهحدزعنفىوصمانربالهصنهنجتكزاثمراسفا

شمافىواراهمممالفاحانعمالامربامنفىاشففقسد
ةمثصحذااسنرواوأراالفهوصصهرهمهوصنعواوالفرات
صااواالعهنرراقابرواللمرآىذصرنجتحيي
ساجدأسننجتفعبرهافرالداشأقحئبذاكينبئهاننةاحوا

نصرنجتءوتةنقرابالهبقربوانالعبالهواهرادانجال
أضهبحدكورئاناثدااابئفادءغابموهوعطاردبالعربية

اقاانصرثحتوتعيهاستولىوامصروغزايوسوسذ

المجوسكتابصاحبهوزرادشتبشتاسفايلمفاروظه
فدفياهلعابك11اهلزيميخانودينهفىودخلفصدفه
انهالفرسالعندوالإلمعلانبىأرهياقالمذابضادها

كئتاشاالىبعثاشيلاصبنىمزياوانهنوجهرالمئانلمن

وهو
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منوجهرنلهنوهيلملالهجاماسبويوإدشتتفيغوهر
جاهابنانجهبماباانبىاذئابترلماسيةافاربايهنجالنايصا
زرادشتانالفرسعآلآالوكأرراتهموبزالرلىاالسانرفة

نسناهكابالذلةولمجكلىءمودالمىقالوحياءادعايهعابءصآ

ؤسرالمجمحروفمنحرفايخاعددورةارشوهوكعا
55زف5سيااثاصرأقيرثم8زندتضىوزرادشت

باإلطهذاافعلموزندبئراااادارسهىظهالةوهذ

لالمتفحدثانفىعموفاالضيذاالماخبارفىفسمثفعندهم

فياتاصلياانفبلةحمرقالتانيلهمومثراممبنرافىقصمو
وجددودمحواتسبداتذأتطاخوفروتواواروالاللوعاا

امبرودهااهرمضونالىأخبرانايوتتثزراد13

اظربقعتدالأل4فىمرجات11لويىإراالعتدالفىانعوزايئب

احرقاألولسءالةايانقرفياوالبمنوابمتاذلمةواشال

سررقرأمةليهـالنرمعفيمازدطولمااطتبت5ممندراال

اولوهرآذريصاناهلهنالمااوحاهاسب8ااتعثىنها
حكريمابهعنازدمشبرنوصدىالى4دافرساكلنوبذان

اللهوضادمالمحةعدتأزدشربهههنورلهكبهلىءلالهةءتواضعا

نجانوةاكالحعناعريئبابرخاوتشيرالمرساصاوا

نبتوفىفالمجوسديئعلىحاللودئئهافابابنمهمزوجا

سياسهاحنبضهاالمالخمافاتساعوبدارامنهملطوهى

كهصارهلالذىوهرهنفسباسداراسكالابئلهولعىودارامالثم
نواواناليؤهلهكاحدأبووكانفيلبمربئاألصاكندرالى

داراشأثمههملهواتجعغزهماالسكندرامالفلىاا
لىثمالميناطرافؤضاولتد11غزائموفتلهافرساهيا

هنانألراجودابااااليهلتوالملوكعلبهوذبئاالسكندربة
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واالفرنجهوالمغربافرتجهمناالرضملوثراصلهوناحيكل

اععوأسؤياوالزكخرأساتبالدصاثمانواصوعقالبهاوا

وقيلبهافاتبابلىادوعاتهالدبنومحليقطالملعك

ءسهيخاونكستاعؤنوهرزوبئلوقيوادا5فانااهال

فبلالخواشغامرضهناوسحهعمئرئلثخركههلوكان

اشقرنووتايذإيثاارسطاطحبوص5وهذاصمباالاغف
لذتلاصابنىواكرماقدسابيتلىهـيقهطرفيوهرازرق

ذلثهنهيمنلمانهجوالجيوأوجبأعلىالسدبنىانه
كملىتفدبمهلكووهافرانافىاللهلرهذالذلىفرنينذوابل

اتظنعنغالعاوقدغيرلوذتافريدونانهالوقييهابراهنز

ووهشاوابئعبااالفرنبنذووالروىاالسكندرو5اسدباق

ياجوجعلىاسداوبنىكهملوعظماالرضوالتهيمنىالذ
صقخةؤالألالمشقدمتيوسطعابئفاحميرمنوهووجوا
روااباالىءالثاعرضوىاخدراالسماتولماثك

الابمواسرؤالناواوافااهلوكجمأالماالصاضإنقسانسكا
دادكبئيرمضازآمىسصئراثبهااؤهعوخهاذللصملى

عليخاشهلىءؤيدالملوكطرافالىءنتوافرسهالوجمع
ميونواهمفاكمهاهددوألؤهماااهرهمهبندأقتررولم

االشغانيةالمهكاشهرتحاذلثهعلىاالمروبقاالظراففىصعغادا

سنينواربهتوينهالمضىاوإمموهوطشةااومالبيفاهن

فىخالىوادنوسابورابنهداثمالثماالممكندرلبهله
الهايوموقالطهنخلتسنةواربعينبضعسنة

هالثىوانبالمعاذيرذلوايالالذنوببوااجذالناسصثريا

واثنئخمسمائهلمضىطبهقهاذآخروهواألصؤاردوان

وبابكبئثمبرارداالكلسرةاولاثسعاكندرلغابسنهععتر

هن
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بينوتجامهييهأت6وسابضالمدصورحهمنبئماصانولدها
رمدوسضهوفعالحشابهمائهاصهاةا رروسوررو

آخرهمنمالذيئسراألوجمبعسنهوسببهأبغنجلهبطإلم
ورسابايامفىوداهرالمدكورازإضبروادهنشهرياربئيزدجرد

ادمماووالظلىبالنررقوالاحبطاضطمقاالتديقاهاف

فاالعنويهوايهابالىكلوناالىوهمصثيرخاالواتبهالنبىه

ةو6ثمنهاوعمثحريئاحدىسنهفىالمننبىاالفاهورظاريمشاتقويمفى
ظهورهاطالسالمعلآدمصوطمنكأةاألفعهو

آألفوخممهوجائةععئرسنفىتفصانبله5

اضفويمافى

نومهمثقكف3اكعحالهاانتبأهء
رالمذبورطلىناوآألفدسويخاونصصظفانة

ادالمغهنعاماوالبونانبنهاانلرسعهالخهخببفيهءابهع

انيهواالةووهـودااصع4زهانماانلوبقطباراةا
طعتالماقالسابروهرهرعاسابوربنصباايامقىوبهايضرب

وجمتجهناناحعاوفتالبصالىءىإبغفلألدفىبسا
أخربوصارعاكتخلوكافاذاوحمااقيثاايدصوائلىبئ

دكعيهرفيروزظبئذتجطايامفىوالنجيلىإاحرقوهاكاا
االموالفىوءاتطباسطاكواعيوالفادوىالمجويفأز

ودخلوصآدموامالبهاضالنهمءاشسااقىيشزكوااز
طاقلنأالالمعليهآدمطهبىهنظهوروكلندينهفىقباذ

ولمافباذبئانوشمعواتكثمآالفسنةومائةوصشرة
افاالمنذرالاعادصريرالعلىوجاسأسنفلفالصضبرانولى
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جبضهواحرقيديهبيهمردثوشلماشرثطأطدواطءءاط

كعيراعالمااليومذلكفىشهمفضالالمردبههما3باباحهونادى

لهموثبنتكعبراخلقمانهموضلطابصبهاالشدمااباحو

هاكفرعدنالىوتوجهيهيلىاألوؤعالقدالمجوشة
لمطالرهابروإنالحدبعدنحوربالىجبلبهأبيناجمراهنناحيه
ايهودألساتمنهفىو8دمتولةكاا3زجمايامهوؤلحعبا

قوىكلالقاظدذذماويضاجاالهئاالبضربوحله

وشالرابانبلتقودلحبالصااالبلانبذانالمورأممطاياهه
صلهتسياقوذالمفافزعههمابالثفىواننعثرتدجلهظت

منهصسوخمشريئألربعصااتجااابراقهوإدبزهانهق

مدبههمنبعينواالرحهالثااصنهائصنافياولدوكذلكهلبهه
انهوثماكلغانيخاثماتصحهفىاتنوشيرةوماتافيلامطاتوذإ

ضهرابةقامثمالمذكوإةاصحهاهناشمهرشعهلمضىلالممندر

منهاممهدفىوصحماروماوكاعناعيدهايريرطثم
فويبالمدائابشخونوحسلوك11هنإضبرحبملمهااألمرال
الفحونوفيلوافاأةاهيالفعمثمراثنالهنوبهعدان
قصراماوبنىةالنتشريئجءوفئيراناايوتبنىودابة

امنتوءشعواشهيدىعلىقلثمصانغينشحلوانبايأشيريئ

سهوشهولثيناظينلضىارومميابنتيمصشعوبه

ممهنصبانبىاهابريروبناثههنبوهاعمئروخمسذهراث

اللةصولذبمونةوخوناثةمو11هالهتهالمدألى

هرعئايامئسنةمثروائتاعوانانوثايامفىسنيةصبعملم

بيهفتالئافزةافىبانضقرببفنووصنةانوشيروانبئ

وندفشةوثلعون6لتانوبرويزانجهاصشتراروبينهرعئامساك

ذلالوعسظوخونئلثذكجموعولمهوهائاهنبالنفريب

فتاكون
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عةططاالسخةبروبزاهناثثوقإصةالثانةاكونفت

ليمعهرقلافتغاياههوفىيبقرباكانرسكدروشاواثلثون
وارومبيخافارسافلباهذاةوشوفىلسرىدبلزثمأر

اقااالركاادفاوصبرىالطالرومسورهاولكاياتاالنرلت

روباطهذبهافتالئدصبهاذرعاتهىيةاالالبهاشارت

الوعدبذلكالممعلونواخبردالذلةمنضنشعارثمغلبتثم

ونيتضنوأفريشساالنارومفارسإبشكاهيهملمااممربما

طغمارغلبيودونلونوأكتابغيرداضينمالفارس
وبرويرهمبباذالفىوفعمابسطصراكتصوفاالباهل
اصواتهاإمرااعالنذرابئاتافعهلاذىاعوذاه

وآلهعليهاللةصلىاصبىافدانيلىالقدسوتاريمانتقويم
هبردطعناعواطةىآوصعتةةوماوشينفاةشفىكافتوصا

المحدثالمحةولىدابئالديئرفيبخافيلظمالعليهآدم
هنودالماتونواكميةسنونالعنيهأهذاتثضقلادهلوىا

بلهامحةعننواطاررالصفاماوهريةصالإفياهولد

انماارجاعاواشكلسيةأاالموادمابعدارجاعاماالمنالسب
اصرفاالمولدالىإسالمالادمهبوطهنانافاعهةالقرث
سنةخسينوررهـاوائةوثلحاألفتةصارتمةكراخذتاذا

هواسمبعةهنفريبوهويوماوعئريئةوتسهوماثينقرية
وخسونلخةالمقدسةالهـرههنسيهآخرالىيفالممسالمولدمنو

شعةالشةاقالآخرالىالسالمعيهآدمهبوخنمائانوالفو

المولدخنوايضااشهروقريةسنةستوناربمائةواالف
نهسيةصنةصثروكافىيعائتانالفالمذكورةالسنةآخرالىئربفال

السالمعلبهآدمهبوطفنشهريئهنوموفؤيبضقريببايماضونو
سندوصبحونوأحدىائةوثلآألفبعةالمابهورةالممنةآخرالى

ع
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تاريمابوشهماتارضااهلصحهورفانفاحفظيهمث
فياكعنوغنالاالمرخالمالفدواربخااونفوبموانرإبلإفدسا

تعالىاللةشاانإضاحايدهئالصااوسياقىهىاتامادىاواللة
انرلمقاصغيرافيااالعارالمزاجردىتوشرويهاميونا
ونهارايالوصالريبىفتلهمعلىندمعثمرئمالمبحةةاضفل

افينوشبرويهبئشيرازتالساواال5ثمرأسهعنالعاجويرى
اللالكةبيتاهلشيكنولمشهريرأنوعكبئوفىسنينصبم

كتهلثمالسرهفاحمعميرويزىصكتجهبوراناالمالوواوالفثم
يزبرلمعىعبنىهانشدةخبعدهاوطامهراواربةسئةبعد

بنتدختارزىمالكهثمنيوشهكاافلكهعالوصسان
هرصفرخنطهامورةاشالأاحاهنفتوبروفيىسكل
أماولونثمماودلرصالمدكورفرخبئمىرنجحهـفقصا

الدالكةيةمنكؤلهيمدعنمجدواولمايابعدوفنلوهربئكسى
دواناششلمنافيزيمخستانفيززبئيقالرجاللواص

استةوهاتافيشيراوالدهاضعصروزادفرخمكثملوقثم

وكانبابئبئاردمثيرلعهريارمنبئؤدجرداعالثموفنلوثهرا

نوهمالنالمسلىوغزت4آدالمثالىبائنسبةاكظكهمث
كانخالفةقىمقنالوكانةسصعريئبمرولةانالىعر

ياههناخروهولمهجرةونلعثيناحدىسففىعنهاقهرفى

انربرشافةهىوهذاالبدالىزياالباالسالمكهمملوزالنهبم
عنالماسنىعيعاطبماذظالمحققهندصفرسادولةعن
ئةطوسسضةألفبصةالإيهؤاهايزعهعدالهبوةالىاقم

اييؤالشيبنتوراةفىالنمارىيدعهمابملىوسنةاربعونوواطنان

مقعلالىالفركاوءمابضوعلىسنبهأكبرثمافاسيةفسنآ

عبدهمبزدجودوهقتلسنةنوثمامائةوآألفاربعةيزدجرد

لثلئبن



ألاالفساثجةمرفمهالىئمحامما

عئعرونوحآثمدجمأاالهالماهلعندوأهاراهنلثلثيهأ

أبرأهبموببأشاكذبمءابرالىوببنسنهههاافرناوفرون
وافدبئعروبئومحدعباسابئعنالطبرىونفلهكناموسىو

ويئميىبيهأافترةاانوقاذالحأهلكاجاعةعناىاالسل

ايمباروكعبعىالفارالنعناورفةشائهمعلبماجد

القهاراواحداللةءوالقاذلمافىباطقااعوأفهخلدونابئقال

مصرجمرفاعنة

الدهورئعمئيميأاهلنواوالمصريةبالديارإتبعاماوكهم
تجطىجمةهااالممنالدطاانراوإفهاساواالزمانانراللبة

ربالتهصرغكهاوكزفبطههرؤاناالكليىوبوتافاو

اابمصرطوفانابعدصارواالصمنامبعبدونصابئبهنواو

ءبهياواوالنرنجاهالطلسمابععاصسهالوماامنبضروب مصعببئاوليدااهحئاىكرهىمنفهدشهشاو
األظهروهوالفهالعهننوالسالمعليههوسىفرعونوهو

القرطيوذكرهوسىايامالىعرهوطاليومسففرعونافلوفى

ماوكلناربوصهادسالذىوهوطااهنالمذكورالوليدان

هائاولمفىؤالهكتابهقىشانهلةالحماسىصوشانشانه

الفضملركبناتهنبالمجوزهوراكدلوكةبعدإضطاهلالكت

رعفرعوننصرنجتتخلولماعرهاوطالايهامرالىىوات
فنوالتنصصنجتبنىدولةاشرضتحئسنهاربعينخراباتج

يهمالحبقراطناياههوئارصتنهمنفعلبهاالؤسوطة
لمصرالعواريماجمعفربزىاطانروكندراالسمصايهاكلبحئ
المقامهذاغرضنائهنيماوملوكابونلىملوكنصرولبس

تحطانناقىلمنفاولاالسالمتجلهىبااميك8واما
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اولوهربيهابنهبعمهالةثمالذكرالقدمطلح9فىبربئ

حماعبداجهثميعثبصابةلرثمماذعلىيلباملقهن
شبعسابهاونجوهارببارضاسطابئالذىوهومأوحمنى

انالىسبأبنحمبراسةنمبدةاهدهنولااليهوسلقنهرا
داودبنسإلناتروجهسنهعمئرينالهدهادتجهبلفبهاتمل

فىالقاالييودمنتوذونواسامالاناالىالسالمعلهعا

دةهالثملالخدودصاحبلهلفصناراضطرمداخد
جمةإةاليعدمافى3مممامدنتوحصيملوكآخروهوذوجدن

نواربخاجمبعفىىلياالمتواريخاحبفالسنةوصثريئ

خضيهمعددكزهنفييذكرلمابرملوكتاريممناسقم

ملوععئرونسفمه3ألمانونجفانهمهلوكهمعددفلة
الحبةهنبعدهمطنالئاثمسنآعمئريئوافينامدةفىطكوأ
هناولنونإلسالملحنامارتثمةبيخالفرسومنارح
تطانبنيعربولدهنذممبنمالالالحيرهبارضبالصعلىالا
عدىعروبنوأواهمالخميونكهمئثمسرةاالتجلهلكهنو
مانواشزالمغرورربالهوحمتهاناهـالمنذركههلانالى

وكلنتالحيرملىاستولىواوإدابنخالدههاايامفانالىللير

يمنهنضعانواصلإصمامربملىللفياصرةعاالغسانهلوك

وآخرهمعروبنجغيةمنهمهائاهنواولسبأبفدأولدهمن
وقدالبانربنعرخالفةفااسءالذوهوءااليهمبنجبلة
سنآشائةونجلشةارجمائيلحفبلافمانيةهلكهدقىاخمف

صهداملوأوايولىممنفانفهمجرهمواماذكنبلوث

جرهواهاالباديةربامنوهمانجسارهمودرستفبندوااد
اطبازجرهمواضمنابصبفالتتعالنولدهننهمبئاا

دةوك01واولنهموفئوجبلاسبهمانصلالذبنوهم

جمر
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ربااهالوكهنوالحارثاخرهموالمراراكللهلثوزعروبنجر

اكعبةلىءاماألصجعلمناولوهولبازصا5إلحىبنعرو

اتمحلىبالصاشرثوهههاوعدالربتهفاطاوعبدها

جذفيفيوزبرحباببنزهروههمآاألسالءجاحاائباد

المؤرخؤتذكرهساايامموزهبنيروظاللبنوالحطرث

بنارةشةقىكاوكلنقارذىبومماءوايماخاوائواطا

اولىاألوذوبدروفعةمفىفيلوصبأدةثرسهولدمن

وهىانسابئلعةالىبرجحونبالعصحبعاناباخلدونفا

ولدهنفهـوعدنانناهاعةفصطكاوئحعالن5وعدنان

ثئفيهفلعمىلاحمبوبيخايفهاذبنااالباةاالإالنفاقبالاحم

علىفلبسانقرضمافداحمعيلولدمنعدنانوفبرهبفتالىيرجع
وهرلاسيولدهنففبلفعاللنواهااحدهنهماالرض5و

فضعاعهاهاوطحيلاالىتاانسبةىباقوفىالمحارىكالمظاهر

غيرذلمالوقيطائفهواحكلياوق4اابنفالهحمبرمنأنهالفض

ميهألىفيهيرجحوألاظنونامجياابعيداالنبو

االممجر

الحيوانهنجنىكلوجعالمعنىوقاحداالفظفىساإلنطاعه

8بقملهاتصاالممنةااممالباانلىلوأطدبثوقاهة
رباقبالعهوبأتهـآدموكالماألمافدممهـالسرباناهة

شيثمندينيمأاخذانهميذكرونبئيناصهاهلةمهال
بعسصياتاهموءشيثفيرتابيملهموادريرو
ببوتةاضراسةإظاكواكبقىولتداعبادوبومائلعينوممو

بعظونوةمجبىتمنانبظاهرصويمكةبعظهونوااشران

انيصقرخرواالشيثقبرهااحلىانلمبخونوهعراهرام



امجالنافطة

4راالذىاديئواحزمافيمالادربثابئصافينبراالتخرو

اادشطامحبوالغاادهراوجهطاياألديانافدموناثان

الذىبالدفيابراهمايهماتعالىةابعثمالحرادثفيهاحدثواان

ومداراطنيفيةبقانلونوهمالشهرصناقلظدهاآلنعبهمخن
للبئعراضصباءاطمامذهـمدارانتجأللروحاصمبانبهمهذه

وكلننوحبئحامولدكاوهماضعاامهمأاوابرص
سالففىوكانواكئيرةطوائفبهماطفاخمصربدياركناهبمس

إهياكلايبدوناسفراعنةتلقبملوكهمنتوصاطةالدهر

المافىاهدااطولهموالمااامافداالهةوهذواالمنام
انالىقةالخللدنمنصهاهلياحمااوهامصربمحاواخنصعا

ناصهدهموايديهممنلونافانترعقابهاسالماهم
بشهغلصاالمهنءاصرهمهنصجبمعليهمغلمبورجماورخا

هصرعلىفيتولوناابوناناوومالىوالفرسواقةامهااضلهماعي
اشضواانالىهثزاهكصإقبطافراجعظلهميقلصثمايديهمهن
لهابنالالمعهوروهممطهموساالفرمماامةاألسالممملالكةفى

ماوجميعلرهاذولإطابموااالهوازوكرهانهافارسارض
واماافرسااركاوأيرانلهيفالالجهاتانالهنجبوندون

فىاخظفوفدالتركارفياوهررانتهلهدمالجمونءوراما

هنوفيلصامبنارآبئفارسولدمنمالففرسانمب

الذىهمنيءوهوتبهوصولدمنانهميقواونوهميافثولد

فيهمبزالمالمطكالويابهرونعندناادمهثلالنسلهمتابتدا
يسيرفامددحصلتتطعخلالاالمسالمفالتهائايمومرت
الؤموملوكالزىوفراسيباكالضنغلبصلبهالبصند

آواالحالاوافوةاقولالهلهغوكافتالعالممليكاعظنماالمعند
مناحدفبهفهيهالماللكةنرثسلهمنواجمةا

لللوك
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لاوفهالجبالنسهمودبالخهمثيركفرقوهماوكاا
جتالفازليموالكلذومنمطبرسنانبحرساحلهىوارضهم
اعرابانهموقيلنذطواعمالربمناللىدانلوفمثهرزور

قديماالهااثبعااشاليواهاتالفدميهةلةملمفرسنوالمجم

عندهمواالولءنااهروسكلوهةالظمخلوظ1الواتبز5سيوهو

هنمرزواالنورتعظيمدشهمواصالابليسقطاكةاهؤ
فرىهنقريةهننفادشتظهرحاالنران1عبدواهذالىا

والدفوزرادشتخاقفياهوديضهعلىإفرسافصارتمانآذر

هانوإقارباارعأد5ببالهلوظهذتفائدةالالطوثمكد

مومرراعيادوامملهشريكالواحوهرفالواوراااقضا
زعاراتاكنجهـاوالفروردصانوالهرجانوانوالتبرانوروزماه

ارضوحماههناظابقأهننواللهخاقايهمكلفىانزرادشت

البونانامةألايامشةفىالعالمخلغافغاوانوجوانونباتوها

موسىلمولدوبيناربخسنةوادالن5ثارجلهننجمواهمو

ثمساحةوفشعراهلوكاؤاذااخافىنيلواثولماسلالمهمحات

اناصرشافىاقالءنرنجتزمانؤفهفلىادبهمرتصط
فيعاغورسوكذالمالماعلبهإلنبىددازمنقىناسدفايعمى
بصدنصرنجتفانهاسبقيخالفوهذايمانزمنفىصان

اناليغعلىكلنتايوناناوبالدصمتائةارةهنزباانسل
ايومخرببنوهوالمحبطصمراالىهوغريشمرفبهشنعاصنىاضطا

يرناالغويقفرفتانوهمجصمثمجرالقديمفىاقلزمااسموالقكمنجرو
المحقغيئهنباشاقجااوهويافث7لدهنانهملفياللصإلونو

ملوكيمنتوافيابمقوببئاصيعااولدهنمارفيهنونيل
غلبتحاكذبزالوالموالدولانخردواكموالميكاعظممن

نلناالدواخانلهمنتورذليمصجقولممالىعلهم



8تاليقأ01

هلوكهمواالسالممهمالذفيبعدهنروالقياسكئدرإ
انفيةالعلومهثلعنهمفةماضالعقبةالحلوموجيحبالشم

وهراباصنىاااابصرننواوواليالفبةباألومليعبةو
نالهواوالحطبةهتدسواأععدالمشظوهورياط

عصوقفمعبربلسوفافجمىبهاالمااوكلنذلئاوغرقاعولأل

نصرنجتزهنقنوالملطىايستافالشهموهاكألط
داودزشفىناوفياغورسوقلياابيدوههمانعناخذو

وصلواأفالافحةحمعانهرسفيعاضزعوادالمعلهعاانسلو
رايتالواالفالكتحرعنالذشيصاتحاماوتالاالملمقامالى

نصرفي691ستةئنجموكيماطبقراطواصورهنابهىاشإل

صقرا5وسنةوشحبنوبصعوهائةافباالهبرلفىكونفي
فىلذحئاالوثانوعبادهمركالثعناخاساونصظرقىآما

انخلحينسقراطامماهاالافالطحن5وبالممماطبا
وكلنالفالعاونليذأنالممىارصطوطاؤكرعلىجالو

ماشوهومةاطببتهنازحفياظبقةءاحككيرامالطرن
فمأطباكتالهيذنحعسائمحرهنلهال11ارواقتحت

عهدماشةوعلفاربعةهداكهملوكاعاالمكئدرزمن

ندراالممكوبينرومةبنامنمحرهااواربائةهدولهالخيقة

ذالبخلفىافالطونكونيخسنةوثثوناربعوتسرائةرة11و
كونبفبالنفرببأبفابسربمدفبلهسقراطلذلكوبسرلحد

اقلرواونافالطمنبوشةالفوتروالهسفراطجمأ

تالهنةمنوافالطونهعايخمنهوهمارسسفآوالفمن
الئعرقالىاخرباهنالمثورلبظلكالذىزاألصارسط

زحفثمفكياالدبالدالىوتخطاهاسفلبالدعلىواسعولى
نهألبمالهندظيئافوروحاراكثرهاعلىفغباليندبالدالى

واخذ
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طوافاجميععلىوكلبطويلةحربربعدامميراالىشندرواخت
خىارسماوفيابعمواظوالسندسالصبالدومالثالينود

سارينلههالمافلستاهنونال4ابااحسنكاوبلغسضين

اوردكماباصنفوارسوبعدنوبرفلسومنهمتالسنج

لمطرالضىحموضارسومنهمالماافدفىشبهافيه
نوطىالمجتفاجموسذكرزمانهفىاكواكبرصدالفيابهبا

اهلمنوسفوفرروسنهيناوعشائةبارببوسطلةلق
فسرجالينؤسزماندةكلناشامبااروىاصمداعلىمورمديظ

منارسعلوتصاشفنقلفاوطيمىوارسطوكأحمت

العربىالىحمأفهطضيثمااناعوالكظاصرياقاالىاروى

انساةابطبنجراانقوابلىبارفوثحانجطىافولعى5و

لسلونوباألسالكندريةهقاههنولهالعاناتصشير

هقعطراطلسولهاويخنصرافالطونفلصةيقرىالمنعصب

األسعبهدرىهنطروبىالصالىاخرجهاوارصهملوكضبثرح

وأحاكاإالسدربةوافطيزهواجتىوألصاا3فىاهاهان
وسورفبلناواماحفقواكواكباورصسداداراالت

رباضةلهمعرطحاوسنآوسبعبنواحدىخسعائةنجو

كوهىباألركنالمعطهلةاالصضابائفصهوصل
بقراطمذهنثااهلهنهففثهوبالشيهأعتمرع
بوناطبيجاركبكانمهديطوسوغيروالبوالكتابولى

جايخوسووسبطاوأماةاالدوثتجربةهحتنيانوبثىبع

احدهعاواريمزهنفيصاناواليونانزهانمنمعاخرفزهانهما

نوبقبلحالينوسملىهفلمايموسنواالخرمنقرب
رصدنوستأونسحونكالفةالمأهونورصذطكوسرصطين

لمجوسورصمدجمرابيننجكونللهرةماشنينسنآبعدالماصن



اجملألنااقطة10

هنكثررواجالينوسليهأوباتقويبصنةوتسعونارررمانآ

كاهنوخلدونابئةالهبالتقؤبذلماكلويكلقلسنهبائةا

وبنثالطبعفاهبرزاعنهخكاندأانجبعاكورسدالونانبايأ
انةضعنمليهايفادهنفاهمنحاليؤالنعياألىالفرصياهاالنبه

وهاتالسالمعليهعبسىمذلهحابخوسنالعذفسنوبه

المحىاآتاالستقكتابصاحبدساتيبهاودفنبصقلية
سياوةابيدارسطوبعديهنولماسةالطاماوكايامئنوباسعه

وهغمومحققهومحررصاهعهولهاقبدسكنابهومخزع

ورصدرصدبينوكانففهواكواصبارمدابرخمى
احهوداامةبالقريبيةفارسسنةوكانونثاءهاشانبطليرس

لءالسرانوانرلمليمابرأبئعغاأبئقوبةلءحراامبتوم
األسباطاوالدهماشالاسدقجغواالسباطوهمابناعمثراثنا

والفرساروموربااساجحطمنكثيراالنمهم13يهوداواهة
الاسرانجووانماصرائله1بنىمنكونواولبهوداالرواوفرهم

أيهودااسموامافيهادخيلوكيرهمالملةهذفىاالصلهم
موسىاقرلمماالاهتلتمهاغاووتابرجعاىارجلهادفيقال
خةباااالثارفىالمجزقهوفالءطراىكاناهالا

دايهوذاادنسبابردباهؤالساوابشاذاللبحا

اتىآنالنابءاوهذاصفاتةبااجممةاوابدلتأالشاط

افصارىامةكعبرةفرقاابهوداافترقتوعبرابةالتوراوعربى

ممئهذاهبةاكلهانجسدقولهمالسالمعليهالىيماهةهمو
الفعماعلىالنوراشعراقالجعدعلىفتامصفالهمنمخ

لظنومنهمحةافىانقممقانطباحفيهانطبعتآلهنوهنهم
الىيمجسدالكلعمازجتقامننهموتبااناسالالهىندرع
ومبئالبهيدفنلعهادبمانلىءالنحعارىفقت6وءالمااللبنممازجة

فزتجتوا



5هاألنسانحاجةمعرقنهالىعهـامما

بالملفرقئلهغبارهمفرقةوشحين6يخةعلىوافقغت

اباصةاالجمزلةللنصارىابطاركةويعةضايووالصطوريأل

والقسيونالمفضينهثلاثساثاقضااشلالمطارنةوللعسيأبالمزاه

مسةوالمئاصلوهافىيوئمالذىاالهامبمزلةوالجاثيقاالفرابمزلة

جحةوئعلمفيهأ11اعيادهموهنالمساجدوفومهالمؤذنإلسلةزبم

البنديقسطىوعيدوالالتااالحدموافصحاوعيدالصبوت
اخبارتجضعنكتابفهويلاالواهاوالميالدبملاوعبدالدع

منشراربحهكتباصالماهذاهنجهخروفتالىوالدتمنالمىج

كتهسمروطيهأبالحبرايةبفكمبهكامنىوهماا
بةالؤباللغةباالسكندربهكعبهلوقاوالرومبةةباللتايومببالد

فاالداخالاالممومنابفاأبونانبةباإفسصكنبهبوحناو

وحمليمينتحطتنصرحئمابئةشاايومأمةصارىاكديئ

األركافهىافصارىامموإهاهاخرعنخصرواحماعيه

االقمااالارىنمركةواكرجالاملنورالبلظوايهم

نحارىفاصملهمابياايهمجهاتقىاتاطنوناالمشلونواماسلون

ثهـبةاالملئاهنوغيرهاوبغدادوحلبسوريةفىويوجد

واهبرياوربابالدقبرىالنصوبقبةيةالىلضهمونصارى

البربطالجأاعنىاالتكلكلالجرمانبونمنهمنحملفةامموهموغبرهما

3وناالنكلبزوغبرهمواروسواشبونالطلبالفرنسعاوبونو

كعيرفرقءالهصداهةالهندططنةعلىاآلنائستواون

مموهيةالباهمهلواالمالفىمرسنافااكذصرها

رةااابالبراهةمتهموالناروعبادألصنام01وعبدةابهودبةوا

األ



الئأهالعافطة01

ومالىمنجمىعلريخةفالفطريفةعلىابخوماأفالباالماهلوهم
والهالهاالمجرعنهحقملعةوفنوجكهمماعنهاهندممافثووالبم
قالهصنةالفماشئنحرلهاانيزعونوعبادحهاوارثوناصعيا

لنموحاباألتغنلمنعامرومشهـمدويةظابعاوالفداابو
هاذل

صبلااولةعئرسهقءدارسةلمخطورايت

لاالسابقةبكصقمااالربعرسهماتوسا

فلالتجهةهنولصوايااكاللةفالفاجابت

هرجلملىاهنعثألءطنداوااليامتيئه

حئتقرياضةصثلهائةنذااتامرطنالبلدههذنتو

ثهانبوبهطبهوبااللدهوقىلنائدلمئماماصهنذهاتخرجن

جربهوالفومائبنونحبناحدىسشهوياماهذفى

ااالىهذقبالةإبحرافىوهىرهطااخمعايةقىإهضدامجروجزافى
مالازيوناصنااكزقدومجارباتواياموطوائفهالوكواها

آثارفىالالكراهةجمجابضاكلفىوجذوضراحاهنطرفادجمرناوفد
ابافارجعونطهااماجرياحظبمعلىنطلحانشئثفاناقياهةا

المشعانوهوالؤنجئوباللةارهانذلنادلهثلهفايولمكاباتج
بالدلهاوبقاإمجراجانباعمهاالهتدفربىوهمالضدامة
لهابقالالسندهالثماوكلالجلانبالىالبرقىوهمهالالن

نويرئقماصاقامنوموراكوملشاناالولالمدنوهنرنيل

هنالىكفارايدىفىاهناهىالرتثم3اماابينالمىلمون
ودانااممذلمامنازبدبلمطمائةهنذصرانةاكالبرطانجه

يحبدمنوشهممجرحاحهمتمخحلفةوادياخهماولدهنهملقي
بخنصونانهمسجالينيعنروىوفداوثانصاومفمالحيات

بعنر



الاالنسانحاجةهعرفنهالىكحامما

وكلظألمربئاننئاراللروخفةالشصشلفلوهىخمالبعئمر
اليديئتئمفقواالونسوادوالجلدفقواألصنانوتحدداصفغايأا

دهمبلوالجبهكهمهاعظبمءأومناطرباوكثرةساتاوطولوارجاليهأ
خصياكموعريضةطويلبالدوابراايوجمازأطتفافى
هعنالذىبمالحفانانبقالةالنووشهمبانافانخر
بئلبلوالمصرىالنونذومنوبةاضوامناصالماعالبهداود

بعبدونعرااممواداشديدواهمومحااونهممطالنبىمؤنناهه

الدهادمنهـموارلفافعةباحنواهناهلوهماالونان
عيهمخرجماإمودانائزوممارنجمالدفوقأيخلاعلىبألدهمو

ومخاديانهمفىملعنءوهماخسييهأزحللجرىههمفظىا
وتحاوةداسلواهاألوثانبدونةسواداابوداناطئدوهمرنج
ومنهوشرنممفارإنجاطاغربىعدوهم8الفكرورموص

هدناعظمكاهىافهشوهديخههااللمحامذعلى3ونماا
بالدهىمههاصيهأاابمالمؤبجنوبىاففىمماوإصودانا

الشهرمسيرهناكزالمغردبالىانعئرفمنعريفمةطويلة

قالمثئج01ويأجوجسدالىالجوبفىمنالصخرمنعرطاو

اهلوبةإايمقااعاليمهلحمامااوعنافيماعرتانذضلو

تطصتاقاناساحذقاوعدالوممزهمالسهسسأخاإحناصينا
وأهلاجمجمخملفةمذاهباهلايووسعظامالقدودفصاوهم
االقمىوالصيأدانلهابقالالكبرىهموهديأنبرانااهواوثان

وردعابثاوالعنرفجههمنارانهابههواصبناصنجالهبفاالو

كعاتبنىاصبلىأاااالبالعظىوعديتهامحعاجمأفي

وسلمبهنرحبئساملعكنىشاهاالشامابووائمام11اهلهم
ابئهونجوضعانبهمتتئاوفهليةاباضامبرأبتهبالهاحمه

إبرااتبرالبروهمربالمتادطائفةشهمسارونوحبئحام



نابانعلة5أل

اكميزعونوهمحامولدهناغملقيكعرااخالفافيماختلف
افربقمىولدمنانهانربمشهمومهالجههميالنقيحاوادها

ضعانوادمنانهمعواالظمهناانتزعشهمزنافهوالهيرى
بنىهاالهنكلوكلنجارتطكهمفنلولماحامبئمازبغبئ

تفرفتهمملواحمرجالوتداودشلاتالىجالوتلجقبكنعان

ابالداتالثكنطوسالمربمالدطائفةضهموفصدتفوكنعطن
ةوصنهـمهلتمنهياجهكعيرالبربرئلتجطوالبربروهم
لسانبماوانصارىسالكنىفىالربثلوهموبركواطةالمصامدو

ونحملفواحدهولاالىزجعولغاكمدابوسلظبىكبرالص

ادوادهنهممهـاهةانبتراألالتفهـمحئاءفرو
اولوايمنباصلةءاالحغافوبلردهمبئسسنولدمن
بنىالذىهوشداداانارمخفعرىالشدادهنهمهاالمن

واصاطينالذهـبصضوروشيدهاعدنارىفىارمهديخة

واءوفطدباناوصفهـالماسرلحنةاببهامجاىوإربرجدابافعتا

عاسعيدابئوذحرعادفيهوأرمهذارآباقانالوي

قثاانهوالىخاتهىاألكبردطفيشدادبئارمهوالبيهق
نقلهوانماقماصأخرافاتماهذاوانماارماحمهاهدينةاكه

ممهآاذاتارمتحاللىفوفىالمذكوروارالمفمعريئضظه
آثاراالرضفىدهموكانوبطحاقؤذونواوالبالألالقيلة
ونتعثآيةيدلحبلىونابالسالمعلبهسلهمقالشلمجة

تدكزوجباريئبطشنمبطثنمواذانخلدونفعلكمانعءنذونو
فربخبرضطربذفامنذكرياماجيعولرهمذقاألخالف

بضعرببهمسامالوذبئبئطبغاولدهنهمافةالرااهةللصة
الحرالىمخولواثماينكابصنعالهقىلواانوابرلولاافىالمثل

نانالهمالذبئوهمبئابمعانواهللحإكجاعةكينو

موسى



9االنانحاجةفآمصافاكسمماه

ومنوالالكنحايعنصرفراعنةمنهمنوفافتاهميوشعثممى
الجاهليةالوبالحرباممواساكتكووخببريربهلة

موذمافلاوالمللفىفىالثهرتذكرهاغلفةهذأهبلهيوامناف

فمةالباطاهاومتربةربةوطبازراقسانلثةالىرخعنالمو
هدهملنقادماخبارهمعنائفابلذبتالذيئاألولالعرت

افباددعهدطملىوصانتاالولىوجرهمغودودطوهم
وثبتقمالناوادهنفبةاكجرهموامااخبارهمودرشه

إخةفكلنتباالجبللعاوامنهابائرسةفيكلنقطانان
لدنعنقطانابافىيكنولمالمسنحربةالرببراولذكبنيه

قانعاخوكاناوصذيةبالصفيمناليهالسالمملبهفم

يةالصقأبراهبمبئاسهعيلاانالىاجمعيأبايكلمونانماصوو
بالربوناااللثةالطبقةاهلوهمبنلغةنتفجرهمهن

العرباهاوالقلبلاالالبائدهالربذكرهنببقولمالعربانمابعة
االمافدماالهةوهذتحطانوادمنجمناربفهماربةاا

االرضفىوآثارافوواثمدهمفدرةلهموانرحقعمبعدمن
مناالضعيةرونالةاخبارالنفياحمضاانأللميفةمنرباااجالاولو

هابقعاالوديوحمااالحفابللعطاعليهااطالعنايمعنعفبلهم

ذلكوهاسوىايهمالةابوءاالنبباهنويؤلمالكتابعينا

اثثباتعتددالمعكانكوللىاالشنادلخقطعاالزليةاالخبارمن
مااويناطقداالنبيافصثافىآنالةآيةصطقمااخبارهمفا

حروبهمودولهمكرواخبارهممنتفسيرهاقانفصربئزكالهنفله
اوابةاعناخذواالذيئبحينانهنإمملفاعننئاينفاون

اهلائهموعاليهودبارامناالصالمالىهاجرممنحمعو
حطامهنذسوىماوعلنافيالمزلةفاافدمتوراا

مئئعلىنرلفالانالمبفهبدهوكبثاالاساطبروالمنعربئ



هالمجالناافطة11

لمطبرىاياقوتجةكتابشلابتأالهالمئاهروجدانومنه

اصالببهمملىاوجرالقصاصخىءفبهاعوافانمائىكطلدءالدو
دلاككأالااالؤلموقااوالضؤواالحفيهاالزض4ولم

هايقعلموانرباامنيلابهذاواخباراوشاوتتركعلييما

حهم11افربالكمملاهلىيأمنلصراابئاناالالموراةفىذكر
بارالههاالجانقلديعفلذيارهمبالواوعصرا

واماودوللموكمانلمانةصلىاالمهذانثمءالجيلهذا

ومنالمااعليهابرايمنجابلىاسوادمفبةالمتصالعرب
وامممصباصوهنهموبالحبازهساكنهمنتوجرهمنجواربةاا

اوالدعلهلهوشاسثىايواانفزواكزفالاعدشأ
منابعةاتجملؤلهاوالمجنعربفبائلوجمغوكهالنحميرمنهم
عرأنالتسحبربئوامنالنةنجاةصموالمذكورسباولد

ومهمسبابئحميربنىبأبئكهالنولدمنافايقياعقواخيه
وكارالضلبالدمالنوامفثنءوافيماوكةصاةاةا

اطرافوتعكوندلابدوههالجاهببفىافئابءبنوفضاعة

صلافهرسولرلىالكليصارثآبئزيدابوحارثةومنهماشاما
الىالمئالمجازباطرافمنازإممتوةوءهراوللىوفه

مئوشسعباعذرةوبووبنوفهدسلغوصوجدمجرجهةمن
االزدوسبضهنهاالمشوركعيرءياافهممماروكهالن

ازدالوهنوانمارادوهىشدةووهدانذحجءووطيىء

إالنصارهمنهوالمسلونيزباهلإظؤرجوواألوسافساية

االزدبطونفهزفىبرضمانقكوعتودوسوبارقوخزاعة
وهايمايخةهاأواالكزوارالحةاببتاسداصةظزاعةلو

لوظهالكةالىاوارسللالببنفصىاخذهاىمئيزالت

عنماعليكمدفدرباحمصبلاساكميتهفائجهذشقئشر

فبر



111االفصانحاجةئرفعهالىغثامما

ومنماكةهنواخرجهاخزاعةعلىقصىروظوالظعارغبر

سوكنتوسضعلمةارسولفزاهيالذيئالمصاقنجوخزاعة

باطرافدولةاهموكاثاصةفعدالمشلةاتاسراأحدىدوس
انكشاالواسطفىاخعلفوهربرةابوالدوسومنالراقا

فىسئعهورقانفقبيالنغافقاوواماعتيككاصبئعيرها

عانلموكلمندىبنوااألزدوهناالزدولدماوهماألسالم

فيعانهاالواضهعانمنهاالهنهالفوالجلندى

بدعلىعاناهلمحواساالجاندىابئوعبدحبترالىاالسالم
وسلىاجأبدفىاطبازبنبدصافيوقىاتاصطثاابئعرو

بهانوديلةكأطبملوتوكاهدأيومنااطبئبجبلنعرفا

اظبلزيدطئمنوالسينبحمسدوسوهىنوصالمابوالنو

ومنكرمبالموراكبئوطمالخيرزبدملاطةرسولحماو

بئاماواسىنىاااالشزنهمءوانخعاايضاهذحجلونهة
افعومنطافبابىبئعلىئمصلاطةولرصاحبحارث
الكذاباالصودقبيهووعنمسيهأاطقانالانابئشان

صالياسربئعاررهعابضاوعنثابالنإنجواادىالذى

آاالمالوالجاهليةفىصيتبنىكهالنمنداناوصالمافهرصوئا
صاحبعدبنجمروفهمحضشتلىايمنباوإالدكند

الغاضىوضهممبرأهعاويةفحكلىاللىوصطابىأبىبنعلى
خدجبنمحاويةونانسوسامحوناوسكالسكندوهنشربم

الذىاالكوفىنميربنوحصينعنهاقهرمنىبكرابىمحمدبئتلظ

سولالىمدضةبظاصاطرةوفحةنوبةيزبدجبحاصاحبمار

واالنمارايمناجبالمنرتجدجانبالىبلردهمبنومرادوصلبم
عبداهةبنبريررهصهىوبيلةوخغمجيلةوهيافرعلن

عدىبننمونهمشأبنعروبنىصلمةاركلولماصلىاا



نالاقملة

صلأقهرسولصاحبالدأرىتمبمرهطالداربحونرموهن

ربالهعلوكدولاعنممن6كمدونتوالحرملروالمتاذر
هوسىابىرهعاوهماألشعررنماوبفاالاشعرلئوجذأم

النبةااالقبانلهنهمهلةبوطقباباألثهعبداحمهواثشعرى
فاجبلصفادءنابالقربواوشرمالهالتعندإسيماالىخرجت

بئاسوادهمبةالمصتمرربااعاملهيليرفهناك
بلةيئاضهكنتلاسعبلالنالمععتعربةلهموقيلاظبالابراهم
الفانالجرالىهالكةاسهعبلصمكنىقةةالصفالدئمعبرانجة

مبلافزوججرهبملفباهناكنوستةوتحونوئكوسبعهابئ
هاتوفبذارمءذكراولداعئرائنىولدتواةاصمنهم

ابرسادفئبمةاسثعيلمادهلماثمبالحرودتخهاجر
اطجازعلىالحااهصفىكشبرافااخهالمؤرخوناخظفوفدايضا

جرهمفىاطجازعلىاالمكانلقاخنلهمثعبلوبينجرهمبين
قيذارانئلظوهناحمعبلولدبدفىاوصداتالكحبةومفناح

ااسوازباطبمليهمالمياوعقدواجرهماالاخنرجف
ىاحمهالفبغرلعاممبئهعنتفسهعاواطرامابيتا

ويدلجرهمبعداسدانةمصارتاسيبلولدمننابتالىذال
مخهاالئفصيدنهمنالجرهنىارثاطبنمرطقولذلالملى

واالهرظاهرالبتابذاكنطوفنابتبعدهنالمجتوالةوكضامم

هسامركهبمبصرولمانلثاصنااالىرناطجمأصنلمكلنه
إمواثراوالجدودالليالىصروفنافاياثااهاصنانحنللىيه

أيهحلابننبتقتلونابتيقالوبخولحلحملىابةاقيذاروإدثم

اليسعلهوولداحميسعلهولدثمسالمانانبتكعيرثمخالفوفي
ؤأرولنرارولمدمدلهوولىعدنانالدولدنمادولهاددو

اواممعنهنخارصوئلعةابخوىالنسبعودعلىهضرنهماربعة

دأبا
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ساعدبنونعىاثلبجوديضربوماهةبئكبوميهاياد

ضيةواسدرمعةوهنالشسبىبحةالثافاوالمثالنجصاحعهيضربو

وئظببدهروائلهنووائلجدبلهمنوعزةوجدبلهوالسد

وواالصمغرواالكبروالرقئينطرفةووصشميبانشوكربهنو

نجبراهلوهمبوعزةاسدوهنالكذابمسمطةوهنهمفهحف
عبدونجواجلوا3وبنمرريعةومنالفارفالمدةعزةومن

إجمناالىومضىانماراثوالعاواالهازمالسدوساسدوهناقيثاا

لمضرولدثماليايةبالصهنوحبواالجهاتتالصانوفعناسل
وصيالنظيالنفبسهـاعنهضارصالهلدوالنسبعواعالياس

تجااللةجعلوفداليلساخوهربلونجلطبهاوفرس

نالذيئازنصفبائمواررفناعقااهاكزهاهنالمذكور

لضوحالباباهمءوشوكالبورضبطهمفىنالةاولر
وصمحةعاهينوووغبرهمافرواسقوالمفلدلالموملوكوهنهم

ناوالىقدبممنراقالهاصجةلختزالةوماخفاجةو

فاثفانوقيلوثقيفهاللوشووبمروجمثم4ريهنجوو
مازنوباهلةونميرونجواطاأل15هموثمودبقايامنتجالواياتمن
والنابغةمزارهبووبنوذيانووسليماشبموعباوبنوعدفانءو

عودملىمدركةاياسالدثمثقيفتجلالطافافئاوعدوان

وطابخةمدركةيخمببعصهمونجةولعنهضارجاادوالنسب
فهمفبائلطابخةنوصارحاوانبنصللىهاواصختدفماءاالى
لىبمةخزلمدركةولدنمبيةعئنجووضبهوبنووأربابءنجشو
الهذالجألفبابمهنهوهذبلالنسبمنضارجالهوانسباعود

علىكضلفةلخزيمةوولدلصاللةرصولصاحبصودابئمت
وديحالعالهونمنوواسدونااالنستخارجواألشعود

وولدكبرهعاوودودانهلبةالاصدمنوافالراالوبقال
ط

015



هالباللطةافطا

عودعيابوأاخوهعدةلهوكاتصافهالنسبعودعلىلكنانة

مضاةمبوهنهالكووعاهىعروومناوعدقملوهمالنمب
الحارتوصووليثولالدوضهبمرضووذابىهطغفاربخو

يونامصاماعيومنالهمربونعروومنبرةبوومدبمنوو
ظنهنوغلعااالطبيكاضانةبلونومنفراسابنوهاومن

فربمئساانخعوالفرلكااعهحلالنضرواماالحبشةناكم
لموالنسبعودملىمالمةإضضردووبهرئالذىفهرصوهم

نربمقوهوالنسبعوهـعلىنهرلمالناوالىثمغبرهولدلهصهرفي

فليىولدهنطنلموسقرشىزمولدوهنصانهنفكل

رااديابمنبدابةلهنشبيهالشدتهقريشاسوفيلفرشيا

بئىقانالورتوتقهرهمرادوأبتكلققرلهاليتط
النهفربشالحفهربنىاشتاتوجمحالبيتملىمولىالمالالب

فهرابئاحماهذايؤنعلىورماطحولصحعهماىترشهم
ارلهووادالنسبعودعلىغابىافعهرووادنضهافهرال

منومحارببنراالولخنالحارثمحاربوهادلناوصهء

ثمالمبشرةالعئرةاحداحاكلبئعبيدابووشهملىاظسوالثافى
وهواألدرمتيمالنسبوضارجالنبعودملىلوىفالبواد

عودعلىصعبوهماوألدستةللوىولدثمالذفنالنافعى

وخزيمةصدوهمالنسبعودعننضارصسمةاظهواخوتهالنسب
منهماطارثخالاليهينسبونولدلكلواسامةوصوطوالحارث

وعدىصيعامنهوخارجاالنسبعوداعةصلكعبثلدثم

صلاقهلرسمدوخلفبئاميةهموجمعنجواالوللحق
هنهمومدششوالثاقوعناصالهبئعررونهمونجوسهم

عودعلىلمرولدثمامسرامازوربئوسيداناطاببئعر

بكرابواألولنجنويقظةئجانصباوخأرجصالبالنسب

الععدبئ
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خالدشبووممخشوالعافىوهنالششمنوططةاصديقا
عودعلىصىفاكالبولدئمهضامبئهلوالىالوايدبئ

أبىسمدبئونعبزهرةنجووئهةزعنهضارجالهوولدالنسب

عدنسبوممامةرسولامإخةنسبوالحثحراحدوتاص
ارتجعالذىوهرقربشفىلجانمىصانوموفبنارحئ

ثممجدهملواقريعاجالذىوهوةءخزأهنابعبةامفاتغ
الدالعبدكهوانالرجانصباعودعلىعبدتافافصىدو

بئفراكالعافاوهنالمجبةشبصواالورطنالعزىعبدو

صبمالةاسولفتلهومعلالةاصوللىداوالهشدبدوكاتالحارث
بخهبهدوامشحرةاداوامأبئبرالتهنهموبدربىمصبرا

عودعلىنافنعبدوندونوفلبئرفةوصلالنبىنوجخوبى

االولمقوفوفلالمطلبوعسلىءضهخارجاوهامثمنسبا

انسةابىبئةومعاوعنانباكهماويةنجواهوةاهبة

رمسوالوقنلهمعبطابىبئوعفبةريحةبئوعتجةاصالهبئسبدو

االماموضهمونالمطلبإلمعاللبنوهبدويومصبرااصااللة
صلىالمطلبعبداشماولدثماصوفليونانوظانوافماا

عودملىاصبعدالمطلبمادوغيروادلهأةلموعودالنسب

لهاوسولاعامنجخارجاتلهوادفىاللةمدانعبا
عنهنهموبداقانتووابوابابابوطاوباصاواحزوهم

صفيرادرجوطماربيروارصوتمالمقيووالحالرثجملهويقوال

دوئمالمقرمهرةكاعىاتااثيقولمنموبةيمأابهو
افليامطوساقوآلهليهءالنهصلىةاسرلمحدالةاهـ
حبرفياصاربعدأبئإهالثوا4اطبنأنهلاولفىئيراالابئتال

حجبمعرفاألوفصدعملبمةكنبةبنىشهمابرهةالىالمالثا
احدثوالربمنعىنجااطرامالكمبهيببلواليهابسالى



النالانطة11

افيلاوهعهوسارمجيشهلذلماابرهةفغضباالكتيسةفائافى

ألىوملظاالكحبةليهدأفيالمبرثثهمعهانوقيل

اهلهااهوالفاقيههالىودهتبئاالسودثباطائفا

استلهموقالقربمثىالىابرههوأرصلابرصالىواحضرها

هاشولوافهالمطلبعبدصاذدالثمبةالهدمجعتبلرباطافصد

هبخالوانحرمهونهبيفهـوعنهعةفانالةابيتهذاحر
رسولهحالمطلبعبدانطلثاثمفعثنعندناهااللةضوينه
تربحافدهذأالبرهنالواالمعملبلبداشؤذننالايهابرهة

حانجهفىسالهوعهوجلعمىسربرهعنونزلمهس3اوأبرهةلهاذث
ضتافىةابرهفقالاخذتالئاباعرالمطلبعبدفذكر

عبدركدهيالئالكبةاخربالاقمنىنطلبانكاظن
بردابرهةفامىءيمترببيتوفاطإلطاالباعررباناللباا

حمهياوصةابرهةولماقاربفريشاانصرفوفاخذهاعلههاياعر

ويرمماميالمحموداافبلا13نومكةل3مماقبلبزاثالدخى

هموبنجابهرولقامبهةغبرفبلوفاذابسرولماالرضالىنفسه
طاوكلعطاطيفاظامثاللابلطيراعليهمةاارمسلاذكذلك

امدساوالحصهئلوممابهافقذقهبمرجوهضقارفىأجمارثلثة
نعالىاقهارمسلنماصاتجاممولبمىهانااالمنهمأحدابمعبف

يمناالىهةاهارباعولىمتسوالذىرافىاقاهمفاسيال
جسدفىابرهةاصببوملتبكلبنساقماوناصاروالطربقيبندر

ذلثجىولوهاتكأياصنحساالىووصلأعضأؤوسقطت

هالولماشبعاكثيراحأهوالهنياوغنازلهمالىفريممقخرجت

المجماخدتوهنهسحوقاضثمعمبكافهبعدصاابرهة
تواريخاعنوالنذكرالعمبةالتوادغوهوآخرآانامتهىيمنا

النوبةالفرابرلروصلاقهرسولهولداهتااالسالمبة

لهل
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شهيركثيروهىهاذاتاليفوأ12كظفدلبهأاهنااهل
طرفاصنرناوفد8آاألسالكابلردادكلفىداكلابصةء

مهـمعلبماقهرسولهياداقبامةاآثارفىاهايكلعابكقىش
ئعربئونجعىلاتافبلوالدنهنتواقهوصدةاواها

ملافهورسوقبهافاتببثربفريمنارلهصهوفدابؤنوسنة

فيودفنقعئلباشسهرههاممهدووادثلنوفيلىمريئث

المطلبمبدالاضوهموىااسرابئمابراهبئارثادار
انالنههبابوتوالمارببنىإفةالضابدارفنذلير

لاتجالصةخاقهعبدخلغهماجمبمومواعةاوالدهاحن
صاصنةوهىبمناأموكنبتهاةلماحمهاحبشيهوجاربة

ونجتلحهىصلاللةرسورامإخةاماوصلافهرسول

مصلاللةرسولفولدتببئزهرهبئهصافعبدبئ

علمهناالولرصحمنخلوندلمةعمثرةالطىوفيللحمئراألشين
النةوهىالستلماشالمحرممنضففىالإفيامفدتوالفبل

وثمانئهااحدى4توافىشجهاتلماكعرىءاتءواألربعوتلمايخلىا

ضمشوستلحائة2والفةسوممادارااعاالسكدرلبةلتةوثمانما
الهواورائهمنةاوكفالةالمطبعبدجدهنصروكفلهنتا

ابىبنتحليهةهءأرضهوازنلئهنصمعدبئفىناسترضيمعةار
الةاهنكراماتواللحيراعالماتفيهيتوحموناهألنفىذوب

جعذبمصلمأقهولروالدهناصاناالبوموفىإبباكأألط
ارانكالمطلبعتديالوااكلواظفالفربمالهاوعهابما11مبد

آلواعداهملظهنجهماوجههعنضاعلىايمالذىهداابنك

لىطتامةمجمداناردتلظيشهاهلاحمامنبهرغبتذبم
ابلسإحلالمنبنهابضاوروىاألرفنفاوخلفهالعهالاق

وحظىبفالصعروراظامحتؤصمللمإفهرسوثولدظ



هنابااثطةءا
ك

الخزوىهافامنابضاروىوشانهذاألبنىبكوتاالوظعنم

ابرأنارنجرصلاقهرصولذبهاىولالئللليلةكافتالىفال

ولمرسنارطوخدتسحرفةمثرةاربعمنهوسقكسرى
انالموونوراىىصامجبرمماضتوعامبالفذاالنجلتحمد
فعلعتفدابانفودجالصصعاباابالهءفافاالفرسناضىوهو

واجغذلمثءافزكسعرىبمافالاءبالدفيواطثعمرتلهد
هذابدكونشئالىسرىفقالمارآعلمكاانبالموبئ

اصبالصجهةمنحدثمكوتالماطوصانالموبذانقاالف

لمطلبرالةفوجهدةاماذراكبئمماتاكافهرىةكنب
فاافاحنانعروبئبئخالىببدجهفمضهاسالهاناربدا
ذللعلهمالوكراالبواناصأرفيهننبمالممرىبرنا

ىفالحعسطبفاقالناممئارفبكنلىضاقععد

يغعالمبءرطفضهماناوبلوأتنىوسألالبهأذب
عفةالهوحعيهفحعمالموتاأثنئوفدصطيحعلىفدمحا

صاصظهـوضالؤكمرتاذاضالمىصدياتالنمعينيهسطج
ماوهبمبرةشماضعتواوادمياوادهـفاضوفارسناروخدتاهرأوا

عددعلىمدصاتوملوكمنهعجمالصاشامايمنحفام11افلي
جالىعتعوهكاغصطجقضىئماتاتهاصوكلأتالشر
عثراربحةخايمكانالىالةخسطبقولىواخبرىكسعلى
انقدالهوذكرفىشسنأربعفىمشزنهماهاعورنتهل

الملكيهأشقحدثهمانوصدقىاربئؤنعلىنبصمط

بالثعوقلبحثعلاوضليمقلبهمنودااالطقةاسشراجوإطنه
ومربابهمثباووصبارضماعهفىشاتهنومولدمنرابعةوذال

فبصقواخالتفىطيارواركاكلعلىاخرئمجمبا
فلئمثلجامتاالرفيالبرىالفكلنالصاطةبارويابدىثمباالهين

الصمن
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ابئعااليهئفروىبنهاهلئرفممرتئاماواصعا
يدحمدئفحاىاذواممهصملامةولرسلهلظآمباس

ابنمنوروىورصولهةبكمحئاالجمانرجلفالباليدخل
فاخارسباواتاخافااهةان5صلةارهـللطلعرظ

فاختارمنلئاظخاقخمهخلةعنشاهمنفاصبههااتلىاا
مرباهناختاروالعربادمئهنواضارآدمبنىلحنقا

هاشمبنىقربمثىمنواخنارفربئماعضرمنواخحارهضر

افهرسولفالاتقاءفيطوعنيههالشمبئمنواخضارق
رجالاجدنجربهاومظعئمارفهااالرضقلبتجبرئبللىلظ5صعل

البابوفىشعهبنىمنلافابسىاجدولمنامحدافضل

صلشبهواهاالمغامهذامااليضهرصيةلثراحاديث

صلمالمحةولرنبعودعئامهـالذيئيلابئدبرلرتقدمفقد
الغاسمابوذموسردالنسبهاهاوسباكعودعنارجينواظ

فصىبئمنافعبدبئهالشمبئعبدالطلببئعبدأقهمحمدبئ
ااصابئمابئهرةبئابشبئاوىبئصعببئمرهبئكالببئ

تراربئضرءبئالياسبئمدركةنخزبئكنانهالنعنربئ

خالفغيهنمليهمنفقعدنانالىونبهعدناننجاصدبئ

فخغركاضلىهاولدهننانوسالحاجمأقباتفطصيم
هنباتفاقخلدونابئوقالهواالسشدأبئورجمه

عدنانبينالذيئبآاعدفىانرالفلكاواتهىالنساين

وبعضهمرجالنكواربعيهةبنهعابعضهمفعدالسالمعابهاحمعبلو
نصبةيقولالحافظعبداهةابودشبخنانوهئايادآلسبصة

ثئفيهفليمىعدنانوراهاوعدنأنالىصصلبماهةولر
احمحبليمأوليه5بااانخلدونابئكوظإننهىعلبهبعنمد

قىكزوالبالقلةمحتغةمخلطهاالمرلبظقىوتنقلبهروفةكير



نالعطة610

الذهبسباكوفىالتهىاخالباقىفصبأاليهنسبعهفاهاالعدد
الىصلانبىاننسمبوقدالبغدادىاصوبدىاامينمحمدافوزاالبى

المنغقاوسانحاعنعساكروابئالبيهىذلىروىاهلىعدتان

فقدالسالممبهآدمالىعدنانشافمباواماالنسابيهةبينعليه

الةبمدههنالدهاطىالديئشرفاطافظقالفيهاالخنالفوخ

لوظالنسابةداسبئمحمدعلىابومافهاهكذالنسبزاهـساق

فىوخنايفروابةوهىواوضعاواحسناالطرقاصحهذا
آدمالىعدنانمنالنبرغكراهةقىاختلفثمءالنسب
اارأوعلجوأزالىوضيمماجريروابئاسصبئفذهب

هنهموذلمالراهةالىالعاهلىمنبمؤنبءالعالمنوغع
ماالوكرههآدمالىبهيرفعارجلعنشلالفانهاماأل
آدمالىمدنانهنالنسبرغخعتفبدآناروردتوقدبهيضر

ابئوعنعدنانبئصداتجاوزالقالانهصلمعنهوردمانها
عدنانبئصدمجاوزلماننسباذانصلائنبىانتالعباس

لحباناطبئعروعناوثكمرنهأافابواكذلهولعسكثم
نقدموقدماصءدرألذلئافوقماوعدنانالىننذبانماآل

بينهلىالىدةاعالنعابينباتفاقذلماوعضعدذالقىآالكال

ءاتااربةابنجهونابانادهاافىبنحبلمحثوايهكلعبلعدنان

فداابواقألبكركلههذامناطولالمدهاذعثصرةاوخمسةاو

كنباباونوا4لمبالصءفدهااتاالختالفهذاوسبب
مقوحفظننهمحفظنوارجحون6انمااليهابرجعون

االسهطالنايتبلمنءاغاجاالفرراولحلخلدونأبئلوظ

اختلفواهوداليانالجرزئابئوقالائهىالعبرانيةهنئرجمت

وهذااسنينامناالنبحاببنطاوونرحاثمبيننفاوتااصالفا

وكلهاخدبخنصةعدنانبنىوهوأطناكىاالخنالفشبهو

بادبة



131هيالنساتلحجةمعرفنهالىثاكص

الربمناحدذلكفىبئاركهمولمبهةفربشااالرحالةبادبة
قىثمالمجازنهأهةقىعدنانبنوافزقتنمصهالنمناالطئ
صمللهنوةاألفطارفىاالسالمدئفرفعاثنمالجزبروالمراق

عبداللةوالطاهروالطببو8الغاسمخسةاألوالدهن

ءطوماموتنيورتية5اربعاالناثمنوابراهيمو

ويومعفبهابطانهالزاصلمالغرواوععانهناطعةو
امهرسولوكلنعنهااللةرصنىفاطهةمناالعقبصللهيكا

ريحاماوهاوالحسايأالحسندانواكانوضمديداحبايحبهمالم

حاظهبالمدينأسيهأاطولدوخةااهلشبابوشداصلمامةرسول
مئصينصعلوقالالمحجغمناربحسآلىباتشمنخلون
ثيروفضائلهالحعسيناصهناللةابحسينكاوانا

ايامفىبالمدبةابديئاانيلغبفىمياولدوالمفامبسعهاال

وتسيهأارحسضةاوتونبسنتعاتهذلطابىابىبئعلىجد

حمهعوماوهاتسنةوخمسونشعرامنولهبالبقيعودفن
جدقنطقبلبالمدصةعديبافروولداالمالعبدبئابداا

غاضهرامنولهالحىبنتفاطةوأسنيهأضكاسيهأ

بالبقبعدقاواوبدابئابراهيمزهنئإصمباماتصحةوخمسون
جراهنغانينسنةشةبالمداصادقاجؤلهولدوالحباسفبةفى

وثمانبةمائةشةئتوقىطرابىبئمحدبئالغاسمنجتفروامامه
زكارمائصماتلقيشةوبعونعايةرامنلهواربحيهأو

هائةسبةباالبوااطظمموسىلهووادبالبفبحودفنالمنصول
وئلثمائةصنةوفاتنتوالبربريةحمبدةأههوعمنريئووثمابة

تجابرودفنسنةمونوخحارامبنولهرامنوغافيهأ
خراسانقرىمنفؤهبطهموتوفي8ارضاعلىلهولدونريحا

وخسوألرخسةامنولهوئلثنماشبئصمنهممفراخرفى

61



ءنابلقطة3

شهرمحانشكلناسعالمنوؤنةبالمدالجمادمحمدولدوسنه

لافإامابننهالمأمونزوجهوولدامواهههماوقسعبنوتع
جدهنبالقربقريممقمقابرئدفيوببغدادتيفاالمديةالىوسير

سهاالصنينيومقوقىكأادىااعلىلهولدوإكامامر
ناربصرامنورآىمنربودفنينوخعاثتايأومأصين

الهارسولالىهنهويبغإصطوراهذمحررنسبيخنهىاليهوشة

التىجفرامادالهولدهكذاسردوالذصوربالزيهصال
وولداللةعبلىلهولدواالشقرالمحارعلىلهولدومبااعودعلى
لمحعودولدومحوداسدالهوولدابغدادىامحمدالسيداقهبدله

روفرولدوجحفربدالىالمذكورلمحمدوادوابخارىامحمدالسبد
الملغباللةابوعبحعبناصبدالهولدواضارىامربدعلىالهبد

لهولدوبريمالاحمدالسيدلهلدوإرىالبئاعظمجاللبدبالس
اكوفىجهانكئتجهانبانمبخدالصروفحينادةأبوعدادبد

عودإشداواجيهبقهـفونالملىالسندافايمهنملتانبارض
المعيدلهولدوالالبهيحاهدالسبدلهووادالديئبضاصرالملفب

اصكارىااثإصااجاللاسيلهواهـومجادإديئاركنالةخابو
لهوولدقوجببداصباداساحبشهيدراجوالعبدلهووند

صببردااوادوادبئاناجاسيدالهوولدابعالىجلأللالمجد
اميدالهوولدةافالسيدلهولدوامفركلدالولدلهو

اسيدالهوولدمباسماسىاللةلطفالبلهوولدةاعزفي

حبدرآبادبارضانحاجنكانوردربطعاضاناوالدبوابالملقبعلى

ببدالمحروفحعهعنالالمهالمميدىالفولهوولددكنبالدهن

مأوهاوخسيهأئلثسةبفنوجمفىالىنوجماالفحناوالد

كراهاتوالباتوااللبةاإفراضلاوةالحالضائلمنولهوالف

ما



331االفسانصاجةرتالىكسمما

بئمدبئيدالههذالهوولداضطاوالذكرعنشصنههابننى
ضهاللةفاحسن

اجتماعمنوماممقاممعبةادارةفريمشذكرتجديد

والحرببعداإلاليةاالسالمعلىالعربأ

واليةمارتئمتناإةدهةاتجالىياامميمهكدالر
تعيركحبةالشاوتريمقالىثمخزاعةالىثمجرهمالىالبيت

هؤضعاليخانبلغحمانجوهاثموهازمدهارةثهاقرثفارادتءالفا
الىئرفعهانارادتتبلهكلالنفيهرافاخنصاالسموداطجر

نفالحرمبابهنداخلاوالمجكمواانعيااتفقياثمهوصسه
ثربقىاطبرضعواثان3فاعىنحصاخللىأولصالاللةرسويا

موضحهالىتريرهـواناملرأفهمنبطرففبيلهكلوأزيمئا

ضصالىوصسولهعفدصعللماللةرسولأخذواذانععاوا
تالكممىنتوكصبةالءصاأكراتثموضعهإممريمةاسدهفوضعه

يوسفأفيجاطبالديباجكماهاهنواولابوداتجهثماطىال
وثلثبنخساحهبرثهاقربرصهمنحملصعرالنيوكان

هاحلىبهةيمقشعرامرقهـاولماسنشنجمحهصهةتجالسف

مادووهاامراقواالئامهدنادفىمضرقفبائلوافترلخؤاش

منجهدوق4بضجبعهمتوءواحباووونافانواازاطهن
ماماهواالراقتلولعلىوموافارسوحربألدهم5مجرالعبمق

بواونوغرمهاةبهمكنازونفيورهابضحاهيتامبعزلوناربابهماو
الفهولمجوههمهنهمءاصصاصباويوتكمرجامنبالصعلى

اتاؤواالعظمالصاطانجبابةبؤنواحتىاألنفيادعياميحعاو

همأنجلهبصزهنهناطوأئلواالدهاهمنعلبهمماا4ودوبالحربك



ناباافطة30

كروالاالفواتوهيراالربابأتجاحواديةاوكفالسملى

اضادايروممنالوتصعاانألراجهنعبمنلوعصاذأورامن

الرارآكلجمربئلندملوكالىنلئافىراجعامضعراعينو

المدرآداالقاهالالعربفىبكنولمحعاننيععلجهموألذء
علىحرهؤألبنىوقىللرومبالشامجففهآلوقىللؤمىباطبر

بنىاهلالحربومائربلذلالضرعءقبائلوكلفتواطبازهضر
نتفالةاذكرعنواعرافيااردىوقنمافاقمارطوقطحوالحماد

نالجهياتواطواظنافسإمقاربااكلهمواطباراالوثانمبادكم
اعظموالدمفىالحرارةفىوهاامصاذالاالةاوبارطحامهمواشرف
علوكلهممنونجحأجصفرولئجفتهوآلالمنذرآعلىوفابعزهم
افهنآذنالالحاىواوصيلهوااصةااوودةءالموتافسهمنوانما

فىامةاهرونماباههمهوادىاصمرفاالىفمرأنجواورهمبعل
اصاحتباشراتبدتئهماهةوملهدوفهمريموبتهماعىاعال

بالطيبةاوابدلخاللهمفىارشدوالخيرأونسوهماصهن
ماباثمإلماوعزابالذليواصتبداوائرهمواحوالهمهناظبيث
ايالةوورياشباوبالسضةهدىوبالفاللةخيراوبالمئر

اظهوراوالعزمنلهمفكاناسبابهيسرااعياقهاراداذأووهل
المجدفىتنازعواولاظفيالصبوتنافمستنهاالمبعثقبل

فرفمهقحمانوبارهماواياههممذكورقهوماحسبالئرفو
عنلونهبلواهاوعلىمبحمههنحفلهمنسبةكملىاوفرذثاهن

عليهمارانوالديئقاالفلربهمقةاالىثمهمآباىهده
ثاناالوراالحطصبدةفيتالوساحئاالونانمبادةهنقومهم

تحدثنمنبيهمأبراهبمدبئارربفيةبافاسالبلدانفىبانئرونواموا
بظهرممملواناصربافنئنةاخهاوالنبوفبلوالحزاةهان11

اهتهوممدبعثهنيلوأالالعوراةفيبمابالدكتلهلوتحدث

وظصت



531االنانجةموتألىنمصمما

بدىفيارهاصماضلأابافىويهةبفربئىةالرامأمرتوظ

رتجثميزنذىابئيدملىالمجنهنالحبشهامذهبثمعبحه
انباثالسفاعكونانىاواهصفىالعطهخبرانهاعمناطبةث11

وصلميهعالمحةصلىاللةرصولذكربعت

ناشفارسوالاالحمواألسودألىالةابعهسنهاربعيهةصملبلغلما

منبهابندىهااولفكلنالخبةواالدبانالماضبةاليمرائعثربحنه

جلمجاورقنورولؤاايهامةوحببالمادالروياالنبو

فيحرأءالىخرجمبحةسنةفتشهرافالستةكلمنحرا

درمهاالئلتبلةكافتاذاحئاهلهومعهنجهاساورةانرم

لهآلأفرالهففالالسالممليهجبربلجاهيخهاومالىانهبةا

افراقالاقرافاافرأقالوثالثاثاشاجبربللهالظثمبفارىاناما

الوظففرأهابلممااناالنعافولهالىءالغاكالاتاربكباسم
بئموسىبألثانالذىاالنجراخاهوساحالقدنؤالبئورق
نوفاوألاوألاليهالوصتوافىنماألصةتفيواةعران

غارااومنصرأبوارحادوهنخديجةاسلرماانصاهامنلمساكاول

أقهرسوددعينتوحارئةفيزيدالموالىوناالبابىبئعد
حىالدعئباظهارافهاهيثمسنيأئلثسرااألسالمالىصل

بعومنتجلمناالصةولهنهاوكلنالبانألهعربئاسا

وكنببربدماومجيبئاهالبفهقدورافدرااولاعصنو
خلدونافيوالفدابىوتوارتآاالسالبئدواوالمطصالسنة

هاكلنيملىالختقنهاصلحوايانصنتننىواظميى
شاسبلهامرضعهناولبمىصعلمنهظدالىلدسعن



8الثالقطة31

آلالنبىالهجرةذكرتاريخ

لفهفىمحدثفافاناريخالفظاهااالصالىبمالالءاشداو
روىأروابةتجاوبذالتقدمروزومامنمربالتهاهربا

خالضهفىالبأنربئعرالىرفعانهمهدأنبئهيرنعنسلهانابئ
نحنالذىهواهذاشحباناىفقاالمشعبانعلهصئاعنهامةرضى

زتكفاالموالانودالابةاوجؤجمعثماتصذىاانمفد
اوامنقاذئهعانماالىانوصلنكيفونتغبرهنهاناعا

اتعاااعراستحفرندفرسسؤمرمنذلمئابعرفاتنحب
حابومعنازماشبهحاباشنااتالىشفعاذللمأو

افالرضهماجلراثمهؤرخالوافاهةفربواواالياماشهرر
اواغضماالسدولةيملتمااوالصصلوتوفىواطئثمواستعيلو
منةبانتالوحرةااهذسنةالمبدأيالكونانص
شهورهذمنتصرموقدتحالىاللةمثرفهماالمدنجةالىيهة

عزمرافيطاالولربغمنأياموغابفروالمحرموإباهاامعشةا
بدأجعلوايوهاوشإلتثمانيةاقهقرىارجعواجرةاتاميعىعلى

الخرمقىبوماولهناصالانمالسنةهذههنالمحرماوالإخالريما

اذاواهاوشهربئشبهةمعئرنفصمالنيعرمنيهمآخرالى
شينتعحبعدطقفدعاكونفيحقيقةالمحجرةمنكلرسب
معاوعمثريئوافنبنشهراعئمرواحد

لقديمةارشالموا

راةالنيمنضضىلىآدموليهأجر11ئطالسنبئمنورالمث

سنةمحعئرةوستهائانوفشةالمرخيهواخنيارابوناميةا

فىاافماضبالهمبناخباروالبونانيةالنوراةصىونملى

ارمجلت



9اإلنانحاجةمعرفنهالىفحامما

انورليضىمفوعلىمنةوشونوجع4ونسحماآالفصةمجاتالى
ناربصاحدىوشعمائةآالفاربعةالمؤرخيناخحياروانحبرانيما

سنةاربحهنونععمائانعنهبنقعىالمجمعيهأاخيارعلىهاصشة
هائةآألفخسةالؤرخبناخيارانسامؤةالتوراةهقضضىوصلى

وكذللثلرذماقصفيانجميناياراتعلىواماةصخنووسبغ
ورينالهـجرهفبيهأنصرنحتقبلالخاشاربختجفىااالجا

وسابعونواربعثائةوآالفثئلالمبهعيناخيارعلىالطوفان
بعدنوحسقوطعرلوحمنهفتستهائةاسلونان11نوسذ
سونةوشعطآالفثثةانجمينااراتوعلىهسوخبنئةثلط

ارجماتفىوغيرهماوكوشيارخئصرابوفررهاححسبسنةيئئعر

ثعةالمؤرخيهأاخيارعلىااللنللفيامجرةابنولتقاويمو
عنهمقصفينابخماخيرعلىواماشيخااربعائةوثلآألف
وجمأالهبروبينذكزهانعدمحبصنهواربحبطولعامائبهأ

وتسعونوظتوغانمائةالغالنالمهريخاأضيارعاظبليمابراهـهولد
شآوأربميخوتسعاهاضينعنهفىتممالمبميهاخنيارعلىواهاشة

أحمعبلوولداظبليمابراهعدبدبةيماءاببنورالهوبهن
سائةضىبعدذلككانوسنةتسعينونلتومحرمائهوافانا

ويخاالهجروجمةءاعاواقهفريبوهوايمابراعرهنسشة
اربحثذووكانةءثلئهاوالفانالمؤرخبأاخشىلرعدهرسىوفاة

واربعيهأوشعاهائنينمضهتعصفالمنجييناخنعاراعواماسنة

المؤرخيهأاراخنععرالمقدستيعارلينوالهرةوبيأسف

مثشاحدىلضىفرافوصمانشتنهاوفريبوثمانماثهالف

اوفاسنهاربعينوصتوخمسمائهلمضوصليمانكمنشة

نسعاواربعبنوماسبنعندفعنكاالمفمبناخعبارعلىاهاوموصى

اوالفائهالفنعربختامالءانجدأوبينراوينسنة
ث



النالافطة3

خرابوينزاوببنخالف55وابسشةوشهنونع

عمفرتسعلمضىنوتوخسون4وثلدلفدسالمةبيت

ادجمرةوببهأعرئمصنةسبحينخراباواكرنصرفيسضة

وئثونوأربعضاةالغرسلماداراملىكندراالمعكلبةببنو
االسكندربقوانكليرعلىهابههاتجداابضاوصاشهسنة

فبلبىورينالهروبينسنبنسبعارانحوعلىكلبفبعد

بالحئمنهامحراالسكندراخؤهووشةئرونوعسبعوائهتس
الهرةجمومىبطليىذلمهقدويةملىهئابعلهوسنةعشعرة

انأتجنوكائهمصرهاكلقلوبطراعلىاضطاغليهوبيخا

وجمأاغطساممنصعصائنئبعنهنتوسنةوخسون

وثلثونواحدىاةالم11علبهاصضارلدسوبالهجر
ألحدىواالسكضدرلغابهائهوثلبعابظوصانتسنة

وينوبطرافىعلىاغسطاغلبههنهضصمنةوعنرق

وخسونثمانوخسعائهالمقدستلبااااظرابوبينالهبز

هروالسالمعليهالمسيمرغهنصنهاربعينلمضىكانوشه
ادريانحاهالصااولجمأوالهبربيئواالقالىابهوداهنادبخ
بابئبئيراؤشقيلمومبنالهروبينمتبنوسبمةخسع
ملعكفرافىاناربخايضاوهوسنهومئثونواثتاناربائه

ونسعظائهدوقلطبانسمكاولنوالهبرببنواطوافا
رابينوايهمهلوكهناالصعنامعبدآخروهوتوئلعون

أياموثمابعهشهرانوشهخسهنوئلثصمةارسولمولدش
وشهرانصنةعمنرةثلثمعلبمافهرسولمبعثوببنالهجرة

حدطسنبننسعمالمهارمولوفابوالهبرويعأ
وضعوفدرةابعدوهىهاعشرونواناث

ابو



31هاالنسانحاجةهعرفنهالىثامما

النواريمنوبالعهرجمأماضستنصةزاضمرالخافدأقابوا
اعاللةوهناذكرناماوبرلرالسنبنهنالمعئهورافدجمةا

ألالمديمةاالتواريخذكراتالف

المؤرخينبينماةاالختالفانبمانالقديمةاإلواربملمناملنجبى
انالماهعالىيموالنءفىاالثيرابئقالدجداكعير
المجيىعندكندراالصغلبةمنسنةوشبناخبعدشهوالدته

فلبةهاسنيهأئلثوانةبحدنلوالدنهتفىمااكعدواما

ارفوكورهصابىعدلذالوأححاتتفاهذوالممندر1

ابئوبف3اهراأوإملىفانأبينانالمصمينن5وغرهما

للماموقاارمثلاكيجاتقالعابتوهوسنةومئمريئوخمسا

وبيندطوفانبينأنونفيغثنالمرتهنالمحغونواماغيرو
النفاوتبهونسنهويسحباوارةاشآوتسف3اةفالهبم

هناناالخنالفهداوصببشةنواربنسحاوماصيهأبدمما

علىمخنلفهالوراوانورااهناالبعاألموسىوفاالىآدمهبوط

وظجمأهاواماتعالىاللةشاهانذالصاملىسنقففخئلث
ابوعيممىلظابخمبنمنخنصربختهكأاتالىمرسى

مخنلفونايضطوممالمثلثاتفىوالعقلزفراناتهنوث

فبرمحعسلابفماوهراسراثلبئقضعاسفرمنابفاوبمذالثفي
النهمضطرباافهواالسالمفبلالمؤرخيهأعنهابؤخذاها

اتانجدافكزتبهمهغلمامنكلاانجداءمنبؤرخؤنؤا
فساداتذبسببمزتوأرفسدتوهاقاالصحزلطنواريخهي

ونغبرامهدبعداكاذلكالىانضمماهعاصسالحهفيعهطأل

ااأل



ءنابلقطة3

المحاربمقبفصمارفناهذاقىالمؤاتالالكضبصقدمالغاتا
النعسرضماباوفيفعذراذبعمببالفدجمه

القديمةالتوأريخمداراعاىاالوراةنسخكرير

الىآدمهبوطهنانتنيوعىهـالساعصاالولىئلثوهى

فهخاثةاطوفانأنوصنينسبعواشهوئلالغافان11
فيءونالقاباتةتءهينوبمائإتسماعقوعروحمنخلت

هكاماقضآدمعراادركفداةالؤتهذحكمطانوح
هذونفبئالمفكراثضوهذاآدمالىآباثخصحمادركفدفبوح

ءعإانلإللابراهيموالدةااضوفاناانقضامنانثال
وسى3وفاألىابراهموالدمنوانسنهوئلعبنصبعاونسهماثالسحم
افاناحبنعدمومعىوفاةالىآدممنسنهاربصينووخساعاثخ

رالهبيهأووسىوفابيأماواهاسنهوغانونوشبراثوس
ائحمينراخنيخروانالمؤرخاراخفدهااعذهبانهفب

هبوطجمأنرةواهوسىوفامابينذالالىخمناذاظ

احمرانورأكموالمؤرنجأاخعناريهمعلىرالهشوماقم

انجعينااخشيارعلىاهاوسنهوثعونوسبععائهوآالفخسة
مرلكفقدظسةجمأوارةوتسماماضينالجلةهلىعنتعقصف

معهوعبئهادموحادراكنفنمىكوكاهةالنوراةهذفماد

ااذلماوفاصدابضاوالعبراتبهاثافيالطوبلهالممة

وستوخمععائهالفوففنااوبينآدمهبوطعابيأانقئ

مقانواماسانابراهيموالدومينطوفانابينوسنهوخمسون
دانفاقاشةخيهأئةثلطاطوفانابعدنوحشوضةوتسحون

طثمالافيهيماصمنادركحالىانتبئددبرانبةفالتوراة

وخبن



9االنسانحاجةهرتالىغثامما

ابراهمورركلمنوحافانالمنكرغامةابضاوهذاسنةوخسين
وامةؤحتعمبعدنجعتامةهودنومألناذلموالمجوزاصال

يدلوممامطحامةبعدوامعهاهالمهيدأهةبعدنجمتصعالح
قوموهمفومهابععدبهفهودعنمضرائدلىقولهاعدذإ

اظاقوزادآفانوحفومدةهنخالفاهكمجعلأذاذكرواوهعاد

3وفومهبهبعالحاصالحعنتاداخبرالةوكذلئابطة
االركافىآوبرأعادبعدعنخالفاجعالكماذلرواواذهدش

ظهرففدوئايالاوتخنونفصوراطسهواهنونتخت

الىبههدالجدالئالنوراوبذلئاامبرابةاوراااهذفساد

سئهلههنهاتنيءأفسعوفوداعغادهموعايهاذا5زهافنا
طالةالطوفانوببىادمصوطبينانتفئانهائفدمفداصالمإ

يمابراهوالدوبيهأوفان115وببنسنةونجاوسناخعمعازة
موسىوفانوبابراهيموالدببنوستةبنوشاثتبنوماصنج

نوبموسىوفاوهاببهأاقباتسثنارةوخسطوئةط

ومقعضىالؤرخيناخعارلىالمذصورانهبانالمنىهكتوةاا
ىاووسبعهـاثةآالفاربحراانومآهأيهونااصأاصلا

الجلةهذهافمتقثاابخعيناضيارعلىواهاسبةاربرنو

ذلمةاعابئاالىآدممنفبكينسنةبناروعاوماشين

هذسنىوجلهةستسعونوائننانومائةاربعوآألفاربعة
افماالاعليياائااوممااليونانجةالتوراعنتمعياالتورا

الذىدرالةهىلى19وهذسضةوسبحينوخساوارجمانة
لوفانااتبسلمنققصوااللااسئعنالماضىهنايردانقمسه
وغانوتسعاسيهائيالطوفاقبحدوهنسنةوغمايرشماوستائة

اكدههاصورةوسبةوسبونوخهىوارجمائةالف4افىشنة

منستةهافةوبنيهآدآهناحدكلكرمننقلواانيمذلمافىايهودا



ىاللقة1

ونفصعتىااعرذلةضرالميالدفبعدألىهاهبالدفبل

وعاكأشيثلهولدسنأوثلعونهائخانلهصارلمادآفانارمانمد
آدمعرهمتسنةهائةايودفاخذابأللفاقمنةوئثينععائةتمادم

مآعرجملةمشيرنجشيثهولددةجعلوهاشيثلهيرادانقبل

ااكدوكذلكعزمنسنةوثلثبنهائةلمضىشيثدانهوجحلو

دوالذىقالوالورالمذالفدرامالماسئهنقفثابعدهنكلفا

بمئرتاسراشبلينىكبوغبرهامنانوراانذلكالىابهودا

االلففىالىيممجىءوحاناواخرازهانئيجىوانهلجلمنغ
جبهارفانعرانعدآخرفىالالتمانتوسطفىالسادس

اخارهاالئوهىابونانيهاالشراهامالعةاسنةاالفبة

الماضىجهةهنراالنىهابفنفيهابسوالمورخينهاالمحقفون

وثدقبلحبراونوبصاناكلنقلهاتهراوهىارمانعرهن

كدرماألبعدنالذىاييونافىابطليهمىصنةئلععانةبقريباثعج
النوراهذبهتنبئالذىغبرهادونإنورااهذعلىاكدناولذلما

سنةنواربصوائتانوماشانالفاناطوفاناآدمصوطليهأهاان

مرلدولينؤحعرمنمضعتسنةتهائةانواطوفانالينوما

ابراهبموادلينشسةدونوفواحدىالفطلبلاابىاصم
نرراةالفخفىبافاقتةسامونواىوخمائةهوسىووفا
بينخالفنصمرفهاثابختانداولنهيسىوفاوبينجيعه

وجمأرسىفماسينانالمؤرخوناراخالذىاذرخينواينالم

وثمانيةوهائنبنسنةوببنوثمايانصهرتسععائةنجتهلكابتداه

الففهوجمرةالببنونصربختهاالابنداببنهااهابوهاواربحبن

خالففيهوليمىعثريوعاوصبمهوهائةستةوصتونوتحئةوثلق
زابينبمونرصعدوارخالمجسطىفىائبعهبطليموسألن
وهذانةسمكمبرةعممتثهاشنانسنةآالفسشةآثمهبوطوبيهأ

رافدا



ااالنساتحاجةعهمعرفالىكىمما

اصرالفىافيصرلناالفداابولئوعلبهالخمارهواندرا
المدةمنازمجاتفااثبنوهانجونااختارالذىاهاوالبثر

ماخأرناهذعاثافانهانصرتنجوسمحاهووفاجمأ

التوادبخبينهايتضصجدوالالفداابوواقترحشةينوارةوتمعا
ابخمينهنالمحققيناناناننجىوتالالمددسكورالمث
نخدنعرهلكيانجداسسىونابينالئالمدقىاخنلنواندرنجةاوا

انالىالؤرخيأمنمونالمحهوعبمىابوفذمبصمثبرااخعالفا
وسيوماارببنونمانيأوماشتبنسنةبعيأوباوظتسععاثةبينهعا
سيلعلىالمذكوراكليامجحناوجدولنماقوائننااخزناالذى
اهاوسنةممبعيهأاوذئةتسععالجدولفيوتافيلحصارشةالجبر

فىاثبؤافاخهمينالمصبارهنوكيرهعااروكوشبهععئرابو
اةنصربنجتاااشداواهرسىوفابهنانيبساتار

المحقعبهأهنيخؤمىابرعياخعارعاينقثاوذلالسنةيئوعمبس

نصروبختوصىوفابينهانقثاواذاصنةاربعونسعاهاشبن
فىتجدفلذلمافطعاجمرةوالىاطوفاناينهانفصالمذكورالم

الهربينواوفانه11بيناناتاريهنوكرالماحمدارنج
اطوفانانماوتبدسضةعشريئووخاةسبعميوآالفثالة
ستةوسبعيةارلعاووتسععائةآالفثلثةهذاجدولنافىراوبين

واربعينوشجماخأمجاتارقىمماازيدالجدودفىمافيماكون

اذاجناملوكهموسفراسراثلبئفضةصفرضجمقواهاشة
ذالبمقمضىنعربختياوبنىعووفديخافانوأليتهممدد
برة11الىنصربفتمناهاونةهاشةونعوخبناثلنجأ

فيلبعاتاربمياهاالمجطىفىاثنهسبعليميألنيخهيختلفف
المجسطىفىلليموسةارخوفدقسبفيماتقدورمثفز
راطعكحفتارغهنلقرنصارلالخنركناكناوااليعالهظلب

ط



نءااافعلةلهد

لىءزدتفاذاسنةعنرةبلهاالسكندرناربخعلىمنفدآألفه

بافيبئازدشبرواماقيلبهاخرجسنةعرائنئعكندراناربم

وببضهنقريباسضةعشعراواثنسمانةاالمكندروبينمابههفبيهة

غابةوهذاهىكالمهاسنهوعئمرونوائقاناربهائةرااوبين

آدمهبوطمنللزهاناقديمآلاالنواربخوألالىاياتالجعو

واوضعضهرابمالنجداواإنجوبةاجمراليالىالالمعلبه
وجدتوانلمجعاورخممويبطوسفربسبكحابفىمجعو

قىالةففاهاذكرناوجدبالخدجدةاذفهنشبن

الئاكريئبهنتحذصغيةهقاال

صلمالهيهاللةصلىةارصولذكروفاه

افواربخفواضلاهاناربمن5ذكرنالحااعلىاحطتاذا

امااحاحاجمةمنصلاللةالرسملماتانه3فاالمنفدمة
عئعرةاحدهـشةثوالمحرمصعثنةستهحئدبنةبالى

فيمفراخرافىهافصاالاللةبرسولاتجداوصعفرمحظمو
عيايدورنوجمحاشازينبافاووهحهتجيتاالجتبن

فبعرثالحطبنتيموة5افيوصضهعىاشدحمدنساثه
يمرفهـاانلهفاذناحداهنتفىيمرضانقىواشأذنهن4نسا

بئافضلاسبخرجفهصاثناوفىايهاافاضقلبعةطبيتفى

قالثمألدةنحمدالمنبرعلىجالحماطالبابىوعفابئالحباص
منىفلبستقدظهرىفهذاظهرا4جلدتنخههنالئاسابهما5

اخذتوهنمنهفلسمتقدرضىفهذامرظشتلتومن

طفافذبلىمنئالالمجئىوهنهفلياخذمالىفهذاماالله

مهمقاالىفعادفيالىرجعضهرئماوملىترلثمهشاقهنليست

د



هأالنينصاجةهعرفمهالىغصمما

اناالقالنمموضعهافاعطادراهمثلفرجلعليهفادى
احداباعدصئمخراالفصوحعننااصالدنياوحف

هاعندمنوبالدشياسباللةخيرعبداانقاثثمواصتحفرلهم

اومىثمبانفستافدساكقالئمابربمرفبةعندمافاخار
ايامثةئلانقطعانماولحسباكلىيضهعيآايافىوكانباالنصار
اضاسبافإلصلجمراباواهتالانقملهااولاصيةبااذنفاال

نمفوفيلالنهارضحواألشبنييمتوفىحئضهصوفئأيدبه

يايةالىهذفحلىاالولربغهنخلتليلهصثراللحئرالهط

االالعرباكزارتدماتوالولدلوممرافمطوفاتهيومطن

بومدفنوفبلرديدخالهلمفانهدافاوامكةوالمدصةاهال

بقلفىواألصحوهرااألؤلهاوفبلهوفيومثاقالئلثا
امباساوطالبايبئعلىغسالنهلىالذىنوبدفنلمئلثا

اقهرسولالشقرانوزبدبئواسامةبالساااباوفمافصلوا
المايصبانشقرانواسسامةويقلبونهوانجالمسالهنفصل

حياءتجهواىانتبابىفولوهوكبمهوعلمبصالوعلى

ثوببناثوابثثةئمللموكفنميتهنمايرىيرمثهولموهيف
تودفنوعايهوصطوأاادرا51رجاجرةوبرأارص

فبرفىوشلاألنمارىةابووحفرلهعميههاتالذىفراشه

ثلثانهاشهورفاصعلعرمدفيواخظفوفغلافواعلى
والختارانهسنةمونوفيلشةوصونخحالوفىسبةشونو

سنةععثرةثلثصالماظالىورعوةبمواقامةسألربعهنة

ثثفذاالصنينشرفريباتجرةبمربالمدينةواقاموكسرا
بمراثاياتواةحمابةاامنجعرئاقدووكسورضةسونو

حواماناشزةبفعهوهوانجواضألمهتكةببهأوكانكثبؤ
لاحمرظلونهنليوجسدتئمتهالجاههفشلشر



هنابانطة35

براخبزهنبثعبحولمالدشاهنصلاهةرسولخابرهر

يوتهمنبينالنوندقوالمئهرانائهرعدآلعلىياقنو

الجرعمنجمياطبطنهعلىصبثنووالمالحرافونهمنونار

بفيلووععئرينسماوقيلعمئرهتسحانهفزشثذلي

فىضهاالغتالووقعتبوككهةماتهكزوآخرغؤوعثعريئ
المصطلئوفربظهودقانروأاحدكاوبدرـوقع

فيهايجرلماخزواتابافىوءطاماوماحنينوانفغونجبرو
ونارةوغانقيلوئلثونوصفقيلوابوثالعراالاهاوقتال

الهاصبلتفاملىاخلتفدالمطهرالشهنبويماالسالمبئدواوو

هرضعهذاوليىناضاهذاطاعندوفهصهوبماوماجرياتهصب
تعاالاقهصلىالدفاقىصكبهلهاورئعانمناجلواوصافهبرها

ليهاكثيراتمعصبهوصالهمفاعيه

لكاالفهيأهمنذكرملرف

بالرصعداصمنهاادركوالذىكرياتاجساماكعاكبانام
سياريئفسعدوهىوكباوععثريئونسعةكركبالف

المربخ5وىقياكو8زط5وبةيارفاوثاتجة
انظهوفدالقرالوطاردوثأارهرهوالثصو

وهرواحدبإتفيالمقونرى

اطفارطاردةفزاهرتثههمنبخهعثحرىزحل

بفولهنعالىالةامناهالئانوقبلالخنعىاسبعةاليذوبقال

براتفالىبفولهافهمحناهاوالئكنحاالالجوارباظنحااقعمفال
وقيلورجوعهاسيرهافىالستقاهنهاالخنالهاوفيلااهي

لها



ا5االنسانحاجةهمعرالىضمما

نحايتستزاىابمنمثمجالبرءفيالنيانجرىكنحاااالهـ
الئمىوىهاوخسةشهااواالكنسوقبلاظأ

رراطصاتةاالواالنكضااا0لنهرا بوىصوسبدصاهنسكليو

رجعوانضكااىخنحااللةذكرفاذاللعيوسوصلىطانث11
بالكاناوحميتارجوعبممئاكواكبافاهذأاماظنانفي
أعلىاكنعىفاهقروهوالبهاساذادخلالظبىلنىقواهمهن

ةةاهذيقالوانمثصضفتخاخنائهاحنىائكمواصبهذاق

المئرفبةكةباطهـصبرهاسىعناحياناحالؤهاترالخبرةبل7وكاا
أالصرشمبلهااألرتدعادهذاكوننيالحيهأرأىفىغرصبةوتتبع
صفاتهاهنصشغةانهايقانااكواكبازاالئءاالحماوهذه

ةوسيربطبذلئاحمىاعيااذانالنامازحلكافءنزحل

اطارقاهاادراكوهااللرقاوااالىوءتعالىقولهالمرادانهشال

أنااثقىكاتهلحسنهبذئاحمىالمشيىوءالعاقبآانبم
قولهمقىوالمالالربمودبلوالببعالمئرانجمألنهوفيلنض
بصقاغمانهبععقربحضكبهوالمرخمنذض01المربم8و

لهالريثيهسهالمريموقيلارالحصحابذحمانأرافيورى

سجفيلثيرءاعياافسهالمريمذاوممرهقاليستوىبهرىاذا

ئثةبيناسطةنتلماالمحمىوذلئاتئجهبزعهموداللحه

خمهاهنالتهمسفليةوثلمةفوقهامنمالوعاويةحكليثب
ارفؤوهئحةىإلخنفةفىالئالواسعلةالنبذلماحميت
البافذوهوعطارثومثئكلمنالنيرااليكاهووارإهرهن

هعكئيرالمصرفنانهتبالايصايالولذئااكوركلقى
ومىالقرهاخوذشاهمرواالكوكبكاويالبسرنهبقما

والبرجستبرالمئتريورخلكيهانيعالوحقااليواطغراليافى

ايضاوسدحتإهيذاويزهرمهروالكصآبهراوإلربمابضا

81



إعالنااقطة3

قىالمقرين6جمهاندوهاولكرهرهىوابطاردايفااهيذ
البيتينهذيئثاق

ءامحكلماالفالكهباهادامدابدأدونرفىنالزاتء

اسبهـوواناهيذحماوهرءمحاوتبروانويموهامهرء

ايكمواكبطاانجعمبعةهناسبحةالكعاكبهذلماعداويقال

لخهاحرأهافلوواحدوضعافااحاافىقهااثابذالتحالماضة

ةعصةفشةالفوئلثينصكلبعدبزعهمافأتقطعافا
يخصهاالفالكهنافالياالمبعةالكواكبهنكوكبوواح

ةتسهوهىبععقجوففىضهاثمشفاتلرالتاجمعامواالفالك

ارهرافالهابثمالردءفالصادةوآدتهرافطالتاقرب
انالنهفيوالمشزىنالئاثمالمريمانالنونهوحااانوبحد

وئالعطفىبرىصوكبكلونيهاثواتجاطاثمزحل
اافوهوطكلااالفيالثوابتفلكقضوهنالشاؤالسبحة

لفاخفدوإلكلاوفالاألذالكاوفالاالطالوجمىاناسع

هىبلوفلاغيرهاتانصبللوقالسواتهىالناالفالكفى

اتادعااافالاوسىالهرالعاهنافااصاالوقياذلغبرالقيويةلم

إرروالبالدوراندائماسحاناافالاهذاومخبرننئهفملوريمقاهو
ودورانهواحددورةهعوبةساعةبئوعئمسةاركلقىوبدور

اكانيةاالفالكجغبدوراذورورورهـالمتألىئرقاالمهاابلبمين
لهاالناسحالدارفمعرمةحركنهدوراناكواكب11هنحوتماو

بقامدةاحهارالنهارظوابخليكونالمذكلررناسحالحرصةوعن
افقعتالمحانجوبةةهلىلاوااالرفياافقفوقالمحس

بطضةجيفعطعشربائنىمضمالماتذلبالكوااوفياالرصق

ءوزاابوأوراواكللتوهىبلهبفطلهنهانمعمكل

و



كاالنسانجةهرفنالطالىممائمى

فربا1ولبالماواصنبلة1وسد1والنالسر1و
هذهنجلموكلتا5والداووالجدىووسالةو

درجةمنماقصملكليقالثلثيهأضسنقسمعئعراالئئالبروج
قهمكلليقطاقممتيهةسهقسومةالعايهأءناهذهدرجةوكل
يقالافمستنهاعةقءالسمبنضههنةدفوكلدفيقةني

الىواظوأساابعأروالثواكالىوهالكذأئاشةاقعملكا

فصالىبروجلعةوكلجزاالىهنومافوفهاعمثرالعوافا

وفالىواريعوممافولءارةذالمحةوهان
ءالغرب5والبرقبعةارقطاراالماتوالممناهوارطا

ءالهواونار1اربحهاألرصانوابخبمواشالو

ولةااوهالحرارهةاربمحاطباوأاشاوءالمىو
اودا8وااصفرااربالطالاويبوساوالرطوبهو

لالمئطوبورالدواصبا81اربعارياحدم1وبانما
يارالزائدالافاماعدبريائلثةنهاجفانبرابخوبو

مبغيةوثثةءزااوانثورمهو8ل819وهىيلاعلى
األواصرطاتاوهىغارءناابلاذةألاصطافىهابلة

النهارعلىايلازاثدنوابفىهابطةخرييةثلثةونبل511و
ماعديةشعتووثلثةاقوساوهالعقربوانالميرو

تالحوالداووالجرىواللبلهنافهارآخذهالجنوفى

فعقاخرباالىالمشرقهنابداربمتفالمجطاانالوا

افالئاانصفدأئمافبكلنتحضهاالممثرقالىالمفربنواألرفى
اآلخرنصفهواالرضفوقدرجةوغانينجمائةبروجفةوهو

افقمنطلعتكالوأالرضنكتدرجهوغانابطبمائةبروجوهوت
جهدصتونوثظطعدتهاالئافالثااكادرجاتجهدالمصرقه

سمتهدائماماليرادانمعانمالبرجمنالمزبفىهاؤظضب



ناباافطةد

ارقااالةوداإللهططلوءبروجوشهرإنهطإاطلؤءوج

فألصاواءالطهنافئوالرقنجااالرضكالالةألحدعن

طهالخرقطبىعلىاالحربدوجنولىثهالىفطعيهأملىيدور
دهماةجمأمنماوجمأنصعةهدافىمنخطائفالئاويضهم

فىانارثدلةداالدازهذوتسعىسوااقطبيناكلرهن
لةوالصهاردمملىدارتقاطعوجاافالثودائروجااافقاطع
وهذاتقريادرجهعصريئواربمبقدرالمحادبأبادصنها
اخرألىل19اولهكامماوهاليهالثةالىالبروجقصهفيهافصعف
قمممهوفهئاذلسابخعبالىعنهاالثاقنعحفهاويملالسنلة

وتاطءباخرالىالميرانبرجاولمنهىأبخويهالستهوجاا
فكودافئالنهارئدلاثرةثاعنىالدائرقنجاهاتيهأاطعتعومرض
ورأسالحلأساعنىايناالضدانفماضامماكنالجاهنالبروج

الثدائرهمحاذاةعطاابخومسسائروراوااداروالمبرأن
الخهارمحدددائىةمحالمثصطروراناعدلداؤدونابروجا

ادائرنينانقاطعهوضععالنهافقطاالعخدألينبعطاعندحلولهاا
علىاإبل1بزيادةارهاندهالنجنلفالذىاالشوأخعاهووهذا

الجانجيخاالالىعظسالثهبلالنلهااعلىرايعيوالهلمراال

برجاعثرأالئئوتقطعاافاورظمىفاءصواوبىاوادمهالىاا
هذومريبابابومرنويوعاجمأوسوخههءثلظهدقى
مءهنوكمعحرائثيهأبوهابرجكلقىونقيمسيهاالسفمد
واذاذلمئابخالفوبالللاالرحنىفوقظاهرةبالنمارابداكعنوت

اصوراوالحلىاقاهالعثثااسضهأابروجافىحلت
تكونافاةالسنبله5واثصدونالممسووزاهاب5و

ارببعفصلمنذياورووصياحكتمنفربجهوااافىعرنفعه
المبرأن8ثالجنوكلهالبروجقىحلتواذاالعبففصلو

و



11االنساناجةرفنهالىغسمما

نالحرتواالىاوكهىاوالفوسوفربااو

ايووسحممنبعدتوثيمهىالكصتوأاصتاالفوااظرنصل

االردةاالزةبئمنلىطناللةاقاماتاولانمنجهبئوهبوزع

فالصوخلئرطباحارالهنالريعوخافىرطباباردالمجلهالشناه
والافااولويابسابارداعلهفبفساظخالقاوياباراطهف

برجمنصياالثيماتتمقالعسداربغفصلكونويارببعزهاننااهلعئد
اخنارهنهمذافصولاهنابدأيةافىءالقدهالفاخوفدوتاط

المعحاألنقالباخارتغديممنونهمالمنةاولوخيربيعالىلفى
اراخمنوشهـماظرفىدالأالعتففديماختاركاوشهـم

لابىوجمنجراولحالتفاذااصوىااألنقالبديمت
أشناهاواضرفارفانواعندلانهاراوالذلاسنوى

األوديةاتساواسعاوذابيمالفوهبواهاوطاسارخالود
اطصيثىفاواؤرحوطاالحئبونبتمصرعداجمااراالوعدت

االرضوجهفرواورحوجاكاورقورهروالال
ازتوزخرفهااالرضهـااخزجتوانضروعدرتوئمتو

الديئجمالاطافظدروللةللناظرقينتفئفدشابةيةكوصارت
يقولحيثاطةرحمهالعمرىحمدبئيوسهف

اطافاعندوانسيممنفانهارببحاهواااصننئضو
شنافجوهرحوأهاروح8تونسيمهالمجيمبغذى

الذىلافاانهالىالناسيذببغألىذثاوهنقتببةابئقال

الربوضراريعبحرفونألوإوردأوورالفبهوياقىعأاكبنبح

اراافهندركالذىفصلأاريعمجعلهنفنهمذنافىتخنلف

وهوءالشنابعداميفافصلثمبمدهضناء11وفصلاظريفوهو
زرعوالذىوهوانجماافصلىنماربغالعامةئدعوالذىالوفت



أعالنانفطة

وئدركيعتدليالذىلافاجمىمنربااواصيفاالعاهة

لمهاصضايملؤالذىصالانةلحىوياالولعاوسرإفاظوهوافارفط
هوبغالىانعالنصمجموطقانهصالرانورواكعام11يخهويافى
ثسطالىواولاجرزابرجآخرااالتفاذاانلى

اللازيادوالنهارنقثااتجدأوأليلوفصركاراطولفلص

اهواهاوحماالحرثتدوافثإالذورخلاريعفصلوانصرم

الحبتحثماساصثباحاوكصحراألالمياانقوهائمااوبت
هضدتاثومبهاانتوارااصةونهاللالةصادادركو

شهفاذاعروسكاغااالرضبرتوالحمالفاودرتاألبدان
ثانيةمرالنهارولاانساوىالمبزانواولالسنبهبرجآخر

اصيفافصلوانصرمانفمانافىانهالراوالغالدقلتاواخذ

توجةارنانوتنرالرياخوهبتءوااا2براظريففصلىودخل

درصتولمرالتمروإسبىاورقوأصفرونالهرتوظاالخهار

صراآلاالرضوجهبرواثاضباوافتئالحباخترنوادراا

اطيراانصرفوالحثراتعرتواالهوااهاوبهائماوهزإت
للشتالقئيخزنوناسالأخذوالدامئةالبالدبريداوحااو

وللةيولىشبابهااخذادبرتفدكهآامرأةنهااالدوصارت
يتولجثهالى11األزدىعلىدبئاالحنابراألهامدر

محالنالقدابدىءهوابردابهالمسظذصاظفصسلقه

الذهباحمهدىانشانهاهناالرض5ذهبااورافهمناالرفىالىاهدى

ءابفعالوظكلر

رافهوحواضهيهرتحةفصالاظويففصلهة

شئطبوجهببدوادحوادهصاىفبهنمجرىءفالما
قواوفةذاذباهصذاولونهذافبرده

و



381األنسانحاجةخرفظالىعثامما

مهـابضاومال

وعبياقلباهبصقموححطببكلالخريففصلاق

لجيناميضاءالمدوصافىنضاراهمفراالدوحاارا

علبيماانعاملياخمالبخااحسانكلفاحسن

أظريفيذمآخروفأل

يهفخملطنسىوموبليهفانهفانرفىفىدشاكزئفء

نجافالمدبقوعنكصدبنهاهاحباجرىاالجساممعمجرى

اخرقالو

ءلتهاةدهقىفضلهعنهاءوضماريفانفصلشبايا
دهذصانهمنافصناىيصإبدايهوداعدىشهفاطاالمئئء

حضاتوفرطرأفتهفامجبهاثوابنكضهيفرعقءئرا
اوانهحيهأانوارحيلفتدنااذاالوصالتساطالذو5

خاهىدممطاببرجواولاقوسابآخرااحلتناذا

إنقصانافىلائاويادالتقىانهارواخذهارااوتصربلطول

خعمنوالبردواشداشخاهالفحلواظأليفلفانصرمو

واناتاضمارتوباتاكاكضوماتجمراكرفووتاقعواهها

مناألرضهوعرىاألبدانفوىضعفواألرضجوففى

وجهووابواطنداهادزتوصمنجااونمئاتارسة

نهاادفبمااصارتوافعحرفمنافاسواهشعسصاالاالرض
واووتاطآخرهفاذاالموتمضهادناقدهوهةجموز

نقديرذلمادأهذاواودمنارهاتعادالحلبن3

سبطلصشبهفدوهواألآألبماانبوئدبيرايمااامزبزا
ربفاظوائببنباالعيففملوالطفوليةبزمإنارصعفصل



ءنابلفطة8

البروجوصقاهاقانمثمىحركةعنووخةبالثءالشتاواممهولةبا
هنالوبماوقاتوالسعنةازمانفكونورالممشراالئنى

عمثباالكاالبروجالغرقحريوعنكاوساالمهاراوالليل
االثنىجابايدوررفااخمريةأالسنةويةألقصئهور11ةبهون

موبعكابوهاعشريئوةثماتهدفىكلهاإفابقطحوعتر

هنرلةكلفىيمةوثيباضتبايوبموثلثيوسبرجكلفىيةيمو
دعظهرفيليلهوبوماهزلهمئربنواالفاشةالنهرزلضطعن

فىنوربوااجرمكروبدثفربابةناهناصالله

ارابعيلةفىيمتلىونهرجملحئسبعنضافدرايلكل
انالنقصئعئراظامةفةامنياخذثماهالمنعمئر

دورةسقانالىبدأشحنصفيلةكلفىورهننجنقص
نذالمدهذفايرولهياهمنيوماوعثريئافايةآخرقى

غانيةهايجاانالىوبمبرالفرببةناقىويدوأيفارفا
الرياوابطيهأاداومرطانالى5وهىمزوعمئريئ

لنزةاوراعلذ1وننهعتاولهقحةاولدبران1و

15امواوفةاصعر1و8برةاروابطبهةواطرف1و
ائقلبوهبملىاالوإنباارواخفراوكالكاو

بلعسعد8والذابمسدوالبلد5والنعاعموالئولهو

افحاوالفدمنرعالواألخبيةسعدواسعوداسعدالو

وجماموضوعةلشباذاالبواطبطنوالمؤخر

لمونتهئجواةلماقهولهذكؤاكفا

األدبلساقعلىللسنةاالربعةالفصولمحاشذكر

افهرحبببئالديئشسبئااصباشيمكتابهن

لظ



ألههاالنسانجةهرفنهالىمماعثا

ابةاالريبةيهبلغيومفىهاإلدبمجدالحامولفسحهفال
كلففامهأدماغةصشاعةهننهىدهالبالغةذوىهابمشهداالرب

اربغففالجنسهءاباعلىتخروبةنفسهعنبوبمضهم
جوانااالنسانعينأماناوأبوانروحوارمانشبابانا

االطيارئنعوهاالبماروقىهةالفروسعروس5روفوساث

ممةالنباتيعلهرنجهامراسموأعياداياىسمنااوقافاعرف

الجضوبببجيموباعأطاوغركوداخوقىدراالمواتتنثو
هاراكواليلدلبعواالنهاريرنتفمقووبالةوصببإلجو

ظاصةوحاءفاخرةحلةوممرومثىوطرازىفاومهتعقدهنآى

برجسبمابابعدحسنوثهمىاالهلهنرأعهيدقسعدونجم
كصنسيفكلفنهعهورةاطشهومنصورعاكرىالحلىصرلىا

بهارببهرسؤاحرقشصخفروهرهثضجدرعومجوهر

آياتتحرسمهازرقشانهموسنرعوفإلننقيرضقآمهو
البدنمنوغزكلألخدوددالوردهنتحمربىوراياتاويةأحضفهـاو

اوشاناطرفهالزجمىهابنفبةوارمجانعذأرنجضروقدو

جالابئانائالظاالفوانثفرويفزءايهايامنالخبايانرجو

امنايااطلألحو

مااابكلهمنرضالمعكفجميبىاريعهذاات
الغضدقىدرناوفضةجثهودرذهبناثهاذهب

طبببوااصادقاالصدبغاوالموأنقالطاانايفاالو

العيابحلكلنةعنهمارغوفينبائصهصطةقىهداذقالح
امماجزلوفالمغضهمكةوهاهمأميااؤنروءهماثقافوا

قىامباكلانمدهمواحعقءافرااثراعناكهموفةالمص

ننضحبىهالمبىزهنقالحكةاونتوجمالصباتنصصهنجراجوف
ول



هالنانافعلة41

صطعوثارطبوالبسريزهرودةالإفواىاهنعتن5انا
قدسوممالهزوالنبنعطفوبليهأوزافلبوبقيىالحبباجعئ

وجناتونخفاظففانبسكنوإمفراافبقعارهانحب
مبونونسودالرباحبهبهعالسفرجلصرفوبذهبانفاحا

وازرىوقوداعيدىصدهوالمهونضالنارانقصخاقاو5ارضون
اففاواباىفىمضومواررقمفاىفىدموصاظبرممدوبة

اوحكاواهواقطاعهكههلقىيرعوالضنىاعهصومدعياينصاع
بعلماناونعوداثىتحدويراواهداناووزراناتأق

ااخلألاوحللحلالطبقدفكمهالورىلىءديدظللههصف5
مراطاببزوحعمالحهالبدباهاسضاانواعيعاضه

هالهومجيمثىسرويومالةسائفاااربفانوقال

لمنباكنقابوحاسرعائبلىانجمائبوحادىوملاحزأبأومزم
8لىئالحاظهروبالندىواجودالمدىاصمدانا

منهاراالوصضإرالتقطفاياىفىوالولىاوتمىباو اسر

ماوراصونالةورقويناونالبوندمعيزفرقواالكدأر

دهالذهببةحلنهوحبنايبدوئدةاالرتميشبهونار5البغمجالى
اهوامأهمالناسصئوزيهاااليةالقلوبهصاالىذبف

مطربةااللمجرونتدموالداملحاصاالملهلنةقىوىويتسط

بنتصرونهارفيمنالجدبدالمالبافىرافلهنجثعيعئها

اغاتجزحلمانهاعلىهودبانصالدنجمنفىوتوثغاةقعداا

لوتحصىتاالوظتطيببىوظلماانامداالتعاقبولم
حراؤونعالكنرات19حصىوؤىءالسعالىونرقالذاتا

اكلهاصرةثهنآلىدهبالمشرمالماشاعوتاكزالقلوب

ءغبرذابلالدوامعلىوورذماءالزمدىاكللنفوحملهمادائم
ذابىرمحكلنحجلاغصانهاوندود



41االنانحاجةمعرفنهافاكصمما

روسكللهملبةفىبتهالىاليياوافياظربففصلان5

فوساكرببعهابيتعاوهوريعالمبونصانغيره

بالعالمتالبلواعةالربودهالجاعةيخانااأكوقالل

وأمخفههالمجابيالقواسمابااللممهعايهاللكةاوا
االلباجلههقاغلقتطافةبىلهاباوهنوالصرالممبالطه

الفرأووداباضدالمهالمظحدرالفيعالمطالىلا

المتاهب5مرافاقوقدوىالمرنقباحرىااق3وابادثارامنكالمص

ثخالولمذكرعايحثىومنكلفافاهنموؤمثالبعةا
البرقفتصىهنلهوانجزتهعدابصوتارجننهءىاص

هباأليابةخنمنافنعلموماكرادمحابةاوترتاوعداقماث
ءالقطوفداجةاحسافاثماروهرصرفنبلىوشلفصروفىر

القفروالجداوافردوصلىالمفيلوطوابلكاآلى

بمونهاعالىتطربةدويهادطالفهادفاةدقيثوشهذافه
عزيزقواوظوجيرايائمؤكابعداالرضيككطويا

والسعادةالمبروبالخيفورهالسيادبذوىورءومجالمى

هالبابذتسعمخافاماوبالمجانواعهمنيأفاملها

العفوالنفلىاتجةمجضكمسفانهاواالرواحتحمقوراحيا
صالهدترزتهاوان5ممدوداهاالوجدتزرتهااناصماحا

شهودانجيهأمماا

عقوداهامقيخااهنيكعلعادتءوا11فىسكبفصلرعيتواذا

عودادهواحرقمودااأحرك5اتهملمالوديئاابصطياه

حالهمثرحعلىمهلااهنوفرغدهلملهافهنهمكلنظملحال
هطاسافاوتجاذبواالالكراهليأخلىمااطربانالجامةاخذ



النالاقطة

ءامحدوراصدورنمئرحت1اصحروراسرارتموظهرترصوااصالا
ءاطالنوانشدلساهلاألفبهفبولوبت

بسذوبفوفىيدكنلماذانضههدحفىءالمربببذاوها

الفراقامحبةوآخرااهلهالشوتفرقافطاقوحالالمجلعىانفضثم
يخهرياوآثارمجسنودافاماؤملىفصدجاضهقاد

ءوازهسارلغبالىحمجلممنيهمالحبقراطقالكةوازهار
امالجاالىمحتاجالمزأجممدؤهوظوامطار4فيببردعحولم

قاضرالسنضاحكالوجهجلالربيعألبابحضوقال

يفظروفالاندلمقبملرارائحةعطرلءإكااصلوهالفد
يونالهءتجلرطروةسافضغذاهونمارفانشبالبيمار

فولهولالعسائىعدارببعبلىتففىصمنوبرىاالامنو

والجوئورمسنوقدفاالرضأعاروفاكهةالصيفقكأنأن

أسورءوالماصبورةفاالرضرمخترناملافرريففىيكناته

8هقرورواالفقياشآلعرفاالرضضاليمئلتاهافىيكنوك
ءأوراوانؤراناكالريعاقاذاالمستيبرالريحادهراالاها

بلورءالماووزجالمبتوواوةالجوويافونهفاالرض

رورإصيفباصهفقاقغررءفلرارجعاحلىهااهةتبارك

ركلرضالصمئموالالمسئااليقلبغاإتفريمثممن

اامعامدجم

والضبروكةواالعانجةالكواصبحركلتقيخظرماوص
رثلالفالكواوضاعلاشعلىتالحرائالبميفياتويسخدل

انملىيرهنخدسبةبطرقوسةاتالحرهنوعنها

عيكز
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االدإروبالاالحركةودبوالثعمىافلمركزمبائااألرضمركز
نيرافالكوجودعلىكهاكبلواألستقاهةبارجوعيستملو

وجوثعلىيرهنواالعظمفلال3هاداخلةهرلهاصاهلة
اإلفلركنحدتعلىبرهنوافابةكواكبالمجركةالثاهناإفالا

الموجؤادراكواذالامثالوالميولتعدداواحداالكوكب

حركةعفااافانابازمدهوااواجضاسهااوكبفباتاطرهن

ارجوحلذاولبعاتهاقىاألفالكتركيبوكذابهواالدباراالقبال

صحبنمابارصديحتنرتاليؤالنجوتتوفللثاهثالواالشقامةو

نالىاكوكبحركةبهالبرصدتوضعالئاألكىلهنخذونوث
عليهوالبراهبنعاهاصناعةوالحاقاذاتعتدهمتنتو
األسالمفىاماوالناسبايدىرهنقواافالامجركةحركهاهطابقةقى

وضعبئءشئونالماايامفىت6واقليلىافىاالضايةبهتقف
3دفذاالمحافىوشمرعاطالتاذاتااددلرالمروفةاآللة
القديمةاالرصادعلىةهنواكالواغ5زذماتا

حركةةةاطوانب4االاباؤركاتاطالخالفبمغنيةايتو

بعطاالواخقريبباهوانماإكوأكباوذألكامجركةالرصعدفىلةاال
الهيأوهذبالتقربذلمثتفاوتظهرارهانإلفاذاطامخقيق

ورتدانهاالمثعهورفيهممايةعلىوليتمشريفهصناعة

هذانطىانمابلبالحقيغةالكياياالفالكترقهاتالى
اتفهانتوالحركاتهذعنرثلالفالكاهيآتاوالمور

الحركاتانقاناانولخنالفينالزماالواحداصىءاجمونانرألي

إلحفبتطىوألةالمكوموجودملىءبالالزخداللاهـفهوالزهة

احمعنومنءلبمطااركاناحدوهويلعاتملىبو
هاهلوكولبصىبهنسعب8امخسظىكعابفيهالضاتف

وندايافاباحشحففهماعدبطلبرسامبهافهماذبئاابونان



النالافطةة1
ا

تعايمفىادرجهوسبناابئفعلهآالاطىءاهاآلاراخ

المممحابئواالندإحاكاهحمزايطرضدابئوفشفا
قربهاهنصةهياةفاافرظاوالبئاالنصاركضبفىالصلتوابئ

الهالنهبطنهالماالشانعةواندسيةابراهنهاوحذف

صناعةواالزياجعفروعههنوامافياربهواأل

حركتهطريمنكويكلنجعافاعدديةقوانينعلىحسايعة
فاههواسءدطوسرعةهنوضعهفىاهبأالمنبرهايىادىوما

وفتالىهاافالقكعاكب11مواضحبهيرفذلماوكيرورجوع

كبشخرجهالىالعوانجأاتااملىتيماحرحمعبانتجلعنفرض
ةط5ؤلهااالعهلوافدماتنوافبنالصناعهلهذواليبا

االوهرفةهنتجررهإصولوالماضبةواريمااواالياموإشهورا

اخهاضهاةواسراجتاطراصافووايولواطضيعق

وبعاالرباجوقحإلثلكعلىنسهبال4صجداولفىضعوغاث

لألتعدثاصناعةالهذافروضىاتجتللمكواكبااضحمياسضراج
ابفافاشاءوالمنأخريئلليتمدهىكايرتآليففيهللنامماووتقويما

زبمصبالفربدالهمذاالمإخرونعولوفدلمهاد11ابئو
بزعونوبألىالمائهاولنؤنهـافاصمىثءصالسألبئلهعوب

هصقاتكانبهودباوأنارصعدعلىفبه4عوااسانجاانا

اليدبعثبوكلنبارصدعنىقدوكانايموالتعاالهيافىهاهرا

لذلماربالمتاهلنفكاحروكواكب11احالشذلظقىيقيمبما
ا5اخرفىانجالاابئونرمهمايزعونعلىمبناثافةابهعوا

الىجيضطانماوفيهاالعالهنصهـلىلمااناسابهلعفبكاج11

وهرالبوهبةماألحمالءابخننىافالصااهناممواكباحاضع
اطاهنالنسانلمطمائءباوضاعهاتحدثالئاالحممارصرفة

ولادوا
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ادلهمذهعواوةدونخلابئبيةيةصالبئالمواليدووالدول
سوأمعبودوألويرضامجبهلماالمومقواطة

منهااالفالموموضعاإلرشسورهجرئر

بهفطالىنحامةهاالمنبههابنجبنافولأمناآلفلألفىلمائفعم
نهاكوأموائهورونركبوالنهاربلبهاالئلةاطركونت

ستجثهنالجهاتلفاضاالرفياعيااصكالماحيئذجاز

كلفىاكبالكلوصاشوالقعوالمححاتطلعجثوصنرقال
ضهوهوالثالتزبصوهـلمجيالتالواالرضقطرمن

سمسلدارجثوهرابخوبوافرفديئاو6الجدسدار

هرصزلىوهومماثتافا8واابدومماوهاموقاو

الئكلبمريةليحستوتيكرلصتدجممواالرضيااالرض
والهواهوضماهرهاماوعامرارهاوضااجبالحتمجهاهوأافاواقفةو

ءعطالمناوةضةابيجوففىكللحاهأجمبعهنبهامحيط
باطنهاعقاهوخقيقهماأالرفياواسفلالجهاتبمنساوهن

األرضانالىالجمهورذكأنجانباىهنمركزهابلىمما

الوسطفىواكاالبضمةفىكلحالفالفصقىالموضعوعةكوهل
بئمئامزعوالناوىعياالجهاتيعمنلماالةفىدهاوله

لالرضالمانعوهواالرتفاعمئانهمنبهااالرضتكتاناررممم
االنحدأربطلباابمالنهبعدهاالىنحاجالبىوهواالنحدارهن

دعقراطىلودهعادبالوففهاتمالىالةاانلوظاالزعأحبل

الىيخصطرمخرصابدألتهاتهاءحصرالماؤدالماهملىنفوماصها

كلمندوادأرإوصعاامحليوافثةآخروتالهاالنتقال

ماناحميةالىالغيلفلذلئاوجهكلمنجمذباافلكواصانب



عالناقطة5

المفناطبسلمجروذنامعةمنءاالجزاقعةالنتاحيةدوناافا
ضذبهافهواالرضامضنااطبعبااافالافانباطلىجذبهقى

اافاندببررعةأوسطباوفوفهاشبائوسعقىةياتذهى

قارورةقىابا7عتواذاالويسطالىهةكلهناياهادفعهو

دابئعدالويهسطالوفىبشماشابافانبقواوادر

مدورةوقةثبالحةاسعلىمووالوسعاءالمهاصعافىانألوارزى

يخرجهاالذلكوالفارهأوهادواالبارزالجبالةمنمضرسة

ييرشنخهاناوالجبالمعادبرالنافياكبرتاذايةاالصعن

هالنذراطاوذراعفصرهاالئهالفاناالرفيالرةالىاكياسبا

هذوألربةااعنهاالنجرهافيراوشمثئهاءضااذا

سيضالمجيثوكرهاهاجوأجيعنءبهاءالماثاطةاتضاري

تالنبالمحادنقىالودعة4المؤدكمةالحىقبطالنحبنعدئئهها

صطهطواهاالهواالكعهاصراربحألنسباألسصوانواط

فوقاواهـوافوقافانههاتابعمهنالهوااسالمهـافالهرا
كأالفالهواؤوقالجهاتساثرنومجذبهابهامحطرضا

هوىاذالمسعاتاافالاااخرفوقواحدادمتةفيماالمذكور
ذلناورايخااخنلفوفدباسرهاماتانحلوابةواالفالكلىءا

بففعمرضوكلوالمالالخالوتيلءمالونجلءخالنفبل

االبلىممابموتابدأراصهفاناالرفيامطحمناناالنفبه
دائماوعواألرشلزمرليممااسفلبخونابداورجالفوقالى

األرفياحدلةأألخرالنصفولسرعنهمانثدا يرى

ماخقدرباةاصاهنلهرظهاخرامومغكتافنغلومما
ءا11فانحمرءالمافوقطانجةبةكضءباالضكاهزواالرضعنه

اوعرابواناتاطصويئتهناللةارادلماجوانبهابعفمن

ذلكهنشوهموففسافىهاعلىاظالفةلهالذىئعىاابالنوع

الة



األنانحاجةهوفنهالىمماض

االرضقلباطيىااعتأوانماجمحوإيىاالرضضتءالماان
الثقلءناصهايعداللاواهركزهاهرذاكرتهاووسعا

واناالرفيافوقابهاعااءالمااماوجوافبهاهنصاذعداوما
هتاخرىةاالفباالضاتاالرضنحىنهامثىجفيفح

شكلفىكركاطحسكاالنصفنحواجالماانحسمرفدافااها
طاباجمرابعمبكراجهاتهاصحضهنالمافصعرإمااحاطدافىه

جمعبةأسطاوفيانوسويموالعانيةم11بتفبمابالبةايفاوجمى
مرانللهاألرضهنكفالمشهذاانثمراالخجمرلهؤهاق

ابخوبجهةعنواظالىعرافكااصمرءوأنرالالقفارفي
بالجاةااهيلةفطه4المحمورشلحاواالالثمةهناكز005
طادفوبابةنابأنهككرىسطحشكلدلىالئط
الفامملةالجبالووراعكرىخصالىاخاالاهةفةواهاال

وهدوهأجوجيأجوجسدببفاالذىالعيصرىءالماوبينببف
عحصعرالىالمغربقث11منويننهىقالمضةالىهائلةالجبال

االرفياهناالمنكشفوهذاانجطةالدائرةمنبفضعيمانابصاالمهة
ربعهدارةءورصوالمبأواتالالالكرةهناننفقدارمحوااوقا

ومماراالرضقىخراالصفاكانغمروالسبحةايمباألظقسماكعرو

صدلنرطمسامتطقسمصانمانصيخةاألرضنالمنكمعف
مركاالانرطذا5لىءاقااللألدثلحودائىتهمختيمرإرالغ
االفقادافىعياهناكوبهؤالننجهايخامرئيغبرالقطبانوالنةلها
لالعثطهةاصالىطانلىهذمنبىمرضعبعدطاوانبينابمن

للئااملكلالجدىهوالذىدالثطافعاباارنفحدرجأفدر
وهكذادرجةسهرالذىالجنوبىانطبأقوانخفدرجةلدالب

انجنربناجةقىالوأفعةالبالدكادةافاالهركوناوهازاد
وبهذالىالئظطبالةانحطاطالجوبىالقضبارتفاعمنكذاأل

3



نالافطة0

ورلةدالمهيلعنعبارالبلدوممارعرضالبلدانعرفياعرف

ابضطوهوممعالبافطباوارنفاعاهلهرؤوسصعنالنهار

بددأهلرووسوحمتابلداذلمئااهلرؤومماحمتجمأمابعد

طتمنالجنوبيلىممااالرضهنافكئفهاظهالهالعرض
ضعهناقاضالىثالذىاالقخرصفواكخرابنهظاالفوا

اايوخعااالرضعنالمعكرنوهوهرالهبعالىفهوااألسم
مناخداؤطانهيوهمافركاهبموانمااظارجفى4وجودال

اجلهنبذلماوحمىالحعلراسهدارغربالمةالىالمعحق
كااداصبنوالأليزورءسواابداضاكلتواالنهاران

صطاظهذاوتقطنااكاالسنةاتأومائىفىألتةشيئااالخر

واالخرىأبخوبناحبةفاهبالىمداراحداهاعلىلالفقمالزمعان

ينناألرضىبنمءاالسنوأعاوالالعنةتنافيىالجدىبلىمما
كركافىخطواكبراالرضطولوهوقثالمالىالمفربهن

خئاصبرهارإناهدلودائئبرونجافالصاشعلقةان
كاادراودرصنيهةوثلفنةمنعصالمجرجلقةوشانناال

الفعئمرانتاالفرصحفرضاونوثحيخةاالرضياهافة
اربحةادذراعوذراعآألفةأرةالملألناهيالئلثةقذرأع

اةملصعقهصفوفةشحبرجاتصتواالصبعامبوعئرون

فبهأناافالاعمنقالئهالراممدلدائروببهأبطنظهرابعقالى
نعونإفطببهأاهناحدكلوببهأأالرضهناهاالسخطنسامت

وشوناربعسنواافمنبةالئطهةاقىألهمارهلىكندرج
كتوالجيالبرددفيالعارءخالمنهاالباقىدرجذ

المثرقمنارهوا5اطرلشداكاخالالجنويةالجي

خمهنالثماطالىوبأبهمندرجةؤنوظمانةربالمالى

جملهقداروهودرجةواربعونثماننعمئيننتالىحااري

لنصا
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درجهعنرشههفداروهوأربحاخطوخلفنجأصسالعثي

فىمىاهسبرالعندالرجةشحيأعنضواالرضورمبلةو

واهااسسةفاقبأميالبرأنواال19وراهاعالورهاوعىالوسعهذا
اااوجواللتواهااألالتحاذبهمانالثيثاوالجؤسالشمال
غيرفوتهارصتءوانيفاالرماعهافيهاراكلنتالش11ةفىتيهأعه

الخفوفدهتالالامماراعدمتالجمبمفىحضيضهاوالنماكظ

ولخعرأنئكعامةخععامافنهااباألرفياضصعافةفىأناسا

ونجزماععئعرونوهائةاالرفياهناهمرلوببحاروئنثخراب

للصبئلثةوللروموكانةوداناعععراثاوجومأصلبأصج

وهاجوجالجوجصتةاجزاهبةادنياالقيولسائرأالبمسبحةو
ئةثلطرطابآعاخمععانهاالرضلوفسانطاثراوواحد

فرالفونوعمئةارةاألرمىلقيوعرانةماوخرابمائةو

وللربآألفثلثهافارسوآالفثمانيةللويموافااعئعراثناودان

االكضطاطلحرابإقىالدنباهنارةامامفبهبئووعنافا

زكنهاجزاجزأاربتاالرضبابابكبئازدشروفاالراهافى
صةسبهايماألفاوفبللممعودانوجزلمفرسءوجزبللىوجز

فعمثرةالمداقواربعونوخمحاوالنوأحماارنةواالطراف

صونواطالمدنقيلوالفاونوخوشةالفهاصاوارساميئ

االولاالفيمفقوحصنهدنةحمائةواصفائونوصاحد
افاناانثافاوقبيردينهةماةوف3الخة

اثالثاوفىبرةقريةوهديةععئروثلثوشائة

وهرادابموقىؤفريةصهبحونوصحواآألفبثة
الهثااوئشةمدوبعونودربعونسعهائةالفانبابل
واربعاالفئلثةدساصافىوهذاقوتهدصنةآالفثئة
فىدينةوئلثماشةاألفظثةالسابعوق8هدبنةوثمانونهاثة



هناباانطة5

ددسمونصعففزخآألفسبةاالرفيافطروارزىاظوتالالجزائر
وال4زباتاليالبحراابافىواوالباروزالمفهبالاواالركا

يالجضاحاصيهأارأصهطارلاالرضهنالمععورلوفىجوأن

رافاواصةرومطاظزرصراالبالجناحالسبدالهنداثيها

ئائةوارآألفبعةاالرضقطرولربالتوذنبهوسرالئام

تجبموذلالبلوأرجمانهبلافارونعمودورهاهالععبرربحةوا

طوليالبلىلىسمنجادازيدابووفالبروخرهنهااها
هرحلةاربعمائةضوافىبافصىافئرقالمافمىهناالرضى

هاكنوهوالثالهةمنذىاالععرانجثكهوعيضها

وصوبابرجهةمنذىاممراناحيثالىومأجوجيابرج
أجوجبرارىاسورصغوعشرونهاشتلنصودانامساكن

راواسودانابرارىكأوسالاثفىألمجطابمراالىاجوجو
خةذلثهمافةانويقالعاره5ليممىخرابالخوبفىالمحيط

صرفةفىطربغهواصدتهاعذلداتالاضاقوهذنرسغاألف
الىالجنوبهنايهارنصعفطسرداعلىانالورضاهساحه

خوبابئالىيفوسضاحمتعنانهاراصدلدائرلبقدرممالالث
وأرتفاجزمنوسةءثاثمهنءجزاقافاللمحاادرجمندرجة

محطقطفامنقدانانعمفاناالدرجةانطرتالدرجةعلياالقطب
هنالجزذااثنظيروصاءجزوشيهائةثلهنجزماالرفىجرم
اوصكالذىنناسءاننهاالىمسبرناءاتجداهنقسنافلوالفلك

انراحدالدرجةحغيقذخدناطدرجةعلينااقمباارنفعجثاب
منهابلوثلثىهالوخمسيهةسعةاألرضهنفدفطتالفاالها

صاواحداالدرجةحصةضؤخافاذانحافروععثرونخسة

افاونضرباهنخرجوشبنئلهانةقىباللاألهنهاذ
يالاالهذابمعدآذااألرضدورمساحةوذلماهيلواربعماثة

الئ
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ةاقانخيوشحثلعةعلىاالرضدورهساحةهىانئ
فالواألرضفطرصاحةوهىهيالوارببتواربهائةاالفسعة

االرفيابسطمساحةالجفتدوراالرضسبلغفىإفطراهذاضربنا
الالفوتهاثافاالفوثدشواصأانفالفمائةبالنكسير

نلثةالشكسبرباصونالىاالرفياربعهساحةاهلىفدلىبالتقريب
كوناساوعرضيلافاوخوومائةسلالفالفوثلعون

خةوهوقطباعنمرطانالىمداردةبفدرالربعهذان

جزبرادحهاؤواةاالركاصمدسهووهداءجزصعدسواجزتسوو

ابااالمنوهوئهاالالكاالىلورآخروهىبرطايةفىدفى
السدسهذاضرحافاذاهبالوصونبعةارومائةوسيألفثثة

كأنالطوالهقرارووافصفاالرفياقعرضاهساحةهوالذى

يقلنهولاااواالرضثنصفرفكاللانثمنورالمعم

وهوادوراخثاهملومقدارهاالرضيارافسامإقلنضا

األركاهنكونالمسالرحوقيالثماونوآالفصةايبإخقيبا
عئرخهوفبهجزاؤجمدهضهاخركلوفىاتجركبارشعة

واربعونؤهرءماوالطجبلمائتاويخهوعذبهخهامجيرة
افازبةعلىكتوىايمقاسابعهمحلىحملوثطوأالرا

بوليحاطاعةهتاستهلمانرسهروثهبصظفىقالوبره3نةمد

اهمافالسفةاهنناربعتحبرالديخاهةطقىالمياصرفىالملقب
وكورهابحارهاعدوالديخاحدودوصفلهاياخذانفاعرهم

إخذآخروولىقصاكجزفواخذاصدهمولىءااربا
ارابعولىولالئطجزوصفاخذالماكولىوالمغربءجزوصف
مننحوفىاوريهمعلىبع12لنابةؤتمتالجئوبجزهوصفأخذ
ئيىنعوشةالديافيالمممطابمارلةنتنصنةاثأ

ومجزغفيةالؤبومجزثماشيةإشرقاخزمنهفدحموهامجرأ



العالنافعاةةاه

المعروفةالجزاؤوعداصانهالجصءوعئصراحدالمحال

ربالتفىوكانالشرقفىهنهاجزبرةبعونوىاحلىاالههات

ابخوبمةوفىوثثوناحدىالاكجهةوفىعشرةست

وثثونمصةالديخاحمفىالمعروفةأممباراالجبادءومئرست
ئعقااجهةفىمحهاحوفافوقدحموهاالجبالامهاتوهى

خوباوفىسعثاشالانمئوفىشعرتاضباةوقىبة

وفىبعةالمشرقفىهنهاشونوثلثةاالكبارانالجدىاوانا

اشياابخيبوفىعمئرتسحهالإضافىورسعئوخعةالمزب

هنهاهاشانونصعوفهالمصاكبارااجموراومكلوهطفدوشر
ستألالفىوستونشهألمغربوفينسبصوخاثرقالمئ

الدشابعفىالمووفهكبار11اهارواالونهسهوناخالجنعفىو
ععئرثلثهربالتكلوعشربهلجؤالشرقفهاوخسونمف

هذانايئافيانثمبهنوباوععرشعهاالاكولجز
إماراوبسالاوالمدنواالمصارمنهماةووحدوبالمثور

صاصوالجرالحياكنابفىسبطليملأرمالوقفارواالكارو

نهايمعاتحامهببورالىهذأنمصرابعدهنزجاربظ

الحرفيافىمنساوبهالمغربوالممعرقبينوهبهمجدوداباابماألقا

بانهنهاافلبمكلاسبعهايمااالوةالراواطولافىمختلفه
الىلالعئطهنوعرضهالغربالىمرفااكماطولههدفدهفويممق

االولةاالفبمالحرضواولاأمخناتاالدآليمهذوالجنو

اقمصالماافصرالساعكونيخآخرهاالىالثافاوكذابعدممااطول
قواحدوكلاالرفياكرةعاالماانحمارمنالناششهالداؤةوفمع
المعمرقاألىربالمتمناجزابعرهتسعضمدهمايماألظصذ
فاألفابمعرأنهاحواالووالهامنبرانءجزكلوقىانوالىاملى

صعئرئاثلولال01فارهاطولالئعبالمواوسهجمرغااإلول

ةءصا
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االطولنهالرهىاطولالئبالمواضيموسمعلهبمرفهاالساجوصاعه

يثهلابخبرنفرالىاالولاالفاليمحدحاذىماالنصاعةعممرست
االلالعثطاامابعااالقايمحاذىومايخهعاروالاصراهعا

ساتافربالىالعئرقهنالسبعهآبماالطولفبحلعارةبةف
فنتفاضلهاعروضىارتوافالئاادورمندءساضرقاا

لاالاألفليموامرضهافاطولهالاالاغاراتساطمنساعه

منوعرضهفرسخفإخهكوالمنربالىمرقاكمنطولهو
وعرضاطوالأقصرهارتخاخوقومائهابخوبالىلاشط

نرخوخماثالفبالضالىالئمرقمنوطولهاسابخااألقيم
هوبةففىسبعيهأهننحرالجؤبالىاشاالهنوعرضه

مؤهماوطابمااالهتونلئابينطفيصهاظهيماالتا
االرضفىجابرأانذبئءافدمااوضحهاارجاناقىلهاالوجود

برفواونهةالبلدانراضعونجقعاحدودهاقةحصعلىايقفوا

افااالرباعالئلثهاماوكونالمارعحالهذاا3اهاللطرق
البردناكافرطفدىفىمبارابمحتافمةالشاقهةخراب

زيهااليعرفعندهمءالئتامدوطرالالاشهرسحةومارت

هناكيكونفالالبردلقؤاياوتجعدشديدظلةاههاهاويظمصهار
جثالجنوبتاجةاثماليةاالجهةهذوشأبلجوانوألنبات

عندهمالصعيفمدوهىليلبفبراشهرسخةانهارافبهونيلمدار
انجاتواالحعانحزبئىيهثامحرظحموهاوبصيرءوا11فممى

المحبطابمريخغالفرباماناحيةوفيهالكئوالاوكهفاليمفا

هنتمفعالمئرقوناحيةتهطلدهثوامماجهلتالطمفيهالعلوكمن
اربحفىانحصرواتداجحهمسانوصارالشامخةلالجبسلوكل
االرباحباشلثةاىباالرضمنهمدالحعالاألركامناالمكون

النسنهااجمارواالجبالهنعيعهامامجمبعاوأالرضيئابافىـا



نابةافم615

تبساطةالسبهابماحدوثوفداعفبرتدائرةؤاكنقطةاافالا
رطاخاطولتاوىاطلبرأكهالتاذاإتثاااناوذالبرانا

اثورالاطبرجدرصاتقهافاذاكلهاايماالقاسائرفىوالليال
ءاصوزاآخرلضت5فاذاافلبمكلأرنعاتهـلفتاخءوالجوزا

ئلثاألولاالقايموسعلفااليهارطرلبلغمرطانالىبرجاول

ساعأثرهعثلثالعافا3االقاوصمصفىوصارتءصواساعةعمئر

وثمساعةعثرةارخالثافهاالفايموسطوفىساعةونصف

وسطوقةسالؤصفعةسسهعىأربعارابعاالناليمسطو

ساصساااالقايموسعفىو4ءصاثرهعسياهمحااناطاألفام

تالسابعماالنايوسطوفساعةونصفساعآعفصرسيا
يميردرجهتحيهنعرضالىذلكعلىومازادءمسواساعةععئر

الربفىارهاااقمىمندهاةهرابلداطولوئنىكلهزقارا

هوتفدمءاالخاوخطءاألسحواخطفيدهاهوةمرضعها
لىثهإهـهـفكلءسواارهاناطرلهارواكساائاتهضكونالموضعالذى

افصىهنلهطوقلربالتافمىفىبلدوكلعرضالاظطهذا

طرلهبونبادكلودرجةوغانونإةمامرقالضافمىالىاخربا

نبلدوكلايغربومرقاالثبينماوسعفىفانهدرجةتعحيهأ

الصرقهنوابعدربالتالىأنربنانهدرجةتسعينماانلطوله

اخربامنداةهفادرجةتسعيهةهنزاكالبالدهنطولهنهاو

بعةمقسومفلىاأحالماانءالقدمابرلرفقدقاثماالىوافرب

الممئزبابلواذلمرحلدالفافبمافليملهيالفعمكلافسام
اقلبموطاردامعرأقيمومىارومافايمولمريخالركاقليمو

وععالردىوالجبىابابلوالمشزىلاطقوموقاالللغثنالى

صارتثمللروممىواوالمبرأنلزكوالمربخاالسدودال
هثالهـوواثورإلمنرقضالوفالمحلبرجاعمنرانئملىالسة

وب
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فالواالئللهومثالعرطانوشبلوشدرهطءوالجوزالمجنوب

اقايمااللبوكللينمجبنعظهدينقاتافليمكلوفى
دباهدشةاهاؤنانهالقهـاذاك وسوىليمكلايثاىرحاوايم

وعمئرونأحدونهاحوالستابمقااالهداقبعوةصع
وقالإثالفادرجدقائئبقدرنحوهدبةهائةوشديةافا

إيماالفاصذاناسكلشاروابحااددااهذالتاذاهرحما
االولاالنليممدنعددانالونظيرولداحدماتاذاو
لبرهوفريةمديةبئومااألفةبفراهاوالثعسهعالمحكا
جصرةوفرمةمديخحمرعثإثوءبئوسبعاالفهنافاافاوان

الفانبابلوهوارابعوفاونشعوععوتاالفثلثةاظكاوفي
هدنوستآألفنلعةالخاهاوفىسبعونواربعوسعائةو

لعةاسابعافىومدنوئمانادةوارثآالفبةاصادساوفى
األولانثمالجزاؤبيرئوقريةةهوثالئةاالف

وجدومادههساةساعرانااقلىالهلورهايماالقانقشطو
إذىااهيدىاامرواالىمالواروالةءبأل109تخالعرانهمن

الالكثزلهمايصتاواناسياالفليهنجاهذيئواممهنهيطصرقافى
فنجالهابعدهوماوارابعالثاكوكذلئاومدةامصاروةأةابا

واناسيهااواهعدومةاوكذلئاوارمالفليلةيخهافالقفارذيا
عددااطدنجاوزاوهدوامصارهازةارمنالحدتجوز

هءخالوابخيوالسادسالعالثجمأماخدرجفيهاانهـافىو

سياايلقلةواطرالفواطذلئاانءاعامنبهركثيروفد
يخاوببرهانهخالدونافيذلمثاوضعوفدالرفوسستامنفبها

الىلالعئطصانبمنوارابعالشاكبينفيهااراكزةصببميه

طولأقابالمواضعوسطهيمرااليلفاالفابخالسابعوالخاممفى
عنفيهااصالىمطباوبرنفعساعةعشرةثلمثاالطولنرها
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عرضانتهاوالصضوهردرجةوثثادرجةعاثحبرةتاالفق
ضعئرةثلثفيهأطولالالنهارطوليكونجثمقاالفليمهذا

عمئرونانعرضوهوثالئطالفصبارشاحوصاعةعوفىساعة
وانجدأؤلءبارثوائهةلرثمسافهوصدرجهنصفودرجه

لمجواحلويمرابخوبهابلىألىميهارأابالداقصىها

المجنارضوبالصجزيرةعلىإجموافىجمروالشدبالدثمانهند
ةبنابألدالىهصرشلطعودةبعهاطجالدفيمرالفلزمنجروبفطع
ردهـنجوبعلىالمغربارضقىروافوبهارضمادنقلهومدنة

هاطولهماهافيجبالعثوناألقيمهذأقىومرالمجطنحوالبربرالى
هاطرلهمنهال4دطوأهبأئلثونوفيهفزخالفافافرعئمربئ

اهلوعاهةكبيرةنةررخونوفيهفزنحامشريئالىفرغالف
وانغوسالحلالبروجمناالقايماهزاوإوانااالسوداالفايمهذا
طاسصحرارففرطحوصالمئزىالسبارالكعاكبهنلهو

محدومعئدهمالاالعتاناالواالرزالذرهاهلهزرعوالمروجكثير

جالرؤلكريمصدهموالقرلهالحولرمضدهمفال
فىودرجةعشرهصثثءاالشوأخطوراارجانألإمجراهئمرفهوفي

شرذهمومعرضليأقااألفليمضاوهنالزبومجرانياهغربه
هاراالفبمهذاووالمجندالنجرهوالذىالمبرفىابعرباحمور

ابسواجوبجهةهنمجدءاالسمواخطمعالمصرقالىربالمتن

ألمنهصحتانعارهوبعكاالرمالوانفارااألاهنالءورا

ارابعئمكذاللثاكثمالثاقاألفليمثهالهجهةمنولجيهعار
العئماجهةهنرانادآخرهوووالسابعوالسادسواظامص
طالىابعراالىيذسانالىاقناراوءرإلااألالسابعوراوايثه

جهةئالخالاناالالجنيهةقاالولاألفايمإراهافىبلصألط
اليل5ءازانثمابخوبجهةقىالذىالخالمنبكثيراقلالا

رنهااو
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ئدالدافئبكنالمثعسبلبببابماالفاهذفىتعاوتالرااو
رافهطفوسيخفاوتآفاتهعنالمحالىإقطباارتفاعوانهارا

اناللداتالجزائىغوبهسنجورتاىذلذلكلااو

االفلبمافىولبسعتالبالدلاطداخذصسبأنهاباى
ويقاللئةواشهرهااكبرهاهتدكزهجزرالمجطرااقهىااو

االدطرالرطاادطولكونيجثإصالىااالفايموحمووانهط
اربعةفدرنجسهكاللىاإقطباويرتفعونمفساعةعمئرهثلث

جثالىاالولاالفابمحدمنوعرضعهجزوعمئرجزاعمئريئو
اقطباارنفاعوربعونصفوساعةعشرةئلثاالطورافهاريمون

درجةفنىودرجةمئرونوسبحةالعرضووطاا

هاراالمشعربلالدهندئبفوهيلارجماصةاالقاليمهذأةهاو
وبوائضراجمرانقءثموالمضدالهندبالدالىسالمببك

هذافىفيدخلتهاهةونجدارضفىبايصجزبربفطعوإصرةا

اركاواطائفاوةوالدويمةرهورانااومةطالاألفايم
النملوبقطعااألعمصربصدبدفيرالفكممجربفطعوالمجاز

واسوانوانمشطواسنىواخيماوفىهدبنةفبهدصير
الىالبربربالدعلىجمربايتافربالدوسعطعلىبالضارضقىيمر

عئحروشحهجبالعمئرسبحهاالفلمهذاوفىالمغربفىابصر
ات5اهلالواناورههمديسونوأربعاصهوطوأالراأ

المياركاوالجدىجاانولهوأدواكلرالىجمأةهااألقايم
همامتودالةالغربانىارحالةاالتلبمأصلويسثنلز

هذاوفىالوأحهنصرءرحالةبهمسلسوومسوصهولمنوبئ

العراقااهلمناممياواهنوالمدينةوبكةوفهنخليثودتاالقايم
الؤبوتجالةكاالاكمههنباالولصلىءوهوالزكرحالةاذ

اثأ115واألقايمانرلملداتالجزافىمنجزبرتانالمحبعلىاجمرافيهه
ل
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التطبوارشاحساعةعشرهاربعطرلاالاراايبماكونجثسطهو
هذاوعوضدرجةوخمىونضادرجةلثيتىالحرضو

عارولاالالنهاركونايثالىطقاااالقاليمحدهناالفايم
ئثضالصهووالقطبوارشاحساعهوربعساعةئحر

اصرقاهنئيبويالوضونثلنهاشهمسافعهو4دروئلثون

بئعالثمألهضدهارهدبةنجهوالهندوبالدالصينبئماليخر
فبهوابصرةامجراحلسالىصستانووكرهانبلبالدوالسند

ابصراراقااوباالهوازجمروسبرافومبرازوسابوراص

اشامايالديمرووهبتراألجطوكؤةوااهوووأ

المقدسوبيتفياربهوطبربهوفادوعووصورهسالى

هنمصرارفيافلاويقطعوالقازميئوهلىوغرفيوعقالن

افيوماوفبهامحرالوصواهصرفسطاطالىانصناكالل
الىبرفهبجلردوجمردبطوحاتوظوالفرمادربهاألجو

وبهذاايؤبالىامجراقىويننهىالقماقفيهفيخلافريقيه
هاوطواالخهراوعمئروناثانوراجالبموشلعونلخاالفا

امقرباالبروجهنلهواواناألسراهلهوشهعدعشحرونووغاصه

الىاولهكااصلةالمئرالصاألفليمهذاوفارهرةاسباراومن
مهـالراضاالقاليمواصمالاجههمنقطاباهصصلهوواخؤ
ساعهفنوساعهعثراربعاالطولالنهاريكونصةوسه

امودرجهوئلثونشاسضالوهوئعالىالايقصباعوار

انهاريهونثاداثالثاداالفليممنفليمالهذادودر
وععئرياتحاركنىالهوساعهوربعفنوساعهعثراربعاالطول

وببندىهيلفاثهاالفلبمهذامافهودرجهثلثودرجه
وحمرفنداتهوفروجمندوخراسانتاليالثفبراالمئرهن

ونبععابررطوس9سرخمىووداوووصوهرانجارى

وجرحان
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فهاناوارىوالدبوفزويئوطبرشانوفومحاووجرصات

طاصاراسووإدنصيبيطوالموصلوودبورنهاؤورووممدان

عوبالحافبهنجدخلاشماماببالدويمرفهواوكبساط
صبداووحماةيسهاوطرابالماوانطابههوحالوولمملبه

فبرسجزبرةعلىالشامبحروبفطعاالذفيهاوعوربهوطرسوسو

االفايمهذاوفىربالمضمجرالىفيتهىنجهيالدطيمروورودس
هاشآوطواالخهراررنعشوخهوارايمجبالوكأمرونسه

ابباضاورةابيهأمااهلهوالوانيةهلىععثرةائاوهديظ

هنادوىرانيهوعمالرداسيارهنوءعوزااابروجاهنئهو

لسوالىاالنبياظهرتاالفلبممذاومنضعنطينيهافاخربه

سطوفانهءلماوالىءاعاافتئروةخهاصحعبهأعليهمامةصلوات
دهوةالمنعمهىممقوهرفضكاليهاةونجويهثلعهايماالقا
ايماالقاتةونبيةفاحماحماافألواثاالاالفاليملةافضافا

صورهملسماجهلةافامنهحملونوونانافصاهالوهامنممله

انثافواالولاالقلماماكزرالجمئوكاراخلألقهموقىثها
محوهموابهاصقاوااقغرغروجمأصوجياصساخ1امادكااو
وسطهاظاسااالقليموالشعالهمااصالثبالتهوو

القعبوارتفاعساعهععئرهخحااالرإنايهونجث

ابنداؤودرجهئلتودرجهواربعوناحدىالعركاوصاالالش

خيااألطورخهارلونحيثالىالرابعاألفليمحمرضنهايههز
وماتهدرجهإربعيهأوئعاوالمحرفىساعهنصفوساعهعفصر

مأجوجويأجوجبالدالىقسالمثمنويبندئهيلوماثاخسون
وبردصرثحاناواباسوارزمودضخراسانبشعالويمر

ابمرىاروهيهالىارومبالدعديمروخالطوواردنانلمجىوس

3االفاهذاوفيالمؤبئالذىابثراالىينفىحئدلساالو



ءنالمجنطة6

جمبئ

عشرهخالكبارهاراألةوهنجبالثلثونالافىااالجإلهن

اواناالبيكااهلهزساوفمااإرااائةالميومنأمرا

سعاهـولإصادسااألفايموألاكرااسبارةامنوواداالبروجكالهو
سامحهونصصصساشرخثااولاالإناراجمونثت

درجهنوأرةخساالحرضوصمالىالئاقفباحوارتت

الىامحااظاالفليمعرفيانهابهحدمناتداوهودرجةوخمعى
ساعهوربعنصفوساعهرهعثخااالطولاصهاراكونيحبن

االنايمهذاوهانهدرجهرجودرجهواربحيسبطوالعرض

الزكجماكنفيرقصالمثهنويندىاهبالىعشروبلهاشا

الالناعدخومممتيالهنزرلىابالدالىانغرغراوابررضرهن

مراااياالنداحاوثهالطينبهعااواجانارضوسيراكو

شروناوأناالعاوالاالالجبطكاأالقاليمهذاوفىالغرديطا
ربااالمدنوهاهراثلثونواثانطوالااالنهارهنوجبال

الببامحنهاواصفرةاجمةماالواغماالفلبمهذااهلاكروهدبةنسعن
مألاالبحواالقايمالمريخةاصبافىاومنأصطانالىابهوجاهنلهو

وارنفاعسواصاعةعرستطولاالنهاربمونجثوسطه

درجهثثىودرجهاربعينوغاشطالمحرفياوهوالشمالىاقطبا

كونبمثافىاعادسأاالقايمهنهاثدعناألفايمهذاايىوا
خسينوالعرضساعهورجساعهعشرةستاالطولالمر11

ينبالتوغاضنوخمعههماوهساقهدرجهنصفودرجه

لخةبعاصطااالقايمحداخرراالولاألفبمحداولببههاان
درجهثثونوثمافياشالىايقطبارتفاعواننصفوساعات

االفابمدىءوببنرمواربحبةومابئافبنالاألهنجمونا
التركبالدويمروماجوجيأجوجدنالدكلالمشعرقهنالسابع

يالدملىومالىمجرقملوثمالايلىمماجرجالطبحرسواحلىعلى

أل

جرجان
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وبهذاالمغربفيعارااديننهىانالىاصمالبهأوجانص
ونوععثانوافطواالكراونارةوطوالجبالعئراألفايم

السياروهنالميزالةابوجامنولهاواناالضقراهلهوكبيرةصهمد
المثط

االلسنمختلفهاماسبعهااالةاهذماافايماكلس

والدياناتاآلراهوواألخالقائعاللمنتاصاكبرواواناو
بشبالوالعباداتمداتااوالمنائعواالعالوالحقاوروالمذاهبو

المئكلقمخنلضهاتالنبودنواكواناتالحياوكزللضاثضهمة

ابقاعاوتربهالبلدانهاصاخالفبحسبارجواللونوالضمو
وجااهنبلدكلطوالانتفةماعلىلوحنهاواياهوعذوبأ

هطارحواالرفيامنالبقاحمامعةعلىاكواكباممرواففهعلى

كةاطكنبهنعراضههقررقوالمواضحعلىمشحاعاته
ونقديرخلقهفىاللةتدبيرذوواطجىشبروالهىاواوبرليممه

كونالمماربمنأنذلمامحواألهرالهاللمايروروفعهيشاءلما

وهمصبارامسبعبينمفمسعمافضارنفاوتعلىاالركاهن
فنوبالفرسوالتركوومواليالبربرواسوداناووالخدالعيهأ
جنوبووسطالتركيدقىوشكالالصينبدفىأالرضاشرق

بخوبوفىازوماالرفياثهالوسعوفىالعديدفىاالرضهـا

اشهوبرالبراالرضيامغربلحافىووداتااالرضضرب

السعتاالمبهمنداحاطتاتهائاهذناطالفرس

صحرفلهاالفالبمنمدلطالثص
وسطههوانمااالرضماكففالمنهذاعأوراانقإللينا
هنالجانانكأنولماالألمئفىوالبردهنهابخوبفىاالفراط

ايمفيةتدرجانبرالبردواكلفىضضاديئوبواكالا

رانااعدذابعافاالفلبممعندالفبكينالوبطالىكليهعاهن
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الذىواالتحدالألىافرباظمامثواثاثااناافيهوالذى

الساخووأالولاألعتدالهنبعيدانادساوااصاقوالجيهعا

والمالبسالمبافاوامنائعاولومالهصانتفلهذاببماضأبد
هذفىمابيهونايعوالحيواناتولةوالفواصهواالذواث

البئعرمننهاوصباألعتدالةنحمواكومحملة4اابماألقا
ترجدفانماالنبواتحمهوإدياناآواخالالواناواجسامااعدل

إلجوسةايماالقافىةهةخبرعلىقفولمدهااالصسزفى
اصملبهميحشعىأنماسلوالىاالبخيلهانوذااصااليةالثوال

اخرتجااههخبرندالىقالواخالذهمخلغهمفىالنوع
هذاهلواللةعندهنلمهاالندببهيانبهملماالفبوللينمذللتوللناس

التوسعامنشمايةعلىنخدهممااالعنمانالوجودامملقالماأل

المنبدةالبيوتئنذونمموصعناهموافواوهالبسهعلخهمهاقى
أوالمواألتاالااسفىويتاغونبالصاعةالىقةباطجماره
هناطبيحمهانالمماثيهاوقىجدصايةةاالىاذافىويذهبؤن

رفونويالقصديروارصاعياواغليموادفواطبىكاأبئالذهب
هةفىاالمحرافعادونوالزبزيئبالنقديئهمههحطفى

رافبهوالهخاءاواواطجازواشامالمفرباهلوهزالاحوالهم
الفرخةمننهافربوناالنداصوكذلماالصيهأووالسندالهندو

قىهنهمفريااوهزألصنوهنكبناصونااوارومووالجلاللفة

ماهذهاعدلوالعامالراقنولهذاالمضدلةايمأالفاهذ

لدالاالعهنصدةااايماألقاواهاالجهاتحهنسعاوالكا
عفىاثكدالمنابحدناطهاالسابعواسادساوواثافاولاظ

العئمبوالذرةهنهماقووافصبوأبالطبنفبناؤهماحعالهم
كرهمالجلودطأوعلبهميخمفوغااكبخراوراقمنومالبسهم

الىءلههاامجويئاكويبذوادههابالدهمكهفوبدماللهنمرايا

نحرافالا



6ءاالنسانحاجةخرفيهالى6كامماه

اوحدولنجاسمنالشريخبناطجربئبغبرمالءوطاالنحراف
قهنقريبذالصاهعالتموابألتءللبهايقدروجلوأو

االقليماهلالسودانمرقصيرالعنيقالصتىالبمالحيواألت

وأنهممثبالهونوبالخباضوموفاسكونبعانهماالوق
والسبابةايقاوكذافاةضهمياكلغيرمانيهأتضوح

واخالقهمتهاعاعرضبقرباالاالعنعنابعدهمانهاذفى
ذلماجمتهدارإالنسانجةماويبعدوناجممايواناتاعرضما
طايدوالبربعرفونافلألابضااديانهأفااهماحواااذو

افادرأالنلىفىوهوالمحتهاجوانبفنهمنرباالكاةبشرة

أالسالمتجلىاقياشةصافبائأإداإلإلكاالمجاويىنبئالجبنشال

ورفيطابوروالنوكوكومالىاهالوشلهدأاإمذادهةوها

بهأداانهميفاهـدااهذاباالسالمداصيناالمغربالرحنها

االفرنجةوالصقالبةامهنايخةبالنصردأنماصلواسابعةاالمانهفى

المرفةاالةاليمتكاهاهنولى5سوىمنالمحاالهنيالزك
مااحواجوبينمقردءئاوعندهملصجماالفالديئووبا
ونتحالماويخاقاهائماألاصخاءفريةاألناسىاحوائاءنايدةة

فواألحمطوحضرعرتالندبولالضعالصذاضوأل

االولاالمليمفىربااجزيرههتاحهاوماث5اوانجازاالدهـو
كااتابمحارمنابهااصاطتاكاالعربجزبرةفانوالصافا

انيبحاهنذالفنقصهواكارطوبةزافىلرطوتجانف

بسبباالعضدالبععقفيهوصارالحرضيهيقتالذىواالنحراف

بطباخلديهعالممنالنساشبعكاوفدتوهماجمىارطوبة

وادابلونواانجننوحبئحامولدهمإصوداناانشناتال
اللةجلويخالونهاثرهاقظهرأيدهنعليهفتةلدص

اقمسصأخرافاتهنيةحاذفلونوينةعقبهفيارقمن

33



هالمجالنافطة3

يخااصوأدالرذبهولياةانوشافىوفعفدءصااسلىءفىحودعاه

نجتهالقرلوئغيرلىاخوتاودداعبيقولديكونبانعذهدط

ويخاءالهوأفىوازهعاالبردوأطرطيةعنغفلةآحاالىإصواثا

األوالاالقايماهلثهلاللوتمذااناثوذالجواناتمنهذتيثون

تتسااافانبباضاعفهالمللراراكمصهزاجهنفاالظو
ةالمسافعطولءاألخرمناحدهافريةسنةكلفىمرتينرووسهم

شودوعإلهمالشدبدإقظالجحوثطجلهاءإضوارذافصولاعاهة
مئيال11منيقابالهـمممااألقلكلبنهذيئونفييرالحرالفراهمجلؤ
هرائهمهزاجمناببامناايضانهعاصشطالسادسوالساجاالقليم
ىااهرأهـدائرفىهمباتلكفالاضااذالاكفيالمفرصللبرد

ضحففنهساءبوالساقرإهنة15الىوالنرتةعنهاءاوعافرب

عاوتأااهااوكاكادثباافامةدالبمدويثذيهااطر

فرقهمنالمفرطانبردزاجيقخضبههاذلمامتبعوارعورالى

إيماألظاباوتوخطاسمعوراةهووصاوابوبرممقوناا
اجعئهوالذىاالضدالفىااشكاتإثصاوارابطمصانراافلثة

النوسطقىجمتهةلنغايةاألعدالفىابلفهاارابعووافوحظوسصاك

ماهوبتهزاجاتخصاهامموخلهمتفىضدالاالهنألهلهفكلن
هذايلوسطالضمايةيبلغالمانوااهاظواصالثابيهجاعنوتجعه

يألمايااالردالثالالىالفوهذااطمارابخوبابىفليال
فاكذالصاواهاهطفةهنهىءرةاايماألفانتواالخرافاد

البردالسادسواصابعاوصواداوالمحرالثاقوناالولخلفهموهمخلة
باسمأشاقواالولناالفلهنوبانسويعيروالبياض

بابوادانغبراالممااعلىادنهاسثاادودانوارنجوالجمئة
بمنأرعوايمنوايمةبماتبامحصاةىا13نانو
آدىالىاطسابهمأجكهنلهماالحماهذوليعتندابحراتج

اسود



79االنانحاجةهرفنالالىكثامما

عنهاالجؤباهلوداناهنوقدنجدكبروالالحامامود

اعقاجمهمالواننبكاايالضالىإنحرفااسبحااوالمحندنااربع
ارابعاوإحمالأاهلهنيكنجمنوبالعكحاااليامععاضدريمعلى

ئابعالمونانصدلىداذوفىابهماعاواناتسودوبا
البااقىزتهارصفىصإابئالواه11لمزاج

سوادااجلودهكعاحئااألصساكبرحربارنج5
بضاضاجلودهاغدتحئابياضماااكنسبتاصقلبوا

الهلاوناكانأبيافيااألنالوأحممارداعتياألالعثطاهلهواما
راعنبعلىمجعلغرابةيهطجمنفالالسكالاواضحةاائئغةلمصاة
الصقابىوالزكهنهسوجدتاولمدواعفلموافقنهيالتمفى

أساهماجوجووجاوثبةاالفرمنواالكميرالألناورشواناصنرغراو

ايماالقااهلاماوعتنوعةبثكللنهسكلددةالاجيوفرفة

فةوسيرهموخدقهموخدقهمفىاالعندالاهالسطةواكلثةان

اصناعاوالمساكنولممقالىماادبهماالكاراطبعبةاالفىاأل
الدوالوساوالمانجوأتافبهمشفسالمألصاوئاسساتاولمومااو
ئعوالمظفراسةاواباقوواالهماالبلدأنولومالهواضائعاو
ناةائاابماألفاهذاهلىولةالممفاالحوالصاهـوافائغةا

واليونانراحلابنىوفارسومالروالحربلاخبارهمعلى

االممهذهاخنرشالنسابوقراىلماوأمفااونداواند11اهلو

الجتوباهلاوااالنسابالجلذلئاصواهاشحاوتمانهاث

اننقلواقكلالواؤهمقىاوارنابإلحاموادمنودانادممص

ولدهنهماواكلهمالعنهالاهلجلىاوةاراهالحكام
والصناحلحلومنحلعأاكط11اهاشدلةالىاألءواالز وساوممسه

وانأرعوهذاتمثلدهنوالمكوالسياسةوالثرائعوالمال
ة



نالاقملة

هوانماطردبقباسذيافلبمىهؤلىاننعسابفيالحقاصادف

مننوالجثاصودانباالجنوباهلةتسالناوااعناخبار

مامحقادهاالافاطاهذاالىاداومااألسودحامالىاننسابهملأ
اقسزفانكذلكاوإدفقطداالنساانمااال011 بيعمركليربيى

اسراشلوبنىللربضهمةفىبالنبيكوناالمةاال

ابةاةااةأطبىللزجهاموابالجهةصونوبرسوالة
ودأهـولمحربوالنسبالشعاروائداصبابمونواصودأناو

لاهـفىافرذائجذممرأكموممخواواالماخوألهنبنبرذلئا
الهممثلماالمروففلرنوادناباكمعالاوجنوبهنينهجهة
ابمدااألضمنهمانمااالإذكوجدتاوسهةاوناونحلةهن

هاطههذانوهاتواباالكوان3طباعناخملةامهاوفعالخا
تجدولنبادهءفىاللةصنةاخرارهاوالبجبعفاب14فىفنبدل

المغالمووهواحكموببهاعاثورسولهةوانيدبالةالسنة
ارحبمارؤوف

صالمالهقاحظيمةاامعساجدادبهر

اضصهابعااالرفىمنفضسلوتعالىنهطسبمةاان13
عووافوابيخايفاعفبادالههواطنوجحلهابنمثريفه

إددطفاانببافورسلهالسنعلىبذلكواخبرتااالجوربهط

إفضلهىالثلةالمساجداشواهالسعاداطرقييالوت

ووالمدإخةهكآوجميهأاقىثتماحمسباالرضبقاح

الصلوةعليهابراهيمبيتفهوبمكةالذىاطرأمالبيتاهاالمقدس
أتوهؤقااليلىبالحجاالضاقىبزذنانويدنائهاللةاهزوالمعمالم
هحاسبيهنوفمهاللةاهرلحاآوظاقراقنصهاحمعيل

هاجر



ااألنانحاجأدتالىغثامما

بالمجرودفتاالةممانجصاتالىجرهممنئهمقىلومنهاجر
ببندالةااهرهماانوالسالمعليهداودبنافدسالموتجادةهنه

عيدعقءاولدمنءصااالةهنفيودفنهياكلهونصببدم

ساووآلهعيهاقهصدعيدخافإههاجرالمديخةوالهحملألما
صطعفبئ7االماالديئواقاهاالحراباقحالىةااهه

قؤ1114المساجدفهذؤغافىالئريفهطدوإنبالحرام

الهافمنثاراالفىودثغموعضمهمعدتاوههـوىالمسليننع
الىفلنشرهعروفبربمفهااصلرةاوهامجاورفىاباصاإعمةهو

اااحوقدرصفويمالثلةالماجدهذاوإيةعاطبراهنمثئ

ادمانبفالفياإنهـفاوامكةفاماالمالهفىورهاظكالانالى

بعدالماوفانهدمهاثمالححورالبيتفبالةبناهاعليهاللةتصلط

اآليةمحلهنافنبسوهانماوعييهولةمحجخمزوليساذلل
بحثممألثممهعبلىواالبيتمناعدالضيمابراهـواذيرفعءقولهفى
هوماهاجرعنوغيتهاسارهخهزشأنوشأنههننويمءابرأاللة

بالفالهاجروامهطيلاابنهيتركأناليهاقهاوحمومعروف

هنليماطةبمجعلوصبفنهماءروطببتتمياقففي

احهالوههاحئهحاجرمممنالرفقةوموورزمزءهانغفىلفااا
فانحذمرضهئعرفزهزماحوالىيهـوترإواأهحأاوحضوا

دوم11منمممياجاعاجمواداراايأوىبإاجمبابموضمعلتا
هنرنارتمرأراعليهاللةصلواتابراهمءوصاافنههزرباجعلهو
واسنعانفبناارربذلمانمالالكحبةببناةآخرهافاأهرءف11

ولمابهناصابمحيلاوبقحهالىاناساودطلاسيبباجهفبه

هنالهماضحاببتاباسبمدهنبنووقاهاجرامهتف

حهرعوناساثواذعدالحادروأبعدهمهناصماالنقانمجرهم

هنواليلاسبئالهنةدلميااهلجيحمنافغاكلهناليها
قط



نالمجلانفطةأل

نلمهوتهابيتاتحبمكانتالخابعةانتقلفتداونآىدناممنكرهم
اعقاحااماوجعلهيرهاراولاوصلواءالملألكعاهاشبوان
باذاغزالىواناليهتقربهمحنت6إفرساانأيضماونقل

فرابينهمنازهزمفراصيخاالمصالبصدماوجدهزيئ11

اخوواتهتجلىأهنمهيلىاواددبهنعإواليةا3بجريزلولم
احمعبلولدكرئماقههاشابحدهمبهاواقامواخزاعةخرجتذااحئ

توماوضيهمقريمنياالىلنانةثمكنانةالىتسحبواووانتمئحروا
وهلكهاااعنؤاخرجوهماهرهعلىقريهقفغإلحهمخزاعةاليأ
وجربدالديمنجحمبوسقفهاتجفبئكألببئقعىذيؤعإلمم
األعشىفالالضل

جرهمبئالمضاضوفصىبناهاوالئاديراراهببثهبىحلص

اوجببئااواعادوحمدمحربقويتالبالبيتاصابثم

فاشصواجدهبساحالصفةوانكسرتاهماهواهناذلكالنفغة
اذرامممريئغاهـلموهافالقاهةفوفاجدرانهوكافتللقفخشها

لاليىلمهتدتلئالالقاهةفرقنجحاوباالرضياالمحاالبابنو

هتءوقىكواتواعدفتصمروإعناهاعنفصالبهموقصمرت
إلحوصوراثهمنيطافقصيمجداروهاادأوشبرااذرعستة
دناربريميمابئتكمااتالىءانجااذا5عداشوبق

سكوفا11فيبئالحميأخصاويةبئيزلدجعقإيهازحفتوفها

الذىانفطامنبقالحربخافاصابهسنيهةواربعسنةاببتارىو
عليهاخظفتانبعدنهااصنبءاديرفااابئعلىبهارص

رصنىلحابضهصالماكلةرصولبفوربهمعلاحنيوبنائهفىابةأا
واعدةعلىاببتاددتلىبمفردمهـواحدبقوعكلوألعهاةا

منوصشغافهدههكربباوشرقياباببنلهولمجلتابرايم

اسامما



531االنساناجةمعرفتهالىتمسمما

اشاروبنوطحئبرواالالوصجمعوامحالماعليهابراهبماسلعى

عفاداراخامىاعلىاضلةاحععقارىبااسءابئعلبسه
الىوبحثقبلةحفصاتاراالسرتهاهننصبوانرئباألصاس

االوالجاراطهقصععنومسادنحمدهاالكلىوالفضةفىصنعا
مليهابرأبماساسعلىأنجالءافىشرحثمهاااحتاجمامنهافبح
الصنينباببهألهاوجلذراعابئوععئصشاجدراخهارفعوالسالم

لهاصاغوبالرخامرهاوافرشهاوجلحديثهفىروىكماباألرمض

اياملحصارجاجاصاثمالذهـعناالبوابوصفاعالمفائج
ثمهاجطاتصدمتانالىنجقاتبالمنىمجدألىعلىورىالمكعبد

فامرابيتافىادوشنجافياالمالصاعبدشاوراربيدبابئظعرلما

ندمانهيقالوايومااثههنرثاسعدضإبيتاوردهبهد

وددتقالويشهلحديثارنرابئةرواثصةممحيناذداعال

أالحافهدمماتحملىوباثاصةااهرفىاباخبببحملتتيماق

وسدنريشأساسعلىونجاهااطجمىنموشبرااذرحهنها
ساؤهاونركعئحقىاإبلباهاابومابابهاممبهتحتوماربىالهالباب

وباهاربيرابئبلمهاليومهزالذحاءحااكلفاشإلشهيفيرلم

البضائيهأبينظاهرهطبانللظاهرهميهالحائعفىاطجاج

بثرضياوطمفدوالصعدعشبهاصبحجمدارالباهعنكبزإبناهاو
ومجذرالضوافهرفىءالففهايقولهكلمنافانهفوىداشهناها

الجدراساسعلىالدأئرانعاذروانملىيملانعنئفاولا

قاكألحااالجدرانعلىبناالبيتداخلطوافهفيقعاسغلهامن

11قأوكذاانالعئاذرنمهوبعفهوفىكاالساممابحفىصلى

حئلإتفاهاانطافجوحهنالبلاألسوداطبرلتايفى
رررانابكانواذاالبتاداخلطوانهقبعبضعالالناثمابمخوى

يعكيففيماهااساسصلىانماوهررئرطابئءابههنكاها



ناهابااتطة

يمودأانامادأمرفىبااألهذاهنمخاحماوالتاليىاتاهذا
بخان115أناالهاعهذااشانقلوقدداطوبعههدمجاجاط

اعاهنالممقيهأاحدنرونجائينمابينتحامباالبنلهشواهدفى

يردلاربيرناصونانااماوذلكيرداعةاصافىخراألعن

رالحصاقذلىوانماهاتهعجبهناهيمالماساسعاببتا
علىابصتاربرابئخانااكوةحاالنفهىاورخلهفقعل

اعاتعافوالتههذيئمنمحماوألبعيدوهذايمابراهـنوأعد
عاليكنيولملمطائفينافنالمجدوهوأبيتماحةانثم

كثرثمدةكاحابىوولساوآلهعيهإللةصدالنيايامجدر
عدالىفىاءوزاداءهددوراعهاللةرضىكلرفاشزىاساأ

ررببابئثماتعذتاثشللواقإمةادوناراعاليهاوادار

وانجهصوراكفيهزادثمالرضامكدثوصاهالمائاعبدبئيدااثم

هدنالهذالثصلىفرتاسويادةاكوقعتوبصدههندىالمي

بهاوكقبهيحاطانمناكزبهوعاحهالبيتلهذااللةيفوتعثس
شماوالوفرضالبادهفاوعكةثوالماللوطامجملهانذلما

ءءطاكهامعالحح اضعمايمقضس4لواحهاسمنرهبوووه

لدضهناالسلألمدبئخافطهمكلقياخبرهبهبحلممافاوا

يسزازارااألالمحبصق5وتجردثانداخلهعلىواوجباضرمذاال

فيةيرامفالفاتاالإغمينهسارحهقىاراخوبهالحائذوحمى
الذىالحرمحدوثحرلهواليحتطبحثىلهيصادوضائف

هنواخنبماالىاميالئلثةالمديحةطريغاهناطرمةذيختص
طربقاومنالمنغطعجلهناصنيهاالىاهيالسبمةرأقالهطريقا

اهيالجهجدطربغاوعننمربطااداميادسبعةطائف11

ىواقرىاامىووخبرهاكةهشأنهذاامعئائىاهنقطعالى
اناساالناالصىفالبكةلهاويقالكعب11اصمهنلعلوهاكحبةال

يين



كالاالنانصاجةهعرلخهالىكثامماه

امابدلوصاجمةءبامجماهدوقاليدغاإبهاابعضاهبعبكت

وبالمبمالببتءاباباىاوقالالخرجيهألقربوالزمالزبقالوا
األمنتوفدللرموبالميمكلهصبدبالبارممطالتوقالاباا

اوالذهوأباالبهتبعثوالملوكهيةانجاهلدءمنذ

وجدوفدئروفةبهالذغزألىواألسيافوفصةغبرهوككعرى

الفسبحيأفيهنالذىافىيهةغافبهةصلماللةولر
ديخارالفإفايخهاللبيتهدونالملركنمماالذهبهناوفيه

اقهرصالالابطاابىبئعدلهوقالوزناطارذكاانجامربجصررة

مجركهفاحرالبىذكرثمفايفحلىحربكعالالماقبهداتسلوا
شيبةالىجلستالمائلالىبدارىالوفىاألزرقاقاقهكذا

ذحهاادعالمانفقالالبافربئعرالىجالثاوقاقانعبئ

ولقالبفامحلانتماقالتالمبهأببناالفسيتهاءاجوءصفرا

ابوخرجهبهمابقندىانذااهمافقالمعاحباكبفعلهلملة

هوساالفطمنةنتانالىالماقذلثااقامبهألماوائاداود

شتسعيهةغفسنةالعابديئزييعلىبئعلىفيالحسبننالحن

وفالافاخزاةمافاخذاالكصةالىعدةهالمعليغلبحايةومائذ

نسخعيهأبهاحئنحنبهيختغعالهاذموضوطالمالبهذابةاالكعععاقص
انكصبةماالذخيروبطلتفبهىوتصواخرجهحرنجاعلىبه

كنافيئشإريرفناثضاورابئطذلماصريؤهن
اسئاشهكةشةاصلشانهنتيغاالاليتالىالصدبقرحلة

أرشادفىفاالئعوعلىحدبئالعنىافاليفنىهارهاكواطج
باجاعبدمحطةالمكرمميمةالمقاماتعارالمسائلدلالالىاساثالا

ذاارائلفىبرفوقبئفرحالجرممسآلهلوكشراحدصهابنا
واووضالحصرذلكفياااهلذلئاكروافيرة11هنسةالن

المجهللةالمزضعربامذاكبرقىذلكيخهوفلوافاتءفه

أ



نأبافعلةالا

فيماالرضبقاحخيرفىلمينالىهلوكشرهنهوهنمجدحمابدعةمن
وفدسيها6لحبرالالىالماظينالمليكهنبحدءجاهن111يضضبلم

نوفدعاتط19تفريقااشابهنمبباالمقاهاتهذارتص

اعاالجالىيرصمدووالفرفةاألختالفعنيخهىالمصدوقالحادق

فاتصاطابلىتفريقاعنهثابلحيحالاألصاديثفىافةوا
ذهـبسبحدثتانهجثمتثرحعافلفكللمةباطوالملوات

هنانواهالوالديئصهاصيبفسدهءاالطالمفرقفرقتالئالمذاهب

فإصمرثاالحرمفىاالنمعماتاألصالمءواضدهاطراااعظه

هاتطالمةهذمىقلمءفىطائفةكلووقوفتاابهإلشفرلمقاهن

ءراجصنإيهأواناللهفاناهؤتافةفيئرانعمختافةادياناهليمكا

إبعيدااحاهوهوصالحدلمةهاوفاصلالمناراترغواها
فانهندهارضالماذاهوغةهوهذاالذأنمحلعن

علىمهقالمفاسدندغةللعئربالفةاكالمناسدماهفدةارضط
رفوإنجيانانشببهداماواألصعوفىذيانفررالمصالحجلب

انهومةعيهدءإووانحهمماا8ورفقاالناتصاجآلفوقا

هاخالفبلبدعآلمجردذلالوليساألبنبةبضاهدماصصب

الىمجدوهوالمقدسبياواماييمكالمهانضبىارعاأايهاارشد

يقربوناوكانواارهرهوصإمسابأسةااياماهصاولفكلتاألقمى

دثرذياثمضاكالئنحرااعلىيصبوتهبونهيعرجماارستاليه
اتذااصااصالنهءقبالملكوهاحيناصراصلفووانخذثاالهيم

هبكهمنفابهصسهناسراصلببئخرجلماعليهاقهماواتسىص
بارضواواظفبلههنقاساباواسراحلاباهماللةوعدالمفدس

ارهاهفاوصباعايةالعتعاخحئعبمنقبةباتخاذاللةاعىانيه

افهابهوهماذبوتالتيخهونياناياوياكاهاهواةو

ونار



971االنانحاجهثرفنهالىكثامما

الورأفىءطهذالطوصفلمقربانكاذيفعانواديلهابةوهنارة

الذىالنابوتوهوداتابرتااووضعفبمافبةافضحوصفاكل

العمئراكلطتبالةالمزااللواحعنعوضعااخوعةاإواحاالفيه

بمونبانوسالىاللةعهدوعندهاالمذبمعوضوقكمعرتاهـ
هااصامهمأقةبيهةاتجأااالبوابونالقرباتاحعبهارور
عندهللوحماويتعرضونهااماهالذبمفيبتقربونوااابماون

اضراعلىعوهوضومقبلغالقةاقتاوبقيتماكملكوالماو
محزالصصجدءبنااصلرماعاليهداودوأرادالمقدستببما

كايخأالربعاهتصليهاناابنالىمدبهءواذاللهبغفمهاظ
بهجعلوإصعرأمنعداتخذووسىوفاةنسنةنرسعائهولدكهء

لهوغااكله5وساغذهبباانهوحيطابراوغعثىارضاجمرح

فيهفبرالفعظفىوجعالبءائزمن5طوهةرتهوهن5وأوع

بالدهؤتمنبهءوصااواحاألهزتالذكطائتابرتوهوامهداتالموت

اترووضتافىوضعهححقاممهويخةاوإالسباذتحملهدأوثايه

صاكذواقامدالمهنلهامحديفدوأصلىالذبمواواالومحياضةأ
التورأةاحرقوبنائهمنةىعانمائهبحدنصرنجتبهعمالدةءشاها

نجاانومىاهلركاعادهملماثماراالحوفركلاهياوصعاغصااوا

كانتىاذاافرصاامالبمنباعانةهدهلهاسراثبنىفيعزير

بافحفىاوحدصنهخسبىناهعاالاسىاابنىإوألدةا
يباوزوهافاسلألماعالداودبئنسليهطناءدونحدودا

اسراشبللبنىاالمواسنفلوايومإفرساوبؤياناماوكزرأواكمثم
8وبذهيردوساصالهمثمحهمكههنلمنخمهابنىثمالمدةهذق
الالمهمليشانءبناعلىالمفدسيتهبردوسوبئببدص

ايومهلوكمنعلمقءصافلسنينستقىمملحشفيوتأنق

بزرعاناعىوهاوسبالمقدسيةخرباهرمملثووغابهم



نابافعلةفي

ثمبظيههنواوطأصالماعيهالىجبديئمالراخذواةثمنهه
اخرىوزكهتارأخصارابديئاالخذفىارإمهلوكحالاخلف
المفدمأارتكالتوهبالنهاههونذصرتشانعاينجاهاناد

اضاسةافاخبرهابزعهماديحعالهاصالباوتانلشةطالبقى
وراتالقأواهاتااعاوالقاالرفياعلىبخمئبنهرىبانه

اماهةااكخيسهقهاماتاانالنهوبنتاظشبةئوجتسعط

إضرحواعاتاةساشهنوجدتهاتوخرثبزعهـمقبرعد

هابزءءجزامكانهافاوالهاغعتهاحرةعدالإكاماتوابالالص
ئاذاابيتاوصاءياقهاهةاءبازاوادثمإقبرالمسجفعلرهلما

سالماألءجاانالىكذالاالعصوبئالسالمعليهعيعىفيهولد

فدوامفارىزةاعنوسالالمقدممابيتبخءاوحضرعر
طربقاضاللىجمداعاليهابئوكهاكشففوالزأباربلمالها

آامنوماسبقعهتحظهناللةاذنهاشأنههنوعظمابداوها

تشييدفىاااعبدبئالوايدعلاثمهاجمحبفلهفىكفابال
فىفعلمالطاالشنالتهءلحاشااالسالممساجدفنسعلىبد

شهوصقدمجدوفىإدينذباصلاياممعبدوقرامأءفالى
االلواضلهابثانومالىماالارنمواولدابالطتعحهـرباا

علىؤهااوتملذئافاطاحءفسابالصصفقوهاوانالمساجدهذهءلبنا
فيىاامنةططهااعواماظالفلاعىلماضفثمهاقزما

واخنلئبعةالمنافاهرهاءخلفاببدينالههلالكةفىكاشاآخرها

هةطمحهوهلكواملكوالمندسبيتابةالغرزحفامرهم
مونهطنواثةضية3شهةقدسانحوالهعلىوبنىاإمامجمؤرا

ابمالإممردكأاايوببئاديئالرحسمقالااذاحئببناحهاترونويي

صاهدوءئامأاالىزحفوبدحهمالعتبدجمأافىومحاإشاآوامعر

نواهاوعالمفدسعلىايتفبهمحئالفرنجةمنبهنمن

ملمموه



1االنسنانصاجةهرففالىثامما

جره11كاةسوفيهأصوفاوذالصابهررائشامهنهومل

الذىاعوااعأدمجدوبئثحرهاهراواظكنية11ائاوهدم
فىالمحروفاألشلماضيصوالهدلهةاهزاابوماعليههو

مكهقاالوضعبايااولعنسئلصالماننجانخااثداط
فانشةونارةالهسابيمففليالمقدسحجتقاقاىثمالقي

بمابراهـبينهابممدارالمعدسبيصءبحانوبيههءبنالمد
اناعبويهصيرافاألعلىفيةوهوهباةانسلالنانالو

للحبادةجمةهاولالمرادواعاءالحاايسياديثاطفىباحوضعالمراد

لهانسلثفبللبادةعنجاالمفدمماببتوتدانببحدوأل

فالعلارهرةكلهمرةاعدبنوااصابثيةااننقلوقدالمدهد

صالواقاةاالصنامتضعالجاهليةنتالعبادهنامشاااذنك
ؤاارهرهيكلبنوااذيئاأصابثطاوفهاصفىوايمعداحعالى

وضعبينسنةاالربعينمدهبمدفالائالمعابهابراهمهدعلى

الممروفهوءنجاهماكجمهفالمانوالمقدسووضعبيماتإدةاطج
حلهففففىلرماهعاتانسلالمعدسلجتبنىمنأوالوانا

يثرببظهنفىببزبةالمعطوهصذاداوأماأالنشآلأهى

امدكوافاوريهممنالاممراصنوهدكهاواقةاامنلمرحلبئ

عابهاوخلجهممغسانمنذيةبنوجاورهمثمحازاطارضمن
عضايةهاجقلماايهاارةاباصلإلخبىامرثمحصوأهاوعلى
وبنىابهونرذااصوشعهرابوبوسههااااجرذابماله

وشرفهلذلئااعدقداللةناذىالموضعافىءويدم
ةوكأاالنصارسصأافلذونحفلةذتءخااإواوازلهابغافا

مالكةوذخهدوعلىوغلباتاعلىعلتحئالمديةهناالسالم
ذلمافاهمهمبلدابمءثحرلأنهاالنصارظنووملكها

فبكاماذاحئهوءكيرانهبرهمواصلبماةمولاطبرف



لبالناافعاة9

مافضلهاقوجاءبهاالمثمريفلحدانصلألدةرسعول

اهاتفقءالايمةانرلرفسووبهخعاالمابصةإماتثاالحا
النثاهنذلئاقىعنطىثبتلمااللةرحهاهاقالوبههكةعلى

برهنالمدبشةيهقالصلاتجااانخديمبئراغعناصريما

تدالاخرىاحاديثادونةالىفىالوهابسداذالنقليثة

عياواصاللة4روالمحافىفةحتابوافوخاذالصاعلىبظاهرها

فانظراوبكلهنهصدباةالمالجهاجخوالحراملمجدالىثاثحالكل
عنايمنمبقلةالمعظهالمساجدهذفىالغصيلةئدرخبهف

كممحترنبعلىوئدريجهصسونافيسراللةوتفهملهااللة
فىنهلمهفالالظعةالمساجدهذكيرواماادفيااوالديئاهورفى

منبرندءالليهءآدممصدشانمناالمايقلاألرض
لالممفتوفدهعاولثمئئهدلثبتلمفيمأهمااجزائر

اخارابيوتانمءبرةالديانهةعلىيعظونهادهماإقديمافى
اقاازثبااصرباوتوانإثراكلتاوهـصيهأواالهندوفرس

يوتاامندىصالمىجمروفدغؤواتهفىبهدههـطاالنبىاعا

طربقاعوالهىئروعةكيرهاذشئفىبهرهاهنلسنا
فاوماذناصافىكقوثهاءاظبرالىوالهااواليتفتدينى

يصطهمنجمهدىواللةبهافحليهأالجارهحرفةارادفنالصواريخ

ناعفوفدخلدونابئكلهذلكذكربئركونعاعالىوتسب

الىبئاصدالهرإضافىوالمديثةكأمفياشناضلفىفال

شلقىلىالشوعلىبئعدآلاتنجهوذصرناقتاابيتا

انطاباالفريقىادلةذيمهابمداالخبارهنتشرحاألوطار

كاالشنغالالمثريفينالموضعينهذيئهنالفاضلبياتماباطسذ

وشوآلهعلبهالةاصلىوالنيريمالالقرآنمناألفصلببيان
الجدالضركالمبهتعلئالالدىالماامولمنكلاو

آصانااو



دمدهاألنعانحاجهدتهالىمماخما

ونافيقفقالماشياههاذلناقىالزأعافضىفدواموانرص

اقاهىبانهاالمديخةيةافعلىالمهلبشدالقوأهيةجمج

اثففىالجغفصاراالسالمفىالقرىءناوغبرهاهثةكاد

اجيبوقدعاأديثاطفىتةببثاظتقوإكااهلها
ادرىاصيهابىوكاءهراتوضعدقىاالسضدالفييئهضعن

ثلثةالىاألالرحالتئدألااللةرساقاالقالعنهاللةرضى

عتكااألفصىوادمجدهادىوراماطمجدالىهاجد

اليتةيمقالفانهىابهوالمرادنيثالحلىهذاوصعورهعليه
البقاعهذاالبارنارةاالخرىالقاعاوالمساجديقصدانمعرط

نعاالاللةمشرفاااالمزايامنتاضنصهاصصألختائا

إنىوااالصصمنآصدالعارعجمرتاألصسولءاهاوقالحها

ادشالميئاآجمرهاااهلمنصححيثالحبىبهذالامسقوقد
الىللزدارالنرخععلى6وارضاضهاللهرصشيرةبئات
اشنباطوصءفياواألالمئمايخمفابرواالوالوءاألفياهئاهد

صاضاقاضىوااليرثأراهامماياقالوبهالثالىحسن

وبروىبلاافىبئبمابأتئعابهاوطحنذلكخائعهنو
النقابسطاولفاتنافىريثاتهذاعلىكالماللمجطنافدواخايالا

الخنامجمعدفعلهباخهعلىاالطالحءشاهذفارماههزامهدناو

صضاريبغيالمالذيئويإلغضغففيهامثالهوالموامبلوغشرح

هذفىكبرى11طامةاعلبهوأاقافدملوالىاةمناهةاتاها

احدثولجاقدوزالنلفالفلاذالفىواهماواخواالمسئله

هادلهرعيهمحبثاظالذىقواطذكرهافحهذاصابس

الرواأليمةاااالنجارهنشواهدوباهرباحديثعل
رالماثو



اعالناةط

اهالماقبدىسظاعبننولءطيلةعبكلبكنالرضاوعايأ8

كلدقااايلواقاطاقولااالملبنهزوافناااقهوفقا

وجنبناراطاالعنةفىلهرسادهيوالحزيز4كنافىاللةادهه

افلةثلماوثواطزتالقرآنكانصيخهيردلمكلأداهمو

اتبحوهمالديئوجمأاضاةاوابةاندابهيهللماوإثمهاواألم
اننغابدعننهتواألتاضعددلتصنةوإةهنومباحان

ومارساالسالمدوأوفيعرفمنعلىتخالهىوواالشداح
طتاوفطلىانهناصإخصبأوالجهلمفاسدكفوافرقانا

ا

الشانذافىهةرسائلوغثهنكفءحلاوآاالذهاتبها
صينالنايمصدورفالجاناالاهلبهادغالمجموالوباصانفى

قاألزلفىاصحادةالهاللةفدرهنناطيخطالاهـهنوالمارفين

دىالبمفهوعيهقىشفياجعلهوكاالدابعالبهلهعلهاهاوجمهون
سلألءاتا

اويوجعيمئيكاويواصيلثوةعصذىالىشثوىهنبدالو

برتامااعنهوذمذافهوحدالجهلفبهءجازمانومذا
كليبانماضقباعدمجزنافهكاواحداالترىفرافهوطاب

هموإندضابوةاطفىسيهبمضلالذبئزهمرباهعلىفهمواحد

كةمملقىاهلىهدفرفةتبحئصحاخسشوناغممجصبوت
بادلةالمسلينعدالواخصارىاسرشه9افجمزةباللهلتضصدا1

ورعونديارهاقةدطهودأحفهوجمجشيطانجةكوكشوواهآ
الهاخسينوفولهافبولالىاالحالمءوسفهاامقولعفاض

فكميخهكسرتفاروراواالسالمقحدكةشهباولماو

بلتومالحقةالملهفىيمافهرتظةضاطذبةدجاجلهمن

المحنانواعسدالااراوالفاسدالديهاهنامادفةاالمثربعة

لمشقةوا



9مهاالنسانحاتجةخرشألىغثاا

تعالىوياةاللةادركثمةالوألبدقىقهاروةتالالوقةالمثو

المستصماصراطاوسالألقوبمالديئحماةايدهـرءثارها

أفوصدرسولهوصدف4حميونصروعدانكزوافادةاإةاماا
اللةاعايأقاحئالحقاعظاهرقخا15منطائفإلزاقال
واتجنبهباطالالباطلرأىواتعهوحقاقطاطاوصرعبداامةفرحم
وردقاطبغبوليبالولمغيرمناضصفنضههنفواش

وسضهضايمأتبهاعفىولهورأطةوأصرانالمقلىءقاطاؤو

افالولالتبالىصهباولمجاالالىاربقادولمرسوله

هةاالنواراافنبموصل11إسالفااخدحبثهنديئاذاو

اديئاهكانفىئيةالرأىانوعااجاةاصاهصادجعثجم
ادمسولوالتهفضمااقشااانماوالميخحاشاسوأذجقفتحرثو
الحديثوالضآناهلمنافحولاضةاعالاصنةاواداصثتنبفى

اخذىوءكالالىمنالممزلارقدارممئوثاراالعيبهوباراالتينحةجهـ

مدوطءلألاوالحزرواوفااودقاارجاتهنالنها

االاللةحزباولمئاوتانجاطاعلىواياتالىقدىاتاصاطا

طانافيحزباناالانجطاناحزبتالناالمفونهمالتهحزبان
اشلىكنلهمايضطهمنقاطالىيهدىواللةاسروناظهم

االعدابىنمنرروالكض

التسعيهقانيافىاصومواالصاوةحكمذكر
مناحدااجدلمافاداتبعكافىالدهلوىالديئرفغالمثغقال

أفقهاكاكنبلعابفىءاففهاالريذولمذللصافىنكلمأالاهل
هناارألمماالاهااسافالولهباظصوصهائمعلهعيذ

االنسانفمنفعشالحيوانفيهيمكلالأالرضهناوضعا

43



ءرنالافعلة81

فائدةالانواوعذكلرهطعنأفيلعنحهـطووااذبمكنوال
واتواهسجدااالرضنكعنبعدتىاالنذالعنإبائ

ارراجولذبهابكابمنلمحئالاالسهابةشالبروبعليا

كيففهناكنوبالوهىةإخرفيارارةاطعلىتوقفالحيوفان

الملؤحيعنائحاوحبلعذجوانبهابوجداوكيفيعيعثا
تهتجدوىالعبث4الؤاالرضمنابتعةاتالفيوالصوم

االرفىمنالموضعهذافىامحهـمنهبخعاداسيزاافرآناواكن
وجااقىاظاصةهمجركدخلتاذاهاأنهثذاوعورت

دوركامفىاسضديبتتالالمنبلةآخرالىت19هاايةاامئا

هذاوخيداالفالكافالبحركةمدأرأبومكلئفطعبلالليلةوايوما
لوعاهمااحبرعونبومكلدارالمصلىبجلانلحبى

وانيتهاصرقااواظهروابمألصالثلثالصلواتفييصلى
يالخراالالنمفتبروةتاألوظاتالعلىالمدارذلكتجضعيم

العئابصلىالمدارربعااباختاذانمأوالربالمتفيصدوث

اقيثا11المداراتفىالعئصجموندبنصالواحثمهذاواالخر
انالمبركانويةاوجالفىنتاذاوامانهاسانظارفىظاهر

ةااتالالمداراترقلىنسةابخوالمداراترفيغدهالحرتآخرالى

اليوماخرواالبالصفياكاحدوبحنبروالميلةابوموبضصعف

انوعابدتناوتالمتساويانوسةواايةأالداراتهنكال
كبرعسومااتفاؤضفيااطواألوجباخعالفانمئرفىعضاونبنوجدا

االرمضفربمنناقافاالمراكباهلهنفبحفسرصماواما

بذالصااخعوهمفاذاافربةفهوراامنهذاشهراىورةا
افاذااألخرىةوامورالثمنهاملثينشهركلحبوا
وآنصفبوماالمدارنعفصبلالحسابذلكعلىرضانشهر
هذاواصاوافيناذبهباللبلويفطربالنهارةومبولبالاالتؤ

ت



381االنسانحاجةخرتالىغثامماه

إنقاويماورصرفةالمجاميةآالتهناكنتاناسهلااطربفااهر
بهانفيبصورإلثلممرفآنصصعممااجراالرومبلألدفىابذصر
اوالاالحألبهذفيحتبرآخرالىلهامنافرىهرالثتئكالتجملة

صلىاصائماويعطروالليلةإوماتصااخرىباتةثممررمضانث
ويجعلالشهرذئاابنداناقرنافلبرفانوجمدكنوفغها
واحمللأةاونصفاإوماتهنصنابردقعيهةهنهاهمزلكل

البروجلتةشنهدرحاتحماليةالمائلةنلقظالتهراناطرقاا

علىالظهوردأثممدارنايةاثهااالمحازلفىإلقمرن6فاذا
سارواذاصروبةبموموارىهكليخنصفااالرضتيانس

المنازلفىقاولاباذامحلىلنابخويةالبروجاكرقا

المحاجحلالذىصتمالىفولهعليهدلالحكموهذاالثكاللة
سابوااشينعسدوانازلوفدرنوراافصواءضبا

اعمضوعةالمنازلهذوممزلةونعثسونالقعروناظ

فبزلوثلثمزنتانبرجولكلبرجاسإصوهىالبروج

ائنازلناناؤولهالشهرخانعضابمونوالمزاشابلهكلالفعر
عليهابرمهاواصاعاتواااليامووراثاعددالكلالمحنىو

ثذوكبراظهراوبووديوناصلرلوصوماوائصلموهصل

ابروبمامجسهدبمجرياقاىمجسباناقماوعىالثآمالىفولهو

لدففانواالقحالاالوناتنحببهمائةأمادواإالازلالمو

شطوبلهوالنهاراللاساعاتعلىفةمرضاتاماااوفاتان

قىوصالدينراثسشةفىصلواتثلثصلىثانعاوذميره

فىالقمربطلوعمجباكاثرعالقىالموموكذالخراالامممضةا

ضركتهاتملبامختتسعلىاممراطلعاذهذاعلىواسهرااوال
يفطرمنالجؤبنحوساراذاوبطلكههناكمنبصوماظاضآ
ياتاالودومتالعثرعهقصودنخالفاصوراهلىلتتج5بسبربها

ط



النالةاقه

إجمماساعاتعلىالصلوةاتاوانقسامانساحدهاوجويةالكمر

المحهياةمجراطركاتعصامىهىاولةمجركةمالقاانماتوالليله

اللالالدىوص5نعسالىاللةالنهافلفابهااظاصسة

دهاإيخافإىثكوراارأداوبذكرانادارلمنإفةنهاروا

ضياهأفىصاقبانااتذخراالجاءااحدهذهباذاصاحبه

خراالفىقضاصاافىعلهفاتهمنبنانمصويادةوالتاظالموا

بالمجدايهءربه5دعراويئاقلباواباالسانريذوالمحئ

هرباطنأالمنالةالاالتوابومأانةاألثهذهنفعاوالجرارض
النإصثرافاثاخلاصهموابمهـاكوكلرللذالمتميخاتهمليةاال

انهادرةاااذهاوثاتاالتدتهاةبزدبدنهيموذاصائما
يبمبفاملةفاعآلساعةضاقلهالىاصبداوجهتانالجلفرضت

علىاصباوروأ5إنوااونبسموالحئهثذاوبعبدنبلةهانةو

هذتخفلتاسثرةواالغنلةصغعنهويذهبونفسروحه
تىبلىاصحلروالمجداروحفىثؤزالاتعصثامطفىافصةا

تالتسقفىاشهرسحةادافطلزهضدااناصوماوكذااث

والمعرباألكلهناألضناعفانيصاقالابمتكليفلهمنلاألرض
البايمضاقانسوقداتثاطارىمجفىاهءاضويلةاايةالتهذها

اسهاألعصااللةاليكلفتحالىقااتكليفاهذانجقالعزفي

امياماكمقيكنبائصومفرضيةذكرعضدتعالىفالوايضا

داتهعداياساتتقونلعاكمكمقبلهنالذيئعلىصف
عرفاهرمثهناقلفىجموتواحدهرثفىااليامعدانوالظاهر

اربمةأواباماوثلعةيوماناومويقولوثالعئهراياميخعدون

اشهرثلثهاشهراناورقالواثالمئوايخاوواذاايام

انعنففسالمثهرعلىبزيدالإصباماانفعنصفواوشهران

هذافيالئجهةارصالمحففهلبعمقآلواشهرسعةالىبربد

الفل



اأاالنسانحاجةخرفنهالىثاممامه

بهعاوصسببانماهوالصعمالملؤاناالموللتفيانمالمق

زوالوالطاوعألبحئامعاونخانحاارضفىابمىواوفتا

االثغوالمسببوموالصاصلرهاتبحئيومكلفاغروبالو

للوجودصبباانوفتبكونالمرادانعنهوالجوابببالىبوجوداال

بصانهاللهكمهوانمااوجوبافىالمجبفاصلواالالمهاهر

إفنبهاحنيمةاصالواوجوبقىاسببفاقصودةءطجمهمةبهحثم
عراصومافىورتذنكننعلةادغوفرهواقاطابذص
لمرزمةلماالصبرووطويلةمدةالىاوفاتلماكإقيهاوهضاشغثا

يفصاكإصرحاانوعلىناةويمتايخااالنسانانوعوجودأل

إكاناذاهبواخرطربقاتاصومأواوةااحكاجاسهصففبمبمرهـذ

نارةقاندةاليممشافسواليلر13صتآلبوما

حمابالنجطماوارافىاالنصالعالدةنائاباطوائجبشظو

يفرقانبدالبلصثريةابلةابمجكميلةإمواالمدةلمااحركةو
لمثسبآخروفىوانوموااالسزاحةوقتطعلجمادهاهذبيخا

صعلواتصهذلىيويوماحغهكونباوفتاذهذاصقوالمحط

اولفياللاالئءذيصدوالكونااالوداوتتواحهاإ

طربغاوهذاارااذوفىصومانىلوكذالمصاثهاوسطوالرنت

بمضفىاعتارلهاداواالرفالنالفقهعدفوةيراؤقسعهل

المطلبهذااصلالىيئيريمكماأاقرآنوارورااغنداالحكلم
راوكلىواكممأابلاوجعلاألصباحاقناارتهاللةفال

حؤمجاوزانهالاألعواموالئمعهورهعلومطباىكأنااحب

كماجعلىحهروهنءافاتألواهمنازصىاالهتخأل
البلجعلبعئفضههنوانبعغوادهلناكنواارااواللا

لففيهااباراوهذقالىلكمبهمواواالسزاحةكون

نيهفماهحقيتلالصزاحةوفتافيلانهاتلمءومرنبوشمر



لالنالةانع915

يتفوألكونافيالمعايقووضالاةاغهالوثمفىإااذال3و
لرهاخهجاوغراكراومحثااكلوعمحباذاك

إبلغارابارضىوانعمومالصلؤحكمذكر

المبمةاايخاوااللفلالمةثونالوحدةاببفملجغار
وممابلغسارقوال4اافالوافابالإقاهرسأقىوضبملهءوإلرا

المحريعللعسادابردشديدالالعئفيضاربهاصقالةاهدنجة
ومةوكذلئااوتراوالصععطوفتوبففدئفغا11كروبتجلفيها

صلوةعبهخببهماهكلفففاتدهمااصبفابنهارةقىابضارا

آلهمابالنقدبروالمرأدائدجاابامفىقتافىاوبقدرالوتروشااأ

ااصفافيههايحببقدرحقهئصاالهوتنيانهعنيهالئا

وأداالنضاعلاوجوبوافلهـراواالولاليهابالدانربفى

طكوهنهانعأليقالوقدالثمالاخماروالكمبيرالبرماناكا
وناوثافىضاةاواقعااصالوةاانوذلءففاوالاداأل

صانضارجهلحووهااداونتاههاونحبشرخارجسه

جزموالسببلعدمبهماألبكلفوتجلبنهانهجزلكااعنبارا

والمرثيتاقالموافااطهواتوابقالىأنئبهوالمنقورالدوالكنرفى

وفدكيال11ذكرماوةباالمفالواوسماوالحلمبىباللىاخراهرحو
بطولبماإسففاصرااضنضباالمحشالفاضملالحلبىعلىر

وانالنهالدجاحديثكادااىيساعدوالالمحتارالدرققال
النعاايعياألارتيالمرظائةثالصهنشابموجب

اكىاالمرانصدةفقداذاماارماتألمةلالهفبهدالمنض

أددجالحديثيذكرلمانهعتهاجمابفىواالحنئملى11لظ

افزضعلىدبالذكروانماداللةهارواوبليسئلعناعليهلبفبى

اصالواتا
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عليهاوردوهاعاهاافزأفاباحدلماتااظهاصلوأتا

المحعبىقالهبماضنهمجابفروالئضاطاعيااالففافىعدممن

المحفقهاذكرافروفدهذاامموماهنباخراجهيااضاورودهن

اغعاوالحاصالةاسموالمثيخحاج15أبئضانالىنءالااتذذاه
وهردثامامبهقادلهباوجوبباافوالأابدوهضباتقوالن

باالهريئوالمرادهافتهىعنهولىالىعناطيةفىنقلهالنافى

تةعماوهولمايارنانالفبرلقاصفقاأنجوبةوهىالصةاا
زمانورهااالءالموجودارمانانضرورهاداهفيلموةالصهفي

المرادوليىطاصىاارمانيوجدفاصغازمانهودوةالضب
ارهانيكونهنابالنقديرفلنااذانحماليخفاأرماناملفقد

ذكرانكمالالمحققعديردفالالدجالايافىتقدبراموجودا
هاصيهأإفامسنةاعئارهانهذاؤإبنااوصلاقولءالناى

بهافيهاروناالمملوالحيرلاالللشبئمزافنؤصعواحدى
جطيدعلىتعالىالدةلمهعاسهإلغارىاالديئهابثالمرجالىالديئ

اسئلننفاافهابورىاطاالطببباححعندمحافياالحببب
حجلوصبامعلافاليدحولمالالطالةابةضهادواطالهذ

اثنقبثلموانامئاهةنرفيقاطظورنجالهكالمالةوال

ويئإصوابابههخيبماهرامهوصررمهصهناووفض
سلىلفافول5طلجيدكل4وصلىالباطلويزهقالحق

واحدةكلفرضبةثبتقدرةالىالحارجوعلىأهوتااله

واكلكلاالهةاجماحووالشةايمنابباحااظيالصلواتمن

علىوحصرهافطرقطردونأضصاصياباهلكيرمنكلمبنامن

افرضبةاعومقىسويهقدمامنهااحدوكلععردونر

وعوماتصةالقطهالئلاسايماتتحتادخواوالوجوبوثهو

منمراظاالحدفافبهلالرنبابمساخالمماأفهفىظبةالالبراهبهأ



المجألافطة9

ودسعهاالهرفلنفالىالحاحةاال100المثم عمىحاهمماوئن

دبئ11فىالمحروفةفاحمهااعلىمهزعهاففرمبهبايةفىكالمال
فليلةشرذمةشذوانمازلفةءوصاوممئبةوظهبمغدوضرور

عنسافملةضاهااتزعواومهفةاكواخالفاالهاحداثنا

لياليهافصرينخهـى4التهاايامعدفىاالقطاربعكانس

ذىاتاشاثصوانهمءتوهصاهافهالشكايبالغايهالى

عدمابنوهالمشرطواماوطافااصالوةاأوجوبسبب

النذلئاوفطلهصساغالونوهمساقطزبموهوفقااكببوبه

إصلوابنجفووهـللببائماهليثونانبب11تبهراادفا

لصتاوفىاكلصوناهـانزببمألالمببوالتاقهااونخهوا

صةاهءابعمقوالوقتاحرفىااهلرارلنأصالوةا
صالقطالمحعناضياوالنالمحالجزذلثاغيرفىاقاههامماءاالدا

اصضههنلىءعهاالفدبةوالافضعاوالاداحهاوجوبلعدم

يصقاوبقاهطضوناووتعناوثااخرفااالهيعدآ

الذىالمماهللىءقضماحهاوبلوللزدآءالمقارنالجزالواونفاس

نيثالهالمعارقالجؤاناخهالوتتفىلضتلةيخهايصرعلم

وهؤديااهتهوجباصبباوناعبفصاصلالتاصموةاعلىتعدم

هحقوالغيروذتهيجمابادهللثاىالوفتجعلوبالجملةاالهـ

جمانهىوفولهلالغصبهيرالفضولعالياالشداللفىذكرووما

لمنحبلاإلمانلوانيةالبعلىيدلانماألسالدلوكالصلوهانم
هشاالفاهوسفىجحاهاففدالنعدفانهائردالىعخبرقىوهو
ابئلندءعنىابضاالمجدجعاهووفيتالوجعاهابحدبمعئ

فاللقوهنفعالىدئاصاضلهوعلىاللنةفىمحففااسنهالوهوالهمام

دنكاحهنهذاصابرحديثفىصلقولهمنالمفهوموهوهنامد

لباهـهرلششقفىتحالوقتانألشمكثم5ائهصا

العلوة
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ح

منقدحفيعالههوبالوعدمفالهاحمعدالشهالهلولل

لاواناتقدا4قهـاتذهبوفاوقتاءوراامراصبباانثذ

وتواترالىتالئهمئوالىاصباداتاوجوبسبباناالىنالمحفض
حاالكلوصوجهكلفووقتكلفىانجااواحانهإاة

كانتلمايماانميحاتالإيتواالحاات11اآلياتعيهدله
لحدوثهاظرفااوقصاوصانصالاألواضبعاتخلةدافي

اقاهةوللمبادتبصيراهااوقاعالوزعتوئهاصرأتايرتا

كيرزمانهنعدودهتدإراوفتأانثمظروف11امألظرف

هقدارارمانالنصبةاخىنانويئاالبدبهىأممروهوعدود

واروالاطالرعاجلانماوحمهو5شئتمالهفافقارغبرددس
اهاوهعرفاتصالواتالوجودصفرهاتاهاوامحاوبأاواانغروب

سمولوتللصلينةالىةاتاالبحضورالخاصةوصةإطااثها
انصاوهجيبينتفىفانماهافعدمحالوجوبسببرفتاإنا

هنئتايذىووغيرهاقماالةيخبوفيمنارفةالمعالمااتهئهباتة

لجغامامةديثثمبألماتااتالخاباتفالصفالاوالاألوقات

اثصلوةوفتنبىقىئفق11بوبةتنجهرذمماوغر

ربالمةوقتنرروجبوتجهثصترااشلىاصالزرلالوالمغر

ألىانظربااكلوانغقالمظبحقولهالنءامضااوقتدخولو

افربااصالووفضا5المالمدهتقديرمااصدهامريئإافع1حمانة

كأنواالئالبالدفىقالثونجوبةلححااكغروببيهأاألصلةبالمد

المغربوفتنرروجئصرهامالإنحققنو3اليأنغيرهنفيها

فقطافاصلةاالمدةعقغاإشرطايمونبلاضالاوفتولودت

ظروجعرعائمقاننجبةاغبلراوالوثافبهمايرمةاتحققساه

الىوالىوابههذفاثدثاهـنمالىظرباكاممندخولهوالوفنه
قافيوتبالكلةحالرصاقاالحهذبضبلصهألاالةاال

3ه
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المذكورةلمألهاتالهتححبرلمنظائرفىفالناألأاهاقهنيأمرأاالول
هلهمثئكلظلصععورثالوقتوخروجوفتوللدشرطا

صراتلودضإظهـراوفتلخروجبمثرطلبستمعلبهاو

ءنةمدسةافزىاابادويومءهوا11مخرشذلمةمخققدم
3إصحااافطارلمحاوكذأبهاأهلهااواليكلفاظهرأصلوةحماس

ووفترلصالمتوفتدخوناشرطهمااباضوااما11وحرهة

اطوعلئااصنهاايامبحفىإصائماباضةورفضعارا
المثثاغرومنالمربوقتاممنحرناافقهيةاالرواياتئ
اناخضارطاوعافضهءإصئااوفتواالشبةغالى

بفةءإصالاعقالمواناكدرابذالمامقدرالوفتاشداد

اعخبرتءسعاالهوتخادخولقىاخختمافقافيبةفانال

خروجقعهلماشرططصاننالوالمزبوذتخروجئ

حبنبوجدوالقاةاعهمببألفيناصالرالمتوفت
وطسةوهعنضااوالمناعشداصائمعلىوالعئرابامالطهفيرم

اباةباطلوهوعؤمهمالشهرصوموجوبوعدمعهيرا
صلألماصهعاتبريالاماهةديثذالناوامائانياءبممواأل

عنايلىشوفىسحبدوابريدهولمهولىوابىكروبشةطوحدبث

ياتفىاعبرقداصاابئعروبئاللةوعبدبرزابىوهريرابى

أللةوعبداباهربرهمنروايةوقىاليلثكءااصماوقتآخر
ماثماليلنضاصعيدوابىوعروعابئحةانااصياابئعروفي

غهارأبينصالبممالهورةحدثجز مولكاموبرال

لىهوممطتئربمايرضبنهذيئمايخهولوقتاالهامةديثور

االمهلجيعاحئلاوفتآخربمونانإدوهةالعد3املبهط

كلفةاليلقخبمفىئخققواقصفثاوافهاونالللئنث
إمئااوفتآخرفبرجلوطلوعهاالمحسغروبفيهبوجدقطر

كد
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كعغارتهضرنوايخبوبةاصحغغالمواناقصراإصاذاهالعند

اتحاصنتراطعلىانشفقظحينصلقولهفلوحملالمحالهاوله

وهوآخرهفادويثالحبىاوقهفادقيتناقانيلزميوبةالت

ملىحماللمنوأيمذبواطااطعنصوعإااممارعاكألمفىمحا
البفيبكأااالفطارالىانصبةباومهلبطصمخكونفباطاالث

بملهـرأنهإالحاديثهذفىالطحاوىلمرمءاواصفقاايخها

فىوردنداذرافابمالعبنءأضااونتآخراتصعوعهامن
روايةوفىايلىأهةطبهكاثبهااغمصالانهيشةلهرواية

عرالهكتبانهاالشسحرىهوسىابىوعنابالآخرالىعرالبئ

صعلاتعنهروابةوقىصاقغفلموألشئتافبالائعاااصمل

انتجفهقاالخاافىماوطذالبروشالاانهارحماااخرهـ
والىأفصلىلخةاالىاةعداوقاتاولثاهاوفتكاهالاال

ديراضاذلكعلىفالنهاثاوامادونهدوعاثدؤ4فانف

فبلصالهالهصلىالمصانهاقهعبدبئجابربثطبىمحافضايكون
منساعةذهبتجأصعلإلههريرةابىوحديثفقاابةيبىغ

بطرقوممطااطااخبرهـششتلاالتاىصلعرعاناهروداااليال

سقرطلميهايصالافياكانإصربئتطولحديثءثقارجاله
ايثارويتهشاءفة1151ذانااؤتالعهـكروتاتبروالةاثاالتهر

هنداقصبافتهرالايامصحبعفىإثااوفتثلدخهطسبعث

ولوفرضهاظلجغمالىاوعصاكيانالمواظبةظاهربلفظلاتة
فدملىهـينالعصالىاشبةبااطديثانالمحالفرةالوالءعلى

انسبئةواسةروامنحسعبفىااخرجهلحالملاالشقىسوا
كنهاذاإيعبمافذيااللةيارسولفبناوفبهالدصالحديثهن
بهذايانايانمقاقدروانهالتاليومصلوفيهاة
كيبهفلوشرطالمعئهذأفىكيرأصاديثعدثوكذنيلا

طأ
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أالدلةمحكماتوإممناباماتصغذلىنمءاخشاوفتلدخوففاا
صبةاباحةوموكاشكلحماممااظهاوإتاباحفىوارصةا

فىخنالفااولذالصمقاصانيمالبغببالئراألنهلطكانسالى

دواءطوراةويسفياناحاافاتالهلماوءةءاألءافضهفاد

وفتانالىماذهالقديمتولهفاوالشافىروايهفىوهال

األوزاىوذهـقااضةاقاختالفهمحفقاغريبالىجمتدربالمت

فدرانهادروايهفىالويدالجبقولهقىاشافثوااباركاوابئ

نحسبوافامةاناواثءبرضوولمالتتثركسلىاب

حشيفدابىعندإياحنىاواصنقااودبهإصئااوفتيدخلو

دءرواالجرساخارءفياهفياواالزقوالحتبئواحمد

وذتآخراتإلىيلةالشامماءءططخراألصهدتسهابووذهـاحريئ

الىصرااضاوآخرزياتقنالححقاولىاإنصفالهاضاا

صراواافاهراوقتانافيهالخامؤهبعاونقماكااكامفرار

فرالىوكااإتينابيخااببرعجوازواصئداوالمنهربوقتوكذاواحد
ليهأجماانريرفذاهـصاغالواعاأل4راثقطهكانواووالحضر

ءاصهااصمجبقتصحاحيثالفاتإاانبـوالمذههؤاهوأل
اطاالحتإفطرإووثلميةعصيلرهاةعفىلىالمسامجوزوال

حهنلم51رأليريكهاالىهايريبكدهأصابقولهوعآل
اسعاطفىعابهاإخمدهوالبهايعبافالااعاعصينبعرلاععبارها
اعواألةأواالكخاتهناقئحيهادلهبافرأئكاامنهائت

الشنقفهابغيبلحدالغربوتخفيقدرريهمنذلمافيوهل

انالدشاوقتيدخلثمأالخواصهاألقطاروايةإلعتدايامافى

االياهذفى4غبدمناسرعهذبةهاثفبقدرواألذلمااهثن

يخافغروبحونالباتاالذيمكنلمفاناحرعفاالاألسرعثملرواال
اواجبفابثئاتقديرفيهاليعفبلاالزمانوطوعهاانما

اذلة
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تلمفاناطبوعوااخروبابهنرأوأءاإثواالمضبابقاعاذن
امإلهاتاطااعشبارقطفافرائكااانهافىنعهدعابيما

يكونوصرورالصالوكلفىائنقالىاألهصوبرجعبال

انابيانايخثاوباوصافىانطنقةدلهإةفرضإضهثبتلماادا
لرهاتابتحققاوطاسثهـاجوثلاصالوةالوجوباسمباباقاتاألكوت

اصلواتاطوالسقواباشفااألوفاتفغدفلألنسمفمدلهإغهـالمما
ئاءطبقامحلألمهنهاخرفلمااذالفقانجايمفدرودرهادابف

خواماوواكلفةالمساوشيهالعوهرةإظأوديالةوهوأمثارعانص

ظنىبديلافانماثرطاائبىفلواصعقاةوغيجوبتاضلأصعور

ناالراراكأالمئرعكمنجبقطربماهاليءارأىنلجدخالو
فىيارةالىوافوفيطألافىاألفراربابواألشراهاعنلألف

انهاترهفىتقرؤدالمذردصواوعالىوإقراعةواوانقياماخمج
اقنوأليسقصناالهخبتعنرانماوالئعحرائطاألصجاب

المعرفهالمالهالاتاتفتأوانهوهذاتبمماايماطشبى

اكفىكروبتحفقاألثباناصاللموأتاااوفاتببناصهاشالاا

اانمللعاوباناوافلسنفنصدةدهدهاءحالمرو
قىودررةاهب1فانالمىالفصحةورةالمسزهـيلىفانهآخرب

دلبطليءادنآلالءاك وسحرالعىروالجباوصهصكا

ايهابلغقدتنوغانضصفاقصالبرقطباشأضاشفى

نجهانغرباللهضاهاهيفالئمروسةفاونجهاسثوبىالحبهم
واللوهاوسنافىمماألصداولالىءزااطألءاق ءووحماط

تسعههلىالجدىهنثريئعالىانؤسرىثطهننطدلح

المعكلافرادهنآاالسالاهلهنضاعيالمشيردهارجماويوهاوثلعين

علىايامهموبطولالهاهذعبهموبعزضنالدولهخثحاتفي

ابازدلقةاكانمىواتطبهاوتحىالدجالايابمفييةإخطا
ط
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تضبونالزيهاالمثمىالتعالعفانهاشهرسصهمناكزااالنغر
كعمنةواحديومطولبثونانكنةوفيهصالثاألااالنجركتا

وسائىإصومواسالخاملياتانجبوهلههاطحيثمن
كدألميرلمإراالذطهذهصكاتعالباآلوفاتافحالغهباداتا

كباراامنواحدؤمافبففىعنهمخبربردلالمنغدمبهأفاضب
الاهـقاااالحلضاسةمحرألاكاةاشمر ءرصىومدئه

دهالعنعلىوعدمهوالوقىءاإثاوبوفىدوةسإإاالقرن

فىأشمقكوربهدههىخا11اصاصكاالدعققاألباناهؤ

راتواةيرهـظةافخاوىافقالنوسطةارواالفخدلهالىااليام
ااتغرببلداهلقىكبمااابرهاتاافاوغيرهارضافيطاو

قدادالقاليؤكالانهءخاواءاثسناصالوعايهمانرأاينلع
الثبيرابرصاناواحمهالقدبرفغفياااالوقاراءاالداتوة

نالبرهعنلىضاالمرغساءلمزبالثطاركزحصنيافىبوجوبهماو

وفهماوفافداالبصارسويرفينزىابزتاشىوقالنحوالكبر

انذخائرفىاتةابابئالمحروفالديئسرىالوبهمامكلف

لهألىهذقممقياصاحباراعاخالفألصخانةفصاألث
قهاطالمحفىووبإواصلىالضوىانالممزترصىفىودمال

ظبريفئناهكذااضاأصلوهضثيهمايثاهاكبر11صدرعن

نواولووىطافتا4الصتوفىرأتالمفاوخؤالمرغيحأللىيىاا

وفىئاالهصلوهعبهممجبألراطالحابتكراذابلدفى
المحزيطاحبانوشهمجدوالمقعملىجالحئعاواليجبلمنسئثال

بهدلمومنالكهوفىوفنهوهوصبااشبلدمخمراكرتج
اجدراعنالخنصرشرحالمجنيقىارإمدىدجمروصبهبالممياوذ
لمألمبئالهراافمداجوأهرفىونحرالمحيعافىهاكوساهراما

افىالرفاديئايظالىبالوصباتوىاذبقدواظوارزى
ي

في
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اوجوبباالقولمماخذوبالجلة5وغبرهاروحاكمنحدكيريفى
كبيرالالصدرهوبعدههلالوماخذالكبردبئابرهانهو

اقبهذاقشاركفدوفاالركأاعناخصافواالئمةبرهان
الحدئةهذفىالفئاناحدنجالموواحديهنرجالنبةوالن

ارزاقعبدبئاصزيزاعمدبئاالحاابرأنديئهرهعاظاحلىااي
الههصةافرصاحصجدوهرةصماوتسةماتافالرفت

بئصنالمحاسنابويرالديئظابههاوثاتانامضفاادواعو

اتالانالمهراواوغبرهااالقضبةخابصاحبألمرنجنافعلى

األئهالترفعيلىاكمجمآلثمايهإشوتبالرجوبإفؤىا

محمدابوهوالكبيراديئاانبرهمنوافاالرغتمنالرادصانهيخو

قىالسبمشاامالبئنجرصاالنةبالمروزىعربئزيزااعبد

وهرئةاربوعيخوقخرنراصوسعامءفىارأالى
برهانواكبرايئاهـانبرصوالكببرإصدراوالماصنىاصدرباالمروف

بقعلماجمهببربااوصفهغاراالفبهذاواصدوراابوهوو4االة
الديئوبرهانةاالوبرهانالكيرسدراإضاااماولهءاال

قوطباالفئلعلوونجرهمداوالصإعةوعلىهإءوغ

ضأننهمدواعصروالساعداذأصحانررهمان

اضافووالدهمصنىالمطاصدرااالاقالمرغتالدبننلصعه

اخذانهاركتوذلمثالمرغينافىعننقلهفيااخهارياىجثونان

وجرىالرنجنافىالديئظهبرصماحبهاانزعوةهـالظهبمفضاوىامن

زعوليسافئعلىاوجوبباانقولالبهنسبفىبعدءجامن

خائيوتععمثرسنةعاتابخارهـاابئمحمدالديئهبرظصبل

انهمكينالحقاعلىصبينالمتمااباحداثهنةطائانيالجلةو

إظهبرمةاعبلراحرفيفداصلواتااضاعةفىالمنهالالكيننفبدالفى

هاعدوسلطاخافةاممةطازادالضرا ابثاوووعبرهاهو
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اخركأارهبطاافىوجودبمنلولمهاشهـزعطصبا1

داهوىالهـاجالفالجثالولهانجاتكالماي
كضبالىاتالاتإعبافانعتموويمصةزعهووااالتو

مرفتوفدعيهمطردهناخوالنايكلصةهذعدمفىةمحث
ياللمحعباباافاوهىالاتأوةامجدألطندإلفأان

ضمودغبرتاشاالنعدهه5حبهوصالىذواوقتادمبص

عرففىسبببادقابخارطوبمبقةسببالوبالذات

صرااوش8فااببنالجعومجوزلحفباألتةتالدواياموعزدلفة
ومنافىالئوالمانحرصءاصئاواالمغربكذاومااحدوتخهفى

لمارجصلمهاانرابئعنصبضالناااخرجوفدمماوافة

فادركفريظةبئقىاالالعصراحالهنيالتأثاالحزابمن

وقالاناتههلىالنصهمةوقاقيقاطامرفىاهمبع

حهداافكنمماياالذا3رنتمضااذاابردلمهـبح

الدايالقامذدواإلإلفأتصمادةصلرهامةاتروىوفد
ءباشقاهارذلالثبوزحمايانثغروببحدءاصعااوجعبعدطىاةا

فيصأشسعابقدرو5أإفكاواتطصلىمحجعلىسبب

قىإذهافىأوصبأالاصاتجوتإصالالوؤتئحققلمانوااداو

ممحخاالدأوبومحهمفرحالفاوىالانهجعايفعواه
المحفغااألترىاصالالماااطرافبيننافىةوالاهالحئوفتقتحة

قالبائسغوطلانضوزيفبالوصقىاممالمألمجضهابعدإهماماابئ

إمممضاظأهردراأرداىعالبهواعزضءاقفااوىالانهاححا
الفانلىانماواهماواهثوالجواهرررالدصاحبوشبعهيصعديال

ايتالوصبيهملماألثقاطواناصالالوتخيجداللجن
وانباعهاريلىيفولماذاىشصولبنظاهرمابدوالفرق

وانالوقتفرضلهخصاوهؤالعنسقوطهبرىهلربالمهفى

هـ
الد



6ءاألنساتاجةمرفصهألىتمثامما

فلةاهذفىكابةالمحيقارإهدىوذعرافراوفتدخلى
هذحلاوفدفيهايافقهقالىالوانوالبقالىالحاوافىمن

الحقعقيدهبهاشوموالمتأخريئمنرجالاراهدىعنكايةاط

ابوهولىبقطاانعءزلحصلوةاباضاكأهوفرحوااصنهعد

مسيهقناالتمانمشاخروهوفوارزىاسمإقطاابىبنمحيدالفصال
لوأقصرفطيمكننكبفوخسمائةشحيهأاونيهأوغش

وهذاواربمائةهنوارعاثماثسنةكانتالحلواقظفاان

وفعدوبالقالىنهمءكليمعرفنخاساثدةءعدوحفدالرصف
خانقاضىفتاوىوافتومماءخلرهـوفىانبرهمدادفاعهاننقلى

ابعطاضلالةابىعالإةاجمهألهؤالسروخهقيى1ئى

فىالاالعترعلىاندفالعنماواياعليهمزهانهقهحمم
انالاربابكاوانهالبهنعررىارإهمكاكالويلوحءدتا

اراهدىالمنءضواكشرحفىمحنةاكابئالوهاؤث

هاماابئعليهأعترضهذاوكيرعننتلبحضدلمما14تيوأل

وجددوقآخرللجوازدإتناعهيتئزحمالاصئالىءالدليلهاشنءطش

بعدهاخمساإصلعةافرفيامتاألصراهاشافمنتواحنأماوهر

فتهاالالهلعاماعاشصىاظعلىاالعىاسحقرثمينصبناوالاص
عندماصدحارحدبثمنمايوىووفطرفطرببنيخهيلالتف

اومثاجمأهالإظلاصيورفبلععرذاثاكزمنجبادفة

كبرمادلىءذىاالعىنفعىفىالواانفاسنفدناخيهوفعى

وبالبحدههااليممغعادهاوصصندتظاتلثصلىزيعهاان

هنوباداعلىاللةنكضصلواتخحاصالوصداظ

اترىوأتهىايعضاسالوالعلىمجبثاءااببوافئ

وحسنالوهااوهنةاالتمانواقاحصاامنبلغفدكالمإلهذا

ذومنافشئهمدالمأخريئهدافعهفدكزولبهنالنهايهانابيا

6



هتأباقطة035

هداركولالمعضهحاقاغفالهمواألصصولواففهامالهمالهـذلكو
االوابتالىايخةامثرحفىالحالكهحمدبئابراهيمواشصرالمنقول

محمافعباحنىالقاضىلوظالقياسخالفعلىوردبثاطط
نجهوكاولواصرأحلناصاحبشرعهاليومبذلكمخصعوعيا

اصلواتبايصاألكوالمووفةإالوقاتعندفيهاصلوةاكشاالجتهادنا

اىالونجلاراألبتوبرحسمقىالحكقآلمتهىحالحهه1

وبهالملتىوالدرروالكزفيجزموبهسببهماهملجهمااليكلف

اللىشاكفروالرنجنافالدبئهروظافاالحاواففهوالبعالىافئ

اااهئاوايهزاوفىالوالصةاظوالمجطالمفلهوالحلبى
زعوالماناةمنواريلىغيراقالاوقتاثجمدلممنعلىمحول

علىالولهذاشلرافقاسئروباألثاليوجدئاااوقتان

باراتاافىوتصحرفراليهءهمكوبساشعقعتهإليغببمن
موارعلاطجمةابدتوحادمفادايالاهرأظفغدنمافويم
نهإروشيدلمنهبرهدأمواالطالقعلىباوصاامااابئوافة

بئئالفناحداداوالقىالملنئرحكنابهفىالشرجاللىياتولم
خاجثانهنهراظبطالخيلئبارتهثالحليلالمهننفههاسوى

دمثالوقتفقداناواليالالمحتقفانفيهاألهلالىالمحنف

اصألايرفتمجدالشعلىاوجوبااتاثفىكالمهلحااالشفتانجبهة

عباتعلىتعالىاللةنمئالىصإصبباألنسيااوتخاعونالبشثم
ألنودمينيصببهواذىااوفتاأنشمفلمببانوائن
وعمثريئاربصةونةاالمحيخهتغيبقطرفىوالميالالبوممد

نسالووالقصراطوافىاوتفاوتاغاروالميلتعاوىءسواماعه

بادقيقطالنهالمقوطتحنملالالعئرطواالشابهنأوقتاان

رؤالسالمطرببذروباالتفاقالدجالوايامعزدلفةومرفةهثلعله
كبروسيلههدالكواوافقهنوالمئافىعندذلكوفبروالمرض

تضودء



3لألافساتحاهعرفنهالىكسثا

كمفانهالمعهقوطظاهراكافراومقاطلفياشفضواهفصودة
اجماحوالسنةواكتابسفطىدايلفيهووردرعائااشثناه

ابطالناظاهرصيمغبرادجاداحديثظلىاتياسابانااقولوااالمأ
المرفياتصددفيهووانمابهالسببوضعمنغنىقىالمحكاالن
روبوالتافرالوصهودالىفالمصاتهاوانلمالللوجولخراال

الديئجمالعنظواكشرحفىالفيكااكحرفدوغرهماو

نالعئحاطاوعوذتاصلوامننيخصالنجاراكسالىقالانهالمحبوبى

ارنفاعاادالممفىافيباامرواوذلماعاوأاذاأخهمابا

صالوهااووبفضوهالموذالصابفعالوالمالحضورثموعبالراوالشى
بحكايرةوقتفىواالداديثاطاصياباجازفقدالةابهذفا

فاثفركماالمرغبنافاواطاواقعنفملهاكذاوالركمناولىةاال

بهويرعلىاصببربةقبلمئااواعاطااعنهنجراةهزالجوز

اماضعااثلثةةأالنموصوعنهاضىاورودمإالفاا
فاكيفالكمعالةسردبالكليةيريهوهاانامخافةالجوازعدمالء

11مجحلفغاامعغجبةالثءانحشاوطبسةيفئانيوخ

ولبثالهمردالنهوضاعلبهاوجوبابراهيننهوضممسكالوىبب

جانبمنابخريطلعتفربأئمالمئصيخهقطرتغيبالحالمفى
الىثماصفراادذرهتاخربأهـهناطعرئحطبلآخر

ئمالبلصفبلانالىاالنقنحتالمحمىدورانصبالبياض
جهةهنمىانطلححئفهفرىهنعكةالدراجةهذعلىترجع

اقوالمركيالحلوافاعنإسفوطباالضنيىنفولانوكدىائرالم

تهظكتبعدةفيوجدوانامالتمعالوامعالهمالكمبيرامدروا
فيهمإظناوحععبنعليهيتئداجلالاثسنادمنخلؤخ

آاصالأنبنئابئعهدومماابهمانجلزفةهذنممبهاليرخضنائ
زىالذيئءانضالااوائيزهاننبلكحيربزمابئدقنملمربلةاهل



هترالبماتطة03

يم

الشةمنأياثفىالديارهذمسكلتعزاءاصئعاابصخوطءاالفعاايهما

بنىطةفاصدراطدوااخهمقالمنلخهمراقاةشكاالىتأغى
لموأاساخهمقسنهمواجمرامناألولالؤنبفىانص
ثمباللةاثقااايخهابئخالفةفيفارهننهمءوالمأموتالفةفا

فااتسبئخانهالماسفاربمالثباحالمهافلإلمأالرظ

كتبرسمالةلألنؤبئدوألجعفرفتمبااليرتدرإلملألفة
خسصلىنتبالريخةهـءوصاربكالىمسفرفىهاشاهدفها

خمىمرضهافزانوعرحنىالمتكاللىرخماالههندرجةسينو

دؤورةيخاوارةتوآدرنجاوسصتفىهادطووةدفىواربيهأ

عثعرشهنحوبثئولمفإكثراربالتطولوالخالداتجزائرهن

عئلفىتكلوامااسئمقاهـانهمعانالشعيلففاليمةدذ

باإدهمفىنواينذالصاؤهمماوااالعصنا6أمباعئااا
شنءطةايروااإمواءاضرعذاامالوماشنكايمءبمنهملم

إلحاكياطاذهـفىإجموأانماكاتوماتحالىالتهنرائمئاهن
نحذاصتدتاالرواياتو4إقمااابراهيهاهوروظاألدلةعومهناهبم
صحمططفرهحالثلةهذإربلالافرنانقدايهـلفيمام

صناتءذماألصلوافيواعإصولمإهااتالؤهموكزةاله
تجذدقيءونلزودودظونكةافنىلموالمجنى

لدهـدولموافواطلىإبقطاعصرقبلىةءطهعالنهمفى

روصيااثنجاحامداصالاابوإضىالةوإسالمعبدالويالداطىعبد

ثهـلمانهووغيرهمبلغارورخانبئيمضبوالضاضى

االمصارسائرءمحياالىراجواهلرةانوقائعفىيفنونهاةعالفبهم
اقدنصنوانجارهابوفورمهرمضواألفطارئاسفارلزح
منوضبزلألنفبئداألالاذامرظءوراألصصطفدبمهن

وورودهمبهطههـمهئائأندلرفةدارءعيساالمراوفود

أصهاا



503االشانحاجةهوشهالىمماغسه

واكنذللصاعيوابلماالوانضرائعاذاعةوماالسلقعابمايهـاا
ارثةبةواالفةالشبهةهذثتحطانمابلباوبمافىيئكوالم
اميرافوهالابرئاصةوامالاذهاواإةاقراضاند

ةالبرثالحهصاللوااألنامحالواشكاسل1ارطااألسألم

اتهىرأجصنهاتاواالطةفاناةتباالهاندولةاضملأللعند

فيهوآاصباباهنوذطرخالبالمقحرفوهوانسالظورهكالم

كاالمكلفيهأجمغعدءإسعااصالوةةفرصعدنجابراهولةاثن

األطالةمخافةاهاتريمبيهااواااشحءابشءاصواالىءةاأل

قالدفةمهـاصومامشلةاماوزايهأفإلبمذنثائفصيلإثهفزا
لحكمعتدناماتحرضارلمناردرأكصاشيةالخاردفىاشاىا

اوبعدالمثىتغببعندهمالفبرلعطاذاكاتجماهمصو
قيقطانيمكمنالوهبأتيممايةاكلعدمااحافىرورالزمات
بوجوبقنافانالهإلكالىىالزالنههمعالعصوبمةواببو
قالهاسهماالبالدباقربلياهمدريةهلواتمديربااقواايلزمإصوما

عايهميجباموالئسرباطكلبسعبمامإقدراعإظابدظالحئاو
ضطاقولايكنوالأهلفلتمحاكلاتاونثتة5دالقحنى

عدملةالهالنفهابهندانقائلعءشاااصاوتوادحمو

اصببادوقدموموفىاسببدمءبهإقائلادءاذصهارجو

دظههاهذايومكلنجروطلوعإصراهنجزودوهوت

اعافتطوالله

اجديدةااالرضىكرذثر

سنةةارجماضئتنمارىالاحهنفعمحفققدانةام

يالمنقمعمكينالمارلعارضالماحدورةااة01 رلهبررسىد



اعالناألقطة5

الجدطهوالدياوفياعظمبراموهاوانجحةأليماألظط
اكاهءمارملىليسأالرضطراءالمااحاطةاوقاياعىو

علىاالرضىرصىالماهعنصراحاطفداتهالوافعبلالسابف
وافكمشصةرتاالرضعاانولناالنحرظطقةاكصور

المالكوناربعهاوصايماالقااسبحةاعلىفمصهاالئالجهـةهذفى
وظهرتانكشفتفكذفا3آدبنىكاالمالههساكنهىصارتو

وهىاناسكالجوحكنامارتوةااينيلةالمفاالجيةفى
اصاافداماللنصفتالببنفىاالرضفكنلملووضمععلىافمة
االرضتفاحماأجهةفىوساروشىباالخرىالجهخينكلنا

اسبعة13باالتادىالىنهحون11بعاوصثاخثاهـااب
االدالتضوىنماوازيدينحضالجبرباالرفياوحصصئك

اظئبصشوفنهاصلوالباردةورةطاطالبالدعلىالجديد

افضسةواالذمنالممادتكثبرهىوةاالغذوواالدويةامئباو

شىءكليهاوةإساحائىاوقبوالمحاخاءاوبدإلىيهاةو
اقمامنهاتيمبعيضهكونالماربخكاهاالدنياهذهفىمانحو

مموصذاابؤادباوريهماالرضهذويسالعاخةافمعارىن
المجمالهضدمحهمالذبئالبرطابةحووفائيموقضابامحاربات
ربئوديعاوالونهاالنطنالقاوشرحهايطولفي
هوهاأل

سالعارافنجرأ

االجبالواالممنداولهاالئالقونهةانناربخفنانيخقال

لىاالمخواصؤةاالىونمعهووارحالمبدلىاليهنثعدو

الجهالوءلمااهفهفىنجاوىوواالفبالالمليكفيهىنننافو

اذهر
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والسوابئالدوثواثبامعناخبارعلىيزبالظاهزفىهواذ

هاالمئالثاضربواالفوالنجهااالولالزونمن

ضأناليناتؤدىو8األحمفالغصهااذااالنديةبهاتطرفو

انطاقافعياللدولاتعواألحعالاشلبتصيفالخيقة

منهموحان5االرتحالبهمنادىقااألرضعرواولهلوالمجط
ومتادبهائاتللونعالبلعنبقونظرهباوفيءأروال

اصيللذللةمفو5عبئبهاوابالوقانعماتبالوعدتجق
خالالوانيهقاخاتاءصالوفىبعديربانوجهعربقثهاطق

وسروهاءعوهااالباماخبارااشوعبىفداالساإمفىينالمؤرت

اباطلاهنابدصانمالمنطفلونخاطهاواودعوهاوالدفأترمفحاتفى
انقهوهاالمصحفةالرواياتمنزخارفو5ابدعوهااوفهاوهوا

ادوهاوءوهاوابهمنممنبرالال3األئارانيوافضءهاضصو
ءهايراصلموالاالحووقائعاواباحضوالثلمهاممهعوايخاا

طرفوفللقاتاتحةفادفعوهاوالثاألحادثقىهاترففواوال

خيلولالخبارنسيبوهموالمطالةوبملاباثشافىالنةجا
عريكاالفؤنعلىلالتطةوهسليلومأدهاألقعربقاتقليدوا

قوامموصلويموتاألنامبيهأهلاباوهدطوياو

انماقلوالنههضظرالهبشهابيقذفطلإبااو5سالمالنهومبقطال

لهايجلوعواملاذاخالشدفصبراواوينعليمليهواعا
آكراواألخبارفىضاحاادونندودهيصقلواصواباصةحات

ذهبراالذيئوهسصرواوالمالمفىوالدولأالممزأرعجعياو

فبلهمهندواوقوااسعنئوخبرالىاالهانةوراكبفضسل
هاالناهلعددمجاوزونكلدونثديلونفهمالمنأخوةصفى
وعدالكلبىوابئانطبرىومقاابئشلاهلالعوحركاتوال

منوفيرهموالمسعودىاألسدىعربئمبفوالوافديعربئ



ءالنااأاقعلةله3

دىصالمنبفىنوانءلمهبراطعنيئالمكرالمئاهبر
ورثوهاالئباتدعوفهصهومازالمبوالمصعنهنالوافدىو

يمبارهماولبقنهماتفةالاناالافعطةحفعلةالجمأ
تصاسابصيرندواكآثارهمواتباخحنيفااقىسنهموادنجاه
والهافىلحدطبامرانافلاواعشبارهمنعلوننيبميةزفىنفسه
راكانئمدئاروارواياتةعليساومخملىباراالتايهاائرجع

صدرادوتفااومقهالكالىواهجالمعاهةؤألهاالتواربخ
ذإلمافىاخاياتاهنتاباهاناووءوالمايااآلفاففىاالهسالم

األمماوالاانالممهالقهاءواسهناهؤالناويالمضارليو

عاءررهمثءحاو5اهنحعافولمعحودىمالبواالنا
عنواالحاطذاتمومقوففواخقيعداالىاالطالقمنعدل

دهفعلىاخباراشوبوعصرهشواردفقيدابعاالئأو

ورخحياتابوالفءضءودوتهيثاحاعلىصاذو

اهوالواافريقياخئر5قاارفأيئحهادبواالدولةاواالتداص

إممبعادبإواالهعالدهزالهدةمنياتلمثمإقيروانباثأقا
ممالتالإهةءيئوواهـااذاإثعدسجيةءلمداوهتلىاوا
ائدصمزبهخدلتاسودهوالاالهناألياماحاقهعايذو

حإوفااحكاياتوالأدرلاعنرااللمبونفيالواالاالمم
وصعاحاءوادصاعنخردتفدصسوراءاالولامصورافى

لمألدهاوبذمااشاهللكرؤصنشصارفودهااكهناتضبت

كععتوالهااجتاستقبىلموانواعيرامواهاتحملموادثأا

اباعاءباعاحهالمتداولهاالخبارتحهممرضوقىونيثرفصوا

فيةاناصالتاألاعهوبعلوننهابئجمأادتدمنعنىلمن

ءيانهاعنصفهفهستيترصحنهامنهمحااعوزلحاثدبوانها

ملىنمحافعا5شفااخبارهاشفوادولةاللرلذتحرضوااذانم

نفلدا



893االنسانحاجةهمرفعهالىكحامما
ال

المببلرونايذولنهالبداألتحرضوناومدفاوهانقلها

عندوقوفاعلةوال1آكاسهواظهارابقاءرفاذبمطا
ادوالاسالرىأحواالافمقادالىدةاضطاإصاظراقثءهاش

المقنحعنباحأهاتعاةاواتزاباباعنئامااتوهي

نهتارمقدمهفىخالدونافيلرذهاباوتابهاماشافى

إوكااءلجااألضفاالهبواذوصاراألبافراطآخرونءجاثم
هاعامرضوعةءرواألخبطباالنسطعنقضوعة5واالفتصار

بمهلالهانميرفىرشيقاابئلهزءاخبارامجروفهمايااعداد

هعاالءهؤأللخرةوالجثاكألالمهيلىمناالثراسقاذومن

اواخاالفوائدهاأاذهبىلمااشفالوالخئلهمدوال
فنقىالفحاصناماوالحوائدوالمؤرخبنالمروفةبالمذاهب

دثءقوماتبفىواتقاناكتيقاهؤحماحوأاناربخا

والخبراتجدأديوانبرااابكابومواحاءاالورءمصبر

ناصلمطاذوىمقعاصرهبمنوابربراوالمجموربالهابامفى
بهورشءممضاباإضاربخانماانسئبآفانهاتصاةايفاضىءاالصبر

واالكتباراألخبارئوفصلهجمابااالجياالمناخاشئةاأالاصجمن

وافاباعثالرانوالبالدولالواجةفبهوابدىبابابا

ءواهوهأراالالثفىالمفرببرواالذيئاالبماخبارعلىونجد

ماوالاالدولهنلهمنوعاواالهصارهضهالنواكناف
تبوببهوفئديبهقىاصواألنصارائلوكمنسلفومنافماروا

وشرحجميبابامقساكبينهنواخترعهغرياهسل

االنساقاألتجاحفىيمرضياهاواددنواراناوالاهنيخه
وبرفئاهاسبابهاوالكمواقبعالاليمععئاماالذانجةرضالمن

يدكأضقليداهنتزعحئءابوابهامنالدولاهلدخليهف

هنثمدكوماثيالواالااليامهنقبلكمناجوالعلىوتقف

3



انعالناهإتطةء13

الفداالبىعمرالبوالافىضرالخكنابالمحمرالنوأريخناححم
يانفىواالعتارالمواعضوكنابورالمؤاالميحماةصعاحباحماعل

إقالةاهعلىناهااطاوقدالةاهراالفريزىفاروالملعافأل

يئامناليهيهدىواللةءاشيااليهاواضفنا

يعرضىلماوااللماعمذاهبهوتحميئاالريخعلمذكرفضل

بابهاامنوذكرشوءاالوهاموإطفاالهنللمورخهن

هرأذةثالظشؤفاصاثداجالمذهبعزيزفناضاريغافناناع

سيرهمؤواالبخيااخالنهمفىاالممنالماضينوالاعلىيوقفنا

هبرواتصاذفىءاالفدافافنهاعهىاودواممفىوالملوك
فوصلىهسعددةذماتالىمححاجفهـوادشطواالديئالاصفى

ويخكجاناقىالىبصاجهعاينضيانوتئبتنظروحنموعة

لإخاجمردعذيهااعداذااالخبارالنطوالماالمزألتعابه

االحواذورانااةطبوسةالسبتوأعدواكالداامولنحيكملمو
بالداهبرالحاوئاهدأءبانهاابهبالةايخألواالناقاالبخاحفى

إصدقاجادةعنيداواتدمالةوعقئورإامننجهابومنلمافر

كلياتاطفىاطالمغماإلنضةأووالمضسريئللؤرخيخاوتماوكئيرا
رضوهالممينااوغثاقلاامجردعلىيخهـطهمالععوالوقا

فالوضوةالحاكهتاربمهسبروهماالوباشباههااقاسوهالواصوإطعلى

عنلواناالخبارفىاببماوانظرابموتحصاتالدطبائعكل
االعدادسااحفىسيهالعدوالتالوهمءدايفىتاهواوقاط

الكذبهظحةى5إذكلياتاتفىمرضتاذاالعساكرواألموالهن

امداضاعلىوعرضهاهلاالالىردهطهنبدوالذراوهط

وهذأ
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مراشالابئمقجييفىالمؤرخهنمنوكصرىوثالىنقلهذأو

امالحاليدقهناحازانبعداضهافىاحماهمهوسىوان

بزبدوناوالفخائةنواففوفهافاعمئربئابئهنةا
الحددهذألواتساعهماكئام11وسمهنتديرعنذثاقويذهل

أهططسحهاطاهمنحصةلئهالمةعنكةلكللىالجوثهن
وواوأفالبذالتشهدفوفهاعاقاتضوبوظائفهاوتقوم

امدداهذاضلادةالبالتوسقتابهذهلي5انثماأللواقاألصو
دهاوةعنهااألرحمالمماحةإضيقاوفتالزحفمابيماازثد

يقشلفثفازيداوإاوجمأعاإصرامدىكااعضمتاذا

ايخهصمنويثئاصعينادالبةشآتمونارتافريقطهذان

باآلقىشسفالماضىذااصايشهدضحروأطاألخرلمزببابرأليئ

بئهكمناعظمدواكموافرسا01انصتاقدوءااجماءالماهم

اغاعهوالهمنصمرنجتغلبةمزكانهاارواليئعهدبهثراسراشيال
مهتةاعدتالمقدسبيتوتخريبهماعىعلىواستيالئهبلزدهم
زبانعينانهيقالفارسةلعاالعمقةكاوهوهموصالمال

أكراءوراوماخراصاناوإراقيهأباهالحنتوهاءنيكاله11

جوشنبلغلماذااوخبمئراممراشلبنىمماالماوصععةواالبراب
هـمجونتماظمءوانهوالفريبادداااهيلفماافرمماا

لظيفنقلهماعلىوعمفمافااوعئمرونمائهبالغادسبما
وحمانوالتهرىئشةطعنوإفأكاماهنافيهمءاثبافىوكانوا

وحتمالفاشينواغابالقادسياصحدبهازحفائأ3س
كهمملنطاقالفثالعددهذاثلاسراشلنجوبلخفاواواي

نسبةعلىالدولفىللثالىوماالتالهنطوأثهمىهلىافضيحو
ننعلموالومصزكاوهاففىحهطافائمبناافيالواالحماهية

صنخجبروفيببالدوثام11هنفلسطينواالبردنفرالىمممالال3



للعالنإقطة3

11اسرائلوىهوجمأارزىفاوايضاالمعروفهاهرعدلباز
هـيصبئعرانبئهرسىفانهالمحققونذكرهاعدابآءةاربص
قبهنسهكذااقهاسرائجلوهرتبحضبئالوءبئهثطبئ

سبحينابوالىانرأحيهأصدىالىنفلههاملىثعابوالمدورااا

جمأءهاايخهاداومعىخرجواخاناادبممرهعاههـمنونفسا
حبزيتئةيبدوافراعنةامنالغبعطوكتدإواهسنةوعئريئ

اتالعددانزعواانودداهداادهثلاجبال5ارقاشلا

يخايثااذايضادتذبعدناوانسل3نازفىاكاناوسقاب

عمئمراحدفىاشلاواليقئمباباعشراحلىاالواسرائاءسليهان
فواال3ءنن11الىاالهزعوىااصدداهذامظالىاواداكا

فبحيداالعدادعقودنهيابحلىماالىاوزاناواونهـافر

مءزتجدوفالمصاقريباوالمئاهداضرأطفىذالواعتبر

نسلودانإياتاالسرائجفاثبتىاذواذبامونقالباطلر
فرمىئةواربعطاتانتقرباتهوانخاصةفاععرافىنت

االياتعتواخبارهمهنحيمالهياهابوابهعلىميتطة
همدوضوأناانصهلثهواقصعلاياوفىهنهماصاهةاخرافات
افاضوااذاصرالهالامنفةالنجدوقداصهمحهوانساح

تفاوضواونهاوقريادهملالئادولاسهرعنثالحدتفى

الاصءصاااففاواخذوارىافطاولمينالىسعناالخبمالمفى

الموسربئءاالغنماوبضاعؤجمنالمشنففاتومالناسااخراجوالجاليات

االضرابوساوموأءوطاوواذالهحدودواضاووددافىتوغلوا

احواالواسننبطتصساكرعنفيالدواواباعتاشفاذا

فىالمترزئيصوأذصاسونهائدهموبفاثعهفىانزوهاهل
بأإرائبأنفسالولوخاألذياماودونهماصئارمجدلمنفعاكم

حئوالمنتفدفامنوالضفلةاللسانملىوزإفياهولةو

جماشلى



3مهاالنسلنحاجةتمصالىعثامما

بؤسطانربرلىابهايطاوالعدوالخطآعلىنفسهأليحاب

قيمويعانهنرصلوتفتقبكثادواليرصهمدالةالو
يثافيوايشقىواهزاهةاياتنخذوثلسانهالكذباتععى
باراألومنءةخاستةبهاصبثوةاصيلضالعنا
النكمالو5ااتجاااخبارفيصافةنقلرنهماللؤرخيأتةاواها

افريقيةالىبالمحنفراهبمهايغزورلواصاانهمامرباوجزير
هدلهنصابئقيسبئثىافروانالمغرببالدبرساوا

بهذأماهماوابربرافىواثخنافريقيةغزابقيالفبلهأوهرسى
هنهعماالهذافاخذالبربرةهاهذوفالرطانخهسيمحيهأاال

قبائلهنالكجمزبافىالىانصرفلماوانهجنعذهنبهودحما

ةءوكانانياجةوههمباهاهالمصاوااوبهمافافاهوابرن

اصلىاوالكلبىابئوالمحودىووالجرجاقاطبرىاذهبهذامنو
جوهوالصهابربرانسابةوتأباحعيرمنوكتاهةفيصغااناالى
كاانرنجللموكهممناالذعارذاانابصااصعودىالروذ
لهذكرثثومتدوفوالفربياغزاانسلهدءختو

ببهدولمربالمةبالدقهالىهلىهوادممىبلغوانهدةهنفاياسرعا
وهواألخرشبعفينايضوكذلمةفرجعارلاكاامممؤفيه

الالكإبةالفرسملوكمنبمنلسفعهدعلىنوبأبوكراسحد

غزاهمثمواثخنمفهذماتىكاائوعاسواذرالموسلهالثانه
بالوالىأرسبالدبنيههنثلئةولخزكذثاوثانثةثابة

البالداالولخكارومبالدوالىإنهراوراوالزكامكارةاا

نبالععفىكوبالغنائمرجعوانمينالىالمفاوزفطحوحمرتخدالى
بعيداراالفيوهنههالحههذااليبهافهمحمبرهنكبائل
الفعععباحادبثواشهاظطوااوهماقىعرنجةلحعن

اعرقوذلكمندواةبريخهفيخلدونإبئلينهاالموضومة
ط



هناباتطة3

لىطنفولهفىراوارسينفسبرفىالمضعرونهابننافهالوهمقى
ارمظةلةيخحلوناسادذاتارمبعالدربكنعلبغهفىالمه

نانهلموننجوطيهأاطاىعادذأتبانهأوصفتللدنجةاام
وهئابحدهنكاهوشدادشدبدهااصانارمبئعوصبئداط

الجنةوصفلحعودهمهاولهودانتلئداداطاانخاشدور
ثلثهائةمدفىعدنارممطفىارمديةفبنىثاهانالبفقسال

منورهافةعظيمهدسةاواستصةاتسعرتوسنة

اصبرااصنافيخهاوتالجضوااربرجدماهاأساطتوارزبا

ناذاحامملكنهباهلهاالسارءبناوتمولماألمطردةواالنهار
فهلكواكالالمنةبصعايهمأللةبثايلةويومصيرعلىشها

ألمفمريئعنممنيىصشاوايايرإأواصبرىأىذكركام
لهابلطالبفىخرجانهآاصهحااكاذبألبةبئاقهعبدعنوينظون

فاحضرويةطادخبرهوبلغعاليفدرماكاءلىوعليهاقوغ

ارمفقالذلئاعزوسآاألحباركبعنذمحثعليهفعىو
مالثاالمسالاداصاد01 صيراحرأسعرجماكارمىربرود

اتفتاثملهابددطالبفىيخرجخاتقهععدوخادحاجبهعد

النريزعاصثخذكرواارذاللمحاالةاوذاءفعالفالبآابئمرفاث
برتاهطلحعلمالمديةوهذهمىإفااتضيرايضائإدهالوىا

اازعواالىعدنومحارىاألرضفاععنشىبؤصذئهنا
ئقصالولالميعاذابرافزالهماوينااوسطقىهىافبنجيت

احدألذكرهاوخبرةالمدهذعنينقلولموجهكلثطرفه

مندرسنجطدرستانهاتالوالوواألمفوالربيهأطاالفمن

ليضوبعضهيمهوجودهااكالمهمظاهراتاالأشبهتلاآلثار
مجضهالهذيانوقدنجتهىهلوكهاعادفومانملىادشغاهاا

كلهطاععئصروالىبافةالاهلعبهابعثروانماةثأنهاظالى

شبه01
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ا

صناعةأقنصةماذلثعلىيئعصالمفطاشىاوبالخرأفاتأشصبه

مدداميطالواوارمسمةسااناحمالداذاتافعلةئاالعراب

اربيرابنقراذنكهمرشعوظكونأثانيهأزاألصادطيأ
الحكلماتفياعلىوفغوانمشوبئكبرهناألضافةعلىارمط

الكذبالىاقربهىاقىالموضوعةآصصباالإشبهاقا
الخبامبلاالخببةعادادواالطكلتف11عددفىالمنقولة

طينواساءنااهلىهمباهةوقىبدعفلألاألساطيهأبهااريدوان

هعيةصديخةفىخاصءبتانهالذوتهممنساشنجماامميمالىء
افصلةااضافةاربيرابئقرامةقىاضبصانواوكيرها

واىقىارريحةوضرالياسكضالنةفريكالنضاقيلةاالى

كلالتاطت5صالالههـ5واتحاتإذىاالبيىال5االىورةس

ةااعنابحدهاهثلهاعنلىتطاللةضابيميتمزأقاهيةاوا

فكبةببفىافةينقلونهمالرخبنلةالمدضياتالحومن

خالدبئيربئجحفرمحاختهائعباسةقصآمنللبرأمكمةارشيد
هالرووابووهاادفىةامبلاصبمناذللتوهيهال

رجالاربمةاالوبينهبيفلبسعباسفيانلةعبدنجتأهاوآ
نماالبرايهةفكباوادةهنالملةءوعظاادفيااشمرافهم
هذايناسبوايئاباهرالواكأبهمادولةاعلىاستبدادممم
المامونماضى3بئيكبىعاصامخة4لمو05هاففروباو

مبةمنصانيحىانهالخرالماهوناقرنوانههتوصا

عنهوخرجالقاضىطعيلواداعلائئوقدهاداباهل

فيقدحيخهفالعدحامعابغيرفىإبخارىاعةوروىاليزعذى

عضهافيبشحغلألآلوالثعالفيحبانابئلروذعهما
ابئمانقلهالحكلياتهذامثالوهنةضهاليصعاكزهاألن
المأهوناصهارسببفىارنيلحديثمنابقدااجبمرتعبد



المجالنافطة13

ذمااواصةااألنجارومنبررأنبننهفاعهلقممناالى

الشيحةخلفاهنبيدبالهفىواالثاتالمورنجأهنالصحبراله

اقنععبهمفىاطحنوااليتااهلعننفيهمشاقاهرةأوبالعروان
صةاةثاحادهـعدذلمافىنجدونادقاااصفرابناالهاملتا

المهمطااقدحباإيهماشافابلابئخلفالاتضحفيخاا
اواقعاتأدلئواهطنانيةعنوايلرنوهمبعدهالمحكالتوتناق

وارداهمدصتكذيبمنذالمئاالفتافىالىوااالادلةو
دعياناذالقرهطىحاالاعتبروخلدونابنبينهاعلييم

علىوظهرسريحااتاعهونؤفتدعؤتالشتفيمانابهفى

اننووهماصوبادذاقوومعاتجتفسأثومماكرهمممخث
ملةدةواورفاكذلثايدبهناااهى

تحااسااعلىضقإهاضاوانءيعةتهنئاهىعندجمنومهها
اهيماهقاموعلكراشةوشاماشتينمننحمامدوالةافقد

وهصمااطحجوففوومدشهصلمارسولومرطنومصال
نواماانمعد4كاحاذاقهموثهماعىانفركاحمالمألثكة

اسمعلاالهامبنمبواعتغادهمفيمبواطهمالطاعهنيه
مجحالمضكلينهنرافماطشنغحراالقالفاابىإضىالةءنااجمبوا
اذللنجمفانانضحيفارأىهذا7جماوالمرجرحةالةالاهذاد

ذكفليحاالىافضبمافىمقوانالدبئقىدااللحمنعلبهلماكانوا

هنعهمبننىاذىبامنضبهماتاثولبمىدعونهمصدرفىبداح
لباانهانهشانفىإمالماعلبهوحاتعالىقالفغدشيعااهة

لوفالع4لنالبىماناالفالمالحكبرعلانهاهلكهن
ومئشيعااللةمنضكاغنىفلناعلىآايالمبعظهااماطة

بهعبصانعليمهوجبااهصاستيغناووفضةاصعرف

ةوا
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خالونابناطمالوتدلجبل11بهدىووهقاطتجولواللة

كالمهالىفلراجعءشاهنهااهلالىنسبهممحةبيانفى
ءفقهسامنارأىضسفةتنناولهماافاسدهاالعاالتبهذقا4وث

نسبخهوالموحدبئدولةصاصبالمهدهـاالهامفىافدحاعنربالمة

اهلملىوالنىقاطبالتوجدمالقياهزهاقيخاواتلبيىاشعوذةاالى

اشباعهدونالموفهايرع3قاذلماأفىهدعياتهلحبرتهبمبهذوافي
همانفمفىكنماتكذبهعياالففهاهكوانماالببىاهلفىانتعمابهمن

جالهفيضةناهمانضيصراافانهمشأنهعلىحمسدهن
صمهوعادأىمتوعباشهنهمءزاثمعهانديئفىوانعيادا

هذأصقىدحباثندوغحنهاعليهذكنضواالههرطأاقولا

مننقمهاادولةااهلعلىمنةرجلوماظنكلمدعيانهالتكمذيبو
ألىودطفوهقىفنماهمءفقهاهساصهةاوضادفاهماحوأ

سافاهاهاعالوجلىاصواهانادولةافأقتمبنصهادهبمجه
وتساقعطميةوانصارأواعزمثموكةواشدفئنتهااعنطم

اهوتعلىبايحيقدخالقهاإالكصيهاالنفوسيااعهامنذلئافى

اراظفىمهجهبانالفالدةالىنؤبواواهلدة1منبانفحعهموفوهو

ووألتالكلمشهلىعلتحئةالتالاحمععبواالدعوةاتي
ملىاصبرواواطصرانضفهنلةكوهوالدولكادوجمأابا

الحظهنشئعلىولبحهاللةخبضهحئجاالدمنوالمللرالم

عوتخاثفوساكاجهإتبهربماذىااالوحمادنجافىوالمناع

اللةجهيمنلمانبذلئاقصدالذىماثمحرىفليتكنيهعن
قصدنفلوهذاومععاجهـفىاندفياهنحظلهمجصللموهو

قىفدلخهاللةسنةدعوتهتانضواعىتملماخبرصالح
منكثيرافدامزلتفقدلظثمخلدونابئلهانتصعروعبلئ
وعلقتواالراالحاديثهذهشلفىالحظظرخينوالمئياالثبك

3أ
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اقياساعتاففلةواانظرضعحفةمنكافة11عهملهاورهمياف
فىواندرصالرويةوغيرمجثهنصذئاايضاهموتلقوها

مدوبهساهرفوناظرمخناطاواهيااالريمافنارحئمحفوظاتهم
بقواضدالهالىالفنهذاصاحبمجتاجفاذاامالعةابنءمن

فىاالعصارواعوااالمميزفاخنوالموجوداتوطبائعالسياصة
اةاالحاووالاالاثروسالمذابوالحلىووأزرالواالخالقوامبرا

أوبونالوفاقمنالفائببنهاوهاببنهوممائلةذالهناضربا

علىوالعلموالخنلفنهماالمتقونمبلاظالتمنمابذما

اسودحدوثهاواسبابظهورهابادىووالمللالدولاصول

كلألمبابضوعببمونحئواخبارهمبهاالقائمينواحوالكوغا
لىءالمنمخبررضاوحيئذخبركلاصولعلىواففاحادث

همضصماهطدوجرىوافهظفاناالصودوإقوأعدامنعندما

رعانماءهااقاأسكبروماعهواسشئزفهواألمحاكان
قباثمنعقاسوابئوالشارىصبرىايصلهاحئلذلالاال

فيالرصذاعنالممميرذهلوقداالمأعاالمنماوامثا

فىوخالرهـومنوامااايسفوجماهلةعالهاصارحئ

المرىفاخعلطمليهلوانعلةفبهمفطواوحملهامضهمطاالمصارف

راالفةطاقهايذاللوالصأد5االاللمالاال وبدصهرهبو

األبمفىاألحوالتبدلعنلالذصانلريمافىلهقالطالةومن

اظفلىيدمشدوىءداوهوااليامهروروعاراألبتبدلواالجيال

اآلحادااللهفطنتيفالممالولةأحقابدةااليغاذ
ونحامموعوائدهمواالململالهوالاانذلكوطليفهااهلمن
االيامصلىاخعالفهولنهاصعروعنهابمواحدوتيرعلىومالف

االشضلميافيذلكبهونوحالالىالشاشنالواالزهظو

الإلولواالزمئةواألفطاراآلفاقفيبقعبهذلكاألمصالروتواالوظ

وفد
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اخبابعةاوابخطريابونالسواالولىالفرسامالحالمفىكاتوفد

دواممقىبهمةظاصالعلىوصالواإفبطااسرائيلوبنو
مهشاركاماروهمعألاسومولغامصائهوسباشعهمومماليو
جاثمآئارهمحهانشهدالصالماكارهماحواالوجضهمابئاع

انقلبتورالاأللمافضبدلتوالربموالىاثانيةالفرسبحدهم

بباعدهااوببابنهاماالىوهابشابماومجانسهاهاالىوأثدالهبما

اخرىألبةانةاجعالاالصتائانلبتفاهضرلةبداالسالمجائم

السلفعنالمفازيأفاللهذمتعارفاكزهاالىوصارت

عزهمضيدواالذبئاالسالفذهبتوإيامهـموأصربادولةدرستثم
الزكضلالمجممنسوأهمايدفياإلمرماروهمال3ههدراو

انقلبتوامبذهابهمكأهتالاشيباالفرخةواخرببابرالوبالشرق

تجدلفى2الثماالببوممامرهاواغفلشأخهاذمىعواذووالا
يقالحعطانهواذلهتابحةجلكلحمازرانائداصوااألحواق

اساطاناواالاهالوهاوكهمديئملىالناساطكميةصالاالقى
هنعوائدالىايخزضوانبدفالواالمرلهإداعلىوأوااساذا

فبغعذلمامحمجباائدبحفالواصألونهاالبهيرويأخذوانجله
دولهجاتفاذااالولبابازراافآلااقبإدواعوئدفي

بعمااالضالفوعوائدهاهمافصهنكأوفيدهمكاتاضى
حاالخالفةفيالتدرتجيزالثممخيلغةاشدلالولىنتوالمئئ
المالتفىخعافواالجبالاألبمداهتفالةباالمبانجةادبأحمى

والقياساقعةوالواألوائدالهقىافةالخاالفئالاطانااو

هعتخرجهغبرهأمونةالغاطوهنوفةهصةطبيهلالنسانالمحاكلةو

بسعالساهعفربماهمراعنبهجونصنصلعنإننلةواالذهيل
اقفىاالتغبرهنوفحلماينععانوالاالفيناخبارهنثيرا

وفدجماثميدوبفبسهاعرفهاملىوهلةإلولفمدجماوانفالبها



اعالنااتطة3

هذافناخاطامنههواةقفيغلعبرااصهمبهافرقايمون
لمنجاالىثنابادنواطجاجالأصكاالمؤرخونيخقلههاالباب
هنالبيدةامثيهااصتاحاجملههنهدالهلهذأاتعيماأتهع

تشوففالجبزمهنقطعمسثيهأصتمعفالمعاوصببةالهاهلاعزأز
ارتبنجلالىيةلمثالىالصخانعورفاطاهلالمستضعفينماالكثبر

اوسبهمفتذهبلهمامكناتاهنويعدونهاباهللهااسواالئ
كهاهلأههواةفينحفطواابديهمهنحبلهاأنعطعوربماالمطاهع

مشاصوحرفشااهـانهومةفااتهااسالمونوالثوالنلف
جمنولمااكذجمنلموالدوليهأسلرماألصدريماانواسقلمع
الجهـلوتعليهاارعاهزاهـمملماالنةاتكأانماصاعهبالجمهاله
يئاتااصصبيةاوشابااهلنفغاةةعلىادبئامن

ثئصصلمبيهةوسناللةكخابيالونالذيئبالملهقامرا
عدالمزدبهيمهواذإصصاىايمطااوجهعدألاظبركالايغاا

وابأوبخواوفىعنيةقاتلواهدواالصالمهمهدايابهفهءارهسول
ههيالييهوتةذالثتبليغعلىفيوصرنمفرفواواالمبنجاهنبه

نذلكهدوفياالقأعاذلهمواليزءالكبرةالعةالتصدهم

االمملرمحدوديملومحهمباصاوفودعبهاصطجمارصلالنبىثة
فناصعئمزاابهاهنذلئافىثةالديئثراعمنبهجاهوما

االماتاواحئالملةعروقؤوماألصملاضنرفالبعدهم
صشصوماواااأليامبمروراتغاوااهالهاايدىهندالبه

والحقهاائعالولتحددوصانهنالمثرعبمااألحكلماستنإط

الىمجناجعلكةالهلموصمارطأأظهنمجفظهلقانينذلئافاحناج
إتيامباامميةااهلتنلأوالحرفوامائعالةمنعفاصاتعا

ةحرةبمواصواهمهنقاهنصمفدفعإسلطانواابالمال
النعلبمالتصدىجمناساطاناواهلالزفبنانوفوضتالمق

واخنص
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اهلعندمحنقراوصارضضلهضعفبهةبااخالهواخنص

ثضيفماداتمنابوصانفبئجواباوالمصببةاله

الئعرففىتربكةوهناهالربيةعمنمؤهومواشعراة
دءالهلهذالهءاألمروماعلىلفواقتحلىبمالممامحي
االوالاالمرمناةومالىءنوانماالعاصقوحزةانهكا
اناريخاكبافىخفون4يوههـهمافعااابابااهقمنءاالممالمفى
وقودالحروبئارئاصةكاهمانواوماضالامةاحوالضهوااذا

انمحسجونارثباتععلالىمالسوسابهمفتزاىمحاكراله
ونيعاونجلىكاعلتماعدداةااهتالقالةطفيئاتاا

ملوكهنعبادابئصعأبهدافيءهئااصهأبىبابئ

اقضاةاالءهماذضاةفىمماباانوااذاسباشدايةلوأئفا

العواذ4إةامناتصالا4رأثولماونتةوألامهداذاا
االهوفيرولةباقائيخاالحربىلافبكاكاناعبادابئوصطابىوابئ

بامميكفولممعلومااييمممواععصيمواهلباالنداس
انمابلمدإاامذاقصال11نطةااالااوأدئاسةمناونالما

ااوحاالدولةالذهنبيةاالهلائقديمالمحصفىلدقضكان

ثسقوالدولذكرعضدرخرنالميسدكههاضاةاب11اذ5وهق

وقاضههوضيولفطنساموامهواباهونسبهلحهاكرونفبنماهلوم

غبرنفطنمنالدولنلاؤرشتفليداذالكلووزبروحاجبه

الهلنوارنجهمبضععونكانواالعهدلذفانالمؤرضوصدهلمض
ابفتوااااصصرتواسالفهمسيرالىونهتشواباوهاالدولة

خلففنالىجالاصطناعقىحئمامئوأبواصوينماثارهم
ابضاإنضاواوذويهمهمصتءألبناوالمرانباظططوتفبداتههد

ذكىالىفمضاصاويراامدادوفىالدولهعصببةاهلهنؤأ

قفاوصورااهاببنوتبماعلىالدولهتباحبواماءطهاذ
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نابعصالدولونسبضامةبانشمهمالملوكممرفةملىالضض

عهاراواألعمناناهضتوهنهاوكلبنرتزبحض

الخانمئوءالزساواالبنادرذفىمدإاهذافىلصيفالفائدةفا
ئهابرفالةفدلهدمناجبوابوالوزبروالفاصنىاتيو

اخفلةوادليهإأاندلعلىمااهمقاماوالمءانساوألمماممو
مناالغراضخرىعنهرلاتواجمأءاالفدالمؤافبنمعاصدعن

الملوكلىءعتاواثارهمغلرتءالذبئاوزراااألذاالهماقارغ

روكاضئختنوبئلبئوفيابرأيموااب11لنىواجثطرهمات
االشارةومبابااأللماعفبرفيراهامثاوعاصابىوابئاثضشيدكل

حمئدةخاطرولنذالوكامدادفيمألشظامااصاالى
اندمةباراالذكرانماصإناثبخاانوممابهاالمقالةهذقىلالهشا

واالعصارواألجياقفىاقإالاهةالهألاألصدبمهـفاهاجالاوبعمر

نوفداخباربهوتديخاداكزضأصعيهتبئرخواأسفهو

الذهبمروجببفىودىادلهوابفصابابنردونهصاساا

هءوالثلظلثينارأعفىمدافاقواألاالبمااصفيهشرع
احاروااروابالبلدانصف4وازروصمنحاذكروقاشصوفربا

المورخيهأاهامانصارمواربااضحوبوفرفاادولواالاوالمهـ
ئمطيهاخبارهممنالالكثرقتحفقىبعولونواصالاليهنيرجص

ونضاصةوداللكلىالمقىذياضلفضبحدهنالبكرىا

تقالانفيهاكثريقعلمهدلهواألجيالأالبمالقاالحوامنغيرها

هالماوهوآخرمدالهلهذاواهاخدونابئلثرظةعظبمالو
لةبابىوبدلتشاهدؤنحنالذىالمزباحوالانقبتفقدالمانة

الماثلديئهنفهطراجمناتدآاملىاههابربرااجيالمنضىواعت

مهطهنهمانترعواووفلبوهمكعروهمبماالرباجيالهنانرامسة

ؤلهاالىصذالمالكهمالبلدانمنببئفطمومثارصطاناألو

رانبا
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اعوناهنالمامتةالمائةهذفهتمقىوفرباشرظباحمرأن

هنكثبراوطوىلاطباهلذهبواالممتحيفالذىارفاب
النايةوباوضماهرجمةعلىاادولءصاوامحاهـوالرانمحاش
سلطانهامناوهنوحدهاهنوفلاهاظالمنفقلثامداهاعن

االركاعرانواننفثااماااحمىاالضعاللوأنالصىاادونداعت

والمعسالمألسبلدرمتواصانعأاالمماربةفرألبعصشقاصبا
الساكنوتبددوالغبائلالدولوضعفتالمنازلويارااخلتو

نجنهعلىالكنبلمبالمتصلهامثلفدقىلفااصباقو

األنفباضوباظمولالعالمقىدلكونلساننادىئماونهعرهقدارو
وهذلخعليهاهنواالرفياوارثةواباالجابهفبادر

اخرالمائةوهوامصعراهذافىتد11صةطحاالاةهىالالح
وافدرستاالسالمدولهشهاذمتمنذرااماععشرةلعةاصا

البرطايبايدىألالدتالةصنرتوظامالهوسالفيكاهلوملم

مناظفاقبدلئمافجملةاالحوالفبدلتواذااثنكلبراعنى

لموطةشاألةوجديدافيئهورهباالحالموتحوااععله
فاقاواالأفرلميقاحوالبدونمنداصىالهذأفاضاجمحدث

ودىاسكبتفووالهلهاتجدلتالئانحلواواذالهواجبالهاو

وفدبعدهناورخينأهنيأقهنبهىبغتلىاصالليالكونصرهله

ربىالمتاقطرافىمنهامكنهماالبيانهذاداخلدونابئذكو

كنووابخويةالئصرقيةاآلفطارفيهتهابمنهمهاغيروكذلما

نبذافداواباخلدونابئخالمااقومافاكعبذبثاهاقفاا

العدوصجداكئيرالمضعلةساطيراوالخظفهواالفامميصيسبر

هتعواالعزافقامسعاجزانبفرووتعالسباتامةالىطه

التواأهبالملىعليهتبسرتعونهقىاقهنوهنواص

الثفلكنبمنوااللنقاطانألبفممةكتوبهضاوالطالبالساى



اعلالنااتعاة33

نائاوبهتالحالونحولالبالنبلبلخالاالرععلى
ءاالشانحاجةمعرفتهامماعسياالعلرنلقملة

ءالماصالالغاقوالحبدالجافاالفقرجامحهيدعلى

صنبئمدبقاطبباابىالمنؤينوسيلوالطين

باحعنىلهاللةمابخارىاالفنوصىالحبئعلىبئ
يقهقنواآلخريئقصعدقلسانلهوجعل

األولعرشهبئرالفاوبدالدافىجمخا

وماشيهأنجاسنةشهعمثعرالرابعالله
صابهاعلىالقدسيةرةااسئهنافيا

هرضيةويخهمقبياةصلوالفالف

المحميةاوبالليةااارهادارببلد

نهاطاواللةبعيخاوظهملياتزأال

للةداطاندعواناواخريةالخة

عروصلرمالبهأارب

وآخراوال01المرسايخا
ألبحكء

تفات





واالسيانالمذاهبعلىاالهمافزإقفي5االكوأقضيعة

بنلىألمخاليخللبز
هصعلفاامالالموالصلووحمدحقونباركقحالىالحدالة

ونقلةاخباروحلةبهوصآلهوعلىءدهثهنالنيمحمدالذى
محماننالمابثوجلعزامةانناعوبعد5وبخدثيار

مهموجمجبعاعربهيالياسفةالىرسوألوبوآلهعلبهاللةصلى
اهلهنبقطيااألتحسالغيراهةوعبادشعركاهالموهم

الىمكةهنهاجرحا6ماقربئىهحمعلماعصتمابال
ايىبجخمعونصملمحولهملبهماهةرضونابةانتفالمدية



733االنسانةاهعرفعهاعسمما

هنفهمالفوتوقلةالمعبشةضعنئافيفينوامامحوفتكلق

ومجضعرتحلهعلىيقهمألتهنونهممواقاألفىيئمجن

همممافراغادقهاتجدضدائفةومنهوفتكلفيصلمافهرسواط
مألةعنلاقهرصولفاذاصلاحضرافوتاطلبهنبسبيله

ماكدحضرماوطشبئالاوفبمئأعياوممجخثعاو
لطبطابئعرانكأفىاأللللمحاثعخهءغابنوفاتإبهاما

هنرجل4ناةبئماالصابئطهاعلهعإلهئفدهءاقهرضى

زهنفييهانوعبهوخقالجشبنةدفىبلهتهناألعراب

بئارحمنسدووعلىوكانوعرسحولنىا50اامعاهنصلاننبى
وعاربئجبلبئوهعاذبيمبئوابىحودبئالةادوصعوف

موسىوابوادرددوابوائابتبئزبدوالياتبئحديفوياسر

صماقهرسوقهاتظاضاللةرضىافارصىانلوألشرى
الهاتخهكأهامهدااكلالفاستش هنلحهلعرىريىبوو

الئاماهللقتاقخرجهنونهمغاراهالومطةدباةخرج
معبالدينةااهاوبفارافياااهالالطخرجماكمءو
قضىبموبابىاذاشقهافضبهاتدءمفاللةرضقابى

عندهممنلمفاتاللماللةرصوااوشةامةهـبمتاب3ااعنعحداهاة
بكضرمنسالااقهرسولشهمنوألأهةبصستنمنعافيها

رذالعلمعندهحدفاذلئاصاور4ر4إممااء جعهدوعىهمصىسا

بئعردةهنةاالاعصوولىجيرابوهاتولمااطممبمفىكدااألوأبا
افعضؤفيااالصتفرقاوزاداالصارفمةعنهالةارضىطاباظ

نظيبالدهنفبرهااالدنجةفزلالحدهومةكلفتاالفطارتهن

حكملبماماهةرسولانرعنفللثقىيهااضربئاطابهاعند
حكمبةالقنالةفيكونهـوفدذنلةقىابلداافالاهبرجهد01واال
بحضرلمهاأررقاحضعروفدأخرصاحبعندسجودماانبىعن

هال



نالانطةء33

اىأروحطىاضضحرلمماالمصرىوحصراصرىا

روحفياأيحضصمالمحضرالبصنرىوالبصرىعرمجمالم
منعوفهسااآلثارفيمؤبردهذاكلفالبضرمالموقىاا

وحضهرتاالوظبخافىاصاخبىامجلسعنابةابكاهنيب

كلرىفبشمابالذهـوحضوراهمحاحضرالذىضبئمغير

اقهرضىابةامضىعنهبماظويفونهماحضرنهماحد
وكلمماآلخذوزوتافاثدهمةخالفثمكرناهاعلىصنهم
نهنمعنفقهعافانماذكرهاتندمافاالبالدفىاقابعيأهاطقة

بلغهمممااليسيراالفتماوأهمبعدونالشافبةالصشهمض
االكزفىالدينةاهلىتإخبةالصهندهميقصألنغرهنعن

زاالكفىاكوتاهلواشاغهاكأاللةرضىعربئاللةمبدفضلىى
االكرفىمثةاهلاتجاععفهاللةرضىطحودبئاللةعبدفتاوى

قىعصراهلأتجاعوعمهماأللةرضىعباسبئاهةعبدفناوى

افائمعنهماةارضىالماميابئعروبئاتهصداوىاإلكز

ناسبوحبغةبىصاراألهءفقنهبمعالتهرضىالنابحيهأبعدهن
الماجشونابئووهالئاألةجرتجوابئفهكلبالللىابىوابئ

هوابالشاماالوزأعوبالبعروارسهوافيااناوعبالمدص

عننهماحدكلاخذمنالطربقنئاعلىنجرواصرسحدبئ
دوايلمافهمنهاثوأخدهمءكانفهابالداهلكانالناة
عصرامرآناافرأهنواولصرهمنحددمرصوهردهء

هنرجلايةابايرالمغافرىكربئمبيدعنروىقبيلابو

وغيرقيلابىعنروذصرهفغشهدبمالنىابا
والحرلمالحاللفىبمعرلم11نمئرمناوحيبابىبئيربدان

والنزفبإفقافىمحدثونانماثاذانجلنواوافقهامائلو

مثدهبعرةبئارحئبدءمبسزاباانالالكندىعروابىذكرو

المألمس



36االنساقحاجةمرفةالىخسمما

ث

مجرفبمصراقزأالناساولكانوفقيهانرىالحالمالما

واذوهائةوعانيهأثماتةسوآونوهائةاخالصيخاقبلىنافع
مصراهلعنرحلمناولافئمرلىقاعفبئاباسيدعئانه

اضهومائةمنوثماناربعشأنرفىرريثطةطلبفىالراقالى
احكلفىاالهصاركاوغيرهاهـههاهلىلتماألسلال15حاالنو

وتداخلاآلفاقالىلاكلازنملرذتقدمهاعلىالعئرب
نفوتقيدابخوىاطديثبرحاماضواشدباصقوااوإخامىا

صنفهناوللمنوالتهرىبثبئمحيد3اادونمناوا

بالنرامثدنجارورةبابصجبئلربغوةعروهـبئصيدءوبو
بالبصرصالفيوحادامموفةباورىااسعيانثمبمكةجريمابئو

ركبفيقهعبدوبارىالحيدعبدبئوجريرصامبا3بئاوليدوا
بهربئابووفةاباونفردعذوابئيبئيمووخراسانجمر
فوصلتفاأنضاوحمصنيفمناودواالبواليتجكثيمشيبةأبى

عحدتاكنلممنالىابحيدهاإلالدشصلنمافهرصوذاصاديث
ةالمبفاالحادثوصحتنهطشئبالهمنعدةاطسو

يمةامناقيوعرفثإثألصااكااولةألميالإلتأااهـ01ا
الىوصماههسولرصالملالفالىالمؤدىادتاالزيفو

اليهفلىيإصننانبلغههاخالفكنإمدراطوسةعلهفىك

عنهماقهرضىاصابةاكانتاطرلمقماااهذوعد4اتءةاطوفيام
الالكثيراثيامالواحدالحريثطلبقىيرحلونالتابعيهأهنصبروبم

التابعينوابةاسروعرفالحديثيتبقىنظرنذثافص

بئيعؤببئالوسفاباءاقضااولىفالفةافىشيداهاروندآمدلما

وهائهشضسنةبمدنعالىةارحنبغةابىابااحلىبمءابرا
اشإربهمناالوبصرئاماواوخراصاتالمراقببالديقلدفم

عاطباالنداسملماظوكذلالبهوانحئاقهلبوسفابوالقاضى



نالاقعاةك

االمالعبدبئضلبنئاويةبئالرصعبدبئنمضبئالمرنضى

ومائةجمأعاسفةفىبالمشصربلةوهادةالحكبئوانعيبئ

الموطأوبمجحفدتوكثرأالندلعمىفيمجىبئصيىثااخ
عيساوغيرهمالمسماةاوابئوابئعنلوابواباأالااماهن
غريخلهلمماواطرمهةانزئاكالاالنداحااالدوطفيا

قىبفلدفباالىالمامةواسدعالنامىاتاليهالفععادتوط

رأىلىفصاروااضساثوباضارتاألقاضحااالندااعاقسافى
ماكاالمامبذهـندواالوزاممارأىعذكأذائمدهاثما

وربطلهلباثدىالرحشدمحببئزباداألنداحهالهاد

وكافتمىلدااألاهالهـتادخلهناولوهومجىفييحيىتجل

فروجبئعبداللةفدمانالىثاراالوقاماعيهاابافااافريغية

بئاتفيابئاصذغالبئمةابىذهبافارسىإمحمدابو

سحيدفيعونولىلمماثمذابىذإفربقيدقاصنىمسنان

وصارصاامازهـمبمزنئصراذلمنهافرلةاهوكأ5ا
افولالقصافيااللهخعلىوثادوالتمؤنابافىءضا11

طهالخماوهمامعمنجوبهاءامضاانولىانألىولاعيا

اهذشبمظباديسبئالزانثمياحابيارثاقضالاوارثواة

نرجعالمذاهبمنعدأهاوتركماالبمزباقعكعلىبقبةامفس
رنجةابومالىاهاالهذهبالهمدإحااواهلانريقبةاهل
ءواالفناءاقضااناذالدنياطلبعلىوحرماططان11عندجما

عليافهةباتمملمنااليكونالىاضاسائروالمدتلساهبعئ

هذانفئصافعاوأهمومههاحالىاهةاطرتفاصهالنامذهب
حنبفةابىهذهبفشاراالفلىلماقفشياهناكالمذهب

فىالدولههنكأكلنلمااالسفرابنىحاماباانحبنرقاالدي

الىأسضالففرراحمدباساابىبافهالغادرانلبفةايام

امبسا
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الجلىاالكفافابئمحدابىمناصانثابارزىاصبئاحدباساا

الىابوحامدوكتباالكغاقرضعابرثابافاجبدادبئقأضى

لاقانقلةطلبةاانخراصاناهلوكالكينسببئمحوداساطانأ

دصدةبتاهلوصاربخراسانذلمافاشعهرميةالشاةالىاررفيأعن

تشابورضىرظمحيبنصاعدالحالابوذلمةبعدوفممحزبيه

ابىالباوإجمأبإنهفشارتةضةاطفاتابخراصاتنفبةاطحارة

اثشرافاقادراالخليفةنجمعاللطانالىاهرهاأرتفعفصندحاهد
اهيرعدادخلىاالسفرابنىاندققنريسالةالهماخرجوالقضالو
ملىوكاشواألهافةالشعغةوالنصهافياوهههالانيهافىا

اعتقادخثمندعوءواهرلهقبيرلمحاةواظيافادخلااصول
القتوأنفسادهنخرباطعاطزىايباتقليدههنفيهسالاف
خفبةاطايئارمنأصالفهعيهنعابءالمؤباهبراصدولوا

اواجرحفأداالمراعاوابارزىاصرفاهممااضوونفبدهم
ةضاثامنعابهنوامافىءنعييناطلورسصفدبمكل

وألحامداباإفواالتبانإبهـإوقدماالعزازواطرهةوالثراهةو
االكصاقداتجامحيعدلعوتصيرهالهءوالبردواخفالهبفضوا

واألتعرافعالالتمضطظهروانرالدارعناهدابوقطعوا
رومساماالدياتصلوودفائةوشبنسنأئثئذلةوكه

جحولىخاندبئالرحبمبدهصرالىاماالبحاتدمكاواول
مبدارحشبصسنمنرثم361سنةباالسكلدربةوتونففيهانو

حبفةالىمذهبمناكزبمصصمالماذبفاشخهرالقاسمفي

اهةرصهفةحتابىمذهبكنثولمصرمالكباصلتوفر

هعصرالىحاأدبئعدالئعافىفلمحئبمعريعرف

منبهةماوتحهنغانؤشقصسنبئالباسبئعبدافه

والمزفىمبحواعبدالحكمكبنىااعياهنجماجمةصراهلعن



ناهابالةاة5كا

ولمابهذهبجماوعلواالفهماائانىعنبهشواوالبوبطى
هاهذهبزالوهابتشردبهروبمصعريفوىبذأسيزل

يذبنمناقضااوبولىصراهلجمالوالئافى

هنوهرافاذافدآانادصفابىهذهباداوماالي

بديارفماحبلئذفالفاهرعدينةوبئ85سيةقافربقيةبالد

هماخالةكروافوالفنياءأفضااقبهوكلئبعة11مذهبسهه

قبلعروفامعربارفياالنمثبعنوفدسواهذهبقاولم

كانبةفغاكاعاويةبمعمرنعاتحبببابىبئيزبددنالذلما

خالفةفىالبهودعنرجالاناألسالهقىالنمئعابتداوصان

بئامةعبهلهتالعظامةرضىنانبئانعسالمؤابر

اراهصالىاطجمازمابفنقلصارواصوداابابئمرفوجأ

األسالمتدالىفرجعذيايطفانجااضاليربدنالمسي
ملىيطرحنجسلوثلثيهةثلتسخةفيالبصرةلوواهله

اجمعاوالبهاواوماجاعةعليهتجلةبصرحوالهمعانلاهلها

لفارسالبصرةعلىيوضذوهوعاعهبئالتهعبدذلمافبلغبقعله
فىتركبكنابالاطاهارجلففالاشهمنساعندحضرفالاليه

حا3نعنىاخرجمنككأاهامفىفقالوؤجماركاالسالم
لمساكقىفالوبهاواشقرمصرالىفسلرنهافأخرجالالكوفةترل

تحدلويرجعمحداانوياكذبيرجععيىانيصدقممنالمجب
وصىنيلكلنانهاذاابعدففالهشةقبلتحئاربفى

رسولوصيهمجرلمممناظخنصلبمامحمدوصىطابىأبىفيعلىو

كانانولملواأهتهعلىاظالفةفىوميهعلجاانصعلبمافىاطة
علىبالطمناوابدااثعيهذافيفانهضيابغبرحثافةألااخذ

افاسابهدحبلعااكرمنالهووفبللصاالمىمرواواظاعيآشكم
دكيتبوراالممأهلهنابههاليهننبودعاتهوبث

اصحرائ



هماإلنسانحاجفعهخراثاما

كنجاالهصارالىيثعثونصارواورأحهمعلبهماالىالمرق
اهلىالىنهمءهصركلاصلىنبيماصبوالكمبءفىونهاهي
وجااذامحاألركابذالصاواالحماونباآلخرالصرا

ضهالهرضىانفاتواعصارءاألجميعهنةالمدتاهلالىاظبر

شكوىهناالمماراهلبهارسلهاواعلووثلثينخمسياسنةفى

الصعرالىزلدبئبراسامةكوفةاالىهعلةبئمحدنجعثمعاله

الصبراكلكمئمفالشامالىعرفياللةوعبدهصرالىريابئوعار
فوردعاروتاخرشيعاابمزالماوقالواعالرااالكانالىافر

فاهيجماعةفىءاصوداابئاللةعبداخمالهفدبانهالمدشةالىالخبر

اضارفكلواستشارهمميهفقدمرابالموسميوافرهانعالهناع
بممببالجفاهقبح55إمكابطاابىبئعلىوبينبينهتفبرألى

عثهانعنانحرفرنانوسوأهمهنعلىاهمدوراقاربهائهاءا
ااالعىانهءساراذاصارهمءباهـذنانجريوحافدتواعدوا

اطجةذىفىاتخلفىانالىنماتووشب11اهمهيأفات
اساطاناقامحئعرهفىالتشيعهذهبهابرحئموثلعبهأخسشة

ستهخرذاالجادىفىايوببئيوسفالدبئمالحائناصراالم
وازالحهاحييةاالدولةتنجيرفيثرعوةحماووستيناربع

مرفوكبةالمالللفغهاوهدرصةالئافحيةللفغهدةهدرسربموانعا

االمالعبدالدبئلصدراففاهاوضضكلهبمائبعةامصرففاة

نمناألصحرءافلبمئعنهبمنبفائسئافىالمماراقدرباسبئ

والعافىماللثبمذهبحينئذمنالضاسظاهرتالمذهبشافى

ارضهنفقحئءءاالماوةياتواالممكلةاثاهذهبتئاو

بئعودالديئراساطانانوبهذلكد19وقهطهامصر
ديخيفةابىهذبفنمئرتحصبفيهحنفيازنعادائديئ

ويفوىيننثرهذبهمزالوهابمععرفيةاطبهروفالشام

3



هالملالناقطة5

إساطانافانفاذالهواهاءحيدذمنوالعامصرفكروففهاؤهم

بئملىالحنابىغاقبدةعلىفةاللالديئصالح
لمدرسةصمر5بديارالئاوقافهفاذلكشرطواألشمحرىاسيل

علىاطالفاإقاهرباعدااصحيدوخانكلإقميوااالصرية

بالدوجمناوالمجازوارفيائابم11وبالدهصربدياراالشحرىمقيد

صارانهحئيهاااالشحرىىعتكعيبئحمدالدظلايضاالمنرب

االصومنقهضربضافههنانمجيثاجدهذبسائراالععقادهذا

لمذهبجمريآبمصعركسيرااليوولةاافى5يمنولوماالىصاذاعد

6قتنياآخرهافىهارزاضتهرئمتليواحمدييخفةابى
هرافطاوبمصصولىالبندفدأرلىيبرسالظاسالمائاسلطنة

منذلمافأتهروحنبلىوضفىوهالشافىوهمقضعاةةاربح

االيسالماهمارمجوعفىتبئلمحئآلسنهاونوصثاسنة

ةاألرثالمذاهبهذسوىاالسلرماهلىهذاهبهربرفبهذهـ

اربطوواياواانروايكوالمدارسأألهاوعلتءشعراوعقبد

مالبهربأهاءةدهـءمنعودىواألسالمممالكسائرق

ةواالماطابلموالفاضهادةقجلتالوتاضيولولم
نقهـاهوانئالمذابهذالحدهضدانجمعلممااخددربىااو

المذاهبصذإعاببوصالمدصذاولفياراالهصذ

اطالبينافدواذابومالىهذاملىوادملماعداهونحربم
لاتراأنالىصالامةسولرفدهفذاالتأخعالفشبق

اللةرحمةلحفبئدواضنةابىوإمئانىاومائاهذهبعلى

ايزنمانالىمتذكلناالسالماهلعفائداخنالففلنذكرعلجهم
ضىاالعقيدةالتاس



53االنساتحفعضهعرضهالىعسثا

ؤتبايهاعقائدهاواضمالفالخيقةزقذكر

ملةافضاهنهعاانفعالدياناتاصوقفىاالذيئانااع
طوائفعنرفاالسالململةافونالخافاهابهاافروهناالصمالم

هاصةاثاولهالشاصرالباهةاواممةالدهراالولى

وبزعونواطةرالنيهماباصلينتجاونوالمجرسوهمالثنربة
مليهابرايمبنبوويقروناهرمنهرةالظوبزدانهواتورانا

انهيقعالالذىتيوعصاباتيةالكميوعىنرقغانهمواسالما
يرادشتالبااررادشتيةوراالكيروأتابايةوارزوآدم

يهمألحهاقباصيةواألنواألزايئاإليخأابااصويةاويماط
الفائليصانسلباوالببصابةاظارجماركصباةوالمزريم

خرجالعئرانوباالصلينافائالوناأفرفوبةوانانفدالبنباة

اسهصلىخرجفالنضهفىضثرهافاكرءناشلدوانهاببهعد

الندهاتيدعلىثهعااصلىاوقعثمعنهلمجزبزعهماالألو5الذى
ثرائعالكرينهنونهمغإحصابايقولنوظهميههالمالةوهم
تفيكاةواخفحالطاانويزعونفولااركمونواالنبباو

هاظاسةوبائعوناطاارانةالطاشةواففائلاعبهم
األرضيآامواالالماوبةاالربابومباكلباالفاصاوناثةاا

وحروبهناظراتلحنفاهبينوبينهمواصشافهموانجعاتاروان

نجاتايوااوهنهملالطيةألحكمةهذابعهمهنوتولدتعهلالكة

هموالحنفألنمثالهاصلىعلتالئوامناميااكعبرامبادوهم

وجودهاهاونهااهوباوجودهاهاهنهااروحاياثباتنالقائل

ابراهمنجبهةبقرونوملالضبوجدهنالىبخاجاقواهوفاافعلبا

قولهومنئارحبئظماصاباطظةفاطمهمومنهمواة



تابمطةا3

هوشرةفعريةوادريثاةشرةبيأنافاقاطانا

وهناألصضيداناباالببدانبةهنهموالالمعليهمابراهبم
االسراراالنبوانحالروعالمميةهنبوداععقطقو

نوحبنبرةويقرئداربئارقباصطارفي11وفهمااللهية

الهصعمىأنويروناامياصالااساباصابعةافرفوهن

حبرواذاتباواحدالمصبوثمفووهنواطرانبةالهكل
وابانمناسبعاالمدبراتهىبنالهرأىقباالشضاص
ايهواعادسةاالطائفةوانفاضلوالعالمةاطزشهواالرضية

االصمنامبعباثالفاظونانهضعهاهلالعاةبئوالنصارىاسابعةاو

هاوضهمواحيةعةيهمإهموائمفبلمرضوعةاكاوبرعونا
ةابراهمفاذفافبلوالبراهةقبهانهدمواههمحاعظمالثهـأ

دةبزهأةالإللينهمءوإيشرأنجئانكرهنأولبرهامابا

ارياضهاصعصابوةاصيبااتذأارونيهاديئاارهادرجاق

ابهادريةوايخةوالىلباافامهموتناسغ11ابواالضاعة
اصبسبرناومهلابلااكابلوإاباهربةوا5اضاسووا

ياطهأحتىنفسهيجاهدهنهنهمانحئالفاعلةارياضهابا
النارعبادمحهود11وقونهذدرعلىءانهفيفيصعدجسدعيا

صعااالئاواءاالوئاتمحبئدوحموالواواالئدىوسالد

سفةالفلرلمثرالهوالفراهملةهمتفطواوممفةارناث

لحيلومحبفانالحكعةمحبمعفاهافيلسوفطةوأفلسفةاابا

ةارةفيانكصرءاطكاوعمونصلبةبةقىطيةواطحكةوسونا
عالىنجصرفالمجموعواأللماووارباضىوالمدقطعبىانواع

هراالشيأمابكفيهيطلبالذىفالهلمآوعصبفوعما
ىوالتهوالطبيىءاألششحيفياتيخهيطلبوالذىااللهى

بضلب



االنانااجةهعرضهالىنمصمما

ارصطوذيابحدووضعارباضىصاالشيهجماتنجهبطلب

ورنبهافاظهرهاءالغدماسالمفىصةباشاونصقاصنعآ

والبراهةونإل11وهماهضداهنصحاعةعدإطالفالألسفةاةااسمو

باصاعليابضاإطالقوالاانجواونسصشمدبده4تالصواهم

بالنبواتيقرونطيعبالحظةالىورهمافالىشجعوعخهتم
طبقاتوهمارومءحكماالصنةالةهنولومافىاخاسااضحفهمو

اروأقحابواالمشاؤناهحهموهمافدوهماطثمةصططبناحغ
البهكاامافالسمفةكااألصالموفالسفةوارسطامحابو

وانالكعاغورسالملطىايمحاثاهمووفؤيةماطيةاهلآليمهاطاصافي
يدونوافالطنوصقراطوفيشاغورسانادقيعىوأسياابهسعاو

مءوأنساسواامصمروااطبسودعموبفراطفلرطحاهؤأل
أسرأرماوالاسداالاضااهموماإملىاهااالمولصالح

علعملهموروتواإضالةاءإأالسواكيهماوايلافيواصاظ
هذاخاشاضوحسهألتوايثااليؤالشينوعلومهند11علومتوافقا

هانركضافذااهمنرأسذ

االسالماهلفهقالثافىاا

اكاستفترقهبقولهوسوآلهكلالدةصطااكينحاممالذيئ
وهذاهالجةاحدهوهالكمةنصبصوانفرقنىوصبحبنثلثا

هريرابىثدهنماجهوابئىالزتوابودأوداخرجهالحديث

افترتخوصيهعلاهةصلىاقهرسوثتاذتابافظغهاللةرصن

النصارىوتفزنخافرقةوسبعياواثتينوسبعيناحدىصلىابهودا

ئكعلىامئوتفزقفرقةوسبعيثاشاوببنواخدىعلى

حبانابئوآالحاواخرجهعصقاليهقظفرقةبينو



اجملألناهاافطة3

هوسىبئالنضلعلربغامندركألمقىفاخرجهبنيممهفي
حديثهذاوقالهريئابىعنسالةابىعنعرومحمدبئعن

بئالةاعبدووقاصابىبئسحدعنروىوندولأالفيبهبر

لهفيسووآلهعبهاللةلىاقهسولعنمائابئوصفعر

ابنةوهربرابىعنصملىابىعنبروبئجممدصوقدأحتي
فرفأنواسوهوثقةموعابئضااباابماألحتيعدمام

ءث11ولهالمزوةالرجفونة11اهلسالسل

افزأقالرفافرقصقطءفركلافزذتقدوافدوارجو

األربعانفرقابقيواالعخقاداتهنصبرةثونبضاافتافيةإااهل

همؤصالةمنخهمويداافرإلفاسضةاهلافاؤمنخها
صديغاااهوانماااليماتقألهاالمرجعةفرقفافربالقريبانرالف

هوشراتاألكافراانمااألعاشاانوثةمحاصمانوابالعالب

انربوكرامبئومحدصفوانبنهماباصابصدهمونتعا
بعدهموالمريمىفيهاثبئوبئعررافيااصيأاطابالهالمعترفرق

الحمعناباإامذاوإقربالعالفلامذثاابىابا

جمماجمافابعماةاتأضاوامااألماههمابعمهوصبئلحصبئ

اللةعبدابااظوارجفرقوافربشكوردةاهالولكنهم
شيعاجمدونطبخهاااهاوألزارقةابعدهمواالبامنىبزيدبئ
حاعبافثفارغبرهمواردالمناعاألوفاررآنافاهن
الفرفهطوأئفععئسفىالهالكةالفرقرتاخفدواألمة

الهـبالاقانلونأبمالياالفاتاانقفى6التالمحزنةاالولى

سعالثلفيوبرباوصىألعفلهمارفطالىانوحجدوالنو

فرقهعثصرونهوهمارباالنجفاالهاعةانصاكرهمودةو
اخزالادبفةأبىءعطبئواصلامعالبةالواداهاا

ونئأثمانينسنةضةبايىولدنحزىبنىمرلىوقيلضمإمئهولى

بالبععز



3أألئانحاجةهحرضهالىسمما

مجلمىوالزمةخفاطفيمحمدبئةاعبدماشمابالىوإبصربا
ليعرفالغزلوقموسابهنوكزالبعرىنالحبئنا

اجلهناخزاالالهفعبلصعدضهيهنارففبعناتاكن11

فقالبذلئاعبيدبئعروهعاحاجداغاااطويلنوذفا

اخطأتاورىظواصلبرعالكدخبرالمنقههذهن

علىمندراناجمافحهتذالصاوعبارايلثغنوالفراصة
اشاحرفاسقعاأتاعدكنهافالزفاهصهضاخذفدالمصىاأ

لكزةأراههليهاألداصعبامخرواجننابصالمهمن

بدأخاخدهذاوءاراحرفزكابذكرلمطوبلةرصالةولهامااخا
وثلئينإحدىصئةنوفىاظرسبهبظاضهايهزةنوالىكالم
اننوجدوكخابالفشاخابويملمجأالمهلةالمنرلةاببملهوومائة

بةنالحنيةايضالهموياضيمواخبارجماعأاخذعنهو

محيدبئاثهعبدهاسماباعنلمالواسلاخذوالبصعرىصاطالى
هىامدضاربععلىبدورواعزألهاالماعةفىافاونغبةاطبئ
المزننينبينبممزلةاضلواهاقدربالاضؤتاصفطانق8

ابصرىأالحعنبلغفكبيرهءعبارمنعدافارقىاندلودوجوبو
انوقيسلالمعزلةحنئذهننحوألوااصءألةالاهذعنه

هاتلمامببدبئءكروأنوذلكالحممنبعدهحدثتبذلكمتي
المحزلةقعادةهمفطنفرفىاعزمجلفعادهجلسونا

وصفبنلاطلمبامناطائفنبهأااحدىبانولالضابحةاالفاعد
والثايخةالمائاعبدبئصئامخالفةقىوكانبينهاالمخعفة

ةودطبطاابىبئعنفولفىكقولهومنعرواباصهروبةا

لواعيدبئعرواعزلصنبهابئوتاليضهمامةرضىاريرو
الهذبلابىاتباعءنابه11الثالثةولةقيالىوأنحالحئاله

اطويلاخالدبئانمعناخذالعزألضخإلالفيالهذيليئمحمد



تابااقطة830

صهبعوقالثرفىكوافقهواندفةافىنظروعطالبئواصملعن
وهىهساثلبحئروانفردايمانافلضوأأفرائضاهنتالطا

لهامحلالارادأتواهةذانههىوحياتهوفدرتهةامان
قرلههرمحلفىالاللةكالمبعفوقاللهاوراابارىيموت

كذهباآلخرهاهورفىوتاالىواكالمرمحلئفهوبكن

شئاحداثملىيقدرألحئاللةمقدورأتلختهىآىوانيلة

مطعومىاهاتهعدوالكأءاحباوألعدمعئءافحاوالعلى

األستطاعةوةالدائمسعكهناالىونيميهـوإخارواالجيةاهلتحر
إلقالوباعألبينوفرقةوامةالىمخراالعرأضهنعرفا

ءالمروانالحعالمحورودزلاللةئرفةتجبوقالالجوفرحواعال

تجالفصغصوال3إايزادوالالوتخهذلمائهاتيضللمانالمغنول
نبراالباظفمتضألحمآواطالمرادعيناهةارادةتالوارزق

انظاماسباربئيمابراهـع6بتاشظابةةولراععئريئ

سائلةيى5انفردالغهلهـواالمحزلةيمءزةالمبمءاظااتجئدب
والمحاصثرورالعلىبالقدريوصفألتعالىاللةانقولههىو

ماابسادطةوافالارادللةليثاوقالللةمقدورهكيرواكا

وانانعاواكةانمادنواناتاالصوحواأخمثاواتحر

الجوهرراوايهفىوهواللةمنوزافعلامنالقدروزماطكل
اتجتاعرافهـامنؤلفالجوهروقالصفرباالقواحدثوالفرد

االلمجازانوعيسههاهىعد5ددالموجوداتخاقاقهأنزع

االتجاحممونتاناحروفغطإفيبامحراالخبارجثهنإترآتائ

هربرابواللةفبمهالوظعهنحالىاقهرخاابهافاوطاجه

عايهاللةصلىاطةردسولاسهءلهفاربافوزعالناس7لذب

ألمبرعورودقبلكراباافههعرفهاوجبوشالههيراثهنعووص
نهىويمالترااوتجوزالوتالاتاالرالموالىشكاوحرم

عن



183االنانحاجةنخصالىحماة

وزيمالجنرؤنةاحالواكرابانشعنفوكذباطنهمايقساتنا
أممنايةباالطالقاوأنايصقلمهادخاديخارماثئقصسهنات

خرجلمماهونوينتقصناالطاهماناموانبذذنأنويععأل
وانراسسةفاشااذااصلوةاءقمخايلزمالقاالوالجرثضه

اللةانئلاقطاسوازبماثائدبئعترولىءابىانباعلةءصوارات

ءيسةاالإلسادصةيملهآليفاأءميافعلاادرية6تحا
ألىالتهان4فنوهكافاألااللةعبدبئدجحفرابىاتجأح

يعالألهاوئأوألمجاةأألحافاقظلىتدهـويةءقلألااأضدشإقدرال
اجساههااقطءالدوتانانطضابر5المحازفخائفالدةانا

لهوهنرةهـفيحرلهجفرفياتجاحءفريةابئ7واشسا

والمجوسصاريمءاوايماءثرمواءاةحمذهفاقاتااك

بتووبأذاءناخاؤاصهإاتزكاالخصحاربكةتدصاطةاسهو

اباصطأةاصالىوألمهرإصاإودر6راارداإإاواعلؤدإتب

اياهاطؤوصونايدش4اءكرآلمعضبزيرهزفولححيهت
فولهومنالمعزبئسبثإع01حمثمرإااصامىشصاإالتأرإ
لتحانحيهوزحاءاطراكاتتافئسةسازاوالموتاثضعأ

عذبؤقاقوالجرارحوتاألالعذسافكأحمتافالسفصوصولده5

الدةارادةاوذنالعلىريقلىوهوإانتااصنرإخفلااندة

وفاالذاتوصمةفصالصفدةالىمثثمافحمالهجنةمن

انوانولبعليهيوجبذلئاالنيخلقهلماللةانوتالمحزباناطف

قىاوقوعابدماألتمعالواحهالميخةااعدوقعةءاألووبا

يالمزدأرمةءسهاواكاألولىألضواةضفعهلمونعفانهكفوفعاذىا

بئبشرلميذبالمزداروفألمصصحبئعيعىمىوابىاتباغ
نهطلاانؤدولةفئالمهصرلهطت9وزاهدانوغرالمه

3ا



هلواناالخبمنة43

اربريةذلثاقيطحنوألطذبوبظانعيارتاثافهانفؤله

وزعالنولدسببلعلىالفاعلبنهنايواحدالفسلوفوعوجوز

بالاناسانصالوفعععاحنهبالغنهوانملبهيقدرمماالقرآنان

افولافاالمعزلةاصلوهونهاوأحنئملهاانياعلىونيقدي

فرفهوبهفبالباالبمارامةرؤباجازهنوفالالقرآنبخفا

هشامانإعالهئابةوالحاشرابضافركفرقىواالك

منفعالهاألىاليخسبوالقدرقىيالمالذهـافوطااعروبئ

فلوببينافاالذىهواالةيكودةانانصرأنهحئاألفعانا

فىهاندوفرقالاضلوانهإلؤمنيأاثيانمجبوانهالمؤمتين
اخمالفوالفشهزهاقاالمامةصحفلالودألنكمنآنالة

امةحصبناقبتانومفعصنلوفمينفبروالضارالجنسةوانالناس

احدناصهلووتالالموكلدونالوبملالنلوظالوصيلنمو
اغامهاملىامزموأنعالىفهالفربةيةالصلوفيودخلالوخه

قىايفلانهعالةأاناالكلذلئافىمخاصطبهووركع

لموسىانفلقابمرونبانومغةهعصصالتهأولنآخرهاظ
التهرانواقهباذنالوفىاسعلعىوانحبةانفلبتعماوان

ؤأفىتالئاالمورهنكثبروافوصعلبهاهةمعلىللبيانئق
انماوقالبالغلبةوفآمنهاقهرضىعفانبئانمحصر
فالبدرىفسلرهوطبهودخلواعالهفثعكوفلبلةسرذمةعنه

عتهمامةرضىطالبابىبئوعلىودرببرةاتوقالتلهظ
انجاحونقانلورلطبرنواولنهاالجلحربقىللفنالصاواها

توفىكلهاابخعتاذأاالعةواناخرىناجةالفربفابأق

ونجرتمصتاذافاهابوسهااهامااحناصوالفسادالظبما
امامةاننلىملىومئألحداألهاهةفالننعفدبياواوفظت

حلى



0386واألدبانالمذأبملىالمافزأقفىه

نمظقنلبعدالفهتةحالقىنتالنهاشنعقدلمعنهأفهرضىملي
افضافياابمروعبيدبنوعروعطابئواصملهذهبابضاهوو

يرسومماوانمااثنسلنفىيدخلاشبطاناانوابموالجنةفيراالب
اليقالوثالإمابنقلبالىنهوسوسلبوالةاوخارجمن

فىطونانوابمرجميحاكفرواربدانهاسمالنهفرانامةخلق
بناحمد65باعاطائطبةعشردبةواطالنافعراظااطةاحما
انهنهاشنيحةبدعولهلفعالممسيربنيمابراهابااحطحا

وهوقمخليواآلخرافدبماااللهوهيظقااحدهميأ11الهالتا

انرلئبطارزىاصانهوالةاابنخالىانزعوبممصبنعبمعى
بنظرونهلالقرانئتعالىافهبقورعئاهوواتاآلخرفى

اقهصلىالنيقعقءكلزوافامهنفالللىقاللةمبااناال
ملىاياخلقهمناانصورتعلىآدمخاقةاانوصهع

ترونربكمسزونابممالحمعقرلهمعئواننفسهصورة
وانطبورالدوابئانزعوعبهىبهأرادانماايبدربأاقر

صمانهامةلقولببااوإلؤبابابصضاوابقاحئاتصاثو

االرمشفىدابةكاوهاتحادوفولهنذيردهخاامةهنوانا

منكتابلملفىفرطاهااهثالكماماالمجناحيهبطبروألطالم
االكالباناللو5وسوآعليهاقهملىاقهلرموانول8ى

بالتناخللقولالىذكمعوذهب5بقنلهاتالهياالمهناهه

ميةبالىمنياخرجهنخرجوانماالجبةاظافائانجداالةاانزعو

نكلحهنعدداجلمنوضوولعليهأهةعياالتىفينطهو

كلانوزعالةاخهمتهلزمدوانسئاالففارىاباذرانلوظ

اوآفةبرضالومنهنهنبعملبخواغاالدنجافىانالمن

ودلعانجةاالفةقضتتافهحرانوزبممنهنفبتفب



ةءاألكواثخبيصة43

حهمهذهـزويهرمعععكللةمزعنومفىانباعفالحاريةعشرة
ووفةالمصاوجبانظرانواصكفراهحنفدفرانسانوخالىان

وانالوااقضافىفشكاوإدااوجبعابلىاوكذاللهالفاعلى

لمجوزاتكواوزاقعغيهأوظريقايواتاتاطهنانواعاالغااألنمانا

ضرةةأصننثواقدرة1ايوةاخاقلىءصبدااللةلقدران

صاواةدرهـإفانطمءاوهولإاباثءبئمعراتجاعريةالمب

انهاطباوانفردلةبابدرةأوفاتارفعفىوباص
إمدوبالاياصدتواؤناتهااخاوئيسنجديدبرةاالنان

وانمهثنوةالنألحر3فازةإونذمملعرإكطوال

مدووإبثامخافىفادرلمظجمداغبرصثىاالنسانا

ونحهاطث7واتهاألثمملم04تالرةوصيا3ثولمةبمتحرك

فى5زفىدءساتهـاةخآوصاززاةففوكانشهحروال
روفئةاطمنسانأإتعوااكدندءصوفىلمةاله
اتقاواجضمفىهـآلاتارطإحمااواثفىوائهاإراكفا

ةواتضهاصوا5أهااباألعراحئهجسابمغيرااقلماللة

االلةئحراللثىالدةر6االراداتهـنوعكلألهىتآ6داألعراضا
أو9ميقائدمءذافصاثاالتبتدبمحيحااللهواتلمقدوغيرب
يرمحاامثرعابئهضحباذةءمخاإععؤاثواشاقسديم

ضربلممنفكلة4ضروركاهاالوماوقاققاورالابيهةوجع

هودااتوزعخعوهاوجهائمكامروإهابمأهورفايىاللةفةمصالى

إهمثواباللبهائم6ابالمالقياملةمنيصيرواقيادقةىوالحصا

الىضطريئغيرهماذمأهوريئغيرألنهمالبتةعليهبممقابوال
انولهأاعالألواده5اكااألفعادانزعونعاامةهعرفة

يصنىاتاهوإبقلان01واجوارحةوالسالهةايصنطاعة

ومج



3ة5اإلديانواالذعلىاألمترأقااق

لالنسانفغلالوانالثرحودوفلافهفةفشبة ربوع

الجاحطععشرةسةواظثوصؤاهاعلىوماادةاألاأل

اصعنابمتميرسابهاوالظأباخربئوصتعابىعا

إفعسالن5ذإاصاهنشئابسةثوصترفتالمانكا

وانرادهاموىصبحبادئمسإبيانماوانباث

ألبدحالاللهوأنكاحبيضماإحررقإإنرادثبىحثاتعباد

أقراقأوانهتهاهتوساههاليخفكالةأكلرزبثاإواغارتداأ

اواةةوعيلمرةعصيصبرادوعيهداتصاةمرتءإإ
يخالصألنهصضىيريداللةواتيرودوانشاصطهايرحدنجاللةان

حنواصابشهمإتإلتءباسؤزةدظإإهتسعإسأل
ايىبئإلحممهنابىصابايةارتأ3طثرةمهإثإإرتتإماؤ

انزبمبغداتترشةكاىفنقاصماابىصثلحباطاعرو

وعرضكاخدوفشكاىإتحمتجدمحاكوسئىملمثا

ابىيماتيهةاحهعباعشرةسابعدواعرصئخدزا
هعزإةنيمحىالالمحروفابصناحودقانلملةصدءصأخة

3ا

والهوبذاةفالحآصفأايعتاللهرادةانهخءحماباسنفردشدبةأ
فعطاملمإالىذااصايربمأاوصىفىحادجملرإدةوانمدبر

1111

صافكاذاوتألةؤثالىانثرواايادلمالىصسرويمسىو

توجداتقبلكييزهاودهامحلمهافصايرجحذلهكلنماالتاالمرث5انه

أوهاباعبدفيعدللىابىاتجأعبائهابةصعثأه

يمعولىتحطالتهانطنجمقاالتتفردابصرةامحترلةا3خلىهات

اقاتفمامحلاللةانوهئهامبداارادهافحلاذالئحبدهطيا

كانقىوكبرةاهدنهةفىيوجدعألضاقهكالماتوفدةاوأورا

اصاقافامجدثئماالولنهمهنيعدمإننيهنهكلفبعلى
ل



داناالخبئةد3

عدحرطاابىؤضلىبابىعدعدفضلقىبففنو

برامحاانبقولوالنوععرمنبرضراباانيقلاذالومع

عبدهاشمابىاتباعدهابخيةعمئرواياسةوعثهانعرمن
قاقبااقولانهالههقافىببدعانفردالجباقعلىابىبئالسالم
افعلامانجاوانخوزمناالقادرانوزعذنبفبرمنالذم

بكونتركالوفعالبفصللماذاالمصهير111الفادرانوالزكو

بهامرهابفسللمالنهلافاالمحالذموإمقدامستمقاصعيا
علىوالهكتسبنعلالعلىصاوالهنريئالبعذباقهانو

حقكلإالصرارهعقبيمهنحالاتوبةوقاالهنهمحدث
نعالةالووانحخاناوانمحافياوبممفدبعلىاخر

ضعفهدةارإقتوبةانوعليهواجبة4تمبحعلىاراالصص

امبداامصانماوبةفىغبرالطهارةانوزبمعألفالجماععن
امحصوببالمانجزئاراطااقوهنطهرأهكوحالفىبالصلوة

والهنودالتركوارنجانوزعموبةالمتاالرضفىالملوةتجزئوال
ابوانهوابوصلوظآناةاعذاالبانواانمدقادرون

المعزلةهنشرونااإفرفةاوءالمغروضةإطاعلتاهراأليمانأهاشم

منوهوطاقاطانبثالمعروفصانبئمحمداتباحطايهث11

يوجدوطابدعهمفىوارياضنالةالمحزمنكالشاركفارود

ةاانوهابطامةاننردنهمفليالاالرافضىوهواألسزلى

انفبضبلنفدبرفبلواماوارادفدؤهااألالمنئبعال

همبخنبمونجئهمانسضالالعبادبافعالعلالولوصانله

سالىولقاظيرهنملقولبفللظحمواالثنوبةنهالماصاوالعز

والومبةاكلحديةووالضاصنيةكيسانجة11نهموانعبدهن

المؤهنونبدخلألافيليمبذلكحموااواردبةواحةوإلواسطاننبربةو

افار



383واالربانهالمذاهبملىاأللمافزافافى

نهابخرجالاخاراادخلوهنطبهابردونوافاانارا

والمفنبةةعصاالالنحرقفارالىلفولهماطرفيةهموفط
قىبالوففافائلوناوالوائبةالخرواالجةبفناالفانلعن

كبرعنوتالفرانالفاظبانافاظونافظيةاونهمءأنالةلخق
ربانالقائلونوالقبريهنمبكلافهبانالونانقائوالملترقه

اتاثفىبحلونوهممهـةاكميهاثاوالفرفهالقبرمذاب
اع6بالهشامتهفرقجعوهملهالمعزضدنحالىاقهلمتة
تعالىااللههمفومنالحكبابضالهمويخالالحكمبئهعام

نسلبئمقاتليرهونوجوانبهكانجالهألالعافيهيالكهاكشور
عيغاعربعقطوبلوهواالنانمورةعياودملحهوفالبا4

وطمذولونوهرعقهصلوعرضهصوضهشلطولهوان

مقاتلعنالقوقهذاعبهولمنضهبعمبراشبارشحةهووراضةو
ابفاارافضةماوهراجمائمالمبئهئماناع5ولفةابو

مجوفاالعلىنصنهاالنسانمورعلىتحاداهةانفونهشنبعوهن

هوشرلودملموايساسودشروهصعتلاألصتنص
منوعونمورجلمدواالنسانعهاسحواسمياخولهساطع

بئسانانباعءيايوالبةالوالفرجاألاسدعرمواذنو

اظاهروجههاالكلهوبهالاالنسانورعلىهوإقذالاممهعان

صعيدبئضرةانباحيريةوالمتمهواالهاالصاشىءكلةاال

علىاعضائبودهمانفولهثنائعهومنالرواضاهنافيهوواجملا

زرمنرجلانهوزعفدميهصودعلىأللفظبااحروفصورة

طاعأهقالعباداعالباصبعبهالةكباانزكورمنناجرثصهعلى

مجرانعرتهنفافعوقمعاصيهمعناوفضبمعافينظرووهمصعتة



ألكوانااخببعة43ل

إباصعهةثماوالنمكأبرؤإوالتهبكلانهوزعوهلحعذب
اتباعهةايرأواحأءابئزراؤاتبماعءذارزارثوميرتهاالبئ

رهمذسإقوايافمنانءوكاهمإفىارحنصدبئبونثا
ليةاهـالشمايموجمأياأإضاةوعهمإلىتهاللةشاهان
مءوواألترصة4دصواث4ولئبدشبءةإسقثفوا
ه4ييهدءناحاواهموفىاهحاكرامبئدمحاساعاقياعةا
ة9كروشايصماذاذألمحاصيرءويديآلابوةمساذاالنصو

كامانااألةسيموطكشابفرءةهمبحتالنررهوا
هاتولهونالةاجزأهوكاهنهموص5شفائمهوقاق
وقوتوهعفردول9ن1اةاتةءأيهاقوطنءالشنهـاياتو

دوألحدهوحجاللةأتواءزالاودأعنةءسوااللةااالهال

ضدلىوانهئشاثماضاقا6اء4إتءونجوزلإصةإةجهكا

واألرااتغوالرحاءوادثإطعاطواذلىلهءاسعإمرسقرامنقانح

بءكااهـاعبمااواللةتوةوعاتيالعتوالمرثاتراتوو

ساطناإحزلاناوزإايصاتجتايامماقدركلت4ةيؤعناأل
داتيوةذنبءنبماةإمحثاهممحخهزصووازصلءاالنبمات
ضزاىلمهرانئتوشعااللةكقحنجتررانةءيمقعوأل

جمأءاماالخاةاوثظنياشنواحدقتحاثماماصأوتيان

نزفهالىءاوياةوءإاضثئناعاتاسألاواحدووتفى

صلوةهزهيهنيراانخهاجبأشياإفقهافيكرامابئوالفرد

انوزيمسذةالفامضفثوفاصلوهاواصازتكبيرآنانروف

وتتألقيخبنرحوأتباتإسائروواطجواربهوومواالصلوة
منجراتزضاوافوافلقىيخبانجةاواناالسالمبعة

قبعوزععبهأءالبناثمداءع91واسبوالثباألكلالصلوه

هبةالكراا



943ياناالدوالمذاهبمداالمافزاقفى

بهبعاالخرولوماتالىجغبهلماحدهماثفيهةاتبةالكرا
إقدرااشاتفىالاتااقدربةاةاإصااافرفةااالوكاإا

محاوهالىذااصاقىكتاجالانهودواالبحطقانااثبتفىللحبد

فققىالافاالمجبر5اراوارفرنةألقعالىاللةجهـهش
اكبوقىاالخعيارقىوصهوءرروةكإفاتجلبدالهاستطاعة

الجهعيةفرقنلثعلىالمجبرهافزتخاثمتانضاداناالفرهماتانو

يةابدولةآخرققحلوراسبمولىهذىاشاصعوانابئهمعاش

ابارىاصفءانزحصاللصضوكاهـاامبة14اصعاتانجقوهو

شئعلىدرالاالفانانوخلقهبهايوصفهبصعغتحسالى

وتنغطعتقمانوالنارالجنةواناالشطاعةالورةبالقعهبوصفوال

ألالنحفرلمنباألقبعولماللةعرفعنوانااهلهتحر
ففىلةزالىفرحصوقدذلكحمنمؤهوهراصتبااليزول

ةوافىوافرآناخالقاوصفاباجماةاداهلوكغرةاألمشعمال
ادثالهماانزعراباناساطاعلىالخروجمجوازواشرد

الواحدعبداخهبئكرباتباعابثريآاوحهاضرهيوصففةبال

تعالىالبارىانيرمحاراألنسانانفىاخظامايوافقهوو

صساحبانونهالمساكبظمولمفهاثصورفىالفيامةفىبرى
فرالالهناسوأوحااننارهنألسفلاالدركفىافقاإبهعيرا

ابطنترنرمناوضسوااوووالصلاثومااصلوحرم

تعالىاللةانانياشياانفردعروضراربئاتجاعوالضرأرية

وشنامسودبئاعركشوانكمرممةصادزائدبحاسةاقيامةافىيرى

اعواضالجعمانزعوصعالرالهموفالللسايأهةطديئفى
اصلىاتجاعطيخيةااالمجبرهجملةومدنابخاريةقاظعظمج

8وفيةواظبةافاءهبوبئصباحابىانباحالمباحيةوءالبحليئ

كي



أنكلاالخبة53

الرجعةالنءارجامنضقامااالرجاهومهـالمرجعهاظانةالفرفةثر

معيضرالفيقولونتعالىاللةمنالموابالمعاصىابالتبر

عنهمنفااوباكونطاعةاكغراهعبتعالاةهعصمةاثيهلن
اآلخرالىكلالىممبااباحثماخرواالنهاألخبروهواالرجاه
ارعيدفغاوارجاوالوعداساتفىالهانهمالمرجعةوحقيفة

ارجابايأاجصصنفنافاثلمةوهمنينامنواظوف
بينجحوأومنفحنيفةبنىمن3طروابوغبالنوهماقدروا

المحكاباالرجاقالوضففوانبئهممظوالجبرءرجاا

نثاءكبروهوعروبئبونثااشاعءةتاليوففرفاحاروهم
ضوعاظوالتهخرفةاطيهانانزعافضىالىاقزارحشعبدبن
6جاعاخعابةأوشئكنلإلسواحدباتاالكراروالمجةوله

اطنفيلمحعدلذوالالمعلعبعىبوةالنراكوفااابانبئغسان

هنلةخصكليقولافااليوناكذهبلجاناالفىومذهبهالشيبافا

باجمانستابخصلةكلفيلبونمىواثيهانشةىيهاناخصال

وعاسفوالالبربداالجمانانغعمانيزعوايمانبمفوال
بفيفالباللمانوامراربانقلبخرفةااليماناللهرحهحنيفةابى

ئمالمرثوداناشاعءةوافوبالمحىصقرصوالينقثا
نوعانصالخهاجرانفائصجاهعلهقالنوالمعزلىاظارجى

لامافمجبهالانواالواألفرارفالمصهراألعلنقوله

الضعانبةوفارقمرحالمةورودنجلقلباااليمانفاوسفحله

الفيلسوفالوهئاذهطابىانباعواينؤشيةاذفىابونسيةو

تركيهبنوااالطالقملىفاسقلهاليقالفرلفعةتركهنانزم
واحدةفيانااجمتهانتاقااندصلهذانوزمفتاالفريضة

الجلكفرالانببتعلعنوانايمانبعفوالبيانيتمبها

اقملا



163واالدبانالمذاهباعاالممافزأقافى

تةالمربالمرجئةفرقمنولهوبنضهبهنافهالسبللإةا

تييافقدافىالمذهبعراقىصانىألمريمهنجالثبئبشرحابط

خلقواصفالتابنىوقاالحضرىؤببوسفابىللعاضى

نعالىللةمخلوقةالعبادافدالانوزعبذكشبةالصضفاكرنهالفرآن

هواثيهانانوزعبذلمالةزافاكفرتإفعلاحاسنطاعةالو
فثااثناظرولماالرجممورىأبئمذهبوهوبالقلبإنصديقا

لوكصافرنصغدلهقالالصفاتونقالقرآنخاقمسألةفى

القدواافبااقولمامزمننصفكواصفاتانووالؤآننجاق

إصفاتااخيهلةشالىمندودمعبمثرودبالهلنساباافماو

صالحائباحافيالمالمرخآفرقهناوالفرآننجاقوفوله
اتميمىامحمدبئجمدراشاعريةوابحى5صالحبئعروبئ
بئعداباحدهيةإشاووفىالىزيادبئحمدانجاعةوارياده

االشةمناعةالمرخةومنيةابواالنافضهويبث

دثاربئومحساربةصبئعرووحبببئوطالغاجيرفيحبد

اظوارجوإقدربةااوضالضمقاتلادوالنسلنااوذرفيعرو
فىامرجمايدءكواوالحممجاثرباجمهفروالمأمإفىوالرخة

عومنواول5مفيمواووالابؤاصامناحدابواوالالنار
بطاابىبئعلىبئغيةالحبابئوفالمصمحدبئالحنعدابواالرجا

اظوارجخةاالورانواحاربحةبصدالمرجمةصارتوفيهنكلو

ءعيارأبعالجبريةضةعصالثافالقدريةجعةعىافاالث

االمصارالىابهلطفالحنفيةعدبئفيالحسننواماطبةا

بعضهمنالاالعطنمنالهلبؤخرلماةاالءاالرجا3اب

هؤلأليزاأليماناهنابثاصىمعطالونركانطاعاتاداتالبل

حممانبالبصراالرجاوضعمناولفنببةافيوفالبزوالها



لهاالكوناخببئة53

ءاالرجاوضعمناولانضهمةهـودجمالمزفاالحشارثنباللبئ
االدسةالؤتومائةويخاالختينسنةوهاتنالابوسلت
دإتخليواالمؤمنينعلىوالخوفاوعدإاثباتفىالالةمهوألحرورمة

وهماظوارجالنواصبهنقرموهمتطاالوجودالنارخق
فرداخهمهنالوعدواوعدواواالثباتالنقفىالمرجئةهضادون

نراةاظوارجمهطهبوملىهئعركنهوبعيرةارتكبمنان

النارهنسفلاالدركفىنافقهوضهمةوقابمثصركوليس
بسكلىفالهاواحاكبيرالىبارنكلبيغبراالسمانرفيراطخف

عدواتففراالنارفىخلدانهذبهوالحعمهفعرفراءبلمزشا

خرجواالتهمةاطروراهيمذصالويةحكلاجتنابصااليمانان
ععئراشاهموعدعحهئدهرضىفدالبابىبئعلىلقعاثءحروراالى

ارةهمواتلهمثموناظرهمانبعةاللةرضىعلىسارثمالفا
افرقةائزافاعثراثئبلغواحئاعةهمالفانضمف
عبابىانجارااللةمحبدبئمحيدبئنالحعااانباربتاةادة

نتماهلىهنتانهوالموازفيلنافلقيوصائحكأنأهه

ناظرهانهمنطناظراتعسلممانضامعلهوهمتوهتكلاصبهبرهجملةهن
ينبئاهناللةاخزىكئهوقالالنظامرفسهتهلجنظالمص

اكثروهيهاتحئاعملوعومافانصحرفافواانهلممنثىءالى

ءالغضاشلةفىالسنةاهلنافضوهموجهاتهاارىلةمعآل

اقهرضىبمرابىاماهةواوعيدواالوعدوفىبادالهكتسابوانقدرو

ارثرمةوقىالغرآناقوانعممفاتنقفىالمعزلةويواففونعنه

العامنةالفرفةالمعشدركيةووارعفرانجةالبرغونجةفرقثكهمو

فىالساهلبوافتونوهمنوانبئجهماتإعالجهمبئ

وبةوأاصناتاوبفونالجبراهلفدرعواافضااهألة

نلةة



353واالديانالمذاهبعلىاالممافترأقفا

المععدلمةفىوعدادهمعظكلةفرفةوهمالغرآتكاوبفولون
قعلىحبقىةالغءالروافكااتاسعةالفرقةالمجبر

قىصاويةودشآوطئهانووعربهرابىوتطالبابىبئ

زبالنرفصةوحمااجحنعنهماللةرمنىابةااشآخربئ
نلههنعاشءاللةرصنىبطاابىبئعدبئينابئعدبئ
الثهصلىعدجدوزبرأصاقالوهعاشاقهرمنىوصبمرابى

ابآارأىوارفالنهمفالمنهممو4رأوافرزوسعات
لمفاوفدءاكأالتهرضىوعرابابمهـبابواجثمعاللةرضى

فذهـوسوآلهعليهاللةملىاللةرسولبحدهاالهامفيائضاسيا

الباسيةوقاعهاللةرضىصديقاالربابوانهالىرهو19

ادبوبدىاساااخاعنجلىواروبدىبرةهرابىاتباع4الربوبدث

احتافهووالوارثالمالنهعنهاللةرضىلبالمطعبدابئالعاسهر
اللةرضىعفانبئكانهوايةوصنوإيخةادةلوالمحمابئهز
علىهوارامضةآلوغبرذلماالىآخرونوذعهىنها

مفرقيبالعتحئكسيراقإلفاااالهاعةفىاخمالفوائمابدطاابىن
اقهاامباجةوااريديةفرفآلتعشرانوروأكفرفآائدثل

اهةرضىعلىةءاهانثاقالانهورأواعنهاللةعربهرابىاما

بعضهمرهافاتعنهالةارضىكاناماهةواختلفواقعف
وأقاكلفاعةاللةرضىالبانلىبئعردةاألمامانهضهـوافرث

ملىهولألااوقالجائالمعضولوامامةبيابىكاافضلىعال

ةالاألمرشورىاطبنبعدوصعاريخااوبحداطنئمصإبا

علىعلىفثاآخروتآلوففطملىباماهةاالالنثايردلمبعضهم

اهامةعلىالنثاءجافدبعصهمفادؤواالسمبالحبناللىاومبا

هاكلعاهية5هىالحئرونوفرقهمالمننظراليدىرآخرهبممثائئ



االصوانةنجبن53

فزعومسعليهاللةصلىأفهرسيلبعداالهاهةفامخنلفونوهم

اقهمياانيبنهااوالدوطابىابىبئملىقىاالهاهةاناكزهم
ناواببهمليألمالارزروافدكلهمابةاوانوسطيه

هناولوبيزطائفةافارسىاسالنوالغفارىاباذرووالحمين

اصابهنزوراك3تبئلاسهبئلىءةاألماههذهبفىشم
فائمعلىقىاألماهةانالىيمتبةاقطهاذهتجاوطاللبابىبئعلى

فيثملىءفيعدفىثماطينفيعلىقىالحسيهأثمفىثمالحسن

عامواوموسىفيمدقىثمجعفربئمومىفيثممحمدجضربئ

سسبئمحمداهامةبالكتولملذللثمبةافطافسرالاالها

محمدفيجعفرالضاووشةوتألتعرسىبئملىبئينااهاوال

بمداالهاممباركاتباعبهالمباروقاتيتظرحموصيمتلم

قالهواصلبئمحدثمجحفربئطعيسلاابهعدجعفربئ
فوابمنافاذالخنارخصعىاالمشفيبكىانباعامئصملبا

بالمدارفقلأريربئصعببقاتلالبعرةجبمئىعلىاميرافانفذ

صراالماعانييهالمصوقاكاوالبومحمدابنهجمفرقبعلىاالهامه

النالفحبهلهمويفالواوألدهجفربئاللةمبدابهجعفرئبحد
ةاجمزبعداالهامواففيةااتقاوارجالينافطحنجعفربئاقهعبد

هالوائياوسسالمفظراالماموهويمشلموهوصجعفربئمرسى

اعينبئزرارةانجاعارراربهاتآومرسىامامهعلىلوفوفهم

صنهفسائلعنسأالاتاالاقهعبدانجهجعفربعداالعام

اتوتابمدايههنجعفربئىشاماههفادىمنهااباواب

وانهعوصىابنهجحفربحدعواثعامبئلايفاتباعالمفضلبه

منالمفوضآلتوموسىبئمحمدابنهالىامهاسنفلتفامات

اليهوفوضوسعليهالةاملىعداخلئنحالىافهاناالهاهبة

خلبئ



553دهواالدفيهبعدالمذأألممافزفافىه

ابابئعلىالىذئانوحنهابالممبعصلوظونلببؤالمالاق
نلبعطاشباعسافيةالافمقارفرقمنالثافيةالفرفةوطابى

ليساتبلوقيلالحشيةدبئكالمحواخذطاللىابىبئلىء1ء

اقهرضىهنائارألخذمظاذىااصفىاعبيدبئالخاراسم
ةارااعاالنهالحمنيبئمحداشهعلىبحداالمامانزععاعنه

نمالحوفةادخروجهضداباىاوالحيهأوالنابللبوم
الىبمداألمررجعضهمةفقالاطمفيةابئبحدأالهامفىااخنا
بئاطةعبدهاشمابىالىمل15بلوتجلواطيهأالحناوالد
صةاررابئبانكربأيىاتباحكري11قالتوةاطضابئمحمد

جافئالبدأانإمميسابةافولهنواشظراالماموهرجمتلص

ابىاتجاحءطابيةطاأثالعةالفرقةوصربموهركفراللةعلى
ومذهبهاالجدعيزبدابىمحدبئالفىوورابىبئمحمددابانر

خصونواتبماعهجمهاكمناايوهواصادقامحدبئفرافلوفىا

هطافإماوألدوعلىشلىاالئمةانعدنفضهوفوف
تفسامتواالخراقنااحدهماامةكلارسولهننأليداةو

ثمانالصادقعدبئجحفروانصامتاعلىوناطغامحمد

ارورشعهادكلهموجهزوااالجدعطاباظابىالىافبوافتقلت

وتالةالقيامةيومالىثاعاصلمثنطانهمزعواوحهماةلى
انوزعواهعراسمرجلافرطابابابعداألهامنهمالمعمرية
الدنبافىاظبرهناالنسانببصبهاهىالجنةوانالتفئالدنيا

بتركاداوالمحرهاتسائىوأرناواظعرشباباحماوذلمادضالنارو

الىارواحهمترفعإنماواليموتونلمساكانواتاصخبافالواولهةاا

الذىهووليممقأعدجعفربئاننهمالبزيغيةلتوظكيرهبم
ببهيوصمزهنكلانوزعواالناسعلىنثانماواناسيرأ

مليهاقهملىومحمدفيوهجبرلمنحبرهاهونهموان



لهاالكوانضيمة53

صنهمامعيربئاودمالتوعشياهـكرم6امرنيرماوزعوا3و
صاس11انفىضافوهمولهذلالضلالمجلىيانبئعيراتباع

زعةفرتةهناافرالباناهالىنيفىبعديةالاصرانؤتويموؤنال

برنفطاكفالةمومقاالالمجليانبئعبرانألطابابىبعداالهامان
وفةاضالسةعلىةخوأومواعزفراهؤألاناال

عربئبزيدصاذفبلغاصادقاجعغرعبادةعنجهامجنمعون

عاتبالمفضليةفرفهموعنكوفةالبهاسةفىبيانبئعيرفصلب
تءوزءولهنطردهالهمحدنجعفرانزععبرفىلم

لهبقادادااودمحمالصادقامحيدبئجعفرانعهاباجمةاثافرما

وزعواالقرانوتفسرببالتع3أيهاتاجونماثكلفيهجفر

امبمههعحابترةنذخواانياسآاللةانتعالىقولهانةانهمله
اللةوعررضىابوبمروالميسرراظوانهاامهرضىالمومنين

اميصابئوعووسفباألالىبئخويةاغاغشوااتجانوعهما

لىهـفيزيدعاارازىاالىافرقةوةعهماةأرضى

اماهةوفباماافانلوناضهماللةرصتىامبطاابىبئملىبئنالحبئ
نانجموانعةءواكوارهدامماصالتهذاجغهن

زادمنهنهموحسبفاوحنبانهاءاللةرصنىءارهرافاطمهاوالد

فىالمصترلةونجماةهموآفةهكفاليهونوانإوجهاصباحه
عنعلىبئزبهذصاخذواالهاهةهألةفىاالكلهااصواه

القولهعوعربرابىعلىعليايفضلانوءمطابئواصل

المحماباطنىوالجارودابىانباعالجايودبةفرقاربعوهمباهاتهما
نصبووآلهعذاللةصلىالحيانكزىأجلىاالمنذربئزدا

مبابعةبزكهغلفرواالناسوانيهباالأوممفباعلىاهامةعلى

انجاعوالجربربةهااوطلىوالحينووالحنعنهةارضىلى

طابم



3كههالمذإهاواالديانعالاالمافزأقفى

بلدبابههمبزاسااجمفرلملهضوهنجربربئساليم
ابةابتدكفيرهمالجاروديةواوكعلىوهوالمألضلبزكطاياا

يئعىلماواقأواحدئهالالئبراتةداالعفانبئانعنروابمانهبماال
اتباحالبتهيمةنهموهشورىدبههناألمروصاراحداماملىعلىعد

واولىافضلعياانااهموصاالبزصثيربئصالحبئصناط

بلكفراالوخطأامامفهؤكنولمامامانبايماباانغبرباالهامة
اتباعسةاليعضونهمتوففةتعاناهاولهاألهاعلىترك
اءتبرأفيويتبرونعروجمابىباماتيقواونوهمبيحض

فيينبرأوناوالقيامهملفىالدنداالىاألهواترجهوبضالكرون

ءناجروعرابىعدمدتفضبلعدنضمااألبهادان
جمابةامناحدعلىلحنااوالكمالحتوالوتكفبرهاغيرتضيقهما

اثاحيهالباصهانرطافرقأاونحاعليهماللةرضوان
نوااللهانتابطإدببئاصدهاثقالارزىاسبأفياللةمحبد

وزعمحليقىذنكفولهلنونبنثععىفىويمولودابئ

صوتهارمدوانانسحدفى4وابلمانهويقللمعلياان
الفرفةاندةقبهحايادباالرخاالىيزلوانهسوطهوالبرقا

بيصهيههبمبابهااجميعاكفربلابىاقباعبليةالاالدسه
االئمهفىاهبهاألاألنواربتناسخوقأللماهقتبتركهعاجمافر3ءوعال
روحانزععيحانبنياقباحااصانيهااسابصاافرنهاو

فىثمفبهاتبئدفىدوةعدفيثمءاألنببائحلاالله

بئياألفىهالمحمابادةظثممحيدبئالتهجمدهامثمابىابة

عاثءالمغيرمهالثامنهوالفرفهءامةظانضهيعئمهعان

نفهاالهاههطلبعبداللةبئخالدمولىاجملىاسبدبنهفير

إضرىاالةاعبدبئخالدعدشننابئافبءبئبحدص

ي



هلواناالةبب5

ماءطعمبرقاادضافقالبهيلحممواهـرجسالعشريئقكوفهابا

وادمماافاحمقائبيهبالتقالهذاالمفيرةوثفيربذالمنبرعلىوهو

ةاانموزالموقبرانهواالعضمبالىعاههبؤتهانزعواتبو
هحاصيهمهنفغضبعباداعالباصبعهكنبالحالميخاقانارلدلما

إقافضعذبواآلخرععأحدهمابكرانعزةهنفافحرق
انوزعالملىحراامنكعر11خالئوهاثاذبااإمجياهن

ابىبئعلىبئينابئامةجمدبنمحمدوخرجالمهدى

اتباحدهااننانوهمدهءاااةانااافرفهاوابطا

المجرزيقوالنوالاقءاضاماتباحإثافاماطبئئامه
فىربهمحصىامجواناالنبيمحزوضاألهامعدصيهالى

هنذلئاابضاخوهااولدكهابدركذبااسرىمنافددهااخذ
احدامحيهأبئزرارهاتباعاررارباماممراافرقةاوشبهها

االزالقبثنلملىتحطاللةانذلكهحوبزعارفكاقىاةاخلا

الفرذهواللةقبذالعضلباكاةحئقاخراواللماط
حيهأطالجذىهعاوبهبئالةعبداانجاعحبهابئعنمرةاطادبه

أاالتكاقلىفلبهفىينبنإماانوالهانهوزعطالباببن

صارتثمواوالدعلىفىتكااأليخآفىدارتاأللهروضوان

العامهوابرطرواالمحارمحنووابنهطمرااساللمذههمنيه
جناحلماتاصااوعاواآهحواالذيئعلىلياتعالىقولهتأواواو
فىماكلانزعوواصالحاتاوعلواؤاهنوأوااااذاموأطفيا

يلزمفومعنيةيرضطانللحموالدمونةاةأتحريمكااقرانا

هنافرآنامافيوكلومعاوبةالنوعوعربكرابىشلىهمبغ
مدشكهىهوااليلزمنعنضابهبهااهةامرالىصالفرا

ابىاتجاحصوربةاكعشزالعانيةوءمواوالدهالحبنووالحش

رانمو



953االدالنوالمذاهبمداألمافتراقافى

بعلهابهأشفقاالماهأانزعاصئبهةااخالةااحدالمجأورالمن

طالبابىبئعلىبئالحمينبئبديئالهإزيئلىبئابافرةعد

هسخبووانابا4ءاالهاقالادةالصطادبهعرجوإف
هنالساقعاممفارةآعنىبلغيابنىوقالرأصهعلىبيد
يتواواساذمده11منفايرواواننعالىتطفىءالها

عدشلممواالزمجبقومخةااهلىانوزمههركومسحالب

ابىمثلداكمطتجبقومالناراهلانواوالبوالبطابىبئ

عشرةالعالثةوفيءاللةرضىوهعاويةوكانوعربصر
صلىاارسلفاتمالالجبرأئياناقهائهمزعوأهاخرأيةا

وجعلواوصوآعابهاقهلىمحمدالىنجاطالبابىبئ

جبرائبللعنونارياصاحبايحضوااواعيانابهحوااذاضعارهم
الذالضحهيآالذعئمرارابعةوضةاوعايهماصالماعايه

وانهنجبااقهبحثهالبهـابىبئعيااناطةاخزأهمزعواالمجمة

لنفمعهوةالنبفادىاهصايظهروسعنيهافهصلىمحمداثة

علبانأتاحلمانبةالهومنهموميهابتهفوجهبانعلوارضى

النيكلعيايفصالناألسدىلوقيدوسى11ذراعشا

اقهلضهنومحمدابحةعلياانويرعوسوآلهظيهالتهصلى

علىالىليدصبعثعداانرعهوسمليهاللةلىالنبىيخم
جبعطوعالدبائهبمايفولمنصةالمحالبطومننفسهالىفدعا

بالههلظمنومصهمصه11مبفالواهيةاألفىمحمداوبفدمون

شةواطصاطوظطةووعدمحمدإلممساأصلبموخمسة
لوأحدلالفبالسوبةفبهمحالةواروعواحدثئخمنهملواوظ

قالفاطمفقالواإماباظطةبعواوااناوكرهواخراألكفاهنهم
ممة

ق
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وناماوششاوشطيهنياهخةالدفيفابحداللةتوليت

احداقىاللةعبدفييونساتجاعاليونسيةععبرواظامةة
سابقابئرزاماتاعءارزأميةعئرةةالسادوالئهةلغالةنم

ةخفاثبئدعاصهالىبطاابىبئمحثيتاشناالهاهانزم

ئميةاوصباعباسبئاللةعبدبئعلىالىثمهامممالىانجهالىثم
بئاللةمحبشاسااأبىأدمحدهافاوصىعدعدبئابةالى

اليتأهلبكقوقهلااالمذاهبقاشباالمنااصعاحامحد

إصاقااانمافشانالمبئحمداشاعءاسهماتائحرةةوالساء

الكفرباعظماتفردوهذههمجمعفىالرافضهوالمزنةشاركوفد
ذلثالوفبقدرهكالثئبعاالاللةانزمافهوواللةنلهظ

زعوااداثنديةماوهمألمجليةهصععةةةاثااوكيهليتك

علىفىصسارت3وءعباللةصىاللةرسولبعاألماان
اللةعبد3صاابىفائمةتةأببئومحيداطينوالحممااوالدهو
وصيةسعصقأللةعدبئالءانهقلتاتوةنصاطمجدبئبئ

بنىدولةصساحبةابىالىثملسفاثالعباسابىالىثماليه

ورءاوعصاهالكارجلنهراءورااكاةاوفامباساا

اضقلثماللةروحاليهانتقلاحمااكاناباسلةانادمماهاشميقال
ولهاتخدوااعنتجبواهناكصئهثفاشعئرتبعدايها

بربهبمانفوعدهمرويعهطإلوااحىااناثجبالمصيغفعرفذهبمن
شعاعكحاتعمحرفهآصمرافبالعلويحؤوالماننضه
افدففالماذرلها4عالادخافلالمثي وودووجعصهمثاوحما

بالهيتهحروبهمفىونادوااألبصمارالتدركلالهانهواعتضدوا

همو1الصباحيةونسوالضمغربهاععنرةوالضاصعة

نعاقالوانهياكرابىباماهةونبقوهمفااصبعةاشلواريدية

ةأها



163تواألديانعدالمذاهبالممازأقاافىه

ايوافكاومنهفضولبمىابووافضلصندهمانهععلىامامة
عليهأهةصلىمحدريكعلياانيزعونبيهةوالشروالئاعيةالحلوية

والخعلنمةالالغيهوفنناخأالرواحانالفئنوننحيةانجاسواوص
يقواونالذيئيةالخلفومحاقيةءاالواخطاجبراصالانيزعوتالذبئ

بئعلىجعسيلوناقلأوالرجحيةغبراالهامخلفزائملوةفيال

خيوجيزبصونالذيئبمةاشاواعدائهمنويختفمطالبابى
ريبابىاتباعةيبالوايهالأبوالجيةويهاالهروالمهدى

شغالهاإفرفةاافىفاعروبئاللةعبداشاح5وأحزبراضرا

مرضعحروراافانسبةهورأكلوبإصوااميقالومماناوارج

بابىبفاافالةاوهمعنهاللةرمنىعلىعلىهماويخهخرج
اجهلوالاجمحيئعليهماللةرصوانابطاأبىبئعلىبنووعر
انضطواوضنهاللةرضىعلىعلىخرجوأالمارقونماونقاافانهممنهم
هءزقىننم3ءوعءهنوهمنيءونجرأوااةابىشثنه

فردصئرونوهماخبارهمساكدوناقدعةطوهم

قىضافهرضىعدعباخرجثهمالبمباطهمبعاالةالود
حروراالىهعاخلفووللرحالطموالللةاالبهمالفالواينصة
حكمعنالىآصااعدلوماهذلموسببكروانااافثم

االضصكالمىصابىبههاطةتفنتوبذلثرحمافالاللةنابب

ذواوذئامنواغضاصالهعرونونبمىبئاللةثعبوهو

يمالصفىاهامهموكلنوردسولهةاألحكمالشمحالرهمفىقاالعاليال
بئناغراشدابىاتجاعاالزارلحةةوالثاامموأأبئاقهععد

بئذهلبئصبربئأسدبئانابقنهاربئنبسبئاألنرق

عدوهمببردكبئالةاعدابامفيابصرهبااناالرجألةحتبئالدفذ
افيهماداروانعيهعااطحنوااوعكنمناخبرىا
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النارفىهممخالةاطفالاألوءقرفهوالكفربداشماظمنوانداركفر

منوحدمحصعةفذفهناواوقاارأفارجماافاكروقنلهمكلو

والعالعةصيرابمواءاقلياافاالنارقطعويةالمجدمحصناقذف

افااناتعبمزوبنجابيهمبفرقدبةاكميعلولماتالب
امةبالانرارجفىاطمروهوطعويمرخدبئاتجاعمفانجددبل

بئةمحعاوبثئأباميرالمؤوتفرديةمقطذاراساوكالة
يةماوابااتجانكهفرفتبمروهذهبهلهـرفاتانسصالىاالسود

رسولهرتولىطنهاللةهئرفهحدهاااناصالىيئاانومذهبهم
اللةعندهنءحآيمااألفراراقالثومارأودالمسلدهاوتحريم
فاتائعسالثسائىوانحيالواءنحرامنذلئاوماسوىجملةتعالى
افخاهنوانأااذاالمجهديأثمالاذوببرهامايعذرونالضاس

ةةادارفىهءاذاأهلىءدماتكالواواصهلنرنعهدابعدبالان

صشيرعلىرااوذبةاوكذبمحرههنظرةنظرمنوقالوا

انكيثءخرااوشرتاوسرقنامنفرفهواشكبهـولم

بهالصفردوارانررغذهوعؤهنذثاعدبصر

نصبوابلوقيلصفربنناأاشباحويقالاالصفربئزياداتاح

عروبئوهوالحارثحاءهقابنىدأوهوفاربئاطةعبدا

بئاباسبئاللبخهادبئبئكبئشالةزيدسعدبئبئكحببئ

مقاعحابئصويمرهابنىإصفارابئافهعبدوتجلنراربئهضر

بكصرإصفربهاانامبعزعولنمتصفربذكواسوقبل

قنلفىاالبدعهمجبمفىاالزارفهامفريهاوافقوقدالصاد

ماراناابضاماوبفالبهارباهصفربهوبفالهاالطفال

افهرضقهثطسدسوانعئلثوصلىأصفونمنقمااجل

جمردبئيمارصرعبداتباعالمجاردةاظاصهوعهم

و



ث53واالديانالمذآبعداالمافزاقفى

هاطاشهوهمعرانبئيموناتباعالميئنجهسهماثاو
ةالبرانجبقويهماحدهاشيئبهةاألئزارفهاوافقواردةانب
اموالاسقاللإصاقوااالسالميصنراونراحئاالطفالهن

االمانايقعلمالمممضاةاحدماليهوالمحلىتصفمماافيهةالخا
اجازواوعدكفرهمكفراازدادواأكمأالفىهاصارفنالفاذا

اوالدوبضاتاالضاوالدبناتويخأاناتوالناتبناتحن

وافقوارداباهزطائفهوهماشحببيهالسابعهواطفةاالخوأت
الىمالتبايئفانالمئبفهوصشطاعهافىاالبدعهمعفىبهالمبم

الشاىادركبئحمزاتباعيهالحعزالئاهنهودهالغدريه

4عثصثروضميدامحيدبنهارونحالفهفىبخرامانانرارج

مءوتخلخراسانملاطعبئعبسىوعفكاثموفاد

غوقانالىحزاهروآلبلالىعيممىنهمشفانهـكسيراخالقا

بالقدربفولوكلنبالحعزبهامحابهفعرقهناكبوادلرمانفى

فكفرتهالفارقىلينساكاطفالقالويذلمةاألزارفهفكؤته

جبحباحراقباصبلإعدائهغنائمبمحلالنوبذلكافدربها
تالوااعارداهنفرنهوهمدأللمزميهاطالتاسعهوقيغضها
الواليهفىارجانرفواوضاالسحهاهلكفولالمشممهوالقدرفى

العداثهاوئألوليائهمحباتيسالىةبزللمقالواوالبداوة

أحداهاصئلنبنفىنبابنناالمجهولبهمعلمؤبالىالئرةاوا
ظلتوفوفهولحائهجمعيعنعاالةابرفلممنالمحلوميهفالت

فىالسنةاهلالمحلوهيةافصوالعافيهفرا6ياكونالالمجهوليه

ذئافىالقدردةوانقتهواهواوالمشيعةالقدرهالة

الصعلتابىبئكانانباعالصلنبةعمنعراصفادبةو

هاننبمالكننرابنااسهنمبفالانفردياالمجردةامنطائفة
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عشروالثايةحاببلغواماسلطفالاإللياألنهطفاا

اتياعالئحالبةمنفرفناناوءوالحبديةاالحفععئرهالعالثةو

خافااتثممجردبئارممريمعبدمعهذاثعلبةنوعامربنغحبه

نتإلالثعلبةاكالبلوغتجالءضمخبراكريمالعدفقالاالطفالفى
اناخرجالىعدهذااصةاثعاتزدنالراصانؤدنقودبلنهم

ناالدارافمبهةفيمنجمعنشوففففاقكاباألعرفرتجلى

مجوزوألهتبأناشكفرافةعرفياوتوألهفانااجماناهنهعرفنا

خاناالتباألخنرحموالخالبةهففنرأتبفناقاحدانبدأان

المعبديةاهالقيافعايبةمافرفةخرجتثمعصهمرجعاكأنهم

وكفرتابهائماواصيداناربهوةاخذفىاثعالةفتتحاجدانباح
شيباناقباحالثببايخةصعىةاراثواالخرىهنهمافوفةكل

ءأللفاابدضموةفائمهـأسافااظساابىءابافىارجانرسعدبئ
اوالوهوصمألبىلماونيابهااكضهفتبرأتهههنوبنباساا

عثصرةصامسهاظوذالمنالدةتعالى4بالتشإلاقوقاهـاظهن

خالفهفىرجطاظيمنهابىبئبد7بئشبيباتباعكلةالئمبيجيه
فيوبئاطجاجخالعظيرالاطروبوصاحبمروانبئالمادء

عاانفردواهماااألولىاطيممبهعليهشماعلىوهمالثقئ
اهههذاضنيبواستئالفوخالذتهاالمراةاماههمجوازانروارج

الجامعمحدبالىإصبعاوصلمتاجمبهتماهتوفهالفدخلتغزايه
اخباروعرانباكلإصانبهافىوبالبقرهاألولىالرصحهفيففرات

يقالويدرشانجاعارشيديهصئرثاالدسهوطوبلهشبيب

مماالحئرنضاباخذوننوااخهماجلهنامعريهاايضالهم

فعبراتالعمعسفيمجبعدارحابئزيا3فقالاراالش

المكرمهعئمروالسابحهفيبذلئاماوكفراألخرىهنفرقهكل

انباع



ث5االديانوالمذابكلاالمافراففى

لتركصفروليسفراصلوهاناركلهضومنكرمالمابىأتباح

مشرةوالثامنهساثرالكبالمفىقولهؤلذابافهلجهلهلالتإصلوا

اباضبئاقهعدابأاحدالمفدأئمفيحفماانباعالحفصبه

نرنهروغبؤرسولهنسواوكفربمانعالىاقهعرفهنبؤرد

والضلسمهعمئركصبلوقانمااالباضميهذلئاكرفانبممثركيليحا

واحمهمفلكابئمناباضبئاللهعبداتباع5االباضميةعمئعر

قريهواليقةبضماباضالىبنسبهنبالويفالعروبئاكلث
اباكابئاللهعبدوخرجعىطبئنجدصهاترلاالههكابالرض

ئرونالحوالؤفهصمهاطغالةمننوانعرءأياقى

تجمهببدعهفانفرداباضياوكانليهاابىبئبزوراتجاعاليزيديه

لهكتاياعلعهلوالىءالر5ستعالىالله10وهـ يعر01الوسالى

فوقاوكاوسمواكهعاليهاقهصلىمحدئريهبهمحغينىواحل
امؤمبئيكىاقباخهاألصوةورثياهـصطاثوارجاظ

صنحهبئسحيدبئمنخالدئيالهيصمىاليهابىانباعهبابهاوا

بعخوبإشاعواليعقويعهصلبوبالمدبئوفنلالمجاجؤفكان

عبدابنفضلائباعيهالفضلفرفهموهنوفىالصعفابئ

اكض11افباإضمايههواتهراخبئاللهعبدافباعالثىهـايخهو

ارجلشرىمنشتقشارىواحدهمالشراةلهميقالاظوارجو

اقسضاشريخالهوارجاقولهنبالمئراويستعئرىوهعناالحاذا

ألجمتهاىشاريتهفولهمهناتهليوفىصراةللثلتففناللهلديئ
هشالهملوفىضباءاسنطاراذاغضباجلالىمعىوفيلوهاربنأل

ليهأالىجملىفضبهملعده

43



ألكواتاخيمةث

األسالميهاالملةاتدثتمنذازسالمااهلضائدفىالحالجمرأ
األشريةمذهبانثثرانالى

وسعليهافثهمحداصنبيهبالصهنالبعثتحالىاقهاناع

وصفاالىتوحانهمرثإمموضاجمصاسطاكارصوأل
اللهصلىفلبهعلى4لنرالذىبزإصاكخافىابمريمهانفسهبه

اللهملىيسألهنلمتحاالربهايهاوىوبمااطعيهأوحالىوسعليه
هحئعنءوبدويهفرويهمباسرهمالربمناحدسووامليه

لواااعهعنوسمهعااللةصدبألونهنواذالثهنمثئ
ىوناعيفيهسمانهلتهمماذاالوفيوالحجاصطمواواككؤ

الناروابخوإقياااحوالعنلمءوملبهاصلىاصاو
نقلتلنقلاميةاالاصفاتاماشئنمنهمافسانلوساالاذ

الحاللاحكلمقجووآلهعلبهاللةملىعنهانوارداثطديث

نحروالفقوالمالحمواميهاهةاوأحوالالترهبوالرغبوقامكاطو

امحهاويدهاوماهاهطاطديثصفضتهمماذلك

ثاراالعاووففالنبوىديثاتدوأويئفىافظراكاومن

هناحدعنبمسةوالصروصطربغامنقطبردلانهعلنبا
انهعددهموكزقاكمطباختالفعلىمشأقهرضىابةا

اربوصفمئئمحئعنوصمعابهاقهصلىاقهرسولساق
اللهسليعدنبيهانالىويماكماالقراقفىاممريمةانفهءسبثه

امفاتاقىاالكالممنكنواوذللصنىحمواكلهمبلسولبه

اوافحلاوصفةنأتصنةلونهأجمأضهبماحدفرقاوألنم
وأالرادوالجووالقدراامنازنيةصفاتنعالىله6بنوا

لمواالنهالحرداااللاطإممالمواواانعيم ورمووبصرو

وانؤ



63ألدهواالديانمدالمذاهباالمافزاقافى

اللهرضىنوا6وهكذاواحماسوقاكالمااوساقواةواالؤو
ونحوواليدالوجههنيمةالنضهعلىنهسماقهاطاقهمامغ

وترهوأنشبيهمالعنهمةارضى9فاثدفوالخلوفابأئلةنقهعذلئا
ءناشئناوبلالىههمااذلمعمىبنصولمغرنععابلعن

احدعندبمنولموردتإصفاتاأجرلباجمهمرأواوهذا
ممدبو6باتوعليتعالىالةاوحدانجةامبهبسندلهامنهم

منيماحدعرفواطةكظبصوىوشوآلهعليهالةاميا
ابةامعركضافدفهاهسافلوالميةالالطرقهنشيثا

وانإمدرباالقولهمزهفيحدثانالىهذاعلىمصالهرضى

عليههممماشبئاخلقهعلىيقدرلمتعالىاقهانأهـانفهاثعى
نواطهنىالدهمبديئاالسالماقدرقبالظمناولنو

وسكبالبصرالقدرفىقكلمرىالاضينقاطناسبجا

هحبدهذاواخذعبيدثتحلهبئعرورأوالمابمهمىالبصراهل

وبصفسنسؤيهابوبونحالهلعالاالصاورةهارجلعنارأى
الماالعبدبامروصبهجالحعذ4الفتةلتعلمحاسوارىباال
امةرضىاندطاببئعرناقهعدبلغولماكانبنسفعروانبئ

هنهبدعتهفىببرىواقنلىالقدريهمنقبرأإقدراقىمعبدمفالة

موحذرواالغدريهذمفىاللهمهـرالسلفواخذاعه
القدريرىآضعايسارفيعطدهنوالحديثكتبفىهومحروف

انلهفيقوالنابصىالحنالىالجهئوهعبدصيأقىنو

فقالاقهفدرملىاعالنانجرىانمايؤاونوالدمانبسفهزأل

ؤنايصاقوحدثوثلهبهذاعليهفطتاللهءاعداكذب

بالذنببالتاكفررصاواظوارجنذهبنيمصالةارضىابها

اللهرضىعباسبئاللهعبدفناظرهموفنالهاثعامعلىرروجاو

وو



األكوانخبئةه3ال

رضىطالبابىبئعلىالمؤمنبنامبرقاففهموالحقاالىيرجععافا

لدوباراألتصتفىمحروفهرهاعهضهموتخلعنها
بانهمماالسائمههنامهرىولئبرخلخاانروارجدصفى

هوبثاطبىرواةناواحدنيهموعدهدهبهمالىيذهبونا
عضهماللةرضىابهازمنفىايضاوحدثاهلهصدصروف

ذلمابلهفالالحاونجهوعنهاللهرضىطالبابىبئلحلىالنشبعهذ
وانشديخهغلرفىهءجارأباوحرفاب

قنبردعوتونارىاجمتبمرااعرااالمررأمتلما

وفالمصسبابئوهبفياقهعبدعنهاللهرضىزهنهفىوقام

اقهرسولبومهقول11واحدثاسعبأىاءالسودابابئ
اقهرسولىوفهودةمنباالماهااوصهعلاللةاص

احدثوبالنصبحدهاامتهعلىضهوخوسوالهعليهاللهلىص

صلىاللهرسولجحهلموادشااالىنهبعدصدبرجهالؤال

الجزءفيهواناصوانهليةلمعلياانكاوزايدساعلاله
ابرقواموتهارسأنومحابالىفامجىءالذىوانهىااال

مائتعدألهافإلهفىاألرالىلبزانبدألوانهسوطه

ومارواافصة1منألةالتاصناعبتتهذابأابئومنجورأ

لفولصبحيناناسعلىوقرفهاالهاهةانبنوناوففبايقولون

ولدبانهافىاأليمهصيلبةوفولععثراالثنىاألفهقىهابااألهاجمة

األمامبفبئةإقولااخذواابفاوعنهمادفااجعفربئاحمعبل

البعمالىاالهاههرنمنةجاالدالىالوتبعدبرجحنهلالض

ابضااخذواوعنهااليياحبنناسهخالفرلوهوالممعردابصاحبق

واغمطابىابىبئعلىبعداالئمةفىعلااللهىافىباناقولا

اند



963واالدبانالمذاهبملىاألمافزافهفي

ماصلاعليهدماصتضبالوصبطربئاالهاماسضغواابذاا

افاطينااظافاةدطداعنعاناليأىذاهـلىوىالمالئكهرد
لمنشالمؤعنيناهيرفتنهأناالنىهرهذاسبأوأفيمصرببالد

شامنابئجمهلمفاذكرفنلتههعنهاللةرضىعفانبئ
االهصارهطفىافباعدةلهنوالمقاجيرااخاريخاضاب

اوصارالشبعهلذلئافاكزتاألفطارامحظمفاميرونيمابوا
بصلهحدثنميكزوعددهميؤىاهرممزالوهاوارجلمضضدا
يالدصفوانبئجهممذهبفهمالةارضىبهاصطةرم

رداومفهتحالىقهكونياننقفانهبهالقنةفعظمتالمشرق

ادقبيهآثارااألسالهيهالملةفىاثرتشاكوالماالاهلعلى

علىكزاتباعهفراسئهنالمائهفيلتوكجبربالعنها

علىوكالوابدعتهاالسالماهلفاكبرحطيلااالىتفوقالئافوا

الةافىوعلدوهممبهامناوحذراهلهاوقفبلزهاان
عندهووفماصعليهماردفىكنتواءالهثجالمنوذهرا

بئصناطزمننذاثكزألمذهبحدثذفاء4ئااوفىاهله

فبهوصنفعاراسنىعننبهأالمائدثاللهرحمهىابصاالحاب

يخقاالتعالىاطةواناجاداافعالائباتوبدانوحوإصدلافىمسائل
صلىاتيعذابلروااذوالخرةةفىبرىألاللهبانوجهرواائشحر

هسائلهمهنذلكغيرانيمحدثعنوقالقرآنباتاضلنواوالبدن

هذبهمنصسرفىالتصنيفمنلزواوابدعهمقىخالئغامفتب

مالعاراوذهذههمعناالسالنمائقثاالجداباصرفبا
ثصثروانباعهمبفوىلهالمعترامربزلولم4ينمنرو

لمذببادالعيمامذهبحلىثماالرضفاتعمئهرومذبهي
جمداقهابوخرابةبئحراقبئكرابئمحيشفنلهراالعزأل



دهانعلئةخبده73
ء

إمجراسئمنالماشتينبحدالصرايةطافةزجممالمجسآفا
مقووحمجوالتعبيهاضيماالىيخهااكىحافاتااائلتو
اقرسبافدفنينومائوخسينستصغرتقبرغروهاتإلخما

والضقئفالنحبدعلىالفاععئريئاعزياشةابهاهنهناكنو

ندممزتهمأليكحونوهمالمئعرقببلردنهمءكانههنسوى

بينوقاهثباامهالبيننتواررفيةوهافهالثلطانفهاماها
واهرهذااازهاشحددهلثيرهوفقومناكراتمناظراتالمعز

الىالمنسوبينالقرامصةهذهبحدثحئالناسفىيفشوصةالعفا
رجليهوقصرآمتهقعراجلهنبقرهعاالمحروفاألشعثدان

وشيهأارحضآلفىاهعىقرمطاهرءابتدانوخطووتقارب

وقارأقباهذهبهفاشهراكوفهابسوادمورظوكانعاشيهأ
ا

امووالمعاوقفىوالشهاطفلصاحبالعامببالدرامطةالةهن

دواشههوعجنابةاهلمنبىالجظسحيدابومهمربئابا
بئاةاااضافىودادةصاكراوفعواحمئدةمنبنيهدولهو

دادةاهامحسنآكلفىهماانصلاقاالاالسوفرضواباساله

زواطومععراشامأوبحدادفزواووالنصرومماموخراصانو

دعوتهمفىالناسهنتجاطفدخلاالرضىبافطاردعانهمانتثعرتو

األسالمعمثرالقالثووالباطن3سكلوىاتاقوامالىاواماو
وتأؤلهمانفىعبدمنمموهزوراالىظواهرهاعنصرفهاو

اتجمموهابدطبهاقهلاانضلوابداةتاهـلالنجهادعواهموالقرآنآيات
عبداللةالمامونكانوقدهذاكثيراعالماأضاواوفضلوااحهمبا

لومبالهشففلماببغدادامباسابنىبخلةسبعارشيدهارونبئ

بهاتاوالفالسفةلنبلهعربهناتريمبالدالىبحثلحةالقد

مذاهبتئعرتفاراسئمنومأبلنةعمبحعئحرةءاعوافى

ةةهلفالآ



3األاالدبانوالمذاهبعلىاالبمافزاقفاه

المعزلةواقجلتاالعمار5دامكهاشهرتواالناؤافالصفةإ

والنصفحنهافلراكماواكواعليهاكيرهيكيةاطوالتربطآلو
هاصمفبهماالالفالسفةنحلمهناهلهواألسالماعفانجرلط

وزادكمابدعاهلضالالةافالسةباوعملبمادبئافىةوالمحابال
وئلثبهأاربعسحةفيدادبربهبنىدواهامتفلماكفرهمالىكؤا
اقسعحهذهبواظهرياهـاثةاربعوثدثئهاسبعافرواواآئوثل
مميأاحدىسنآلفىالمساجدبأبعلىواوفيهث11بهمبتض
وهنلةفااغضعبهنواشمفحانابىبئةصاواللهالنآلعنوثل
أخرجوهاالغغارىاباذرنىومنجدعندورفنانالحنهنم

اوزيرافاشارالناسضبهاللنفلامئورىاهنابلىا

البتاألهلاليهأاااقهنلهلةالدوععؤباذنبكخبانلي11

افقايفدادوكزتذكففعلهعاويةغبرالمعنفىاحديذكرالو

لخيراملىبراآلذانفااسميحةاوجهروالسنيةاشبحةاببئ
الهرءوراوهاخراسانوباتحرافاالعزألهذصوفئاخالق

اظلفاامرذلماعوفوىمالفةممئاهبرهنالاليهوذهب

واوثاالحمعبليةبمذهبوجهرواالمغرببالدوبافرمبةمنافاطميا

كوهاملثماهلهنكلثبرخلغالهمفاصعصابمصربارضنهمدط
فانتعئرتاالمالىرهماةخوةاةوثالنوخمثمانسنآ
بهروديارالشموومصرالمفرببالدعامةفىالممبعةاهبملى

ورأماوخراساندوباصراقاوجمبعوبعدادأبععرهوالكوفةو

السفاهلوبينمنشوابريئواجمنالمجازوابالدالهرع
تهرتواثمزز4سرحجمدكنالماوالمقاتلواكلوبالفقمما

اغإرجوالكالميةولةالمحزوالجثيةوالقدريةمنالفرقهذاهث

مناالفهمومااالرضمالثحئبةإباواوافيامعبةاريافعقو



االكوأنخببثة23

مصريبقفأخنبارعلبهوخماطرفهامنوسكالفلسفةفافظر

لرناذمممااكميرطواونيهاالاالفطارمنقطروالاألمصارهن

محمدعلىأبىعناخذقداالشعرىاحمعيلبئعلىعنالحابونوا

هذفركبدالهثماععامعمهوالزمهالجإئىلباعبدابئ

ونمجكالببئسبدبئصداللهمحمدابئسئاطرفيواالسأل
لالصوتركالخفاراعلاةباقألهـإمدرأوإصفالتأفىهفوأنبعد

واالصلىالصالحالءهسافىلوماذامفليبناوالمقإجسبهةبا
انواملوماانوالمئرعدلارفالمهاليوجباصعقلأنوائبن

وانباسعاالهاابمثاسجبوالتجبفالاصقلباحدلمت

فالطاالجائئاتعنالنبراتانوئئعلبهمجبالنحالىاقه
وحسكىالئلاساهنذالغيرالىيئعالعوالواص

اطربةاسالانهارحمهاالشحرىهذهبوحبفهالدبئامول

مذهرالذىاتاألوبيخاألعزألذبهوالذكىاقااجمأ

صحاعةاليهلحالهبهلمتوأحتيهذافولهعلىؤداظر61صبماهل

ابافالفاإطيبابئصرمحدابوبالقاضىمنهمرايهعلىوعولوا
امقاابووالثبعغفيركبئالحنبئصرمحمدهـابووالم

بئأبراهـيماسمقابوالمثيوئاالمسفراثمرأنبئمحدبئابراهم
شالىادابئمحمدبئعابرحامغوالثىالعيرايوسفبئملى

واالمامرسضافاالثاحدبئريمالعبدبئعدوأبوالفغ

جمبعلوالممنغبرهموالرازىاطصبأبئءكلربئعدالديئنر
هعنفاتقلهاشدلواوفيهإواوجاتعبهناظرراوعذهبهنصرواو

مناقإساقىاالمشعرىمعناابىمذهبفننثرتحعردتال

اصلطانااهبلإشامأالىهنهواشتقلفائةوشثمانسنةنحر

االم



3ءاالديانوالمذاهبعلىاالممافترأققى
ه

هونممردبارابوببئبوصفبنااصلألحاصمراكاالثا

هذاملىالمارافىدرباسبئعيئبناالمالعبداديئاصدروقاضيه

ادلاااالمالانلمعا11خدهةفىصانازعليهنمثأفدالمذهى

عقإةءصبافاالديئمالحفاوحةبدشغازفبئمحودنورالديئ

النيمابوريسحودبئدنجاحودملىالىأبوالديئبفطلههاالة

البنانشدواالخياصرعقدواظذااصااوالدمضارمجفظياارصو

اههالزعداخاساة6ههدواايامفىالواواألشحرئهذهبعد

ايامقىثماروببنىمنالمالوكايامذااصاعدالاطادىف

عداللهعبدااحهذلثاحواتفقاالتراكهنالملوكهعاليهم

حامدااعنواخدإئعرافافاالمفربرحاألتاصدترعرتبئ

المعسامدةقىوفامافىدبلافياىثحراألمذإخزإلىا

عهفماتئمنهمءطعههاافةصعبدةاهموضحلمهـموبمبفقهـ
ملىغلبوباهبرالمؤمنيخانالفبواقبىاعلىبئالمؤهاعبدوتهبحد

افلذالدبئالوباتصراوصهندةرةهناوالدهوصبالصاكمم

ععيدةخالفهندماتعتجالمربإلدبدبئالمودولةصارت
اراقواكمثالمحلىلىإلمالعلومألهاماعضدهمهواذتتوصابئ

وتحالىبانهافهضاافتهامجصبهاالخالثقدسامنتبثبسبب

هذهباشمهارقىالسبهرهذانفاناريخكخبفىىهحرهو

المذأهبهنغيرهنسىمحبناألسالمإرامئاروافاالشحرى

الحنابةذهبتحاناإفذالبومببقلمتهالو

نوافانهمعنهاللهرضلحفبنعدبئاحداللهعبدابىاالهاماباع

الىائصعساتن5وردهايلتاويرونالاصالفاعليهنماعد

ااعالهـبدمشغااشهـررة11سئمناسبعائةابحدهكلقان

افاالحجمبةبئإملزمأجمدفيالحابمكبدبئاحمدالعإسابوالدبئتى

طة
63



هالىبرلوانخدة3أل

االشاعرهزبملىللىدقىوبالمالسلفلمذهبلالتصارفنصدى

ساكفافترقالصويخةعلىوالىافعياويهمبالبهيرمدخو
وبرلىبرابهوجمقافوالهعددوبصبهندىةفربقفربفالننجه

ييدعهوفريقاليةاالالملةاهلحفاظاجلوالماالثيخانه
لىماههالهصاهماثوينففدإصفاتابائانهعلوبررىبضاله

سلفيخهلهيمنولماالجماعفيخرقانههازععاوهضهاسلففيه
الذىاقهعلىهموحصعاوحمسابهةكطوبولهملهنتو
اباععدهذاوقناالىولهالممكالفىوداالرضفيئىعليخقلم
صورءابىانباعوالماتريديةاالشاعربيئوهذابمصروقيلصامباة

االهامهفادوانفيةاطلحافقاطائفةهموالمانريدىمحمودبئحمد
ابراهيمبئقوبثبوسفابىصاحيهوثابتبئنطانيةحنيا

فيإلفافمنعمنهملتهةرضىالئيبافانابئوعدالحضرى
عثربفعيلغتتبعاذاوهرهومعهفىصعهورهاهىالعقازر

فىمتكلدحونؤضافرنبايئاالعىاولفىابسلنمسالة
فهداالحدولتهاألغفملهالىآخراآلعىااناألاالخرعقيد

وقععاالىاطصانجداهمناالهةعفائدعلبهكافتمابياناللهاعزك
فدونكهافصلوالتوااالخبااهلاجلههايخهفصلتفدمذا

صهرىبسببهاطلتوجهدىفبهفدبذلتماولتالهلملبط
صفوااليكوصلدفةاالخبارلعبواالسدواويئقصفحفي

هنطلىجمنامةواكنمجهودوالبذلمشفةنكلفبالمونلنه

عبابهنءيمئا

وعقاندهاالثععهىكرترجمةذ

لاقيبئسالمابئقاعءابشرابىبئاتمعلبئعلىالحنهوابر
ق



573دهانواالدعدالمذاهباالممافزقفى

واسىعىصأبىبئعاصنابىقباللبئسىصبئاطةعبدبن
وهاصينوستينستسنةواذالبصعرىاالشعرىسبئاعبد

ةتوفلةوثنظكأوعبئسفندادووفىمنصبعنةوقيل
وسلابحيناباوىالساربهريالحعوثلثهاصةوععثريئبعار
المصرىاضبىاخلفبئارحنوعدالمترىبيهبئومحمدنوحن

محدفييلىابىاههجروظذميرايرهعفاعنهموروى
مارحئنصعدةالاالعشقىبرأافندىوالجبافااوهاباعبد

لةءالىارآهنوغيرالقرآنخاقاولاةاعنرجمعثملةالمحزاثمةهن
عرفنىمنصوتهبامحالونادىكرشاابرابهعحبمابومصعد
كنتفالنبئفالناةابنفصىاعرفهفانايوفئلموعنصرفئتحد

افمالهاانارالمهااانوباألبماريرىالاللهوازالقرآنخاقافيى

همءومعاافضاخهـمهببنترنةااعلىاردمضعدقلعءتائبوانا
محدعبداللهابىضاطربقاساالوعليهماردفىينئذهنوآخنه

خةنفوصىفواعدهعلىوبنىالنالضكالببئدسبئمحدبئ

حابصطآلبوالموجزكنابوةلمعاشابهاصنصنبفاسينو
العفصيلومرحالثوكابادبئاصوعلىالببنبصويمالبرصان

اغرآناتفيروكلتاباألبانةوكتابيلواتالفئااهلعلىالردقى

بئباللوففهاضيعةهنغلنهوآنتمجلداسبعينفىانهلصف

نضودرهماعمئرتبةاقفةنةنتوعقبعلىبردةابى

اليمابكخفىبةشصودبئلوكثيرحوصبةديخه
وهوالجباقعلىأبىربيبتالنهاعالماهعزلىالمذبخقت

تابإلطايامباحانانهبلانروذكوكالم11وعيهرباىاتا

برابىوعنصوراكجاحفاتبهالةالروزئقءاابىصلفهئ

تعالىاقهاظهرحئوشهمرفعوافدلةزالمعلذاصعقابئ



لهلولناالئةخب3

تحالىاللةاتقيدتهءةوصحسمالمطعاورفىصبهزهماالصحرى
لحعحميعيألم3هـتكلمهبارادههريدخيوةصبعدرهقادرببمىالم

و5لاليقطلىتعىبذأةؤتاةزإجةصفاتهوانيصحرجمصبر

بحهبنحالقاواحدوعيهوألغروهوالالهىغبرهىوال

وارادة4وجودعماعببههشضالقدهواوفدرنهالمعلوحات

اعاهوواحدلالمهواألخنصعاصلبفمابجبعتشالغاواحد

الىةرااوجوهاوهذهصدتءوووعدوغبارواوونهى

عياهانلةالميزلفهاظواالاكالمانغاالىالكالهفىاعتبارات
قراتاوهوالمداولاالزلىالكالملىءدالالتاالنببالىالمالدئمة

مخلوشةةامرااورأتباةوهىاللةالىوانلىبمتواقيا
بيفرقأواكوالتالوالمقروهوةالقرابينوفرفقا4محد

لىتدالهبارةإاوباخفحاقائمشوانثالمقأتوامدكوركراتا
جميعلىتحاطهوارادقاجمازاكالهاانحبارتحىوانماضىاكفىها
ازصألىهكلألفىومالوضرهاهاونفهومثمرهاجمرهاأتال

اضالداوهومكلففحلاءاإلشطاعةانلقولهماألبطاقصكلف

بادالهافحالوجيعةألهذهبهعلىلهفىمشطعغيروهرتجله

عنرديطبوالالبدمكتبةدعالىاللههندعتبمخاوف

حقيقةتحسالىاللهوهـاقاوانرةقاجمدالهفدربلالقائمالغعل
وهذاألخزاحوالقدرهووصفهفاخثاغيرهلقاظفىئارال

نحالىاطةوبرىانحبهوجودوكلفادبارقااستفسبر

ادارائبروفالمؤمنيهأبانالسمصعوقدبرىاثفيصحهوجود
مورةوالنؤبرىانمجوزوالةواأتحالبافىاآلخرة

نيلهارويةوماهةلكلهذفافاناعثوانصالمقابلة

الثافاوالعددوندبالوصيخعلقوعلىصافانهاحدهارأبان

انه



كدهواالديانعدالمذاهباالمقافئه

هماازليتايأمفتينروالعالىواثبتاااوراكادرانه
اممكلعاردوجزثةبتمةالؤجهوايدبئاانبتواااوراتادرث

غواوالوصداومدافىالممزلةخالفوبهاالعيزافذجمباإ
الضلوافلببانصدفياهوتطاالفالووجدكلمنفلاوا

افراىافلباصدقمناطبانعذنىاباالرلوانابا

فهوبهجاظفلهمنصدبنابارسلواظزفألىنهاللهبوحدانبة
لحكيهبيرششمنائدخطكاخرجاذايرهاااحبوذ

عليهاقهصلىفلتهرصوللهيثفعاوبرحمهلهيغفراناهااللةالى

الفارقىيخلدوالبرحمنهالجةيدخلهثمدةيحذفاناهاورسلم
قلاكلئوتجهذولسبانهاقهعلىمجبانهافولوالقالهؤعن
بقبوالوردالمقدبااصسالسىعاجمالمجبالموجبهوالنه
لمبئمابفعلندامهاالمانموهوالمصطريادضوهاجابةوتنانابةنو

لووصرايكنلمالحارباجمحهماظألئقفاوادخلريدهاخاكمو
جورايهاوالينبظمنهصصوروألحيفايملمةابمإخا

البتةشيعاقلالهيوفالحمببةءطهاواجباتواالمطاقاالمدئاالنه

واثابةالمنموشكرفاطتهاللةخرفةمجاتضوالاخيأليقنضى
مجبواللالهدونعأامبنئناكلصىألهفالبءوطائعا

والصيزحالعواببللطفالواصلعوالالحألمثئاللةملى
نفعتعالىإبهايرجعواللىنهالمحةهنتفصلكاهاواغاإطوا
يتعالىبلفررربمفروالشاصربشكليخعنعفالخروأل

ناذالوألمسضواجبالرجائالرسلوبعثاذتاعقسقدس

دطوومخدىحطداالخارفةبالمبفابدوارسولنعاالالةاثة

عناهاالتوألواهراالهعمالوخهواالشاخايهفلهاالوجبالناس

مناضةاوالقرآنقىصابمالجاناالوحقءالوابا01وكراهاتنواهبه
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ةوافيردىااواصرسقوأأوالةالوحشلعناةافاثااألمورارعناال
هالاالخرفىستقعالىراالضعىاالخباركألناومدقوقناراو

اطسااوالميرأنوالمحادوالحمئروفيقابابوإصواباواصرإؤاد

قوصحغاذااصاكلاصحيرافىونرقاخآافىنريقانقسامو

دونارطواناخثباألتفاقتتثواالهامةتواالصإفاالكالنبهب

مقىتبهلافضافىهترخونواالئمةصبنواحدعلىشالنهواننثا

انهماألمخنهاللةرضىببرارووططآيةفىلاضوالدآاالهماهفى
بالجخةفيالمبعئصانعشرةعننراروطاناذولدعدأاصواص

لىءقاطاالهاملىءتبتصااص1ا1عروبئوةماوقىوادول

اهلانواذوتبنىاهلمفاقلةففافلهمعنهاطةرضىابطاابىبئ

كانعنهةارضىاعاانوبئثناالرقرنهمأشراهاههواناك

وقاهنحأل6هذةدأرثصهقاواطوالهايعفىقاطعلى
هنوالئاالسلريةرصطاالاهليرجماهـإألنعيهـاالئدئهعض

اتصخممالاصنتجةاواليععرةظواألدههاربقهاالةر

واسضةاحابافالواردةاظإدفىامزفواثمقداتعااهه

هالمجىوبواورةوالوالقدماليدوواالمبعولوالزألصوا

وفرفهاالفظضلةوجولىءذإصاتمقؤولفرقةفوضيهةعلى

األضعريةو14ويالالتاالصارواوالننعاويلصعرضواب

همهايةدامحتدهاااقرادخسذئافىللعسليننصارمعريةاال

اءهعت11وثافهامطلقاعنهااسكوتاونايخهااللغةهنمثله

احماوفاههاالمجازعلىعلهاورابحهاالظاهرارادنقبعد

الديئاصولنبطتضجماجوادلةنربقوكلاالشزأكعلى

مئدفياللةوخلفهمثولذربكرحممناألمخنانينيرالونواله
طببمافافهاناعمففنحعلفونفبهنوافياالفىبوم

هن
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االواالفصالجنخالقتهاونحالىبفولهرفناظافاهن

وتعرفانرلقدقطنفقيحرفزنكبرواسعبانآللصبدون

مماملىضهم4ذجمهعرهةفحرفالممزلةئراعالةاصباأجمهما

يصةاعرائعاانرأالالفىالناسن6وفدمايمابهنعرفجمامعرؤ
عنلهالتزيهإطريقاهرانماتعالىبالتهمعااسالماعليهمسلالى

ارنيباألفىسمبنهوبصعرنهفاراألفنوعنالزبهببكاودوثاسهات
طاعقالتعدأالوعقالهوراكهوانضزيهوهذااالمصال

واكلىوبلجالاقهصلىعدلهرسهعلىشربحعهاللةاقىقنال

سرفيخأكاباللةخرفضهفىمجععانباهةارفائصيلتدية
الئالمعرفةواالخرىقلمبةالهاالدلةلففيهااقارفةالمهاحدهما

يؤمنوتالىاللةادثذعايردانواهياالاراتاالبهاجاس
ءناتعادةاارأدىإتاهالومحدبهصالثبهتهاجاوبكلبه

اقىاماانماائعصالعةأنوذال14دزتتكثمالوبفحرلتاوثخر
االشباحقائقابادراكالبئريهلالحضاللاسسةعدمنعالىاللة

دهطءعادتتةوفداذالاهفىواللةعفىعاليههاعلى

يةئحاااالوضاعهنرادعالهبهافاناإاهفامااطالؤهن

بضففالالىتضلهةمنذئئافىعهعلىاألطالعاوهن
يكنئانمجببةكلرتعافرلهههةتهفانفالىالمةتهـالمحارف

وبوآلهعلبهاللةصلىرسولهامانعلىبانهانرلهالهطابقا

ابمئراقولءتنربهعنهزنحالىفهوواالوالعنةالكخابمن

وجبوبهادتماكذالههفنرةباوطارهادةتهفانهـرهاباف

اقهيكمفبشذفانهااهوحااعنخالشاذااالوآثارهاهاكاا

عنتعالىاقهقزةالحقالىونهدإمابصائرهاعنطا14لها

ملىتاطبةلنالمعاجعوفدديهطاارباالفأبرفيةايهاتالنز
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فيرهنفهاوتاونقالهااصفاتاقىاوأردهايثاالحاتروايواز

االصاديصهذهانعلىهممتالحقاهلاجعثمذلئافىبينهمخالف
كاصلهليستحالىاللهولاانرلمغاسئابهةاحتهانتصروفة

اقهاحداللههوفلهتعالىاللهواقولانبمبرالمجعهووشئ
يقالالسعورهوهذاحدكفوالهيالكنولميوأدلملدلمدالص

وسالهوتيالتهصلىاثهرصولعظموندأالخالصسورلط
كاآنالقثالثتصدقجالهطحمئتالوكافىهاموركأشأنه

وتحهمجانهمهلوالمملالشبهوعدمالىتاللةتجزيهثماهدةاكااجل

يللوبهانعنللةالضوحيداخالصعلىاهمااالشالعيااالسورة

شئمياحملهاتعالىلهضفىالئكلى11وامابالخأقنشيههالى

هشهاشطالعربلالمفىلواكلفاأنتفررفدوزاثدةفانها

افياجماعتجفاذاذلمصاعنهبهمانقثمالىتهالدةهم
انهاعىمءااعاتقإوأالحاديثهذروايةجوازعلى

نئأالرهابذتحالىأطةيمنحظفىقلماذنبيهاعنصروفآ

هطرفواءاسعاتطشربهممواالمويلبنءاعداكونلإفحصلا
هوهخهمآخرونلوظطيههوراممظاهنفهمفعاللانعلمياصفائه

اقهصلىاللةرسولففاممبدنهلحائهفىدهماولهنذلكفيالىعلة
اإملباافهصفاتذكوعليلةثاااثعادبثهنوسموالهملبه

ايخااتاضهحمسلينااكلةعهمنقلهاثمالبررابهاعنهونقلها
واكاانهمعناصنبماصئغيرتأويلهنتهابصيرويهانهموكل

ابصرميعااوهوعئلهعياكنهلىوتطاتسباللةأنتقدوني

ومهلاللةلىصولهرقنهبمارادلىاللةانذلةعنكتا

وهاوبلتفهمافةئرابةاعتهاوئالوااألحاديثهذهن
قلبقىنلرهاذبمونواناصكفربئحلوقفىهابغصاننهطم

كا
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وعباداطبالنعااهلهنعةالمتجائريتغودعتلخطضالكل

ةووصألبهفىاالالكرننهتعالىاطةوصفنلذثاالحال

انعلىفددوثتمنهعماايضاوسعليهاهةملىاللهرسوث
انهوايرنجيالمهووثثىكاعلهإلساللةاننقدءااذااوئماا

اهذذكرناحدكعوالهرفىولمبرادولميلدلمهـصاحد

الشافىقالوفدطلةالهحلوقلىوينمااالشباتغكينماديتا

حابةألهنلىامنيلضأولماعالبىانقلهاهكناألثبهاتاللةرحمه

هنيمنعاذىوااألحادشاهذاولراماهموتاثنواتا
قىلااوأفلتثااللهتفرتانعنفطتاللةاجالقيلهاآ

ايديهمقكلاللةيدعانهستولهنعالىاللةسفاتمحنةبصةمرآن11
لىتهقولهوكذابهالمرادالمحنئاخالىشهميةاتنالوهضىفأن

لااااياهمونبأيهوداعنتاثخهحعندبوطمانيدابل

هذاتألوحائةفاتديئفيمقةصانبوطيدابلتحافعاد

الىيكضاجاألحاديثهذالتاوثفانطوأيودالمقنيحئصيآ

اعرحنةتعالىنولهفىهمنؤكوافلمبهاالىؤاللةبصيصان

ابالداعلىاالبروىااكغوالءلمألتاالتءوااالاسنوكلمقراا

تعالىارهـالبشبيهمفلزالعرقاعبشراضوىفد8وانعدوأ

قةحصباألجسامويئااتعناطةجالدواترهـألثياتاواهلببنعر

هنداولةمماتمحدلننبلقأاصذاانذااثمعوعلوامجازاوال

لىطنهاللةالنهشيزصةولوابةانوتحرجواوخلقهافااظابين

حالصفاتاحاديثهنشيعاالسلفيتأوللمولذلمئالهشريئال

مناجهالثناالهيسمجىءمصزونةعندعاخهاملعاع
تالخلوظذكرلماتعالىاللةتجدوتاهلالخلوفبنفاتاغمعا

ث
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انواحاانف3سلكمخلغاصباةقولهفىلرواالنثىالذهاالمتولدة
انأللقبقلييخطرهابمانهعفيهيذرأوآازواصااالنعاممنو

امقفالصيرغاوهوئبئلهعلهإسىائلمزماظفقالل
ىالفراناالسإلمديانةعنالطوالفكزخروجفىالعمعبان

فىطرطلوجاللةإالمبماعالدوعلوالحةسعةهنفت

نواوصياثاالواألحرارانضهمنصينوااكممجيثاننسها
علىضهمالدولةبئاامهنوالظالهمعمعداالناسعائريعدون

تعاظهمخطرااالمافلأدفرشدهـبالهوكأنتالعربىا
اوفاتفىبهبالمحاراالسالماكيدراصالمصببةلدبهمونفاعتعىا

شنفادقائميهمهنانوفااطتعالىاللةيظهرذككلوفىشئ

انلقبعارذيارامهؤالوقبالوغيرهمكوباوالمقفعواشينى
ظهرظانجعاطيلةعلىانايهدافراالسروحشابرخداشا
اقهرسويطليتاهلمحهباظهارالنشيعاهقالواواصسالمأالئهموم
عنهاطةرضىطالبابىبئملىظمواسضبعاعوصوآلهعلبهاقهصلى
ننومالهدىطربناناخرجوهمثشاسافابهماسالنم

مةأحتيعنددىالمهورممايننظررجالباتالفولألىادخلرهم
ةارصولاصابنبواأذكفارعنإديئابؤخذاتمجوزالاذالدبئ
انجوةابادماالفولالىخرجواوفعمالكفرالىوبعبهأهةصعلى

النحرائعوصفعطبالحلوللاضاالىبهمسلكواوفمبهحموهملقم
ويلةيومكلفيصلوخيسينمليمناوجتوابمتالعبعاوآخرون

مئرةخصصعلوكلقمملوصبربعهىبالفالواواخرون

بعرانتجلاالكتدىاطارثعروبئبئامةعبدنولوهوركحة

ماالسابهودىاىالهسبأبئمبالقهاظهوفدومفوباخارجيا

اقهرعنىعفانبئكانعلىافاساانارةاعلهوفكلناهلهليكميد

محنة



3هاألديانوالمذاهبمدأالممافزاقافىه

ومنفبالاعنواوائفطمتعتامةرصنىملىواحرقنحه
فيهيبالالذىقاواطوالقرأهطة15األحمهحدئتاالصولرز

كالووهتخهالصوجوهرفباطاالظاهرتعالىالئهديئات

والهمليهأفهصلىاطةرسوبكنمولمفيهالهسامحةاحدكلالزم

زوجةاخمثاوالاحدةوالكاةةةساكمنشيماوبلم
والصسان3الورطةشاألهـواألحرعنهوالبمعوالىوال
الضاسغبرمادعاوألباطاوألرهصسروصملبهأقهملىعند

فرفهوهفعاقالومناعيلمابلغشئاغولوانيههمط
ادلالمعنابدايئاافىبدعةكلواصلةاألبابحاع

اقدراقىالقدرىبالغحئاالولادمدراداععنواالنحراف
فعمابهمقابفهفىالجبرثوباللهبألضافاالحبدفل

تحالىالةامنفلبزمهالنفىطاالىاغوباواالكأيرافحلامنه

كواحدنجعدهمفابدنهفىالمنبهوبالساداموتوالجددصفات

فىالضليدقىالمحزلىوبالغقاباسلبفىالرشوبالغالبئرمن

وبالنتاالمامةعاعنهازمنىكلدغفىالناععيوبالمامذابا
عةامةرضىبمرابىتقديمفىالىيالغفىالهاجطوحئانالةا

الوهمصومعواإظااميدانوكرحقنأخبرقالرافضىاغوبا
ئرالقبقفركلوبلغاالوبامزتكهـإظنوناقحارصةظلب

وتياغضوانهايةوابعدشمايةاقعىالىافسادواافيووالعناد

بالدولوااتعروالدمااستباحواواألهرالااسضاوثالعنوا

الزبفىاالتخرنازعاعىفىبالاذاأحدهمكانفدوكلجدانراواشط

الطرفالىانازمةفاتهىوالكئرااظنعنيبحدالنالن3فانه

الندامقذكرهافدمتااالابرالكنهمابقابلطرإقاهنخراال
ى



8االكواناخبإلة83

فىىالمقرلالمهىاتربكرحممناالايخأنحفيالونوالالماطحو
رماطأقى

رسلهجملهالعالماهلذكرتقععيم

ئاوائشلالمالفارسنافاالثبمالعبدبئمحإخغاابولظ
كلل15واعطىبة11يماألظمجبئلاااهلفسممناناس

االلوانهاعاتدلقاةواألنضىضباحأاخالفتحظهأفليم
نعرق01هىإقهاالربحاراآلنعانجبهمكاوهنهمسعنواال

أخيالفحفهفطركلعلىووفردوائطوبوابخربا

ربمؤقالأالمخبقسينخهمءولحاضرااإيئوحاأاط
ةواامةبيخازاوجثمداارومواجمماورباةارةاألبم
إهاكزودوابهذهـعدرياناطيتةهـاوانإصاانالرؤت

واشثالقائالاوهاتالمباحواطكماألشياخواصقريرا

هياهاكلواحدهبذءعدنجعاربانالمجماواروموةحاالشوراال

واستهماساياتاواتتةايمإباخكاكماطولمضالإلحدطبائقريرالى
ط191

صاودالذاهـوااالرآمجسبممشمهوحماشيههور5
الىولىاحصالبالقسمةمضقعمصنوهماخالىفاهذافىغرضنا

طلقاالدإالتفاريابإضلاواالهواواهلالماللوالدياناتل15

واالراءاالهرإواصللمجنوالمصارىاوااحهودوابهوساعثل

البراهآوواالوئانكبيواعبدهواصابئةاوالدهريةةالفالسةله

عددفىنهممقاطتضابستءاألهوافاهلفرقانهمكلوبفيرق

فيهااواردااظبربحمبهمذاهانكصعرثفدالدياناتوأهلىصلوم

فرنةوشحيناحدىلىءابهودوافرفأبينعلىالمجرسفافزف



583لهواالديانالمذاهبدأاللمافزاقاقى

فرفةوسبحبنثلثعلىلوندوفرقةشعيهأوينائنعالمارىواك

المنقابلنبآنإقضاهنقاطاذواحدةالفرقهنابداوالناجية

مئرالمعلىهنقابلتانمتنافضتاناقضيمانقكوناانمجزالوواحدفى
هااحدافىقاطمجوناكذبواقصااعتقهواناالالالتقا

اصولفىيئصاالىاصكليهأااعداطبهالمحادومناالخرىدون

عقبةهئلةكلفىقاطنواذاصادقاتمحفانماباؤقوألتالمه

انماوواحدهفرفةمعكونانيجبالمائلحمعقىقفاطوأحدة

وممنهوجلعزقولهفيزيلاااخبروضهعبالىهذاعرفنا
شفزقاصعلمالنبىواخبرن9ابحمهبهوباطونبهلىامةخلعضا

هلالىوالباقونواحدشهاالناجةفرقةوصبعهبنكعداهئ

ظعةواولةاوهالفىوالجاعةاضةاأهلقالاجية11ماول

علىظاهريئاهئهنطائفةاتراألوفالابىواإبرماليهءأناما

ضاللةاعداكاتثفيألصعلتالاقياايوالىقااط

االسالميةامقاتحليدكرطرقذ

علىالمالىمماحببهرماهيالروفذذلمااضملىالكالمفدهنافد

ساليهاالالؤقاتعديدفيطرفاالمقاألتلمبالصاناعاهلمةاب

فادالوعنمخبرةفاعدةوالعلىنصالىسنندونظعلىال

افرقابدفانعطاحدماجصعلىمنففبنمنهممنفبنجدلة

لةقطكبرعاغبرمنكللباانهفىاألعيالذىنومالمءو

اطصعرعااقاالتاتخرجدفعمقالةصاحبهاعدهعئلةفىها

قىهددوداشالالجواهركامافالةانفودثهنونيوذاوا

اصولهىمعسلفلفىضابطمنأفانالبالتطألتاصابادمح
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صاحببعداوبضبرهقللهالفااتفيهااألخنالفونبوفياعد

بعااظاهذانجقربرعابةالمفاالثارلجبهندالوجدتوماهقاله

وجهوعلىائغقبهفةاالمداهبايرلرقىاسترساوااكماة
منسرهاطعلىهدتفاصممروامالسخقرالةانونوجدالذى

ألمولةهىفهاعدارلعفىصسصهاحئإضسيرامنوئقدراتقدلما
علىلثوفهاوالنوجدامفاتااالولىالقاعلمرال

ويانجاعةكدنفباوجاعةعد6جاتااالزلةفالاامسائال

مبهكوزهااولىنعططةبوهاإفحلاوصعالتاذاتامنات

المحزالووالمجمععةيئءاوالاألشعريةبنألالفاحهاويسشيلوها

انصاالساعلىالتثوداوادرااالعاشةاتاعدةا

لوموألىالمقدوروالثروطيرأوارادهواكمسرالجبروقدراو

اقدربةابيهأانرالفهادوجاعةعندونفياحاعةعنداثياتا

الوعطواوعدأههباااعداةاةواالسةاطوةالمحار سحربرو

الوعبدوواخوبةااليمانانلمدالتمعضوهىواالحكامءاالصو

عنداالنةوهاعةعندوجهعلىائباتااتعنبالوااكفبروااالرجاو

يةواالضصلةوالمحترهيةوالوصةالمرثجمأفانريخهاواعة

وواالهاصةسالةارولاماوميعااءابعةااهاعداصةاوان

احمهواااطفوالىواالاصالحواوالتقبغيناالهطملىقحل
صحاعةعندواجاجاعةعندنصااالهامةوشرائعاالنبفا

محدائباتهاوكنجيةإفثاقاكهنذبكلامااشغاةتويه

ارجوالخةإثامينفيهاالفافوباعبادآلمنمذهب

اثمةهنواتانفرادوجدنافاذااألشعزةوءاالووالمحزله

فرفةوجاعنههباتإظشاعددنااعدالضهذعنجمغاالاالمة

وجالقهمذهباهغالهنجاالفالجمسعلانؤداحداثجدناوان

فرفة
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ووددناءمضحماماوافقممنواحدختدرجانجعلهبلفرقة

المقاالتفالنذبمفردانذهباقعدالالئالغروعادمقاالنهباقى

تبينصالخالففواعدهىاقاالمسائلتعينتوافاهايةالنيالى

بعضهاتداخلانبعداربعفىكبارهاواخصرتافرقااما

فاشبةالالفدربةاربعبخةءاالسالافرقاكبارففبحضفى

فرخةكلصويتشببعفهعبمضهابتركبثماظوارجشيعة11

األايابوالفوفوسبحينثلثالىالنخهافا

اوردواثماموألالمائلوضواانهمهمااحلىالرلجبفىانطرت

وهواماايافااوفرفونوفةطائآلطائةمذهبملةكلفى
صعلةهسئلةفىهذاههماوردوانماصرالالمقاالتلمبواارجال

اطساببابوابالقولالفاماضمااالخوالطربقة

االولمصدرهافيونالخليقةقوقعتصبهةاولذ

االضفيمظهرهاومن

وهمعدرهااهةلحنهابليحاهةشالخليعةئتوشهةلىااناغ

األميهعارضةفىايهوىاختياروالنثاهقالجةفياىباداداستن
الالممليهمآهادعلىالنارونهاهخلقاقابالمادكبارهواسن

طلهقةافيوسارتبهاتثصبعهةافيهذماواشعبتالطبنوهى

وفائاومناللبدعةهذاهبصارتحئاضسالمنافىسرتو

يوحناومارفوسآلواالربعةاالالجلشرحفىصطوراشبهاتا

بينولدتهمنلظرشكلعلىهفرفةموراةفىورومنمومتئ

شىاقعنهنفللظتواالهتاعبالممصوإالعىبحدكةالمال
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رتهقطكايسألالوقادعالمالخاالهوه11لىقعطالبارىان

انهاالحيهموهوفياكونكنلهمالشيماارادهصافانهجمهوث
ةالهىآوماالمالئكاتتااشلةعةهساقعلىيئوجه
بمدرشئاىخلئنبلعانهههااالولءةسباقهلعنه

االفىواباىخلفهفىكةاومااوألخلفهئيحصلوعئ
طاعنهورتحهكلفنىنفةهثوارادفهففضىعليخلقنىاذ

صبهوألسضرلجاعةبتغالانبحدانتكلبففىلةأوها
طاعةوابالعرفةيكلفهلزعتظوكلفنىخلقئاذالثالثوه

هذافيةاطبمهـاولهدوالىآدمبطاعةكلفئنتأطهوفمرفت

عىوطمعرفئفىذكبزيدالانبمدصوعيااظعلىالعكلحا

فخابهذاوكلاالدطالقعلىوكلفئخالغنىاذوالرابع

الحكعةوهافةابعنواخرجئلحفئفاصبدلمفاذاااظصوملى
واظاسىلكاالمحداالنويااالضياارتكبلمانبعدذالفى

فوطردقكألهاطعنوخصوصاهطلقاوكلفنىخلقئاذ
مافاكلوسئبوكررتهثاخطخةابدخلتحئآدمالىطرقئ

ذيشافىكهالحوماهىالجمنوخرهاشأكافمر
فيهاضالداوبقهنىاستراحابخةدخولهنمنحنىلواندة

طرفنىثمولننىاووخعوماهنىوخلقغاذوالسادس

اوالدعلىسلطنىفآدموبينبينىانرمومةوكانتالجصةالى

حولهمبؤثرقوالوسوسئفيهموتؤفىونئلمالحيثهناراهمحئ

لوخلفهعانبعدفلكفىةامااشطاضهموموندرموف

ساهحبهأهطبعبأطاهربئفيعبمعواضهامامجاعندونافطراملى

خلفئكلههذاطسهوالسابغبالحكةفاااوبهماحرىن
دخولاردتواذاطردقولعنئاطعلمواذاوهفبداهطلفاوكلفئ

الجنة



983هواالديانالمذامبعلىاالممافزاقفىة

بئعلىسالصئثماخرجئكالىعالتواذاوطرفنىهبهئالجنة
انكمالونبيومالىانظرفافقاشهلفاهالمهاصاذاؤلمآدم
لؤاندإذالثقالحكهةومااومالىالوفريومالىظريئالهن

الماامثرمائبقومامئوانالقآثماسزاحقاافااهدكنى
فهـذفالباننثراعزاجهكاخيراابراؤفالمعدلملمالهءبعاإ4يهاا

اللهفاوصاالنجيلرحشةائلةكلفىتهادعيماعلىكأ
لمغااظوالهاهكاافاإالولمحذلفاانكلهاواضالمالئبهةالىتحالى

طااصقيمافي01ااالهافصدفتاذلوألغلثاوغيركانقا
هذاهشواونوانرلمقاافعلىعااصلىالانااالالهالذىاللةفاناب

الذىالوجهعلىاالضببلفىمفوروالنورافىمذكورذكرتهإذىأ

المعلومهقانلواضانفكرانارهزةبرهوكنتففذكرته

اللاضهنهوفانماآدملبنىوفحتشجنةكلانفيهءاصالذىا

هاتضالفتواذاشهافهقنسأتوإوسهوصومانعااالمث

زيصوالحصالىيألالتواحاباصبارتثطلحصىفىمحصور

اراتانعتاخوانهاتاكهذكنر1يغاكنرقشهاتددثان

جعوابذوراضالألتاانواغانىبالمسبآلفاؤهاطرقااوئباينت

إهوىااوحابواقباطاالعزافدباالعىرانيالىهنها

طاولوابرإهيمصاطاوهرداونوحالجاوهناكاامقابلةفى

مكايخااجمهعبهماذصلواتوعداىوعيوموسىوشعببا

يرجعصملهاوشهانهراظقىاألوليناوالعلىنممبوا

لفوالتإلئصرائعاباوجدافغسهمعنالتيهفدغالى

اسجدأءرلهبينوادوابئعرفىضاهمبهنفرقالاذهمباس
هاصاألفزاقاومحزانرالفلفصارهذاعنوطيناخلفلمن

اناالاهدىاجاعهماذابؤمفيانالنامصءهاولىطنفولهفى

ه
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اصئاهذاهواكبانعناالنعاننبينالرسوبشرااللهابعثالوظ

همخبر11فالاعامكاذلىالتعمأنهكمااالولفىتال
هرالذىهذاكاخبرانااتغدمفال5ذرمنالمإخروتال

ابفةاوجدناهاممدمبهأتاناواالاانلووكذالينء
تئابهتهمذوشلياممهنالذيئقاالذالالناخريئألالض

غاتالاألوالنمافأتجلهنبهكذبوابمابؤنواؤافاقلوبهم
انرلمغافىافااطاحيمجرىانلىفالااعديهيخكممالمنعلىبعقل

بههاكهنارؤنفصرعافاوافلوواالولألقطافىانرلغااوحكم

اروافصقفالةالتوالممئهةوالتابخةلموليةاطمذهبوكا

فاتبوصفوحئنحاصاألثمنغثاقاشفىغلعاص

مواوالجبريةدريةااهذاباصاشةاةبثاهنوثارلالجل

هعجهةمزلةنألىنالخاونفاتبصدتتوصقهفىواصتهبث

عهباكلطأعورهنهمواحدكلاإصاةواحوالمئجهالاالة

خةماثشهعومصامايخنهءخاانماتالعنفانشاه
بمايرصفتعالىالبارىيوصفتالومنباظاقااقااظاشهفقدمنا

اعترلدفةاسيهعزالىتهالبارىبهيوصمفبماانالقاويوصفالخلئبه

يخااالسغهنوذاكئكلفىاصلةاطباقلريةاوسغقاتعن
فىوالفائدثاساالتكلفىواعآاواللمقاظفيالمحلةطلباذاالول
الاذواربمإظمذبنثاوضنهثاثاالسالمعليهدمالدانبمعيف

اسصدالكضلهوببللوجالحكموالقهاألحكمفواممببنفرق

افحورفصدطرفىكالبالجلةوصلممالهنخلقضهشسلهسبد11ااسااال

نالانععاافىوصلواحئمءبزالنوبدفىغلواصفالمهذهبم

األجسلمبصفاتاقاظماوصفواحتىواقعبهةاكوتاصةانجق

افروارجواطلولالىلراوحئواألهاهةانجوافىغلوااروافكاو

وافممر
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كلهااشباتهذاننرىوافتلار3يمتحانضحبثقصروا
رهاهظاالخروقىدرهةماألوذفىوذلكنمااتشبمنناشئة

المبطانخطواتالنتبعواونعالىقولهئانزيلاشاروالبه

هذهنضعالةفرقةكلصمالنيوشبهمأعدولكمات
هذمجوساقدريةالفقطافةااااالمممنلةضىباهةةءاأل

صاللوظاراهانواراففةاالمةهذبهوحهةالمثفالواالمة

بافحلاخحلواأقدباننتذحذوبكمفىاالمسبلاشلبرهـأل
لهخلنراهـضبشجحاودخلمواحئ

يهفاالصالمعةاالملهقوقعتشبههةاولذآل

مظهرهاومنمصدرهاومنانشعابها

تيئاينهاةهىارماناآخرقتواتتىبهاتاثاأنفررنا
زمانفىيقررانيمكنصزلماارهاناولقىشهوفىالئاته11

آخرفااشكاتضان4يهوسهلةكلصساحبردونىكل

يخاالمادرفايماهنزمانهاولخاتعاثناضشةزمانه

قادىةاالسااالبمقىذلمةيياخقوانفغإلطالمظمناكزهاو

هنلفىشهاتهناكانئاتشهاتهااناالهةهذفىنجففارفان

شرعواولحهىباعرنافكلمهاضيرلماذأساافيازهن
اظيعقميعواشعااواوسأمممرىوالفيهللفكرالسرحفي
اعتبريصهمالبىمجوزااليخابالباطلجادلواومنهوالوالىفيه

حىتعدللمفانكيامحملىاعدلتاالاذافيبعؤاناذىحدش
بنهوتالعينااودفح5يعددفئاعدللانلمتالي

صعلالنيعلىصعبمخروجوذالتنحالىاللههاروربهاهافعض
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وتازاعاعيزضفناضارجياقاطةاالهاماعاعزضمنصاراوو

هولفاسفلىاثكصهـزوألاذااأوايثااخارجهصبرانأولىقإ

فلالىباسافعىلىءارااسنبماواانضفسابةفىإهوممتباحماو
يرتوتمضجلالىهذاضىفثمانجرجسهالمحالمعااقحئ
ةئةطاواعبرصالمهبئااظبمميةالىمنهماقاءكماديئامن

همبومثىءهناالهرهناناال5إواقااذدايومينفتاككا

عندتانرومومراءمأفتالناههناثئاألصمناللوكان

هـاثفهقولوقدرباؤصريماألذلمصازهلىهافتلراوآالهاما
ودولشئىهردونهإ5الهاعبداقهءشالوالممعرصايةها

حاتواعبربايرتصرعاطثهألدةءلويئامامانرطا
فىقصرفاوهجاللفانفاكراذالراقه1اجاتحيثأخرقطائفآ

بتفيإمواعفاربرصلىءإلىتبقولهموؤونهحماالها

ناظحذهذاإلالىشددهوواللهقجماداونوهمبئامنبها

فقوناكاوبدنهةوتهوخهشعويمعالوهوامالما5عازمأنهفا

فىمنفافهيخحهروانماقاقفهمتنونواألسحعصهروثكفنيخادع
األعزاضاتفصارتمكنانهوتهحرعيانألعزباوفىكل

فىةارايخيالفات1وارروعهاشااكهاههروظرإبذه

الفاتاخفهىكهىألتهرضىحالجةاننبوفاذدوبضةصحال

ةءواراعش11اسمصاقامةهاذتهكرنلقيكماهاديهءا
لاممكلببئمحيدرواهافمرضهفيخازعفاولءادبئامضاهج

صيلبمبافبىاشبدالقاىعباسيابئاللهعبدمنباصشادمارىا
امممكمابااكلضبوقرطاسبدوااشوقءإطتنجهماتالذىهرفه
الوجعغلبهفدطماللهرصولانكلرننالبعدىالواتلن

فدىينبىالوانمنىقوهضلماينبىففالطتالرواللهكنابحسبنا
ئ

الننازح
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بيهأكنابوبينناحالهاالرزيةكلارزيةامباابئالالننازع
جيسثااجهزقالاتضهمضقافىإةاالخالفءأللةرسول
أهؤقمالاعلينايبفعمفقاقمنهماتخلفاللهاصناصاهة

فالصالمابنبئهرحنياتيامثقدقومقادويفااقدبرزشاامةو

عةيمونرايمثىبحئفضمبرهذلةواطإرقنهلمةقلوبناتسع
منذلكمدواربماالخاففينالنينءالتمازهذيئردتاوانمااهر

طههـكنىالهنانوهوكذلكوالديئاعيفىإوثرةاألفتاانر

هاتانافئمحينوتإقلموبانررلطفىعصانفهراسمافامة
اهةصلىوتهفىالثاكاإلفاراالميتقالبدءاوفىقا

فهفهاتمحدااثآلقبانامدعربئقالوصاوالهعلبه
الالمعيههريمنعيهىرنءكاااالىروانمااهتبسي
وكاماتقدمحدافانامحدادةننذحافهبئابوجمرآلو

محمدوماياآليةصدوفرأاليرتصفانهمحالهبدةنا

علىانقلبغقصلاوهالةافانالرصملهذلهنخلتقدصواال
اآليةصذهمكلعتهاقعرقالوقولهالىاتثافرجيبممأععه
ماءدفىوضكتالابالىاظالفكرابوهـأصاقبتها

وهأنحارأسةهسفطالنهايهةالىردالمهاجربئهابهةل15ارا

ةالدثاملوارادلهروهوقعاهلهنوطوهذرومرطىءهـنف

ارادتونصرتهدارو4هبردارألؤهابالدينألدكهارناظمن

ئرابومنهاالبخبادفنوضعالنهالمفدسبيتالىلمهنةجماكأ

السالمعليهمةروىلىبالمدينةدقهعلىاتفقوأعمعاااا

األمامةفيطلعحااالفاظجموؤنحيثيدفنونءادنيأ

األصالمقىسيسلهااذهاههاخالفاالهةبينخالفاععلنمو

سهلوتزمانكلئةأالماعالمملمالهبنبهبقاعدعلى
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افينصاراوالمهاجرونخنلفةاالولالصدرقىذلكتعالىالحه

فيسمدرئيعهمعلىاتضواواميرومنكئيراعنااالنصاروقالت
سقبفةحضحراباناالاهـفىعروبابودرىفااالنممارىعتاد

الطربقا11قىكالهانضىقىورالسةعرةالوساعدةبئ

اللهنحمدعرياههابربمرعالاناناردتق11ألىوصلنا

فقلغببعننجركاتهنفسىفىافدرضتهابملرذو4عاوائئ

نالىاإبحهوخمهفباثاإلهورىهددتمبالكلاألنصارنغلبئان

فئشرهااللةوقىفلتةنتبمرابىهبيهاناألانائئوعمبهت

يخاالسيمنمئورغبرنرجالبارجافالوفاةلها55الىدط

ابا4رودعواهمعناراألنصسكمتوأنماالبةأنتغرماناؤ
جرتالئممااليحةوهذهقرلممقعنااللحةصبافياعنر

رغةعنبانيوعيهالنلصئالاجمالىالىدلماثمالعغيغةفى
خنجااوبراواةءابئنبانوابىهاصمىهنجهاسوى

هدثويرةفيمنالنبىاصبمامئمنوألكاتههواللةكربمعلى
ارس11ألفطاهداشةالومنازكأغبرهنفبروهالز

ءصالاظإلهافاهمآودعودصالمافيعنوارثااوفدكاعىفي
عنهورالمثباروايةذالخاعندصحمااخرىيكاتارةةورا

فةهوصةصضامائرنورثالااألنبماثعرءاخنصاالإلضى
نقانامبمالنومالاربهوهانىنالقىالسابعانلالف

عقااللونعوفاابوألبهرقاقحمانقاتدهمبلقيموقألالكفرقال

فنالهمالىنجفسهمضىوملبهلفاننهمأصااللهرسولاعطعامما

دإلىخلألفتهالجعرؤاثاجتادكالقدوباسرهمالحمابةواففهو
اظعنااظالفمنهمأالمجوسيةاطالقوادبمواألمرالاسباياا

لظمنافاسفناواوتحةإلفآباظعركلطرابىصيع5قى

فد
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صاننىلويالكرأبىبقوقفانروارتخعغلظفمالاعلتواجقد
زمانهمئوغوقداهاكمخيزبمعلوليتااقياهةأجميبئ

مظسمماللهاواالخؤودإبهيراثهائلفىفيهاختالفات

نصفبهابردلمافاراثمابقدثحدواألسنانودياتاالصابع
قعالىاللهصواجمماغزووأروملمبةناطةاألثكرهمااهموانما

ونبصدكلهمنواوناثمالهواسبايااوممزتيخاادإعلىالقوح
والنتالعربداشهوةالكلهوظهرتادصةاافتمحرتوعررأقعن

كنيهااالرواخعالفالررىاصفىمألسعاكانرالفاجمأ
المواشظمعيهاللةرضىكاتجحةعلىهماتفقوأحئ

الماليىوامالاتوحإمزتوزهاةفىادعؤاتغتىاو

افاربهانغربدبابعطوعاهلهمخاقااحنعلىاظافاوعاشر

قحتويرعايهحخجارواوهفريخنهابرسبوارفديةابنىكا

بئلىاهمحاكلهـطداناامياخذواوصحبرةاخمالفات

لالنيطردانبحدهالمدايةاابئالحكمردنهاهاهي

روبمرابىالىذنفحاندوولاللهطأليدرسولبوكان
اربعيةيمناباهقاههـعنعروعفااذللاداجابااالئهساايام

بنحهالحكبئمروانىبحهوتزلاربذهالىاباذرنةهاءوعنافز

ونهأديفارالفهانئلجتوفدلهافريقيةغنمائمخسلمجهو

هءدصمانبىأهدرانبعدسرحابىبئمعدبئعبداقهاؤا

احدثحابعراعامربئامدوتوليشهباعالهامصراياهئواتو

هعاوبةجنوداهرانوعابهنقعوامماذكغرالىاحدثهافيها

البوفةلعاوتاصابىوصعدبئصاماهلطسنيالةافهبئ

بئاقهوعبدالبعرةملمامرطبئاقهعبدوبهجمقبئإولبلأوبعد
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اقحئرفضو4اوتوكلمصرالطسرحابىبئسعد
جرىالدىاظامنالقنهثارتودارفىهظاوهاتخلوعبهفدر

نينألمؤيرازمانفىشراطاالفاظبحدتسألنولممليه

خروجفاولهاليحهوعقدمليهاالتفاقدبهههواقهكرمعلى

القخالنصبئمابصرةالىعايثهالثممكهالىازبيروهء
جمرهمااذوناانهمارجحاقاطوطابخربذإاثوبعرفمحه

ؤواالنصرافوفتوزجرابئفقخلهيرالتفامالرافحذاهرا

طذهوااهابالنارهتةصابئفاتلبعمرهصعاالنياصلالنار
عابعداماوهيئفخرافكرافياوفتمبالحكمبئوانسفرما

واظالفتورجهاذلبصدتابتثمفحلتماعلىعولهفكلرت

افيماعلىلهواصروارجإفوعاصميهأوحربمهعاليلهشبوبينه
الىانرنألفهءوبقااثشعرىهوسىاباانعاصبئعروضادرةو

إنارفيهأالئمراهلنبوبيضهالف19خذالصاشعهوالوفاوفت

لةوباطههعروفظاهرافعلىمحهاضلاونصعبذوالوعقدأبانهروان

ءعإتانروارصأزهانهؤوضهـرئهقواطالحغامععالكان

نزيدبئوكىاتبؤدناصودوقيسبئصاالهلة

اقهعبهثالحغهفىالالتزمانهرفىظؤلذلكوفرهمالطاق
وصدقالصعهوانصدصاالفربقينومنهحهجماعهوشابئ

لوهبغعناظشمالمحباثانفيكطاصلالنبىفوليخه

هاالهاقىفاألااحدهيضبهأالىدبهانرالنهوانفسعت

نموعدهاالهائواالضلألفاالمولفىاالخنالفاثاقوا

الالضالثافاوإالنجاروباالشاقكبتاالعامباتاقولاهااحلى

باالتفاقتثبتاالمامهانآلفنالعيهوبالنبهاتثجاألهامهبا

هصتبمأوجاعهاألمهعلاففقتمنكلباهامهدآلواألخضيار

هنهم
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وبسرطمقيمذهبعلىفرشيايمونانبعئرطاهاوهطلقااهاهنهم
قالوسيافااخرائعامئرألىفومهذهبعدثهياهاطونان

اوالبوهروانضلرفدهيةواوالدةوهوثطباماههفعاالباالوال

عدببىانبشرطنهواحدعلىزهانكلوأقاوارجوان

خذاوواألهعاعالكمفىالعدلسشنعياومجرىقادهمامهقنضى
علىبعدالاخبانصلبتاالمامهانثوهنفاوربماووخلهو

هموهزفىالحتغيهبئمحداصهعلىنصانماقالمنمضهمالحمعلبه
فإالويرجعبلمانهةاىهنلخهمبعماخملفواثمالكيسافي
ابةالىبعداالهاههقتهواهاتانهقالهنومنهمعدألاالرضهـا

وصههعصفاتبةاالهامهتالهنلخهمءهؤالوافزقتلمئمءابى
خبرنئافىواخنلفواكبرافاانحغلتآلماوهضهموصيهبحد

هوكللظمنونهمهدىاكسهعانبئهرناتقالكالخهم

بهدىالحرببئعبدامةهوقالعنحمهمواسبئعبداللهبئ
جعفربئبئبداللةبئمعاوبهبئعبهداللةصآلمنهمو
ويشأولونرجلطاعهالديئأيىاونبئموهؤالابطاابى

بالنثاصربفللموامامنمعبناعلىكلالنصرعاحكلم

فياالهاههوفاليهأواالحنعلىانصبالظالحنفبهبئمحمد

االهاههاجرىمنكمهمملفوااءعزالثمالحبهةونااإلخويئ
عبداقهابنهثمالحسنابهباهامةبعدفقالتالحاوالدقى

المنصورفبقنالالجمفيخرجاوفداالهاعيهأابراهبماخبهنممحدابهثم

اجرىهنوشهماالهاممحمدبرجعةيفولهنءهؤالوساباههفى

العابدبئزيئعلىانجهبامامةبعدآلونالحسالدافيالوصبة

ومذبهمزيدابنهباماعةاريديةفقالتدةاختلفهاثمخكليهنصا
اجباهاهاكانغىءمخاعزاهدلموهرطخرحفاطكلان

8
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وففهنونهمالحنأوالدالىهامةاةرجوعوجوزواعإ
فىحالههذمنكلامامةلوظقمسطمنوهنهبارجعةلوظ

ملبهنصااالفرعلىبئمحمدباهاهة1افقااالمايةواها5زصاتكل

هناوطدقىبعداختلفواثماليهوصيةمحمدبئجعنرةباهاثم

وعيامىوموعبداللةلواحمدخةوهمعلبهصوصاك
يلاسملىداطقالمنونهماريةالبوهمعدإهاعةتالهننهمف

عإلهكاونفءؤالومنبهالماروهمايهتوهقىموتهواناكر
الىنثادةاناوالدقأالهامهساقاهنمموةبرضهونال

األفطيمامةمبدباماهةلظمنونهماالحمعيليوهمهذايوهنا
ةباماقارهنوهغيعقبولمهاتالنههوتهبعدبرجعفوقال
صوهوسماالقائمكمصابحيوالدقالاذعلنصاسىمم
تالاذبئبرجوقالعليهاقصرهنتهماخاخاهولىثمإنوراةا

قعدعهاوهنهمالضوروهموتهفىتوففهنونهمصجمةلم
ثمالقطميةموهارصاهيهمبئعلىابنهالىاالمامةوساقبموته

مزاالهاهةساقواةعشرفاالثنادببوادكلفااختالعوأهؤال

الىثمالهنابنسهالىنمعلىأبةألىثممحداصهإءاارضالى

ويرجعبلمهوصاواتاوعمئراق115إلمننظراقائمادمحانجه

نهااطألىاالهامةسافواوغرهمجورأملعتعدالاالرحنىذلجال

اواوظعلبهماانوبااعاوفارجانجهباهاهاوافاثمىالعع

والحوقفاالماهةسوقفىطويلخبطولهممحمدحالقىبالمنعك

ففطانيطبدبادجةثمبالغيبةاقوالاوالمعتبدبارحهوالقوال
مهـاألمولفىاالضالفواهااألهاهةقىالفاتاخجملة

دمئاوغبالنئابمحبيمابدعةابةاايامآخرقىنحدئت

الىثراوااظبرإنةاوانكاربالقدرالقولفياألصارىبونثاو

اتدر
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صبيذاطتوالؤالءمطابئواصالممنواعلىجوراتلىا
عروكلنواقدراهائلفىعدهزادوعببدبئعوولهوىلفهالبصرى

باهاهضهالوظعراكولىثمايةبئايامالماقعىيزيددعلمن

عروغبرفلقطواللناسالحبنفتلفقطيوماصورالىومدحه

أتءاإفدربةوابةالجبرن4المرصوطوارجاهندبةءواو

بالفولاسناذعنوعنهموأصالوأعزنازمانقىبدعخهم
عدزبدبئلهلمذوقدهعترلةابهواوهوسىفيهأايئبينلةبالمنر

رفنهاوهنلةمحزكلهماربدبةصأرتفلذلهامتهاألمولواخد
النولىوىالنبوقاالصولفىآباةبذخالعألفلىءبئزيد

ذفابعدطالعثمراففةسينعةنرابوكؤةااهلشوهم
اطتالمسأمونايامفسرتيخاهسافالىمملةالمتئخى

باصمهاوساافنوناهنشاوافردنهاكالم11فالهجمناهها
سعيةهىعلبياونفاظوائهااكلعرةهلةهراظالناهاالثا2

فظنهمفىافالصفةالمغابلخهمواهاابلماسعفسابمالما
امذيلاابونفهزادفانوالكالمافماقوبالمنملغاعاهمفؤنمن
بعالافىتإبارىاانفىنةفلراواةقااالكبرمثفيالفاا

فىبدعاوأبدخذاتهقدرتهوبقدرقادرذلئهوذات4وع

االرزاقوجاناالواصدباالقولوبادااال15واالرادوكلألم11

وابوهاتفاأاحفىاظواتيممأطبئشامبينوبينجرتو

كلذاالفىوائاهالهنيلابداحتادىالىوانمئصسامبصا

برمذاهبئفرقىاغلىنالحضمابامفىالخظامسياربئبمابراهثم

املبهعنوافدراوادفكافايدعالسلفعنانفردوافاليسفةا

عوانبئىمووثهروابوشبيببئمحدابةاومننذكرهابمائلق

ذبمايمفااألسوارىهوافةوييصبئدوأصدقاطضلىاةاو



اثهوأنخبيعة

الجحفريةوفىاالسمجحؤابىابافيةاالصوكذلئاالبدحهناليه

بئسبعةبدعهرتظثمحرببئعفروهبشرجعفربئبئجعنرابا
ةىالفالمنصيخاطاأوالمبلئهطواألفرااخوادباافولاهنالمعغر

ذكزلواذالاطةاتعذيبعلىقادرتعالىاتهبانوالقول

هوسىابولهاللمذوامحابهمنبهتفردمماذشاغبرالىظالمفهو
همنالمجازاقرآتبابطاعنهوانفردتروةارأبالمزدار

السلفلىءأتالتشدباكثرجرتايامهوفىوالبالغةافماحةأ

صاصبسوببئومحمدزفرابوالمجفرأنلذلهوالفراقبقدملقولهم

بئجحغرصاجاههثمبئوعيسىفىاألسجعفرابووالمزدأر

واالممافراعروفيهئامرباكاضافىباألوممناالحرب
االماهةاناوابةعنهاللةرضىمحداماههفىدحوابهامن

انعلىااتفواالصمطىاصوابهماحرهعناالمةباجماغاالقدشال
دومألىكونمغوكعنهاتجلباثاثسياهعالمايكونانيللمجتحالىةا

اصعقىاعيمىباطوىاعلىبئاوياطاظالحمنوايوشيئا

عزهبههبتذهبهونياطةنأالباايميالمذولدمخالابارهاثم
نجروعروبئالنيرىاشرسبئوغامةاللىسادبئهععرواما
دطةءواالارأىفىفأمنقارواحدانزءقىنوافقدفااب

بافاابعلىابومتوالمنأخيونلرهانذبهسائلابهماطنهنغردبئ
رصوافدىاباالحيهأابروالجارعبدءتافاوهئامابووابن

ابندآؤمالال3مرونئوجمسائلعنهماوانفردمابهماطرق

والمنوكلالوائقووالمعممالمامونوهارونباسيةااانأللفافن

وظهرتةالديالهنوجمامةعبادبئالصاجهكنؤوالت

الفردوحفصعروبنضرارملمنهتوسعالمعترلةهنجماعة

جهمفبغولهساةفيالشيوخخاخااناخرفيمنابخارواطسين

ق
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بؤتالجرفىبدعنهواظهريسباربئنصعرآاباقىصفوانبئ

نبوكانبمرواهيةبقهلثآحرالمازفائاحوزبئصاللقنلهو

وكاناصفاثافىاختألفاتزماقكلفىالسلفوبينلةالمض

اقيامحالمدصلةكلرمماقانرئاعالألهاعلهياظرؤهماالف
بذاتهتائمةئافاتماابارىاتصظثه0فنصناشةايرنو

ابالبظواهرنتحلضمموطإفاانألماتبصفاتخبهومن
نوظاهرفولعلىمالفدفىلةشالىاونويناوالسنة

المحاسيوالحارثالقالنسىامباساوابواالكالبىسمدبئلتهعبط

علىالحنابىجمأهئاظريوصلزهاواهتهماتقاتاههماشب
لمسبحكافىالجباقعلىابىاسضاذوشاألشعرىسهعيابئ

طماشةالىانحازومتهفاعرضمجوابعنهانجرجلمورااهـارو
متفردامبامفهاذفصاركدألميةفاعدةعلىهبهمهذونصرايسلف

البافالفاصرابىاقاحمااضلالمحنغينهنجماعةطربفنهفررو

وابثافرركبئحرابىواألسناذاالمعفرافيقااسابىاالصضاذو

لهيقماسبسحانهنبارهدمنرجلونغاخضالفكثركمب
ضغثاهذهبكلكحاهنقدالعمقليلاالكرامبئاللهعدابو

بالدحادوروضكرجةاغنامعلىروجهونابهفىوانبته

ببمحودنصرندمذهبانلثحاروصهناصظرظمنخراسط
منوالشيعةالحدشاباعلىالبالدوصباللطانكتكيهةسي

حاشاومجعىهيوانروارجهذهبالىمذهبافربهرفمجي

منامالمااهالمذابءمقاربفانه1113بئعغبر

األسسالهيةالفرقمنانحلاوواهاالهاهلوالمالوإدياتاتاارباب

تابلهليعىوممااالولىالصابعأمعآلكنابلهممنكيرهغو
وعبدةوالدمربةاالولىإفالسفةامشلشرعيةواحكلمحدودألو

ول
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دبوامحابهااربابهارستافااكذكرفدابراهيةاواألوثانوبكوا11

دائريمالمانفيماانثمعوافبهاومتادحهاعنبدئالالفص
المزاهبثهناصانقلمإصااهلاتاوكهواالثباتواشأممأ
اقءقدءااذااالنسانفانااألاهلالىوالدياناتاهلألى

برأاوسعتداغيرمنتيحافيهيونانفاهاقوالاوقال

والمطغوالتسليماعةوانوالديئهطيحهغيرهنفدلمشفبد
المالنيعنبراظفىدعهتمحدثأيهيىالىوالتديئهر

ربمايمونوبرأىدادباحدوألضهؤعنوأعىثعغاا

ابواهانباتاتفافبامذهاوجدفدلدامةغبرهنالشفب

وباطلىحقهفىتفكراندونمتدفتباطلقااععلىاومطه

لماالتصتعيدأيهونذفياثهاوفيلالضوحاب

قاداطشهدعناالويقايأبصيرعلىإالضاذبعاألوعوفائدةعلى
ممامخنبعأيهلمبدالمستيثوتاورفيحقربمعظشحرطلهنوهم

كونهـالنحينعذوكبفبئاالسضنباطوضحلمانشعرطعلىاسهحفاح

ماوتبسنفالذيئدلمهالفاوراتالبقوهأالهحصلألنهقيقةستتدا
كرولةالمفهممالمشاإرأندونفالىلنفاليمعظعننهم

بشرائعيعواونالوهمابرأهةاوابئيةااوافإلصفةاثلللنبوات
ايممقالتكهمحئضليةحدودأيشعونبليةاصواحكلم

اشمرعيةمباألحآلهاوأنجواتباقائلوتاهيننيدوناثاملها

منالمالولةالديااربابيهحثايتوالقالبةالهدودباطقالفقد

ئمىفىهماضكلمتابفبهةوممنكعابالواهلينالممم

اعةواطوالةواطنيفيةواالسالمالمنهاجورعةاوواللةالديئ
بخضعههعئنهاواحدولكلالنهزنيفىوردتعباراتفانها

عالعة11أتالدبئخنهابوفدالططوااخةنوأفقهاوحنجفة

و
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فدواالسالماللهعندالديئاتةنعالىتالوفداالنعاد

يومسابامئبروند8اثأتندبئبقالالجزاجمنىبرد

الملئمهوالمتديئالةيمالديئذلناتحافقاالانادوالحاد
قعسالىةالوالمحادظاضنادابومسابواطءبالجزاالمفرالمطع

الىمحضاجااألناننوعنولمادركاالمااللمورضبة
لمعابواالسنعدادصامشهاتامهفيجهىمنآخرحاتجاع
انحاوناواقانعبهمجسالشكلعلىيثونانبحباالتجاحوذلئا

ورفلهثاامااونابباويكصلىهولهماباصايعفابكةحم

يوصلالذىلمصافوالطربقاالملةهىالهإهذعلىاعاالج
تئاملىاالتفاقوةوأ4ءاشروااجهواكالحهأهذالى

وهنهاحاثحرعةكممضجعالنالكللىتههاقالكةأطاهىالسنة
مخصوصعايهونشارعفعاالبرانعئرخهوسعرعانلةوضعيحصورلنو
افىصةهـاالشثونوربمادفهلىءتدتإتاتاللةضدمن

كمبرىااالملةانااثمضاخرجونورعاهالزهةنكونوربماالدعرى
المبؤتغابلقابلالئفيةإلحفوهىالالمايهءابراهمطة

انداتبحةوالعنراهبمالمكمايهلةنعالىاللةنالالنضاد
ءنوحابهوصىهاالديئهناكشرحتعنداللهقالنرخمن

ألسالعليهمادريمىووشيثآدمهااشدأتواألحكلمالحدودو
ضاحااذاوباكلهاوالسقالمناهجالاواالعثراغنهتو

لعماكلتابومانعالىالةقارالالمصهبمدوجاال

فبلوفددبضااالسالملكمورضلتئةعبكممتاونم4د
ابراخمخصوأالحمانالثبمحاقنوحوخثاباألحماآدماخع

وخعباننأوبلعبمعىوخصبالنزنيموسىخثانمببحهماباطع
االولالتقدبفبةلثميمابراهاجثمملةمليببهصايالجعالمصعطى
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مينهاواحدكلممعدقاونبمسثاثاقبايتقديرايهملوا
اظقاعلىاعىللتقديرااسالفةاالمتننوالماضعبةالشرافعهنيدبه

حماألبعاركهمانالنبواسيةهنرالفعلعلىلمدبئزتونجقا
ليستدلخلقهمثالعلىدينهاسىوجلعزاقهانوفدفيلكيرهم

وحدانبةعلىوبدبنهدبنهعلىبخلفه

العثرعيةمءاقأمختلميناالفروعاهلبهرأ
االجتهاديةاصسائلوا

كتابأااالثينالىتعوثرجماوأربعةةارواالجتهاداصعولاناع

رهاوانحضناالرهنهةانلةانماوالقيلىواطجاعوالسحةو

منهموجوازاقباعاواالخهادلاوقافراحابةاااجاعمن
حادثةماوفتاذاانهمصلقدتواقىبأاصافانايصا
اقهبمنابأوااصوفنهـاالالىفزعثاحراماوحلرلهنشرجمة

اطلمدئةحكماابروكواتاظاصنمانجهجدوافانتعالى
لهمروىفانإضةأالىفزعوانمافبهمجدوالموانلهعفضملى

فزعواالخبرامجدلمانوحكلعلىوتراوااخذواخبرذنثافي

ئلثةاوائيأعندهمجتياديةااالرصانفكلفتايبهاعالى

اجماعهمعنضئاالخذعليناوجباذااواقاةاؤبمدهيولناس

اجماعهيانوربمااجحهادهمهحاهجعلىاكلىووانفاقيم

نجهبرصر11اللقاهاجماطكلنوربمااجنهاديااجما4صادلى

ملىمالجاعشرصةحةاحفاالحميعاالوجهبةادسباأل

أراشدوناالئمةهمالذبئةامااننعاوخنبجاعافمك
الضاللةعلىامئالنجخمعدبالنبىنالوفدضاللملىمجنمعينال

ير
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ألالهاخقدجلىاوخفىنصعناليخلواعابخنور

ثبتعناالامرعدعونالياالولأصدرااننعااقطعاعلى
أانفحاعفدالحادثةنفىفىاخثااذلمايكونانفاهاونوفف

انقىالنصصونهـاناماوابهأمابسنندبياقكبرمنهاحاكه
نثاايجاعسعنندلةوباببدعهاكلجاحومخالفألحمجعاعاأل
ممذدوالمرسلةاألحكلمءناتاالىفيؤدىاالومحالهالجلىاوخ

مخصوصنثاالىهمعتندوهوايضااألجماعواقياسواهاداثج
رجماوةاالىقيقةاطفىاالرخهاالضولفرجتتهاداألأزفى

الحراسثانبقيناوقطهانعوتعالىاللةفوروصوأحدالىيرجع

فطحائاوالحدوصرابيغلالمماالنصرفاتواتالعبافىاوةائعوا
صوعياواكايفايتصورذياالنثاصادنةكلفىيردلمانهايضا

لهأليفيتناالومامناهةغيرالوقائعوتاهةصاشتاذا

يمونحئاالعنبارواجبالعاسواالتجهادأنقصحاعياما
مرسلراالجتهطدوناناباليبهوزنمعهاداةحاكلددب

واثباتآخرشرعالمرسلاقيابرافاناثرعاعاضعناار
فإلمرححاااءاشاواآشءطمح بوصعورعرصددوصبرهر

مءمئراوممهناالرذهـعند31اؤبحدوالانهدابصصلي

ذمميمكهمحثالمغههنصدرصسالحمعرفةءسةلمدئاأل

راناللوااضاوادتعارهواوضيةاإفاظاألإيناقييروربالهاخات

صحوىووالمفصسلوالمجلدالمةوالمعاللغاوصانلىوامأوا

يملماوبقةباللطوهههـهعدمايددوالكالموهفهـومالبانر

محصل31ائاآللهفةالمصهذفافالالصننحاعدلماخئال وى

الصنعةغامالىيصللمواالدالةاأليؤمنىاك

منوهاؤردمباألحالقماثخصوصسااقرآناتفيرمحرفةثم

93
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سلكوابهفالعتبريئاصابةامنوىومااالتاتععإقفااالخبار
االتاتسانفسبرجهلولرصدارجياهنوانهعئواىياهحا

فاناداالخفىذللئاوضؤلملصايقوبالموامحعلتحلئالئ

القرآقجبعدةيتعمولمالمواععااتالاليدرىكاتمناحابةاهن
دهااصاوونهااالخبارهرفةثمدهنهاداالاهلعنتو

هردودهاواوهعلحوخثقالعاودواهاءارواةولةاخاوالبااالحاطةو

خاصةصادثآفىوردعلمرهاوفبهااظاصهاوقاحباطهطاو

ربواكاواجبابنجاانفرقثمععالكلفىعاصوماص
وهالوهمن5وعنهذأليئحئوالكراهةطرواظةاالباو

التابحعنوحابةاياجماعواخفهمصثمبباببابعليهالنحتلطو

ثماالجاحافةمخافىدفهطااليغحئصافياالمحدمن

طلبهننجهاالزددوالنظروصبفاالقبسهوأضعتص

أوشبهيهعلالحكمديقانهصايستفلنيهعئطلبثماوالاصل
هاالبدائطممصثاخفهذبهعاطفيالفااظناعلىهغب

حغاقىوالتقليداالشاخواجبحهداجمالمىنهديكونكأاعتبارها

ذعرقماشلىتهسادوالمسقيالىدتلمهحذكلواألصاىاله
لهساخالمحارفهذالمجنيحصلفاذااأتاههعلهرصلفهو

اخحرعافىسائغااخهادهأيهاادىالذىكماطويالكوناالجغاد
الخبراستفاضوفدبنؤااالخذوتفبدالعاىعلىوجبو

قالكثمبمياماذفالالنااذاءبضلماانهملاتجاامن

نجدلمدأنلظاقهرمولفبسنةقانجدلمفانلظأهةبمتاب

رصولهرصولفقالذىقهالحدصالالنبىقالبرأيىاخهدفال

رسولىبهفالانهوجهـهائهلرمعدعنروىندوءيرضللما

اناسجمأاقضفيمةارسوليافقلتالنالىقاضبالاقه

و



35االدبانوالذاهباةاألممأاعمفا

لوظصدركطثلاهةرصولفضربالسنحدبثوانا

ينءفصافىذللثبحدفيشفاهامافبتوفبهاهدما

االصونافىهسديئابوببتفىاألصوالاهلخافأتثماثين

االصولبةلمسانلةقىظراتاانعلىاالصولل15ةاهعافروا

بةطااليأميمونانبصبةامطهاالبفبنبةقليةاااالحكلبمو

حفىالختلفانيختنفانبهرزوالبعينهاحدفيهافالميب

المذكوراققابلشرطملىاالثباتوبافيواالخنالفمأحقلىعة
الوقتقىيثبفهالذىجهءإامنينةخراالهايئبتهاحدهاعىبيهص

سوااباطلواالحقووالكمذباصدقااايقتحاناألوهيثتالذى

حلاواالمالاهلبينأواالصالمقاالصولاصنالفاالن

الصعدقتواردالمجنملفهالخظففاناالصالمحمنرجةاف

احدقولصلوصواحدحالةضاهـعالعالواصوابواايهذباو

فىزيدلبىالثافاوقوالةءا11هذفىالدافىهذفىزبالخبربئ

صالدقاالخبربئاحدانافطفاناإصاعناهشهفاالدارهذ

فيهوألطفهمطخاطانماعاالمجتمعفالمحنرناإذتوالعاق

معئلةفىالختلفانيخنلفقلهاكرقالدارفاأليمونرادارازورف
نحبمعذنافدااقضيهأاتضابلشرطمئتركافاأللىوقيون

االدسزاكبرصبإمحهماانزاععويرتةشاإزالموببأن

ئماللةصفىلنانادذااثلملاطرنجأثااحداالزأعاابصا
نحالوقصقالالذىفانتاالموقباكواحدهحنىعفانواردانليما

اكلماتاوماوسانافىاالصعاتواطروفموالكالمانارأد

الحروفبردئمبملوفاإصنالاذىاومخالوقوهذافالالكعابةفى

منىعلىالخافافيبالعنازعنجوارداخرنجمحئارددوانماارشمو

شعاعمالاارؤبهنالفىاكنانارئرمةبعلفىذئاوواحلى



هاناالكرخيئةم

ادراكةالروثفالالمئبتوثالىءابالراقفىبوزالوهربالمرفا

اتاالثبواتىنواردفاثتالىارىإباهتالبوزومخصوصعاو
فقاناقيويةالىحتيمةانباتالىابهألمارجعاذااالواحدمحنىا8ع

إممالماهلةفاوكدللثوانباتانعابمفثثمهىهاا17علىاوال
ضثنواالباتااوانةيقكلمانهثماكلألماهاهيةتاالىانير
دبئكلانالىاصمبىأناابوصاروفدالفحنباننصدقان

نسددشةالمباةهفطفماادىلىئههصيباألصولفىناظر

منامعابانهأالاثبائاونفياةبنانانوفبظوراكواخظرا

عنانرارصنواهاالفرفهناألصلرمييىقىهذادجمروانماوجه

توخعالحمموكفرهمعلىاشواآلصوحااكتقررتفقدالملة
اناالاالطالقعلىمجهدنلظركلتصويبيقتضىمذهبمسياقا

فانلكلوتصديقناظركلويبتصعنصدتهاعاالوصوصاك

المصيبإتهمتضههعءاالهوااهلتكغيرفىخلرفولالصوييخا

عقلىحكموانصوببشرىيحالنالكفيرالنببنهأحد

لمفناهاهقومففمخاوضالممفرلمذههشحصبهبمالغفن
اهالن5واحدبمفالةهقالةوتذهـكلقربصفروهنحغر

ايهودباهةاكتقزبوبالموسدريةاةابكحقرثوالماللءاألهوا

اكلويدحةالىهنفيءهوألخثمتاجرممطاخصارىباةارأفو

قىهلمباحهملمحوانصيلباقممفرلموساعلنوالذبيحة
انضاليلواتكفيراقىاخالفهمحسبعلىمناافىااختالضوخراال

لرصىنناناشاوعدبغياالحقاالهامعلىخرجعنلماوكق

اللتصهلالبىثممحفئابافباوأجهادحمىتأوبلعنخروجه

وعندالغناوجبتلماكليهانمنبالبىيخرجلماذامتةااهالففد

وانتطاالعنارجفاسمقاونحفهكبمالمحنبىضقالمعزلة
4

ا



9واالديانالذابعداالمافزاققى

اسنان11اعاكنوالمروفااطلىواينهأتءخووحركان
فاخنالبواقافروعاقمدونابئوامااضانوااسبفبااملوأاللحن

غلباتهنالننلرفاألمرافعوواطامالحلرلهنرمبةاأماالح
اصلعلىيإكأذلئهوانماافيصفهدكلنصويبيمثنيثمجاطونا

االموايأمنالامصادثةكلفىكمحتحالىللةلنحثاناوهو

بعينهكاهاحفيالمجصهداوقأئعافىلىقهللةحثانالىصارهن
االفسانبهاكبخهـحركةفاكلولىطرووازهادساالفبله
واألجهاداطلبباالمجخهديرتأدوانماوتحريمتحيلهنتيهفعم
شىءفىيمدذأندبطواالخصلوبءمنالبدالطلباذ

النصعحعابيئالمحهديؤددولهذايمقلالالمرسالإطلبفامثئالى

ارأبطةبيخعليهساالمجمعلاةالمبينوتوماتوااظواهروا
المجتهدفىيذتحئاصوروامحالىحيثمناتقريبااوالمعنوية

حيهليفجأهطلوبلهيمنولولمعليهقالمعةفىهاظقاهلفبه
كاواحدالممببالمذهبهذافىاوجهأهذاعالالباف

عذرنوعمحذوراقبانوانالماوبماطؤهديئاب

اتعلىفاكزهمالآاالممبنجحينهلئمخهاداألفىسبقهاذلم
يخهانالمرصلىةمناالصولبنوهنيخهالثواحدفالمصإبنإتال

احلهفىظاهرالمصمخالفةانانفبابئفىغلرفغا

باعبزوالمحسكليألتلجغالخضأهبعفالمحطزموديئالمجن

ظاهرالنصمخالفةيمنلموانبعينهمصيبالظاهراننثاوختاف

اجمهسادفىممببمنهعاواحدكلبلبعينهصابهف

محةفيصافيمالةهذبحينهألالحكمفىهمببواحدهعا

األجنهادثممعضلةاتضةواالمئلةوروعوالةاالصولقىيئالمجتئة

ئخعبلهاسقلاذاحئكيانافروضىالهنكفاالدالفروفىهن



االكوانخببئةيه93

عصواراهلفبهقصروانالجغمنالغرضسقصحد1

تاذاةادثاءاالكاماالفانيخعضطرعلىااشرفيوبزكه
الببوجدولمالمببشملىببالىئرتيباالجخهاثعيامزسبه

اذادجمتهناذابدفلألفائمةاواالرطلةطمأالنت
ىاماخلرفألىهماءواخدكلهااادئمدانابدا

اذااوكذللخراالصدقإتمابألحدهـيبهرزفالاآلخرداتجهطهالي

ئمأوخعارجوازالىدحهاخىاتوةحاثفىواحدحهدءهدا

صهادباأخذثانلهبهرزفلألاخروقتبحبنائةاداطانالتحد

واهااالوالفىاغفلهعااصافاادناألفالهيدانازاذضاالوك

هبتبسالهافيرزهبهااودابئالقاتعبذجمباىاا

انمجرزوا11ئأفربةاءعالاناالأالصلهوهذهعبسالهمن
ذهـاألىانصضىاطوايخفتاببمذصاألنئالحاىااذيا

المفئهذهبزهبهءوأنلمحاىهذهـالباناطكمألناغىاك
تجهـدانكانذاولمحاذامجوزوالمافاهذخبطوخالعاالىالزدى

ويأخذرعواأللاالفيختاركأمافيالعاىاجتهدبلدقى

محالااقاهنكاظبهمومذهبهمحالقاااجماذاوءوابة

اذاأقضاهاوصانكلهاالمذاهبعلىممماطثبتلخواىهضن

ىالمحثمبادقدانلىاذاملألاضكاكماطارنمبالغتوىانصل

تداوكذااتناداالحدالىوصلقلااانيرفسبأى

وهنوظر5بزهاداالشرااسعكلفلىاال4يرفهئنفسه

اسالةمجوزلمممنوكرافااالمهداودشلالظاهرباص

واالجماعستةوااكناباهواالمولوفالاألحكلمفىواألجتهاد

قاسمناولوتالاالفمولهناصمالالضباسكعنيانعوفقط

عةاواممناباهخونعنخارجأعصلحسالصانفئوابلبى

410



113االدباتواهبالذعلىاالبمافزاقافى

االالثرائعمنشربعةتمذمبطلموئرعالحيطلبانهربولم
باناطعاصالمافىئاراالنتورةسءهنالنابهدهاالباقزأن

اوخدماسواوآااجنهدفبماصابةارأياوفدهحنركاداال
وذلئاالكاللةريثنولبفبةوهاالضتوريثهاالمراثعسانلقى

محصوروناالههاثمةمندونابئماكلوالحواالمتدمالزفىالا
بفاصعالرأىاباودبتاطمحاانالتالىدواناألضفبهفا

ادريثابئمحيهااوانثابئهافئااعاباطجازهمااهـهمثالحدث
داؤدبئاباصوصتليفيداواصابىإوتايانسابااالفى

صحصيلعناصهـمالنثالجرتاصابواسوانماهافادصةدءبئعلى

الىيرنجعونوالوعياالنعلىاالحكلمءبناواالخبارونقلديثطا

اذاالمثافىقالفدوافىااواوجدواماواظقالجلىالقباس

ذلئاهذبرانناطوعذبرخالفعلىخبراوجدنموهذهباباوجدنم
سليهالنبئواريحالمزفىضبىبئلاحمهيمابراإبواصابهومزاظبر
ابويصايحغوبابهوالمرادىالريعواييىيى8بئوحرهلةىالجير

لماطدءبئاقهعدبئومحمدافاارعاحاصابئمحبئوالحن
بحاعلىبزبدوناالهوالكبىدخابئيمابراهواوكرىصاا

ونويصدواشنباطاتوجيهاجنقلصيانيتصرفىبلاخهادا

رإقاالهاهلهموالرأىاباواتجةاإفردأصؤالوهلةرأبهعن

ةاعدبئاوشئأتجهبئثانا4نجهابىاحطبهم
زيادبئوالحن3الهذبئوزفرانقاضىمحدفييحعوبسفوابويو

المريعىوبمرابخىاعمطوابومامى411عادوحماعةوابئوىالمؤ

القياسمنوجهئخصلعناتهمالتأىااباواوانما

نبفدصاورمااتءالحوأدثخطوماالحهنطالمنذادفيو
رأىهذالناهةابوحفلتوفدباراألآحادفىءلىاباساةا

وليارأهـهافلهذنكغيرقدرشمنعليهفدرنامااحعبنوهو



األكواتخببصةأل1

كلو

فىنهاضوياهلرااتهاداعديرينرنارالوصرابما

انريقنجاوبينئروفةثاذهإفيضااقالطوالىاالجتادىكمالح
لمظراتوميهاتصاشففيهااهموافروعائكثيرأختالفات

اقملعاعلىاشرفواكانهمحئاطونامناهجفىانهايةادشهوقد
هصيبتجهدكلبلوالتضميلتكفيربذللثيلزموليسواليفبن

مامحةبعكانيونحلوأالمالفىافاهرساثاكلرماتهثاذكرنا
أوشهصوأبواااهوماهاذاستةواداالخهومباحث

ولهالماولحصفىذكزهمالمباافاحققاوالحقارطآواابخلطهوما

بئمحمدحكاىاتانماالخرهؤافاضاوفىصوقادعهن
وماالمباخهقلثفىلمالهاهلةآرديةحهوهناكريمعبدال
الانتالالهاوضاتاالمىحمافىالهقاكاحصوايمرعيهجروا

سولهرواللةزعلبهمنصوصاثونايبهدحمئاحدنولعلىبعرج

ووفاطيقولةاوالنهار5ارأفىسلعثرالهويرى
إلجبلامدى

صالاالصاليةةالثرومةااملاعنالخارجموقأل

هزالىانقععوافدوهواعالمودوحواحكلمةبئعرثيؤرممن

اتزيلابهميخاطهذاوعناالفلوالتورالفمحققمابله
حفالاننويةالوالمجوسلملتابشبهلهمنالىوابالالل15يا

احدحهاألحداثاهااالىردثفدالم11لءيماالمعدتاقىائا
خربهيوإمخىهحهـاذمامواهداعقدجمؤواهذاإسالم
كممظوزالبواممنناباااهالناؤهمسارىافوبهوتا

إنافرذأكلهبافيااهلىممءرغفداليماتهابفأنهمءذباكلالو
رفالعفاألىواألعبونكشاب11اهلهماتجلافقاباتان

كأبةال



ايم3انواالدالمذاهبمداالمافتراققىه

كنب11لاوكةبونواالمبالمدنآرىائطوهودااكانتفأبمنابةا
الاسراثبئمذهبيذهبوناالصباطفييصرونانو

هذويذهونالفبائلدبئونبنصأاواألبون

الماعلميهمآثهنالواردأخورااشبواطالاحمحبنى

فىضبواسرائيلبنىفاشببيهثعلىعندراتاثميمابراهـألى
رالمنالئوروظاهراالاسراثبحالىصضهاغدرارالشتواسصلبتى

لمهـاعاالوربعااهرالماافورعدلثنبانحلتاسيبئاالنة

المناشابابانةفااكانورعاليدلوئحماثخماشتادنبىةةظهاروث

مماالاياالولىإفرقالةذوإحماتةإافىاتاطصترالعاداتو

اآلحكلمظواهرلىاالشريحذواطراماللهبيتانيااافرقذقبلةو

فرونالاالوليقاالغرءخصهأاطرامالمشاعررعايألالعانية4يهومثص

دبضلالمفعركوتاقانافربؤااءأوخوجماماننرعونصث

المنعابلينبهذيئمالتفعوائغألبقانالاةقةوادوثانبماال
ةواالكتاباهلاماريمكاخات9اهاتاناصصارىاوهوداإ

معرائيلابنىشوصحملموسىنت6ضرتاناكنتيآلهواا

زسااكاواالنبرلوراهاةحمأأمبالتركلشيهأءابذاليئليءوا

زرصنهولكحراماوالحطاسنفوالاحاحخنثالمعالىعلى
كانةاالحكاورااهإءناسواهاحاومؤاجروواعظواشاناو

عيهاحيمثاينقاديالمقفةاهلتوداليمنتفإوراةاعلى

النوراصرافقةوسىصعكابمةمأهورانانهعليهوادعواالسالم

ونهااألحداأسإتتضييركاءإتضرأتاااتاعليهوعديافغيروبدل

وكيراخعلوااظنانوههاالنوراةفاحراماتوطزنراتييراكل

فبسواألوحرفوابدإوافدناالانوابذفدلمونؤازلئا

بمفمدمهبشرأنلالهياوالماعالبهوسىبهاهالمفرراألن

جمة
8



انأمالعةخبله1

وانمابذكككاحهموموافبباؤءائمهمهماسوفدءارفبىنجبنا
آخررسوللنصرةالمدينةبقربإعإقاواونالحاصالفهملئ

حئابقاعواقالعاتالصاالىيالئاماوطانهبمهاجرناعروهمارهان
سنصبمربهبمتدارالىهاجرورانبظقااطروظناذاظ

الذبئطاصحونلمجحةتيننوا6وهنحالىفووذالونوو

فىنا11علىاقهفالفةكفرواعرفواهاجآهمفلكفووا
نتاذاالبكثصيرتفعنماصالركىواكايوثابينألالفاوانما

تفولرىصاكوكانتشئعلىىافصاتلبستنؤلودابها

ليضماالنينوأيهنابايناونوهمئملىاليهودليمعمت

مهمااظمبمنماولتواالفيورااإميهواحئثئمحدم
صاذاابرانجالارهاناخررسولانييمكوإقرآألاباتامةاأل

باحممذلةاقهمنبفضبؤاوباإبهةوالةالملييبمضربت
اسثهرهافرفةينوصبنيفااجمهوداوإخناض5أهةياتبابمفرونكانرا

إماهراويةللىفهمونيةوالؤدطةاصيوواايةالضواظهرها

وشحيهأاحدىالىالفرقانهمانئمعبتواالكبمارهيفرقااربعفهذ

ةأحدبشارانوراةاقىانعلىعواأباسرهموهمفرت

عداربااوقالواحداذااجمأتقىاماإفزافصاعاومرسى

واحدجخرواألسفارفىظاهروآئاراشماذكروالواحد

بنيرفيااالرقنعئالنىالمضئصبكوهوومانارآخرفى

عبعىالمجحاعةوالنصاساخظاؤصلىأرمودويهعلمشئابضا
فيبهالمنعروسبحدحقاالمبصوثوهوالسالمعلمريمبئ

ابرأوالموقاحباضلزهروببناتظاهرةآياتالنتوالنورا

وذيةصدتملىألملة7بةوفطرتوجعدونفعىاالبرعياوها

نجوسالفكبرنعليممنونصفسابفةنطفةفيعقحصوله
ر

األياه



551واألدبانالذابصلىاالبماقياقفى

اوحطوهد11فىمااؤمالأبهااوصوفظونارثبيوغلالاالفي
اشهروئثةستبننلتذعونهعدتوأنجااككدابالظبها

اةوفبموغيرواريوناطلمفااالمعالىنهـفياايامثةو
وتجعمدباههواتصالهترولهليفهاحدهابئاسالىدتصالفاحمماخ
اكلةاونوبالالثكةوانصالهصعودنجةيماصافااوةاعها

ظثةنرتهمبارونرنةوسببنابنبنرىافطثافزئم
الفرقسافىضهاانشحبتووأليعقوبيريةانطباوايةالز

ولبىانعلاوالمدالفىهاافرهذهئهرسصاق11درذدةو

شبهلهمنواهاهصراكهذافىغرضمافااماإاصبةح

يقالفرقهموسافىاألضينلمباصوانويةااووساافهمتاببم
لحبلاابراهيمبحداالبخياةدصنتاذالعظىالملةاالكبريئاامإ

مالهايثبتولمانالمييةكألدعوومأفىنالكنلمالسالممبه
ملعكشهصااذفيةانيأللةشلاوالشفوالمامئركةاوالض

دواكلزمانئكانمنتوبمابرأهملةمداكلاجمما
جععىلملوكهموكاتهلوكهماديافيعالابالدافيياطامنمنهم
اعيعنيصدروناكااطافدموالهلمسااةمربذاناهوبذهر
الوفتنراناطنجاالالنحعاجمونهبععورابهااألنجصوأل

فياهاروهاوالشامدبلقى2هاالاهاسربنىدعوهثكا
زهانالفرقاقكانتالبمبالدالىذفمنسىهاوقلسبالمت

خفااطانبةاواالصعابئةاحدهماصنجاالىراجمةلانراياهبم

نواالمامعيدةهموالعافيةاكب11عبدهماالولىوالفرقة

آلاالحنعفبةونفربرافرفنيناملىالمذهببنصربهكلفااظلبل

الديئهرناالونىأوالعرفعةالكبرىالملةهىالئسهلةاا

فألسوصبونمبفيةاطبفررونماوطدمناألنبيانجتوافبما



ألكونااخبشة1

بلغفدشقريرهافكاتوسعبهاللةصملىحممثحكاصعا
عالألمجوسشقتاحماوالمرىفىواصطباقضوىاايةا

واصفاقاألتهمذكروالماالفىرممتاقاكدبهرهاكعيرةفرق
النإباحنةاةكمابعاضهمفرفاكاولمإطاإبملىءكضافد
هاالبانالايرنانااحءثاوكتنساتاصاجآفتفمصالىغسيامحا

صكخدئاالحزبئوبيعةلهثاألسلإلمنلزصععانأخراكثم
نطصنوابىحرالمفىإفرجاوابىكوىاعيفاءلىبئنعنو

نمءواقرةبئإتجصرقابىوىهـاةإدمبصإلحانوالىىاصنجىا
محاروابىابئاحهلبئاحدزيدابئاتإسابورقعدبئبوسف
4ةاوىاصرخاإعييبادبئوااضىاربءبئلىفيالحمن

ضرلىبئعيئفالسؤاهـارءاحمدفيهـءحاوابىسفىأصدبئ

رثلحنععبئيريازةالىو4ثوإفيحمدلىءوابىاوزيرا

افاراهـاااتحلربنمحصنبىمحيسهةبىواعاهـاضاوأ

قدصيخطبئاللةعبدبئسيهأاطخألى115قوماهيءواظوثحرهم

ىسمبهتوالةإابذهـهاعمزحماغاطاسهارقهطرسلكواكاهم
كادتولماينوردإلمهوونافلالتءصارأهماذرأوأربماسيرةممات

صاراخىاخوصائفقاطفىنضرهواللىاغندإدقمسيناابئةطرية

واختصعارازأفيعلىكتبهمطريقخدنقللواتانللفىئهرستاق11

فيننحلرقنقلطنواخدرضهـبحيوهتونكألمهحميونأهاأل

رهاألشةهفاودالمقألنالمقاماهتفىغرضاهنذلمادبهروإيس

الحأليهغورسافثتفكضداءحبمااماخعطاألطرافضجطالى

ألىصارثملمذوهنهالحكمؤتاقدفالنوسيدممطذةتابوناق

حمننلمنوفيثاغورسرأىيخهاواشاحامندامداقهنمدينة

11العوةرفىافباابهوابصعاالبصرنافدالذهنجدرجال

دةالعلر



216اناالدوالمذاهبعداالمافزافافى

وصمنحتهعيهنهواسخفادشهالحيمقالنومىمناخلىقدةلواله
فىافاسفرفمكلاهفداعلىفنأسلمفلرنوستوفافال

نفسههذبئاصاىيقولنواألنفحاوحهذيبداناالتلطف

اوصاخههنبدنهطهروادنسالاطاهذاعاروجانلىفىاسرعو

محبورانوهقتدركلعدوقدرباضكلوعابئسئكللهفاهر

إخىوألنمبواليمسهبكلوأللالشقاملنذاطصمرورا

ئهاداااتجهدواعنمةابالمججعاليههواخجاطرلمفاااهمنثخ9لما
وأماوأخألبدارصفمىقدوماأيظفييئهموشديدأ

ووصفهكناامدوىابوسفبئمحمدفبهصنفففداهنايربخ
يدالجدىالهحدتاريخوجداكثيربالفارسيةالهندتاريخلتبوهافيجما

اشنايهاوضحاالفرنيمننقلهأخرفياكابععناىاخردب
ياصاعنىدحايكطالمعروفطرةاإراؤذكرهذامئرحعن

تالممقدهيجمزمادةانأخرونوجدهافويمهاخراوواوصافها

قىاهاجرياونداااحوالمنطرفاذكرناوقداليهاإوصواطاعى

هافعلبكعليهااالطالعابىدتفانيمةطاقياآثارفىامدايجمج
حولوألالمشعانهووانتونجقوباقهبابهفىلهل05الكتابابدها

القامهذاادياأقوالابلخوالاظناظيمالهاصراباقهاألقوةألو
المذاهبعاالمافزأقفىاالكوانلعةنجهوسكلينااالكالمنخ

اسمماتاللجقملةالمممطرسالتنااختوهىءواالديات
واحدالمؤلفاعئدابوهمااخنانوهاناناألنسانحاجةصرقه

الفافيروملمنصحعهعهنبدوالشئخذهامايصنىكانهمءوا

إلمحققبنرافخائجفبهعاااتجوقدكيفإمامةأوالمنفصةاتامة
ما5اظفاهنالمحملبهأانظاربخدهاووففتهطبفمن

الذىويحانفاكهةكلمننجهماافناناناذبخنان

اربسالوجعيفىااطلفودهالفراطبمىبعبانبنقيدماكر



هاالبرلوانضإةله6ل

وجمااتااطيبابلدوجمنىابئحسنبئبسدبئفىبمعثىه

رضوانهعالوةاذاتوئبالهامةتاخارىا

نلهلوجباماطازعيقىوحشعرهاالسئ

قهد19انادصوآخرخربئاالفاصدق

لمهعدرسولهوسوصداقهامافياربه

اجمالمروضاماالنبساصيدعد

يهأالمماةهاواصالهلىو

وحداكلهالمنيبمتاألى
دهابقبندأراالىالمؤنجأ

كريموعقام5
كه5

دظهء

ء6كل





الجواصبمديرفارسيمالوابموياربهالىافقيراإمبداتول
خراصادهااقاانفإسةفتبالغامالجواباحددقىنوفد

المالناندبةااألفطاربدرويئصالهاعةاوفرريةالهاللوم

اليدالنواباصامواانالمعثابينونجلهففلهاشتهرالذى5اماأ
وعالذآلوهنكعبكلاهامويالاالخانحنمدبقكد

الئمربفاساىاامرمدرانهافولاالنولتظلهئمنكل

الذضورهمائمحااواالمذكورهالكنبهذبانالمنيفلىةالهرحمه

اواجباهوهنالباهاهىتدبخدبالجواةلبفيئعلبع

اجملرتافباالمعوالنضابأهالصودهااطبعاداوالوجملت
كلالهكفاصاظرابواألتقاناضطاشمايةفىتعالىخمدهءا

إفوائداضاكاكلهنحوىوممىفاوىجفانهلههحاضههياهلىيروقاو

هنهوبنغبدالملوكخزاقفىكيتببانفهوجديرنوطوجنسا

لمؤلغهعاواألدببايهاافتاعلىفاحرصواثلوكالماللة

ظهنراهذاوونصيبعاونراألدباهلعندنانهالثربملول

هـمتقرينيفافادروالعظآءكبرابهونوهواالاهنعد
ذاالعناالصافىستغياحمنهنانومحاسنهفيزبادة

همنظابدبعوءهنكالههمابتاوردماثلموهذازاللهمند

االحدباقدىابرإممالشجخامهفباالنحررامالمةاللعالم

والمعونالشروحبفضلهدتعثهدالذى8القنوقمحررثمرات

خيرعلىوصألمهوصالتهآألئهفىادفملىتعالىاهةحمدبعداما

وففتفالىدةوحزبهشبعنهوبهوآلعلىووامنباثخلبقمه

و



األنسازحاجةصرشهالىكحامماه

الىتصلالهاافثرابمردبرءابصعروأابصبرةانىةنافىوفو

لهوذيلالبألنبلقطةوسمجليلوافلىءالفاكرادراكهكنه
محونالجلبالواطالهلاكالموياضرهطاناالنجببئةمرف

بدلبالضلهافهةلافضمااسفنعوعوممهلواالمحالئتفض
دمهبراصاا7الرمناندرسالجدبهعاجاةاذلىاافاضلىا

الجدورصمرالههذافإفئونامنابدعهلماءوشناشثبكلاظليئ

الفدمنهويال5مملصاهخاتحنصدبقمحمدصيها

جناهاسيئاتلفروتهحطقىتعالىالمحةدااكمانهؤاق

هبديصانيانظيمذلجهوالمؤلفذالفاذاكأححضثهـهبنئرارمانعال

الىفانبديمعةهايقصرالمعافايانمنحتاافطىفىنشرا
الفرائداعاالنقريرسلفىوورالائدالضاوابدقيداجث

يسسنرجمااهيئةافنومنياألثبرافيبهمايتازربخاتعامنوات
افىاالديانافتراقانبومنيراتقهافيبيارادقافاهعمثرابوبه

اللقطةاقالابدعفالوالالمتاصاحبحالطرلفهماتالو الص

ءوامالنلمجيالهنجهاماإدراكعنوفصرنابابهاظفراقا
وبسوغجصرالنفالمحرنآنبوأنئأنهابرفانفيب

الىفىدأنالمجيزلكنهإفعبرواالفنىدررهادضثجمتعان

كانتحيثالمؤهنايعنأثرأنباليجبسرفتهمحصاجمها
افكلزسرحتوانابففهوهضالنههنوحالكعةاجل

علىخلىماراكبايقينعلىيمونمجيثالغيبزوأيافىخباياعلى

السنةعناتاقهفنلهاهبدبهـنجرجاذلمءربببالصوا

اييالىفتينخبربابهنماثدراألعابيتالىدخلوخابموال
تالساطيانفىدرجاتابهراوامعدآواالعوأالشهورو8وااللمم

ابانوالحقافاتالثمجازفىسوامحخغالمهاصلباأفاوادقائقبا
دائئؤاقلالصوأطالدإمباابمبهطابجماالماافصول



نابقعلها

بخغتبماهاهشازقىبىالسواونصلاربازهرانطروكابهق

غرةارخرةشاحمالغاجةشنفاالزيلوجعلتءالجرزاظدمته

المالحبميثوحطوالدولاألبماتجدأهلربذيخلولالمبمافىليا
نانوممفياظاالديخاعربذكروالمابثلمابعكثيرئركالئ

ابرلمامماخظألفواالممانواعداظو5البااالخرىكليؤثرهاال

جاهواألمارسلبمكانادغهنبذبابأاالنسابنفصلمع
اوضعطاوالملعكالدولقاتياتواصنالمجاببالمجبفيها
الحرامماندبرئاعلاذاالناظروقبئممااساوكادررنجظم

وخالصةاظاسالوسواسشرمنديئاوللتبفىممابهواستعاذ
لاكاباتاسالفاثنصافنجملرصلمنفيهاقولا

الكنبانالعنافساهنوبسنغئاالالمسابمتقوبهبقيمافيةا
لاوفدءهافملهلااذاإكوناشقلهبنلاءالعلولها

يطالعالانبهنيةاذاالنسانحاجةاميهغثاممانجههامجعل
الجزخبرهؤتتحالىاللةفجزىنابافاهكاهههالىء
فرالالليالىهذفىنفسهلجهادففلهباتفكعليهأوا

هذافىعدهكونابهاالقبالبالعزايامهاطاثواالبدابابداح
هاربافىجالهافالرنادد11بدروأداماآلمالدفيلتارهن

ءاسرارهمااولىابههخماثبراعهمددهناوطاشاعلىويبها
افاءفهفصعرتوانئنافالبضانباديكههنرجالى3

وهمالشعرونيذقومانفركوانءونالموثااضوبمااقول
ونبشصال

نالعلفطالبدائعكلىمقبانفالئدالىاهدت
دهانعقودبهالختفقراسطورهاالبيانهنعلىوجك
فواقوصالعنقؤادىاكنتعرائىلدىهتهاوترجت

لسافاهوقممدمىعرىحلتوفدهواردهانحلت
ير



ءاالنسانحاجةمحرفعهالىمماكا

يألفنانوفنونائدىةافانهبدتفدصطركلما

تمانبادبادةءوراممافبدناألواثلعلحاتجاهث

يانااصلقلخةاطءهاشالدبمغررزهتدرر

ناالشطبئعلىوصيرفحلألماارمانبتاريخافت

بهبانباطااحديثحئىمفبهاالدياومنوابانتء

ءناقمكلعتهاءبصمادهةرأطانتاالساععلىوبها
وانتىعدكلوكاما5ءابىناترلتاملبافأاسبعالىصدت

الرجانوقوتالطنصليههدوكهموالرىاممالتفقدء

يهالعرفانطفىقراذطإخافاصفرتيفصسغرثكلة

االتقانمنفيههاإجلابنهفااالنيرااالةعلىوعال

هاالديانمذاهباخحالفابدىلهفافدذبلالة

ءنبالبرهانعلسامااركفديهالذممداضاوهرافبهتقةء

باالحصانءالدباةلحصابةابداهمالسيدءالتنااهدى

ممالبلدأنبئاسحاملحعاشه6آثارافصعنتهند11مرور
األيمانهحالمألىشادبسناهمجدداءجاىايهلهوعد

اطنجانوااريغالهلزكااوجوارعااالرنا
ثانهنمااولاهمم9وانافافامةهالناابدىه

والئاقالعدىركالااساىدهيرىبداجثالقدرجايلامالكة

االكوانفيطباعرففاحهافخبايامننئرألزاله

تمبكلهنهااالجماكبولطائماتفكاسيرلهوسرت

فاتوصالشئدالوصمجيىباقيطفيناهدادضلمفاد

آلاالصيرافندىيوسفالمئيخالنحريراصذباالعالمةمالمر

تحريىلىوالشروحمحررالعوق
عاناضطابلذالوملهاوالببانلهوصانافيخلقلمتاد
طه



لألنايبافعاة

بسافىمدقانولهفانالصالىبصللمنوالهعااذالبنانوخعا

لهاصافظهونةالمصسائعااعظمفةالؤانكتبولنهاالحيوان
غررهاوصوأنفضعاعالفرطاسفىايثهعاكلاذهاضباحاش

اوفالمأاوإفاسالدرارإهااومألدررهاصدفو1لدارإ

فنهقكتابكلاذنالجصطةلةالم8اسلوفاضءللراطط

البدرنجماذاوقوالالموكااللوكاقوالاتكروالالنخنه
ذوالحارفحاشوهؤافهالإفاهزالوامومانورطفأا

صدبقامحمدامساضانايزثعزسعاناعلىالوارفاظلواارفا

كالموابادلباثدركالعهءبهاتحالىافهادأمدربهضانحن
هيقةااليلةابنواذتادفىانتخليمفدرنلهالهادرعدو

وصالحاعمىودهيخقةاالرفيقةالجلةفراذحرارةملىوظص
اتالفصادطريقهاحسنوسلربالباكنوابالحقيقةالى

نمعتهيهيهابالنفاثساضمواردتالصااشاتجمحوتمةاالوانحااالوابد
والتأخواعنمنرةعرصكلبقرطيهاقئزبهوانفوساكل

الجناتوطسهانمرطرفىسعاورمسبمقذذىلكلترهة

كأسادةفاالىادعافاالبددعافاكلدانجاةغروسهافى

وجمةيهصرالهصالوفهـخالهعدبدتنسبعالوالهفيفربحة

مصنفهزالالطبببكلفهويلببانفحنهبفوحالدهر
نوترباطامرمقعدمسموياايالالشطبصنوفممهوال
ةذسيادهبكلهئصردأادا3افىسئرظواجالل

ةعناهنعاورابحبنبمبنبادءاهتلقإرايةجليةشهكرةومعية

الصالمحبهموهاوالموسلنءاالنبباأمببرالإمااللينارب
ضعراجعبناصالمأو

اطانصدوربها6صلىهجالنهنئنظتامش
صاناالةفىارااومونيهزهرلامافيجفلنامه

ام



االنسانحاجةهحرفنهالىمماكه

باالتقاناالدباننطوثهطرانواراىصكنابام

المجالنبلقصةلحىصقدكلاللهذالاخنصاربالذواخه

ةالبيانحسنيعبهنماحوىواشهىالذمااهةفله
المباققرثمطربهىزيقاانبئرائقفائقء

الجنانفىنصونهناهدارايااوةلجهنأما

النانطاالىوفؤادانمفنهانمالاللةحظ

داقالعلىازرىببيانابدبعهصنفكالهياء

ءلطاتهإءكادلطان11صالملمابعراضهلمالخا
مان11عظيمللورىنافحطبخرعضااثلهنجزا8

ابربرانندىخايلالشداخحريرااللرعافاضلاماليا

ءقطثاراحبعرفتىنانابرفةاممباالت

االقوافابهرمقمليآفاطرااكلىارارهاكؤوساميه

هثانالحسنوهوهفردهالهوخلغااقبدجانسظبى

يميازكصنعدبدراعالالخ8دالالوماسوجهـهبداان

والهعانبهوى11ذلفيففبلىيكنولممئمدفي

المرانعطغهعنواعناقمجيبغبروهواناد

اقفبمسعرتفدوجنحاهداللذوجافىافدادلط

ءفىطبههعاهنهاروتراخجمرابفثبدالططرفه

باالحممانعنهمجانسهلمممهولكنالمالحفىبالحعننخص

ءبالندافااشتفئمنهفئصقطكضيهقزابيء
نببلقطةاالمنهيثدرحلىالتقاطاسلولستء

المعاقبدبحبدياناصلههعئكلجالالذىكنابال



الناللقطة

ئان11فيعليالالبينفضلالىلىءصراهفرداناتبفمن
نالمماىببهالوأنيللىطالىربالمفضالالمليك

الؤفدانتزلعةثحلإلمماعدطةمم

المعاقبهىمادقاحصناشبدىمنمحمدلىطذوالى

ارهانجيدعقدافضلادريالبراياببنلاكيطااهلتاج
ههافىابئيهونمثالعندهماهقلسابئلبسناظم

اكلعافالبذحالورداتاقافردمالعاامجرهل

نالجنطرياضىالىابشتفافديخافثعرضاعذكره

ندن11لعارضطابابالهلمريدفضعلهاواباد

حاننجتعننغيكعالنوشياالطرسفىيروقذويراع

ءافاااحدنجلهلممهرءواااقاطارلمجشرإس

ننافيهبهلىفىمزركنبهعفامبللاكجالتدير
إبخسانباوالاالعحسنأجنلبنامحهلالمأصلكص

داودعتجلوبمعانءفنوناابدىبالكلوبهذا
ءأرماناهلاخباريروىآملمايخهمحمةهنارانام

يهقاوجدطباراحنجهطرفكاطرفااورآىخلدونفابئ

الحسانرنحمفيقدكاالحفريدخابهنأطةلهيا

األصعانخبيصةاظهرتهطبكلهمنكلمناقد

فاهايطفىخللعههطمصصطبدةالبديعمنحباناو

صبوانعلىبعاووهفلمسودساهيامنثبهدامه

هاليانفاابدىنابكهنبعغوداجبادناتحلتها

ذابلفطةنئعرطيعاارخلظللذىبالطبغفاح
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