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اب

موا1طبقات

االندلسيصاعدبناحمدبئصاعدالقاصمابيإلمقاضي

ال

طناللومرصفالعربءجمفاحمفتعرححاشاشادرةااخصاابلى03االطحبقاتحمساب

ابنالفرتاللىرستاةاهوانتاوذاكفيحهايباعلوانضصقتاقا3اال

فينعارردؤطلكاففيرغبةوعلىتاحادبتاطعالتدذدفواعدةجمح114ألايماا
يخااالتارابنذحمروؤدالرحاالماويروونهونيفصحىااللداصاعلنيويناا

صرزوثبىمحمدبنعداطهعنمجريطحابمذآخ33مهآالكابةاككتا

افيالىحالمراللىاخخابشحذاىروروريةاالؤدمتماالهحصياليا

عنهنقلفانهالعبركمااكأريوسغريضالفرتابرفاافيخابهمذارفواتءو
فيفيدتينتيننبفهايرواحاطبشمنم3ءو851حرالدولنحخصرتاريخااصأل

فدعاهونالغتحمفحمتافياارسفةيهرهظيفةالحاجعرفهوحمذلكوعدركاالوب
محيريهاباتوحمفهيخااوقاااللحاتبحايفاخعاحبسيكطبعةت3اص3فيشتارة

عمفيحلويألثحؤعنةلقلال3االحلبقاتحمتاب331وتارةاينفعكيرالححم
اتووآبااءإالقدجارءاالداحالتوالتاكهوكاع56ة3الرمحد

فيالتروصهاكالخباكأكأيخاكامتاننخاناألايىااممخابممداصانعظمويع
م751ءهـ389سة183دهـلمهالموسواراحدةتارباضدنةخميخاوعتاهـكااوزبة

تطيتاتخةويوجدم76313681دنةحمبت3361عددهماحدئةأافدوا
خدامواصااعاتااجدو3051ددالهاخدصابتامفياخرىخعوحالتفيخباتوت

افلثاعلىالحغاصعدناحئعلوطنخةمنهفيعرةفالالتبالدفياما53المدد

فاطلعضااإلحلعلريقةسزاتةطرتقبلاعلفحصكدتقيخاالوراقينبعنىعندمنهاواحدة
قبلالفرصحةالتخحفلمالمصرثكحفحاتفيترحاالحينذاكمذوقمدالالغبةملعلهاى

يضتارفهاوالجىذالىمناؤبلشدماثدماتجاوزالالنحةومذهوتمزا



3االطبقاتكتابء
تجليداومجلدةالصنرةالىسزوفاربقوعلىالفارصياغلماليهشحليخطبةومكو

باالحماكوالنخةزيخهثاحمادساتحاوحهينعالذهبحواطرملرنفووخدداتق
قناذيليخاعيهااكثرلحاتاصالحخآاالتياالغالحدتفيهاوعماححنة

فيثكوالاطرواحماتجهشهرهانلاقلاانلىفالاهـالمو11

عةقال13سريطءدطبهالحلهابص

ةا113زولذيروىافىيالعااورمحسدبنحمانالىعددياكأكاعدد

وغيرمالوقتيالواحدوايى3قابنىوالمصبنتدايىعرروىهفرتواسد
بالجمايتناالةحاروارهايخاحرياوكاتإيحللىاب1إكذيمابنيخيأموناقشاهوا

اهـتتحلنلرهامإالذاقوؤالحظعليحادةوباكالحقوقيخااحدالىداالهخ
وحمولعليعلكوتوثم036301سةفيلمربدواوالدرابواروايةوالدكاالمعرنة

كأسعيدكأبعإلصهاسوم701تةإإلحواروصسيناثتينصنةشراليخاهاقا
كالضابندبعتذحمرالحديدي

اعدءاوهؤصهاايرادفيافهتحهجةاكاعالربمنوجدناه01همذا

احندصاطابممموقد331القرحاي310اء39اجمماالماساعداو431ةظنةااطا

عذة3إلمترصاعد3أنقاوالبيراأل36الصوابو053شهفياروفاتدبهرفي

راصاحواخخاجاا363ثاخاحعدتحاتأالحخرنكصفيهابضردبمءحاتاليص
111اكالسترىء3ءالاكبقاتتريفاتيهفيهذكوالهبااىماال
فيلنفسهذحمرهااتااضثحابااعدولصمءحااطاحاحةفياطوانحمساباا31وخ

الخأاصلتابوالحل4المالامراالتقابثشدعاهسروالوداعاومكماالاا
طاتصرشاكلت3ألللمللمهلللمأ11ءاايرياساىروحمذلكالخومتص

يوثالفقودةطأصذهكروالمقىثآوتاشررلىالحصآتارلصاعداناريااالسكو

ادفاتمنأيوخرجفعةالحاسلهحدضثاهاواسوأكخباسيخاضسثياا

كاالبئيبرح

نمءتمنؤ



ءءألصلمجحئصأالئيأ2
يععمررب

جمحعاناعلمتعافىالمهرحمةعحاعدبنلىابنصاعدالقاسمابرالقاحنياقا
يتميزونواحذانوغاكانواانوإصاوشياوجوبهاومغارحهااالرصستنارثفياسال

1المغاتواحوروالحباالضالثاشياةبثلث

31القديمةاالممولااحاباأ

القروتطقاتعاوفحصاالجيالساثرتءوبحثممااباخبارعنيمنوزعم

ماسبعاللغاتوافتراثالقبائلصثحعبوقبلالدهورلهـفسايخاكانواناسالان
منبالدهساتءوالمعموراوسحليخاخهاسوكانالفرساالوفىءاال

والكرجانجاهاتفيهوالذيانحاوبحقبةالمااالعراثسثحالفيالتيالجبال
ببحرالممحعدابواارمحأحةالىالبالدمنوغيرهاوقاسثانتموومدالتينورافىوا

لعانوالطاالىيوبروالثابران3ارزنوواليلقانالنووطبرستاناذربيجان

وبخاراوبلخارزموخواةمروخوسرالمرووابوركخيخراسانبالدالىوبرحان

3

3

األديانراباعيهاوزد

ابللمطاتييزااوردذهاوانمااالبرابدبهراالصحاناالجى

ازاتاألصلني



االممصلقاشتحهـحتاب6

ن3واانبتجسدباشافىخراساندباوعيرهااخئاشواغانةوفيوسمرقند

واحدةهلكةنتدحمالباهذهساصاتتعاصااوواسجمانازواالهووقارس

المغاتات03يسإلصيفييتاينوتكانوااخهماتالفارسيواحدالسااحدواور

فيذلكبعدفهماممضاخويزجهمتألجففاومحمورداطروثثهعددفيتمعوولمجهح
اصنفارساتلهكأوغيرها3إرصيةاوويةالفاالخةتالمثمناالشازسا

منبمشعوبأوكانواوالحابلحرنسريانيرنااااوهمانيرنالكاهـالثانيةءاالو
وهموالخجطحاالمواهااوهمغةاالجروفحون01االرويرنثوراوافتبيإلوتمال

ب11ةوابئاثالعروهاااتالمحرضوسطفيبالدهموعنتقالعرسواداهل

بيناقياالعربوجزيراحتناموا3ضروربيعةبدياصالمعروفدوالفراتدجالبين
والعروكتوعدتحعاالىزبيدبإلتااحأاحدنواوالزروحمامةونجدجاراط
ةواصاابالدادزردنتوبالعردبامنهاوضلوممانوحضرموتجراهـوا

سالمالجطادملساتالقديماالحمانوهوحررإلمبواحدارلساواحدها

5وغيزهممالساعاحهملواهيماصوونرحوادريس

بووهمانيونالعإلصحغلبانيةالريىالمغةاتبوالعةامبرانااالفةتفرتغ

المخقدماصربانجزيرةالمعررفاحلداعاىالعربعاحتووهاصفساماحمثاعاىائياطاسر

انكمتتواثذح7اضفسحعروربيعةبدياراليومالمعروفةالجزيرةعافوها3ذ

ذى1أءادكااللووريخةحماتلىااكتهماخاداضكانتوإاثالهالماالسريانيإلتبقية

لجةاحمقاواوالبرصانلقة6الجاوجمةاالفروإلىوكالونرانيالهااخةالثاتاالو

نجطسقةوبحلنجطشلمجرحرالي11األممنهمءوناا6وا6ابرعرواوسالىو

سحستانيريدواعتةاكاألا

ع2اخا11يهارورتحيفأمحلةواص3

تصحبفوهرومهصلأفي3

غاوهوترواشلايالصثا

فىباتافىاطديثهأتقثابم11صحايراادإخاتيواثقارأقيهذا51

نضرشهألزحاواخهاوعددانلعاتحفرععناهـااولوحمدثغيرهاالعربحريرة
دالفلعزالبروإررسوإنسبراالصلني6



باالسثنالتماوطباالصافختد1

خلكحبمكنتإالرشمعمورمنوالثالالغرثيئبالىفيالتيإواصبماوغيرهاصت
واحدواحتهم

تاالوشإكنافهمالجنونجاهاورصاعاوهبمأغبمااابعةاشاالمةو

اىاصبمحاقاقواإلراضوهمإفربإاهاحناهموعلبمواكنوالخوبةالحبثةت03

واحدغصحهاوواحددلغتهمإجحطاالغريخاااقنابركر
أخزرو2عزفزواككوءالجرحرحهمنركاصاااشحمةاخاتواال

3افشانتالااووكاصكوكاحاساوخوزاتسارجياءوالححر

ءواحدوممامحتهمءواحد

اصدصكموحدتوضبمهمحاتحاكاتواحسنداوالممتادصةاتواالة

3برافثضاعامورد6بااتاصمنجبمحارات03واخلاإبعةالىةاالو

واحإتولغحهمواحدةهامححجهمءااحال6اعاحهنرح

وتلميحسةبضسعاسجماشأفيوالبخئرلمجميهبماةكؤتعةالحب3االفهدد

أهـإوةإدباصايماايخةاتاااألصخىإتساونجةاحاااهرباحاءحأتمخءااألثحتا

ءاتادإينشوتاحمتوتثحتاحجعةاماالهذثتافالكأقصم

ااا41داراشوطبهالالشابىخااءبااا

هاهذاشوحتااردفيكلى3العافهىاحمدووعد01احااة
الشاحعتشوخطصالطراهخروخحااتفغلي3اماداعنإتفثلجقة

خقافادإألاتبعالىاححمةأبهاآصشحةعخاية3بالحاتصنلبالةو

انجةةبالماوآيتعيخباانخةااحاذبممةجةنأركايتروالحةح
اوااراهءاوااواوتناناحروااليرنامجسواونافالمى5اووالفرس

تضحغم

المعارف

تكاالا

دا

وا

بردضروألصواب

بتصروالععرعرضأيماكسلالىني3

ءالىالدللمنلدفزحيالتءشجالتاعلطهرااحوكأاألصلفى3

اعاوالالوادصالالمنواصعدهصهطاا3بلداالآمفىالقوتماطع

دللارأصااةادوضاطاصصا13رصارت

ثعلافيةالعباهـهذه



االممطبقاتتابك

وياجوجينأامندبمالمنباالممفبقيةاطومباتعنلمالتيالطبقة
والصقالبةوالالنوكثعلوحوراناوالحزروالسريروبرطاسواقكوماجرج

والنوبةالحبثعةمنالسودانواممنافوالبرابرإنوالبروالىوسوالبلغروالبرغر

وغإلمموعانةواكنج

لومالهإرتعنلمالتياالمماثاالاحماب11

والتركالححينومبالتشلمالتياالممهذهوانسب
همومسدلراواوسةمملوافخمهاعدداالممفاكثرالصينأللمحا

فيالسبعةاالقاليماقمىالىالنهارمعذلخطبايئماالمعمورالمثارقباقحمبىمحيطة
العمليةالححنائعانا2االممناحدفيهايدوراالتيالمعرفةمنوحظهمالثمال

االممالتجويدفيالتعبطاولةعاىسأخالااكعبرفهمالتصورنةلمهناامواح
حعحانعاتحسيهافيالنصبومقاساة
بايئماومساكنهمةالمعلفخمةاايخالعددكثيرةفأمةالتركواتا
افىالهنسدوصمالالصينمغاربوبين5إالصلرمةمملمنؤاسانمثارث

اطروبمعاناةخححلتهاواحرزوافيهاعواالتي3هموفضيلشمالياورالمعإقمى

والمحرببالطعنوأبحرمموالثتافةلنروسيةباافاساحذففهمتهاعالجةو
يهالىماو

ألنبالناسمئهمبالبهاغإشبهفهمبالعلومتعنلماتياالطبقةهذهسائرواقا
صهاميالتيثالسبعةاالقاليمآضبايئصاافمالبالدفيرموغمنهمكنمن

وكثفممموادرؤوسهممسامتةعنالثحمىبعدفإفراطالثمالفيالمعمور

وابعفمتابداصمفعظمتفخهواخالطهمباردةاعزجتهملذللثفحعارتجوهم

الجزرتصحيفاالصلفي
بهماالصحل3

فصيلتهمااالصل3

اقامصبعةاالرضجلواالذينتبعةومنحمبطلميوسهانقدطعليملوفقاذلك
والجنوبالماليافييبينالتياالربعةاالقاليمهذفافضلبيطةشكلعلىويراقاليمدعوها



بالطومضلماقياال3

عليهمونياطرالحووثترباالنهامدتةبهـذاانعدموشعورمموانسدلتارانهم

بهمقصلاومنكروالنرلبةكالصقاوالغباوةالعمىفيهموفثارإلبالدةالجهل

فيالمعمورنهالهالىوظقةالهارمعدلخطمنقريبأساكنامنهمكنومن
جوهموسخفممءاهوأسخنرؤوسهملعنتالشمشارنةفطولالجنوب
شعورهموتفلفلتالوانهمفاصوذتمحرقةواخالطهمحارةاعزجتهملذلكفحعارت
فيهموفثاالطيقعليهموغلبالبصائروثبوتاالحالمرحاحةرهذادموا

واكنجوالنوبةالحبثةبالدباقحىساكنأالمودانمنكنمنمثللوالجالنوك
هاوغير

فأممالحلقةهذهمنالمنربكخافسكانوسائروالبرابرةالجاللعةواما
فييوكلوالمانهمعلىوالظا213بالعدوإنهاوقيوالجهااكلغيانباشافىاقهخضها

بلالموضعطبيحةبهمفتقصرالحنوبمنتمكنواوالدالبافةلحقهمفئثمالال

بعحنمغاربفيفساكنهمالجاللمةفاماالهواالمعحدلةالبالدمنقريبةمساحمهم

فيفساكخهمالبرابرواتاالسادساالقليمبعخنبهيتحملوماالخاصاالقليم

ابعالىاالقليموبعحق6لثالثااالقليممابهيتصلوماالثانياالقليمبعحقمغارب
يشاممنبنعمتهويعدليشأمنحهبرنهتحتعالىاللهولكن

وانالجهافيهرالاسوةفهمالطبقةهذدمنءبثيابمهلمصائرمنواتا
نافمابممثتركوناجمعينألفهممنهقسحهموتباينتيخهعراقبهماختلفت
الفلسفةبتعفماننسهمراحنواوالمةإطفيافكارهميستععلوالمانهممنمنهم
حيمظونالالباددهاهلمنوضالفهمالمدناملوهمهذامعجمهورهماناال

تخحبحلهمميوكيةسياسهمنثمالهاووجنوبهاومفاربهااالرضمئعارقمنكنوا

األليفهذاعنيخرجوالاالنسانيالنظاممذاعنيشذوالهميملالهيوناموس
ومجالبخةل3ارالفيافاتالفاووصكاناحمحارىاقطانبعفاالالعقلااللف

اصحبهموماارنجوغثاعانة

رصاتاالمملني

مناقلاالممتلكانيقالماوغايةاليالحهذهتالىالههبنبالمؤلفبلم3

اطضارةامإبمنءصغطينقعمهالأيرمنهاوكيرلتمدناضعدادأسواها



االممطبقاتتاب

بالعلوميتغالتياالممةالىجالبابأ

نهمألعبادلممنونخبتةخالقهمناللهكفوةفهمومبالعنيتالقىالحلبقةاتا
لحلبعهوالمقومةاالنسانلنوعالحعافعةالناطقةالنففضانلفيلافىعايتهمكرفوا

نفالاخالقفيالتنافمنمترعمنرعومنواليركالصينفيهرغبفيهاوزهدوا

كثيرفيوتفحغلهمفيهاتثركهمالبهائمانعلموااذالبهعميةالموىباوالتفاضأفخمبيةإ
مةالمحفكافحليلالتثواتقاناالتحمويرامواحالصنعةفيامانها

الدواثرتناسبوتجويدبيوصهالخيوطالمتقنةوالعنكبوتقوصهاخازن12للسدي

حتىالغريبةواالفاعيلالعجبةالصنإئعهامنظهرتالتيالبهاثممنوكيرهالهالمقاطعةا
الحمصفيتكرندودةوهيفةرالمنأضنعةفتاكاالمثالبهاالعربضربت
منأصنعوقالواالعيداندقانقمنصرتجعآبيتاتحنعانثعنهاهنوييلخ
الجرأةفيواتاالشجرةمنخدنياعثهصخعهفيرفقهيبلغحالفىوهو3خرط

إقداصهااالنسانتغاضىالتياعالمنوغيرهاوالنمراالسدف7والئضجاعة
وكيرهاوالبخلالجودمنالحيوانيةالقوىسانرايضاوكذلكبسالحهايلكيوال

فقالتاالمثالالعربربتوكذلكصحات1االعلىعزتةفيهاالبهاتملبعحقفإن
ثعلبمنواخبثذئبمنوأختلذبابومنليثمنوابرأديلثنأنخى
دبئومننمألومنذرةتسبوكجةمنواظليمكبمنواخثمعصبفومن

منوألى4كبمنابخلوعقعقمنواحذرقطاةمنواهدىنعامةمنواجبن
نابمنوأحنعودمنراصبرثعلبمنواروغصقردمنواجبناطتى

البهائمبعنىحظاناحدرينالالحواسوصدقإالجسامقوىوكذللث
ومنغابعنابصرامثالهافيالربقاكوكذلكاالنسانحممنإوفرمنها

اضعافهاوهيالنواةتخملخهافاكهمنواضبطظليمومنذئبمنوأكغفرس
المنفذوهودلدلمنواسمعبيهماهفرسومنسنعومنقرادمنوأسع

البهامبانواعاالمثالفيهضربوتماهذاوسوىفرسمنواسرعاضخمةإ

الصؤرلاالنيا

كلطوهوكهاتديثىالنحلذصثألاالملفي3

امملخاهااآليةاالمالفياغثطبعضوغوحمذلكعلطوموقوطاالصلني3



االهندفيلعلم

والكلفاالنسانيةالقوىحتمنامحرميماوالمقصدريفالثالغرشصذا
اهاركنالسباعمشابهةمنةواالباابهانمامشاكثهمنواألنفةرتةالبثبالفضانل

غرحقافهمواصذيئااالمموخيارالبثروساثةالهدىواعالمالدجىصابيحالعلم

الدنياوحثةوياعلجهمالةفصدةلهمالمخصوبةافايهوعرفواصخهمتالىالبارلى

التريفقحدناوعناممثمانيبالحلمعنيتالبمبالطجقةهذهقدمناواذلفقدهم

حازاالناليههبزتماحسبعلىذلكفيفنثرعمعلمماعاىاخنبيهوابعلوعهم
تعالىالهساانواالضححار

المحدنيالعلم11

لكإ1فخمةالعددعظحمةالقدركميرةفأمةالهدوهياالللىاالمةا
السالفةالملوكجميعالمعارففنونفيباالززصاواقر2بالحكهلها8اعترفقد

الناسوسانركةالدنياملوكانيقولونالصإتملوكوكانالمامحغيةوالقرون

الىوموملكالفرسوملككاومالمثالهحدوملكالحمينمللثونفيذءاعاتب

ةللمملالخاساطوعالحعيناهلالنالناساملكلرالححيهاماكيسمونوكانرا

عنايتهلفرطالحكمةملكاالهندملكيسنونوكانوااسةللانقياذاواشدهم
جاعةلالسباعملكلركاملكيسنونوكانواالمعارفبهيعفيوتقدعهملعاومبا

مملكتهلفخامةالماوكثاملكاأغرساملكيستونأوعأنواسهمباوشذةاليرك

منالمععوروسطالموكعاىحازتوألخهاشأخهاوعظمقدوماونفاسةهاوحالل
الىومالمثيسعونوكانوااالتاليميممعلىاأللموكسائردونواحتوتاالرحق

اأنرواشذهماجساماواحسنهموجوهاالناساجملالىومالنجالالىلمكال

اطكمةبدنناالزوتقادمالدهورممرعاىاالممجميععندالهخدفكان
السائرةوإالمثالفثةافارااالوةأالىاالحالماهاووالسياسةالعدلوينبوع

السرادمراضباولفيمالرادانتوانوهمالعجيبةواللحالئفالغريبةوالتالج
3الحوداناخالقسرقعالىاقهجنبهمفقدالسودانجمثهمنذلكفيفححاروا

لاالفيناقعىهذأا

غلطوهروالودانةاالهصاالصلني3



االممطبقاتكتاب1

يحقوالبالئمرمنكثارةماعلىوفحانلهمإحالصهموسفاهةصيمهمةءودأل
انزممواخهماوذللثاتعاحلهذافيافجومامحباإما3ااملولبض

ماااسوكتلدبيرهمزحلايةفلولالهندلحلبيعةبالمسمةيتويانوعالردحلز
فيمعاركأزحلسعاذهانهمولطصعقولهمظحمتلذلكغالردولواليه
التمجازوسحالمةالقرائحءصفامنهمحيثلهذافكانرارالضوئعدالنظرصخة
التحقواظهذاوسواهموالحبثانوالزبةاكنجمنلوداناسائربذلكلفواوخا

منالمعلىوالقدحاالوفىالححلاوناالهدصةبحعناعة9مواإلحالعددبعلم

اعلمفافهممذاوبعديافيآااطوماوسائرالفلكواسرارالنجومحمىكاتمعرفة

الموجوداتاسوخوالمونداتوطباحاالدولهبتوىوأبصرهمالتلببحاعةالناس
الكامألوالمحياساتإعمودةامحات1واالفاضالالسيرةولماوكهم

كألالريهواوبئعزدهالتوحيدعلىةمفلمجمعونفاصهماالاها3ااا

فاتاصىالهومنهمبراهةمفخانراعهسائرفيمخحلفونهم2بهاالشراك

بحدوثيقولمنفنهممعنداطباشريعةيخهمالعددقليفرقةوهطالبراهمة

فبائحوتحريمالنجؤاتابطالططىمجمعوناصههماالزلهبايقولنومنهمالما
تقوأطخهافاومعظمهاالهندهوروهمالحعائحدواماايالمهفيإخواالحيوان

الكوكبوتعظموبئفيالبارىهبالتيامالمإعنةبذاتمعلولوانهالمالهبازل
علبيعةمنواعلىماحبعلىالقرابينبانواعإليهاوتتقرتبثالعمورالهاوتصور

اختيارممعلىاصفايااالعالمفيويصرنواتواهابذلكواإصتزامنهاكاكوكى
الجدارةازمانفيكأوباسماالصورهذهمنححورةصويستونتدابيرها

عندصةاالرالعناعرتصلداتإوابهيعوفسادوثرارهاالكواكبوأدوار
ارا3دوركافيلداتالموعودةويخاالحملرأسفيللكوبرونينجاعا

المللاملمقاالتثهكتابنافيبيتاماحسبعلىمتفرقةومذامبكثارة

لةصمحةالباطلوالنراسةالخنجيماهلعزاعمعياالمياتعايىاهذا

البرذييندإنةارادهولطالنداءانحاصنيثاخاثركفانبصححهذاليى3
ارثنيةلليباالفالممزوجةالفاسدةالعاليممنضروبايضئاويخها
فادبعضاالصلطرأعلىقدنا3



3ءالهدنيلعلم

ليفيعندأقلتوبينبمينناكالممالواعترافبالدنامنالهندولبعدوالنحل
والمذامبهممننبذاألعليناوردتوالمعلومناالظرفالياتصلفلم

معلمامنميلىاالباسمعنا

مذهبوهوعنهمالمثهورةةالثاالمذاهبالنجومعلومفيالهخدمذاهبأن
علىمنهماليناهيصلولم2خداالرومذهباالزجيرومذهىهندالسند

لنواوااالصالممنجماعةئتلدهالذيالمذهبوهوهندالسندمذهىإالحصيلا

موصعابنومحمدئيالبغدادالدهعبدبئوحنقالفزاريابراهيمبنعحمداالزياجفيه
هندالسندوتفسيررهموغدعياالبابنالمعروفمحمدبنوالحسينامخولرزعي

زلمجهفيدصياالبنالحسينىصكذلكالدامرالدهرل

3وجوزفراتهاهاواوصاالسبعةوبرالانهندالسنداصحابتقول

الفوثلكانةسخةالفالفالفااربعةبخصاكاخاصةالحملرأسفيكاهاتجتمع
الطونيزصهمالالعالممتةالملنةهذهويسمرتشميةالفالفصرينوغسنةإفا

رناتالمعجمفداطملرأسفياجتمعتمقاصهاوجوزمرواوحاضهاوكبال
اتواالوكبالكوتتفرقحتىطويألادهراضابأالسفالماوبقياالرضفي

الىالسفليالعالملةحاوعادتالكونبدأفاذاكاناكذلكالبروحفيوالجوزهرات
واكىالمنواحدلولعخدهمغالهغجرالىابداذاهاالؤلاالعر

حهاذعقدالعالمةمدعندهمهيالتيالملةهذهفيماادواراتوالجوزهراالوجماتو
النجومسكتإلصالخالمولقكتابيفي

العالمممةعدداالهندالسنداصحابوافقوافاخهماالزجير1اصحابوائا
فيدهمعتجتمعهاوجوزهراواوجاتهاامحواكبااتوهادبمالتيهممدفان
االزجلتفسيرعندهماكوذهدالسندمتةمنالفمنجزهيالحعلرأس

صكتمنكذااالولعينالفرقتالينخالفوافاحهماالركئداصحابواتا

ضيقتهيبلغنيلمخالقاالعالممدةوفيالكوممب

ضحهاتيرباماماعلىنطغأنإلتةالفا3المقدمةرابم
والجرزسالفلكرحمزعنألحارجمننقطةابدالنعرمعلمهصطلحاتمناالوج3
المقدمةاطلبءوحالبىنطقةفيوالذنبالراسعقدةكوزسويتال



االممطبقاتكتاب1

كهنافرثبالهندئةالمسىتابالالموسيقىفيمعلومناليخاوصلاوتم

النغمليفوجوامعاللحوناصولفيهمةالحثماروتفسيره

كتابفىالنفوسرصهذيباالخالقالحافمعلومناليناوححلوتما
1قبادبنالؤشروانالىالهدمنالفاريييمالحبرزويهصابالذيودمنةكليال

االسالمفيترجمهثم12الفارسيةافىيةدالهمنلهوقىجمةالفرسكملفيروزابئ

يفضالفائدةعظيموهوكابالعربيةاللغةافىالفارشجةاللغةمنالمققعبئضبدالله
3المنفعةحليلالفرض

جعفوابوبسطةالذي4الغيسارحسابالعددفيعلومهممناليخاوصلوتما

امأخذواسهلهتناوالواقربهوأحضرهحاباوجزوهرارزفيالحومولبنمحعد
االختراعوبراعةالتواليدوحسنالحواطرءبذكاللسخديشهدقىكيباوابدعة

المحليمةعقولهموموتداتالصحيحةفكرهمشائجمناليناؤصلوتما
االعدادمنبيوتهامنيأليهبذجماوللفدالشطرنجالفافصنانعهموغرانب
منيتنخلونهاوغوامخالمعرفةتقدمةمنيعتقحوخهاإسراررموزالمضاكة

منقطهابتمريفتعمالهااسدعيظهرمافيانولعريالطبيعةعنالخارجةالموىا

التنبيهمنذلكفيلمافخماومقححداحليأللغرضاالترتيبوعجيبالتأيئحسا

ارهالمصاالحخأصفيالجبتةصورةالىواالشارةدااالعمنالتحرزوجهطا
نافعةوثمرةجتةفائدةبهذاوكنها

هالنجومكخوسكتاالفالكوقىيهبالعاحهخةنهمعلمندبمهبلغناوتما
علمفيالمقدتمانههااللوفكتابءنيدبمالبليمممربنجعفرعشرابافانالهندي

فتاداالطانيا

لدايةأالىنقلياالىسبقةنوالمقفغبنعبداللهنقلعهاالتييةلوسالب4اللضيريد3
للمغالسادسالقونفيبوذطالبرد
مؤرضةةخطينسخةاقدمعنكتاباالذطبعشنااطاب3

فيذحمرناوقدصدالىاخلعنالوباخذالتيالحثريةاالعدادحسابيريد
الخدااهلعناضذوهالعربولعلمعرفتالمسبقوميانالىانم93صشق11

505ضليفةالحاتالوبعنالفرفياضذهثمبواسطتهم



51النرسفيلعلم

والرتحديديبافنيولماالدمرسالففيالهندمنءالعلماجميععدالنجوم
عةدبرناماغيراخبارمنفي

الفرسيخامالط3

واوسطاصامخاوالعزالباذخالثرففاهلالفرتوهيالثانيةاالتةوافا

الملكلهااماغيرهىاتةنعلموالطوكاوأسوسهااقليعاواشرفهادلراماال
غارهمميقبهموتغلبناوأهممنعنهمتحاعيورووستجمعهمملوكلهموكفت
علىهمفيهماعنىاالمورمنوتحملهملكهظلوعمعنظالمهموتديخع

عنوغابرهماولهمعااخرمهمذلدخذياوانتظاممالاوأحسنودوامتصالا
سالفهم

مذاليالفرسةمملمدةفيشازعاالممبتاريخالعلموالهلصاعدقال

منااالمماخبارجوامعفيكتابناذلكفيالفهمباخاديخاوقده3ذموضع
2والعجمالعرب

سامبناالدبناميمبنكحؤعرثمللثابتدامنالقذلكفيقيلماواجمغ
ءالداالىمالسعليهالبثصرابوادمهمهوتالذيطهاالفرميا3اثانوحابن

عمستفانحوالفرسطوكمنالمانيةالطبقةملوكاول4نوشهرملك

حنالحالثابقةاملوكاولروعبنكحقباذملكابتداالىهرمنوسئملكومن

ااطواملكابتداالىيمحقباذملكومنعامئتيمنقريبالفرسملوك

داربنلداراندراالصممقتسلعدوذلكالفرسملوكمنابعةالىالطبقةوهي

احلوانفصاملكاولومنسنةافنحوالقرسملوكمنةلحالحااطبقةملوكاخر

الطبقةوهااسرانيلبنيملوكاؤلالساسانيبابلثبنازدشيرملكابتداالى
لبتسداومنسنةوثلثونواحدىسنةعمائةكالفرسملوكمنامخامسة

لعندوذالمىاالرفىمنالفرسدولةءافقضاالىهبابكفيازدشيرملك

333االطاطبقاتفياصيبمةابيابنبحرفهانقاءحمنعنالعبارةهذه

كهالىألاالصلفي3المقدمةاطلب3

جرريقولونوالفرس

ضحيفوهوبابلاالصملفيه



االممطبقاتكتاب1

منوثثيناثنتينسنةفيعنااقهرضيعقانفيىأنضالفةزمانشهرياربنيزدبرو

واربعسنةومائةسنةاالفثلثةفذلكسنهوثاحرنوثلثسنةاربطنةالهجرة

ىلالكتابهذاكرضىمننيلموانهمملدةذ7ناوانماسنةوسترن
اصحتحقصاللهمسائرمنومثلهولهذاسلطاخهموعظممملكتهممةفظبذلك

قبلقمناماحسبعلىالملوكملوكلهمئقالانالماوكسائرعدطوكهم
ذلك

الدبيروجودالسياسةحسنجمهااستهرواالتيالفرسلموكفحنعاثلواعظم

ممثااالعصارسافىفينيلمملوكفهممنمثعألساسانبنيماوكيماالس
تصيوبعدمملكةواعتدالسيرةم3واحالمارحاحة

النجوممحباآتجهومعرفةالطمبحناعةبحبالغةعخايةالفرسخواحومن

صكاصهافيومذاهبقديمكبحموللارضادلهموعزتالسفاالعالمفيرأثيرها
زلمجهاللخيئامحمدبنجعفرالمقنرابوعليهانفالذيالمذهبذلكفنمختلفة
سائرعلمامنوكحيرنارسلاهمنالمتقدماياءالعلمامذهبانهوذ3الكبير

يهااانو

هندالسندمدهمنالفصعثمراثنيمنجزعدهمالعالممذةانىوح
فيهاتجحمعإقياهعخدهمالمدةءهذوانسنةالفوستونسنةافهثاممانةوذلك
وجوزمرامهاهااوجامعهاونيانغيرمناطملراسفيضاضةوأبالاوساط

والهندوبابلفارسمناطساباهلانوقالالمذهبهذاعالمعشرابووأثنى

اصغانعلىمجمعونالنجومبضاعةمعرنةلهعنتممناالممرووالمجا
االممضجهاعنتاالسموجهذاالعالمبعنييسموخهاوكانواالفرتةهذهدوراألدوار
يسممونهانهمناازمااهلواماالدهررتديمعياالصخاعةهذهاهلمنالحالة

نارساهلبعني

الفلكدرصاتصورفيكتابهامالنجوماماحفيحهكتبوالفرس

صداليلومو3حاماستفوكتابالعفسيروكتاب2رشتازافىينسى

شالدستوالصروفحمذا3صرجااالصلفي

صاماصافوالصواباالصمليخاحمذا3



71لدانالعندلعلم

نوحدينعلىموخدةكانتامرهااولفيالفرساناالخبارعلمابعضوبم

بمذمبالفرسملولثلثمورثالىالمشرقىبوذاسفاقىانالىالسالملجه

الفنحوفاعتقدوهبهالتسرععلىالفرسوقهرمنهفقبلهالصابنئونوهمءالحنفا
جميعااتمخسواانافىسنةوثمانمائةسنة

2يسحاسبانزفيظهرالفارسزرادشت4انتمخسهيسببوكن

إفارتعظيممنالمجوسيةدفيإلىودعامامحهمنخلتسنةولثلثينالفرسملك

التيالحهسةءالقدماواعتقادوالظالمالنورمنالعالمبتريهبوالقولاالنواروسائى
وغيروالمكانواكمانوالهيرفىوابليىليقولوكاتعافىاالرئعندهممي
النرسوقاتلبدينهوتاميستاسبمنهذلكفقجلسيةالىصشعريعةمنذلك

عرسالنبيازرادشتواعتقدواالصابئةدينورفمنعوااليهجمعاانقادواصعليه

الفمنقريبايعتهلتشناوملتزدينهعلىيزالواولماليهموبئعزاقهعندمن
واحتوىعنهاقهرمثطالخحقاببئممرهمملضعخعإنالىسنةةوثلماسنة

ثماسانباإدضالىبهايتحعلوماالعراتعنوطردهمعزهـمقاعدةالمدإئنعلى
خالفتهفيلموكهياكىرياريثبنيزدبردبقتلهمملبقيةعثماناستاصل
بينهمالواقعةإطروبفيعظيمخلقمنهموبادجرةامنثينوزااثأمينسنةوذلك
تجاعةمضمواسلموغيرهانهاوتدمو3جلوالويومالقادسيةيومفيالمسلميهاوبين

لعراقباوالنصارىاليهودكذمةذمةاهلاالنالىالمجوسيةدينعلىحمهمبقةوبقيت
ماالستبلالفرصةمملمنوغيرهاوخراسانحبهانواحفارسوبالدواالهواز

انكلدعدالعلم3

الملوكنبيهةالىئاسةقديمةامةانتفالكلدانيونوهمالثالثةاالمةودقا
المجدلبانيحامبنكوشبئالنمروداؤلهمكنالذينالجبابرةالكارثمخهمكان
منبنياخهمااللهفاقىقبلهممنالذينرمقد4فولهفيتعافىاقهجهالذي

يشعرونالحيثمنالعذابوالهمفوقهممنالسقفعليهمفخرالقواعد
ىوالالنارعبادةوإلمجومعيةالدينصجساكا

وحميتاصفوحميتاسبثتاثصفويقال3

83العددالتحلصررةاطلبغلطحلوالهاالصملني3



االممطبقاتكحاب

1الدمينةذيبابنالمعروفالهمدانييعقوببناحمدبناطسنصدابووحكى

المجدلصمكارتفاعانوغيرهاليلاوكتابمةالحافىسكخابكاحب

ذرلكمائةوالفعرضهوكنذراع5الفاخمسةالعلماهله7ذفيهاكن

بعداالرضملوكاؤلعنرحابانيالبابابالنرودهذاانالبابليونويزعم
بننكنطبنالنرودوهوالسالمعايه2ابراهيمنمرودنهموكنالطوفان

مروزاذانبننصربختمنهموكنالصرحبانياالكبرالنمرودفي3سنحاريب

منهبموقتلائيلاسربنياشالذيكنعانبناالصغرنمرودادوس3سنحاريبابن

مللثيزلولمالبلدالنمناكببرودؤخافتتحهاوروغزابقيتهموسبىعظحماخلقا

علىوغلبوهمالنكرسعليهمظهرانالىامحادانيينابالدوجميعسابلفعربخت
اهيرهموطمستاخبارهمستفدسمنهماكحيزوابادواضممل

فنونفيمتوسعونعأوحفحغالالناسابئمنءاعاالكلدانيينمنوكان

بارصادعلوملهموكنتوااللهيةألىإلضثةوالعلوماتعلييةاالمهنمنالمعارف

اعهاواحالخجومبحلجائعمشهورةرفةوالفلكاسراربعلموتحققالكوبر
الطريقاالرضمعمورمنكىاالالشقالهلجواوهماهاوقوالمولداتاموخو

شعاعاحهاوطرح2أبائعهاواظهاربروالقوىالستجالبلالهيتدبيرالى

االفاعيلمنهمفظهرتجمهاالمخحعوصةالتدابيروضروبلهاالمودفةابينالقربانولعديها

السرصناعةمنوغيرهااطلسماتاءانشامنالعجيبةوالنتائجالغريبة

الفيلسرفسقراطدفيوكنالبابيطهرصهوواحأهمعندناعماصهمواشهر
هوانهاللوفكابفيالبلخممرفيمحمدبئجعفرابرمعشرعنه3وداليونايخا

الفلسفةاصمنافمنوكيرهاالنجومعلومفياالوائلكتبمناكثيرصخحالذي

جماعةوالهراصمعثصرابوقالشفئعلومنجيرةككتباصنفوانةفسدتماعن

النبهاخوخانهالعبراليرنيهفعمالذيالطوفانتجلكنالذيالهرصمنهمشتى

وتمييزمعرفةذووعتةمنهم6الطوفانيعدوكنالسالملجهادريىوهو

مهعهصةتوفيالحائكابنويعرف

سنجادباالمحلفي3الباليكيىاخرنمرودبهرألقدجمةاالثارفييأتلم3
السغلليآداتيبنوضاكانواالتيالغالطبقاتذاتياصايريد



91ايونانفيلعلم

اطكيمفيخاكورستلميذواالصفيالذياالبلياحدهااثانمنهمالمقتموكن
ممرسكانمن

فيتقدئهعلىدلاالبابليهرممذهبمناليناوصلوقدصاعدةقال
بيوتتمؤفيومذهبةوبرالشعاعاتمطارحفيهمذذلكمنالعلم

العرضوكابالطولكابلالنجومامإحفيكتبهذلكومنالفللث

الذمبقضيبوكتاب

فلملثامعرفةفيالنجوماسراركتابصاحببرجمرصبعدعيئمومن

فيلفالمزالإلندجوكتابالصوركتابصاحبواليومنهموالمالحموالدول

كتابلهالبابيااصطفنومنهماملوعنذلكالىوالمدخلوتحاويلهاالمواليد
السالمعليهالنيئشعيبعدوعنالنجوماماحفيحليل

مذهبالفلكهيخةوصورةالنجومءكتفيالبابليينمذهبمنالينايصلولم

االرصادغيرارصادهممنوالذالمىفيبهمادمنعندناوالابههوالمستقمى

فياليهااضطرفافةالمجسطيكتابفيالقلوذياليونانيبطلميوسعنهمنقلهاالتي
ارصاداذللثفياليونانيينحابهاللمجدلماذالمتحيرةوبرالحركتقصحيح

بهايحق

اليوناننيالم

3االفيالقدرعظيمةاتةفكانتاليونانيونوهم2الرابعهإالمةواقا
نجاندراالسنهماالقاليماهلجميحعندالماوكفخمةاالفاقفي7الذ3طاثرة

ثاالفرسملكدارابنداراغزاالذيالقرنينبذيالمعروفالمقدونيفيلبوس

ملوكالىقاصداآهثم6تجيعهوفرهملأوعزقشهسوثلدارعنر

صروحاويةممارالىالمخطوطاتبهكنيعديدةةفلكاثارايهوناالشكتثفقد

وحموكلىوابيغصتراصمايراالألناليسوعيونءاإلالمبهمبالطبع
م7ك6صىءالحكماتاريخنيالقفطهابننقلهااليوناناهةفونيالقطعةهذ

ونيالماقلىةحكظاهرةحك3الييربعضخ
تصحيفوهوعرسهفيلاالفي

اهالحمهبعدهلكهفاصتبهحك6



االممطبقاتكتاب2

بالهداياموهوتبهيعهملهوانتادبعضهمعلىفتغلبوالصايئوالتركالهئدمنالشرق

الصينوتخومالهنداقاكيفيمتردذايزلولمالجزلةبااللواتفوهواسخالفخمة
والحضوعلسلطانهاطاعةاعياطرااالرطوكاجتمعحقالمثعارقكغافوسا
االرفارئينةبااالعترافوليماالقاملكبانةواالقرارلعزته7

بطيموسواحدهمبالبطالسةيعرفونجماعةاليونانيينالملوكمنبعدهوكن

عليهغلبهمانافىمتصألهممليزلولمقابالىلهموذقتاالمالكلهمداشت
فصارتالىومةمملمعممامحتهموانتظمتاالرضمنهمملفانقرضياالىوم

وصيرتعليهااستولتحينأحابلييئاةصلالفرسفعلتكماروميهواحدةألممل

فارسيةواحدهمملكةئينالممل

جهةمن2ولمجذمااالرفمنماليالثالغربيبعانياليونانيينبالدوكنت
بالدالثمالجهةومن3الحررويهوالفورالثاميةالغورواالىوعيالبحرابخرب

التيرومانيةبالدتخومللغرببهةومنالععمالاممالمثمنحاذاهاوماالالن
واطليجاالبوابوبابهارصنيهمدينةالمثسرفجهةومنووميةمديئةقاعدصها

القمفيصلاليونانبالديتوسطاصماليا6نيطقروالىومبحرينبماالمعؤض
منهالمغربجنوبفيمخهااالصغروالقممنهالمشرفحيزفيمنهااالعنطم

مةعاونهتواجلهااتااوسعمنوجمااالغريقيةاتساليونانيينواخة

عتونيعلماوهموكناالصنامبعبادةدائنةواكبللمعظمةصابئةاليونانيين
وفالسفةمةالحمحبنيةاليوباشةمعناهاسموهوفيلسوفواحدهمفالسفة

ءاالعتناخهمظهرلمالةفالعلماهل8وابئطبقةالناسإرفعمن7اليونانيين

افحئحمككلطيحدطاثصلفي3الملكمثانكا

ببنوهاالجزيرةبالدالىنبة4الجزرحكنيجاهوابحمماوااالصلفيكذا3

بنالن

كاعأكصأعكعأول9كالالمايخةابوالصوحمذا

يطىحك6ارينيةبالدنخوآحكنيحمماابوالصوحمزاه
فيءاالنباعيونتأليفهفيبحرفهايبةاابيابننقالاليونانفالمفةعنالقطعةهذ7
63االطباهطبقات

احللاالفي8



ناناليوفيالعلم

وااللهيةالمجيةوالمعارفوالمنطقيةياضيةالىومالمنمةالحبفنونالصحيح

والمدفيةالمنزليةوالسياسات

ثمبندقليزمانأفاولهمحمسةقدرااليونافيينعندالفالسفةءهوالواعظم
28نيقوماخوسبئليارسطاطاثمافالطونثمسقراطشفيثاغورس

ءالعل3هذماعياالسالمعليهالنيداودزمنفيفكان13بئدقليسناتا
اليونالينبالدالىانحرفغلثامبا6لقمانعنمةالحاخذهوعناالممبتواريخ

طائفةبعضهملذلكفهجرهالمعاداعرفي7ظاهرهايقدحءباشياالعالمخلقةفيغفت

وكنعليهايوقفىقلمارموزالهان1وتزعمححمتهالى6يتنت8الباطنيةمن
كلؤوبأفتهبحمفاقرطبةاهلمنالبافىالجبلي1اةقيبنعبداقهبئمحتد

وانهاكأهاتعالىاقةصفاتمعانيبينالجمعالىذهبمناولوكن21دراستها
محانذاصفليسوالقدرةوالجودةبالعلموضاانفهواواحدثهالىتوذي

تجلالحاصالقرنفيالصقليفيلسو1ااش6اكسثااعصأانباذقايراوقليىفيا

ماخوشنيقواالصحلفى3المغ
وحمذلكانباذظيىفيقولةمؤالعن6373اصحيبعةابيابنروىقد3

ابيذقليىيدعوهوهو51صالقفلىابنروا

اثويلةحكاجيالكسةشتةداودانوابوا

ظواهرهاتقدححك7وزمانهواصهـلهانلوجودفيأكتبةاختلف6
اوشادقةمناوةااليماعيينطائعةالباطنية8

يقولمنالباطيالفرقةوهنةحثهوفياالصحولنهاتنحصييبةاصابيابنروى6

ذلكفيويختصيبرأييما
عونوينةحك01

011صرةاالصملونيصببحرنياالننذالهيروداصيبعةابيابنروىحمذا

منصعانهالقالنجغبنهرةبنإلتهعبدبنمحتداللهعبدابافدعاه61محد

فيالحظرمنالحمثارهبالرندزحاضلمافاراافقاالىوخرجوالحثيوضحآحابنومناله
حابادالجدللاماةجمالثتنلادمدةاثمففيوكأددجماجهوابيذقليىفلسفة

اليهواختلفوابظامرهافاسواكتراللورعالنمدواخيراالندلىالىعادثملةولمعتزأورم
بنحتهودانوبعضوالزمهبعضعنهفانقبضمذههوقغمعتقدهعلىظهرواثمنهوسمعوا
نهينابنوهوم39ا93شةتوفيرادهالىيتوصحالبهظوبانللوكا

اشهاندمالزماحك3كاسنة



االممطبقاتكثاب2

مابوجهثراليتالذييقةباالواحدهوباالمخلفةءاالسمابهذهتختممتميزة

امآالللتمعرضةالعالمةالوحدإياتفانالموجوداتسافىبخالفاصال

والىكلهمذاشمتعاليةتعالمالبارئوذاتبنظائرهاواتابمعانيهاوامااكاباجز

ريا12المآلفبنالهديلفيمحمدطذيلابوذهبالصناتفيالمذهبهذا

اصحابعنمةالحواخذبزمانبندقليبفكان3فيثاغورسواتا

قدوكنالشامبالدمنإليهادفاواحينبمحرماسااعليهماداودبنسليهان

علم6عندهموأدخلاليونانبالدالىرجعثمهرييناعنقبلهمالهندسةاخذ
انغما17الفوأااللحانعلمأبذكئهواستخرجالدينوعلمالحلبيعةوعلمالهندسة
نيولهالنبوةاةمشمنذلكاستفادانهواذمما4دداالنسبتحتواوتعها

ولةبعحدةواغراشعجيبةرموزوصراتبهالعددخواصعلىوشيهبهإمالما8نضد

روحانياعاتاالطبيعةعالمفوفانمننجدقليىفيهاقاربمذاهبالمعادشأنفي
9واناليهتشصاقاككية16النفسوانهاوبهحسنهالعقليدركالإنيانور

وغيرماوالحسدءياوالىوالتجئرالعجبمنبالبرئنفسهتقويماحسنانسالةكل
شاماعاىويطلعالىوحانيبالعالميلحقانامالصارفقدالجسدانئةالشهواتمنن
21حينئذتيهئمللنف1االملتةإالشيا1وانااللهةمةاطمنجواهرمن

لهالفيتانتحاجوالالسمعحاسةالىاالتيةالموسيقيةارساالكاالطان

ذلكوكيروالموسيقااالرتماطيهافييفةليفولفيثاكورس31طلب

لتكئرمعترضةحكوفيبالتسكثيرصروضةاالصلوفيصبرواةجماا
العآلفالذيلاةوعمبحك3

كءاالطاطبقاتنيصببحرفهايضانقلةفيثاغورسعنآكالالهذاص3
م85حكوفي

بخبدمصرالىالمهابريناالسرائيليينعالبهيريدلمذظرالقولهذافي

النيداودحكونياورثعيم
1مقربيئاالصلوفيةوصحيحةوحكصبروايةهذه

وحكصبعن7إليهمحك6

قصدويروىفصلنختناوفيصبروكاحمذا8

ذةيللزبموالىنختنافياالنفىوحكبروكا9

طلئاوصحبحك3حشدحك31



نإليوفيالعلم

العلومعلىالفلمعفةمنواقتصرفيثاغورستالميذمنفكاناسقراطامآ

معادفييناليويانيخالفةواعلن3ورفضهانيااامالذ2عنواعرضىااللهية

ملكهمواضطرواعليهالعائةفثورراواالدلةلحججباهمرؤصاوقابلاالصنام
ثرمممنتفادياالتمستاهثماليهمهتحنداالجبسالمللثفاودعةقتلهافى
فاضألأوادابيفةوصاياولهمحنوظةالملكمعلهبرتمناظرات6بعد

اآلوبندقليىفيثاغورس7مذاهبمنقريبةالصفاتفيومذاهبمعثعهورةوحكم
المحققةالمذامبشخارجةالفلسنةمحضكأبعيدةضعيفةءاراالمعادشأنفيلهان

باطكعةيثتهرلمانهاالفيثاغورسعناالخذفيسقراطفثعارك8افالطونواتا

قونجمععياواحتوى9علمبيتمنالنسبشريفوعنسقراطبعدمناال

الفلسفةيعلموكنتاليذمنجماعة11اأواشتهركثإلةكتباوصفالفلسفة
افىممراشفيوالمدارسةالتعليموفوصبالمثتائينوتالميذههوفعرفماسقوهو
كحابكتبهومنرنيلمجادةوتجردالناسعنوتخلىاصحابهمنالبراعةذوي

المالعوترتيبفيالىوحاني31وطيهاوصقالمدنيةالعحياسةوكتابالنففي21فادن

المييئطيهاوشوكتابالنفسوعالمالعقلوعالمبوبيةالىعالمهالتيالعقليةالحلثة
طيهاوسعتىيلهقلميننالمامحتابينهذفيكتعبالطبيعةعالمقىكيبفي

ابنوحمزلك34االطبآطبقاتيهابهنيسقراروعنمؤلفناحمالمصبنقلا
امصحكنيالغفلى

وضهابالفلطاالصملوفيصمبرواية3مناالصحلفي3

بالحجئيصبوفياالصلني
الىكيأوتقلوجممالىتومخئالحكفيمحتذاسانخوفيصمبيخاحمداه
حةمب6ضمئاش

وصكبرواهوقدنسحتامنوغهذا3
71صبافالطونيختمنماحكنقل8

يوأنييرتفيحكوزاد9

حكمنفنقلناهااتبنهاواالغالقالرعزالىفيهاوذهبحكادو01

اثاهفيالفريدعوفاذنحكوفي3
حكومثلهباليناوسطيهذابعدوقدحمتبهاعولعيئونه31



االممطبقاتكتاب2

القيحاكوري2الجهراشي2هنيقوماخوشبناليرارسطاطاواما
ذللثىحالفضيقتمليارسحالطافسيروالحصومقاهرفحقوماخوكىوتفصير

المذهبفحثاكوريقفيقوماخووكاسا3المسعوديعليبنالحسينبئعليالحسنابو

ويقالافالطونتلميذارسطاطاليوابخهوكناالرتماطقيفيمشهورةليفتاولة
سنةعثمريئالزمةان

ليارسطاطاافىوهالعاقلويسميهتاليذهفىساعلى4ثرهيوافالطونوكان

ضتصمناولوهوعماصهموميدحكماصهبم6ضاتمةوهراليونانيإلتفلسفةانتهت
الةوجملها7الثلثةالباالشوصورماالمنطقيةالصناعاتسافىمنالبرهانصناعة

شريفةكبالفلسفيةالياومجمجعفي4واالمنطقصاحبلقبحماالنظرثةوملل
تذبعضهايةلوالفقطواصدعنىمنهايتعنمااقافالجزئيةهوجزعية

وضعهاالتيكتابا9بعرنالسوهيعلعهسخكلمقدماتهاءبقرا8يتذثر
والثانيالفلسفةعلوماحدهااشياثلثةنهايتعلمليمقعاوبعحنمها1الوفارس

ومالمنوكيرهالفاسفةعلمفيالمستعمثهلةإاللثوالثاالفلسفةاممال

وبعضهاالتعليميةاملومافيبعحخها1االفلسنةعلومفيالتيفالكقبا
االلهيةاللومفيوبعخعهاالطبيعيةاللومفي

بهالمخهقسمأوروى85م17تماناصبنقلةقدارسطوفيهاءماجاا
م64صالفهرتايحاحمتاباطلب3حم7ءاطكاحمتابفيالقفعلىالدين

نسبةاالسطاغيرييريدلعقةالجراسيئصبونيالجيراشيئةءالحكمايهابفي3
ارسطوهوطن3أال7عاسطاغيراالى

611صليدنطبعةوالخنبيهاالصثراقاطلبكتابه3

يؤيدهاالصلوفيالصوابوهو83صالحكايختارفيحمذا
ضاتمصب6العقلةحئهه

وافتيجهرالصؤىأكبرىالثلثالقضايااي7

حكالحكاهتاريخفيوحمذلكتدتجركيرتذصمب8
مبوناالصحلونيوصبحكفيحمذا

مصحفاالصمولعليونانااجماناحدبريد01
رصبصكهناسرناهمانسخضامنرقاالحلرانهزانه



02اليوأنفيلعلم

وطافيوكخابهافاظرفيفكتابالعيميةالطوأفيالتىامحتبفاما

1الحيلفيوكتابه

بهيعتعمالتياالمررنهيتعلممافنهاالطبييةاللومفيالتيواتاكتبه
منهايتعلهمفالتيالطجافعمنواحدكةتخصالتياالمورمنهيتعقمماومنهاادطبائع
الكتابفهذا2الكيانبسمعالمستىكتابهماالطباثعجميعقعغالتياالمور
11ءوباالشياهيمملبادئالقبوباالصثياالطبيعية01االشيالجميعالمبادئبعدديزف
ايمااواتاوالمورةلعنصرفاالمبادئفاماللتواليالمثعاكلءوباالشحاكأللمباالترالما

فاكصانوالياولمافالعدمبالقريببل3حقيقةبمبادئوليستكالمادئ

االمورمنهائتعلمالتيواتادهنهايةالاومفالحالللتوالياكثهالمثواتاانوالم
فيوبعخيهالهاالكونالتياالشاهثطفبحضهاالطبائعمنواصدمحلالخاضية
من42تتعتمالتيسيافااللهاكونالالتياالسياافآونةالمءاالشيا
فجعحقونةالماالشياهفيالتيواتاوااللمالعماكتابمنإالؤليهاالمقالين
انااطركتثاوبعحخهالتإالستطفيبعحخةعيافالعاخاميئوبعضهامعاعلمها

مناالضتينلينالمقاففيالحركتواتاوالفسادإمحونكتابففياالسشحاالت

اتاالمربخاتنيضهوالبسانطفيفبعضهالحاصيواتاوالعاإءالعماكطإب
وصففيفبعضهالمربهاتفيالذيولقاةواللراالفيهاكتابالبسائطفيالذي
وصفنيالذياتاالمركبألءاالشياءاجزافومحفيربعضهالمركبةءاالشياعيات

وصفىفيالذيولقاالنباتكتابوفيالحيوانكتابففيالمركباتكليات

الصحةكابوفيوالمحسوسالحكتابوفيالنفكتابففيالمركباتءاجزا

والهرمالئبابكتابوفيوالسقم

بعدا1ماكتابثاالتيعثرةالثلثفقاالتهإاللهيةالعاومفيإألإالكتبواما
االطبيحة

وبعحخهاالننساخالتطءاصالحفينبعضهاالنلسفةاممالفيالتيتعبالواتا2ص
ظوهوالجبلاالصملوفي

البابملاالوفيوصبحكنيحمذا3

منبالحقيقةمبوحك3



االممطبقاتكتاب2

افىبهكتبالذيبيرالتابهفالنناخالقإصالحفيالتيفاماالسياسةفي

التيواتانيهيااوالمستىوكتابهايضاابخهالىكتبالذيالصغيروكتابهإبنه
1المنزلسياسةفيوبعضهاالمدنسياسةفيفبعحنهاالسياسةفي

كتبسهيفالفلسفةعلومفيتعمالالمس2التاالفيالقالكتبواما3

وقدجمهاالىتقدضهوالليفهائمإلىعلمناهتمناحديمبقهلمالتيالمنطقيةالمايخة
ةفقال3سوفسطيقاوموكخابمنهااسادساتابالإشفيايرارساطاذلك3ذ

5يبنىمتقدمأاصألضالفيهانجدفلم4وسالسقوجسوبناالمخطقصناعةولتاثأل
واالححناعةفهذهالطويلوالنصىالشديدالجهدبعدذلكعلىاومحناعليه

ينبغيتماشيئانفقدولمولهااح7ورتمناجقهاحضنافقد6ابتدعخامانحنكنا
22مةمستحمحنهاعمألالصناعاتارائلفمدتكمافيهاموجودايكونان

قدهااعالواضحةغاياصهامعروفةبنياصهاوثيققواعدها8عزمومةاصاصهامثبتة

الصناعأهذهعليهتردانعىفنمولمحدةودعاغ9ممهدةاركلنأامامهاقدتت

01بالمخةاعتدادهمناالكلفةبلغتةبماوسذفيهاءوصدظالفليغتفربعدال

كهعذرهبلغجهدهرلجغومنالجليالواليدالعظيمة
االسكدبنفيلفوسابئالملكندراالسمعام1اارسطاطاليوكن
نج31الشركبهوانقمعمملكتهوسيرةرعيتهساسةفيمملدابهوبا21المقدوني
ياحلكثيرةرساللاليهليسوالرسطاطاالعدلوفاضىالخيروظهرنانييناليوبالد

روا

لةالمنزةاألصلىوفيصبفيحمذا

صوفلاالوفيوالهاماوهوصبفيحمذا3اآللةعب3

القصهمفاماااللالهلييونايةلفظة

واخترعناهاةصادص6نجنيصمبه

بالفلطذتمنااالعحلويخاصبرالية7

تمذةةاالصلوفيصبفيحمذاعرهومةب8

بالمنعةلاالونيبروايةهذه01

م9ص1بناحمباعنرواتهالىاقفيمأابنعادا
وصالكنرةويروىاالصلفيحمذا3تصحيفالممروىاالصلفي3

افرارادولعقهم9سالقفطاالدينجمالية



72صاليويمانفيالعلم

عنبهاجاوبهرسالسهومنهاالفرسكملدارابندلرالحربالمعيرعلىفيهاضة

وهوالهثدارفىباعاليالذهببيتفيرمايصفىالهندارضناليهكتاب

نجاوبةنةالعاواهرباكلالممثثهاالصناماحدومياالبدرةيخهالنالذيالبيت

الدانمالنعيمفي2ويرغبهإديخافيويزهدهفيهايعظهارسالةبهذهارسطاطاإلس

الفلسفةبفنونهتنونوااليونافحينضدماالحسادههمالخمسةءفهؤال

فيثاغورسصاحبالملطيايرباشلهزالكيرمثعهورونسفة6ؤا3ولهم

ليفذلئافيولهيتجزأالجزالىاالجسامبانحاللاغائلاوذومقرأحإلس

لهاومعاصرليارسطاطاقبلكنممنوغيرهم6ساغوراسوان

اصتهمفنكتبهوصرحواسبيلةسامحواجماعهارسطاطاليبعداناو

إالساعلمهمهاهوالوفرفوريوساالفرودوييمواالسحندرلسطيوس

الذينينالمتأضاليونانيينفالسفةومنالفلسفةتببواقصدهمفيلسوفئبب
الكخدقياسحافبنليعقوبامعاصرالعبأسبنيةمملوفياالسالمعهدفيكانوا
والنجومسةوالهندبالعددالتحققمثعهور7الشاصييئالبعلبلوقالبنقسحال

32مخخصرةكتبولهالطحتبصناعةماهراوكانةالطبيعوالعاوموافحلق

نظيرالوالجوابالمسظعلىكألفرهوالهندسةالىالمدخلفيكتابهمنهابارعة

بينالفرثفيوكتابهالنجوموسكتواالفاللثيخةالهعليمافىدضالالمنيوكحابهك
نسبةفيوكتابه8والىرحالننىبينالنرففيوكتابوالحمعامتالناطتاانالحيو

كخبهنذلكوكيرالدمكلبةفيوكحابةاالخالط

ثيرفاجزانهامنبجزنونالمعالفلسنةعلومببعحنالمشهورونعلالهمآاهو

علومعلبمامنالطبيعيينبتراتيدوالثلبةالبعلومالمحتفينمنمثمفنهم

ورغبةةاالصلفي3أداما4لهالودةاالدتهوحمذا

وملاالنيليرناناي3

01ثاعاح7أاايسثاوالصواب

هناوردمابعضنقلحيثذومقراطيىنياكهصحكأاطلب5

ضاغوالسانالاالفي6

مطحكواطلبالفيلوفهذاعن31المثقافيالجاالحمتنا7 افرقنيلثرشقناالذيهواب8



االممطبقاتكاب2

اوراقطعاليثمتهلفهرستالىليفهءاسمالينوسجافتموقدالبرهاناوعلوالطبيعة
وفيفمائةوهيتعلمهاطريقعلىونبههاءقراعرتبةوبم

المسيحبعدجالينوسبهنالمسعوديالحسينبنعيئاطسنابوقالوقد
بنحوندراالسوبعدسنةسخمائةبنحوابقراطوبعدشةماثتيبنحوالسالمعليه

مذينمنالطبيعةبعلماعلمارسطاطاليسبعدمناعلموالونيفسنةنهمانة

الشاديأهذينسوىيهاالطبيعومنوصاليخوسابتراطافيالناضلين

اناآلالطبيعبالعلماشرتمنوغيرهيم12وبوليولوققواراسطرارطي
اكتبهنياليخوسوارسطاطاليعنبهتدالصوابعنبعيدغرالضضعىفكثرمم

الواضحةوالبراهينالحعحيحةكذابالحجاحهمءاراعلييهمورذاخطإميعلى
علمفيالمولفالىخروطاتصاحبجاراذابولونيوتياضيايئالىمعلمامومن

3مقوسةوالجمستقيمةليستقباالمنحنيةالخطوطاحوال
المعروفالهدسطعلمالىالمثحهورالمدخلصاحبالصورياقليدوسومنهم
ليفوكابافاظروكحابالصروضاتكتابوصاحباالركنبكتاب

بعضفيالكندياسحافبنيعقوبيوسفابووقالذلكوكيراللحون

الىمنسوبينكتابيينتبالخزاقفيوجسداليونانيينالماوكبعحنانرسائله

باكثرعةتحيطالالتياضمسةاالجسامصنعةيخهما3ذالنجارابولىنيوس
زمانهاهلاعلموعناقليدساالحدفلمتابيناللهيفكمنفطلبمنها

صدرادهومحضعثممنهماابلونوسكرضلهرشرحتابينالاعردةفبسطبالهندسة
عثرةالثلثالمقاالتذلكمنفقام6الحمسةالمجسماتهذهمعرفةإلىهأالوصول

70ذيلممافيهماذعبمقالعينوصلهمناقليدسبعدلهووكاقليدسارالمنعوبة

631صواالثراقنيهالحمتاباطلب

وفورسولوقىصاربطراطىاستاللوسجماادالعذمصخنةاالسماهذه3

تبعتهاوابقراطتالمذةمناطبآوم

16عىءالحكماتاريخفيالقفطاابنهذانقل3
36صحكنيهنقولامأهذا

الحصىحلثني6صكعنه



92اليونانفيلعلم

1بعضمنبعضهاورسمبعفىالىبعضهاالحماتالمجمذنسبةمناففونيوس
الدانرةمساحةوكتابالدافىةفيالمسبعكتابصاحبارشميدسومنهم
حةالماوالعددصاحب3قحلونومنهي2المخروطةأنةواالسطوالكرةوكخاب

وكنسنلقيرسومنهماليونانيينمملكةاشفيوكنمشهورةفيهماكتبوله

اصدالىطيموالؤسومنهمهوانوسندونيرسقومإلسومنهماقليدسبعد
كن4وتتانودبمكتابهفيارصادهبعحق6بعلليمرسدبمالذيوبرلل

صاحبولودوسيوسميالوطقومنهمسنةوعشرينةسئةباربطهلومتقتما
مااالسثندرتةبمديخةؤبرللاصدانالىواقطيمن7ميطنومنهماألكر
سنةوسبعينواحدىسنةبخمععمائةبطليميوسقبلكذاوكنصربالد

بعدوكنالجليالوالمباحثالحمجحةاالرصادصاحبالفاضل8إبزخىومنهم
سنةثلمائةمنبقريبواقطيس7ميطن

وكتابالجغرايخاوكتاب9المجسحلصاحبالماوذيبطليموسومنهم

وكتابالموسيقىوكتابالنجوماحكامفي1االربعالمقاالتوكتابالمناني

يامافيوكنالمجسحإلكتابمناستخرجهالذيالقانونوكتابءااللوا

سنةوثمانينسخةبمانتي18خفروبعدالىوملموكمناابحلينرسوائاماندياموس
اليرنانيين21الجحاللمةإحدعلةماالباخبارالمعرفةيتكيتمنالناسمنيرو

هابفيمماتالمهذبعضنسبمنصكا

م95حكيخاحممافحلونوالصواباالصلفيحمذا3صالمخروطةاالمملفي3

603صكالقفيمابناطلب
لمالو76صكصابوصدريوساوميرستصحبلعلقماه

بعلطحوسةلاالفي6

نطنلاالصوفي3امصصكاطلب7

ثماكهحسنبابنثصحخفلاالوفي96صكفيوردحمماالصوابحمذا8
اقرخىدعاه

59صالحكماتاريخفيالقفطبابنمجرتنقابطليعوسعنالمؤلفآصمعالم6
بحةاالراالصحليخا763صىافديمالبنالفوستراجع

صانطونينوسنوسادرةإعوابواصاظميوسياجوساندر9هحكفيروىه
الطالسةاحدمجيه6هحكفي3



االممطبقاتكتاب3

فيدبموسبطليالنواضحوظطبينظأوذلكندراالصبعدواملالذين

سكتلجميعالجامعةمنهااللةاالمقالة52ألمناالكاافوعوفيالمجسطيكتاب
منعرةالتعالعنةفييفيااعتداالشدرعاتةاحوالهاائرووارعادهاالثس

االعدالمذاوقتافىبخشفصرصاولمنتجتنائهفذ3اذريانوسسني
هذهوجزاساعاتوستايوماوثاللونسنةوتسعونونععصنةثمانمانةاطريني
الماقدويئيعنىاالسكندرموتافىنحصربختصنياؤلمنيجتمعافهفقالالسنين

ومنمصرتةسنةوعثسرونواربعشهئةارب2القرنينذيندراالسحذ
واربحسنةاماالىومملوكاوليعني3اوعثعحلثمللثالىاالسعكندرموت

اطريفيالىصدوقتللى3اوعثمطقكملسنيمنسنةاؤلومنسنةوتمعون
فبين6وساعاتيومأوستونوستةسنةوستونواحدى4سنةمانتاالمذكور

ربعدكنعرهوانهوحقيتةوالتجيلالتنصيلجهذابطليموس

سنةوستنواحدىبمائة3اوعثعطق

انالحاليةاالجياللواريخوالمعرفةلفةالسااالممباضارالعلماهلوإجمع
17البطللةلوكاضقلوبطراعلىتغتبوانةروعملكمذا3اوعثحطق

الملوك7البطالمة9احدإنه8زعممنظأيبينمامذاوفيالعونانيين
تعافىإقةءشاانكفالهوفيه

وعندهالفللثاراسرومعرنةالنجوماصكتعاكالمانتماهذابطليموسوالى

ساكنيمنوكيرهموالىوماليونانيينبايديالصناعةمذهمنمتفرألكنمااتجمع
احذااعلموماخههاغاوتجقى1سبمهاانتظموبهاالرضمنالنرثآالثعقاهل

يوهاوستونحكويخاا

هجدالالترنينبذيالمعروفالماقدونيهوالمقصودإالسكندرانالعرابد3

اوغطىحد3

إبالصووهرشةمائة61حكفي

عانوطةصك6ظلىوستصكه

ظنمنخطابيانحكتينمناالصحلفي8البطالةةصك7

ارجحوهوشتتهاصكهنحك9



3ايونانفيأملم

تناولهبلتةمحارمحنتعاطىوالبالمجصطيالمعروفكتابهمثلألليفترضءبعد
والتقريىباالختصارحهمومبريزقياصاتمبئكالفضلوالتييهابالمرح

اليها3لمجيرونالتي3هبءالعلماغالهوانمااالبتانيحابربنععلهعصهها
اجزائهجميعواحكامقىتيبهعلىكتابهفهيفيايتنافسونالتيتهمعنايوثمرة
فاصتملوحديثهااقداطوممنعلمفيأتفهكتابااعرفوالهتدرعلى
احدهاكتابكتبثلثةكيرالفنكذلءاجزابجميعواحاطالعلمذلكجميعلى

فيارصطاطاليكحابوالثانيالخجوموصكتالفلكهيئةعلمفيهذاالمجسطي

مذفانالعريئافحوعلمفيالمحرقيسيبويهكتابوإاللثالمنطقصناعةعلم
المااالفروعهمنوالعدمهاصولهمننهاكآواحديشذشالالعلثةتبال

غيرهربئالالماموفضيالاالحاطةعريدءوحدتعافىواللةلهظب

لرهمباالخاسانتفعالذينفاقاالفيومشاهيرهماليونانيينشموسفهوال

الفالسفةمنءعدهدابعدولليوألنيينباعالعهمواهتدوابانوارهمواستفادو

نوادرهموجمعوامهمحالمؤافونقآدقلهءماوالح

المنحلقيئالفارابينحربننصروابواليرجماناسحاقبنحنينوج

اسحتقتاشياهبسبعةستيتفرقسبعاليونانيينفالسفةالنلفلسفةباءالعلمامنيرهماوك

اصممناالنيواالفلعفةالمعلمالىحلممامناحدها6اشياسبعةمنلها
يعتمكنالذيالموضعاسممنلثوالثاالعلمذللثبدأيخهنالذيالبال
التيإالرامنالحام7بهبريدكنالذيبر4دالاسممنالىابعفيه
االفعالمنواالبعالنلسفةتعفمفياليهيتصدعنالذيالغرضىفييراهاكن
الفلسفةتعليمفيعليهتظهرعنتالتي

القانونحمابهصتفالحوارنيالبنرونياريحانصابيثألة79حكفيونادا
حموشاروحمذلكبطلميوسحذرفيهوحذابكتكينسبنمحمودبنلموداتفهالمعودي

ايموسببعدحك3كأزيجهفييالجلآلنابن
ننهعرحك1صنمجرصك3

حمتابديعرفةحك

والفارابيحنينالىمثلةونهاافناكمؤمهحكرصاهاالفالسفةفرقاعنالقطعةهذ6

بيتدتنكانالذيالتدبيرهنمهحك3



االممطقاتكتاب3

النرهةوامأفيثاغورسفثميعةللفلسفةالمعلمجلالى13منالمستاةالفرففاتا
اقراديخااملمنارسطيقوسأفشيعةالفيلعحوففيهكانالذياللداسممنالمستاة
2سفى3فعيعةالفلمفةفيهيعلمكنالذيالمومحنعيمامنالمتاةالنرقةواتا
مدينةليهرواقفييتعتمونكنوانهمالبذلكستوا3المظآةاصحابومم

يعرفونوذيوحاذرفثحعةواضألقهماصحابهاتدبلمنالمسماةافرقةاواتااثينة

الناسعلىالمفترضةالفرانحقاظرليرونكنواالصهمبذلكوسنوا1اليتةلبا
يخاالحلقمذايوجدوانماالناسسافىمنغيرهموبغحقاقاربهمومحجةالمدنفي

فشيعةالفلسفةفاصحاجمهايراهاكنالتياالرامنالمسهاةالفرقةواتآالبال
الذيافرفىفياصحابهايراهاكنالتيءاالرانالمسماةالفرقةواتاهفورون
الخهماللنةاصحابيسمونو6افيورسيعةفثالفلسفةتعأ3فياليهئقصدكان
تاةالمالفرفةواتالمعرفتهاالتابضةاالذالفلسفةتعتمفياليهمالمقصودالغرفيرون
بالمثعآئينيعرفونوليوارسطاطاافالطونفثيعةعديهاقظهركغتالتيالاالفعامن
معالدنيرثضكيها17يمشيانوهاالناسيعمانليكاناوارسطاطاافالطونالن

اليونانييئالفالسفةطبقاتفهذهالنفسرياضة

الفرقتانوهالن8ليوارسطاطاافالطونوفرقةغورسفيثافرقةفرقتانواجأهم
االولىالفلسفةونينت9الفالسفةموالهءقدماوكنومموداهاالفلسفةركناها

الصابئةوعواتمالملطيئليىو1رسفيحافيشيحةاليهاتذهبنهتالتيالطبيعية
يناقوراهلمننثهنثمحمارسطبوساوارسطيئوسوالصواباالصلنيحمذا

حمصعندباالمرقبةانقالبى07و53حك
تصفحصلاوذم56و3هحكاطلبمزع3كأممماوحمرستى3

المظلتاالصلوفيابالصوحمذا3بكوستشوش

كالبلاالعوفيحك

االمورصنياثكيعلمكانالذيءممثالاالنيزوناونوروسهوه
راضةثابتةحققةليىانةويزعمممكإلنأثأحح

فرددناهاالمعنىعيهادلالفاظبمضاالصحلمنسقطضا6

طونوهمافاسطموننواءالحك3
ىلوطااروصارارصطاطاليىتارةلاالني8

فيثاكورساييايذهبنيمحكيرنانحكاهوكانحك



32ايويأننيلطم

وافالطونكبقراطالمدفيةالفلمفةالىمتأضومممالغوالمحرييناليوالنينمن
فقاالاطوانفيكتابهنيارسطاطاليىذلكبموتدواشياعهمايىوارسطاطا

الطبييةالفلفةكاالناسمالسقراطانزمنذوذلكسنةمالةمنذلماكنلر

ثهالمدلةافاسفةاالى

واشياعهفيثاغورسمذهبعياكتباينالمتأضمنجماعةكمنفوقدصاعدقال

يابمفيمحمدبكرابوذلكفيعخفوتمنالقديمةالطبيحيةللفلسفةفيهاوانصروا

اقالطونمعلمهمفارتهفيلهاوغانياايىإرسحالطاعنافاالنحرشحديدوكنازيالى

افسدانهيزعموكنمارامنكحيرنيالفالسفة82متقذعاماهوفي
الىوصداهليارسطاطاعلىاحنقهالرازقياظنومااصولهامناكحيروغيرالفلسفة

العلمفيكتابهايمخاصمتهازيإلىوارادارسطاطالسالهااالتنتححه

استحساعلىالدانهبهكمنذلكوغيرالىوصانيالطحتفيوكابه12االقي
الصابئةاموالعتقادصالنبوةابطالثاالبراهراوالاإلشرأكفيالثوئهلمذهى

دمحمفاتئرنحاييوحتىللرشدتعالىاقةولعهارازيانولوايسخاك
واسقطةخبثهافىفالحكماهمذامبونحلالفلسفةارامحصبانهاليارسطاكا

وتراالسليمةالعقولتوجهسامنهافاعتقدصارهاواصطفىلباجمهاوانتتهاعنها

العماهفضائلوجامعماالحامامواصبعاطيبهالئفوسبهوتدينالناقدةالبحعائر
واصدآفيالعامجمحبانبمتنكراثهعلىوليى

ارومفييمأ5

ونهتالملوكفخمةالمملكةحمخمةفائةالىوموهاطامسةاالتواتا

ولفةاالكريقيةاليونانيينفلغةللنتهملقةمظ3اشاليونانيينلبالدمجاورةبالدهم

الممحدالىوعيالبحرالجنوبجههمنومالىبالدصدوكن3الالطسنيةالىوم

عاتئاالوابلعل

ايزثاحممقالالفدسفةتعتمعلىارازياقلهثألةم17صأالققطيابنقال3
تصخااوتقتدايهذاكفاضطرباالقمىكرضهصموهاااللياللمنيتوغلازةا

لسبيلهمهديماوالعهمينهلماقراموذتمخبيئةمذاهبوأنخحل
ضجفوهواطيبةاالعلفي3



االممطبقاتكتاب3

بعفىالثعمالجهةمنوحداهاالثامالىطنجهبينماالمثرقالىالمغربمنطوال

االعظمالغرثبالبحرمنحالئفةمعوكيرهموالبرغزالروسمنالثاليةاالمملكمما
اوحئونانيينالبالدتخومثرقطالمجهةمنوحذهاانوسباوالمعروفالمحيط

باوقيانىالمعروفاالعظمالغرثبالبحراالندلاقمىفيالمغربجهةمن
المشرقاجهةمنفاؤلهابعفمنبعضهايتميزءقطعسبعالممالكهذهوكانت

بالداشهاثمافرنسةبالداوسطهاثمالمانيةبالدإليونانيينبالديتاخموما
المعرروطرفالغرباتحىفياالندل

92انيةأ111بالدمنالعظمىروميةمدينةكقهاالمملكةهذهقاعدةوكنت

اوكمنمشهورملكاؤلوموتنسبوالمجه2المطينياروملقبانيهاوعن

هذهفياللطينيينوتملكالسالمعليالمسيحمولدتجلروميةبنيانوكنالىوم

قيامالىسنةوعثعرين3وخسسنةئةسبعرويةءبخابعدالمحدودةةالممل

5اليونانيينملوكعلىهذااعثطقتظبثماقياصرةاملوكاؤلادمحطق

منطولهاالشأنيمةعظروميةواصدةمملكةفصارمملكتهالىتهممملواضاف
االندلىبالداقمىالىارمينيةبالدتخوممنعرصلمائةونحالمغربالىالمثعرقط

سنةثلمائةكذلكودامتتايئالمملهاتينةقاعدروميةمدينةوصارتالمغربفي

دينورفضالمسيحبدينلاليهابئحلخطينقسقامانالىشةوثلثين3وكسا

وسطفيبالعسطنطينيةالمعروفةاليهالمنسربةوهيالحليجعلىمدينةوبنىاصابئةا

هذاوقتناالىالىومملكقاعدةحينحذمنفصارتواشوطنهااليونانيينبالد

كالهمانوافنييناللطمنثقابهمروميةمدينةعلىالىومملوكذلكمنذواستخلف
يتوجونوالملوكادستونالفيهااصرهمتحتفينمتمر

فياعرهموانتظامتمكماتصالمناطالهذهعلىالىومملوكيزلولم
مناعرهقويمنطاعتهمشطويلزمانبعدخرحانالىكهاالبالدمذه

الطييروشاالصملفي3اهانيةةاالعلفيه
اوغطىوموغلوكمائةاالصملني3

ميعنيبالنلهاالصلفي6مصرنيبطالةالمملكةصيريده



53العودانفيلطم

هاصيزتوتموغيرمموالبرحانالصقالبةمةإليهممنقادةنهتالتيماالم
1مهابممل

وثلمائةيناربعسنةفيوذاك3روميةملكطاعتهمعنكىحمناشمنوكن
ملكاوصمىاتحفلبالملةمجموعةوكثرت3هملقويحينالهجرةمة

وبةمنفعادتالجيوشذالمثعندإلىومملكإليونبنقسطنطينيهوانفذ

يقيايئاالضةمملمناللطينيايئةمملبذلكوتميزتبسلمهورضيحينئذاحةفصا

بمنروميةاممالمناعالهموبعدتالعسحاخطينيةبالدلجاماالىمغاربهاجهةمن
فالممائرهمنمحثيروالمخربةهناكاقاحمةالترك3هفرقىمنبينهماتوسط

المجحرفياالرويةالىأينيةالقسطنمنأليوماحديصل

القسطخطينيةبانيهلبهيبنقسططيندانانالىصابئةقديماالىوموكن

ورفضو6اخرهمعناوتنصروفاطاعوهبهالتشر4الىالىومودعاانيةالنصربدين
يزلولمالصاشةشريعةمنذلكوغيرناالوموعبادةالهياصتعظيممندينهم
مةالجألمنللرومالمجاورةاالممكزفيهدخلانافىويقوىيظهرالحصرانيةدفي

احمنافوجميعوغيرهمالقبطمنمحراهلوجميعواروسوالبرجانلبةوالصقا

سواهمومنوالنوبةالحبثعةمنالسودان

منوكثيرالفلسفةبانواعوعلماحلةءماحوغيرهاافريعةبالدفيإلمروموكن

رومئوناليونانيايئعددفيدبمهيلقنصخاالذينالمثهورينالفالسفةانيقولرنالناس
17دورهمقوتالاالمتايئهاتينولحجاورققمناماعلىيونانيونخهماوالصجح
دخلواحدةةوالمملاواحدالبدانصارحتىاالكطافىاحداهامنالملكوانتقاد

جمملكتمالاالفي
وقلدمةايعالعلىاسزراالذينااللمانيينلوكالميريدروهةملولىاالصلفي3
الرومايةالمملكةعلىاللطةانيونالراالحبار

االلمانالملوكمناالؤلاوتونيريد3

فيروجاناتببرالمعروفالسادسينقعطنطهو

مالناالصملنيه

وكيرالمرسلينوبدعوةارهانتماديبلدةوادفعهتنصرميلم6
دورهاةابوالصو3



االممطبقاتكتاب3

يزتميعليهموصعبصهمعلخبرساتكثيرمنعلىفاختلطبعحقفيبعضهم

مثهورةالسلاهلومعرفةاالخباربعلمالتحققاملعنداالمتينوكالفالسفتهم

ذلكفيالمزتةمنلليونافييناناآلالعلماهلفيالمحلرفيعةسفةافاباالعناية

اعلمتعافىواللهاميمسووالإلىومانئونينرهالماوالفضل
ءماعلوالصابئينالنصارىمنجماعةاالسالمملوكمنالعباسيةالدولةفيوكن

المجاورةاالمممنغيرهممنامالىوممنامهمإليونافيينأمنأعلمالالعلمبفنون
11لهم

إباضدمء4وعابحجهوالسفاحالعباساباخدم2ثرعتجيالئصارىفن

ولبختيثعوعالعبآسبنيعدملوكبعدهمحقهابنهحلتوقيفلتابحدهالمنصورجعفر
معروفةافيفيليف

وبقيوالمأمونالىشيدهارونالطعبعناعهفيخدمماسويهبئناومنهم
3بانقرةوجدتانتيالقديمامحتباتربهةهارونقأررهوكنللمتوكلياماافى

الطبفيلهاذاكثيرمنهافترجمالمساحونانتتحهاحينالىومبالدمنوبغارها
وكتابامحمالوكخابابالبقرةوكتابالبرماصاالقدرككتابعظيمةليف

اصالحوكتابالحتاموكتابالجذاموكخابوالحجامةالفصدوكتابالحقيات

وغاير3بالمشجرالمعروفوالكناشالالمسهـاالدويةوكابالمعدةوبهتاباالغذية

ذلك

باالسالمالراجمةائمةإحدماسويهبنيوضاتلميذزيدإبواسحاففيحنينومنهم

احمدبنالحليلمنالبصرةفيالعرلمجةوتعتموالعربيةباليونانيةعالمآوكن
لبصرةباواتماكانفارسبارضاحمدفيالخليلنيوبغدادالعينادخلكحابوهو

عونتعالمذكورحنينووفاتوفاتهوبينآ388ومائتينسبعينفيجمهاوتوف

لستاايومفيماتحنياان9الفهرستثطالنديمابنودبمفانظرسنة

ينالملكيالروممنكهموايعاقةاإنصالرالناطرةأكلدانمنبلا

يوسفاالديبرمقالة87901اثمرقفياجع3االصذاءاالمنعرفحمير3
صاصتبالطثوعنجفيغنيمهافندي

483صالفهرتاجعدغلطبالمحرالمروفاكاشىةلاالصفي3



73اليودمانفيالعلم

حنيزصأبناسحاقوماتإبالصووهوم378ومائتينستينسنةصفرمنظون

الزجمهزاقاانراتالمذاكابفيمعثرابووقالم892116شةيخا

انيالحرقرةبنوعيبتامحندياسحاقبئويعموباسحافبنحنيناربعةباالسالم

الطبرقيقرحانبنوص

ولخصهاليوسوجاابقراطكبشجمةاوضحالذيماموهذاوخينةصاعدقال
وكتابهأخطقافيكتابهمنهاثريفةوموضوعاتبارعةليفولهتلخيصاحسن

االدولهفيوكخابهيئالناقتدبيرفيوكتاب4االغذفيوكتابهالمنطقمدخلفي

احدهاستىولدينهواقوكليامافيحنينوماتكتبهمنذلكوكيرالمسه

فيمأومقدفيهابارغاركناليرجمةاعاباهفخفاسحاقفاماداودواالشاسحاق

محسنفطبيبداودواماةياضالىالطوم

المشهورامحنآيقصاحبيمحبنمسيحومنهم

عالماوعنطغجبئاالخعحددولةفيكنالمصرييجبهبننسطاسومنهم
فيهبارعابالطمت

متفانالعلومفيمتوشعلسوففيالحرانيقرةبئميبتالحسنابوينالصابومن
والعددالمنطقفيحسنةليفله23الفلسفةلجوامعمتققديالحضروبفي

وقسطاالكخدياسحاقبنليعقوبارمعاوكانذلكوغيروالنجوموالهندسه

ولثابتوتتهمفيالنلسفةبعلماالسالممملكةفيأعالمآتهمثالوعنوالوقافي
مذاهبةبينكتابفيجمهاالمأمونخالفةفيببغدادتوالهاللثمحسنةارعهـاد

هاسكويهةسنتهاقداروأوجهاموضعمنبالىصدادركأوماالشمسئةالسنهفي
والطعبوالهندسةبالعددعالملبتبنسنانيسعىافيلهوعنةتعديلهاوحمورة

وفيالمطيعايامفيكنالطحتبصناعةالمققايئاحدلبتبئسنانبنلبتوابخه
ثاكتابهالنديمابنودبرالدولةجمزالمعروفاالقطعالديلمبريهبناحمدامارة

وتوقنيم638ومالينوعثعحريناحدىسنةمولدهقرةبئلبتانرستا
صدرفيولدبلالمامونخالفةلبتيدركولمم06وماقتينوثمانينثمانسئة

م563679سنةلبىابنهوماتم133246سنةسنانوماتالمقحمضالفة



االممطبقاتكتابء83

مصراهلفيالعلوم6

فيقديموفيظيمءملكلاهـالؤافحراهلوهياالسادسةتاالةاما

وبيوتوهياعهمممانرهمفيرهماذلكعلىأيداللفةالساواالزمانلةالحاالدهور
اللنهاالرفىاهلاجمعآلروهيهذايومناافىاالقليمفياكثرهاالموجودهمعل

مثلافىهوبقيخبرفجهلالطوفانتجلاكنفامااالقاليممناقليمفيلهامثل
جودةالموهيراالمنذالألغيرالىاالقليمجبالفىالمنىحوتةوالمغاورراثبوااالمرام

ويونانيقبطيئبينمااالمممناخالطأ2االقليماهلارعفقدالحلوفانبعدواتا
منثرةلاخالطآصارواأوانما3قبطجمهرحهماناآلوغيرمموممليقيورويها
االممواختلحلتوالىومواليرنانيينلقةالمنلفةالسااالمممنمصرملكتداول

عليبهمالتعريفمنئاتتصرانسابهمتخليحىافاسواءوخفي4لذلكنيها
الىوعيالبحرجثوبهيقيارقةمنالحلولإمحربادمنموضعهمافىنسبتهم

ومسافةوالصينوافأيخيمواةالحبلمجرمناالخارجالحتيجساحلمنايألالى

وماممرباعلىالتياسوانمدينةمنالعرضىفيوصذماييهابعيناشمنهقريبةذللث
حاذاهااورشيدمدينةالىالموبةالرعقالمتاخماالعلىالصعيدارضمنمتهاسا

يوماثلثينهمنقريجةوماقهبدلكاتصلوماالىوعيجرالفيالنيلمساقطمن

ثمالهياكل6وتدتياالصنامتحبدصابةاالزمالةسالففيمصراملوكن

واسدممونالمسدافتتحهاانالىذلألعالتزلولمانيةالنحردينظهورعندرتتنح
اليومافىذتةاهلدينهمعلىسانرهموبقيبعضهم

وبحثالطومبانولعنايةالطوفانتجلكنواالذينمحمرامللقدماوكان

اتفلاابنعنحمتانجاهمجرنقلةقداهيرومهصروعلواهلءلقدماالوصفهذا
53كى74صءالحنمتاريتفي

القفيرابنتاريخفيحمروذاالصحلمنسقطهذاكل34
للقبطوكثرةأنلبةاصك3

القفلىابنتاريخهنصقطهذا

قريبحك

تصجفوهوتديناالصلفي6



93مصراملفيلطوم

قبلوالفسادونالعافيكنانهثهكأليرونوعنواالحكمغوامضاعة
نوعكنتمشافةباكوشغريبةصوركالاطيوانمنكحيرةانولاالنحاننوع

3البراريافىبقئخهادوشرممثرهاافنىاصوقاإالنولتلكفغدباالنسان

لريخهفي3الوصفيعنهمبمهتحاذللثوكيروالسعاليالغيالنفنموالفاوات
نظاممنالرأيهذافيإبعدهمفيعنهمحقذلككنفانمصراخبارفيالمؤلقى

كذاالفلسفةوقانونمةالح

عنصدرتانماالطوفانقبلظهرتالتيالعلومجميمانءالعلمامنجماعةودبم
4خوخالحبرانيونيسميهالذيوهواالعيامحربصعيدالساكناالولهرص

الئبيادريوهوالسالمعليهادمبئشيثفيانوسقبنألئيل3بئياردابن

النجوميةواطركتيةالطوامرالجوفيتمتمناولانةوتالوا6السالمعليه

وألفالطحبعا3فيشظرمنواؤلالتحافىاللهومنجدالهياصبنىمنواول
أفذرمناؤدانهاوقااوتواداالرضيةءاالسثيافيموزونةقصائدزمانهالهد

العلمذهابفخافوافارالمامناالرقيتقسماويةافةانورأىبالطوفان

جميعفيهاوكرراالعلىمحرصدفيواإلرالهيئاالمرامفبنىالصخائعودروس
وخيفةبعدهلمةتخديدماعالمنةصصاءوالصفاتفيهاورسمواآلالتالصنائع

7العالممنرسمهايذهىان

ياضئةاومالمنالفلسفةبضروبءعلماالطوفانبعدروكلصاعدقال

المحرتةوالمراي9والنيرنجاتالطلععمات8بعلموخاضةوااللهيهوالطبيعية
بمدينةالدهرقديمفير1والعلمالملكداروكنتذلكوكيرءيمياوال

مديخهندراالسبنىفلتاالفسطاطمنسألعثعراثنيعلىوهي111مشف

االريخفيادبهرلهنجدولمارصجفاصك3القفارحك3علىحك

صملعمحك6انوشبنينانبنةحكهالنيئزلدحك
بدماوالتصاويرأاالهراهذانرتقرقلىواليومقلنااعلموالثهصك7
النيرنجياتحكعلم143صحك8الطوفان

صالملكالطمصك05

مافةالقبطيةفيويرةحلثنيناد



االممطبقاتكتاب

العلمدارانتفماحهاوطبهواخهالحسنممارصهافيالناسرغبندرتاالس
يخلعلىالعاصبئممروواختطونالمساعليهاتغلبانافىربمهامةوالح

العربمنوغيرهممصراملفانسربمحربفسطاطامروفةاتهمدرمصر
اليومافىحيأتيممر3قاعدةفصارطخهاسكاالىمثه2والعجم

طواناالبالدفيجوااليلسرمآوكنهانياهرصربمحالعلماتدماومن

ناعةصفيصايلكتاولةاهلهاوحالئع6ااعالمأالمداعا بصبحاس

السمومذواتالحيواناتفيوكتابيمياال

المقاالتصاحبندرايئاالس7اسبوؤالعدداعةبصبعدهمعلماخمهومن

وخواضهالعددطبيحةفياالربع
االسكندرانيبيونالنجوموحركتاالفالكهيئةوعلمبالهندسةعلماصهمومن
برالكوصكاتوعيةوعددهااألفالكهيخةيخهفذ3إالفالككتابصاحب
واتاالمجسطيكتابفيوسبطليأليهذمبماعلىالبرهالمنمجرداعرسالاج

رأيعاىتقويمهاوروبروعالتعديليخهاختصرفانهالقانونكتاب

ماتالطلاصحابرأيعلىوادبارهالفلكقبالقىكتحسابفيهرزادبطليموس

ءيمياالصناعةفي8الجلامحتباصاحبورؤسهمعلماصهمومن

علىوالفوهايمالحلينوسحاكتبروااختالذيناالسكندرانيونومخهم

همواققالمالبجوامعمعرفتهمعلىلهااختصارهمحسنودكوالجوابحثهالمم
ينوسجاكالممنثورمنجمعالذي9إنقيالوسرئيسهموكنالطمتلصناعة
يولمافذءعزمنةعلةوبهجامعفيعنالفهاالحركتاسرارفيمقالةغرةثالث
نحررهبهيدفعوماذلكعلحه

نرموالعربمنحد3الحكمةدارحك
قاندةصك3

ط7صانقفابنهناينبةايذيالوصف5الوقتذلكمئصك

الثالثمرهىالى171يبحةامابيوابن

اوطاثالمداكأبنصبةعافاصبونصبهالبكباعالماصك6
برقلوسالصوابولعلبرقطوسماصحكوفي3

17مىحكاطلب9وصفةأكاتباداالذيااللماسمضطانةيظهر8



اعدالعربملكل

2ليرندفيباالمعروفتابالصاحباوإليالنجومامباحعمائهمومن

عنةوبمالنجوماجكامعلمالىالمدضلمنيتقدتهاوماالمواليدفيالمؤلفصالىوعي
الموةصامعةالمواليدفيرةالحثكتبهانالموالمحدفيالمؤلفكتابهفي3االندوز

اصدقفال6هذكتبه9نيليانهيزممونعلمكاوانقالواليوانتبسائرال
محدوذازمانايةندراالسءعلمامنتدبمتمندالاعلموالولةاويكنانه

االىباالضافةالنهرالقليلاالهممحمصمناليناوصلواللىمستقهخبراوال

مننواحيهاساؤالجليالفيومصانعهمثهكتهـربصعيدرهمابهتشهد

اخطارهمنفاسةعاىوالمنبخةعلمهيمسعةعلىالداتةوغرائبهاالبرابيعجائب
الربكدالعلوم3

فاتاباسةوفرقةباندةفرقةفرقتانفنهمالعربوهيالسابعةاالمةواتا
هموفيعةوالماوصديروطسموثمودكعادضخمةأمماانتفةالباتالفرقة
مشهوروخبرصليلملكاالرضفيلهمسلفانبعدالدهروافناهماكمانابادهم

انتراضهملقادموواالجيالالماضيةالمرونباالعلماهلمناصدلكلهمرينال

ةالباقالفرقةوانارهمبأالعلماسبابعناوانقطعتاخبارهبمهضائقذهبت
ةالجاحالحاالنجميآويضتهماوعدنانقحالنحذمينمنلالمتفرقةهف

االسالموخال

وكنوالمنعةافئمناالممت3فشهورةالجاهليةفيالعربحالفاتا
ولحموكندةوهدالطحميروميمنها8قبائلسبعفيثمقىحطانفيملكهم

الغوثفيواللبنثممسعبدفيالصواربنوفيهمالمللثبيعتوكنومذحجودوس

ريخعاحتشلوقدفاليىيسعيهوهوم96صالفهرتحمتابخرا
كانالرويواليىيلوزبماالمحريفاليىقال163صحمتابفيالتطعةهذهءاطكا

بالبريدححكوفيباربرجةالفهرمتوفي3االقلالرمنفيفاضألصكيما
هصحفاالسينوصااليدكرةحكفي3

طبعةمناه9ءصالعربأعناعدصقولالدصلنخمرتاريخفيالعبريابننقل

الظونكففيضليفةالحاحواختصرعببحرفيالهاونثيرصالحانيانطوناالب
متنرعةعب6حقيقةعب1575

قحطانتجاثلفيعب8هثمورفحالب3



االممطبقاتكتابء

وسافىاحميربنالهمنسعاثهبنافيفيزهيربنعريببنقيطانفيحبرانابن

الشرفاهلوالتبابعةوالجبابرةالسادةالملوكارالحوبنيمةانفاتجالعالملوك

وكحعخععوابالدالدوخواالذفيالموثلوالمجدالموخلدوالملكالليدوالعزالقديم
وجنوبهاومغارجمهااالرضمثارقفيالثمحريفةواالنجارالعظيمةاآللروتركواالممالك

وعروالمنارذيوابرهةالىائثوالحرثيشجىبنوسبافحطانبنيهعربوشمالها

وتبعاالكبروتغسعرقئدبانيوشمريرعقافريقيةبانيوافريقاالذعارذي
اوسبنيبحبتمامابوفيهيقولالذيماوموبكرابافىوياسعدواسىاالوسط

يةءعورويصفاطافاا

االحمربعنصحدوداوصذتحمسرىخهارياأعيتؤصدارجهزةبرو

كالملىءدالزالوكنعبإبيفيحسانبنكثممرووهواالصغروتبع
فيالحسنمحمدإبووزعمطبانعهامعرفةالىوميلالنجوماحكاماميرفيمذهى
ملوكانوإنسابهاحميراخبارفيالمؤفااالعيلكتابفيالهمدانييعقوببناحمد

عرفواميأاالهمكفاعنيصرفونوالقؤادهممنيستعماونونوايلمرك
وانماكانواالىومثاى4الدفهمافقةمواصبووالالبروجمنادقعهووحدوالدهمو

المشاكثهوالطوالمالسعيدةاالوقاتلذللثتخيروااالمممنةافغزوارادوااذا
تمكنهمتهاالطويألإالزمانارتيادهافيحواوملهيدولنصبالمالئمةولمواليدهم

الىفحعةوالمنازلالعاليةالمراتبمندوااثحيثحمذايبلغونفكانواخيارهمعلى

معتنيةحميرملوكنتولمةماعدقالالبالدئيالصيتبعدوباالعداالظفرمن

كنوكذللثالفلسفةعلوممنشيئاربايوالاحركاباختياروالواكبالبأرصاد
ذلكمنشثأشبحثانةمنهماحدعنيبلغخاوالجاهليةيخاالعربسائرملوك

واملمدراهلطبقتينانوافمنهمالملوكبعدالجاهلية2عربسائرواتا

منالمعيثعةلمجاولونوكنواالمرىوسكانرالحاهلفهمالمدراهلفانابرو
ضروبمنذللثوغيرللتبهارةاالرضفيوالضجربوالماشيةرموالوالخخالاكرع

قطانفهمالوبراملوانامثحهوريمحوالمذكورعالمفيهميبهنواالكتساب
مصرطبعةمن315لدصنابنتاريخاطلبا
اعدصحملرمنقلالى851صيالعبىابنعاد3



3العربعندلطوم

الخعةزمانرعنواولحوعهااالبلالباتمنيعيشونوكانواالفلواتوعارريالصط

فيؤئونعدالىطجالرالسحابومنثمفالايماضجهاتنيراصالتبدميووقت

ساعدهمالهنالكولويخيالقطرلموإقبمدفيمرألاللمنابتمنتجين
فينيزافالالمجاهءوابتغاالثمبالحللب2يقومونثمالىعينياواماطصى

ةناقتهفيالعبدقيالمثقبقالكما3ورصالصل

ودينيابزاصةدتاهذاوضينيادرأتاذاتقول
نيئيوالعليتجقشاأماثه3وارتحالصكالدأص

5واقثرتءالثتاءصافاذابيعواوالقيظالصيفزماندأبهمذلثهانف
الىوركبوااالمواطرافالعراقاريافافىمشواان6ومدتاالرفا

ومصطبرينمانالىجهدمقاسينالكمفشتواالقرىمنرالدنوالحواضرمنالقرب

7مدمنونبلغتهمفيويتشابهولنهمبقواخونيتوذلكخاللوهمقالعيجهدعلى

8الحرمعنوالذبالجارونصرةيماءأباعلى
القروكنانةالثعصقعجدحميرفكانتمختلفةذلكمعادياشهموعنت

واسدالعبوراصععرىإوقيسسهالوطيئالمشتيوصذامولحمانالدبروتميم
ايادعبدتثمالالتدهيقال9تحألعياماشيئاتعبدوايادثقيفوكذتارداعحا

فيمجاعةفلحقهمحيىمنيعبدونهصنملحنيفةوكنحدادكعبةوائلبنروب
الثععرابعفذلكفيفقالفاكاوهالسنينبعض

والمجاعهالتقخمعامزجمافةحفا
صاقباعهالعوافبءسورضممنيحذروالم

وكنتقخاعةوبعحقوغسانربيعةفيالخحرانيةكنت1قتيبةابئقال

فيالمجوسيةوكفتوكئدةكعببنالحرثوبنيكناصهوبنيحميرفييةاليهود

يؤجقونعبوفييقوضوناالصحلفي3بمنابتعب

يقينيوالعلييتيويروىحالشةعب3
بردتايترثالصوابولعلاالعلفيحمذا6اثؤتعب

نخكباعلىبيتاةعبالحرباالصملفي8منونالاالصلفي7

هعرطبعةمن503صرفيلطاطلبحمتالة
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االممطبقاتكتاب

وكيعحذسودوابوحاببئواالقرعحاجبوابخهعدسفيزرارمنهمتميم
وكنتالحيرةاهلعناضذوهاقريثفياكندقةوكنتسودابيبئحسانابن

االسالمءحاحتىالعربذفاسيةاالولنعبادة

عبادتهموانماكنتتعالىاللهموتمدةالعربمننإالومعدةوجمحعصاعدقال
الهياكهفيبهاالمعحالراالصنامالكواكبتعظيمفيالصابثةبدينالدتنمنفربالها

انترىناالوعدخانمعالفرقاءوارااالممبدياناتالجقاليعتقدهماعلىال
واربهوالفكرةصاحبايالىهذاقطيعتقدولمللعالمامخالقةااللهةممهنإالو

اقهالىليقربونااالتعبدهمماةاوتعالىتباركاللهقولذلكدليلالعقلصاحب
انفصلعممحمدونبوةوروالنثلالبعثفيلفخهمفيالقراننضءوصازلفى

واليخربالالعالمانويىءبالجزايقولهوالبالمعاديصدقالذلكرينجمهورمم

كالهنائخرتنويعتقدبالمعاديقرمنفيهموكندغامبمخاوقاكانوانيبيد
االيحيمبنخزيمةيقولذلكوفيماشياخثمرذلكيفعلأومنربهاحثعرقإر

ةابنهيوصيالفقعع

االقرباوصاةاخاانيكاوصفاقياهلكناتاسمديا
وينكباليدينعلىيخرتعباضلفمجمثياباكتترحمنال
اصوبهوانهالحطئةوابقعالعربعكلاباكلإ

ابهوااذايلابههاالبهمفيهطيةمماشحمتماليولمل

فعلمبهوتجاريبهتتفاشالذيعنتعلمهاواضاالعربدياالتكنتفهذه
علماصلذلكمعوكنتىوأليفىإالشعاروزخلملغتهاامإحواصانها
خبرالىيوصلليالهمدانيمحمدابوقالواالمصارالسيرمعرفةومعدناالخبار

منةبمسكنمةانوذلكومنهماآلبالعربوالعربالعجمانجارمن
اعينوالفرالعاربةالعرببعلماحاطوااعةوخزهوفةبنيدعالوالبرمموالقاله

الناساخبارفيعرفونجارةلالبالديدخلونوكنواالكتابإهلواخبارالعاتية

نمروبختعبابياسعدعهـمناالعاجموجاورواالحيرةنسمنوكذلك

ماكرصاروعنهمالمحالدفيسيرهاوحميروايامواخبارهماالعاجمعلمحووا

عالىشسورةاطلب



5عدالعربلطوم

وقعمنوكذلكعدفيبنوالهيثمالكلبىالسائببئومحئدئةشربنعبيدرواه
وقعومنواليونافيينائيلاسروبنيالىومباضارخبيرذمآنمثحايخمناملثبا
نصرولدمنوقعومنوحديطمماضاراتتفعنهوايادتنوخمنلبحرينبا

ومنفارسانجارمنوشيئوالهندالسنداخبارمنكحيراقىفعنهبعماناالزدس

علمفانهباليمنسكنومنوالجرامقةاذينةالاخباراقتفعنهطىبحبليوقع

الىالسسارةالملوكظلوفيحميرمملكةثه9دارفيعنالنهجميعااالمماخبار
اهلهاوالبالد12عرفاآليغزومنهملمكنيولموالثمالوالجنوبالغربدالثممرق

تحتالخهمالسنتهمورقهعليهمالمالة4ورواحفظةاصحابوالعرب
الداتةسبعةالوكبالفيهوتجريبمسيرهاالشمترسعهالذيوجاافلكنطاف

ءاالشياجمحععلى

ءبانراوعلمومفارجهاالنجوممطالمباوقات3معرفةهذامعللعربوكن

الحتياجهمالجربةوطولالعنايهبفرطادركوهماحسبعلىوامطارهاالكوكب

الدزبسبيلعلىوالائقاتعقمطريقعلىالالمعيشةاسبابفيذلكمعرفةالى
فيثريفكتاباللغويداودبئاحمدالديوريحنيفةوالبيالطوميخا

وتفصيلياحالىوعهاصىواالنواءبالماالعلممنالعربعندماكنتضتنءاالنوا

علموإتاالمعرفةمنالعربعدكنسافهذاالنهآهذامنذلكوغيراالزمان

احدااعلموالبهللعنالهمهيأطباوالمنهشيئاوحلعراقةيخحهعافلمالفلسفة
الحسنمجمدواباالكنديقابنيعقوبيوسفابااآلبهشهرالعربصميممن

اقهشاانموضعهبمهايوسيالهاالهمداني

جمهامحيطالبحرالنبذلكميتسالعرببجزيرةمعروفةفعيالعرببالدواما

وايهوالجارصذةليجبهامغرففيوالمثرقوالجخوبالمنربهيالتيالالثجهاتهامن
البحروهوعدنبحرجنوبهاوفيوالهندنجاكبحرالكبيرالبحرمنوالحارحوالملزم

ماايضاوالحارجفارسوارضوالبصرةوألبحرينممانخليجقهاسشوفيبيرال

عرباالصلني3المحميماالمعلفي
951مىلالدهختعرتاريخفيالعبريابنرواهاالقطعةهز3



االممطبقاتكتاب8

بينماالجنوبيةبالدماوجهاتالثامفاطرافالعربجزيرةشمالواتاالهندلمجر

العلوةعلىالمطقةالبالدمنبهاائصلوماالجحدلدومةافىثمودبالدوهوالحجر

ومسافةواليمنامةوونجدالحجازوهيكجارءاجزاهارالعربوجزيرة
مراالربعينمننحوالشاماطرافوبايئعدنبينوذلكالطولفيالجزيرة

العذيبوبينوحدتةوالجارأيأللمجرساحلبينماوذلكالعرضى4هفيومسافتها
عرحألوعشرينخمسمننحوالعراثريفمناتصلوما

اليسرضمنجمهاتصلاوماماربكرابالىقحطانداروكنتاليمنفاتا

اسرائيلبجطملوكمنالسالمعليهداودايامنيوحميرطوكمنشتريرعثايامفي
دوذللثالفرسمنااللثةالتلجقةملوكمنالثاكجمخروياموفي

بهصحاماربسدخرابسببوكانشمسيةسنةوستينسنةبالفيالطوفان

ممائروافسدفخربهبمأسذعلىالعرمسيلبةطماالذيالصغيرالحلوفانمناطئر

اقفرقوخربتفلتاواالهاومااالزدماربانسوكانالبالدمناوكحيزمارب

وهيالحجازارضمنبيثرباالنصاروهمواطزرجاالوسفلحقتالدافي

وادعةولحقتتهامةارضمنحواليهاوصايمةخزاعةولحقتصلعماليمدينة

ماسخةولحقتممانازدوهمرمينوعتيكوالحرثلكوماوحديلاموخزلمجمدو

دابنوالحجروشنرانعثمانبنوعليوبارقرويشوغامدولهبوميدعان

الىإليسءتلقامنطوالالعرببالديقطععظيمجملوهوابالشرإةودوس
بنمحرفوالجفخةرلحقتبالعراقاوسفيانعبنمالكولحقالشاماطراف

العربجزيرةمنالعربمندبمالمنغيرخروجوفيبالشامدقضاعةعائربئممرو

موضعهذاليىإخبارالجزيرةارضمنربيعةوديارالثعامافىوربيعةايادمن

3رالعجمالعربمناالمماضارجوامعكحابفيمنهابلغنامابيناوقد5بمها
حالواماومعايثعهاومساكنهاهاديانافيالجاهليةفيالعربحالكنتفهذه

حينالعربكانتواضرهخخايمماإوجزهناء3ذنمافعلىاالساليمفيالعرب
وجمعنافرهاوسكن3شاردهااللهففنماصرهاوتثتتهاملتفرفيقدالنيبعث

صاورهااالصلني3كتابتوثةاجع3بالسراداالصملفي



7العربعدلعلوم

وانقادوابهافامنووعدنانانقمنالعرببجزيرة44كنتمنجماعةعليه

واقروااكبوالوتعظيمناالوعادةمنبهيدينونكنواماجميعاورفضوااليه

اعتقادمناالسالمشريعةواثيرمواوالتوجدبوسةوالىوالحميدبالطيمتعالىقه
والصاوهوالصياملطاعاتباالعملومنإهوالجزوالنثوروالبعثوخرابهالعالمحدث

االسالمشريعةمنذلكوكيررالمنشيوالنبالمعروفوإالعروالحبئواككة

ثمالءممرغثمربابراصحابهوخلفهتوفيتليالاالصلعماتةرسوليلبثلمثم

وبلفتالمماللثعلىواحتوواالملوكوغاحراالبالدوافلعلحهماقهصلواتعيهثم

قولهفيصلعمالنيعليهنجهحيثالىوالسعةالجاللةمنعمانلجمافياالسالمةممل

منهاليرؤيماقياملكوسيبلغثارقهافأريتاالرضاقاصيللبرؤقيأ
الفرسديارمنوغيرهاوضاسانلعراقباالفرسدولةإالسالملةبدوتعافىاللهفاباد

ملكصلعمبهطبالنتعافىاللهوجعلونوإحيهاربمالقبطودولةبالشالمالىومودولة
ماضياتعافىالهمنمحقريثياوبنيصلعماينيممومةفيفيعدنانفيالعرب

وتلكة11وبئعزقالكماالقرونفيوسنتةاالممفيعادتهوتلكنافذامنهوقضا
1الناسبيئاولهاندااليام

ومعرفةبلغتهااالالعلممنبميئ13تعقالاالسالمصدرني2العربوكانت
كيرالعربمنافرادعدوجودةتكاففاخهاالطحبصناعةحاسثاسريعتهااماح

النيعناالفىمنعندهمولماكنهاالطراالناسلحاجةجماهيرهمعثدمنكرة

دايضعوحلعزاقهفانتداوواإتةعباديايقولحيثعليهاالحثفيصلعها

الهرموهوواصدااالءدوالهوضعاال

كادةبنصكهاطرثالعربمقححلعمالنيعهدعلىءااالمنانف

بنمعاويةايامالىوبيهاالعوديضربوكانواليمنبفارسالطبتعغكانالثقيهة
النيبينكتفيرأيتةقالالذيوهوالتعيميرمثةابيابنمنهموكنسفيانايي

اقةواطبيبرفيقننتنجقالأعالجهغنيدبهطبيبانيلهفقلتالنبوةخاتمصلعم

هـععرانالسورة
ااكيرهونقلهم63ك53صتاريخهفيعبالعبريابننقلهالفصلهذا3

كورةممبتحئلمعب3ضليفةكالحابم



االممطبقإتكتاب

وكنالعزيفغبدبنعرايامفيكنمامرطبيبنانيالوهواطبرابنمنهموكن
سفيناثابنمعاويةبنبيخبنخالدمخهموكنمركىاذابمائهإيىلمجعثممر

علىداتةبارعةراضاررسائلءيميافيولهءيمياوالبالثلحتابصيركان

فيهاوبراعتهمعرفته

الدولةتللثتعالىاتهازالاأيةاالموالدولةفيالعربلةحاكفتفهذه

اأمةالفطنوهبتغفلتهامنالهمملبتإليهمالملكوصرفابالهاشمية

بنمحتدفيعبداتهالمنصورجعفرابرالثانيالحليفةومبالمنهمعنىمناولانف

براعتهمعتعالىايهرحمهفكانهاشمبئالمطلبعبدافيالعتاسبنعبداللةفيعلي
2وباهلهابهاطفاالنجومصناعةعلمفيوضاضةالفلسفةعلمفيوتقدئهالفقهفي

الىشيدهرونبنالمأمودتعبداقهمنهمالسابعالحليفةالىالحالفةافضتلماغ
طلبعلىفاقبلالمنصورصدفبدأبهماتتمالمنصورجعفرابيبنالمديمحتدابئ
3إلناضالنفسهوقوةالثصريفةهمتهبفضلمعادنهمنواصخخرجهمواضعهفيالعلم

كتبمنلديهمبماصلتهوسألهميرةابالهداياوأتحفهيالىومطوكفداضل
وابقرإطوإرسطاطاليسافالطونكتبمنحضرهمبماهفبعثواالفالسفة

الراجمةمهرةلهافاستجادالفالسفةمنوكيرهموسوبطليواوقليدسلينوسوجا

هاقراعلىالناسحصثمنامماغايةعيادهفرجمىشجمتهااماحوكتفهم

رفيمةالحدواةوقامتزمانهفيالعلمسوقفنفقتتعلعمهافيورغبهم
واختصاصهلمنتحلجهااحصائهمنيرونكانوالماالطومالنباهةاولونافىوته

المنازلنحدهفينالون3تهمبمذاويلتذمبمناظرويأنبهميخلوفكانحمهالمتقلى
والمحذثينوالفقهاالعلماصائرمعسإلتهكفتوكذلكالسنيةالمراتجهوالىيخعة

ذويمنجماعةفاتقنوالنسبلثعرباوالمعرفةوإالخباراللفةواهللمينوالمت

الطمبمنهجبعدهملمنوسصنواالفلعحفةاجزامنكحيزاايامهفيوالعقمونالف

للهاشميةاقهادإلعب

وىوالنجومعلمفيوخاصتةالفلفةعلمفيكفاالفقهفيبراكأصهءنيمعب3
الهاالمحآالنجومفيوخاصتةالفلسفةعلمفيهقلضا18خليفةالحاج
المنننةهمغهوعلواثرينةننسهبتؤةظينةجاواية3



9العربعندألعلوم

ككدياماالىوميةلةالدوقضاهيالعباسيةلةالدوادثحتىاألدباصولومهدوا
تداخلالهجرةثاريخخلتسنةئةثلمولتمامقصتبداتثمشملهااجكاعوزمان

عنهونويشتالعلمفييزمدونالناسيزلفلمواالتردكالفسادعليهوتغلبالملك

حالصعلىقةوالحمدهذازماننانيبهةيرقفعالعلمعدانالىالفقوراحم
الدولةمنعرفمناالنفلنذعالربانجارمنالمقدتةهذهنا3ذقدواذ

علماولانفنقولالفلسفةعلوممنبثثطأعجميااوعربياكنالمسلمينمنالعباسية
فيبهاشتهرمنفاؤلالمنطقفاتاوالنجومالمنطقعلمالفلسفةلوممنبهاعتني

ترجمفانهالمنصورجعفراثابارساليباالمقفعبنعداللهالدولةهذه

قاطاغورياسكتابوهيالمخلقصورةفيالتيالثالثةالمنطقيةليارسحالطاكتب
اآلهوالىمنهيترجملمانهودبمانولىطيقاوكتابارمنياسباريوكحاب

ماغوحىبااليالمعروفالمنطقكتابالىالمدضلذللثوترجيمفقطإالؤلالكتاب
وترجمالمأخذقرلمجةسهألعبارةذلكمنترجمكاوعلالصوريالفرفوريوس

منترجممناولوهوودمنةبكليالالمعروفالهنديالكتابكذلمع
والسياسةداباالفيلةرسانهاحسانلفولههالعراللغةالمالفارسيةاللغة

2السلطانطاعةفيباليتيمةالمعروفةلهرساومنها

3الفزاريماابراهيمابنمحمدالدولةهذهفيبهعنيمنفاولافجومعلمواتا

الكبيرلريخهفيدبماالدعيبافيالمعروفحمدبئمحمدبنالحسينانوذللث
منرحياهمانةوكستسنةفيالمنصورالحديفةعاىقدمانهالعقدبنظامالمعروف

على16معاومةتعاديلمعالنجومصكتفيهنديبالسندالمعروفبالحسابعالمالهند

7ومعكسوفينالفلكاممالمنضروبمعدرجةنصفهمحسوبة3دجات
اخحرهأوبمولباباعثعراثنيعلىتويكتابفيذلكخيرالبيوجومطالم

فرفورنوسالياغوجياالصحلفيا
عبدافثهعنالمؤلفقول803اصميبعةابيابن3محكالقغطاابنروى3

اهالحكميختارفينقلهالترارجماايراهيمبنلمحمدالمؤلفوصف3المقفثابن
العقدبنظمالمروفزيجهيخاةحكصاحبيدبهرومم07حك
م107حكفيوردحمماومائةونهسينشصةوالصوابلاالعفيحمذاه

ابوابعتةعلىةحك8ينوفأهنحك7مععولةحكوفي6



االممطبقاتتابك

محسربةوكفتاقبغريستىداملوكمنملكالىمنسوبةدحاتعمن

كتابمنهلفيووانالعربيةاللغةالىتابذلكبترجمةالمنصورفامرلدقيقة

وعلالفزاريابهراهيمبنمحمدذلكفتولىامحوبرحركاتفياصالالعربقتخذه

الدهرلةالهندللغةباهندالسندوتفسربيرالهندبالسخدالمنجمونيسعيهكخابأمنه

لهفاختحرهالمأمونفةاطلاديمالى3بهيعماونالىمانذلكاهلانفالداهر

علىفيهلوصاالسالمببالدالمشهورزيجهمنهلوالحعارزعيموصىبنجعفرابر

الفرس3مذهبعلىتعاديلهنجعلوالميلالتعاديلفيلفهوحاهخدالسخداوساط

حسنهابواباالقريىإنواعمنفيهواخترعوسبحلليمذهبعيافيهالثممسوميل
التخيقعنوبعدهالهندسةفيضعفهعلىالداذالبينالحطأمنعليهاحتوىاتفيال

كلبهوطارواهندالسنداصحابمنماناكذللثاهلفاستحسنهالهيخةبعلم
هذازمانناالىبالعديلالعنايهاهالعندنافعأذللثزالومامطير

مسدمحبنالىشيدثههارونئبالمأموناقهعبدالمالحالفةاقفتولما

بهوسمتمةالحادراكالىالفاكمثهنفسهوطمحتالمنصورجعفرالمابئالمهدي

المجسطيعياكتابوقةءعلمااووالنهلسفةكلومعلىاإلشرافافىالثريفةممته

ءعلماجمعانعلىنبلهوصداهسرورهبعثهفيهالموصوفةصدالىالتاصررةوفهموا

بهايقيسواوانإالدابتلكليضعواانواعرهمتهمملاقطارمنصره

ذللثواففقبلهكانومنبطليموسصنعهكمااحوالهامنهاويتعرفواامحواكبإ

عشرةاربعسنةالثماملرضمندمشقبالدمنماسيةامابمدينةجمهاإلىصدوتولوا
وكىوجاومقدارالىصدتةالثممسنةزمنعلىفوقفوام928ومانتين

السيارةمنوبرالباقياحوالبعضذلهـكمعفواوساوجهاوموضععركزها

عثعرهثمانشةفيالمأمونالحليفةموتكرضهمءاستيفاعنجمهمقطعثموالثاتجه
ذلكتوتماوالذيالمأمونيالىصدوسموهاليههوامافقيدوام338ومايتين
بنوسندالمرونيىالملكعبدبئوفالدعحرهفيالمنجمينمخصوركبيرإبيبئير

الهمنعوبأزلمجاذلكفيمتواحدصوالفالجوهريماسعيدبئوالعباسعلي
بهيعملونكزمىحك3يشحك

فاقاالفيبهواوطاحلثمزاهبحك3



15عندإدبمل

ةمملفيعسارصاداولارصادهمفانتاليومالمالناسايديفيموجودا
1السالما

وسواممالعباسبنيحلولثمطينالمتمنوغيرهمالمسلمينمنخواميزلولم
والهندسةالنجومناعةبصيعتنولةهذاوقتناالىالىمانذلكرزاالسالمماوكمن

ويظهرونالجليثهالكمتبالفونويوالقديمومالمنذلكوغيروالطب

الغريبةالنتائجمنهآ

2اسحقابنيعقوبمةالحفنونفيوالتعحعالعلومامبإحمنهماشتهرمن
بئاسحاقابئيعقوبععفيابووموملوكهاءابناوإحدالعربفياسوفالكندي

معديقيسفي64االشعثبنمحمدبئاسمعيلبئممرانبئالححباح

االكبراطرثبناالكبرمعاويةبنربيعةبن3عيابنخالدبنمعاويةبن3ب
بنأددفيعرةبئاطرثبنعديفيعفيربنكندةفيرقعفيثورفياوتافي
فييعرببنثخبيبنسبابنكهالنبنزيدبنهغريببنيثمخببنزيد

هصدةوعنوالىشيدللمهديالكوفةعلىاميزاالصاحبناسحقابوهوكنحطان
كندةبهيععلىملكاذلكتجلوكانصلحمالضياكمحابمنقيبنإالشعث
الذيوهوالثانعظيمإيحغاكئدةجميععلهأمل3بمعديبنقيابوهوكان
طولمالعمركاوالمنآالتيالالطواالربعبقصائدهثعلبةبنقيبناالعثىمدحة
ديالالمنأدزمعتدزالمةوالثاكهأجمالهاغدوةسميةرصدتلوالثايةماناالىهذا

علىماكامعاوية3بمعديابوهوكن6كتلغامغانيةاحمهجرالابعةوالىاارابت
املجبالبئماويةابووكنوتضرفيماويةباالعحغرالحرثبني

تاريخوني353و3وك913حكالحكماحمتابفيهنقوالكالمهذااطب
م84صيماالعبرابن

الحكماهتاريخنيأكندياسحافبنيعقوبعنالفصلاهتصالقفحليابننقل3
تاريخفياصيبعةابيابنفعلوحمذاعنةاضذالذيكتابدبهردونك663ص
م16الطبا

االصنرحكعدقيابنجبلةابنحكفي3

عريببنيثجبحكونيلاالصفيحمذاه

نلملاالعوفي6



االممطبقاتكتاب5

الحرثوابياالبهراطارثبنمعاويةوعناالصغرالحرثبنيعاكاايضآبحضرموت
مئاالسالمفينيولمابسحرينواالجمةوابالمشقرمعدعاماملوكأثوروابوهاالبهر

العلومكثرفيولةيعقوبغيرفيلسوفاسموهصالفلسفةبعلومالناسعنداشتهـر

ليمأئمكسينعلىعددهايزبدماالقصاروالىسائلهالالطوالمصنفاتمنمشهورةليفصتا

افالطونمذهبافىبهذهبالذهببفمالمعروفالتوحيدابكشالمشهورةكتبهفن
بعضهاصحيحةغيرالمجججالمذهبهذاونترزمانغيرفيالعالمجدوثالقرلمن

الخعاللةفرقاحدىةالماعلىالىذفيكحابههاومظابيةوبعخهاصوفسطائية

ومنهاالمنانيةعلىالىدفيالطبيعةبعدافيرسالحهومنهاالقديمينباالصايىالقائأل

نبالمو8المعروفالموسيقاعلوميخاكتابومثها74النبوةاشاتفيكتابه

المنطقفيكتبهومنهاالنفادابكخابرمنهااالحزانتسليةفيرسالهومنها

منضاليةالحهاالعلومفيبهائشفعوقتماعامانفاقأالناسعندففقتقدكتبوهي
حمهااالمطاوبكافيالباطلمناتئمعرفةافىسبيلالالتيلاقصناعة
مناآلبهايثتفعفالاليهاهذهكخبهفييعتوبقصدالتيوهياليريهىصناعةوانا

االتهمدالمطلوبصومقدماتالزيهبيمكنفحينئذمقدتاتضدهالنت

الجليثهالصناعةهذهعناالضرابعلىيعقوبماضادريوالالتحليلبصناعة

بعدولهفيهنقصفهوعنهاذينوافيشفهبالناسعاىوضنمقدارماجهلهل
اطقيقةمنبعحدةومذاهبفاسدةءارافيهالهظهرتعلومفيكحيرةرسائلهذا

احدالكندياسحقبنيعقوبقلميذالسرخسيالطيببناحمدومن

العبارةحسنةذالمثوغيروالمخطقالموسيقىفيحليلليفتاولهالفلسفةعلومفيالمتفتنين

االختصارجيدة

وآصديخهمدافعغيرالمسلمينطبيبازيالىيازعبنمحمدومنهم
يصربمهتعئابتدافيوكنالفلسفةعلوممنوغيرهاوالفلسفةالمنطقعلومفيالمهرة
مائةعلىفانوالفامنهاكيرفنالالفلسفةقعئمعلىواتجلذاللثقىكثمالعود
اآلوااللهيةالطبيعيةالمعارفمنضروبفيوسائرهاالطمتصناعةفيكثرهاتأليف

حجاجاالصلفي



35الربعندلطوم

اراوتققديهرألذللطفاضطرباالقمغرضهعلموااللهيالعلمفييوكللماتى4
بسبيلهمهديوالعنهميفهماقوامأودناسخحفةمذامبحلوسخيفة
منقريباوتوفيممرهاكىفيمميزماناغبغدادمارستانقيالىمارستانوادار
اعلمسبحافهواقهم239ئةوثلمرينعثسنة

اخذاباطققةالمسلمينفيلسوفالفارابينصربنمحمدبنمحمدابونصرمئهم

المقتدرايامفي3السالمههـدينةبمالمتوفى2جياليخابنيوخاعنالمنطقصناعة

اوغامضهافنترحبهاالتحققفيعليهمواقىفيهااالسالماهلجميمفبذ
االشارةاطيفةالعبارةصحيحةكتبفيمنهااليهلمجتاجماوجمعتناولهاوقربهاسر

فيهاالقولواوحغحالتعليمءانحادالعحليلصناعةمنوغيرهالكندياكفلةماعلىمنبهة
تمرفوكيفاستعمالهاطرقوصفبهااالنتفاعوجموافرادالخمسالمنطقدمسن

الفاضوالنهايةالكافيةلهالغاذلكفيكتبهتنجامخهامادةصفيالقياسصورة

والاليهيسبقلمباغراضهاوالتعريفالعلوماححعافيشرلمجهكتابهذابعدلهثم

افظروتقديمبهءاالهتداعنكهاالطومطالبيستغنيوالفيهمذهبهاحدذهب
عناعةجمالبراعةبالهيشهدليوارسطاطاافالطونفلسفةاغراضفيكتابولةفيه

وجهوتعرفإراكطريقتطمعلىعونكبروهومةالحبفنونوالتحققالفلسفة
الىبعحخهامنالتدرجينكيفئةوبعلماعلماوثمارهالومارراراعاىفيهأطلعالطلب

اقجعثمفيهاليفهوستاتامنهابغرفمهفعرفافالطونبدأبفلسفةثمشيئاشئأسف
بدأثمفلسفتهالىبتدرجهفيهاعرفحليألمقلضةلهفقلمارسطاطاليسبفلسفةذللث

فيالقولبههانتحتىكتابأكتاباوالطبيعحسةالمئطقيةيفهتافياغراضهبوصفص

اعلمفالعليهإطبيعيبالعلمواالستداللااللهيالعلماؤلافىاليناالواصالالنسخة

وماللجميعتركاالمثبالمعانييعرففافمنهالفلسفةطالبعلىاحدىكتابأ

هاليينتهولملفناهوعنبالحرفمكصالقفطاابننقلةالفارابيعنالفصلهذاح
3531631اصميبعةابيابنودبهره

حيالنبصوفيجيالدحكوفيلاالفيحمزا3

آاالصالاالصلفي3
بىصازصبث



االممطبقاتكتاب

وكيفقاطاغووياسمعانيفهمافىسبيلوالمنهاعلمبعلمالمختصةوالمعاني

العلموفيااللهيالعلمفيهذابعدلهغمنهاالالعلوملجعيعالموضوعةاالوائلهي
لعميرةباالمعروفواالشالمدزجمةلسياسةباالمعروفاحدهمالهمانظيرالكتابانالمديئ

مبادفىفيارسطاطاليمذهبعلىااللهاالعلممنعظيمةبجملفيهماعرفالفاكنح
النظاممنعليههماعلىمانجةالجالجواهرعنهاصذتوويهفالىوحانية94الستة

الرحيبينوفرقالنفسانيةاهوقواالنسانبمراتبيخهاوعرتمةالحواتصال

السيرافىالمديخةواحتياحالفاضثهوغيرالفاضثهالمدناصنافووصفوالفلمفة

يونسفيمتىبثعرالبيامامرالفارإيينمرابروكنيةالنبووالنوامييةالمل

مأضذهاالمرببالشرقاالمسلمينامصارمنوغيرهاببغدادءالعلماتعويلالمنطقعلمفي
الدولةسيفاالميريخاكخفصبدمشقالفارابينصرابيوفاةوكانتشرحهاوكثرة

اهيرالمثهمفهؤالم56وثلثمائةوثلثينتحسعسنةالحغلبهطحمدانعبداالبنعيآ
المارففنونثاالتوسعاهلمنعخدنا

عخدناهمماشحهرلهتنفكحيرالفلسفةءاجزابعحقامباحالمثمهورونواتا

اجمغداشيىاعداللهبنصدابمهتقتممنسوىالعالموهيخةالنجومحركتبعليم
علىالمؤفهاؤلهاازياحثلثةولهوالمعخصمالمأمونزمانفيوكنابحبثالمررف

لحركاواستعمالهإالممالمةعافيرالخوارزميالفزاريفحهلفخاهندالسندمذهب
اله3ليصلحاالسكندراني2تاونرأيعلىوادبارهالبروجفلكإقبال

كنيامافيصرةاولأيجالهذاإسفهتأوكانالطولفيوالاكنعمو
افىرجعانبعدالفهلهمااشهروهوبالممتحنالمعروفوالحانيهندالسندحساب
والثاكزمانهفياالمتحانيوجبهمااعوبرالسكتوضتنهالرصدمعاناة

5باالسرالبالعملفيحسنكتابولهبالثاهالمعروفالصغيريجا

وصاحبالمأمونضخميإحد6الفرغانيكثيربندبناحمدومنهم
القفلىالبنالحكاابحمفيمخقولعنهالمؤلفوقولغلطوهومجنشاالصلفيا

ثاؤنحك3م57صستالفهرحمتابراجع071صأ
ابآمرهااؤلفيحكلبصغحك3

الصفحةفيحكنقلة6سنةهاثةنحوعرههنوبلغصكادونه
حمئبرابننحتسمآوقدم97صالفهرشايفئااجع87



هعندالعربلطوم

ائدةاعظيمالجرمفبوهوسوماوصكتاالفالكهيعةعلمالىالمدخل

عبارةوابينانظباعذب3المجسطيكتابجوامععلىاحتوتباباثلثيناتضمن
المتقذمينمنجميعاكنواينواطسواحمدمحمدوبنوه3شا3بنموسىومنهم

بارصأدضايهولهمالنجوموحركاتمكهاالفالكوهيخةالفلسفةعلمفي

منخيهافيمشهورامنهمشاعبنموسىوكنبقياساهواقبالوبرال
عجيجةأليفصذلكفيولممالحيلوعلمبالهندسةالناسابصرهبووكنالمأمون
الناسعندمثعهورة6وهيموسيبقلمجيلتعرف

ىكتبعلمينوالمتحققالترابهةءرؤسااحد7اطبرياالفرضانبنرصومنهم

لثادات7المذاكتابفيالبلخيمحمدفيجعفررمعثابوودبمواحكاعهاالنجوم
ووصلههراهـمناستدعاهالمأمونوزيرسهلفيالفضلالىئاستينذاان8رافي

السلطانخزائنفياليومافىموجودةباحكاموحكمكحيرةكتبافترجمبالمأمون
اعلمتعافىراللةالفلسفةونفمنوكيرهاافجومفيكثإلةكتجألةوالف

احد9ايخةباالمعروفالحرانيصابرفيسنانبئمحدباأجعفرومنهم
وحسابإالفالكوهينة1االفلسفةعلهمفيوالمتقدتينالكوبربرصد1المهرة
هماطركاواححالخاينللنيرادااركضتنهصليلزيجولهاالحكاموصناعةالنجوم

الحمسةسكتيخهودبمالمجسحليئابصبالمعروفبطليرسكتابفيالمثتة

بطايموسصك3ضمتنحكه

173صالفهرستحمتاباحع513صالفصلهذاحكنقل3
اخوهماواطصاخوهواحمدصلث

احتيالالحوابولعلاالصلنيحمذا

513صصكفرواهالاالصمنالعبارةهذهسقطت6

إماصءالحكاتاريخفيالفصلهذااطلب7
بالغلبرانابنمع35الفهرتفيوروىلثاذانحلث8

الحرانيشانبنمحتدحنرابواصمهانوابوالص3االهذاافاصخصخفصقد
القفلىابننقلهاالتربهةوهذهسنانبنحابربنمحمدالنهعبدابوويروىبالتانيالمروث

473العبريابنيخوتار973صأفالرتاممأاراجع083حك
صةلمحنداحكنرالمهوحك



اال3طبقاتىب

الفلكصمعابمنالهلمجتاجماوساؤاصالحهامنامكنةماحسبعلىاقتة

الهجرةمنومائتينوستيهاتسحعسنةفيزلمجهفيسماهاالتيارعحادهبعحقوكل
االسالمفيااحدااعلموالالمعتممضالفةمنالثامنةالسنةفيوذلكم288

عاذلكبعدولهاحركاوامتحانالكوبرارصادتصحيحفيمبلغهبلغ
المقاالتضحفيجماكتابليفهفنكذلفيالتأليفافىأدتهالنجومباحكام

لبطليموساالربع

بوالهندسةعلمثبمتقدمأوكن12النيريزقيحاتمبئالفضلومنهم
كتابيخهخرحارزياكتابهمنهامشهورةلينىتاولهالنجرموحركاتاالفاللى

هندالسندمذهبعلىبهيروزيجاوقليدكا

عيهالكواكب5اوساطفيهاثبتزيجله3مصباحبنالحسنهمرمن

المنجمءالتنوخياسمعيلبنمحهدومنهمزمانهفيارححداليهيؤديماهمنه

اإلقبالهحركتمنهاالنجومعلممنبغرائبعنهاوصدرالهندالىدخلالذى

والمعانينوبرالبحركتءالعالاحد6ماجودبنعليومنهمواالدبار
ادصاالر

امباحاالسالماهلعالم7اللخياممربنمحعدبنجعفرمعثعرابوومهم

وعلماالحكامصناعةفيالمفيدةوالمصنفاتالثريفةإالفيوصاحبالنجوم

كتبهفن8العجياسائىواخبارالفرسبسيرالناسإعلمذلكمعوعنالتعديل

اصديضلموالصك
م17صالنديمالبنمرستالاطلب4530صالقفصابنيختارفيبحرتهنقول3

361صالقفلىابننقاالوترجمتهم7صالفهرصتفيالصباحابنويروى3
ونعاديلهاسهكواوشاورفيهاتبتلزجثألفقالصاضبطحاهناكوورايتهصاعدعن
كاترافيالصمدالييمايوديماعلىعسالوهيلبطليوسمذهبعلى

حرحمةحك183صالقفطهابن

بناللهعبدةم3الحكماتاريخوفيم8الفهرمستفيروىحمماوالصواب6
اماجور

الفوصوراجع351صتاريخهفيالفصلهذامنالقفطاابننقلههااطلب7
االممساشةحك8538المجيهاابنيخوتارم73ص



7العربعندلطوم

جيرالالمدخلوكتابااللوفوكتابالطباثعكتاباماالحصناعهفي

وكتاباالقاليموكتابالمألحماوكابوالمللالدولوكتابالعراناتإوكتاب
وكتابتالنوكتابدالمواليفي2المثاالتوكتابوالكدجداالفيالج

الكجيرزيجهالنجومحركتفيكتبهومنذلكوكيرالموإليدسنيمخاويل

وكحابالبرهانمنالمجردالمطلقبالقولالفلكعلمالكثرصامعالفائدةوموكثير
الوقاتكبالكواوساطمعرفةتضشالقرانات3يجفيعروفالمالصغيرلجا

الخمرربعلىمدنأمعثمرابووكنالطوفانعهدمذتيوالمثزحلاقزان

الييعاكروكنالقرنةاتصالاالتصرعيعتريهوعلبمعاقرحهاامشتى

التانيسنانبنجعفر

علموفيامإالحاعالمفيالمتقدميناحدهالخصيبفيالحسينومنهم

6يوسفبناحمدومنهمالمواليدفيحسنوكحابهورمثزيجولهالتعديل

لجطليموسالثرةصرحوصاحبوالناسبالنسبةفيالمولفالكتابصاحب

7محمدومنهمرزعيالحزيجتعليلصاحبيمالكرعبدبنالمثنىفياحمدومنهم

الممتحنالمذهبعلىمختحرزيجلةالمرورزيالمللثعبدبئالىخاابنمحمدافي

25ورمنالمابنيىوالمرورزيالملكعبدبنضالدجدهيديعلىظهرالذي

دبمهمالمتقذمالجوهرفيسعيدبنوالعباسيعليبنوسيد
إلذيامحبيرااكجصاحباآلدعيبابنالمعروف9حميدبئالحسينومنهم

وسماهبالعاوقيالمعروفالمدالنيءاهشابنمحيسدبنالقاسمقلميذهوفاتهبعدكله

المقاالتحك3حمزاوكذضداهالهيالجيهتابصكا
يضتنحكحذابالريجحك3
م67والفهرش561صالتفطاالبنهالحكتاريخاطلب5
87صحكاطلب6

اتمزلفخاحمالمروىحيث3كاصالحكماهتاريخوتياالصليرحمذا7
كرحها

عليبنصندم11صصكأ8

اجعينالحبنمحمدودعا3كهعىالقفلىابنمجرفطاالربهةاهزوى
م8لنرشا



االممطبقاتكتاب5

صاخكتابوهو1وثلممانةوثلثينثمانسنةفيوسثهرافنظمكتاب
مذمبعلىالنجومحركتسابواالفالكهيئةاكمولعلىمثستعلالعديللصناعة

وكاقبلهاحده3ذيلمماوإدبارهالفلكاقبالصءمنفيهوذ7مندالسند

الىيضبئوالايصالماالحرصهذهمنالياالكتابهذاوصولقبل3نسمع
يرأصبناذلكوكنالحرهذهصورة3وفهمنااليناالكتابهذاوقعحتىقانون
6غيرناالىظهرهالنظنامنهاإليناظهرحتىزمانأبهاالتهرشافى

7النجومصكتاصالحفيالمولفكتالمافيبينتهاتدءاشيافيهاوتعنبنا

وهوالعربافاضاحدالدينةذيبافيالمروفالهندانيمحمدابوومنهم
الدمينةبابئالمعروفسايمانفيداودبنيوسفبنيعقوببناحمدبئ8الحسين

قيبنامتمبئطارفبنممربناالزهربنالولدبئمئقذبنالحرثبنممروابئ
بنمعاويةبنمالكبنالدحامبنأرحبوهوعرةبئعفيانبندبنربيعةابئ

بنفدانبئنوفبنحاشدبنجعثمبنبكيلألفيبهطدومانبئصب
سبابنكهالنبنزيدبنمالكبنالحياربئرلمجعةبنأوسالبنزيدبنمالك

المعروفكتابهمننسبتهاستخرجتقحطانبنيعرببنيشهصثعخبيابن

علىتمليالفائدةعظيمكتابوهوملوكهاامآواحميرانسابثاالموقهيلبا

والعجمالعربانسابواصولالمبتدأاختصارفيمنهااالؤل9فنونغصرة
فيالثالثوالفنحميربنحعالهميولدنسبثطالثانيوالفنحميرولدوانماب
افىقحطانبئيعربعهدمنالقديمةالسيرةفيالرابعوالفنانقثمفضائل

يعصمعكانوقلىحك3وثلماثةثمانحك
صاالفرساسببصكروكالوفهمحك3

لغيريحك6اظئهصكه
لنفسهينسبالقفلىابنانالعجبومنقلناحمتابيفياسبائايافيوتعقبثحك7

اعمالنصولهذعلىقدتمالقفطاكانابنولعلمقتعتنااطلبلياالندصاعداقتكتائا
الحللفحعملالناصخقطةاثماعد
فقالالدهينةذيابناماالنبواختصراكالصحكذحمرالحسنحك8

حاثكبابنيوفانهوغيره3كا5ظيفةاطاج

التونهذهيخصتللممفلىاالبنالحكماكتابني6



9العربعندلعلوم

منالوسطىالسيرةفياطأموالفنااالوسطوهوالكاملاسعداثايمبعهد

عهدمنوذلداالخيرةالسيرةناسادساوالفننؤاسذيدالىابي3باسعد

والحكاياتالباطثهاالخبارعاىالتنبيهفالسابحوالفناالسالمعهدافىاسنوذي
2واشعارهاودفائنهاوحوحمماهااوححميرقتوردبمفياالمنوالفنالمست

همدانمعارففيالعاشروالفنمهاوح3وحمروفهارحمامثالفيالتاسعوالفن

علممنونبذوإوقاتهاإناتالقر4حسابمنحسانجملالكتابهذااثناوفي

وارهافيواختالنهم6وحدثهالعالمقدمفياالواللءراوةجوم1هوأحكامالطبيعة

مهاحسانتواليفهذابعدولهذللثوغيراممارهم7ومقادرالخاستناسلوفي

حركتقاديرواالفالكهيثةعلمبجملاالمعروغرضهمةالح8سرائركاب

ومخهااتسامهواستيعابضروبهءواستيفاالنجوماماعلموتبيينوبرال

بخعلووحدتوالنصالوالسهامتيئاواالىعيفياليعسوبوكقابالقوىكحاب
افيمحمدافياللةلدينالنامرازحمنعبدابنباقهصالمسطخالحاالندلامير

ابئالمؤمنايئاميهىهشامابناالميرمالحافييراالالىحمنعجدابئإالميرعبداية

مدانيامحمدابااناالموي9العرسمالحمروانابنالمؤمنيناميرالملكعبد

م9لح6وثاثمائةوثلميناربعسخةفيءمنعابسجنتوفي

بعلمنجتحاالن1احريايإنفيحمانالىعبدنقعاجاالحسنابوومئهم
منحمورإبيبنيرييجاكمالحهوعلىعرالثبارعالعاومسافىفيفاششتحالنجوم

إليوموبرالتقويمفيراهلتعويل

االوسطتغوموالصواباننظى
وهوااللمانعالانةنخةعلىرقفقرااليهلكتابتامىالالجزهذا3

وصاحب1313الطونحمثفصفيكخابهزاومحفايضااطلببعهطفيالبومياع
الثاانأكاكلمولراالصادطبثالذيالعربجزيرةصفةيهابلفمؤهوييلاال

حسانمىصكخروجمااالصلفي3لعدنفي981سنة

صجفومووصدتهلاالفي6ماحايمولبصك

رااصىوبروبردمفاحك7

االسانيدهذاهلالقفوابنالقرصثيلعلتهااالصحلفيحمذا9
كصءالحكماتاريخاطلب



االهمطبقاتكتاب6

الماصيانجياالمحرقةالمرايفياقاليفصاحباالمحريالهيثمابئومنهم
سنةبمحرعيةمكهانةالىحمنببنمحمدبنعيىبنالىحمنعبدزيدابو

واربطنةثلثين

الطبيعيئالنجومعلمواماالبرهايئالتعليميالنجومبعلمالمعتنينمثاهيرفهواله
استهرمناولفانوالفسادالكونعالمفيرتأثيرماالكوبراحكاممعرفةوهو

الى2مثهمذأوكنإزرصراالفزاريابرهيمبنداالسالممملكةفيبه
ذلكعوكانالبرجماالجهمبنمحمدالطريقةهذهفيتالهثماليربمذامب
هوالفكانمنصورالهابئولمجيىاالمويوخالداليهانيمسافروابئبالمنطقمعتنيآ
النجوماحكامفيالعرببمذامبالتمذهبفيمتقاربأمجرىلمجرون

الفرسمنالعجممسالكفيهاوالسالكونالحمناعةبهذهالمتحققونوإما

المقاالتكتابصاحب3طارففييعقوبمنهماشحهرفمنوغيرهمواليونافيين
مولدهتعرفمنوتعودوالموكءالحلفامواليدفي

بنسلوابئهالفخيمةالتواليفىعماحبالهدياتهءشاماومنهم

الحياطعليوابوالفضلوابثهموالىشيدأزمانفيوكنالفارلحي6بختنو

علىالمولفصكالشبابيالمعروفالكتابصاحبالهاشميسليهانبنواسحق
ممرقدبئجفرمعثروابوالطبريضانفرابنوممرالعالمسنيتحاويل
سواهموالجلكةدالمدانوابوالبلخي

بئاسحاقالطبيعيالعلممنالمستنجطةالعلوموسافىالطحتبعلماشتهروممن

8زياددولةفيافريقيةنلشاالصلبغداديكان7ساعةبتمالمعروفممران
العلموصحةةالعرجوتفيمقذمأوعنبغدادمناستجلبهوهواالغلببناقه

الماابناالصلفيا
فيهيخمذهبكنابوالصواالصحلفيحمذا3

عودمولعتيااالمملفيحمذام87والنيرش1873صكاطلب3

733وحكم37الفنهرستاطلب5

م7هوالنهرش61هحكاطلبتصحيفوهرنجتاالصلفي6

3كأله3يبعةاابيابنذحمروقدحمذا3

الصوابوهوزبادةصب8



16عدالعربملكل

كتابمنهاصليالكتبولهالعرببدياروالفلسفةالطعببينالفالذيوهو

معلهوبرترغيرهاالفصدوكتابالمالنخولياوكتابالنبوكتابالنفسقىهة
ذراعيهبفصدفاعررأيهوسخفصجورهلفرطعليهأحنقتهاموراالغلببناقةةزياث

عثمقحتىطويألزمانأمصاوباومكثفصلببهاعرثمماتانافىدثفسال
اعلموالهكهثطانرجوفهفي

منهابارعاالطبحعيةالعلومفيمتقماوكانالصوقيحيآنبنجابرومنهم

رفامثهذامعوكانمشهورةومصنفاتكثيرةقراليفىفيهاولهءالكيمياصناعةفي

مذهبوهوالباطنبعلمالمعروفللعلمومتققداالفلسفةعلوممنكثيرعلى
تيالدناللةعبدبئرسهلافحاسياسدفيكطرثاالسالماملمنالمتصوفين

المثاطبابنالمعروفانترقسطيالسعيدبنمحمد3رنيواوفظزانجهم
3باالسحلرالبلفيأليفاربمدينةحيانبنلجابررأىانةاالسطرالبي

لهالنظيرمسألةالفتضمن

الافتفيحيانبنحمابرطبقةرواالحميميابراهيمبنالنونذووسهم
ومنهمالفلسفةمعلىمنكثيرعاىواالشرافانالباعلموتقلدالكيمياصناعة

محمدمعلموهومةالحبفردوسالمعروف6نايقالصاحبهرينبنعلي
ازيالىياجممابن

حافخفاكانالجزاربابئالمعروف7القيروانيلدضااثببنابراهمفياحمدونهم
فيحسنةمحعخفاتولهلهاالفمحسناالوائللتواليفىصامعأللكتبدارسأللطمت
فيوكتابهالمسافرادفيالمعروفاالعرافعلمفيثعهكنااشهرمافنوكإلالطب
ورسائلهلبغيةباالمعروفالمركجةإالدويةفيوكتابهباالعتمادالمعروفالمفردةاالدوية

انالىأدتهالحاريخباعخايةايحخالهوكنفيهااالوائلاختالفدبموفيالنفسفي

61اا06صكالقفيمابنبالحرفنقلهاالتربهةهذهه
الباالسطركلحك3وذحمرث3

الصوابوهواالخميصيروىوقلى581صالقفيمابناطلبء

133حكاطبتصحيفوهووصثاكهاينثااالصلوفيالطجيىرينبنعليهوه

المجموعيانيةالرنيوهوكآشابصالصو6م69صالفهرت
كثص3ة3صبجر7



االممطبقاتكتاب6

هذامعوكنالتاريخصحجحفيالعريفإكتابسثاهحسنأامختصرفيهإفيو
وثروةوفرذاايوكاعنمنقبضالنفسهعمائأاليرةفاضلالمذهبحمل

الصاعةكملكتابصاحباالمجوسعابابنالمعروفالعباسبنعإومنهم

الدولةركنبنفناخسرربنولةافىاعتخدالصلكافهبالملكلالمعروفالطبجعية

الطحتءلومعاىمشتعلصليسلكناسقوهوالديلميبويهفيحسنءفاثا

لهمكاشحأاعلمرالواعاله
ومحروالثعامالعرافاهلمنعندنااالسالمءعلىمشاهيرءفهوال

االندلىفيلومالعأ

بجللبتعئيجماعةعليهاإميةبنيتغلببعدايضافيهاانف3االندلواتا

خاليةالقديماكمانفيذللثقبلإالندلوكنتهاكحيرةءإاجزونالتافلسفةا

فيةقدطلماتفيهايوحدانةاالبهءباالعتناإحداهلهاعدثتهريلمالعلممن
االندلاذكنتروميملوكمملمناخهاعلىاالجماعوقعمختلفةمراضع

المسلموناقتحهاانالى3الحكمةعاطإلمنذلكعلىتزلوبمملكتهممنتظمة
ذدكعالنمأتم17االهجرةمنوخعايئإثنينسنةنالرشهرفي

الماكتوطدانالىاللعةوعلمالشريعةبعاوماآلالعاوممنءبثياهاهايعنىالايحنحأ
وتنبهواالعاوملطلبمنهمالهممذووفتحركةبالفتااعهدبعداميةلبني

تعافىاقهءشاانهذابعدبمةيأتيماحسبعلىالحقائقالشارة
انالىالنصرانيةثماؤالالصابئةمنومالىفدينإالندلساملدفيواما

االمممنلطوائففكانهمملواتادبمناالذيالتاريخفيالمسلمونافتتحها
مدينةينزلونلهممماوعنإلىوماالممتلكفنةابعداسةتداولوهاختفة

م163وصبم3محكاطلب

المثمطوراافيحمتابتتبعناوقدحمررهاوفياالندليىاالصلفي3

قداالعامنحمثيرينقاناالفدلىنصارىبكضبهرمتهلعدآالمؤلفخدعزر3
لفاكخاايدإبيىزالالالجيلةوحمخهمللمسيحالساجالىالحاهىالترنهنذيهااشتهروا

لتاهقادانمحميرينهموكيرالمؤرخروميوسطيناالمثميلالقديينلياندرسويدورساين
وداتولمثماحمذا651المثقفيالفلكيةوالعرمأكنيسةفي



36االزرلفيلعلوم

غبتهمانهالىظويآلزمابهاهمملواتصلااللثبحليةالمجاورةالحححقةطائف
العتيقةمدائنهاطليطثهمدينةالقوطواتخذمنهاالىوميالملكفانتسخالقوطعليها

غلباهمانالىسنةائةثلكمنقريبأمللثالفخماالندامحواولملكهمقاعدة
وطنآقرطبةماوكهماقتعدواعتقدةدبمتدمناالذياالريخفيعليهاالمسلمون

اميةسعلىاالعروإنتشارالفتخةزمانالىبهاالمسلعينالملكصركزتزلولم

كحالصالهمءؤساالىمنعنةافىوصارباالندلسالمللثشماذلكعدفافتر
الفرسمنالطوائف

االخارجالىوعيالحليجمنهاالجنوبيحدهافاالاالندلصدودولقا

افىينتيهاثممألعئنرافاسعتهبالىقاقيعرفموضعفيطفجه5ييقابأل
اقيانالمسىاالعظمحرالجوالغرييالتنماليوحذهاالشاممدائنمنصورمدينة

الراكحلالىهرةلهيفيهالذيالجبلفيالشرقيوحذهاالظلمةبجحرعندناالمعروف

ثاخةالجبلهذافيالبحرينبينماومسافةاالعظموالبحرالىرملمجرالحرينابيتا
اليوافالجحوثااالبهرانوحذاهااالندلحدودماإالصغرالحذوهوصراحل

عسرينمننحوالنربيحدهاومسافةمرصألثلثيننحومحنهـاواحدكاومسافة

هاوعرخالقوطقاصدةعنتالتيالعتيقةطليطثهمدينةاالندلووسطعرحثه
القريبفيبذلكفححارتباقسمريبدرجة82الوطردقيقة5ودرجة93

مورواربعمائةستايئسنةهوالذيهذاوقافيوهيالحامساالقليموسطمن

ذوبنموسىفيمحلرفبنعامربئاسمعيلبنلمجيىالحسيناثااالملدةقاع

المعروفةالمدينةعرضىلاالندبالدواهلإالندلملوكعظيمالثونذي
بعدعرضامدخهاواكثردرجة63وعرضهامنهاالجنوثبالجحرعلىاالخضربالجزيره

فياالندلفعخلمدرجة3اوضعاذلكوعرفىالثمالساحلهاعلىالتيالمداق

وغرناطةوقرطبةلقةوماكشبيليهابعالىاالقليمقيصاوطائفةالحامىاالقليم
ولرسيةلمرتوا

االندلمنالشرقهاالحدصالذيالىمرةلهيفيهبمناالذيالجبلوهذا

لينباواثاخاألكالليةاساالصلنيا



االممطبقاتكتاب46

بالدهالتيالكبيرةاالرفىمنافرانسةبالدوبيناالندلبينمااطاجزهو
لمجرالىهدعناكماالخهاالمنربفيالمعرراشواالندلالعظىافرنجة

وسططليطلمديةبينماومسافةاهوراممارةالالذياالعظماالوقيانس
جمفهذهعرطهاربعينمننحوالكبيرةاالرضقاعدةروميةمديةوبيناالندل

إالندلىخبرمن

اعنلمصافهفنقولبمهامنغرحنحناهمالذينعلماخمهادبمالىاالنولنعد
منالحاصاالميرايامفيوذلك2الهجرةتاريخمنةااالمائة85وسط

الداخلالىحمنعبدبنهثحامبنمالحبئالىحمنعبدبنمحمدوهواميةبنيملوك

كيرظهوزايظهرونيزالواولملمومالعطلبالمالناسمنافرادتحركباالندل
المائتينهاتينصسطىبينماالعلمامناشتهرفئنابعةالىالمانةوسطقريبالىشائع

المعروفاللذصيعبيدةابيبناحمدبنمسلمعبيددابووالنجومالحساببعلمفاعتنى
عائاوكنصالتهفيكحيزاعرفيكلنالنهبذلككرفوانما3القبالبصاحب

الىودضلوحديثفقهصاحبذلكمعوكنامهاواحوبراللحرعت

سليهانبنوالىبيعكذاتياكمنروالعزيهفعبدبئعيهمنفسعتجةالمشرق
سواهموجماعالحكيعبدبنعبداتهبنومحضداالعلىعبدبنويونالمرادي
ربهعبدفيمحتدبناحملهيقولففيه

ألالالذيواراآليحيهخبيىعنوالمسئولسدةابا
اعزالوالارحىمىرأفييصبولمجماضضاعنصذودااآلأ

ركااافكنفيرأصمهذاا

كانتالعلميةضتهماناالندلىعرببينالعلومعنالمؤلفقولمنيظو3

الدولةفيالعلومحرحمةزهانيوافقوهوللمسيحالتاسعاعنيللمجرةالثاكالقرنوسطفي
المامونصدعلىالعجآسية

قالعءصكممح614االندلىاهلرصالتاريخفيالضياحمددبهره3

بلداليورجعوحمباطماطلبفيم8حم953سنةرصلاندليمحذثهوثةعة
اخرمجعوعفينجدهافلميهربهعبدابنابباتاهام0316سةوهاتوحدث
لخصلحما

اعنزالوالإرجىمنواباولعلحمذاهالوزننحتليمنلوطاللثعطرحمذاء



56االندلعىفيلالم

بدالصاتبنيفاابيتدوؤبذلةاالولىالشلةحمذلك
زحداوىبرجيعطارداوبلالايررقاسيدختاوآاصزعت

األجاليقموفمممجطجممماكفيالحلقجمغانوقلت
ثالنقطةوصارتوتحتافوجماالماهـحصحموزيةواالرض

أوالوذاهذاابةصحارقدالللثمالصاوبالجصيف

عالالفيهمابيدبهوايلىلحمذابردأوقرطبةصنعافيكانونفان

والعمالالقولمجليالقوانينمن3بهعزوتفرلوالالدليلاحلى

جبكضتةحق3لتمفواعركوايتفيموسابناسخمرحمماه
فحالوماقماالجماحمفرتانالفولمحماالمصنيهعاويةابغ

احمدومعاويةالكاتباالفشينبنباالمعروفمويعىبنقاسمهوموسىافي

1م806وماثتينوتسعيننهسسنةفيهذاعبجدةابووتوفيابينالنتالقرشيين

ابصيركانقرطبةاهلمنهالحيميةبابنالمعروفلمجيىفييحيىصمنهم
المعارففمروبفيمتفننأالعاومفمتصرفاذلكوغيروالمبالنجومكا9ساب

الجدلواالنجاروالحديثووالفقهالثعرنيومعاوالعروضواللغةافحولومفيبارعا

عثرةحمسسخةوتوفيازحرفثمالمثصرقافىورصلالمذمب6متهليوكن

م721وثلكائة

والمنطقبالحسابأعاكان7بالحيمالمعروفاسمعيلفيمحمدومهم
وثلثيناحدىسنةوتوفيلنويانحوياذلكمعوكنالحاطرلطيفالدمندقيق
8ماطاالميراتدبابعةالىالمائةمنصدرحنىلماغم349ائةوثا
والىبالطومايةالعالىابيهايامفيوذللثاقةلدفيالناكرالىحمنعبدبئباتهرالمست

بهكررتالعمواباننظن3مصحفانهوالغالبحمزاا

ابحرنقلهادذاالبعةاالندلينتراصمثرظاهرتصحيفوفيةحمذا3
عنهوم313ءاالطآطبقاتفيءاالناياعيونيهابفيصباصحيبعةابيابن

393فيبرجمةوراراذلكاليوفجةصحاعد

المينةبإبنصبه

كلوهومحنزلاالصحلفي6

صبيدبهرلم7
علىهلكاالندلىنياميةبنيخلفاهمنبالمتنصرالممروفنيإلالحكمالحليفةهو8
م9ثي5169ث6مقرطبة



االممطبقاتكتاب6

التواليفعيونالمثرقديارمنوغيرهاومصربغدادمنواستجلبإهلهاالعبار

ثمابيهيامابقيةيخامخماوجمحوالحديخةالقديمةالعاومفيالغريبةوالمحعنفاتالجليال
اطويثهاناالزفالعاسبنيماوكجمعتهمايحناهيماكادبعدهمنملكهةمطفي

الىنفسهوسموالفخعائااكتسابفيهتوبعداحلممامحبخهلفرطذالئالةوخأ
كتبةءقراالمنهزفياسالتحركثرفالموكامنسةاطباهااتشتها

م679وثالثمايةوستيهاستسنةمنححفرفيتوفيثماهبهمونوتعلماالوائل
عاكافتغلىبعدلمجتلمالغالميؤخذوهوابالتهيدالموهشامانجهبعدهوولي

اثافياقةعبدبنمحمدبنعجدالهبنمحمدعاعرابرحاجبهباالندلسزاتدبير

عاجتغفبهاؤلوممدالقحعالنيالمعافريعاعربئالملكعبدبئالوليدفيمحمدبئعاعر

ضروبمنفيهاماوارادوغيرهاالمذكورةالمحتىالجامعةمالحابهخزاكأالى

كحىتجملتهافيمماباكلواصرهمبالدينالعلماهلمنخوإسبمحضرالفالتا

االوائالعلومماذلكرغيرماكصوعا3احطقاعلومفيولفةااالقديمةاطوما

االخفيمللمزلفةأعبالبيانمنتميزتفلماوالحسابالطبحاشاكتب

العاوممنذلكوغيروالحديثوالفقهوالطبواالخبارواالشعاروالخحو

اعرااؤوذالألالكتبءااثفيمنياظتمااالاالندلساهلعندوالمباححات

الترابعيهاوهيلالقصرآبارفيخمكاوطرحبعخعهافاسفوافسادهاباحراقها

االنداسءعواالىتحئباذالئاونحلالتغاييرمنبضروبوغيرتواررجارة

عنسدمهجورةومالتلككنتاذ2عحدهمالحكيالحليفةلمذهبوتقبيحأ
بالخروجعندهممستهـاأهاقىمنكاوكنرؤساحمهمةبامذمومةاسالفهم

عندلدحكمةتحركعنمنكثرنفسالشريعةفيااللحادبهومظنونمقةالمن

النجاهةأولريزلولمالعلومتلكمنعندهمالنبماوتمترونفوسهمونهلتذلك

آ99ثهـ9ث6االمويينقرطبةهلوكهنالثانيآهاهوا
انزعواالذينحجةنوعاوتسقطاالندلىفيةالولكتبثلةلببىهاشمن3

مجلةفرلزيفناقاصابهاالمزاعمهذهعلىردثناوقداحرقوهاااللزدتلكضلىتولوالماالنصارى

االسكندزيةبةهيهوحريقالربعخدالعلومعنهحالتناوفي59أ31قالمثفيالمقتبس
3الله31993



36لاالنديبمالعل

اطسابمنيهلهمنخؤزماويظهرونمنهايعرفونةماترنيالوقتذلكمن
االندلمناميةبنيدولةاشقرضتانالىاكهاشبوصاوافيوالفرائض
وصاروارةامنالخامسةالماثةصدرفيعليهمالمسربينمنالملكوافتق

الحاضرةملوكبهمتغلفاصأد6رالهاعهاتسقاعدةمنهمملكواقتعدكاطوائف

ماكنبيعالىافتنةاواضعلرتاعبهموتعثبهاحاساضحانامنقرطهالعظمى
باوكىذللثفبيعالماخوسائىالكتبمنالجاعةذضائرطوكمنقرطبةبقمر

منأعالقخاللهافيووحداالندلباقطارالكتبتلكوانتثحرتقيمةواقفهثمن

المابنالمنصورايامالحكمبحركاالمحتحنينايديمنافلتتكانتالمقديمالعلوم

رلفلممنهالديهماكنمنهاشيئعحةالىمنعدهكانمةايضاصواظهرعاصر
رتتعالطوائفوقواعدفشيحاشيئأديمالةالعلمطلبفيحمينمنقىتفعالىنجة
تلكاباحةفيباالندلسكانتماافضلالهلمجمدفالحالهذوقتناإفىقليالقليأل

محنوكيرهاالعألمهذه4ئيالملوكزهدانالىطلبهاتحبرعنواإلعراضالعاوم

إطرافيافعاماعاماإغرفياطلبمنالثغوردهمبماالخواطر6اشتال

تمنباالندلافراداوصيرهم3العاطألبقالاضمدافعحهمعنااوضه

بذلكاطكمعالماولقىفداولرإضيةالىاماومامنبثىعلمكدهكن
2هذاوقتناالىايةلدينالخامرابيهايامفي

مللةوسطفالعددبعلممشهوزاكانالفرائضيعادةبن3حبابكالبابو
العومالىعندناشهورعسنليفئمالفرائصفيوااقهلدينالناصرالرحمنعبد

نجحسنتأليفولهدسةابعلمةالمصاصدمحمدبناالفردايربابو
احمدبنمسلمةعةوروىوطبقتهافقيهإخالدبندابنسعاعلهوكانالفرائنى

ؤهاوزحلىلةلىا

كتابولوالهندسةامددباضالمايماكانبالسرالمعروفمحمدبنوعبداللة

اصالحهيمكئلممثوشهنااالصلا
النحخةفياضطرابايفحاناء

مصحفولعفهاالصملنياال3هذاوردكذا3
سبأقيحمماجيطالمروالعموابحمذا



االممطبقاتتابك86

وكانهواافحوفيإمامأفقيهأسانارحالذلكمعوكانالسبعفيمثمهور
ويوثئهيعنطمهباقهالمستنصرماطوكانالكيعيابصناعةالعلمالهينسب
زهلههمداخشفهويسعنهفيقبضةنهثاراالستوصوم

احمدفيعرفيمحمدبئاتهدبنمحمدبناحمدواسهعيععىابيبئوابوبكر

عبدعدىاثابنعبداقهفيالمجيدعبدبئالغافرعدفياالعلىعبدبنمحمدابئ

ثلىالصفيمقدتاكانصلعماقهرسولصعباالنصارقيابرتبنالىحمن
اايامفيذلكلعليملمجلعفكانوالنجوموالهندسة

يسمحكانانهالطاجطلي2البعونبئمحمدبنجدعكانابواخبرني
عةيخرجمعلعهوكانهذاعيعمىاثاابئعندجالمرحيطمحمدبنمسلمةمعلمه
ياضيةالىومصاؤالوفيفيهابالبقلهقرويالهندسةصناعة

علمفيمتقمأكانديباالقلالمعروفزيدفياسمعيلبنالىحمقوب
ءلقيةالمضالثمانيةالحتباختحارفيمثعهورارلهقالمنحبصناعةمعتنيأالهدسة

بئعبدبئعبداللةبنمحمداتمابيفياحمدالعباسابواختهابئعنهاخبرني

وتوفيعاعرابيبئالمنصورالحاجبايامفيالمشرقالىرحلانهجموانابئمرثمة

امربيةواالممعر26فيالمتقدمينقرحابةوجوهاحد3بدربناسمعيلابوهمناك

اقهرحمهالحكمالحليفةايامفيبهاالسوقاماحوولي
كانكذابالطنإلقيالمعروفالعدويطابنمحمدنجااحمدالقععموابو

المعامالتفيحسنكتابولهفيهانافذاوالهندسةالعددبعلممعلعأ
قامتكنالرقسطياربالحالمعروفرممفيفتحونبئسعيدعمانوابو

علومالىالمدخلفيحسنةلةورساالموسيقىفيايفتأولهواللغةافوعلمفياماما
الوجودلىدوكعفومالتعديلفيورمالةمةالحشجرةسماهاالفلسقة

ثعديدةمحنةرعاايابئمحمدالمنصورايامفيونالهوالعرفىالجومرانتاممن

نثىالبوابوالصو3الحرثوللةحمناا

زيدبناسمعلانفاوقالحمذا3

اهلرصالتاريخنيالمثعىضيةفيصالضي354بايضاروىوهكذا
مءكدكلس2واالندلى



96االندلفيومل

فيفتوفياالندلىعنالحروجالىالسجنمنانطالقهداذتهالسببمثعهورة

صققيةجزيرة

فيياضيينالىاماكنابالمرحيطالمعروفاحمدبنآلمسلهالقعموابو
اارعالهلةوكلتاالفالكبعلمقبلهكنتمنواعلمهوفياالندلى

فيحمنكتابولهصعطيبالمالمعروفبطليهوسكتاببتفقموشغفواكبال

كواكبتعديلفيهاختصروكتاببالمعامالتعندناالمعروفالمعقوهوالعددعلمتمام

الىالفارييئتاريخهومرفاطوارزعيمومىبنمحمدبزيجوعنيالبتانيزيجمن
صداولفيوزادالهجرةتاريخالولفيهوبرالاوساطووضعالعربيالتاريخ

علىنبهتوقدةصالغلطمواضععلىينتهولمفيه2ايتهحعلىاتبعهانهعلىحسنة
هاصدينالىاوالععريف3اكبالكوصكاتاصالحفيالمؤلفكتابفيذلك

عينولثمانشةفيالفتنةهمنبصثل4محمدفيمسلمةصمالقاابووتوفي
فنثلهممباالنديىعالمدينجبولمجتةتالميذأنجبوقدم8001وثلمالئة
ظدونقوارمانيوالاويوالىهرالصمقارابنو6السمجافياشهرهم

8المدي6السسجبئمحمدبن7اصنعالقسمفهو6السمجابئفاتا
النعوموسكتاالفالكميئةعلمفيمتقتمآوالهندسةالعددبعلم9تحققاكن

الهندسةالىالمدخلكتابمنهاحسنةتواليفىولهبالطبعاذلكمعلهوكنت
كتابومنيامامالتباالمعروفالعددثماركتابومنهالوقليدسكتابتتسلفي

01الحطمناجزافيهتقمىالهندسةفيالكبيرومنياكتابهالعددطبيعةثع

طبقاتوحمخابهلفالمووجمربحرفهالفصلهذا93ة3يبعةاابيابنروى

المرحيلىيرويوهوءاالهم

خطخهراباولعلخطئهعلىمبونياالصلفيحمذا3

85والعمفحةالمقتمةاطب3

مبروىوحمااحمدحمماسوالعمواب

393ممبفيجمةاقراوهذهبالحاالسحنوابوا6
الؤنايرسالمتصبونيحمذا8وابالعوهوافيةصب7
الحظمنبقضدبمحقفاصب9



االممطبقاتكتاب7

فياحدهماباالصطرالباغالمععلةاالفيكتاباهاومنحنيوالمإقوشواالمستقيم
والعريخهبهاالعملفيواالضمقالينعاىمرتىوهوصنعهابصورةالعريف

احدعلىالفهالذيزلمجهومنهاباباوثلثينمانةوومقتموهوثمارهاامعص

فياحدهماجزثينعلىقبمكبيركتابوهرهندبالثدالمعروفالهنداهبملى
فيسليهانعرواالابوءتلميذهوإخبرنيالجداولرساللفيواالشالجداول

بنحئوساالميرقاعدةاحهغرنابمديخةتوفيانةدسا2الناسيعىعيفيمحعد
بقينليالعشرةالثنتيالثلثاألهاجاالتمادفيزجمفي3مامحى
شمسيةسنةوكسينستابنوهوام30هواربعمائةرينوكستشةرجب

متحققأايحنأممركانفيعداللةبئاحمدهالقسمابوفهوالصفارابئوافا
عيامختصرزيجولةذلكلتعلبمقرطبةفيوفوالنجوموالهندسهالعددبعلم

الماضدقريبالعبارةحسنموجزباالسطرالبالعملنوكتابهندالسندمذمب

االمير6قاعدةوانجةواستقرأالفتنةمنصدرمضىانبعدقرطبةمنوشج

اقهرحمهبهانيوتورقيالثاالفدلعالبحرساحلمنريالطمجاهد

اللةءشاانصذابعدتدبمهمسيأيئجماعشتاليذقرطبةاهلمننجبوقد
قبدهىباالنددنيلماالسطرالببعملمشهوزامحمدايعممىلدهركانتعالى
4ملهاصنعالابم

والهدسةبالعددعالمأكنسليهانفياعاطسنابوفهوالىهراويواتا

7اإلرهانطريقعلىالمعامالتفييفىضكتابولهالطببعلممعتنمأ
امحرمانيعليبئاحمدبنحمنالىعبدفيممروالحكمابرفهوالكرمانيواما

الحسينتلميذهعنةاخبريخادصةوالهالعددعلمثطاسخينالىاصدقرطبةاملمن

علمفييهلمجاليعذااقيساانهالمنجمدااحيبئالحسينبن8حمدابن
اناشىبنمب3ضاظرصبا

هنادةصبءحمذاماحمنصمب3

بكرففا304مماعدعنربهتيروىوسالقاسمابوبه
لةقادايةجمديةالصتقزص6

االركانبكتابالمسىتابوهوونادب7

مماعدعن54ة12ممبرصامامانيبهةوشمحتدبهـ



17االلدلىفيلطوم

لوراجزاخهاءيفاوامتلهامشوتبيينغامفهافذفيانجارهيعقوالالهندسة

الهندسةبعلمهناككنيوالجزيرةبالدمنانصالىمنهاىوانتالمعرقديارالى

تغربهامنسرقحطةةمددواصتوطناالندلبالدالىرجعثموالطمب

االندلادخلهااحدانعلمالالصفااخوانبرسانلالمعرفقالىسائلمعهوجملبكذا

والقعوالقآ2يلبامشهورةونقودفيفاضلةومجرباتلطبباعنايةولهقبله

التعليميالنجومبعلمابحيريمنولمالطبيةالصناعةاممالمنذاكوغيروالبط
حسدايبنيوسفبنحسدايالفضلابوبذلكضهاخبرنيالمنلىبصناعةوال

3فيهلمجارىالالذيالمحلالنظريةالعاوممنومحفهابخبيروكناالسرائيلي
واوبيئةونهسينثمانسنةبعرقسطةاقه4رمالحابووتوفيباالندل

بقليلحاوزمااوسنةتعععينبلغوهوقدم6601

منالحفرعخادونبئاحمدفي6ممرومسامابوفهوهونخاهـافيواما

مشبهاوالطمبوالنجومالهندسةبعلمهوراملمسفةاعاومفياثبياحةاهلاشبراف

سنةءبادفيوتوفي7سياشهوترقريمسيرتهوقعديلاخالقهاصالحفيبالفالسفة

م7501ةواربعواربعينتسع

والواسطيخثالبرفيابنالصقاربئالهعبدبناحمدمالقسابيتلألميذمشاهيرومن
8العطاروابناروانياطقواالوالقرشاشهروابن

معحقتأعنبرغوثبافيروفالمهمحمدبنرعبئمحمدفهوبرغوثافيفاما

وبرالءكتواوهينااالفالكعلمبالمجارمحهامختضايافيةالىبالعاوم

افوإصشوالولئقفقهواالقرانومعرفةافحوبعلمتحةقذلكمعلهوكنوارصادما
الذيمطيباالخالقاتدلإلسإلةحسنحايئاعفيعأوكنالعلومسائرعياحسن

فتضوهوانءاالصملفي

الييافيورهننوذصب
انياكزصابادناعضدصبراد3

والترجمةبزمانالوقتهذابعدعاشالزيالثييرالمؤرخخلدصنابنهويعىه
14صباالطأهطبقاتفيلةضقي

طريتخهبص7عرصب6

قأرااابنتالمذةتاصمإابيابنيدبرلم8
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م2501واربلئةواربعيناربحسنةفياقهرحمهوتوفياالحوالرفيئ
مينالمحاحداحمدبئعمىاالصبغاالضنعابرفهواسطاواما

ايضأوا4ذلكالععليمبقرطبةوقعدوالفرائفوالهندسةالعددبعلمالمحنتكينأل
هذاوقتاالىباقيوهوالنجومءكتواالفالكهيحةغلممنبجلبصر

شهربئمخمتاربئازحمنعبدفيمختارالحسنابوفهوشهرابئواتا

بلياافقهواوالحديثوالنحواللغةفيمتقدمأالنجومفيبالهندسةابصيركانالىعيي
دولةاض11ازتيةءالقفاووليالواريخوايرباومعرفةءدهاذامتكلمأاشاس

قرطبةجمدينةوتوفيم6301ئةواربوعثرينسبعنةفيالعامريزهإلة
م381واربطئةوثلثينضسنهءالقضاعلىكعباقوهو

هريرةاثافيمحمدالكاتبموفىالعطارخيرةبنمحمدفهوالطارابن1واتا

متتنالصفاربئتالميذصغارمنالنونذيفيالىحمنعبدبئاسمعيلالظانرضادم

ولهقرطبةمدينةفيلذلكمعلمهذالوقتناوهووالفرائضوالهندسةالعددلعلم

2صكاتهابعلموعنالهالنجومبصناعةبصرايضأ
عيععىبنمحمدبنسإلنعروانابوالسمحالسمجبنتالميذمساهيرومن

وابوالثجوماحكامفيالطعببصناعةمعتنوالهندسةلعددبابصير3الناسيابن

المتطبالصفاربابنالمعروفعبداقةبناحمدجعفر

العلمابقيةبالسالحالمعروفالقرثيضاررونبنمسلمتالميذمشاهيرومن
الملكعبدعروانابووهوباسبيلية

العددعلمفينافذاكانالسرقسطاحمدبئعبداتةالطجقةأمذهءنظراومن
كذادهبنعليءتلميذعنهبرنياخبلدفيذلكلعايمتوقهوالنجوموالهثدسة

اضبطوالمنهالهثدسةثطتصرئااحسناحدالقيسااتهالمهندسداودابئ
فسادايذكرثعبطهاالضلدونبئمسلمابيالىجهاكتبملهرسالةورأب
وبيثافيهاعليهرددالقدءباشياتجووتعديلهابركوسكاتنيمندالسندمذهب

الذيروانابااالهطشالمؤلفليوقد3هصخفةيهةوجماحمذا
الناسقابوالصو3فاراابنتالهيذيبنبهر

باسبييةوالصوإبهالالمحمذاولعتيا
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طاعلىوالنبيهالكربرصحماتاصالحفيالمولفكعابنافيمئهاالغلطموضع
م6501اربطئةلاربعينلثمانسنةبلنسيةبمدينةهذاحمدابئعبداقهوتوفيينالمنج

ابصيركنإالشبيليأالهرزيابراهيمبناحمدبنابراهيماسحقابوومنهم
توفياليدلطيفصنعاارفالمهضروبفيمتنننأكانوالمسائثهواللسانالبرهانمبكل

هواةالسنمنيتمحنلموهوم9201واربطنةعثرينسنةر

ابنفامىحيوابنالجآلبوابنالليثابنبرغوتابناصحلبمثاهيرومن

بعلبممققيأوالهندصةدداابعلممتحققاكانالليثبناحمدبنمحمدفهوالليث
عروةذاوالفقهواللغةبالخجومابصيرمذامعوكانوارصادماوكبالصكات
سنةبلنسيةاممالمنبثعربونالقضامتقلدوهووتوفيطيبةوففسكامثه

م101واربطئةض

الجيبهامنحيبنالحسينبنمحمذبنعااطسنفهوحيابنواتا
علىمختمرفيهاولةالعديلبصناعةوالنجومعفابالهندصةابصيركانقرطبةامل

ام150واربعمائةواربعيناثتينسنةاالندلمنوخرجهندالسندمذهب

وائصلإليعنالىرحلثمشدادمحنوبالبحرباالندلنالهاندرولحق
منصوربنالظاهرعليبنبافةللستنمرمعدالملكبدعوةالقاثمحيالسبباميرها

بئالقائمالىحمنعبدبنالمنصوراسمعيلبنللعززمعزبنالعزيزنزاربنالحام
والثاممروجميعإفريقيةبعضعلىمشتملاالنمدحهالذيدياعبيداقة
االميرعدهذاحميابنفحظيواليمنونجدوتهامةزواطالعربوجزيرة
هيئةفيببغدادةاباعرالقائمالحليفةالىرسووبعثهالمثعهورةحظوتهالسبحي
سنةبفدادمنانصرافهبعدباليعنتوفيانهوبلغثاعريضةدنيساهناكونالفخمة

م1601نةواربعوخينست

المتققيناحدالجألببابنالمعروفحمنالىعبدبنالحسنفهوالجألبابنامما

موبالمنطقعنايهذلكمعوا4النجوموسكاتاالفالكوصهالهندسةبعلم

فيمعنبنمحمداالميرقاعدةلةلىلمرمدينةمشوطنهذاوقتافيوهوعيالطب

جيبطامادحبنمحعد

اثعذمةاجعا
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بابئالمعروفالكتانيأفىضابنهثعامبئفىابنهشامادأيدابوومنهم

منالمعارفظروففييئالمتهالعاومفينينالمتقاحدطليطثهاملمناالىقثعثط

علمفيوالىسوخوالمنطقالهندسةبصناعةأخققواالناقدوالنظرالصحيافثرااهل
ذلكمعوهوكالماواواالثرالفقهبعلمامواالحوالحطابةوالثععرواالخةالنحو
العلومسائرجملعلىئشرفوالسيرواالخبارباالنسابعالميفضلهليبليغسعاعر
اهلبينءالقضاتقادوقدم601واربعمايةوثامينثمانسنةبطليطلةلعيته

افيالىحمنعبداسمعيلالظايربنيريالمأموناالميرقاعدةطليطلةثغورمنطلبيره
النونذيبئموسىبنمطرففيعاعربناسمعيل

طليطدةاهالمن2منيحبنعاعربنيبناتهدجعفرابوهوألءفظراومن

وحفظاللسانعلومفيارصمئولهوالطعبرالنجومالهندسةبعلمالمعتخيناحدايضا

هعامبئاحمدبنامهثالوليداثاالقاضي76لداتمنوهوالثمعرفيصالى
قلعةاهلمنكانبالقريدسالمعروفالتجيياوليبئلبفيابراهيماسحقوايى

دالهندسةالعددعلومفيوبرعيخهاوألدبطايطاةواشوطقخنهاضجثمايوب

االفالكهيةبعلمبمرلهوكانطويألزمانابذلكللتعليموقعدوالفرائص
العربيهفينقودكذللهوكانذللىمناكفيراخذثوعنةاخجوماوسكات

رجبمنبقينثلثاالربحاليلةاللهرحمةوتوفيبطليطلةزمانأبهااذبوتد
م3601نةواربعوكسييناربعسنة

غيرممبهاعةبهاكانوقلىباالندليافيالىبالعلمفيمنمثاميرالفهو

وانجارممباسمامهيلجطوافاالههوكألحتحيرهمامآذكرهمعنانحربت
زمانناوفيهناالىباالندلناعنمباسماهورينمثكانواوانالمعرتمنومنازلهم

قدرفيعةوهممصحيحةافهامووالفلسفةبعلممنتدبوناالحداثمنافرادمذا
اجزاثهامناحمؤوا

انيأكودعااع13فقطأليهواشاركأتجهاصميبعةابيابنيروولمحمذاا
574مىاالندلىرجاليختارفياضياجمر
دميج14ة3سوىممب3
افرانمنصب3
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صجحةافهامذووالفلسفةبعاممتندبوناالحداثمنافرادمذاائنازوفي

بنعيهالحنابووجهاتهاطيثلألانسمنفنهمهااجزامنأحمىزواقدريعة
عروانوابوااكرقياللدبوالمعروفالنقاسقجميبنابرميماسحقوابواحمربنخلف

يمالحهغالببنيوسفبناحمدجعفروابوكذااالستحيظفبناللهعبد

االصطراللماالسياسعيدهبنوابرميمالعالمبناحمدفيمىوعي
بنداباللةالمقتدراالميرابئعاعرابوالحاجىقححطةسراهلمنومنهم

جوشنقزيزااعبدبنجوشنبناحمدجعفروابوالجذاعيالهودبنسليهان

سيدبئالىحمنعبدزيدابوبلنسيةاهلمنومنهم

نجوسثفياحمدجعفووابوإليدالنياحمربنعليالهندسةفيءهوالوابرع

المعروفالنقاشجيرفيابرهيماسحقابواالفالكوهيئةالنجومبحركتواعلمهم
وحاباالفالكوهيحةوبرالبارصادزماننااهلابصرفاتهااررقيالبولد

االمارإفيعاعرابوواتاالنجوميةاآلالتجاطواستاالزياح3بعاواعلمهمهاحركا
المنطقبعلمدونهممنفرديااضثطالىالعلمفيلهوالمشاركتهمعفهوهودافي

إاللهيئوالعلمالطبيعيئلعلمباوالفايه
بئعليمحسدابوةالفاسسائىمنخاصةالمنطقبصناعةاعتنىوممن

يزيدفيسفينبئمعدانبنخلفبنصالىبنغالببئحزمبنسعدبناحمد

إصل3القرصثاشمعبدبنامئةبنصببنسفينابيبنيزيدمولىالفارسي

صرةمنااولهمملمناويةاك3اقليممن4نشيممنتأقريهمنابائه
اهأفيهاوناكقرلمجاوهوابهونوساالندلشبمنأاكالبلة

صحيفةلوتالررقياللدبوتسميتهسببهناكودبهر75حلثالقفلىابناطلب

مذتاثوقد3704ضيفةللحجالظنونحمثفرإنمرقكبالتدسكوكبدر
امكطلالمفدعوهاالوصماالفرونفرفيضداآللة
حمذلكورواالذسبراخوقلى333حكالقفيمابنإلحرفثاالفصلمذا3

33صالمنربانجارتلخيصنيركثييلرالدينير
لبلةافلبممنقريةمنعر1افيمفريةمنصك3

كلوحواراوبةحك
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أللنصوروؤرامنءاللالاصدحزمبئسعيدفياحمدممروءا15انفعريضا

لدولعهعاالمدبزسنوعنابعدهالمظفرالبنهاووزرعاعراثابناللهعبدبنمحمد

الجبآرعبدبنهثمامبنبافهالمستظهرالىحمنلعبدوزيرامحمدابوالفقيهابنهوكن

وتقييدالطومةءقراعياواقبلالطريقةءمذنبذثماقهلدفيالناصرالىحمنعبدابئ
بسطالمنطقلحدودالتقويىستاهكتابأفيهوافهالمنحلقبعلمفعنيوالسننااللر
ثعرعةوجوامعفقهية3مثأليخهواستعملالمعارفطرققبيينعلىالمولفي

غرضهينهملممنمخالفةاحولهبعمفيالعلمهذاواضعارساطاليسوفالف
مذابعدواوغلالسقطبتيالغاطكثيرهذااحلمنفكتابهكخابهفيارتافوال

قبلهباالندلىقضاحدينلهلممامنهانالحتىريعةالثعلوممنثاراالستفي

عالوفروعهالفقهاصولفيمعظمهاالمقصدشريفةالعددكثيرةمصنفاتفيوصنف

خلفبئعليبئداودمذهبوهو3هيسلالذيوطريقهأينتحلهالذيمذمبه
اخبنيولقد3والتعليلاقياساأوففاةالظاهراهلمنبقولهقالومناالعمبهاني

وإالصولواطديثالفقهاثهمولفاتهمبلخان4رافعاباالمحنئالفضلانجه
علىوالىذاالثبوكحبوالنسب6االريخمنذلكوفيوالملللوا

ءثهاومذا7ورقةالفثمانينمنقريبعلىتشملمجلدئةاربعنحوالمعارجما

فانهبريرالطبرقيبنجعفرالبياالقبلهاالسالمدولةفيكنكناحدفيعلمناهما

كتابهثطالفرغانيجعفربنمحمدئاالهعبدمحمدابوبمتأليفااالسالماهلكثر

انبيرالالطبرقيجعفراثالريخبهوصلالذيوهوبالصلةالمعروفالعاريخفي

صلثعننقناهاالناسخعهالفالجمكمذه

كهكامثألالذيلوفيامئكةحكوى3

البارةهذهحكيرولم3

كثيوالمزالقفيمابنانفزوواحدغيرعنبلغنيعررافعابوابنهوذكرصك
المحهسامحيمايدبهراهوأصاعدعنذلكصينقعن

هذامحتدابيهايتواليفصك

صالمللصالنحليخالئارحك6

بظهافرواماالمركئيااااالختاالترجمةبقيمامنحكيرولم7
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سنهنجاتوفيانالىالحلمبلخمذجاتهايامااحصواجعفرايىتالميذمنقوما
يوملكلمنهافصارسنةوثمانينستابنوهوم329وثلمائةعثر

ييدئموحسنبهالبارئعنايةرمباالوقلمالييأوهذاورقةغعرةاربع
قرضمنصالحوقمواللغةالنحوعلموافرقتصنيفبعدماحزمفيمحستدواليى
وقبلالصبحصالةبعدولدانهيدهبخطافيوكتب2ابةاوصناعةالشعر
م99ئةوثلموثمانييناربعسنةمنرمضانشهرمنيوماشالممسطلوع
م1601واربطئةرخمسينستسنةشعبانبسلخالةرحمةاوتوث

اممىايضاابوهوعناالممىمسيدهفياسمعيلبنعليالحسنابوومنهم

مذهبالىفيهذمبمبسوطاايركبليفائمفيهاواقهطويعنايةالمنطقبطرمعني
واالشعارواللغةصبافقاطبةاالندلاملاعلمهذابعدومويونفيمتى

المصنفكفريبيخاالمصنفاتمناكثيريستظهرانهحتىلذلكواحنظهم

االعظموالمحيطمالمحكتابمنهاحليالتواليفاللغةفيولهالمنطقواصالح
كغريباالبرابعلىعرتبالمخصصرنهاكتابالمعجمصوفعلىصرتب
رحمهالوذلكوغيراطاسةكتابوشرحالمنطقاصالحشرحهعاوالمصتف

ءقهوالنحوهالاوسنةستينبلخوقدام660واربطئةوحمسينثمانسنةالله
االندلءعلمامنالبرهاناملمشامير

بهماكبيراالندلاملمناحديغنفلمااللهيوالعلمالطبيعاالعلموانا
بابنالمعروفصامدبئاتةعبدبنتحدالةعبداآلبهماعنيتمناعلموالعناية

الفضلواباهودابئاالميرابئعاصرابااآلاالطآفيجوسيأتي16الحجانياالنبآيق

االسرائيلي7جسدايبنالفضلافي

يلطابةبئحكىلحصوارخطواوهوتصمحيفاالصملفيا

الصروفالجايلممرحمابهفيصديثأطغالذيالثهيراللنوقيجدهابنهو3
ابنروىلاالوني4إلعمىضتكانالبناالجمانوياتفيبهحةشاطلببالمخصعى

شهثرالذيعيدالبييدنفبشيريدحمتنلعقةبالغلدصز

اثرقيبناهكثارامجموعفياليسويبويجاالبحفؤاالبلكتابوهوتحعا
حم5ضليفةالحجفييبيلاكابامذافوصإطلب

ءبالحاحدايصالعموابكذا3ابواومواالبجازبوفي6
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المتقتمينباحدلحقوالاستوعجهامنباالندليكنفلمالطبكمخاعهواما

فروعهفيالمولفةاالكخانيعةقراالطحتعلممنممئرهمغرضكاناوافيها
وليستعجلواوجالينوسابقراطكتابمحلاصولهاثالمصتفةتبالسونققط

صمافراذااالدهاقربفيكإالماخدمةويمتفيدوابالححناعةثمرةبذللث
منفاولاتبماعرعلىكتبهاأواوقىةنواتهاالصناعةوطاحواالغركنهذاعنرغبوا

االمولوذويقرطبةاهلمن3اياس7هبناتهدباالنداسبالطحباشتهر

وكناالوسطحمنالىعبدبنمحتداالميريامافيكانبهاالخحليرةاسبوالم

بهتحققعندهمنيلمالنصارىمنقومعلىالدتفييقولونأقبلهمالناس
ارىالنحكتبمنبايدحهمكتابعلىيقولونالنواوانماالعاومسائرمنءبثيوال
وعوالمجعالجامعوتفسيرههاالبرشيملهيقال

6انحمتاهامنرصلاالوسطعبداللةبنمحمداالميريامافيايضأوورد

الطمتفيحسانمجرباتعندهكانتاصمهيبلغنيبالحرانيباالندليعرفكن
يتنتهرممنارهامعاعنومنهذينبعدكلثمفيهاالذعوحازبقرطبةواشتهر

كاندولتهصدرفياللهلدينالناصرالىحمنبءوزرااحد7اسحقفيلمجيى

ووآلهالناصرداقهاالميريامافيءبيدصانعابأفيطبيبانمرانيااسحقابوه

عاليثشملكناشاالطمبفيوالفحنطوةعدهونالمسدموهوالجدحألالراليات
ببنمحتدبنلطالىحمنعبدبنوسعيدالىوممذهبيهذهباسفاركست

01الداضلالىحمنعدبنالىضىهثماماالميرموفىسالمبنمحقدبنحبيببن6بهر

ضاصحةجماالطالمجموعيانيةبالروحمحآسقجمعاممنانيقاابوالموا
لذاخاةالصوابوامذحمزا3

لىاالفيواضحكيراال3هذا3
يقرا8ونقبهالصوابلعل

خفهمانهوالغالباالصلفحمذاه
جلابنعنصايةحاليهواضاف4م3اصميبةابيابنهذانقل6

334صحباطلب7

صاعدعنالترحجةهذهصنقل9زرو4ع3صحباطلبه

االندلىفاخاي01عبدالثهاالصحلصنيصبورىحمذا9



97االقدلسىومال

األنبيالطيبأالصدكنصاحىاعرالرتيعبدفيمحتدبئاحمداخيافيوهو

تمكنهعلىبهدذمنهحسنةتجألاعمحتوصليا2رجزالدتيخساولهمحسنااوشاعر

الكواكىبحركبصرذلكمعلهوكنءاالقدمذاهبقهوالعلمفي
محمدبناحمدممهالىفبعثيوئافصدانهعنهوبماالهويةوتغييرالىياحهالتو

الىأليجبهفلم3لهمؤنساءعندبهوزانأغاليهراغبااالديبالشاسربهعبدابئ
اليهفكتبذللث

وصالينومابتراطانادمثوصلياهؤنحئاعدمتتا

بوصىبركلالفاوهماتفرديءكأبهماصفاوجعلت

منهاةبابياتحابهاممهافىأبيحاناومملفلما

صليالرزثابويأحمالنالوجاليويابقراطاالفيت
وانيحاصماحبا6همامورضيتهحخةاالقاربدونمفجعلش

ابليابدمسادمحقتارحمالركالكالالمثنأنجسواظ

ةممرهاشفيالقائلوهوالملوكمنقبحنأشالمذهبجميلهذاعمدبنسيدوكان
خالتي7مداهباألصاطافيولوطقاطقامعلهفيغوصيبعدأمن
47رازقاغيرالىرزاطااركاهلكوتهكلإشرافيصينوفي

بالقةثليريعا8تمرسإعةشعةءالمرممرآفايا
6إتنصاالموتالىصوقافيوأسعرحلهاقويضبيمنفاذشطوقد
الحقافالموتالفاق01فيالموتتهارباعرتاواوغاصتوانواني

هوالفكاناكيرهوجماعة1لمجيىبنوامحمنعبريقبنممرومنهم

فاضمألصبه

رصيزاالصلىوفيبصروىحمذا3

لهمؤانئاعدهيحفرانصبروى3
ثاالبيئايبعةاصابيابنوفاد

نفوساللجسومويريدبرحصتلحةاذاعلمهماووجدت
محنةةاالصحلوفيبمرصاية

هبهواصبمنهمصب6

صانتيمحب9تجيئةصب8

عيىبنصماواصبربقبنحفعىبنرةودعاهماع135صباذحمرهما



االممطبقاتبح8

االميرفيامامنقبألدبملماالذيارمانابانفياالندلىءاطباوامثالهم

مذاوقتناالىبالةالمتنصرالحكمتميموقتالى
صعنالقريحةجيد2ألندطبيجأاكنحفصونبنمحبناحمدومنهم

13متصألوكنالفلسفةعلوممنكثيرعلىمثعرمأبالمنطقابصيرالنظردققالفطنة

بالتةالمستنصرمبالحفاوعلهفاضهعلىومستوليأالسقليجصرإطاجب
وبيهأءاالطبآيوانثمنحيلئذفأسقطجعفرالحاجبتوفيانالىبالطحبوخدمه
ئوفيانالىمخمال

واللغةوالنحوبالطمثومعرفةينةوسوقارذاكن16تمليخبئعفدومنهم
مالحعندحظيأوكنالطمببصناعةوالمستنصراالصردمووالىوإيهوالثععر
توكدتكذد7فبوببقرطبةالجامعقبليافييادةالىبنيانفيالنظروواله
المترابحائطعلىءفسيفساوقطعبالذهبتوباماسمهورأيتوأمانتهإثرافه
ونهينثمانسنةفيالحكمالخليفةاعرعنيدهعلىكلالبنيانذلكوانبها
م969ئةوثلكا

بالطمبأعاكن8الكخانيبابنالمعروفالحسينبنمحئدالوليدابوومنهم
والمستنصرالناصروضدماالسالىمحججاسرياالمعافاةلطيفالعالجحسن

عليهاكلبالطمبكلنووالهندسةبالطتعالمأكن9القفاالملثاعبدهمو
والمستضرالناصروخدم

دولةفيالمشرقالىرحالاالحرايئاحمدفييونسابناواحمدعرومنهم

عحاعدعنبهتةش364عاروىا
هقبألاالصلوفيصبفيالصوابحمذا3

الصقلتيالصوابولعلالصقبيصصب
نحموالصب

ءباطاكليهحيرويوهوءصافولءه3صبنقل6
ءبالتاكتلننروىوفد354صباطلب8فتوذصب7

الملكعداباودعاهخ6ة13صب

4م2صبنيالفصلهذانقل



18االندلقيلطوم

بنسنانبنلبتعلىيهاأوقرأنجدادودضالاعوامغعرةهنالكواقاماالناصر
العينعللعلفيوصيفابئوضدماعرضاحالينوسكتباثةاقرةبنلبت

وثلمائألوحمسيناحدىسنةفيوذلكباللةالمستنمردولةفياالندلالماوانصرفا

وقتهءإطباسافىمةلنفممهواستخلصهمااالطعتفيبخدمتهفالحقهمام269

وفهغايامهاشالىالحكمدعنااثيراحمداخوهوبقكذافيهماممرومات
مداواةالعيها27يداويوكنالسوفوخطةالشرطةتهالمويدهثعام
عجيبةاميرقرطبةفيذلكفيوله2فقيه

واربعينسبعسنةالمثعرقالىرحل3الجبليعبدونبنتحدومنهم
الطبفيرومارستانهماودبزومصرالبصرةودخلم859ئةوثلع

سيفهوكانصحيحةعنايةالمنطقصناعةوعافىاصولهمناكثيرمواحفيهوفبل

االندلالىرجعثمالبغداديالسجستانيبهرامفيطاهربئمحتدهسليمانابافيها
قبلوكنالطبفيبالتهوالموئدباللةالمستنمرفخدمء79اوثلمائةستينسنة

حسنالكسإلكتابفيولهوالهندسةاطسابفيمودبايتطببان

ني8يبقلمانهالطليطلي7البغويثىبنمحمدبنسعيدنعمابويالواخبرني
يحاريهوالالطبصناعةفيالجبليعدونبنبمحمديلحقمنفيهاطلبهياماقرطبة

لغوامضهاامهواحفيهادبتهوحسنضبطهافي

فينفوذلهمجماعةالعاعرالدولةاشالىوبعدهعبدونابئزمانفيوكان

عبدونبئدشأوعنمقضرينجميعاكنوااخهماآلبهاوتمرشالطبصناعة
بئاللهوعبدلمجلبابئالمعروفحسانبنسليهانمنهمانفعفبهوواطئين
اصغرهممهمكنسوامموقومائياباالسالمسمانيالثشاعةبانالمعروفاسحق

اوهراههديةواسبههساةصمباد

نفيسةرراواةممب3

بالظلىالجيلياالصلفيروىوقلى364صحبفيمرجمةالهذاطلب3
ابوصلمانصبومهرهمبء

ةعلىقدتمالذيصبعناروايةوتصحيحبالنلطكهومنهمثاالصحلفي6

كهاعدالتاضيتالكانوبلاخرني
يلقاصب8العوابوهوالبنونقبص3



االممطبقاتكتاب8

كأالطىاضذوكناالكنانيبابنالمعروفالحسينفيمحمداقهعبدابوسنا

ثمالمظنروابخهعاعراثببئمحمدالمنصوربهوضدملبتتهوالحسينبئمحمدكه
متقدمابالطبابصيروكنهاواستوصقسطةمدينةافىالفتنةصدوفيانتقل

ابوالىزيرعنه2اخبلبالفلسفةعلوممنوكثيروالنجومالمنطقمنحظذافيه

الذهندقيقكانانهاللخميوافدبنامحبيراعبدبئمحمدبنالىحمنعبدرفالم

واسعوتوفيوغنىفىوةذاوكنالنتيجرا3يدالواصنالفهمجيدالحاطرص
فيوقرأتسثةثماناياقاربوقدم9201واربعماعثمرينيعنةمنقريبا

فيوممرالجبليعبدونبنمحمدشالمنطقصناعه15اخذتقاليفهتابعص
ابرميمبئمحمدالةعبدوابئالفيلسوفحفصونبئواحمداطرانياحمدبنيإنى

بئومحمد8الجانيمسعودفي7اللةعبدمحمدواثاإفحوي6العاصمي

فتحونفيوشدنجمبن1فندالقمعماثا1بمركوشالمعروفميمون
3ثريدبنربيعذاالسقفالحرثواثااربالحالمروفالعرقسطي
11المرحيطاحمدابئومسلمة8العجانيامروانواثاالفيلسوفاالسقف

الطببصمناعةقينالمخاحد21محمدفييوسفالعربابوطبقتهمنوكن

محمدبنسجدعمانوابووافدبنالمطرفابوإوزيرا31وحدثني4عليفياسخينالى
انواعهفيفشالتحسنفروعهفينافذاالطبالصولمححماكاناقءذثالبنربنأ

العربابايوازيعبدونبن1محمدبعداحدكنيلميقولكيرهماوسمتقال

بحرتصاعدآصمناكونقلأمحاني35صبروى
اخبريخادمهـاعالقاصقاالةصب3

تصحيفولعلهاتوحيدمب3

اضذانهةبهوقراثقالمب

محتدافثهعبدوايىبص3الفاضيممب6
جمرحموسبصابالصووهوالبجائيمب8

المرحبوصمبيدصمب

لم3صمبفيالفصلهذانقل31

حدثنيصاعدهاضياقالصب31

صبعنفنتلنااالمخبطولاالمنصتطكانمذاكه1



38االندلىفيطوم

الفكانالحمرحبعراضفيعليهغلبوكنونقوذالطىبصناعةقيامهفي

1بعلمهفاعاالامنكثلالناسبذلكوصمكارمنمفيقأوالصاجأمد
م4931واربعماثلثينسنةبعدسئةتسعينقاربوهووتوفا

بنمحمدبنسعيدنعمابوهرممثامنجماعةهذاوقتتاالىهوالهبعدوكن

ناخذشاالعلملطلبترطبةالىرحلثمطليطثهاملمنوكن2البغويق
جلجلبنوسليهانالجبياعبدونبئمحمدوشوالهئدسةالعددعلماحمدبنمسلمة

الظافرباميرمالواطليطثهالىانصرفأالطبعلموفظرانهمالمناعةوابئ

عندهوظيالنونذيبنمطرتبئعاعرفياسمعيلبئالىحمنعبدبئاسععيل
المجدذيالمأموندولةصدرثهاذلكبعدفيها3ولميتهدولهمدبرياحدوكن

ةءعالقراواقبلالطومةءقراتركوقدالنونذيفياصمعيلبئالظافربئلمجيىافي

الذيلعاقألرصألنهفلقيتاالسشواالنقباضدارهولىومالعران

وضروبالفلسفسةانولفييالذاكتىالميابنظيفالسإلةحسنوالمذهب

كثيزاوضبطهوالمنطقوفهمهاالهندسةقراقدانهمنهوقبينتاطممة

هبتصحيوقناولهاوجماصالينوستببوتشاغلكأذلكضاسثممنه

واليالالمرضىدربةلهنيولممنهاكميرلههمالعنايةبتلثافحصلومعاناته
منيومإولفيالثلثايومالصبحصالةعندوتوفياالعرافرفهمفينافذة7طبقة

رسبعينخسسنهتوفياذوكنم2501ائةواربواربعيناربعسنةرجب
8سنة

وافدبئيحيىبنبيرالعبدفيمحمدبئالىحمنعدالمطرتابوالوريرومنهم
منهمالصالىالعلف01ونناالندلاملثرافااحد9اللخميعألدابن

وبطمهبهةصب

صموابابنونثىيرويوهوباصمههمرخاصاعدمصلم3صبنقل3
ويمصهـبولقيتهقاليصب3

اسغوهوالمرضىبالجبةدرمب6المنطقوقرابه
صنةبعبنوسضابنبهواللجبعةبم3

يابهرهولمالمتنطاابنوسلماوبهرصاعدعنالربهةهنع139صبنتل9
امحوهوونريمب05



االهمطبقاتكتاب8

1طالعةوهاوتفقجاليثوسكتبةءبقرابالغةعنايةفيفيهمالقديمةوالسابقة
حقأدةالمفراالدوية3معلىفيروالفالشهمنوغيرهإسارسطوطاكتب

3فيهجمعلهنظيرالحليالفيهاكحابأوالفصرهفياحدلضبطلممامنهاضبط
االدويةفيلفينأالمولينوسحاوكتابديرسقوريدوسكتاب47تحختنهما

5واخبرنيورقةنهسمائةمنتريبلىءمشتملوهوقىتيباحسنورتبهالمفردة

وصفاحهااالدويةءاسمامنضمخهاوتحصحيحترتيبهوحاولجنعهعافىانةعنة

موافقأكلحتىسنةعشرينمندرحاحمهاوتحديدقواهالتفصيلمنياهاواودعه

الانهوذلك6فبيلومذمبلحليفمنزعالطبفيولهلبغيتهمطابقألغرضه
فاذا8منهاقريبأكمااوباالغذيةالتداويماناماباالدويةالتداوي7يرى

19الداويافىوصلماثجهابرالحداوييرىفالاالدويةالىرورةادعت

نيممااقلعلىاقحهـسربل1التركحبزيلمالمركبالىإنحطرفانبمفردما
واالعراحبةالصالعالمناالبرافيمثهورةوغرائبمحفوظةنوادرولهنه

طليطثهمدينةمصتوطنحيهذا1اوقتنافيوهوواقربهالعالجبايسرالمخوفه
م8001وثلكائةوتسيهاثمانسنةفيالحجةذيفيولدانهواخبرني

21االشبلزهرفيعروانبنمحمدالفقيهابنالملكعبسدعروانابوومنم

الىرجعثمطويألزمافأاكوقطنبصومحالقيروانودخلالمثرقالىرحل
صناعةفيبالقدئمزمانابهاحهروا41دايخهمدينة31واضوطنااللخ

بعلموحكب3لعوطاحكا
تضتنهمافهمصىفروىالقولهذاصكاختصر3
اطبرفاهملحكاهاننواقالصحبحمذاالمؤلفانةصحبء

قريبانهاصد8يركالالنيمصب7ظربفةصك6

تصحيفوهوالتيبصك01العاالىصك9

فيكانانهثألصبونادالمولدسةاالوحكبصهنهيدبهرلماماهذا
065سنةبةالمكتوصحاعدروايةالىذلكسد06سنةةاب

الفرنيعخدالثمهيرهوزهرابندكأل3صاعدعنأدترجمةهذهصبنقل31

وقصدصب3ألممممثع3با
لوفلعآمجاهدوقتثذاملكوكنفىنسختااصحلهنسقطتولعتهابوناد

كاائاههفيوحيممعلكديغيمانواعرهايرحمثكرافاكرههايهزبنعرصانابو



58االندلفيلطوم

منمنعهمنهاشاذةءاراالطمبفيولهاالندلاقطارالىمنهادبمهوطارالطب

يخالفرأيوهذااالمزجةقىيهبويفسداالجساميعقنائهواعتعاسهالحتام
باليرتيعلىاستعملاذابلاصوالخوالعوامإهعهدويواالواشاالوائلفيه

المساملفتيحهنافعةوصهنةفاضرياضةيحونينبيهاالذيبالحدريجلمجبالذي
2وساتجالمنغلظلماوتلطيفهاللفضولوتطريقه

بصناعةالمعتنيناحدالذهيبابنالمعروف3محمدبئعبدافهمحمدابوومنهم

مجتهداالكيميابصناعةكافاوكنجهاتحققغيرمنالفالسفةكتبوطالعةالطعب

م4461واربوكسينستسنةإالخرةجمادىفيببلنسيةوتوفيطلبهافي
اتعااللهرحمههناكدقهأوشاهدت

النباشبابنالمعروفهالتجانيصامدبنعبداللهبئمحمدعبداقةابوومنهم
بالعلمجمدة13معرفةذوالمرلعالح6منتصبالطتبصناعةخو

بصناعةبصرولهرروالسياسةاالخالقلجموتحفقااللهيفيومشاركاأالطبييهآ
وقتاثطلرسيةبجهةيوهوياضيالىالعلممنعندةحظبهيروال6المنطق
01هذا

7ثهياضيينإلىفيذعهوقدتقلم11الطليطليىكيبئجفرابوومنهم
21طرقهامنالطتهحناعةوقناولعراتبهاعاللينوسجاكتىقرا

بنالىحمنعبدالحسنابوالفلسفةبطلبيعتنيممنصرنااحداثمنثمومنهم
ابيعلىمنهااكثيروقراصاطةعنايةحالينوستببإعتنى31عساعبنخلف

الفضوللفظةصبيابهرلم
الةيدبهرصلمتوفيوجمااسبييةالىانتقلزابنانونادب3
صحاعدقوليرويوهواالزديمحمد394ممب3

البجائييرويوهو394صباطلب5العبارةهذهكشصب

معرفةدونلاالوفيصبحمذا7هواظبصب6

الحكمةعلومساشفيوهشارحمةب9صباهمال8

صاعدقوليروى305صمبعرصيةصبهةهقيمأوكانصب

بهواالستنالالرياضيالعلمموفةفيحمثيرةرنجةلةروكاصهـباد3
عماعدقولهناكسوىوقدالداري05مهـبناد31



االممطبقاتكثاب8

للثوغيرطقوالمضالهندبحمناعةايضاواشتغل3يونفيمحمدفيسعيدنعم
معوهوأالعالجفيحسنومنرخالمعاناةفيفاضلهوطجع2بالغةعبارةلهوكانت

ساع3عاتوالصطيعةااالممالمنضروبفيمتصرفاليدينصغذلك
ارهيعةالمراتبافىالبلوخمنيمكخهماالفهموصحةالقرلمجةجودةمنولهنيلهافي
حالوساعدهحداعانهانفةالفلعمن

بتقتدحاواششهروحديثاقديمآباالندلنافقةتزلفلمالخجوماماحصناعةواتا
اميةبروزمانزماننافيمثعاهيرهممنفكانهذارناافىععركافيجماعة

القاسعابيتالميذاحدكانالجاطبابنالمعروفاحمدبنلمجيىربابوكمن

فبرعجومامأحافىمالءوالهندسهالعدد3عافهالمرحيطاضبئلمة
المؤمننهااميراللةلدينالناصرابئالحكمبئسليمانجهاأوخدمعلمهافيواشتهرفيها

بنلمجيىالمأموناالميربذلكخدممنواخر16ءاالعرامنوغيرهالفحنةزمانيخا

وكنالحالجدقيقالطصهمصناعةمعتنيأذلكمعوعنالنونذيبئاسمعيل
واربحينسبعسخةبطليطالوترفيالمذهبعيمالسيرةحسندمثأحليمأحصيفا

شةثمانينقاربوقدم551هواربطنة

المححققيندا7االستجيخلفىبنالهعبجدعروانابورناداثامنومنهم

االزدلفياحدااعا3فالواالواخراالوائلكفعلىثرفيئلموااالحكامبعلم
ولهعلحهوقفماعلىوكرائبهاالصناعةهذهارلمصرمنوقفقبلهوالهذاوقتنافي

يتقتمهلمفاكنحألراللةالصناعةاصولبعحقوتعليلالعثماعاتومطارحاللسييراتفي

8هفونمدينةمنالىأبهاإليماكتباحد

تولوالمغرببالمثصرقالقديمةمابالعلىالمسلمينءعلمامنالمثهورونفهوالش

صبروىحماليونثىوابصا

نسخانسقطاتوالظاهرصمبعنهذا3

يروواأإلدفيقةوالصناعاتفةاالاالعالهنوبضرءفيتحرفلةوكصب3
بحرفهمماعدكألمونقل305صبدبهرهالباقا

صحبوايةهنصارةالههذهسقطت6المرحيلىصب

دبهرهاهمالبوحكانالعجبنواالسخحيصابقاروىوكاناالصلفيحمذا3
ياقوتجمرهااالندلىمدنفاحدىفونكهاتاجمديةإصوابواحمذا8



78اصرائيلبنيفيلعلوم

منكثيرعلىيربيمناعرفهلممنفييكوناننيمدجهماإلحاطةاذ
هفيربالاءاالعطاأعريهتعالمواقةهوال

صائيلءابنيفيالعلوم8

كنتوانماالفلسفةبعاوميشتهروافلماسرائيلبنووهماالمنةاالتةواتا

ءاالنبيابانجارالناساعلماحبارهمفكانءاالنبياوسيرالشريعةبعلومعايمهم

األحباروكعبعباسبنإللةكعبدالمسلمينءعلماذلكاضدوعنهمالخليفةوبد
2همومعاشريعتهمتاريخفيدقيحححابألهماناالةبن67ووهب

ويسمونكايرهممنءالعلمابعملهمرتبسةاوعلماصهمتاريخمنهوهلادريال

قرتةفالناقصةتسةومناقصةقريزسنتهموشهورهمالعجوراهحساجهم
العددوهو3محزوزاتاريخهممبداسنةعثصرتسعكةويسمولشمسيةبسةوالم
سنينفيشهرمنهايزيدوناشهرسبعةمنهافيجتمعالسنينكسورفيهيتمالذي
والسابعةرعثوالىابعةعثعرواطاديهوالثامنةوالسادسهلثةالثاالسنةوهالىحزورمن

منمنهاسنةصتسةمشمسيةالسبعةالسنونهذهونفتعثمروالتاسعةمحنر

ساعاتوثمانيوما5ويوم003عندهم4القرالسنةومقدارقرياشهراعشرثالثة

السنةومقداردقيقة801هيالتيواحدةساعةدقانقمندقيقة67ودقيقة008و

القريةالسنةعلىمسيةالثالسنةفيريدفقطيوموربعيوما563عندهمالشمسية
المحزورةمناالولىالسنةومدخلدقائق02وساعة2وايامعشمرةالناقصة

728سنةمدضلمواليهودعنسدالعالممبدأمنوالمائتينوالخمسيناطامسة
م6601لةهجر85وسنةعندهمالسالمعليهادمالريخ

صلواتءياوجمهوراالنبادمبنيمنلةالىساومعدنالنبؤةبيتمماالمةءوهذ

االؤلهمملعنوبهاالثمامبالدمساكحهموعنتمنهمعليهموسالماله
وبذدملكهموعزقإلىوعيالملكطيطخرةاالالمدةعنهااخالممانالىرواآلخ
معمورمنفليعرثراقطارهفيوتفرقواسباايديالبالدفيفتقطعواجمعهم

كنمااالوسمالهاوجنوبهاومغاربهااالرفمثعارقافيمثهموفيهااالبقعةاالرض
االصرائليالتارفيهذايالامتةتجد3ءاالعطامريدولعقهاحمذا

الدورمعناهاعبرانيةالمحزوركمة3الشويالبخيرتقومفي



االممطبقاتكتاب8

عملعمالنبىالعرعنهااحالهمعنهاقةرضيابابنئهرفانالعربجريرةمن
ودخلواالالدفيتفرقوافلماالعربارفىفيدينانيبقايئوالثقولهفيبذلك

فنالالعقيةالفضائلوكتعابدةالنظروآاللطلبمنهمقليلهممتحركتاالمم
الحكمةفنونمنواشامامنهمافراد

1جوبماص77الطببصناعةاشتهرممناالسالمدولةفيهممنانف

فيالقاهرنكتابشجمةعنهاللهرضيالعزيزبفيلعمرتولىالذيالطبيب
القديمةثنانيالافضلمنفاضلكخاشوهواطب

ممرانفيصاسذ2سليهانفياسحقفيالمتأشمنثممنهموكن
افريقيةصاحبالمهدياللهعبيدلطبباضدممتقدماطبيبآكانساعةبعتمالمعروف

انالىطويألاممروكرارفالمضروبفيفامتصربالمنطقبصازاذاكمعوكن
نهاكتابهجيادتواليفولهماالاقتنىوالاعرأةفيهايتخذلمشةمائةعلىه
3االسطقساتوكخابالبولفيوكتابلةشظيرالاطمياتفيوكتاباالغذيةفي

العلممنمسائلفيمةالحببستانالمعروفوكتابوالىسومالحدودفيوكتاب

م239وثلثمائةينعضسثةمةقريباوتوفيااللهيئ

حسانتواليفلهالححبيببئبئنرفيسالخجوماحكاماهلمنومنهم

العالمسنيمخاويلوكتابوتحاويلهاالمواليدفيكتابهمنهااماالحفيهورةمث
واالختياراتالمسائلوكتاب

5اسحقبئحسدايالطببصناعةغنيفمنجماعةمئهماالندلبجابوكن
فيمتقفاالطحتبصناعةمتقفياانفالةلدينالناصىالىحمنعبدبئالحكمخادم
الفقهمنعلعهمبابمنهماالندلالهلفتحمناولوهواليهـودممريعةعلم

ابناجعرويناحمادصوابلطهاشرحواثألواهفىاالصالفيتصفحاالسمهذا
والنوست361صباالطباهقاتثمصماعدآصنقلو433صكالقفلى

مماعدمصنقلوقد36373باطلب33
أاالمعتقساباالصلوفيصبروىحمذا3

73ءصوالفهرست691صحداطلب

خثدايابناسمهلروىوالترجمةهذ305اصيبعةابيابننقله



إئلإسربنيفيلعلوم
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إقتومولريخهموسنيدينهمفقهفييضتارونقبلهوكانواذلكوغيرعاريخوا

1يعرفونالسنيينمنعدتحسابعدهممنفيستجلبونبغدادحمهودالىاعيادمم

خهايةعدهونالبالحكمحسداياقحعلفلماستهمومبادىفملرمداضلبه
منءشاما3اسمتحاللالىبهوتوصل2وادبهبراعحهرصهايهدربتهأبفضلالحظوة

قاواستغنوانهلمجهلقبألماعنوااالندلحهودححنحذفعلمبالمثعرقاليهودتواليف
فيهلفةاليتجشهوننو

فيمتقدمآوكنسرقسطةسكانمنالفوالفي14منجمالفتنةفيكنثم
تأليفىولهالفلسفةعلوموساؤالمنطقهصناعةفيذلكمعمحصرفأالطمتصناعة
واصولالمظققوانينمنجمالوفحمنهوالجوابالمسألةعلىتبهرالمقلكنزيمماه

الطبيعة

والوسعالمنطقبصناعةالعنايهاهلمننجاحبنعروانطةبسرفمعهلمنو

المفردة83االدويةةكأبمشهحسنتأليهفولهوإليهودالعربنيلساعلمفي
والىحماييلاالوزانمنالطعبصناعةفيالمستعمثهالمقاديروتحديد

الدولةإقبالوابخهالعاعريمجاهدالموفقخادم6قسطاربناسحقمنهموكن

الفالشهاراعلىمثصرفاالمنطقعلمفيمشاركاالطمتباصولبصيرعنعلي
فيمثلةحمهوديارأيتصا2كثيرمجالستهاالخالقجميل7المذهبحميدأوكن

فقهفيبارغاالعبرانيةاللغتهعلمفيمتقدتاوكانعرؤتهوكمالوصدقهرحاحته
م6501واربطئةواربعانثمانسنةهبطليطوتهني8اخبارهمفياخبيراليهود

اعرأةفيهاقطيتخذلموسبعينكسابئوهو
المعروفيحيىفيسليهانالفلسفةعلومببعضءاالعتنااهلمنثممنهموكن

حسنالذهنلطجفالمنطقبصناعةمولعاوكنرقسطةسكانمن9جموالبابئ

ام850ئةواربخمسينسنةمنقريبأالثلثينعلىاربىوقدوتوفياضرالنظر

جالباسصب3مهـبينقلهالم3يتزفونبه

هااطلب6علمفيبهاصمحوهومخحموروى305صمببمره
كذااحبارهممنصب8العقلوافرممب3057مبفيمله

ول3عأثالمالغرفيويسميهجبهونابنعادةوبقال



االممطبقاتكتاب9

ساكن11حسدايبنيوسفبنحسدايالفضلابوعمرفتيانمنومنهم
السالمعلهافيموسىولدمنباالندلاليهودخرفبيتومنصرقسطةمدينة

العربلسان2علممفاحطرقهامنالمعارفوتناولعراتبهاعلىبالعاومني

وعلمالهندسةوعلمالعددعلماثوبرعوالبالغةالشعرصناعةمنجزيالحظاونال

فيوترشالمنطق13بعلموتحققعملهاوحاولالوسيقىهوفهمالنجوم
ليعوطاالرسطياناكتاببسمعفبدأمنهالطجيعةعلمالىترقىثموالنظرالحثا

خارنوهووخمععينثمانسنةففارقتهوالعالمءالمععاكتابفيثرعثماحكمهحتى
ويستوجبالنلسنةصناعةعلىفسيوثاالعنالهبهتصلتوااالحلبهاتدوانحجبه

منبفضلهيخمىتعالىالةاناالإالشديبلغلمفتىوهوبهذاالحكمةفنون
قديرشيئعالكاوهوءيثعا

بشريعةالعلماواتاالقلسفةبعلممهروالذينعندالالمجانيينمثاميرفهوال
المثعرقاهلمنواسهرهمومغاربهااالرضمثارقفيالمجصوانمنفاكثراليهود

وداودالطبرانيالكاتبيابمفيلمجيىوابوكثير6الفتومييضوببنسعيد

ناظرةاستقيليناإليهوداحارمنمجراهمبرىومنالدستريوابرهيمالقومثعي
العناظروطريقالجدلعحناعةمنلديهمماالمللعلىلمينالمت

بابئالمعروفالكاتبيوسفبنعيلاابرهيمابوباالندلمئهموكان
ومدترواعالهاكرناطةملكالصنهاجيجوسبئباديعاالميرضادم97الالنز

لمماعنهاوالذلبلهاباالنشصاووالمعرفةاليهودبثحريعةالعلممنعدهانفالدولة
أا600واربعائةواربعينثمانسنةوتوفيقبلهاالندلاهلمناحدعنديمن

الخبارممقاليفهممنبنبذوالععريفاالممعلماتسيبمامنضظهفيضرمافهذا
صسلمبهواصالهوعلىمحعدسيدنابعدنبئالمنعلىإقهوصلىوحدهدثهوالحمد

تعالىبحولهتم

تصحيفوهوعلهاالصلفي3اه13مبنقلها

طهقوغرنممبعلمواتقنصب3

النيويصالعمواب6الثيبةسننيوهوالحياةفي85شةفيوكانمب
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االممطقاتكتات

نطاراصدافىكتبناالمثرقمجآةفيتباغاامحعابهذانثعرفيساعينبيناكتا

ئآيمكيفنسألهصهحالتاأ3إلجاالمسترسابقآالبريطانيفالمت
فتلطفالبريطانيالمتحففيالمصونةتاباهذامخطوطةمننسخةعلىالحصول

اضافبلاالفىذلكمنااليضاحفيغايةفوتغرافيارسمالناوارسلالناظرجناب

بطبعتناظحقانتافامالحتابمنءقعممفيهمااللتينييناالضالنسختينصورةاليه
منولعلهاالخاريخمنالحاليةالنسشةعالارففدللنامعاالحلثالنسخروايات

نالححلملهفةكايلليم8اول5لألثلالول4صةعثسرالسابعالقرن

ء289سنةتاريخهاالتي183بعددالموسومةالنسخةببحرفووسنا772
النسختانوهالنأداصةة94ول5خيكلككول4ية206هم3751

7621سنةعهداكتبتاحدثفامحامالالنسخةاماوغإلكطتانمتشابغان

واذاطأة27ول5الحيككي830أل8الاجبحرففوسمناهامجرية

عليهاإنةالدالحروفبينجمعناالذمعخفيالىراياتتفقتا

تالباالممبطبقاتلتعريفحمتابمنتعليقاتابعنواناالسطر5الصفحة

اللهرحمهطليطلةهدنةقفاصاحبوكناالندليئعهـاعدبنالقاصمابيألعاصا
القاضيقال3اللهرحمةعليهصاعدتألبفاتهن3االطقاتهذاحمتابحعوان

فاضميتمتزونافهرحمهجعنهاللهرضياالندليالقاضيقالب1المحهرحمة
ابنوزعمجاالجيالصيرب1االحيالصزعم7بهتميونفاضمجونيتعيز
اقوافنر8ومحض1وفحصحمذااالخبارسيرعنوجمعتاالهمباخبارير

هسابههاوكانتبمكنهاوكانفاالهةجب1االمةواختالفاب
الذيالجبلجب1التيالااوعطجب1ارسطفيهاحمنهمج
والدينورأمرخو1وكرجالماهانفيهألذيجب1انجاهاتفيهالذجمااد



8الصفعاتعلىروايات9

35االبوابصابابارهينيةنيالموغيرهاجب1البابوكايهااباهملة
واالنوبوقانب1انوالثابرومولتانحمذاانءافر1بيجاناذر

وعروئنب1وصالمر3حمذابرانوالساصاالنوأليلقانقانوتوحانوالسابر
ينولمرصاج

واصفهانب1هانصا3صحوابخابئسجتببتجستانس6ص
بةوالذرجيةواورجهمونحرويخرجهملكبذاتضسلباتصلا

صوابريفاحالفرسب1فارسونهماوغيرب1هاوغيركذا
حثانجونب1ألكوثاليزن7شعماوكانواب1ثعوئاوكانو6
غلطيونواالنورجواالنوريهونب1رئونواالثوحمذانيؤنناالكو

الجزيرةوعلى6وكياعهاالحجازهالتيجب1اطجازبينالىأك
حمذاربيعةديارالتيجربيعةبديارصالمووفب1بيعةربدياروماليالمروفة

حيهواذابكواذ1كالوادي71حذاانكسمتجوانكحث
غزوالبربعزوالبز1غرولبر91برجانوجب1صانوالبر8كوادي

هابطقجمانطىب1مانيطقنيطصةب1نيظىوالبوعرح
اهلمنالشعاليبيالشجماليالالمغربيب1والمالالؤبيس7ص

بيالشايانىبحرب1النوبياتنابىبحرهوابالمربصاهلةجب1المؤب

وحمماكااطرلحيهةب1والتزكزوحميماكالجريجية6الربيقابىبحرج
بوطيلسانجابفيلرولموخونان7صالطترغزجبوالطركز
فوصهـفاسطرالكاتبني1السادصةاالمةحمذاكسلحكثكطيثان
فيانظنلكتهعليهونبههالغلطالىالنسخةءقرااحدفانتبهالسادمةمنبدالاالبعةاالةة

حمذاصالبدوالشدالندةجبوالسندالنداالوبهةاالمنسيةاالتةاالصل
ب1افرقت1تمثألجتمال31صاقصلومابجماتصلوهن
مذاهبملفوتخامفىمرةكاعدالقاضيقالب1صاعدقال6افرقوا

جب01وصارتاالصلفيعنهاوصدرتااهبهمتواختالفخرفهميهثرهج
فلماهلههنجماتدفروىأهآجابفيوش1اتئلهمنبعد81وسارت

دؤنتوالجرويتال91حكمةعنهاكقلفلماحكمةفائدةعنهاينقل
03منهمامجاممفمانيالصوابوهوجب1فمانيةاماب1فاهآ

الرببدرووهاحب1وارطرانجون
وحمثكوهوقانوطيلشانوجيالنواطزرب1وعانةوالحزر83ص

كذاعروالبىكسلوبرقانثانوطيلوجيالنصالحزرجوغانةوالالبرغزلبةوالصقا
يماالتاهثارقح1اثاسق8الصوابوهووأنبةجب1مانب6
فيهاابذالتيةجبفيهاغلطبدواالتي1االهناجديخهايدورالتيأاقاليمب
11صوابيةالتصوبرب1التصوزيةاالهمساشجب01ابوص
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هاثىفيهصححةالروايةالكنتحصينب1تحسينكذاوناصاةحومقاصاة
جخصلهاواواضتب1خصلتهااالحرزواالشحالفيجب1الثمالي1ا

المعمورضايةهيالتي891غلطوالنفافةجوالثقافةافضلهاواضزوا

بعدىالفافراروجالثهىبعدفرارو9وابعالمعمورضايةالىجاب
كللىهواوهمدبرة1هم7هوابزدغلالشمى

النيجب1والفباوةالعس3واستدلتب1واندلتاسص
وظفهيصلحوظقه3كزلبراوب1لبرشواابصحولباوةوا

زوسمالثىمقاربةفطولجب1رووصهملسعتالمىتارنةفطول

جوهموصجئججؤهموسخفبمهموجووسخ1جوهموصخف
بذلك1جمذا6شعورهموتقتصتب1مثعورهموتفلفلتقفمحترجب1قةص

ابرةوا9كذاالحعمهجالحبثةكانمنقبلجكانهنثل
فضهاحوكهاخضهاالنرب1الحنانوسكانابراواجالمزب
نيحب1الجنوبمنابهدإتفياحقهمب1الباررافةفتلحقهماوغتها
نجعمتهويعدل5قريبةبقريبة31فينقصجفتقتصرة1فتقصرابخوب

النخصالطبقةهذهمن61يعثاهنعنبنعمتهوتعدىجيثاهنبءيثاكيق
اجمونجابهينبيةةجفيه1هنه75فيو1فطمأالطبقةهذههنيخصة
ب1وضالفهمرضمبهجب1بههورهم91عهمحب1منيمدبهرنافيا

وناموس3حيثج01مجلونالجاحيماكانويخلونالااههموضدةجوظألضم
العقلاالليفالتأليفأثتجيثذتصحيفالتينوسوحايى
حمصحوابيهرعاعجب1حمرماغ33الضلياأللفجالعقليالتألفاب
حمذااستبمومنجاشههموهاوعناجوغاكانةب1عانة

للنوعنعةالطالاقولههاشفيالصاند3بالعلمجب1بالعلوم31س01ص
الندياالسياروتيالحكيممدوهوالمحققينآاماقالهمفانهإضمتبيرجملةمنهزااالناني

3حمذاالشكيكبالثكلجاالمثكيلالصورةبالتصوير6
رفةالفقاواةجب1لتفقايدوتجرجيدوتجوخيوطحالحيورو
انالىب01اضاصنعهانيجوتبلغجب1انصنهاشويباغصرفةحاب

روليىجروتنوبتنوروااجمدانمنةحب1العيداندقاقمن
عتهجعثةيجعلانب1عثةأصنعتهفيجابصنعهفيتصحيفأ

جرأةالفيائالىيدجشجرههنمدلىب1جرةكمنهتدلئاتصحيف
ااقدااالنانيتعاطىالالتيبج1ااقدااالنسانتاضىالتي31الجرأةاتاةج

االمالالعربفربتولذلكةجاباالمثالالربفوبتوحمذللثاءبصواب
ومقليثمنابرأديكمناسخىجابديكمناقىههصموابجما

أضبجب1ثعلبمنبثاخغلطأحيل5اختلابيرولمذباب
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حب1دبومنمأوأخغأجغاأجثعبحملبمناخغ6
7181غلوانجبجالنخبب1امةتسواجبن31ذئبومن

صنردمنواجبن8إلحفاهمنجاطنفامنب1الحمهمىااللغ
بعمنىحظان9جفبابمنجنابمنواحنصردمنجاب

قالتوحمزلكفيهاةجناقصبمنها03البهاثبعضانب1البهام
3أصمغالصوابولعآلالمامخةجذثبمناصغ3قمالتولذلكجإب

فرسمنجكلىنيبيهماب1بيماسفىمنأابنيناقصقرادتاسمع1
منوأصاىةحب1فرسمئاصعالضخمجب1صةالضشحغلىني

فرصى

صاالبااالسباعصاألنفة3الرضفلهذاب1الرصفطذا111ص
وكان33حمذااالبائةوالهانمسثاحمليمنجالباعئابةهنصاالنفهب
ابحفيناقصلفقدهمفصعةهالعلماملنفيجب1العماهل

فلثرعجب1فنشرع6ايطتةهزهانجب1اللبنةهذهفصلوات
فيناقمىتالىالثهشاان7يذهب1نذهـحسبب1حسبعلى

صوابالقدرعظيمةالعددةيهثيىخب1ددالهظيحةالقدربهثاليرةاب
الماضيةالقرصناهالصرفةفنوننيبريزلالجب1المعارففنونفيربالتبر

جب1عايتللملدب1للمملكة311الحاليةالقرونةجاب
ب01يروهاجلمقدرهانفاسه71خيروتاتقدالنسخنيضا9عنايتهم
9المالكسائرجب1الملوكصائر8جازتححازتخحلرهانفاسة

ب1ممرعلى03حمذاااصصاسرجابفيناتصااصواستمم
33فيهماناقصالعجبةواللحالئف33ابفيناقصاالزمانرتقادآعرعلى

لكبئجفقطالردانراتباولفيب1الوداناؤلني1ط
رالضالترمناممكيرةعالسمجيمةودناجهمسودناكاة21ص
ابيرولمهلةالسياساتولبعض3والبيضالمرمنحمثيرعلىجاب
67وابمالطبيعيةبالقحةجلطبيعةسعةابا3االضيرالطرإالقطةهذمن

الحطوفالواوسناعةجبصناعةالمعدودبعلمالتحقيقولليندجالعددفلهذا
المحعودةصالمملكاتلالفاضالمرهوللوحمهمةجكاطةولملوحمهمصالحطج

عرفهتجمعرنجفهمب1مجمعوتفاضمكزاملوياسات
تصحيفافبيةشر3االصراكةحاالشراك3حانةثهجرجل
تحرممجتمونحمجمونبازلتهجبازلهالنسبيفةضابوالطبي
بههوسأوماقواتصأكلةزادجابالمهمنصالمغهزبمتحرجب1ذبائح
عتةحبالفلكعتة1العالمعتةيزلماجازلإ6بهورويرجاب
جماقعلهاالعورجتلمامعوزا7وعزجلةجبوبئعزصوابالعلل
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ليميلراتةحليخلبوب1اليخئوا81كلضعلواإجعلعوا
مواب1لذاويتونتب1باسماويمونهاتدبرةجب1هاتدابير
عودةني3غلطالدوأجابصوابلثةب1الدارةاللمامالهوهو

المؤلفب1تاالتني32دوروالمولداتعؤدنيأجدودصفيالمرلدات
صالمللافحلجب1رالخلالمللمقاالتني

فلمةجتعحلفلم3ابنيناقمتانصفحتانها3سهصالى31ص
الدمرومناهزادةجهدالدوجوهوحعلمفيجعلوميخايصل

باجاالز3االصالمعلتجاالصالممنبهاعةاالزجهراالزجأخالدامر
افئهعبدبنقيىجاطهعبدبنحنقغلطلمحمدةجكمحمدمجةالرةج
جسمية3يقولوجتقولجفيناقصارواهراوتفير89

السفليلمطالفانجالنلياالحالة5ضنرقجتنرقتءكذاتيمه
جعندما03عددنيجددءحاالزجيرجاالزصيى13و9كذا
صكاتناالحمدجرراالرء33جمثالفمنخالفمن3عدها
ننكاتجسلنأ33حركاتنيج

سزوانانوويهلهضهدجودمنةيهلةالمتنافرجنافر411ص

لعقةواحضر9جمنصقعلدالفارصيبههترثم56وانإنولمحيرةج
التولسدجتوالداكذاالديثمدندامدثوأخحره

مقدتجتقدمةارباصررموزخاراصرموز31غاطخحلهالفاجظةافاا

التحرزربه61يفبتعرإبدووجيفبضعر1يشحعاجيتخلوضا

55اطيلتطااكذاالحلىصورةنيحالجبفةمورةالىالتحرزرحوج
االقاليمصئةحالعالمجمئة

ابنيأنقعىهناكانالىالفرسنيالعلم3غلطتجديدجتحديد51ص
اضرعوهاالذخوالعراالهخالثرفةجب1الثامخوالعرالباذخفءاك

بموتفلبناولمبناةاناوأم6كيرمخ1هاغيراالسوسهماب
وأعظمصماعدال91عادامتجكزامهنة01جمموتضالباب1غارممن

جاالدبناجم3لتواريخجتاريخابفيوئرلماسحلر91ضاففمائل
منتألففقطالفرسملركاولةجالنرساؤل5الودبناسيم

جسةمائتيمىيبقى7كذازخبنكيقادجروعبنيهةنجاذ6الف
03العلوائفملوكجاطوانفاطدهشلجفتت8صةمانتيهنيماقر
صواب1نططبنيركازلجاثيلايخاملركاؤلاردشيرجازدثيى3و

كذاوثلثينجوثلثون53
االفئلثة3كذاإثينةجاثتيندبردينيعملحممزدجرو611عى

لدلجةفخامىبذاكالرىحمذاواربعةاالفثكحصارج
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طوكفهمفكانةجب1هلوكفهم8جحلمججاللتهمفخامةعلىبذلك
كذاونحواضحولحوامىب1خواصىومنرباجةبةرجا9

لخداطم9س7عىالىهاوتأثيى5شافيةوموفةةجثاتجةوموفة
الطروهوامنكزلطحداصعزافروىامآب10نيناقصةونصفمفحةناالكلدان

وضاضةفأدجالنجومبعناعةاسةالفسمائةجصةالفثلمانمة61االول

ادرارجدور03الدهورشطفيافداهلمنءادعالجمغعدالمقذمالنديككه
نيأقصفارساهل1000ا3اال3ولزاح3االوجمذاصننجبني

ابصمودشتندماجازدرشتطكلطحليلجبيلةيهب33ج

صبرابصاهاشبوحمال1النمروحمتابححاماستويهاباقفيركتاب1
بئجونالصا3كذاطخمورساسفبودترثطهموذاسفبو713مى

اغوجالفنحوصمواباقثرلمجالدسرلموقسرةجوقمر1الصابئونج
جيصتاصبينفلثجولثلثين6الملكبثتاسفةحياسبالفمن

ديةعلىجوهثيزهبندينهعلىكذاهدبةمنوماةجبديئموقلثاصب
عرتمقاعدةجعزتمقاعدة3جنيناقصعنهافتهرفي3طتزمينوهئته

جبقضلهلكهمبقيةاستاصل1الواقبالدعنجالعراقاعنأوملكهم
حمذاالملمينومنجالملمينبينو61وشلعفانبننظملكهماضأصمل

1حموكطبنالنرودكذاالماردةنعيحرذةالب1اظردةاهنهمنعي3
تصحيفاعجولبانيجالمجدلبانيكذاحموسحمنعانبنالنمروذج

دبهرهالذيجفقالالزانيخاافثهدبهرهالذيب1قولهفيتعالىافهدبهرهياذا33
فقاالالنرينحمتابهنيافه

صراش3المالذنسةذيةجحمذاالدميمةذي1الذمينةذي81ص

لذعرضةوكندبهرجب1دبهره31الحكمةاراصب1الحكمة
وكاناصرحابقالذيهو1كانالصرحبانيالرضيابهرلمةجلذالقياب
حباني6افمروذنمروذ1النرودنمرود1ابيخاناقعىالالمعليه01

النمرورجب1نمرودانوزدفيرجوزاذانفيرةب1وناذانعرغلطنوبا

ابالدكأةجب01كذايهرىجظطيربهبابلدانمناكثير8
حكاةاءعالحابوحكماءعالنجتنقرالابنجشضر9

وعلمجمبوتحقق3صوابإرصادعايةجب1بارصادعلوآ3ءوفضال
صوابكلالمحياةجب1الميكلهـالرببالقجب1االخرالثقتجحقق

ناقعىأعجيبةوالنتاجلهاالموافقةجب1الالمؤلفةااشعاع1شعاعاضا

مرابالحرصخاعةةجب1الرمناعةفةالثروالتائججباني

محمدبنجضرابووذحمرحفقطمعرابوعةودبهرب1الللنيعنهجمر
ومىسفصانة5هوكيىجب1وغيرها03كذاابلخيئعرابن
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جماعةوالراهىحمهموالرامى13331ابنياصحلرئعةيتعىممعال
بدوكانجمنهمالمقدآالطوفانجمعدوكانكاخوخحخوخ33اولم

منهمألطوفان

ومنمذاهبجمذب3صكاننوكانةجسكانن913ص
فلكفةصنيابرخىب1برجىينألكلدايخءعطماومنجب1عماصم
جاليرندجابنيةناقصاصطرثالثة18وابالمللهرفةنيةجاب

مناممطفانجاممطنئغلطمابهأجملكاوكانكذاالرمدح
ةجالتلوذي3كيةبهلةوالجب1جمكصالمذابمنجب1هذهب
وهيةبأليرنانيونوم3ابفيناقصةذللثني1تصحيفالمفلودى

المقدونيبوسيخل9نتوكاجنتفكايخرنأاليو1وهوجغلطنيينأليرنا
03المقدونيجالمغذونيبفيلوفمظوطاصحالحاهامثىوفيفيلفوسحاب
عمواببههجب1جميعةفثلةجب1وثل

جكاف3اتتوالبا1اتالتاوبا3جممجبهيم021ص
ب1طيموسهبنينهااالرضىأبهحب1اجخمعتصحيفالحناف

وجتالفرسفعليهما1افرسفعلتحمما8كلبتمجغلبم6بطلميوس
الثرروحذهاةبومجئماالمربيجالؤبيتصحيفوحيرتأةج

آجهةألثاومن1لينبهطومنصوابيةالجزرةجالحزرتةب1يةالحزرو
جب1رومانيةظطداهاطجاذإهاءلالثيبكةومنجغلط

ارعينيسةبالدجب1ارمينيةمدينةرقاجاثق31تصجفامانية
غللىصاالبوابوبابةااالبرابوبابب1االبوابوبابصواب

جنوبني5ليونانييناجاليونانالمتوشطة1يتوضهيخطمىابنيطثا
قعمحيفاالعرتيةاباالكريقق61ابعوالمنربحتزفيةجب1المرب
صواباالعتنامنةجب1االعتا91

1بندقليىايونايخبنعندقدزاجب1ؤدزاينالونايعند123ص
فادمكنالوماخىةجابيرولميقوماخوسبنفيذقليىبايؤقليى
ألصنحهالىأيناليرناعندالحكمةاسماضحتاتهمعلىالمجمعءنهؤالواب

بننلظجبالشامننعن6ابفيناقصةفحةعثرةاثنتالرومفيالعلومال

الجكيجالجلى9تنتيرةجضت8ظاهرهاةجظواهرها71السام
نيالمطحمناتمعاني1غلطوهـشاؤلوبندقليىحذبمنائلوكان

هعانيذوةجهعانذالضات

النخةالىنثيرنعدلمحةالىحمنكهاالداياتقاكانت22ص
للعالمئةالوحداشنكيرلمؤضةالمةالالرحدانئات13يتكريتكاثا
دصلواصظبصيلالعآلفمذلىالمعريلآلفبنيلهنءكذالتكبرهنؤضة



3262الصفاتعلىروايات9

صاستخرح8عنهمصاخزيوأنعدمصادضلنانيى3ثامدظراالثامبالدمنلما
ظراللمضدالنسبةغتالتسبتحتكزالهصمنواسخخرجئهدبم
نورانيورصانيعالمنورايخاورحايأعالما31عجبةامورعجيبةرموزااال

العجبمنيزبافيبرهاوغىبال3كلطمثاقاقثتاق3حمذا

كتمنحيثذالحكمةمناهيثاماصاما1كذاهاوغيىصالحد

طلئايحتاجفالطلبيحاحوال671حيدئذللنذررالملذذةلثثاقالئاااللية
3كذاالديابالدلديامالذ3غلطنجهفكانمنفكان321ص

تصجفعرتممىشرتممننحمئاتحئدااتةافتاعرالعامةفئؤرط
وذهبالحكمةتمريففيورةثحمتئاحمثيرةةكتاحمثيىبعدبمدمن9

ومن3ذالتالجممنجماعةوشججماعةتالميذهمنصاشخوواالكالقزلىالىا
المدنيهاالصةوحمتابنصحيفماذنفادن31المهررةحمتهومنحمتبه

ابوحملحلبييوشطيهاب1وسطالىالمدينهالسةويهابوشوط

تصجفلهيخدلتيلهتليذالىاهوسط

افوسيخفربنوابفطوارصطوطاليىيخقوهاخوشبناطاليىار42عى

االقللمهيوش6ناقصعليبن3اطصماطصوم3هكزرتصحيف
ناقصفقطفالجزثةبصابصماحب9كزااشليوكأ

نها31لذيأليهابالتيائاكاتذكروألكيةتذكرطبعضهوالكتة
لثةوفانيةوأثالثوألحااالفاني3صايخ

56فالتيؤاالمورلتيفاأاتحامايهبواتا523صى
افاكة3ناقصكالمبادىجمهلتيباالشياه6ؤيعرفيعرفلكتابفهذا

فليتحقيقةبمبادىوليت8حمذابالعنصراصنصرفافالعنصرالمالحملى

كلرمانواليلاماوالمكاننفارطلواليصاها9أ8ناقصلعدمفااطقيقةهادى

االثعاهاهاتصحيفالملؤنةالمكونةاالتياالهويصاهآلتيصامآ9كذا
إتحأاحمذايناالؤلت31حهذاااللوناللتياالشافيلتيااالحمرنتي
تيناالض1تصحيفلفانيفالعاتنفا3جفينيهعايوااللما3
3اجزاهبمفىاجزاه7غلطجماكمابحمتابففي6يينخراال

تصحيفتهالعقاتةالفقا

تقذمههتقدلةاآلاالالتزييالتيلمايماارديمااوذ623ص

مقدهاأاصلضلفمامانحدفلمعيهنجدفلمالتوجماتالتوجموس3
بارايوزممناةابولصووذممناوزممناعاهاصاضرفادجابتدكاما9علنبني

وصدضلآل3اعدهارعرقرهةاعدهاقوزموصة5ناقصالصناعات

عقمهعذرفقدعذرهبلغباالكلفةناالكلفةوجدهانضالأل



629869تالصنطعيطايات

ةبهملكهمملكتهالماقدونيالمقدوني6لالسبهدرمعتئااالصكندط

ناقعىالهكذاالعدليبىضاصالمدلوفاضى35
يهاب3رصالقاوفيتهخهارصاوأكذايخصحةيهارصالةافييحفحةأ721ص

وهياداممأااللوأبةدألبدلدرة31جمنسقطندايصفبهاحم
فيالمبنهاباإلصثل6ناقصلديافيهدهإوينناماالويراالصماممد

وااصوكان9رسوانكاغواسنكساغوصا8قبيحتصجفاعلعلىليىما
االسبهدروكذاهاسطيوسسطيرسثاهيقهطرصلكواوقدكانلجلة

بكخبأدفلفةبكتبواقصدمفيلسوفبكتباواالصكندروساالفرودوس
قحفاااللخحقققطاقحداأ31انالسفةعلومبيهبصاوحدماليلوف
االفدكوالميئة65المؤدفدفهووهوالندسةعامالدصةبازكةبارعة

فعزتالمنثمننهم03ماءيئءبجزأقصيهبهمن8االفالكهئة

نختخانصقعلتاولعآةاالتااالسعلروزادحابقرابقراورالمحتمعينمنومنهم
ثريفةتوالفإلحلبفيولهصهمائةنجحواالسكندرفبلوكنعصرهفيانطيعينيدث

كذا1اقدطوكابالموفةتقدمةوحمتابالفصوليهتابالمعانيصليلةااللفاظةموجمف

ثلامنجالوسثموتذلكوغيرنمالجيآإواطبىوحمتبالثعيرماهويهاب
عحرهفيلعبيميينورفيىهوتفيءاالطبآآامااليونانيينارضمنثرعاموسمدينة

االعلبيحةعلوممن78وغيرهاالطبصمناعةفيالجيلةالكتبمولف
بمدسهغلطصةئة01بنحوسةشانةبضحوبقراروابقراط82ص

اصقلميفحادسالطيعيينومنبوليىيناطبيعياتو6وطاليىاربدليىارسطاطا

ساتيلوالو61وابصولحبمبابالحجاجلىبوورضواطىاسطرصا
35تصجفالمجثةالحظوظالمنحنيةورألحطوهأصالمؤلفالمؤلفيرصىاباث

فقطاالركانحمتابحبصحااناالركحبطا3اوقليدساقليدوس

حمرةمغيطاالالمصحنفهصنعة61المنروضاتحمابالمروضاتيهاب3

رالهفبعل81تصجفلميوساوةاقليدس7ابالصوهودبهرمجيال

لميدساةبمدووصذ03ارصولالىالوممول9ابينألكلهفبطابين

اوقليدسذلكبعدحمذاووملى

وطةالمخر3كذاارصميدسارسحيدس3يخوسبلو1افلئونيوس2مى
حربدسوالوصندونيرسميرسقرحمذاصيلفيعوسسنبليوسويلخرورو

فيسالوسوسقاودويوصالوش3خارسطيموطيموالؤسيخوسسيدرنواو

وبىلمجدهن8وافحيينمنطنواقطمنميطنو8كذاومادويوس

افرحىخىإبنهبحليموستجلوكاناوكانبطيميوستيوكان

كذالمغكااظراك3العلودانياالعلوذيماا3والماقبالماحثط

احمطيعوسنوسيارند1اجلينوساندياموس5االنواراهاالنو



9233الصنماتعلىرواياتا

لةبطاالاحدجعلةالجدالمةاحدجمعا6كذاابوحىافرخ

تعسنةفيعثرةالتمالنةفي3تاثاالنوعفيالئالثالنوعوفي033ص
وتعمجخمعتجمخادريانوسينتهناذريانوسصنيمنسعثر

واباوغطىاوعخثراوص8غلىجروأوبروبحونوتعوتعون
والشحميلوالتجيلابمومنةئةصةائتاطكلموك8

اقلوبطرغلطليةالحالةالحا3تصجفوندوتهتةحف

صلبهاوأبوأطكهوسلبةدرزادتثمالبطالسةاليوناييئالجاللمةقلموبحلره
تبيينمنيبينماكالدنياىاليرنانيينطكانقرضعليهابتظبهوانهامامم

81صكاتعلمالحركاتعىالكالم7فيهماوفيه6اصةالثالالبعاللمة
03اثقصاكنيالقاهلساحمني819احملىصثرناهتنرما
تصحيفعامضغاومحلىفهاظوخلىحمذايهافااسإ

صابربنحممحمد3صارباالقحصاراالخإ3اإليقاطاتافى13ص

تيبهشعلىحمذاعردنيحيزونحمذاأالسجابربنلمحتداتجأني
الصوابروالبحريييمابوبالمصرييبماصيبو8وجديدهاوحديهاتيبهشعن

مرلهاالحاطةمرريىالاناالاالميديالعنيثذال61

نوارمباضاووصاصبانوارمصاستفادوا3االصاطةيةعزةوالصواباالحاطة
ابياالنصرمحمسدالمنطتهاالفارايئنحربنمحتدفاقصهزابعدصواب

منااسقتماباءاسياحةبمنااصخقتاسياهببة6احمذاطتيافى

فيهالذجماكانالبلد13من31ا6الفالسفةالفلفة61تصمحيفاشيابله
الذيئراق13م8يمغالذييعقمكاالذي71يخهالذيالربايسعىن
تسقطالؤضىفييراهانصالتيابهبريخدنهاالذيقدبيرمنبربيدكان

منواالدسالفالضةبملمفييراهاكانالتيثألخفيحمماوإلصوابسطرنختا
افلفةيقصدالذييقصدكانالذيالفرضفييراهاكنالتياهاال

كذاافالضةالؤياالفعالفيلفلفةالتياالفعالمن93الفالسفة
3كذاللنلنةيماالنرقهاتاللفلفةالنرقامآ23ص

فيهيعغ3قوريخاقراديأنهكانفيهكالنحمذاالمسمىالمسمآة
ذيوبانىحمذااسداثبنةحمرصبىحمرصقىالفالصفةفيتعقمالملسفة

ومحبةكيرمبغضواقارومحبة7بمالبجمالبية6غلطديوقانى
هذارسافيضالفرقةصاضاه9تصحيفموزصنفورونكيرمبحضةو

35غلطالبقةافياابصموايىالمقصودالهمالمقصوداجمنسقط

غلاالولىالفثصفةاالولىالفلفة6جمنسقطليىوارسطاطايعرفونو3
فيثاغورسالهايذهبكانفيعاغورسمثيحةليهاتذهـكانت31

ضحيفأكهالبقراروالمدينةلفالصفةايحمتراورالمدنيةالفلفةالى33ص



333101اتالصفعلىوايات

الفالسذةللفدفة61تينعرألفالصفةاورقرزمانفةافاااروسقرانر3

8الملهايئاءولةوغايخا7ذلكصتذلكفيصنفوممنغلط

ليرارسحناطااصحوالمسفةفالالاصحوالغلفة9كذامينمتقدمسقدي
وداتيهابابمايمتةنحاالرازيوارادأارصطوطاليىحكتبلئاوغاكذاارحأليى

لصابنةعواموالعتؤاداسخألةالصائآعواالعتاداد3حمتابهضمتهتماالرازيبه

كزافيتمحمىطنحرةنصرحمذاالمرشداللىسد31التاسخفي
51صواباغئهواسقطعنهاصاصقطاهكزاحفاثنفىثهاقنها

بهوتدين6ولبصاشالصحاضاهرو6ا5غاطاواتفىلباجماصانختى

تمودضاالرومفيلوماا85فاصتغلطصمبحماحواتصحيفبوتزتن

االطينجة13تصحيفييةاالعزجيقيةاالش03ابنخامالكد3الى
ةالصلاجاب

جحماقياةابصانوداوقاوفالمر3آلرالمةجب1الرلما3س4ص
آلاشالمعقلاصااسطرفيلريقاوالميروفباقيانى01كذابافناس
لباكاااهحكذاالزجاسالمروفالمريئالمجطجالمحيعاخريئةباالعلم
نالوناتبالونانيين6صوابقلعثاثةجب1طعجالمماممه
رومنقجرومبهـىةب1روملى9امايهجب1المانيةو6كلط

سئيوراولنب1مثيورلمكاولنسبجنمبتب1تنسب
المحولدفيفىاالعخفييثىتوبحضهااليرناذجنطوكروميةبنيانوكان31

مرلدزلاخباليرنانيينلوكعلىمىاوغسقيامالىسنةوغرينوضسةئةبسب

اولاغحلى1000صلالباقياللطينيينماكتصلفاسنةونهسينوارجسنةائةبسبعالميح
فعارجحافمار31حايونايينماكنملوكعلىاغطىتغئبثمالياصرةطولى

ةصاو61كثتوخب1وداث5غرممنبجب1تخومت
ءساهفيهذاصاوفالى8المنسوبةجب1بةالمنوءبو7غلطوخى

حدبهاجهوالصهالماثةبعدينوالالتطانيةصنةيعنيههذاوقتناالىالمصفدرلب
الروممالمث1الكأوماوكاوملىحكمفيزاكاذوكانتالجرةناالرباثة

تب01ممهاتتزلواتلينو3عيهامعآب1عالميروهااب

امراةقوىمنجرهاقويتيلطوانبيلطوزمان33هليههم

3اشاجسابروجب1عانوالبرغلعاالمامبماالهس5ص

مجموعةرتوأمبةرطوكجب1يةروملك3لمكهاجب1بممليهها
بانالولمحونغلطوانفدجصذوانطثهجمحمثرتةجب1المتة

ورضيفكاتهتتفب1فصالحة6بةبنكوجبةنكوتمجف
يلىئماجب1يليماالى3ذلكمضذحب1بذلدغلطورفىح



0383الصفحاتعالروايات01

نالكب1ناكالمخيتةجب1المتاكة8القشنطينجالقطنطينية
اشططييةابانيفامجبقدآ1دانأالروموكانتجب1الروموكات
واالوثاناالضمامجاالوثان3لدينجبديناجابفيناقص

ب1نافاصوبهغوبرجانجب1جانوالبر1الصابحةعادةختالصا
حبافريقيةبالدفي6وصوامضاب1امصوتواصحنافوجمهورحأ

حمذاالمرصديجالمهورينشرلةجرنيو7وابرومةبمدية
جب01حيفتعويالحقدورموتالصق81ادإءفيجب1عددفي
غلطاصدممماباحدهماج1اصداهما91ياشد

جب1حققك3واختلطتب1لطافاخبعصاةجبعكىفي63ص
ب1رفيهغلطفةبالفلجإلفلفة3صهورجب1شةمثالخحقق

الفضلب1والفصلالةالمرةجالمزيةالجكعةجب1ملماإلحرت
83الصحفةاؤلالىفامىتحححيفاروصانيونالرومجؤنب1ومايوناا

نانليىونابين1ا6ملكمىملركمنجعنهااالتيةلرواياتؤابفيصناة

يلينطبيبينكافانخيثوعبنجبرائيلوابنهلألةيليماخانسضثءصقثماخولحتفي8
حاجاحمذالبقرةيهاب1غلطونجتثوعولبختيوع9كهوععثوضدم
تصحيفالكباسالكناش61االغذيةحمضابيةشءاالاصحالحكاب5161
بارضصرةفي9ابهةالتررةصاجمةالترأثمةحدايدكراةازيدابو81

جفيناقصةاصطرةاربهامعثرابوقالالحيليكنوا03تفارس
االسالمفيباالصالم31اجمةالالترجمةالرالمذحمراتاتكرالمز3ألمالسس

وضحتصجفالفرفاقعروجفرضانوالصوابرصانكزوممرء
تلحبضاحنولحصهاتلخيصاحناوطص6حتنارادةولعلاذءمجى

يلنعلقمدضلفي3وموضوعةوموضوعاتلمابازغةزإر6فسصأ

االرياضةعلوآلرياضيةالعلوم01بربازكابارغا3و9دررنا

كذاجريجبنفسطاسجرجبننطاس31تصحبالكناسلخاشا
يتقلدالفلفةوراخدمتقااطكعةماههحمذاوربخكيةج

مئلىاواليتهموكانوااعالماثالثهموكانو7وهطصاوشحال6فةفزاخب
بينحارادأرحنةارصاد8صالسفةالالفلفةجةبفجمحكات

االسطرهذ03ءمىالسنةفيالثميةالسنةفي9مذهبمافيهبيىمذاعحة

ظنيصةنا3االخهر
7اسطرالىينتقالنثماالؤلطرالىانفيروإلمألمالالىابإمودا83حى

ةب1وعمليتي8اخالطأركانواجب1اضالطأاالقيماهلاررفث7ومثلهماخ
بمالتريفنحداوةجوخزبفاختلطتجب1صاختلطت9وعسلقا

نيسربالدشموضعالىامصربلدمنهمموالىعلىالنعريفب1على



831831الصفعاتعلىوايات

الحلحبهذاالاجايلق31صموابالطولفيهعربالدوصدجب1الطول
عالب1مصرباعلى3فربجب1قرية5وامنالحليججمنالحارج
كأررتنصرت75بهذاحاداماجصاذاطهءصرفيباعلىةجممرفي
مصرلقدماهجب1مصراهلالقدها91فاسلم3اصاعلىتنصرصااب

كذانوسنوعكزاحاذةبيهوشةجثاذةوتريهب3س9ص
كانفانهينياوجب1صنياة1العفارجالقفارب1اريالبر3
ابدمفاعنهمحقادلككانفانجابنختنانيتصحيفمرابعدهمفيعهمصقذلك

8صحارتب1صدرتوزعمجب1وذكر7الفالسفةجفةالفا6
اللب1ههالثلييردحيارداخوخجحنوخةبخنوخ

ودرسجودروساءابفيناقصوالماويةقصائد3فقالواوقالوا
ب1الفدفةبضروب71الصناعاتجالصاخ5جابفيناقصابيوالبر
اوالنيرتحاتجوالنيرنجات8الفعمفعلومضروبجفةالفلعلومروب
عثرةب1شضالمنوتجهنف03صوابمدبنهجب1جمدية
3وكانتاجفكانت01ساههاجاائمجسنجلحنا04ص
فانثرتجمنوغهرمفانربابصوعروبفسطارومصبفسطاط
1جنئذصحوابسكاهاالىجب1سكاضاالىتصحيففيهوجميزهم

فالروائاتابفيناقصكهالوبعدلومالهدفحةأاالىهاهن5حينذمنجب
بهابنصاهليانجب6الحزاالاصغاطزرمانفيقدماومنهفقطجعن
كذابنركلىاالانياالسكخد8ذاتانالحيرذواتاطيوانات7

االفالكيهابصماحبحروىاالفالكيهابصاحباحذابتونلونأ
يناهالبىهانالبى3هاوعدهاوعددصواباالفاللىحمابامانونالقاويهاب
مصورؤاجماتقداءتقورةصوورصحووغدطيالبعديلتعد31
فررهإرعضررهبهيدع03انقيالدسانقيالوس81حمذادومم

منةالمدضلت3أروجبالزباليرندجوألثىواليىو141ص
ناقعىصانقالفقحانكأوذكراالندوزعةودبر33ضألالى
7تصحيفافةباالاجروالباالضافةاخعررال6لمجرذامحدوذاه
ويراهماكالالىابانالنعادتهناالربعدالعلوآباشاشفي

اتةة1ضخمةائماافرتانفيهاجفرقانممالمالوبوهمب1العرب
صوابليةالحاواالخبارب01حمذالةالحاواالجيالجواالجيال31ضخمة

ةب1جذمينمنفرقةماقعمجفعناوهنبجاعذهبتب1ذهبت1
اوظصيبويضهماغلطحذينمنةجحزمينمنبجزثيئمنامتفرعة

العزرةهثهوافحاب01هثهورةإةفحاجرةثيو7تصحيفويكممهاج
ابممورجفنةوذوسجب1درسواكلطونجمجولحم8الؤةا



43تالصفطعلىروايات

الصوارنجواالعلمالملكبيتوكاناباالعظمالملكوكانجالملكيتوكان1
سسعبدمنتسصعدبنتصمحيفالعوانبنوتالصواربنياب

ابنحقطنةبقطراخيدانابنةب1قيطانبنصبرانابن24س
بنافاجاعنةباغناافيغلطغريبجعريبقطئهىصيحن
انجار1اتجالع3غاطحميهخيريعابب1السيعاال
التبابعةجب1والتبابضحمذاالصوانفيمنوكانأجلصوابنيمننطف

النجارصاتصحيفوصقواخوضعفواب1واوخع3انساالثرف

كلطيثيبجيثحجبهحمذاألثأيةواالنجارخابفيناقصدالزي
6غلطاالدعارذيوالعيلخاالذعارذيوالعبدب1االذعارذيوعرو6

ب1صمرقدإصانيوشسرةبيرغىوشمر1حمزارقينوا1وافريقى

7جعنالخابمةاياتفاروصحاخداقالفىالماسحلرا31تركاثمقياالبهمنوغيرنادا
جفيناقعىامغىااسحدواصعةاالقرنعواالوسطاسعدوأصمةوسطالىا
فياكاطانوعرواصآنبنعرواادوشوصذتداوورتوا

تصحيفصادهاانفيدهاارتافي61نواصمواااواماكانورإاافيرابخ
81العيةاتبالمرلةالعاالمراتبتصحينساويثنئاوواجث71

باختبارب1باختيار9هنيةب1طيةتيكنوجب1تكنا
جاكلسةاتصحبسنىجسثيباسثارةجنارةبابفارةبا1ثاربا

جالحراضفهمب1الحضراحلفهم33اصدعنجمهماصدعن03لفالسفة

الوبراهسلواروثحكيمجب1ورمكبم3حمذاواصياطمز
نصيجفاتقححاجقطانمنهماربرواهلجفهم

ووقت3بالبان1البانمنابفيفاقىألغاواتوعار341س

صلجلةوقلبرةحأبرتاتصحيصاغاحمىجاجمانحىابفيناقمألتدتي

يخخيمونجب1ويحمون3حمذاوخاوفيرالعدوضاخكجوضافيرعدالى
بيرضونة1يقومونالمرمماجالريفص1الجفجاطصبا

6تصحيفإحايةجعنجب1هناقفيه1يعوضرنجيقوضون

تقينيتبتهاصل7أبةدأهذاحخةدذاأمضحيفينيوجنيوض
ةجومدت9واقثرتجب1رتصاق8حمذايقينييقىهلج

الىوكبواا9تصحيفاكصوااجاانكئوازصب01وهدت
ارهانبهدمقاصينالقرىالىوبهواجالقريبالىوكواب1القرب

علىجوابادعيثىبؤسعالةب1العترجهدعلاايفقحىمانالىتحافيج
تصحيفصاللوجاكونوبقونتواضلكذضاللومدا5العيىشط

535موابحمونصاوبغوتواسونةثبويلخابهوننواصيا
ب1الحرمعن3صموابالضيمءاباعزيامونالجب1اضيمااباعلىطمنون



35001اصفحاتاعاحاوايات

تماالثهإيهحذلدلليورولفةماصجابفيضاالشىهـتب3الحرعنبخ
خاوجدةالحميربلقيىحالواصفاالسالمعليهخللمانقالازدهداعنحمتابهفي

وتفتفداودبنسلمانملكفلتاايخآةالعتامحتدالوقالاظدونمننيجدوؤومها

الكبيئمحمدبنهثاموقالتوضالثىاثةحميربرفضتوغيرهااليمىطكعلى
وغمحمذاوبمبملمموةبوميمة1وتممكهاشىررةحميرتكانت
علىماثيئادتعخاطدوعحالشةجعطاردا5تصححيفوصلوطمجوطيئ
صذادةبهب61االيتالب1أءيقالصوابنخكباعلىاتعبدتجب1نخك

ب1تهمفليرتصحيفىحيقجصعىصوابسداديهعبةجاب
فت3اكةقخمال8بفيإقصأالثعرابعض7فلحقتهم

بنوحمنىصددصراييجناشصب1سوداالسودوابو3ا44ص
ب1انقاحافراصارا6تصحيفهاصبفجحاصية31حمذاصوداابيبنحآن

صاحبوارنجهوال38ةفكلذوجب1فكرةاحبح7صحوابانمنالنرقنماوا
قولهب1وتعالىتاركاللهقول8خهـعقلصاحببهدانوالةجابفيناقصعقل

فبدمةجرومانماتبخليقربونااألتمبدم1عهمتهالىاللهقولجعنهمتعللى
يصدقاال301بايخاناقمةمصلهءجاكالواخب1وجاهليقربونا

انبجزااخجراخابنيناقصبالجزاهيقولواليصذقوالةجاب
1اإلشيمبنخزيمةحيفنرهعدجقبرهعلى3لخرتناننحرت
لمجةويخراماانااما1االجمبنخأجديمهجصذيمةبجذيمة
كذاوتقتتقوأب1وابقواحملعب1احملايلبوجيجراب

ثأليرحمماجتركتهاواقالابذوله7ختدانهأفااهوانه
فهاويبادي01جماتتفاخرةب1فيهوتاريبهتتفاض8آالمافيجب1الماإلفيأ

أصلب1االخبارعلماصل9103ابصويخهوتساريجيخهاويباريب

ابواالمصاطاليرعرفةومعدن03تصحيفاالحبارعلماحلجاالضبارعلها

3فقطتعنواياتفااببرومااسعلرا31ناواالعصارجب01اليرومعرفة
لقأل33ذلكرذلككذابالمعرباالجمولىبالعرباالوالوبالعجم

العربالعاربةالربحيفتحبرمهـونهرنةبنزا5موصليئالوبرم
وباوروا3اتخا1المتجاردالعحاباهلالكتاباهل33يةاالد

مركدعمكشاصارمءو03الفاظثمايةجنيثماالعاجموجاوراالعاجم

غآثايخمن3المعآدبنعديبنتصجفيهصشرتةهـ54مى
وطموباروجديىكلمأتوخىتوخ3اكنخبىالوعسيممنخجايا
الندةالفالأندواالندييهاومانباالزدبننباالزدهنكؤا

كانومنسكأومنقمحيفاديةالأذيختىالأتصحيفمحبىليبج



7الصفعاتعلىروايات01

ترممجصمهشابعوحفظاصحابجب1حفطةاصحابءساحمئا
هوفةالى31غدطأبانولةجبأنواااابيرومالماالشياوتجري
جابنيثمفااللواةتاالنوا5اقديهرب1يالتدزبلمرفة
الفالضةجالفلفة7غلطالرياحاروةجياحالىوههالتلفاظانية
غلطحميمةجالعربصحميم8طائعهماةغلطصاجطباعهمهيأوال

اباهلهاللهءشاانوصيأتي9احمدبنالحىجمحتدبنةب1الحن
ضحيفالوبعرجببحرجالصروفةجب01وجالعرببجزيرةمووفةص03

جب1والحارجوالقلزم33خطأوابلىصابحارجوالجةوالجار531قبغ
تصحيفعدلمجرةجبفينافصالكبيرالرفيمجر33الحارجموالقلى
الحارحجب1والحارجمثرقهاوفيب1اثروني33الكبيرندابحراج

ةب1وجهاتالثامفاطرافالكبيىالندابحرةجب1الدابحر64ص
جالمطتةحمذاذومةجدومةوةجوهو3وحافاتالثامفاطرار
عدنبينالعرببريرةةجب1زيرةالجحمذااالرحمباألج3حمذاالمظلة
اربعينجب1االربعيناطرارةب01لءهنجعدتهنب1اطرافوبين

داروكانت7بهاتصلوهاةجب1اتصلوما6تصحيفصامجارجوالجار
منجفيعلهاةجشيلهاومجحمععرهاومقرقحطاندارفكانتجب1قحطان
تصحيفرغثىفقطشرجسمرابشمريرعثأ8قحطاننجايربزمان

سطخراباالفرسملوكهنةحب1الفرسمنابفينازصآالالعليه
ناينقصمأربكاطالعربجلب1الومسيلاهأربخرابب1مأرب

ب1واالهاوما3عائرهاافدجهأربعاش3ااالفاظعثرةابفي
جمنبعةالتافالواياتابفقصةناالتاليةاالسطراقصعةالبالدفيواالهاوهن

وصديلوصدانولحمدعانازدويحمداهاالحواحوالهاالسلمعليهمصله
ندابنوطقت5161كذاعانازدهنهمنبطوالعتيكصالحرثوملك
االماطراف81كذاابليىبنوالحجروعامدوالبويذعانهاسجهولحقت

عرقكذادوسبنعانبنمالكاوسبننظبنهاللثألثاماماث
ودياناضاعلوصافيحب1ادداذافي33بريرةعنبريرةن91روق

تعالىافهصاهانزادوجب01واحضرهةجصاخمرههناجب1هناك
بهافتهفضتمجب1اللهفضتمعمةبصلعمالنياججمآاكط

افنهدصاصافىجب1والتحميدصافرقا33منجتمني74ص
ثماالمالمصريعةاضفواوجاالسالميعةوالتزموا3وابوالتعجيدلتطيمبا

فتوفي6آالصيامنوالصياموالعحلالعملومنابفياسعلراربعةينقعى

االبعفىالقطعةقيةهنيدبهرالمثموالسالمالصالةعليهتوفيصىابترفيحىج
طكوا7أعليايابهرولمالثهيدنععمانالفاسوقعرجعرأالمبار



794701الضحاتعلىوايات

راتطاسضىحمرجامثارريتفااالرضاقاصي9لبالدفعقدطةجب1البك
بدولةآاالسالبدولة05رنصفواصطرجاهملثمومنارصاثارقياحمذا

مملحيممحتدبالنيتالىاقهوجعلاجنافدأقعالىاللهوجعل3العرب
نافؤامنهءوقضاماضيااللهمنحكماقرلىوالنبىعارةفيثمعدناننيالوبملك

حمنابهفيتعالىاثهقالجتالالثهقالب1وجلعزقال31واب
7العاومهنب1العلممنخطاتننىالةجتعنىاالفكانتب1وكانت
بفيناقصصلم03و8االمرمنجاالثرمنمنكورهب1منكرة

1النيدعلىوكانب1فكان03يصنعلمبيضع811آالالعليهج
ابفيناقصةاالليةاالسثلرالستةمهموكان33الحارثجالحرثالنيعلىةب

دعنيحصيحمذاحمننيجأيهنيدنةابياجمارنةاياابنجعننالىوايات
فدعني

الهبحليباليهيبث3الكنايخااصبهرابىالكنانيوهواطبرابن84مى

هاشلجلىازالفلعا56فهمهاعةوبراعةوبرسفيانصفيئتصحيف

وحرفةجوصرعا6االسميةااللهادافلتاجالالشيةتالىاللهادالفلتااب
المحدلبعدابن8وكانجب1فكان7حدهنةب1جنغانغلط
ةجالفلسفةعلمفيتفذمة1وتقز9ابفيفاقصتمالىاللهرتهةهاتمابن
الضومصناصكةفيجمالخصعلمصناضةفيةب1الخومصحناعةعلمنيالحبعلمفي

بنالمهديمحندابناجابفيناقصةمهمالهلهامحئاةجب1لهاوبام
فداضل3واستخراجهةجب1واسحخرجه31ابفينازصالمنعموراجعهرابي
منهااليهجب1اليهاءخطاحقةةجصلتةكذامداضلجاب

ب1ليموسبطووازلميدسب1واوقيدسارولبروب1وابقراط
خطأخمنثمبحضثمتصححصفتركتةجفتربهت6يرسوبطلى
منكانوابماجالماكانوا81صحوابهاتعافيجب1تعليمهافي71
فتصحصلهالمغةجهانمغلطاضعالئهجبصواباحظائهاةاحصاة
بذلكيالونةجب1فينارننجتقلدصاجلمقلدصابالمخقلدصا91فبيح

والنبخعألكنوالمكلىتوالمخكلمين3ءلفقهامنجب1ءولفقها031
بللقهذويمن1الفوندويمنجماعةفاتقئ1333غلطوانيبج

الفالسفةجالفدفة33ضجفلقبولدفلشبهاعةصاتقئجالقولنيههمن

إلمبلتاتتجبالطلبةناهج1لطبنهاجلمابالمنخطا

شةب1صاريخكصلتشةثلمائةبمامجب1ثلماثةولمام43س

علوتفقب3وابالملكاختلمضذجب1الملكتداضل33تارفي
خطأنويستغةجنويثمتظوابصءأافساعليهوتنقبجب1الفساد

05



925الصفحاتعلىروايات

جب1صالكلعلىظهطمدطغلنيم1دبمخطااجممرب1احميرب
صالصعلىالحمدولته

جنسخةعنفالىواياتابنسختيفيقصةصفحة41هنا
اللفلفةعجميآاعجمئا6بالدولةالدولةمنووتقلىواذه

نفمنفازلكهافىظدثألعالفروىافطقعدمدالىسماراجتركثمالفالسفة
ارهنياسباريتصحيفطاعوزاإسقاغورياسقاطا9المقفعالمقمغبن

لكذههـجمتريكنلمجميترأانأرطيتىيناسارهبارىانولوطيقا

ريوسدرفويساغوجيباريوسفوفرحيكوالياباالىيهبلىيهابالكدع
تصحيفالفزازيالفزارياهاالدبفيرماتةفيهااباسفيلةرطنها31

حميدامقدابنظامالمووفحيرتاريخهألفيبهراالديبابنالمعووفحميد718

ونهينستوكمائةصت81امقدبنظمالمعروفلبهيزيجهفيذحمراالدمي
صفلصكاتفي9103خدهـبالدديهـبالسند6ومائةوبايه

حمذانصفليصفمجسومةدرجاتعلىسولةخروفةتحانيلخالخجوموحركاتنصف
وجالبىومطلعوفينامنلبروج4ومطاحموففاءو033هصخف
قةالدق3جفيناقصقبرحمذاحمروجاتحمردجات055ص

خطأكبالكواطركاتكبالكوصكاتتخخذهيتخذه3دقيقةحقةلد

واخترع8هذاهبمذهب7محمدجعفرابوجعنرابو6تمميهميهي

مطيرصبوطاروا01حذااهابوائاحسنةاتاابومنةواخرعيه
الفلسفةدركاكاد3نافقاأنافاحذاامطاركقبهوطاروا

ان61حوابشرفهبعحةرورهيئبهاهبوقةفيءالعالوقهعالالفالصمفة

81جمامنها71واباآلالتتلكمثلعوايصاناالدابتلكهثليضعوا

ايكوكبفيماالكوكبباقياعرحمزمركزها03عثرارجعرةاربم
المروزي33الذينوصوالذي33خطأعرفهمضهمغر13تصحيف

رزقيولمرا

ذلكلفىالمانذلكمذهوالارصادشكانتارصحادفكانت15ص

يةمعويةمعاوفتصحاشاحئجالتا6يعنونيعتنونخطا

اطرثبنمعريةبننراالالحرثنجااالحميرالحرثبنأكديمابنعليبن
االشعثالمصجاحالصباح31عررةرجعقععراااالحمبى
االعثىقيىبناالعمثى6جنسيهايضئاابوهوكان51تصحيفاالسفن
اقليدبهرجثمالطوالبقصائداطوالااالربمبقصابئوابصقيىبنياعى
وابصماويةبنحمربمعديمعاويةحمربمعدي81مصقحةهثوهةضياثالث

يفتصحقربالمسبالمثقر3أحمذاالحرثبنعلىالحرثبنيعلى25ص



355901تالصفطعالوايات

والرساثلغلطهذايعقوبيفاليعقوبغيرلفالسفةبعلمالفلسفةبلوم3

عحخةغيرمجدثمجدوت6يخهذهـبهذهبهجفينازصليفتأ
عياالرديهابهاثيةاكعلىالذفيحمتابهخطبيةخطالتة7تصحيفصححيحةعن

ماالقائلينباالصملينالقانلة8الصاللالضاللةمانيةسيهايالمايةابالصوالمايخة

اردفيالطبيعةبعدهاباينةفيرصالتهاكدبيعةابعدمافيالترأتصجفالحلين

الموصيشعلمفيالموسيقهلومفي6صذفهوالصوابيخاجليىالمنانجةعلى

حاليةضاليةصسوابغعيتقلماعيثقتماطقاكعليمفيالمنطقيخا
بصناعةكلطيوصدالترجداالتحدةقذماتحاتمقده1كلط

ضناموضنأ6غلطاباالضاباالضرضجفالجاصىبصناعةالحليل

جمةحمثيرةرصالفاصدةءاارصائل7حيفتهذينوالىهاذينواي

وأحديخهءهداغير13لفالسفةعلمفيالفلسفةعلومفي91فاسدةءارايهاظيرت
الفدصفةالفلسفةخدسةواالمنطقعلمشاوالفلسفةانمطقعلومفي33أصدمداخغير
فيهافنالمنهاالتتمحيفواصلوايلبالردالعودحم

ىاالغرففهموالحمذاااللينالحلمفييوغللماالقصىيوغلالم35ص
هدياقواوضزااقوودناخبثةاهبسخيفةمذاهب31تصححف

قبيحتصحيفعسجبىتمفانايرثمزماودبراداطيع3لسبيلهمهدىبسبيالم

7جيالنجيمنن6حمذاالحادافاابيافاهصنافاعماتسبواللهحم

وافرادالحمسةالحصليماشعااالحعيم9الماعليهمارىوعليهمواتى
باغرافياالكتابمذابعدهذابعد3فحانتفجائت5رإبافادل

الفالسفةالفلسفة5حمذا4فالصاصاعرفلفةاضاغرأءخطابأعراصاأ

افالطونبطبتنافالسفةبم3صوابالطبوجوهالطلبوجه651ا5

فس1حمذابفالسفةفةبف81بعهاتاتغغرضحهبؤضهحذا
فيهالفالسفةمنةفةالفل13ايهعليه03فالسفتهالىفلسفخهالىعرفه

فجميعالجهيعفتج
1فقطبقايماقلطاكورياسانيأإلمختصأحمذاخةالمخ451ص

سفةوالفالوالفلعفة7ديوتؤضذهدئلمبا1ىدباتعجفعمألبجمل

ماحذهاعلىبالمثرفيةمامأضذلقرببالثرقصوابءالعاللمضءالعالتعويل9

ضالفةفيببغدادوفاتهوكانتلبثرةابيعنوفادجئرحهماحمرةتممحيف
1الفالسفةانجاالفلسفةءافي3حمذاتأوفالوفاةبالنهالراضي

القللالبروجفلك7حمتفئةازياجثلحه5عندأاثمتغلعدنامفمثتهرا
جمالرصائضحلحااليصلحشاونتاون81تصحيفالبروجملك

وكانهندندالليتناوكان9103اضعاهواضعهو9صحواب
والثاني03فدالسندحسابيعتقدكانايامرهااؤلنيكذاالنجهذاباليعه



49الصفحاتكلروايات11

لهاسطرهاوهوبالمتحقايضئاالمووفوالئانيلةمااشمروهربالممححئالمروف

باالةالمعروثكذااضيرافيالىشاهإاالمعروفخيراايجالى3تصحجف
تصحيفوكهبالثاذاو

ولحاتالندسةاافلمسمةاواطنوالحسين3الجزمالجرم551ص

67صمواباساضابقصاقالبقياصهاالواههلماولهمواصوابا

القدرعظيعةاالغراشاالعراضمةشتواليفصىبنيلتعرفعجيبةليفتا

اتالمذحمربحربنلثادالمذكرات6خطأالنرفاناالفرضات8والفائدة

مممسبنجحفر31ناحمصاعلمخالىواللهعمفةالفالفلفة31محربزالدان

ندسةافةالف1بالبتأنيةرالصرابحمدابالبالىهانيبالذءجعفرابو

كذاطركاةالصةوااكأصادهالمثبتةركاخهاصحالضاطارصادا516

المبيسة

صمالمهايةالالثاش3حمذاوسبرنيعصهنوستسع653ص
حمتابفيهشرح89حمذااليرىيكىالخير7االربعةلحاالر6المحتضحد

05الصباحاحمصاقليدسشرحفيحمتابةالمجحبحمخابيهشرحاوقليدس
ويالطلجموسمزهبعلىوتاديدهاهندشدمذهبأعلىيوديمامذهبثلىا

الىدضل3تصحيفالصوحينوخيالاصوابدى01علىإلثمى

بير31تصجفزهاصماجود31صيهةحركاتالنددضلالندا

لفرسالملوكبسيرإفرسإ

هافالتالمئاالتاهوالكرضلىايىجوالكدصداالفيالج73ص
رصلزصل3كلطاتإالقراالقرانات6الفائدةبهيىاثدةاليرك

البخانيضمانبى9حمذايةالقمراالضالتاقرسيةااالمتالت8تحححيف

علماالحكاماعالمالحفجبالحضيباكناافالمبسنانبنمحمد
عرمحتدبنمحمد3والناسالحسبةفيسباوالتةالنفي3االحكام

بندوس6يدعلىيديعلى5المروروذيالمرورزياهدمحىجمن

كملهحمله81حميدمحتدبنبنيناحميدبنالحين71عليوشدبنعلي
حمذالفلوفىبالعلويباهاشمهثمام
جماالضمرينالىسببااالتمرشاىصبيا5ضمليتمله853ص

الحسنمنالحس9قيحتصحيفرظبطنالحماظهرنظنالما6صواب
31عبانعبدعليانبندعراعرداالدميةبذيالدميةباتا

كذانونبنهاشدبنهاعثمبىيكلنوفبنصسادثعدبنجثمبنفيكل
حمذاالمبذاالمبتداالولالفنئاالول6حمذاحبييشجب

تصوروحرجماامهاوححميرتصورحمربذياياحمرب3و51ص

واحكام7اضجمل9و6حروبووحكمهاوحروفهاهضاومدرحم



953611الصفحاتعلىوايات

والشالهوالنصالكاالقرىالتووهقاديرومقادر8حكامامنصامور

ابنإلمؤنيناميرامهـابن3كؤابابيهتنمرالىهبالرالمتن3حمذا
وابيىالمرماميرهثابنمعاويةبناالندلىالداخلاالميرإلىحمانعدبناالميرهثام

حالحهاوعلى7حققامكاننححصئاكان6صوابالقرفيالوس
احفىاضالفهوفي

اىصىأبنالرحمنعدالرحمنعبد3اخبرنااخبرفي06ص

ألوكان6فاؤلماولاولفانهحمذاانيهـالبرظماايى51البرنياقعلي
الثمالياليماني8نازصيقةلطرهذهفي7يذهبابوالصوضذهبوكانهذهب
حمذاءالحلفاالمواليداطلفامواليد21الصناعةهذهالصناعةصذهاحمذا

جيبةالهالفخيمة31حذاولدهيعرفامنوقردمولدهيرفمنوتعود
زمانمنزمانفي1حمذانوبحتبنصهلوابونونجتبنملسوابن31

حمذاساعدبسمساعةئتم6وبهاعةوالجماعة71سهلايابنالنضلالفضل
القريحةورةيخاالقرمجبنحودةفي03تصحيفابنةزيادةاثهزياد03ا9
1حؤ

المفرببديارالعرببديارةوألفالالطبشهروالفلفذالطبألف161

الالماليخوويهابالصعومكتابلياالمالخوجابالنبضابك3صواب
وسخفةرأوسخفغاطاضنفتهأاحنقةتصحيفانجهزيادةاللهريادة3

الفلفة1و8فماتمزليفاثو7مقذاتفامت6اعهذراعيهذ

بنعلياطبريماارينبنعلياويقلدوتقارر5ناقصاالحمجي3الفالسفة
اضىاالمرعالجاضاالعرعلماحمذااكاساالكناسقتصحيفالطبريمازيد

حمذاإذنةآدتة3الفاظةسهناجنيالمافربزادالمووف
الصاعة3المجوسبابنالمجوصيبابن3بصحغصحيحفي26ص
حمناشحمذاالدولةنورالدولةحمنصوابالطبيةالصناعةالطيية

ابضايعوداالندلىفيالعلوم7حمذامثلىاساحمهثةحمخاشا6حمذاكناس
افالسفةجالفدفةاوعالاالندلىدبهرفيصاعدايقاضيقالبقوالماارواتالى
جبمملكتهبم31اضااالاانةالهااهمنعدناةجب1اهلهاضدا

فأتغلطوتعونإجصواباثأخينبينوتحاثنينلمملكتهم
يعنىالب1الثريعةبعلماالعلىمهنبثيئاهلهايعنىالاهـهصحوإبقادتجاب

تعالىاالشارة71الثربعةبعليماالعلومهناهلهافيالتالرقيبعلماآلاهلها
ااخيرافصرايةجمانجةانا81الثارةجابفيناقص

السيلبةجيةاالصكذاماحمفةةجطالتةب1طاثف3611ص
3صوابمدائنهامنحب1مدائهاتصحيفعليهمجغلبهمب1غابهم
اصلحخاهحمماصوابواقتعدجبغذاد1واعتقدكزاطلبهمجهمظب



366تالصفطعلىرايات11

ولمنيصوابينالمللملكارحمرلشولمب1ينلمهالىالملكعرحمززلوا
اطوتةجب1هاوحداذاثقج1ائنا9ظطللمسلمونيزال

عندناتصحيفبىاقناجنىاقيايئوالموجب1بيالنرابصوأ
31وابالجبألاثمرقيوحئماجب1الجبالفيالثرفئاوصتغلطعندج

صءتصحيفاجدعرثلث01ابصموصلاعرئالتبجاصلرثلثة3
هنصفجنيثمثلثينمننحوجابفثينكلطهنهابممامنواحد
بذلكفصارتةب1وصهناقريبفيبذاكفصحارت617المغربيةب1النربي

صشينجئةواربشين7وسطمنقريابذلكفصارتةجصوابوصطمن
لقاصيهذاحمالمواربهـائةخايعنيهذاوقتنافيقولهداهاثىفيجاغاطواربعين

االهيرملكقاعدةجابأاالقاعدة8كابالعريةالتألباحباألندليئصماعد
03ذيجب1ذوالحنةخب01حمذاابوجالحسينابيصمواب

صدنءصاولجموابعرضتااالندلىبالدوأقلب1عرضاالندلىبالدصاهلأ
الثماليجبلالمثي3ابصوالمدائنأبعضالمداكأبعد0313حمذا

نادبهرالذي3كذالهصاطرجيةوالمر33خطأوغرضأجوحرض
جب1ثرقهالصحوابفيهاندبهرناالذجماجيخهالذيدبهرناالذيب1يخه

سلمثرقيا

جافرنسةب01االندلىصىجافرانسةلىاالتبين46ص

فهذههتهجفبىافناجنىاياب1االوقياش3حمذايسىافى
وليفدةجنخعو6غلطاالندلىلجةمنخبىفهذاةب1االندلىخبرهنجملة

يظهروناالندلىالىجباالندلى9حمذاغرضاجكرفناتصحيف1
ابفيناقص06لصفحةاواخرالمفامنتصحيفصورايطيرونجظهورا

هوعسابالحبلمفاعتنىاهراثمنفكاناشتهرننمفقطجعنفاروايات
خطأبذلكغرفبذلكعرف31بعلمعنيووالصوابكذاالحسابيعلم

منالرنيمنصواببحركاتعالمالحركاتعالمااا3يثرفيسرف

تصحيفبهعدىربهعبد61كذاالموذيىاديالمراهالمزفئلعتهااالمزي

شدوذازوذا81ءموااتحكيهالمولهاأاسواآليحكيهصالمسئول7

صمواباعتزالوالارجىمنراينصبواعزالوالارحىمنرايمايصبوكلط
اصحلحناهحمما

حمذابرزقالدحباوبرزقاختلملىاو3االتجاصانبني56ص
هغلطحفحصصوابمحيطصفلكفييحيطجمممللثفي3

وابصوالدوذاأوالوذاناللشماللللثيءشتاأحمذاخيفصيف
والبهعزوتقولوال7كذايدبريدجياممانونفاكانونفان6

حممااستراحم8تصحيفالقولتحريرالقوليجلطصمواببهغررتقوال



ا06763تالصنطعنوايات

هاالبماالمصنيقاألبماالمصيهاوابلفالفوغرملتفواعىاضتم
اتمينهبابنالخيميةبابن3تصحيفىباالفسذيناالفثبابنتصحيفأ

معاتلب5مفتئامتقئاوالخجوآبالحابالنجومبحساب131
الىصايةالىضاابعادمضىلماثماصالغلطلطيفةالطبصلىتصحيفمنزلو

الحكماالميرالحكجالحكماالماليرضحيفالماثةهنعنديجالمائةصدرش
1حمز

تصحيفواستخلبجستجلبصاابصوريثااوحبرثااو661ص
اججمااببهعتهااصيكهترةابمتةفي3فيهاجمنها3

هوبمؤاوسؤبفررولهوضيأجب1لفرطلذلكخابهمبما
ال71صفرسهرفيجب1صحفرفي6كئرفكاثأجيهاتفاجقصه
1الوليدبنمحمتدبنرعاابي89تغلباغلبفصحوابمجتلملميحتلم
غلطالمارفيجىالمافى9صوابدبنبنالوليدبنمحمدرعااياةجب
جضراصبمحضرثمفيهاهاجفيهاماوابوابرزجب1واصادا

جباحلتصحيفناللذجينابااصحهضجب01تصجفبممر

حمذاصاثرةجصاشا31المنطقفيجب1احطىأعلومفي3حمذاباخراخ
المباحةالعلومجب1والمباصثاتالعلومأ15وابساشهناندمنأ

جعيهاوهيل6صحوابافلتهاجب1ضلتطأ5محواب

حيفتحمذالتفاسيرمنةجأبنايةامن1السغاييرن3الهاوهيل
بهظوناالملةعنبهوظوناقكمن03تظطاالندلسءعالجاالندلىعواتم
تصحيفلتوحمةجوخلت3بتحركجغركجفيناقصالثريعةفي
كذااللومملكةجالعلومتلك
ييهضمونب1يعرفونةهايكتمونذلكهذالوقتذلكهن76ص

جماعةعالب1عيهمالمسربينهن3زونجويبيتجؤز1تجؤزيعرفونجما

ومحارواعليهمحمذاالمخسربنمنيرحمعلىجعليهماتميترينبيناقتزمن
هباستظجفاشغلة1فاستغلباالندلىالبالدجب1البالدفصارصاةاب

ةجبوتعقبهصواباهتحانعنجبسعلرانياامخانمنقرطبة

كانماةجكانماإبصموضمواضطرجب1صاضطرتصوابوالححقت
نتابمايديمنافتتكانت8تصجفقعةةواجقيمةوأتغه7بقي

لحرالهجلحزانةب1بحرحمةتصجفاخخكجايديافتلتتبايديافلتت
منترنفعالرقيةجحينئذهنالرغبةب1حينمنتفحشالركأةكذا
تحجيرب1نححر31العلوماباحةجب1العلىمتلكاباحة1131حينئذ

نياومالهذهنيغلطاناالجانالىضحيفبحجرجصهـواب
المثرحمينطلبمن31واصشغالةحب1اثتغالالكن313العلومهذهظلب



7607الصقماتكلروايات1

فقائاعاهاجعرةاهاع1فعذعاصوابالمرحمينتفثبمقجأب
وطيز1يىمواتصحيف

اسرائيلبنيفيالعلومألفمعلالىصفحاتعثسرابنسختيفيينقصهنا
حنسخةعنكاهافالروايات

كايةهتداولالحكمعنايةفداول5عندهكانفنهمعندهكاالتمن1
العددبمالدسةابعلم9حمذاصاررعالابوحبابغالبابو7الحكم

ولصواباعرجيلىالمرحيطة3حمذااصماعصماعله031ايفئاولهولر
بددبالعددبالمريبالسركاافثهعبدبنمحمدبن33لحنااحمماالمرحيط
1كز

فيقبضه3وابمالمبيعفيالسبعفيغاطمثخورةمثهور86ص
بنجرتبنارحمانعبد56الموبلغةصموابورعهعةفحقبضهويكئهعخة

سيدعمانابو8المددعلمفيالعدديخامخقدمقتما6جيىبنالرحمنعبد
اصلحناحممالقالبغوإبحووالصالعوسبونىالصدبنعمانممروابو

ويترهابوصناعةفيغرجوعلصناعةعنةيخرجالمرجطىالمرحيط
ةبقجنيالمنطقبصخاعة311باالقليدسباالقيليدييزيدزيىايقر

هرغةبنعداطههرثمةحبنسطبنالثهعبهتصحيفاخرىاخابنيأ3الطر

61يزيدبدرابالصولعذوابوهوكلنابوه5دضالرصل1

البفداثيئلطنبريبافالصرامدويمالقاسموابوالقمموابو7ناقصاللهةر
فون9صوابفيهيخها3الهبطم81حمذابالطتريالمعروف

وانمطقالندسةابلمالفادجمتحقتفاكانبحماربالحمارتصحبفمتحون
هرا33حمزاعلومايعلومالى03كهالفثحفةعلومساشفيرقاتصصالموصيتى

هرالجوا

حذاالمرجطبالمرحيطالمعروفلقاسموابوالقموابو63ص
ئصحيفوشفيوشغفمالضوصكاتةادجاالفالككانمنكانتمن
عالحكاتهعلى6كذازيجوعنيجبنوعنيتححفألالحانيالتايى3
مهثاصحيصحاتة3ؤبلزجيلاحمدبنمحتبنخطابه

حواباصمغ3القاابواممنغالقسمخطاحلدوتخلدصن31أملهبم
اوقليدسأ7حسانهحذلكعلىذلكخ76المهريالمهدي
ابراؤهاالهيففي2ابرافيهتققى8ددبالهسماهالعددرفاقليدس
1حفى

وموغللحممابحمتاباهتصحيفالمخقمالمستقيم07ص
صاخبميأالجداولوسائلالجداصلىرسائلهمنقممهقوحمخابحمتاب



اا07375الصفاتعلىوايات

احاصعيىبنعئدنجالمانمصابيانومتالهيذافاتلعيذ6مواخبني
اللةكذاهنادبنىزميىبنناحمسينمادبنزبرىبنهاحمى7تصجف

واجهصاسحقر3غلطفقدفقعداقاممالقمالفاظارفيناجني
نجبءناقصاظهرحمه35صوابقاعدةدايةةجمدينواستقرقاعدة

03غلطفينه6االنداسفيباالندلمى5بهاعةبهاعتهانجب

يرمحىمحتدبناحمدبن3الحنيناهـاخبراخبرفي

اتجيية
بعلمتصحيفيخهاوانهرمنهاواكص3فدخلورحل17مى
وجلبهاثغرتنرهااخرصرقلىصرقسطة9و3الندسةبطلبالهندسة

لصييالحعلييهآ6الكيورفيثبالكئئصثيورةهخطأبعدوصلبث
ممرعرو5عدنانجهفيهاإلاخبرانجير8اخبراخبرني7

يى3لفالسفةعلومفيفاحىرفاكانفالفاعلومفياشرفائراف3
والقرشي6تصحيفمرعوفبركوثالقاسملمالقم55لدهبيلده

نبةيروجوأرعوفابنبرغوثابن31كذااالفطىوالقرصيواالمطق
ضحيفبالوانوموفةالقراوصرفةصوابنفكان

االعغاالضغ3غلطصاربعونيناربحناقصاللهرحمة271عى
وقمدخدسةابعلمصافدصةالعددبعلم3جحمذلكالمحكمينصواب
محوابيةالمرهدينةفيالتيةتصحيفسهرابنصهرابنثفتصحوت

هريرةابوهريرةايييةبالمرءالقضاالقضله9صوابزهيىةزهيى8

بذلكلذلكا3الصقارابنالصقاربنغلطألطافرالظافراغل

القرشيملمابيملم7صاحكاماحكامفيلناصثيابنافاصابن
اضبطوال13هنجلىمحده03احمدبنالملكعبدالملكعبد81لقري

اديلياوتصوتديلهاطمسلماجمنالىمسلمابيالى33واالالاضبطصال

دلكفيويحشج2جومج
بعرنراوربعينصاتصحيفيليسيةبلنسية3غلطهلفلطا37ص

1صالمالوالمسانلةحذااليهودقيالرزيامحتدبناحمدبن3غلطأ

برغوثابناصحاب6سنيخاسنمئهأصنفاصحنعاناقصكان

حملهصئوابنالحالبوابنلليثبنغوثياممحابحيئصابنالجدبصابنالليثابن
كذاهعتفئامققياالعددالعددبعلممحتدررشابناحمدبن7تصحيف

كسينصاربماثةضابثرلونبشربونيخققدهحقلدمعتنياولعتها

هختصرزيمنحتمر31كذاحنابنحيبنالحينالحسناهواربهـائه
محذاسثحمذاالضيحيئباعرهاالسجيهآبامبرهاعهارحلرحل

بنالقاثمالرحمنعبدبنوابمالمعزمعدبنالزينمعربن65هذاالملك
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91ضابنحىابن8المدقيعبدالتالمهديماعبيدالثه71ئمالقطدمحب
صيظفخمةهيئةفي903مثورةةحظوكلورةاكحطوتالضليحالسجحيئ

وتناالىولتنافي3وخسينسبعاوألدجحينوت13ضخمة
اوقصيماالوقث3إبالثهالواثقءهزالأصراهنوارلدابوومنه471ص

قدالناالنظر3ابصحوالممارفضروبفيالموسقينالمعارفظروففيالمتوسعين

ءساشجملعلىتصحيفظليىاعايفضلةاليىموابالثاقبلنظر
والزشاالنانسخمنسقطتاسطراربعةهناجفيئةاربطوثلثينغانسنة6ساش
لمكسارصاهعاوطرفنزاهبماومعسدنعلمثرمتفلقيتمنهوالتعقمعليهاالضذفيطويأل

الحمسيرعلىارىقدهذاوقايخاحيوهوألفضائلكرائبعلىمستمالملماالضالق

االهيرملكقاعدةاالميرعدةق7أم131ئةواربطثمانسنةولدانهصاخابني
ناقمرءهوالءنظراومن9صحوابالرحمنثبهدبناسمعيلالىحمنعبداسعيل

مرصالحوخالسرفيالحوحفظ05ديممنيحنهبىحميى
31كللىالوليدابوالوايدابيإليذنلداتمناهصوابالثر

يدسلقوباابصوىادريبناوليسبنأغلطحقاووااسحقوابي

زتفردلعربيآونقودالماصذاضذتاهعلمفيىلومفي35فوندسبا

ئةواربطونهيقارجشة71يالطوزمانازمانا6صحوابالعريجةعلم
نهاتكنجماكاناالمثاهرصاهير81ةسربعينوضابنوهوادج
بالغلطتينرستكرهذااابراهىهناالى0333

كذاعنهةاتألدلبةافلسةابعلمحمذامنزيونمتندبون57ص

احمتاررتجالاررآليالاو3اوافرحظانادجاااجزهناحرزصا3
ايسثاالسلهابالصولعلةاالبالليالهالحميكذااالسفنجيئاالستحي

ضلفبنعلياليدالنياتهربنليء9صراتثالثحوسثنجوشن7

زروابوثوفادجشنصرجوشنجمفروابوابصودالنبالصؤاجيربن
بعلاالزياجبعلم3الحمهااشةوهياالفالكوهيئةاهكاثذاصيدارحمنجمد

بالفا7معديماانمعدقصناسعيدبن6ضةالفالالفلسفةاالزياح

9امموبهةاكلمناولهكلمنناقصنثيممنت81ناقصيدينولى
ناالوالوناوبوهاباؤهلاو

3عاابوبنمحمدامرءابيبنعبداللهبنمحتد3وكانفكانأ67ص

االةوالمدبرلدوكهاالمدبرينوكاناافيءووزراالنهووزرذاحم

اللهلدينلناصرارحمنعبدبنالملدعبدبنمحتدبنبالثهالمقتدرالثامثمفادخالثهلدين
لثربعلمالثريةىلوم9حمتبهفيكحابهفي8فقيالاثفقهيةثاله6

وابمصنفاتفهاوصفمصتفاتفينتفوصهمنهمنالنهانال
3االالهرةاهلالظاهراهل3سلكةالححلهياممينتحلها
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يخا6تصحيفلنخلواولخحل1قصنمايثلحداواليفهتوتهلضامؤ

لضلهبابالصك81تصنيفاليفاتا78برصبنمحتدبريربنأالصداحد
غلطجعفرابوجفرابي

عينهااموثمزادجسنةثمايخا3أضححيفاحصلواحصوا771ص
كذالةتاييدهوقىألدهوحسنصتعالىالبارئالبارئ3مصنفاتهاوساق

تصحيفصقرصقرضعلممنوافرنصيبهذابعدعلمفيوانرفتصبعرها

نيوييوديهالساجوهوزادجضحانراالربعايوممنزأدجالشىطافع6
31وافيهبعلمفيهابعلوم6ناقصاسسمعيلبن8سلخبلخ

31نماقصجمااوالمحيط313الممحفكالنربالمصنحمغريب

هئةالشةشينالاهبواباالعلىحمذافصالمصاألبواباعلىمرتبالمخضص
9محواباللهعبدابااللهعبدكذااجماغقنجماعنيطن81سخة
الفضلابا3ا9صرابواألاآلتصجفالتجاراسالبالحجانيصقالنتا

حسدائيبنالفضلاباجسدايبنالفضلبن

باصديلحقنوالايخاالمتهباحدطقوالاالندلىفيبالالندلى87ص

ابقراطيهباطابقركاب3يفصضإلكتابيننيىاال3المخقدهينمن

حمالذاخانواخااالملوضدتاالمالكضدمةجاوااتاواولتع

زبلةقبالم8حمذاابابنحاسابناالندلسفيباالندلى6اصنحنا

الىحمنعبدبنتدعبداللهبنمحمدكرإالاكذااالهريثماألبرشيماا
تمرالماااصررهمامماهـتمىوجاززوحالحمررواث31

يجىوكانعدالثهاالميراصراكعبدالثهاالميرأ51هرخايهفادتكلرتناقص
حمتائاحمناثأ61صحوابالناصرارحمنعدوزرهواسببدهانعابالعالتبصيزادينا

وسعيدالىوممذاهبالماالىوممذهبضحيفاشعاركسةأاسفاكة71

ناقصاضالإالحبيببن85سعدوهوربهعبدصابن

غلطمحققتحو3تصحيفالضفدصاحبالعقدصاحب97ص

لمجوزانيخاالهرانجا5أاءوطباكبوالبامموالعامناهلمافي3
8ناديتاموانسنادهتمؤنسا7صوابصدهفيمجضراناليهاغباعنده

االقاربدونااويونسانويرزثانتصجفافبيانوحماتاليتانلوأ

يرىالناكواضان31المافيفرضيتكذاإرباالدونمنظورضجت

هواهبفياهورفيذاحمبفيعلفي1ضتصحيفالنرىبحلكلنوا

بتفويضاذنبوقدقوفيإنتأسوقد71تناقهالبيت000فايآم6

اصجغحمذايرتقواسحخبريق91يختتواناوغاتوان8كلط
المسثصكذاعممتجم3قبلزبالاتافيناافي085ص

المستنمرالحكمزمانمنهاصهرممنفكانالهلهصاظهارهآبالعاالمستخعمرهذاوقتناالىفه11
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هالنالسفةالنلفةحكيمحكمناةضوهغم3اهطوقناالىبالثه
تصحيفممابنمحمدغليخبنمحتد8للحكمبالحكمالصفبيالسقلي
اسطرثمايةهناعرومهمصالمتنصراصراف981وفارذارجألوقارذا

جفينافصة

فياالطئاوقتهءاطآتصحيفبعدادودصالدادبنودضال18ص

67الثرطةالرط1صواببالثهالمؤيددتهالمؤيد6مهمافيهاوقت

اورالمصلماناباابقرطبةقرطبةفي7ابصمونفيسةمداواةفقيهمداواة

طلجتهأتامطلبهاياماهلطببالطهفي3النصراياندادقيااتصحيف
7تصحيفذريتهوحسندرتهوحسن61اريهبمنواليجاروال

اطنونووطئينوصا91ينوعروغزس81ابصويةرالعاعرااله

منهكانلتاعةبابنوالصوابالساعةبابنالثناعةبمان03وكانفكان

وابصاصنرمنوكاناصنو

6الفالسفةالفلسفةفيهمتفتئايخههتقدما3كاروكان281ص

6وافطقالحابالمنحدق8روةوقدرةذاوةذاشواآلصتيحوالتنيج
عبدالثهمحمدصابياالسنهاانياالصصوابعبداللهابيعداللهوابن
ابيحموشعنجمرحمومقاكذاالجحالىالتجايامحمدالثهعبدصابي

الحارثوابنالحرثوابيكزابالحفاربالحماط31ابصهو3القاابيقم
بيالقرابوالعرببواحيطيالمرالمرحيحمذاالنجاشيجانيال31

الصلولالايعىالبونثىلبنويا6لراسخجاطاراصخين

البنريثى5أمفيقأهـلرىوالهفيقاوال3فيهاونفوذهونفوذه38ص
فمااناةولقيذلكتبهيخهاولقيته9باميرهااواتصلباميرهاصاتصل7البوس

بنالظافر05فقطيرنهـالمابحيىبنالمجدذيالمأنون9ذللثبعد
31الفحصفةالفلسفة3ارهدورآارهدولىوآ111حلاسههاظافراسمعيل

علىفحصلفهمفحصل5تجهةبقرابيهبالمنطقوقرأنطقوا

فيءيرمألئلثاطيعةطبقة6صوابالمرضىبعالجدربةالمرضىدربةفهم
جمنيفاشدصنادجغلطواربونواربعين71حرماؤلايثلئامنيوماؤل

وذيماخيهالطيلإخاثيااههند03كاوثلمائةحمذاوشونفعشةتولتدةا
وذوي

هفيهادالمضبطبطيالممنهامطض3أبعلمعيومفي483ص
ناقصمحةء6والمؤلفينالمؤلفينيخضمنالهاتضمنهمانصحيف

هنزعابغبلبغيته81عثركأمنمحزاركأعهن71كلطوصالوحاول
االدويةإألتداويالىةاالدوالىافهاخااهثنههااهكأها9نزع
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911

يكثرللمنهاالمركبالىالمركبالى1افطرفاذاافطرفان5والفال

وثمانينتعوتعينغاناءحمذاتكزلم
منها3الطبصحاعةفيالطتفيفيهاجمرهنهادبهره581ص

يخالفةفيهيخالف33فيهواعتقادهالحمآمفيمنهاواعتقادهآالحتامنمنعه

ماوتلطتللفضولوبطريفهلماللفضولوتطريقههكلطللمثاماالصساميخه
دىجماةاالخرثبها8اومجيداوتجههدغللىتحقنتحقق7تصحيف

بعالجمتبقرلعالجهنتمبهفخقهعتناناقصتعالىاقهرحمه9االخر
بن8الفالسفةالفلسفةناثصثمس71حفصحفضابوجعفراوصو5

تصحيفصالةعنايةمحاتعنايةاعتنىتمنالدارميعساحمربناكقعساحمر

وطع3ناقصبالغةواشتغل3ابفوصبننىئيبنه6ص
3تصحيفلعالوةفيلعالجفيوتزعومزعفاضلوووخنفوذولةفاضل

صاعحدقوالمالندسةابصناعةمتفخاهذاوفتنافيوهويدقيقةولمناعاتسلوالصناعات
وزمانتازهافي7بتقليدهاقلدهابض6الفالسفةالفلسفة5البلوخاللوخمن

غلطفالثممالثمالمرحيطيالمرصيط9الحنابوبكرابو8زمانفي
اثمماصل31المنطقبصناعةالطببصناعة3ناقصالمؤمنيناميرا

غلطواربعونواربعين31تجيحجفايسيرةويتافسصليئاالسيرةحن
81تمححيففيهوالقبلةوال71افتهجملىعبيداللهثموهنهمومنهماه
صواباالكتبالىابحم11حمذاالنبيراتفيالتسييراتفي

وليىولست03ت

ابلنسخحانعادتهنااصرائيللنيياملوما3ناقصاالعطار783عى

عنايتهمبالراخبعلومامإاإجالريةبعاوم3تءآالكالسياقالى
1الحليقةءوبداالنليا61فتصاخبارمجايخار1احبارمالثراخ
احدوعهمباضذومنهمااخزوضهم6فتطااليخيابوالرسلءاالنبيا

وكيرمةافادمنبهبنووهب7لىغاالنجاريهعبأباالحباكعبحمذا

النبوهعامالخممزيضآريخفيدبهروه01وحيث1امالضمومىالماناال1

علمائهمنتامنعألئهمتارخمن8وهقاالكمئريعتهموسيىارفيمنجالم
جرهاكمنغيرمنااالهلبضوايصالمحمة1غيرممنالعالضبهالمرتبهاو

موسذيةقرفيهشهوراجيةقروثطورمالمكبة1العبور9غيرمفي
يرويالمب1شمسيةصالمكتة011وهكتسةنافصةوسنوةجبومكبسةناقصة
اشهالىبتماهذاحساصحاعدالقاضياوردباالخصارقاالفقطصاغااليةاياالسطرالعثرة

15كذامجدوزاناريخهيممبدهنامحزورتاريخمبداحنسخةعنالتايعةفالروايات
كذاالمجدورنميةشبنفيالمحزورمنسنينفي3اايريدونيدونين

هناالولىالسنةوهدضل71يةقرقرئا1غلطوالثانيةوالشاهنة3
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وصمدخلهو81الحامىالمجدورمناالولىالسنةيضلوكانالحاحسةالمحزصرة

صلواتقولهمجذفمنهمءنبيااثاوجمثورةجب1ءااالنبيىوبهور3ا03مدضل
اصالانالىجب1خيطىاالخيرةالمذةعهامراةانالى32عليهموسالمالثه
حمذااوطارهافيةجاقحالرهافيب1اقطارهفي3يحلوسطاالخيرةالمرةعها

جابفيناقصبقعة3حمذايقفىقرفاعزرصذر
ة1االهمودضلوا33السلمعليهجالمالىعليهةب1عاصم88ص

غلطوقليلة01بحرحمهةجمخهمقيلمكتتحر3ماالوداخاواتباالمبماكلواوخا
داسجويهجعناكاؤإلواياتابفيناقماالكتاباشالهنامنانفه

حمناصق7اهروزاهرنازصنعنهالثهرضي6تصحيفيهباصجو

ئبئماعةبتم9فكانوكان8خحيفكنابين0001بهاسقنيقاال
البولالحمياتفيمحتاب31فيهاخهاعبداللهعبيدالتالغاطعدسا

العلممناء3كذاقصاتاالتنيوحمتالياالسدلقسآتوكتابناقص
باالندلسناعنوكاناالندلىصاببوكاله81ياالوالعلممممةاطمنالياال

ابصومعتنئاحقفياالناصربنالىحمنجداالصرالرتهنعبد9ساعةلبصناعة

تصحجف4اتمرعتهابرتصسوونيخظريضطرون81ص

بنسجمالولبنمنجم7بهاكلفةافيهالكلفة6اسحجالبحاللات
ولة89الفالسفةالمنحاقعلمالفلسفةطقاكاعةصت8كذاألالو
حمذابرقسطىبسرقطةاامماهالفالسفةعلومالىالمدضلتألولهاهءلفتا

العاعريماتصحيفادينالىليوثحدالمقاديروتحديد31لسانالفيا311

اخبارفياخبير81فقهعلمفيفقهفيتصحيفرجاتجهرصاخه71االري

واربعين816صارمابتوحبزاارادولعاةكذااححارممنوبرا
13سليمممليمانسمفةلف1لفلسفةا03غلطنوسبعنونارووسبحين

33صقسطةهدينةسأكنيسرفسطةسكانأحمذاجيربابنجبروالبابن
اخضراخنر

ونمرس56علهاوصالعليااولوهسثنهنسأكنص

فاررفوهوحجبةخاسفوو78البحثبوقاحمذاوتمرلابحثافي

صوابويصحوعبجبويسشايفالسفةالفلسصةلهبه8حمذاحجمه

الذينفهالفدبحدمروايناذال11يخحغيخمىدللموهويبدغأفئبعدو
اءالمالظرايىالطبرافيحمبيروابوحمثيهماوابو3مممةاطبعلمشهروا
مااالمتتغلينابوالصىلمتظينألينلمستقاتصحيفيىلقوامثيالقو

اخزالابابن61071والمناظرةالجدلحاعاراوطريقالجدلبمءلدجمالدص
وكانفكانصدوقهالدولة81تممحيفحنوسوسبالألزبابن

االنضصارمنباالشصار



12لالصالحاتلحق

القافيفقالكألهكذاابنيصرداحامهذاوسامرحمافهذا0333
منبنبزوالتريفاالممطضميةمنهحنيحضماهؤايهابهنحتتمعندصاعد

وكانهكذافختماهآبثاصالصعلىلتهواطمدفىبقولهاوختمكاصاخبارقواليفهم
حمتابةتالفرلصاتفقم83واربهـائةعمتينسنةأتفنذالتأليفهذاهنالفرل
كهآهكائةوتسوثمانينحمزااشضةآالحرامحرماواضفيصااللتقاوواقعلينهذا

منبنبذوالريفاالممعلومئميةمنحفظيلىحفرمافهذافهكذاجخصاماهآبتم
763110585مشةالثثايوآفياالممبطبقاتالمسىابصالتمواخبارتواليهم

ملحق

عننقألنثمرناهاإتناافسعةفيالواتعةلالغالطاالصالحاتإخصيخه
منشخاحهارمتملحوظاتبعفىعراعاةمع7هاذالسابقالثالثلندنمطوطات

تابالصفحاتالىاسودبعدددللخاوقدالفاضالنأهرباولغةالمقتبمجتتي

اسطرهاافىرفيعوبعدد
03الىفحةاامن

والكرجانجاهاتاة5يةالمرةابوالصمويةالمر3عةوك01الطرالصفحة
ه6وابصانلراالأزانفناوهوقانلتانومو7والكرخهانالما

إجونالكوثا7زدادمثتحمتبمنالبابايدرالىنسبهلمريةالدلاالاررتة

ايانىبحراقنابىثرهة7الواقابالدمنحموفىالىنسبةالكوثائيزنايصواب

احعوخزرانجدانالصوابلعلوصوزانجالن7اطرلحيةريجيةا6
وككوجيالنوحمثلوحودمان5383و7ص3جللمسعوديهبص11عروج

93االممساافيهبذممراأتمااال3هناصديخهايدوراتما9وغانةانةو33ةاوهع
حمرعاعحمرماخ3مالعقلي4تالتاالعقلاالليفلبأالم3اموضلفهوظقه

منانحىديكهناسخا61افداعهااالنسانيتعافىالاءاقدااالنسانتغاضىامة

بالقسمة313ابطرايارأثالصوابولعلخلقاايراأاشد91اديك

العللعلةاايعاعقة61النسبفةشريالنسبشربة31ةالطبيبالقسمهبعهلطب
دةالبدبذلبدارةباسما91اواليتماوليحتجلبواليسححبوا811

واحضرهم9ااكبرجاالزأل176فةضلالحاجروىاالزجيراأو315
بخلوضاالمعرنةمةهتداومتذآالمعرفةتقدمة31لدوالالدوالاواخصره

7ة5م93ص1جالمثقفي53ويتعمفوضايتخلصوضاايايتنخلو
اةالشوفيسامبناالد81التئاموحسنالتثامواحسن8نخمالموموتحقل
دبرىينا61صاسانبنيملوكاؤلائلابنيهلوكاؤل031أصابنلود



لالصالحاتملحق31

بدينهبديخة9بهالثرخبهالترخ3ة7جودةجود7دجردبن
عايةسهالكوبارصمادعلوم3131الفاعرضهكانالفعرضهكان813
الحراعةصالسرصاعة71كل111مرتدبالهيهلتدبيراهكبالكوبارمماد

جميعةفرق03المللموفةالنلكهعرفة97الطوفانبمدفاناطىايعدم3

جمضفرق

الى3ايصفحةمن

حيحةصحايةهذوصجحةرصايةهذهم4ؤلتبرثبالتبزيبا3331ص

فرباهأنيقوهاخوسابنفهوليىارسطاطاصامانيقوهاخوشبنليىارسطاطااصاتا2
اضونيقوماخوساالسكندرابينيقوهاضوسينبضلطالذيالمولفمىفغلطلمهالجهراشثأل

وزممنااصواالورممنا9كشصهدينةوجهراشمئوكانالمحبعدعاش

بكتباقصدااجماجاولهرسالةونهاصاجاوبةهرسالونهاا3إلاصواال
61الصجحةباطججالصحيحةبالحجاج839الفلسفةبكتبحدمأوفةالفل

سيبويهالمصريسإلويه8ة3منهأرجمجمرهاليحيطنهابهزحمرةتحيلىاال71

يدسوحدهتالىصاللهاهبخطرالها1لهخطباالماا41البصري

صبسةمن61صاستضاؤصاواشفادصا31االحاطةحزيةوحدهتعالىولتهاالحاطة

فثراجعنسختافيناقصصطرهنااهايكانالتي8111ءاساسبعةمناصثاه
ضر81لهوعائبابوغانئا7كايىالمقصودالهمالمقموداا33الروايات

مذاهبنخلكهااسقطهءالحكمامذاهبنحلماأاطغانعرالحتآ

البركراولبلروالبرغزممجممعانيجعبان71غهاواسقطءالحكما
بثدفي61ة53قطعظثالمملكةهذهوكانتقمسبعالمالكهدهوكانتال51

حمتابالبقرةكتاب41ثارهانبخماديارمانكادىم6رومهجمديخةافريقيأ
ممربكوحداطولفي8331فرضانبنرعفرحانبنعمرعةالبميرة

ابعدمفماعنهمحقاذلككانفانابعدفيعنهمصذلككانفانهةالطوفيفي
نفمدينةثاسداروكانتنفجمديةالملكداروكانت3ةاأ

ابوالصواالسكندصانيبقراطوسه8غةضلاطجروكالانياالسكندبوقطوس8
فيحمماانياالسكنددثاؤنوألصوابانياالسكندبيونااطحضاحممابرقلى

اطلبانىاثألهونسختنامنالواغاالسمعلمائهمومناهلمألكأصالفيرست
متفرعةيؤهتفرقةفهياهالملولدمايولما98891و353صالفهرستأ

سمىعبدمنالصواربنيوجقةودوسشسعبدبنالصراربنوودوص91

سندادحمعبةثتدادحمعبة61نخلةاعلىييتاتعبدنخلةعلىهاشيئادتغهس

31نعبدمهاتعبدما8بهصالدانابهووال7انبنانخ6

ه60العروستاجوفيالحاسةفيدبهرالفقععيئاالثيمبنبريةهبراالثيمبنخزيمة
اليصؤيت39حفظحاباحفظةحابا8هطيبجبليءطيبحبلي
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حكعااللهمنحكمامجمعتاجمايزومالييتزونهاليألوثيما
االجاداس511للهاشعيتةالثهادالاشعيةباافهافال6ساقهمن

الملكلاخإلملكتداضل3ك9اثمناحطائهمن81ااصخخار

ةبعاهدقيقةلدقيقةلدقيقة0531واالتراكءالنسااكواالشالفاد3

األدواتتلكملواصخاناالدابتلكمثليضعواان31ثرفهبعئهسروره

صايتعرفوايايتعرفوات71

07الىهالصفحةمن

معاويةحمرببعدي81قيىبنيتاعاالعشقيىبناالعثى1561ص
ينخفعققماجمايفعقلثا61المنايخةالمنائة357ماويةبنحمربمعدي

7اقواطودانىاقراهاودنايخثةمذاهبءسخيةمذاهب353جما

جمالاالذوجوهوافرادادتحققفيعديهمواربىالشفقفي3عدصاقى
المنطقعلممفي5تاليفهوسماليتتاوسمى71جمااالنخفاعوجوهوافاد

صااةصاتضعلجاليصلح711ءالعلمامعولالمنطقعلمفيوعبءاالعلهتعويل
بالبتافيالمروفبالنبهانيالمروف31بقياساتهاواتجالهابقاصاضباله

3آ7صالغهرعت6373الرواياتجايرديماهذهبعلىاا65
الىصجيا856روذيالمروإبالصوالمرورزي37541صالفهرست

الرصاياتاطلبالمونيناميرامابن9561االتمرينالىسبباجماالرس

مهلصابن31فيهيذهبوكانمنههذهبوكاز066اقريثيالموس

المرببديارالعرببديارا16صراهموجماعةسواصالجماعه71سهلوابو
فأت41الطتجهاعةالةالطبيعاعةالمح364اائهونظروظرائهما

المطينلملكاهرحمرالمسلمينالململثهرحمزههدائهاهنمدائهام36فتمادت

الجبلفيالثرفئاوصتااوالفرآلالشماليهاوحلوفربيالثمايئاوحما

3اكىضئاساالندلىبالدواقلعرضاالندلىبالدصاهل91الجللثركهـاوحد

بمركاتعالمساالكوكبلحركاتعالما31ا63المداكأبعضالمدائنبد

يجطلمكفي063لمجىبنلاصمعابراهمابوالمزيخاازني41كبامما
بهعزوترلوال7ذوالإرقلىأوالصارقدههحيطجممفلثهفي
حمفرثانياناحمفرت6لتهلفوغرهلتفواعر8بهغررتالفووال

31يهاماصابرزيخهاماادصاا66اهلهاايثاروالىاهلهااثبارصالى06661

المباحةالعلوموالمباخاتالعلوماها4الكتبساشمنالكتبسانمن
هب764بهنوناوبهومظنون03منهااقلتاالهانهاخلتهاااه

والتعقباالسحانامعنثشحلاواضطزعليهموتعقبهفاساهتحانمناشثفل

31طلبهايرغجعناالعراضطبهاتحجرعناالعراض31ااواضطرضممايهم

هالالحكمكايةمخداوالالحكمعنايةاولنياهالمثرحمينتطفالمثرحمينطلب
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يخرحا9ورعهعنهفيقبضهعنهيقبضة3المغنيثهورالبعفيهثهور
ع96فهمابذافهانافذا81ادسعةاصناعةفيعليهتخزجالهندسةمنامةعنة

بمدينةواستقزقاعدةوانجهواضقر0331غاالقاسمابواصخالقسم
قاعدةداية

الى57الصفحةمن

فكاننبمبرغوثابناتا71خرهاهنتغزبهامى1731ص

دولةاخرالمريةءقضاوليالعاعرقيزهيرةدولةاضاوتيةءقفاولي78ة37

لملكانوالمائةوالدانمانابعلوآابصيرزكانع3كريماالعازهيى
ابنبركوثابناصحابثاهيرومن6وكانومائلهالللسانةالصواب

03المزمعذالمززر61الليثابنبرغوثابناصحابسثاهيروهناليث

راجعبطبطلةلقيته61المعارفضروبرفالمهاظروف3حدننادنيسا
01ارحمانعدبناسحعيلارحمانعداسمعيل7نسختنانسقطماالرواياتني

3ممادريىاوليى31الثريخاصالحوحظالثوفيالمدوحف

لعقهاالفلفةبعلممننذبوناة07بالغلطهذاتكزراجزائهامنناالى

هصنفاتفيوصنفاالصيدالنيالعيدالني9فةالفلبعلمزينوناوهبتدئون

صالبنافحوعلمفيصافرتصببعدهاأصوالبنعكمصنفاتيهوضنفوا

االعاعرابا01محتداالعدالثه819النحوعلمفيوافرنصبهذابدآص
االهيراهالملوكضدمةاالمالكضدمة4ة87رعااباصاالمحتدعبدافهابا

8ارواياتساجعهذاوقتاالىبالثهالمستنصرم08صاياتااجعالناصرعدافثه
اضاهار9نفيسةمالالةفقيهاةهدا67بالثهالمويدلثهالموئد6

ثناعة11بانالمروف03يةاالسالدولةاخرالىاالعرألدولةاضالى71هماهارست

عبدقهوابن389اصغرممنوكانغرماصشهمكانالثاعةبابنالمروف

المرضىدربةاهالقسموابيلقعممابياامحمدعبددثهصابيمحتد
6891للفضولوتطريخهولطهاةللفضولوتطريقهه08المرضىعالجفيدربة

عرتع31االحليقوبدالحليفةوبذه78ايئبهاحمتبالىبهاكتب
هعثرةفيءالتاباثباتالخعثرالحاديةكرةتعععروالرابعةعرالحادية

الطتناحةمتقيأكان91االهمخالطوااواوداضاالهماودف33
احضرالصوابلعلاخفرالنظرحنممام98إلطبناعةمعتنئاكان

المستقلياهاعالحكمةفنونيتوعبالحكمةفنونيستوجب0689
المتكلمايابخاظرةالمحلينيلتكلمينبخاظرة

اثتهااالهمطبقاتحنمنقوالتمدةظيفةللحاجالظونحمشفابحمنياسدساك
صاعدايألبهراندصنكعأكألاصجللعلومالمتحاطيةاالممعناالمحمالههجملةفي

الحواشيفيالهاظغولمهؤلفما
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الالكتابفيالواردةلالعالم
للرجالمطولخريفيخهاالتيالصفحاتالىصودباعداددلناقد

القرفيظدونبنمسلملدصنابن65178ادما

7ملالحأ6الحليلابراهيم
68احمدبنجميىبكرابوايخاطابن71ءاالمطرالبينهليدسبىابراهيم

58محمدجمناللهبيءتدوالذفيابنا01ائيلياالالتستريابرإهيم
الحنصدالمابوسدانياديخةذيانجافرحىاصاطلبخىبرا

44454م481المنارمذوابرهة

الملكعبدروانابواطلبزهرابهأ1سانحلونيشاطلبابطينوس

المديماعهمدبنأصحالسمجابن1بقراطاطلبابقرارو

74196لميميرمثةابيابن
عليالحنابواطلبصيدهابن3االبارابن

اصحاقبنعبداللهاطلبالثاعةابندمحتبناطسيناطلباالديابن
الحمانعبدبنمختارالحنابوشهرابن1737عربنمحمدألبرخثوثابن

1737الىعيي4بثكوالابن

عبداللهبناحمدالقمابوالصفارابن56وسىبنفامماالقينابن
66071737معيدنابوظاطلبالضبونثىابن

07عتدص56يحبىبنمجىلمألمينهتيميةابن
37المححلببعدالرحمانبناحمداالسرائيلييربىسلمانصالجبىابن

697عمحتدبناحمدزبهدعابن98

87حمانالعبدبنسعيدضالدصاثبنابراهيمبناحمدبراراابن
عبدونبنمحمداطبعبدونابن6يرواني

الفرجابوابالعبريابنجعفرابوالمجهيالطبىبريابن
1737الطارةخيىبنمحعدالعطآرابنحآنبنسإلناطلبطجلابن

3محمرياامحتهذيلابوالعآلفابنكارحمانعبدبنالحسنالجالبابن

يوسفبنيلاسابراهيمابوالترالابنولالحبرالكنانيابن
06االسائليكجيالمحتدبنالحنحاابن
السرقصسحيدعمانوااطابفخونابن08حكمبناحمداطلبضممونابن
ينالحسبنعندالوليدابوالماممنانيابن1جماكبسالحعرومسلمابوظدونابن
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38يناهـبنمحتدلمجدالثهابوانيإت
كياحمدبنمحقدلليثابن

5الحبآسبنعلياطابالمجوصيابن
06اليمانيمافرابن

سعيدبنعمدلمباطافتاطابى

بىدعتىعبداللهابوالبجاكافباشابن

5811ألصامد
الفرجابواطبداابن

06المصريماهيثمابن

اامالوضاصابن
احمدبنفامدارابوالوثيابن

7علكناني

علياطنابواباطيرنىابن
76محخدبنلغافرعدايوبابو

امقاطبيونىبنمقبضابو

86دءبنفىايىءاثإبنإممرابو

3311رازييآحبنمحضررربابر

اأاالحيهاطاطبفىابنيحيىبكرابو
أساقربيااطبهجييايابراحيماسحاقابو

47

إرولىقاخماجمابىابراهيماصحاقابو
57الرقبال

111مالطاقياوسبنحببتمامابو
طيثصابوجعفراحمدبزص

إامما5حوصنبناحمدجعفرابو

5711يوصفبناحمدجعفرابو
6777اطهريمااجريربنحفرابو

5811ألطليطليكيسبنجفرابو
75البتانىصنانابوجفربن

كهاالسقفابوالحرث

اعأكربنضافبنلرحمانبمدالحنابو
ا08

77سيدهبناصمعيلبنعليالحنابو

47احمربنظفبنقيالحنابو
يونىبنالرحمانعبهدبنعلالحنابو

95لمصريا

اخونادواطلباصيالبنيحيمالحينالو

اطلبرحمناعببنعروالحكلابو
مانيهـءا

54الديخوريماةرحابو

أل5سيدبنالرحمانعبدزيدابو

06عيثمابنالرحمانعدزيدإبو
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أميأسثهلمأثأكممألهـكعأللول9ئااالولاألهح
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اصالالسسكأولأثعول5ااءلهي2أاأأأث3بمألأ34اءأأالة3أاحأكال215اح

أكالهأكةا4اليااأه7طل911إاياثكالأ35يأممل4ألممعآلمىرثكلملألكم

لماولسأمهـأ15ابهاكفافة1هااجاإابألهضأ01ااخهـكغأصكالكااا3أاهل

امحهأأللك3أمحأالغغثالماأاس14ثاال4م2ةيم3األاالاول3سكعالةل5311ام

الصيدكمكمأا3لماحهـال3مرصاح1011إل1ف3اا1زال61أف55الالمبمااأداافاال

7ألخماالائااككهالكلجيحالاةاساأاابم3اأرأث55ألس81االأحالكلصىلم

كثصكعأكماكلثدلململمناولايااألاساأئامملمكثامزأ31ا5ااعهـااكعحثأ61عمأ

اول11316لكلىا81يأاسكولهأيههاولثةأىااااأمماألالال8األمائااا8كلل117اثا3أأائه

ثليء15دأاالضا3وبهأداع5إأبمافيهقألاشهكلمحاال4ول3أحأعأيأااكأللمءا6
االهـرزشأأس431لهااأل3أأدأغ611ااممال1ألألبملمماداال3اكأااالاألاالاةاأ6أا

كلثكااثعااالول5اسالهـأأطاولةأألأط81جاجمبماكايمرإبماياألول111ثأاا

4اأ3اولأاالىم6أااااااللههالاعألأ1يول03أ11111أداإائاطإلرلكل

كابإلعاأ51اأاتمجماولىااثأ11األالحأئاأخا1اصأااهـكأئعأمدا11

يال311هين3أحاا16أاألادااا5ا1111في11لمنململممألىالالألافىاغاع7ولأل
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سأكهـاثالها23هـكولصكوولالمملها13هـك4ئهكحاولكمثااكمء4ل1ول

9افالنة9نهـاوللماهـأهساألثعهك9الهاهصميالولكصكهالكمصكفك3نهـكالالولساول
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5متك

نهـامهوونهـال4مامم4لماهـمهأهولاهـههولهـكل9ها4لهاهـ

لهاهالمااهلماسكملكى83ال3اهـمصها4هـلطثاكةيلكمالهلملماهكه
ثا18ممك3الكاهـك3كحكهـالهـ3ثاممدكلهـلل4هن9الالهـثأظولهـمةما

هـثاثالمهـاأهال4ص7ملثهكهزولهونكمهـهالهامياههالقالكحعث

ا3مدأكاعهـا4هكارايعهلماهـالهـهانلنلهاهـثاههيهكهالفةجاامة












