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إلكلضزابترإبرا

وطىجمعينصسو1لممتالثووالمضملىةالعألمينرلمحتادلتهاله
لعصراارجالصبىجأت9يهاحدميجألنوالمجايبلمااالدان

طلرلماالكلوتموبريخنالسالصبهأبايريمبتأريرتجذفىيؤل

يةرتحأوؤفافردإلمحذمأوتعألممذبإلنقكنزهوايئلمحوظع

ءتابعلىجممغبنالأللههدوروقالمهالدةكمحروهفىاكئأبويخاتنرمذإ

هذإدمثئجمالانلدساياحدليقطنكلههذتجصحادرلانلنثأاإفئدالنرد
ويهنتذزجمبتذإلمفىالطعههأعليلمرءلمجبزىافصكن

بالعوبهىفعرمثألببهتاباقأقمنالجخصدبىفالضايشئأددذلىا

طئمفيضالالولمالولتينجلذإصماسإلقتروعواطنهأعأليطعهسيد
يةلنإهـثماؤلخنفى1وتادىإلمحنانركالمجؤصافتما9ؤؤتجايئألحال

متجضوصإونجلفأءنجإللربكو

ءالعدمإلوندوةلىاشتغأدسالشهفىكثمنيوفطلالجنعرممنوكان



صراالصبزألخلمثإثزلؤممقوتفأقلمزألولؤشعاإلبالءلماعك
نيهعمانةلوالبعتاتهذإعأعواالكشولقهديتقأاوتافئاجمن

ىاوالفدمالخراتامحشألزبريى13وإلفللؤنجال1من
قذزهتفأنكفتكطغيرجألمولاالفاضافأفنااليثولاصعناوة

ولىلحؤاالواستمشهلماتمنكالقموضمقنىوهذتأليفكفىىلبأ

هواقمأعةاقيصطااءأووصفتنىبهونألضوصس

لعزواوصقتماناإلدارنحىهلكتذالىصفيكماوكنبأغأو1

موتعزايوشينمعهيركصكلشودرلصلرمحكمكلسدكأمصكأليئعا
لتابأئرضىأهلكنتوممئقوؤرإلارإلؤخممطعولثرحتىدلعر

وفييوموولبالثأسلمهكوتسووالئهتثوضلو1كظعرإلمجهأبكوجمبن

هـالموالبونوييرافدمتلىنسلوافالمبئونوطلعنابسوء1

إنهلمإللقفونالكعبزرصرنوهدلحرمأت1نين

فىاريةسكندنةيالخزاحرششمبإلنىوهلكضار

إلنتمدارضىرالماءوطإلرعقلجدلهماالذلىقأالخطأبابئ

كلمضمزمامآللةلعربازليىإفضدمفأضهى1نىة2البز

كلطيئوقطمالمينفأكبهرغأعىاالضقالمنبملمنصود1و1لمثللكلل

الشألعبة5دإددلمعتماواننلمالعظنبزوييالمماموركانوانزسظا



و3يأئيأطوانأواتخانإكواوجعميماى

لبضكارانتضلمجصعلللواابلةعلغايتهامتاعدفىاوهس
سقاوالاغضبفالارخاتووعأطمضعأدضلكلمجتفلسنىإلق

كتوبضيماخلضىعلنتظئثاتائؤوهباونرح7واغتأظو
إلطبابختفاةومبالحسنشتهكااأدفاولهبنااعنوالص

لترمالرواقئافيزؤجوقى1وتونريخلتأاتئعتؤكاوجهلبمانرصى
افأنلفأفهلأاؤجمتجمإللخؤنجةسلظلهفرولقؤك1وشفقالحقيقض

بجدطلضألمحقانبقايأو11بخأس

امأوهأءوالدإلثمترلعربشتحقدائردصلؤضأهأ1قىيةمالإئ
أدبألمحؤصلهإطلوكبىالعؤليجمبرولكالفتهضازرآليخأثتفاركق

ودوتجطلفاعرالماشيهقن2يرولماادواسلألءتيلتةلعصرثتجعللداتهذ
يبكلكالإلبأطناآرظأهلثاثألكالدورثاوككذنلحودثلىنجمالمجأك

الللوشأفىلئأوقدوهوسأكضاشتدينالخلفأمهؤفايخلناىبمد

هؤونلمجقاتتاابخأءغؤلفبنوهونخأزنأفىحبنإلعبأ23اوبمد

ئابهميال7لنانأصزيخئةدةصوايىةابنانورائالملدلم
يهومأخلىحسنالاو3إهأسيئةلزلىأثمنعأءالصحمةثغ

شاللةفومنولمااومنألممهاتأألجنولوكانهأمغاتجضل



إهانذؤكنئحعنبئلهمايترالدئاعنيخثئفىضركئا
قالشأطؤالتصكطلفأصطفخهأعك

إلفلثرجمش1لمحعإسيشوالمدعنبماميلنىبدةاىريمتأزلم

سلالغدننالثكاقءرامجتض

إليلطةأسأسهأطلعرلتيماددلةمويةالدولةنلمؤيل1ذطة

301بمصضوالرابئرالم1لهقلب

فثاللرىهنلعإتافىاطبلمولطالناشملىبالعر

نأخاقماوادججلثا8ةنظرصسوسأراضحزالمجث1لتأتطزثأ

ءلىإجاللجزء1فى
لضصهةهذو

ةدلعبمتزاؤمعأيعأملولؤ1العرمهاكافأن

لمتواضمتأيئهلكذحسإلاإبخلغذاصلى1والم
سماأللىيدعوواكئئلىمنلموا1زمونيلؤ1و

ءمعملصصبمثمودشاولقابو

اومولقحمازاوكلهثتنثةا1دصكةيطمنلؤالقووكار

للسيادةنرخويركاايعربسنهلسيددلىيعذلقمسهبالعرنن

لميمكحةلخدالىذو



ص1لهدافىجئمساقزعلىلضلنضضكفؤبمالعرب

ثزشية1لسمينسقئلاكهلنيعتقدلؤاقصنيمزج1و

للنماصمبمنلعربؤصؤمنعوإغيرالداثاالالجوانء

وحزمواالعربئللقظءمليأللقضاءففأرثالمة1الديخية

جىنيخزوءتنبأقرابر8لوألتوكبماألمضعكلخالفضمنصبأ

احقؤثقهإيلوكالتاهـمنامينولوكاتسقيال

وأرتاغاشأظ1لمو1لىيغألونإلمرمعاويئأألفوترننو
لعرب1دولةلزهصعلىرصنتقيمعادرلىورلزواثوت

ئبقملالجممايلثاصواخ
شقزاافىدإطهائفماقللثولصإلطاعل

زىابمذبممالمممثفن

لملؤتعؤجزيمةجمملىومنهـأ

لمأاوتحلىلنفىومظالحيألة

لفمااواإتلمحكرغيرموثقؤصثلممتبمابمعهأدتمادألستمومن

حبرالمممماحداصافاثأظللممطأفامثلةعنكألنج
يألمذكالؤالقولون1الكنىلىمنالمواوكالؤامجرموننأيثهلؤ

1تتةلمفيالضلؤ



نتىلفي1اتلعربوالفوراالمأضشإريخلهكنعلإليخألخا

شلمعلملثهصلابتهرشوأرسلولمأبهرىؤنريرسألعصتخؤإلعربأقب

سعدليزدجردكهفلثاعمدىيمعئقيهأزوقألاايالىبه

مقألالمالبانالليمئنحلعرباالقأدسيترانفأقيمروقأبنا

ويرلمدادااللصأ1قأنإدذلمج1ولةادنفىؤلمحا2

لمجؤاجملىكإمرةتتححيرملوكشا

لمجوداصنالعرلمحهاشصفماإلألسالمزيباقلثه1لجألهاث

سيأدقولجمفؤمنستنا
ثقماككلثخرومحوةمأحيةةإلسالمعثةالهتءأو

بللصرثضلىدن1الودخجمةفىيالضبرةتهفىألثهرسول

صادءإلنأإلعربىعاولمجىعك

ثقإلستلكذمغرلنأوئمأيؤولظ9رقفح1ننوحعي

شإلمالرنتمصعالرفىزاتكاصنة1لطوفينكأمملنألجفثن
ومترضهتحتؤإلعرببتىاوولئةلمتجقابيئناحزلل

ثمنأبألورإيخيطعنيقكاكتمآاإلعبهدضتانصقمعيبةلكل

ؤفدغقدللعربالمتعضهبونوالتأفىلعرياتجأيكمنكلقبية

الطربخينفىيمكأبأللعزالاللعقما1نىيمأبهعهذرئهابنالقكضة



هماقرافىبهرهأعصشصالعربإثبأتالمودرمعظومانقلهأوالؤ

ادوامشنكنأبهاثرخالموقبهالهإبكمألوخهانافىلعقدصاص

نمأهـابزاأدعربعوقلن41دنبإلئوااتريكلالكئفتصورت

ذحيظلعقدلصيشرضأحم1إلمحألموسومةمؤضأصةشمغ

المعربمنالعجيةلطاصطلمالىضتالهابقولهؤالاأل

رغماكثرهأبلفةالمعربالميسعتهدكاالعمهبةلتلؤنوالتا

المناسشافىلممغصشغالانأسهؤاتسترىرهأفأنكمعهظ

معلوأإللممرجلفعلتولببلؤتحلكثمادطنممأ1لمظ1لمتؤن
لمعأمةالعريبلىا

1خلفبرأيصرهوتاآألفى1لعقأؤ9عنكهأبانأقالفقال
لعقداصأحبفانماذندتواضعالهتةتانفقلقار11قملواخلغذ1ؤ

للعربعامؤوحعلهلمؤد1جبيرفأخنفينأغلىااهذاثهمنب

يرممبهاإإلحيأللئهمأكالجزجمةالؤقعةدقميماعرلمعةا5وهذ
تاليفهرىتطبىبباطلهلتريملمؤدا

العرلدولةثرهوعلىآلر1فأدرلىهـفعأويةلمؤتعثكآ
هبرصص

ىار5أإبرمهصابئءامغيجؤيقتيصيأهظت
كانظطكاقموطذاثعهإرآل1هذبعدالمؤئنقلهمتآويئالذى



نتفألمشطظشطزاؤأخو1للطانمافؤدثآنآقتللعردمغفىوتجأل
يصلانىاامعأويأليهأال1تووتقديرصتهأالييئالرو1انلزى

اتقكليةمعادن1تألطولعبمارةعكزادالمولؤكنشطؤ

مولضفوئمهؤل

دالمجؤءثد1بثهؤ1بماالمفأص1نعهقالنلؤ1فلمؤفيل

إلةالويم

إكتأمثظابهأثوخلطبقأتالويىاءهذالالفىاس
احأأمرالملشلج1أالطبقأتماتوقعتاعبارةلتقفأنتلوكلتهاوا

لزجةتحتلطبقاتءجأحبنررتغالإروايةظبالحمكللىلمؤتمثا

فأجنحضطلمتطببوتعألدكلاثتااىلم1تلضحح1المجيال

علىفي1لمضورفيبنى1لمهفقأفىجمةلترصماحباعيسىوصم
ءهشصناإحنيضربوالثهناجملمرللعهإسبنلثهبجمشأد

تماابىوصألحتاو9لمصطمووفيادعيانالذفا4صفلهم
شبهناومأ

سيونالمدلمريةلحبعدالطقأتصأحمنقلقد

كأودبالفيآللثعبيهةبعاضتلىلمحاالمحدمىت1ط1لمج

كااعلتبىدعلة9ذفىسفىمأالحالتكلمدكلهوقألىيوسمت



برلعقمصالفاثجوضىانةووولدئاءيثىابتوليجمامهن

لإلنجألمجألذىايمولمااتقذفلثانهلروميألتطبزورهوفئ1سابكلاألأنا

شأافكذاالاختئالعلة8هذوكنفي1فقلثإلموتأسكارض

ازكنرالتومصمقكلشذبرداودشإوناتطلذيةئثعنداثتىقأمت

ظهطلسروؤ1وقنىوضذقوليلىاتفؤجنهف

خز8مبنأنعأ1الفابريهماببماإءلظن1الثترىفأشما

مماجمتأدرودوكأتاللنسلثبضتيىصمقإكجيلهوايىبايعارف

الءاعلالممنيدجأيلةدومجتصنياإلء1ءعاإسأهملدتأك

دىلهـوهوابنالخيفهإهيملمألكمطفماوالنالحمواصثمنهأل
نحههبؤذلردا1رضمقبرفي1شتنوهو1دنبأوناالمنأقهان

لملفأبرلهعرومحظبهعراإ

فتزىفينألتالذويمباالمولظبترقغيهأاككانلمجينفركعفأ

بلىاوشمالمرايبانوىلدلطيبيمهعنقوليطأثواث

يزليرلدالدولةطشهشورجبنهاوايقلخانه

لعربكافةاقوؤلهلمايمونلهواثظقلخليفةافى

ءلقظاينشلدالمنأصباالعريكلومنعواغإلمولعققأ

ءرداالروأقيالمذوآإل7مهعلمعواءا9عرقئنأفقألواللمهؤلم



ايفرأجبيرالثأسهمدلبئآستئاتجأجتماالقولماخهانيقز
لميهنوإكؤقوةللصاقأجعتذإمأم1لجهضتالهقألالمو1لىنمئف

المفافئاأاتجأجلهصفألىجباليخوبنقاكلعربئ1ابموفة

وثدسلبمالمءثللقضألجموقألوثقظءبمؤثضفيغالعيؤلياثاتأ األأيخهااكانقيضيمنظيكمجفىلطوبياوتخلابنيةبهؤلرو1
صلدتايدالمةطرنجألجوالفمنبملهيصمالقضهأت1ترظاهملعربا

دتربألويمجميرولسعيدبنبعننمألقأمدهووكيفيشليمخحطعلى
اكشهنكفوالموااجلكونالمنقضأيهممأاهىكوفةتاستدنيوكان

يفثثءوهلىا1لقصأمحالماعظوثصرفأثارقممألمةفأنلىالامأضه

يرصقفأمتمؤولمميعصهريفىءلقظكااو9أنائولملىوإراداكتألن
مفصئالنخلابنرقدفيثواقعةلكبئ

قرلنتمإنودواألثهـلىبخماعكلخالفةوحزجمماصنصلمؤلعثقألل

ليميباةيم1وثلصىكاشهقألبهتهانةاهأدصكننلغوثر

صولمجييئنةاألالستلكذن1يريرنالنأسدفاتالوأتلطبئ

الااصرلديابئهوعلىملزثافى1تيوونلمأكالؤ1نولكل

علبندلزبهنتأصبخاعمبماقىفىمنالمؤالصبهاستدذمأ

3سةمإلطممصردؤ1دعقد1التاقصناننرلجز



سماعيلتقأكوزلينعلمطففدصنرفاةألحلكلدامةاجمنك

د1زالمعلىصاتومنساللتةمصبهماصسيمالبوكأثلجأريةوالكان

ووممدتةارومجد1و1طيبونجمشثأنأواعظ11لعألجينلممأصزيثابئ

يزاليبنإلوالخألنضجقأمأكالؤ1بريؤنصثهاناءيئلوكاتههتأصنقو

لمةم1أجلالحماريىن1ووحمموىث

ن1شلتليونكالمك1خيأفاتمنشطسا1ولمماكزغنأضن

بحصااد1كالمسئلى1صلىئخقتىق1فأطنتهتأليفآفىبهضلىد1ا

1لعبيماثجأتدرثنمامعأملةلينموفيسأقالآكزألءفى1هلكاوالى1و

لحزةواثلزالمجلمنلؤ11والمؤثعتهثمأيدضةييزنمهكص

واثلىحئوووفقسويرفئلشودد1رإللمضلؤلعرلمحطلجترت

ةنناثنىهأعدألقالمجصوقو1كلؤصمتلحألداثتىكا1إلتعل1
والمجزبرلشما1وممكرثاليمنكوفة1و1ثبمآلوليةو1لمدمكةهى

يمموهصوبمودامأكصفغث8هذلكلأتسأنماروخط
طسؤسطء1وهلطء

فثأضإستأذكلهبأحئألعألءهعلهطوطت
طاؤسىمنا

مكصلىأصرأالت



حيبابىبزرربنمؤ

ةمهؤبئبنجىتلمجزيوة1

احؤمبنانحأخطسألشا

المجرىإلمحسئمأالصكزء

لمحتىدبراطيؤهـفة1ل

المأوحءانجأولبنىلموانى1كالؤالخهي1ضكايىؤألءؤ
ضنلهضوفذوقأدأدىل1دعأدألكلؤ1آلءكالمفمألوكوعأماكونال

آلألصطوؤإميةدبنءوخلضإوتحالالعرب

آا1الحرمونايثيغيةدإفمالمممنالونبهوألخبنأبئعظ
ازجمتفىنكألإلخيلىلممفىبطيصائمغتئلفمؤىلموجع1

قفىومية1فيلتمأنهـفىرجمابئكيسأنينعصويجمقاك

ايمكلوهلوبإخابثهألصطاءلمنأسليفظصضصأمجألمجمفى1

مقئسفدأمماطأزش1وءيرجممالخضألجمقذلمكبمتلىيخأدىات

نماطوعلهيماملىةخ1رلغذخجنأزقهثىثنأس1زكىحضآلمحبه

ومتنوبأثشطةفأستعأتممةمحلى1و9ثىءهشأمص1طيوبن1لما

4علضتهضغ1المتالصوعليهصاصحىبئثتهضإلجنأزته

لححسص1هأصركلثالكوىلمكعهبال1لخلمعزهمنتأمربئعلميهلو



1

ذلكاعلومنهحأللمةفهلىيمونئىترجثطألنخا9بن

ء1رإلهرىابعلمأألفتأوتموعلى1لميمةنأحديممفقالماما1و

صكأبعزكوال9تذنهـو1يمأيزلإلبئج1وولىووندنفلد

لهوكماصرالوفىهؤلمعللمسأيلىثممصرويفيغفىلنأس9يففه
فضهيتهفممن9ربئموتمآم1ولمحماضرآل1ثمنكلسيو1المثبئا

فىقطيةبنابهحصزلوآلك1لفؤخميزآطظ1دتهصمنماوسعا

1لملولىلهيالشحرجلمجرير1كماثتألمحائارى1دبمأحسئ1المعأركنا
ثىالئ1و1ثحهلمعؤلى1دوعلهيمالقو11وةوالسأد

صمكهثوثلعؤقى1صلدلة1طحقىدكمالخأوى
رسأدهوتالعطأءتأفىتأفىعلةدايسللؤهوجمأنأهشأقأتأفى

لمهلرإلسز1خقمعقيألةد1ذصمراكانهمثأصقافىو1لؤطيةبأثدإلثألم

والجزيرةمصرسألطكدنطماؤسفأفىضقعقشألىث
المباإدوءطمأذ1تسهأورءلممايطهويالملفأخن1بمونجةوو1ثبصرة

ثزهرجممالعولماتر1صموليطهوصهلىيمالهمتنأكرنمارجاثمسبئ

جتشنةمتاصفقأفىثبفهرقألطنعال19ن1فىموذ

تحقهؤلمثأبروالربلهصسككولعرلبا1الموإليسؤتواثثه

وراسهصصتأريخزثاسلنىمحلىالؤعلىلتأبعين1ت1



فىدصلوةمأور11جمايوشصجمأجوقدإلجبيروهواسودبئعيد

لعرب1جحبئ1لمذذ1وبمونجةجمتهقفىنمطابن4كمابهرء1كوكة

نتلمعريبما1ن1لموثعظدعوةنيروبعليرهللصحسالعدقبة

فىلمالمو1خلصلوةاثححمتبهصته

لةبمترلمجميأوكاتبالعىكاتستادالمقعمقثنسوهانا

د1عهلىمربئهعثأالخليفة1يهلمأكعفنه11لمعزر1لهشمن

اعضلمم1هثىآصواخنكتأبوصمأوىعليعطنقبلمهاتيهقبما
تخلبقراقللهمثمأعرهأجوابيمابدليللىسوقأفىاعثالث

عمثىترجمة

ئالكبريىنة1لموله1لمعلقأتؤتما1الذممالر1ويةوهناكأد

دلؤتنردمهمميةوولبزاصرلتوكاسو1عمبننثممخر1والدب

تخلبئاوتستزيربممأذ

لخليفةولممادخكمة1بئ1بىعركاتعمبالئةدهاناشآتبئكالح

ثدخلفأحثذيدعوهليه11دشليخة1لمدلمحلدعهياهشأصبئبم
سأورجعأنيفأخثت1ثجشمهلههمتأصرعليهج
وقألطعليهحهلىوكأثؤفئلمعيمادتةهبلىورمريصأفذ1ذذ1غأ

سألؤصلهعكلىقىاصثيئسنأ11مرييئيخابمادرى1



الهذإفىلماهوقوملهلمجؤبوالعئإيرإلمبزدفىطممأآ
تاهأفى

قأللملشمكصشكوللرليألمحأبدع
يغإللهمممهلصابئهرسووذأءموااكمافىقرلتننلتقدبماوانمابهرنأهذر

قوماورمنواانلجابخغهنىبئاسامإلتهمحواقرهـمزإلاتترجيثرث

وكالتماألمهااهألواناالوقدكاتايهمأرةاطعنافقللفيا

ليهفيصهلل7ةلمعوقأكابثهرسواكلصماحتزبلثاتضلرعألئ

امفلبكابلهرشولىاحعابوهنفقالواناوهوشتإنيامهعكمذلم

مإسيطعزواجرلبضاابلهرسوداوصمنلطئهسولمالاحتانو

وكانلئهرسوذلمنصأليهرهتهفتوليثاطاولعاتمنذىا

كلىئىفقاابلهسوموإلمسلماننفتتظثشهتبئقرلطزمافىدىا

رةفإلعوالمهنظدفياويروىاتدبيتمنمااهكسدمانطالمطبىا

ابنص7الكفقايناميالاهذإيارلجلهفقأل8لدفىاجمضة

رءلجمافقالدعارةكالمالمضالمهدئدكلرجلبهؤاقوفاالفيحمئةعمان
اصش

لمئيابمفهبالدمزجمأيدلالنمهفانفظىوموكلتقوكانالنتظرت
بينصفرنهكالتاالليثىزيمالمعبئجففىيوالىكلولميهناووى

لهأكللهلهعموفىلدولينمنارصكضبنكرديئممحثاسيمانماوجمأ

اتدفنمفقأالفلطروورلليازعصلهفوخعهجفرصوولسنءولرا

عنهلمحتعفيتكناوانثنلمعضرحضرتوانجعفؤدضفتهوالل

عأضاهأءدلمامثكجؤكألمولهذإواومأافىمتلمولىوالشأوتجها3



لذىلكذةمويضمعههالووباءموواومآالىالمهتمايمر

يفنلالحأدلينبةلمو1ليايرقلمولىإلبهيمقيأللمرجالعرعتبفاتجثلى
ئدالتقؤقآلئهرسواللدىلهيناظكلسماتنهالمعتقئروكمانما

مامجلالاالةلثكامجلالثهالجكلمبماياضالللهرسونتزعهافافيفىفونهأ

لرحالاكالكلطةسيطجللهبنعمإللقالبنقأزنوارحل1نويرو

رعليفسمدتحيمقاطبنلوقتلكاوهوفلمازقلهدبئنأخص
سايمفخنهثوسلىقلمكاظدفعلزداعفادخلارفئلثذحتىأ

ؤفثلمثشافىوسأرلدالعفووقدأثعذصةارليكوليأءقالى

ساكماإللمجنكةذامزعليالمجكأتلؤفلبنإصشصلفمكناألثشاوشبىء

للمماجمتهوانتاهواصماتلىبىين1وامم1ؤكاتاكتيلتولميقنان

بئصويمبراكناسانيروىوظغشئتفأخممنلثهاثكبأدلىا

لغثمئضفاعااوفىليعوياباضرالللىغاضصهفقولدتحيمكانبن
ا1بزجمصلالخاعرلبأيقوعتاوكالالألإلمدوبالعبيل

قبلرقألبأؤطأوالثهلصلدتالىلإلطوالثهلكرزرىنأقافىءذتن

طمبماورإلءااثى3واءارصفضنصرزلال

مورصكلالمهذلىتد

وقىليثهلضأصهمضعألعلدلدركنالموالىاكيآانا

وبزوآلثزطملغجمإلاأجمألثؤنباقالربآعنألصاةااكثرللىا2إم3
الوعلىإلكؤالألشدلمالمالفالالربجفأةاجبيروامتالهبئنافمن3



إلنأظرنملمأثلألفىرقايم1ةهذدامثألهقطنأفىلوأخذ
كلطمىلبماعلىةاايأصنجفى1ىلى1الماتأمزعليكويظهر

هصىووتغتدووثققتذعتلعرباركالتمانةلم1ولتنا

ءكالؤاممالمأصانجأالموالىلبأللدانبؤلاقوصوضماونرنع
نء

وكالهووضنلعأصبىسأتطينيزدولينفىممتهاعحصرنجى

دالعيةحرجامنملميوسبؤإميةعربا

هىتهنماموفهيمنهخهبالمؤجعالدالذىالمقميةا

ممماالهثكئميم1شتألتألمجنيصجةدف4إفتهأينذابقالرشة1انالمة

محمانطبينلملطأمميوالفعكدكااوسفدوالمجيةالجوووالقسوة

حلهبلمقافغثللظذفىاحتألىرقريخأالمقصلىرهأأايقدرع

دواريئحالماظثةسكصاإنقثؤغصبهداللطهروذدظأاطى1مصطف
بعدمدبهماوقألىدينالرلهتءالخلفأسإسة

وأنهلاياإيرلجبيعةثأليعتعليألطل1إإستديئإسةسنعك

ينلىصرصالافىزققتليهةدفةخلنا1وسيأسضاطدتقمضبه

لعععيماسةاهذرنيرييطعمزنثهطفأهنعموروفىاجما

افهلختالثاانقالبلقوايبلمجلمىوللعبؤلممالدنمتنيردفضلم

536211صهخبمدرأبدوأضقءأضتهلويمىلهيألالمحثالدليهيزالث
ا



ألاسىفيهااليمصالؤلمثدفيءسيأسضالخلفأ1ثثلدالثتابئ

وكنصرلفدلعهإسهيندرر9مأالطبمعظتصستثهثكامنوالدنأس

ماموتلفاونظاماوقوامأذةفأرشهبى3رفهأزعودرلةئة1الجل

فقاللكفيجوم

نىرإسلالولمراءحثلدفىخداوانهأرسكىفأالمحنأهأعورو

فأرشنةىلميأيدى9مخلفأءجثكمااعريبهعلىكوتا

نظمواهألؤيال1وأهقديهىولفرحما11ربقالنطكأو1دسأضحيثمن

بهأوسبهأبهأئىممتأؤأمؤؤهمالفأوزرامرومتيوبفأرم1وآحرلمت
االؤبمصفبوءرا

لةودأاذجةلمعتأ1لعوبتة9ولمةأثداثثماغيرموصممإشتأرفىت

ةففألىتهجمماس

اس3ايبمصفلبئء21ئراولمةشلباللولةإلمؤتيك1ت9لفوفىلةو

ظفاعأتووودصأدكرللى1علىمههوخمطإلمحفطررظن

المدواسالبأبوبهلتلمغة1تقاثاإدحإدبةدهوالارتير

ايربمصفىالئليالمبمنم1رأد

تآواهجىيوالنظااليرصكشدجمماالمرخلرىقهالثكبرلمأا

الموئةلدرلةهـانعلإلحإفيت1ونآرضمالةدولةإممابدكللةدثى



ا

اللألتخفاثممتمقلةمهيماتحعاعنوانأتلبئدمثالمليقاظاا

ومنهالبطثىواالقكثبنلمموالمحإقإللقيانةونهأالسالهلى

فكمرالعنرافاتصطأوىهانفىوالابضالرصوشئهأءطفألقتل

رلقمطوراعنوزالحدضجقاوالتديلنجلخرطعا1وضألتو

حألهأاطثةعوبهمتننهأبهرديبناوكأن
العنواناخممماهاناالمؤلقأللرمظ1نبمالمقوستهـاللا

والعنصإللقودتغلبفيإطرلطعدعئثدةيرطكانلملعهبأما

فالفةاولىمنذالدينباستهأنةمرحقهصالديئورحالص

فىفينآطمقصبالمصضتاغاننجابثلخالنةلمامحماوئهيهروء

ططذفالكرولبالببيضرجمنكاوعأصلعهدلالهنالىو

لزير1ايبئيضلىنطدأبخعيقيميرتإكعيةنلمجبئالعاملهلبماد

فيهأتناثأالناسىتدنلرايقوكلابهعبةداظجمابهياشهومجتزا

جمارهااحببنلمنورثماوقإلعنل1لتهبليتاووهدمطكعة

ىءنحضالماجاوهارالجزءواصس

اللعثنادظألفخرنجملكالزيبرذبنليةجملىلا

فتالمالنواميشولهإنائهإدذيريوفيظءانزيستأصووكادديلب
لزلبيافاكلؤصر8لزلبرنحدافىيعلريكألورانهباللمدلؤفظ



كللبرلزاثأدطأ1زتالحىإلزإلدةالخنبئعلمجبمضاامة

ببرلزاقآفىإفأمااالديجلالمأعرإلدتاريخفادالهطصرت
فريئذممتوكفىممهبخثيتضد1ضطزالىدزأيألكعبةوكونه

ىمجرغزلمؤلكيصالزئبركالبئاإلدةالمفئللمكعهةركاعن

قالىلملكبىانكىالمحرمايظبثقؤسدمالةالجأههابالضألديط

وطدمإلبخنيئكعبشضرثلللطخإلح1وانهيكوببينىهذابئتن

اتيعتيقنيتوفضللفألنأظوفىعبأرتهاستارهأبيأ1لخيزتقأد1والكعة

وجعللمحرمينثماإتلم1ولهاالليينلمأنةالمردالسالبثتؤخعن

وكتافيفدلةثاثيربئفيوتخلغأليهومرمعمانترضيينر

امخطلظلوينوإقعصتمضيكاستهانتربألحماضعاينها
مروانرنخرجالمدمنلبئجمةهـجايإلمحاسلؤلسلبرلمأابىفوآنأ

الزلمحبلابخالستاصوصاناقاعفاستولىألمجذوطوعليلملدو1تجهضهبما

طلبغظملكماراهمرلشمطألشملظانهالقجلهأمواعلاظلم
لمنيطلنقالىهأاعرولمحأسأر8رولنبىعلنلوةاتركنهلم

هلكماأيممامحانهدأبمعبننهيااوبهعوازوسهؤاسوء2نججويأا
عا

ضصرر3لهلصلهمالآاللذهالفاوفاللنامر3لويهياواصالحهاوكنلر

3صعقلىثيلثالالجزكالملثأثاالجزءصت13اطبماورإلصضبهاليعق



1

علىممطالئأالموروسيلةالكطءفانضفأتخألمجأجفئكعأكاعن

شريطكاللعدفىبمطلهانامملىلىامنممم1ثزلبئلزلبرولعابنا

لملكدزلالنجعمابا1بئغذصثأفأذإلحنمطايهذأصدئىفىكلاثي

العهباثظاارإظوولباكىثفإلمبأالزلإلهبن1فأثالاضتذ

قالماحفيرفوقم1ضيطزلىشمرثهاوكنومحابمعبةاثافمالحطمنمااا

االمنأجئهمأللمجأجدمأولذلكاثتبأألعاوقيسضأصنهيرمقمثوكى

عابكحماشلبرفيادهانانثزاة2إلبزالخوجعكواكعمرلهاع

مااذءالمبغااتإلفعهمسأيدظدالتقابإحسىالعلضالبشأرى

وادقتلقعتمالصض1يبراناصالثالماالويمنمهذإحمقثهإللكعبض

لللئغاآلوالمارظابستأمركأاطعندهئالزلبربئكاايمعمشاإلستأمتعلت

زمتضاصألنمأكانامؤكاثاصاألسعمالزإللمحىلمجبمادانماراولو
فضوقمبترالمسإلازسهوالميركعبضتحإالمجافيالىمفلميلىمعلإق1ثجق

نأ1نحقيقحظوجبكبينىناأإنأالللمكعؤلاما

نهاالدتنيمنثععأدكااليمثتغلدمثغطعأ1لهملحالكضصاظلملقكان01

فىافيسفىلمألملثعهبأكوعبأدعسآسثأطيخابىثمااللتاثقأله

دزثاكاللفقهأءلبنيقولنوانلقودلىوركألىمالجدوإدفهؤىبئلمكالا
لبئاصدإثلمتإلشعبىمأ9ماوقأللملدضبماااسميخترفئلمد



فيتألمحشالمض1دمعيوكلؤ1ألهنبهركلوانلمددبخلدليدفض

اهنامثلمرو1ثءثؤرلالققنموهوثالحنثتهأءظعفلفأء

ىكلقاليم1بئ1خرإلعهدكزهذأتحفقأل4اللمنقطم1ثيصفيالعبا

ساثآبيألهناوايىإثاقنهالمخالكا1اء7وهابعها1أللقاألعا

آلولصماجدفماىثشقلمالأللمؤلجماالتعاللثشىنعاظمليئفي

لترسثنبمنأكائاتاهرمحهفىيعقوثكيرتاالوث

مرالنهلمالبوسئنضعمداايفابمو3شنضاوشتتبخايوسقالمجأجا

وهـنئثةشنروشثض1يظئإناوكثضعفافبنعتمانبنئإناوئمئه

ناهألسنواتمافزالذ1روهـملمالعمبابئسليمانوشنشالصأاثإن

نإلحمةاليردياألساتأدممثيعاألجمإجكسأكعتهـإلذذل1وهكلموع

طوفيقأل

أأصضلطحرالجزء1لماكعمممظ9دءلبدومجنرراسهلم

دستهولىلبماعمدثهلهبالهبالقنةي1ورل1هنافىلمؤدصستنماا

دآلالمعمالعألحيلاحدىاهومالوقأيمصثلهانبمهتبهنبمعل

هـتروكيرهأثالطبرمكافئمرلبرمذلم1بخاشصقتكرتألطأفالت
ئاالالمرجمكنممأ1لمولىأوجملمولؤتة1ثلةلمتد11در1دتأويخمض1لمطبهأ

ثيااءصولة5ابمةإةلىايمبهل



اطكغهةفيسرطتهألروثمقظلهلىهالهسألمحلتنفم عمبماطهبخدلال1نبكإلبطبرلولمدإلصوفىأيخألى لىص

عكعبةولمؤبتأ

لمهإجمئضبماغأألن1وجظلريمبمعمنأ1نول
جمامماالمافىعبةدهابمنبرولماكالتامئكلقسة1الئءالزدإ

لمجىة1ن1لمحمابئمأظة1اقذ1سكلتالقتمافىمسياكلتجصمن

ءامممطلمجئدلتننعليضئااثفىواثلم1لمجألحطسالمسط

قح1ومئافيوطلماواللالمجأرآلا
ولحألعوةمرال1شكقؤلوثدطنهلمريئمأنقكما

لحنتتازقهزخمايرجمهوصلو1لمعئل

ضألثلمخعذ1كناذصأ1جبألمكياالآلؤعطانحق

قالمولملصزحيثهضلحنريورلتيتاذث

ومعرئمكاقخطكنأتثفىغاعنكلية1ثروكااهذدنقل
أتألببانجساتتيزو1لحظدإلنترمشنأنلمجىثطحمإلغاق1

الماغإدينغتدثيمثهماتبالدبةادلةيأومنظاهقلج1لمهؤلمجالفأ

جماتنهالرالألتنقالقاعالمرتينلمحد1مابنفاقأو1ئل



لىقالخهالفضرإليماتاطفا1مثألىت1لعمابانافىؤلهوكضل

صمحألووتافىهرحبمارر1خزلمحدما1بر1واواالنصلعألص1

ء1لخلفارتايئ1عليطذلدألتلوطنحزشاتوببمالخعبلىبثماقةل7د

ليثيد1جأقثأس

ءوتاظرصدلوالئايضعلىث1ىووآمزأهؤألفىوولمظثقأ
أ

بئاهلولعأقألظهأءظمامية11للدشسباستهأنمةفكياحمىكأا

1لعقلمثايأصاكالئمهبآلمفزيأنةفىثالسعطسهإلظثيهكفون1

اص1لخاحماعلىثاعثماثهطدنقلغإممهعقهىآين

لمبيد1اللزمهليذوهضرنجماجلتمه1طحساالثعقققأليى
اأال1هيرطومثدنكاصتحفأعآفىطثولأتبهمعنئئاه 1

في

فدنأمتصنذفاخمهنماقأفىتافى1ثعؤتكزأتظفى1جموأمذيئفىألو

بصلساممآلطوجمأفىكزجمةيالهؤعهفىبقضمبراسهثعمامهعن1

ثما1أخريقافىمرلهيمافعالؤنخايقمقأرقةبليبمهأليك1

نفألىشاثعتنفيماستقرقأثقرجم1ققثهفقأفىدينىكمى

فالتالدىاهلىكنو1لتادليكخصنقضىضالكؤ15ءالوعشى

ألجذأبرلطوإلصرفيآ1لؤاقملجلىمىاربيناثلزى

كالاظعيوبئعأمإلى1هلموثوربن1برمافأمأ



3

العقالفرولمنفيقؤلاكثرهالاتفممكلمالنبؤهلخلرفةاالن

اضألدفأفمامأجمتشلقاادسفأنحتلمحأعطتعئفياو
لعبماسثضاالدولةفىالمالصتءطزضألينأممققضاوىبإاهتا

مزلحأذابألنعماهولؤابااعصئيهلذىتحأاوناالىاماثاأللمجأر

لنوامثصلكلمؤلمتبماناغالءاوؤارطؤشسثوألتلعهإشعشكير

الهكييفمعاريميملمجألمالهوء1عيرلضيأتوالواليالحلكعمطنكات

فيستفاأجهلكأكهشأماانمتىلجهكاقةنامطنلؤاةي

كثفىآلاشماممالقماللظظناهشأأومثلوئمارإلداوجمويعنن
تظوجمنهممماصركاابنمأرةعنشلهصضة

بهروجمثطاعىإلغفاورجلينبهفنرضىاتالمؤلمتنلىل

قاوالنادرعامألؤءلفائآ1وعةذطمجعالانهلموال1هيممموء

مطريراسىوابمتأد

واطعنثماطأبنأيمصكايتطذحصرنجتبمظألوبخصناصرلئرافيض
آلقسىااستدعلمالؤالمودقندردويخوالتهالقترساجترالدىوو

اميةفيمنالفتكدؤخابهموا4امداممطقالوليأفظمو

ءآلأارلبريبئأرشلفالةايأصصأئصفىصالروب

يسيروااثاوصأةمعأوداافىانهيمتناولعألىدةمعه1و



لنالشاطيمفوالثنمصرشيعةمنووكدهنامتورضىى

ءضة3الؤخلجزءرثالصبيأت

لمؤلصوممماظمضيومقدتقداكمرطيةشنكشتجك

للمفعلملرعللةولهومهأطألئعدللمجلعهأيىلبرامع

العألةفانبأسيشاطةلةظللهلألدفىنااصمنأتفديخمزبةو

خواهوتفؤضولالعكائااصاواذمندعايصثلوطا

ءترادلثألجؤمالىااهاألجمثرحمثدحبلدويرظللص

سالميمابهلعمبأسببفعالمجاميةنأبنلىوجداذوعلظ
لىاألئمفاصتاوميلألعطمازالعبأمميخاوثلهإلمانممم1ضقبوا
رفيالمعألعزئةءعرلز1بعبماكشالمورخيبأسوكالؤافىخروهوانةامرا

اكسل1صدرفأذهـيبقالعبدعلةفىايةممأحمت1لناقيأحدتطيحليع

لعأكتةووظمظءواليننك1ئفأألؤاعأمنلجأسىقاآلنظتشئئمريؤل

سالرألهـؤامورضريإنالثاومع1بتأرجفاسمفأاهالكولمإممشأامثأل
تابأنيمنمعنمأكانأراسكاهوءوألضلثافأساصالغأ

اعجدوالهلقطكذبببنؤتلئماذويهنصجأئأبةوسلطزملل

مفوكثايرقلنأ1اثوكنةإلمراسكلايرافمثئومأقأنعتقدالولذ

مفغحففههىاشيلتئلدسفوونيطمقاسم



هـكأالنأكهومااللىوررقأبالبألدةعصرهووألبنوالعبأشلؤافىا

اإلمحإطزجمكمأكانعليمضقيخمفالوقهعشالموتونحملحيؤةا
للموتلنفىولأللثاوإلتخأص

هنات2ابمإنهاوالصءلدنىامردقثكعماويةااللموالصقوللىرجمأا

فىآلالمدبرصالمولرقايميميمامنمستافىمالىطأإفيلرسأالىااأراقعة
مأيخألف1فبلو1دصبيأندلنساءنىاصدنهأقهكوييىممايركشإلمؤارء

ارطاةيلدرآلوالصطيطىصأويةلهجقوفيؤوضه1الموصخقألاروايةهائ

إللمديخشيرخمأللهضالرجلئالثتنتةفىلومماعأمرجمنابنىلعأمرىكأا

لميمننمم9ديتهالهامالىهنبهأؤاتمرصوآيخعئاتهثاهثهأطرئرف

لىلهوتةءبراوانهمممزلياأثكإلمدلنةطأغهأؤآدتهفىخل
ليةلمد1وفيمالنهماكةالمحألثار1ويخالمألحاسلغروبمةلكر

بسلوقالماجأءنكتأبهصتأشيحفأفألنأنعأءتاثىتؤمفوص9

هاإ23ورلطهمايعقولىويةامعأامرةمألعريإلثالعل9ءاجأأليمؤجمؤمن لثأثطلجزء11

ىالفيتحؤيغاوقدلهاياإهالهرلماهثالثفيلانال1دعبأغطألفىفالي
ث

ظاالمبئهوالغمأيوايخأاؤالهالمونوقةريخةلتأدىاداطيا1نالمؤ

نالمظضإلتمافضاعتذرضنوانصبهأنءللنأبقتكلةنقالمومعأ



جذدألمصرلولجتنلداطلنمعأويةاتلظق1وودهأللحدذللثكت

كأطفالوقثنيفلوثيمأءلقلبهقأظوكاث

الخذتهقحاوم1كانذفألمحاضؤتغأفىمنكتآقلنأ1دقما

مر3اذاكاناماوإلمثألهبهالفالامتؤحةلىنماكذابعطألبئافماهة

ءاوهأثغألشأثيراءهواعفرألختالثئاوقعآللثالواقعةوكاالالهأفىذ

أليهماصثئلفأثتفتفيأيوذنالكتبهائافأمفألألتممأيه

ثجقممأيكاهتئئآءا1تنيثئقألظأبراىثرجل9لؤؤ

اوهرااسأثودتبولهالىتإضأارنفسهرلثعهؤلدصعأوبة

بهأواكلىلحثماحاد

فاجماإرزاللجالولعقلى1وطغينختلىالبمسممتلغؤن

لمولصتوبنمنهنن

لمشيئطغالوثميتقفالوءمفأكالدطوكافاضر

وطولهصوحلىيةلبماصمعاوالعمالىحاثنهأفأذكاتلمولفا

يستعزبفلوفعيههتهسثذممالملكإلمرعمد1فىفكيصانأثة

31دؤابررولووحمتقتفيةالمجأجفتكعىمأيقالت

3الؤبرصعفرالجؤء

اابنايههفاافيممكأومألتهقلص1مأئةلغوتمك



عمبرالإلولتقتلولمقوفأنهلموشعرايىالعبأكلبئاالقايوثإلعوةلحظساقا

لفععهـلياقأهذافىالمولعترثالههوقاالالسمايةدعدبغمأيحريما

الععمتنطيعمنهومجاضذالذلكثمجتأوالمولصاابمصفلؤبخرالجزء1
والقسوءاخممبراعرلثالمجأجثإلعذرواجدرإللمحفوفأتأحىفألمجأج

ألظألتودمأتالظرتلببأنكطوغذتفىجمثلابرمسلوفبتملزثيمأأ

تفلصلالمحىفيىكتواةألاشذوطاالمالكاتغدؤثقأا

سئالعلخصوا1رغلثمفااكينسعهدو1ةولجضيرنحنننأعليه

تأيمةللتإلجققأمتطودوأل8يةالعمإسثلةالقهورئاؤلذىمسدبابى

بخاهبيرةالممضويىددكدطلكلهيبهزكقكانو

ثقوضبرامأبهرفهكلجدلمظ1لموانأبخبهىمأوغاية

بخسالالفؤنمقافىلئدتأفىسيأسضالفتكأىاالسبأسشأللىنفعقووقد11
ئينكأ1دولصثتعبمواشتماومحنيرإكطلمحنجنبمكنمكققنةلئ

دعؤلىثظلتإلطذثفللفتكالظلوضألش1لمجدممالعباسيهسأحة

لدممرباكذهأالوالئهليبمحيمثاعنفضتزاصرادأ
غنهكاصنوالمرجلخبالبطولةثطني5دولدأل1لتئ1لمول

الجوروالمهمئذةمنالؤاغانالعمؤ1هأختبرآلمولث
يقة1ممكشولجضأمنهنذونحناميةبنىلمىلمهأدرا



ضصريقتطمهاليودممهولاصداقىاذوافىيذلمجبىرإلعماكقأفى
33ةالثأقرالجزءلمرواجهأوصريفأهناويقولصنأطأينةالجأبى

21ةمميوسصبقبمتاباالمحزاجلهأواستند

مناورعلكاليملفنمكمنواخلكاليمةإلمولصالفأضا

صاتئنالفأضقلظأهرثالمينمهأبهذمتللىاتجترفديأض

الىريشللمواغأبهشفهديثتميةرادشألمطإليوسماماكلوفيا

يخاوقدطبياابينليىسبىإلخراجبهآبالحزججهإيأقؤو1سأء

ثنلموشأقلتهىيدمصرتاإولتهثفي

لماللمولقأ

لىثبثانحالمثرمتيدوصفرمقبطيىسوئكلألمركقأضرلم

جمأتالىموالوثرصعاولمدكانالطرقا1بمأيئينلحزئي1

صضلوبهمغلواليبماعة1ثعأمالواطشيةفىقاليمونانهلبعتىا

ورهحمهمودبميمتعينصألحينويىإبرااليممإدوسيلةليماالهكى

مجمايوكلونأصتفليصاماتلذالكفيإعاللهكايقمقى

ىاتالحؤئيصنلثئاضذم1ثمامذتهلجأصكأصلنفقون

الدلشللضرلالمجمرممصرلبرنملحزفياهكولقيهوترضهةمواكاصن

عظطروهناالضهلىةلمجمغهصنهاصالجؤرولميدوثمعيولجئمؤت



مسقنذا3و3كااللتاقلجزء1رراسالظميممثلتهنحط

أ3و416صالحزاجلىكتأبا

اخيتيىوالتلبيييىإلتدهذاباعظومناصذسرءاثثهبهبرإهل

غهبدمأويينالممهالمقيةويرفحالرسثعمدووكأدابوبرسمظ

وليقدهأمىجبؤالهالمولنيماضالرعايمااممفقاألموالكؤعمالهءتيهيمما

اخلخهوكقأباهأترمجمعونماالألموالهأماقأكاثيطلبهدالرقاهناظ

اثآببهزليناةكزالمعظرفيهوبئؤعنوقلبثأثأةءيأقإللد
كألمأثأقألوامميةطألبناشأنفىةوجدنأفيهضتابعهصوئهة

بقولهسضأطبهائأل1عمالهتبدعهلرشمدايعظبوبرسصا

لورعتعدلمظألبمالجلوكاايأاميرطوصنينيرحلكهـثهفى1قلوتعرلت

لوبظأاىيرشالمظلىصمنلوف3رتثاصنمجلمبماؤإلعتثهطو1لمجمب

براثجلتملعطظترورعابمعنكباتلمجات1تدصت

نربخثالظألصومهظتنوالمقمصفىيمعيزبكحئومجلسينا

الآلاؤ7لعماعلواصئنهاصعلظلواليخزئظظمهع

راشاكقلمىيومانضايوصأفىلنماسصورالنظوكآتجلىنثط1

يماالمحرنضهصركتأثا1مئالضفواالظلووعناثثهتناهؤإلذت

36و36صم



إللمعروتواموتبألحقفقدمدعتإلاليأيوسماكرلىصف

صاحبلرشيداجبابهزولشأثعلىواضذتالمناعواجاتثت

سيئهقبتزدايانجىلرجماها1لمفأضلؤبهبرجؤقكآل9بممبه
عؤزيئالتصرمحنةلكذائلدرمعأن1وبملغتةائهأل

عمالىشنلىااشولظأيمالمتالثلىاهثئيأىإعماتوئمأهأ

لمشبرلىعافأسيرةأنأظركظتولثحمشمدلوا

لمحاهكصوالكطايهازانيصجيوالطلىنماولضلمفأالا

هصالجزسالمؤجلىملهصكمايخةأعتقادهةثتىنخوهاعنا

لمتهاوهذلثأقالجزقىاوقولهةئمتقداإديرلقولةشأالمذىا

كصلجمساواحتقأرطمللرلهطميةتحصبشاجلجةركاث

صلإلتقأصلألءيملكونثئمحوهاوط1لمبادهلافؤغالير

حزيتىداألدبتأنماماالسوالحرفصللعاحماطافيسعؤلىلئا

إصالصاحمماكدىبموكؤر8لريهنأومأشئيناضه8نااخقتنيمما

لمنأنتمخزانةانما3فقالةالجزدهومنرمأعيمقماعرالهاسأله

اترألمجزيرالثافواعفنحاصفنأخفصانااتكثرعلينأكثرنأعليكص

الربابئمسعذغعغإلموضبمفىؤالهذلموكالهمعثت
موااإنإلخأممطكيهماستاؤاظناممواعلنلتصوننطؤ1ميشبخآ



3

الوصطلقأمجتواعراضمأ
لجعىتقالفأروقظألفةفىادعبددتمدنهلفرالاحايقض

ييتأاضمومهاتوغيرهماوقالووراعوثلرحمقأبئكعمبماالم

سنأيراضوقتئهذانجقأطلغيرلىآىلغأروقناصإللثهبهولىممكما
ددقأصنمالىبهتاباإلهؤاجلفا7مدجموالفقمورضوافعمكمزلقؤنماالنم

نمأكالؤأفورضعتئمااوالجزقيشكإجثضتىكاطلفلإلكلجتؤن

أعنوآلثجغاللقأونحخإلقأوزادلتاكأدىبهثرتكلواعيهالزإلدة

اتاكثرلحعيمأأؤلكغهووطأزيأدة3لجهأبقدؤدهفاوالجؤلةإجالح رآلفىآلممرلويمذكسظيآرالىوقابئالمسكثأخففناعتعأثوولؤيأعليك

سعتندللقاالعامسعإلبئؤلفاها1لمحأضثضمميواإلعالمه

هانالمقلىت1لمولفأثاعلطحبأركماعأدلمهضعهحم1لكالءجمظامحرالمولمفا
نمددصكلهلممؤائاصلعاااملحمأحأوالمدبهورفحالغالمالرداله

تألىبئأنإلميرإليهمهلجضهعفقأفىيألثألوبئغأاتسعيد
صافابمريرأمعتماءإلميىلم2جلالاأالممأرتيفالالميرحفؤثغه

حمظائهلحؤاملمكقأاللرجلقسوادثبعتأنطأ1بعأالماسعهيافقألىء

لذىااعمإإلبلألهأهماا1لبضاللإل9ثنزعاللقركألترمأصضأج

لمموتعلدذفىثتخافأروقاؤائرعإيةلصطبجمطلينن



تقسمرصنجملجلجنداعلمازكضماقالىفأللعأص1بئلعدان
ابمرسعهياواغهليوبارمنلحنلصةتبهتبلفأكمالهإلدبين

صةلدىلمتناظثمصسكلىألفةاكزبنآألن
لمولملطكطم

لمحممالىهأوااوحمتتدلىألمواأدهوجصرلمفىع1سنلفأءيمتبوث1فطت

لمماطصأبإدزالىإةحأفىءدكتبلجيدحولفألونكيض1ي

هؤكاليىاصأهؤتولمافيكمالهزليمادافءوإثبيثحبفر1محص1

ءضهاألبملجز11حضةذهمإوالمسلينالبثقسعوأولبألمأفى

رلىكلمجااطا3ضيلعزتمالقنإلهأحمماءيةثإحأل

نلؤكطثىانملموبئ1به2أصرخلروأيةكااطذمأحفننقلى

أئضقماطخبقالدجعاواحذمولالمولمتما

كعتبانمازهـإدجمانشممالعمشىعقءصأردالعتولي11وفظيرهذ

لموثباوللشهالطأيغةنأعألدصبخاحمألغفمارىلحر1

حمأاالمبإليمفالألالصفماصالبيضأءلهاصطقانانكت
ميتلىيهاهاالتهأثتاكأبوجداقاليهبممتبفضةأوذ

لياالمنىلقدلمرافحمصلهوصأ1تجحءلطلنأفانأيمهد

81ةولالمجال



ثهابلزإلدلىامعأويماتكااروالةهنافىالئىالةأظراص

لداونمذفىلهأولعلزإلبهنلم1لىالموضايظكعفاملاتلهاانإلبهف
لملقورلهأيةغيرمأارا

إدنئبهمنتسوألتألثكلفأصالمونآاثأش
اراجبءواحالبنالصيممعهـجمنمىنجماميةلفىعنلندتهلد

لقسهابخليفةاكفىتممنوإلةإلمصأرآتئ
رصأوقيالمالاشتتيابهمألشتدللعهأرةاهنفىليناثةثأثأل

ابخليمةامرموكوألبلفئؤدقميمىاليلعمال1أن8فانفيلمفشه
موضعهـاألصعهأنلخليفضولملخليفضاك1يأديرسلموالنجمصلغكلعأمل

قأأللمولص

وتاحأوسبيةباتةموالجممفىالحهلنمايبكالمالنفا

لطذالماكوالعمثورواآلوالميدقةوالزثالحظجؤلزهمامصما

االعصحابيختتايخاافيةلنفقةلنلظاكثرآلجزئةسالطلما

نأعفكللمجيمكلكؤاإلسالصفلويهنلدخلىنمةلمناهكفاضا
سالصظالمبوهصفىرغهةاثليالجزلةالؤإرمنلسالبه1وغالطلىا

لميجىواقتالبئيوسلدالمجاجذفعلوادفىمنسال3لجما1لجزلة
السالصفأسرإء1لثهرفارتالوماوصاسانفىلقةقمتةبزلمن



جمواالمعفرفأفاومأواسأناومهثيهالبتاءوويردثن

لجزتيمفوطلبئلعمالظلصايمنعمعناألسالمتةاواضنجمالىا
ؤرالجزءاكجصورألساللجال

افابحياثيإإلسلرؤيخالوضملجزلةصذاااكوافع1هاثابرالموفي

نااللثأظريرالليناىلقلبعكارطاآليآشدبألمفنىامتمؤبنقويئاأل
جلميأونف3اابقوااتأقحالئبرجولمإؤعلأسجئوامنكفا1
الاليحضورحاعلىقيةباملموافألجزيةذلالسالجمصو1طقاأللثنا

لمرلنهضيخوعثهؤلعأب

صترالملكعنتلدقيعكزكفراتبنديمتالجزيةعلؤن1

كلمايؤدفعيانلكلنممدحيألمقمولضمنماصذبهأآفالمجس
لوجللمجؤلةثاؤكمىجمنللصمكررعوتاثةكاةنليالمالسثئاممظ

ملدجمأاكاىظيخ1باظيرعرختنرا1بخالتنعئماضأجبميما
المفلاالؤ1اتوغيرهألطبرىواذرىلمحبفكلوتجالالمحظأمابئع

تسلحقاظثف2اوالماللماقامؤبالدفأعنابيرفى

عليهاضعما1ولحظألباثضارهاتغلبعآلمجؤقيو1عقبربنلجيهة1عئم

صلاكغكبينئمئحقاصلأثلويئ1لج1باالعؤوبهةدتةا
يهودوالمجوشاثااثظركطلهبألدكااطلهاألتغأفيألنلماوكن



لمقى1بخطرةيرضونلؤفىيواثابىفليوظوزصجثاأب1كالؤأ

الكنكزفيوالملمبألجزيةلؤ1مطألبينلكواتخأءطرباولذ
اتودضمأررقاوملإلدإلسالصطاجمأتهنبلنضمزكفأنهلحرب

اكيرلمملولمالمسلوودضلينوسىو1لمرءلركهى1لينفأصلنأل

واللب1دموضموفمشاكانالالمزلثةوبقىولمألوشفصك3
دإ9سلألصلىدزاووالجزتييا

تمعلطلمويهلخلثخةمدئفىذلكلصلتيئءسناممو3

لمثظعالتنقببوإلبضكانابالمظروواالمقمىود1اثبنللطييفد

بعأفىإلبراالندئتفيمهنمةفأقأ1نيموربقأ3لهلوكيئهذمتلوغك
اشعساأليأكمامتلهفىوخالوامكيممغرزبردطلحلخإولودصكا

إلجزهةعردصنلىلمؤجماهكاشلوكبريركماليمؤفىاأممتا
لرصعنوباثجواعهبمالدزىهلىامراةئامميتبرنوضحبى1لفز1ءادمفغلج

لماملاتأريخفىأهومعمحعيهمنريئلمجبمكلضننيخإلضثا

اننصلىيبرجمرلينجلمجأجمتىالحلجؤحولاققلدلمألتنالبنث
الالصلتأريخفىاشضشحؤدثمدبرغو1راقعة1لجزلةيأمركابأسقأط

العليهافاستطالمآ20سثة1بزلطةلمسلوابفيبينغللمأطذك

ضيعكعتؤنماماممشالخديفضفيينالملطفىبهطتولفت



قعيومأوكاندتخشص1حتملتحتلنىلمناوالقضضعلديزلهيال

معلعرلمااو1عتتركملؤثفاوصساناإسرومأفعذلكمتل

الضافىذلكمثلم6ألاقيظولمجدتممنابزءيناودضروهوامماظفأالتاير
جمزافيفققةإلنأهاسلوكظظكرن4دزجلاضململئماباارادعت

اكى8ضرانظريلالمقمندبؤعلمقرننىلمملمابهووالقطهةطزك

الموئعماخيأنأثتاجمعليكنقمقوالثولىالجزء

يدإبنألشعثعلىولبيغولزلثجميرالتىاءعلمهلمحأج1بهووضةرا
المجاجصنيعزاىإكطئ

اعبربينعرفيوقد31ضقالتلجزء11بهروقعشالجراح3ر

لجزلضلجمضرلجمنعلجرو

الخليفةقتلوكاو1تالناكطنادولزلىء1بممابىبنيزللقعة1بهرو3ر
مسلؤابىبنلهوننلدىقت1صنيعماستصوهططماعبمايزلإلفي

وكالؤامغلثأرعلبقأمواعليهالعويطولوالياكثتآشزبهرثاقعة3ر

احأكاصإلمرهللعهدلالسالطلمجزتيعلىاضرلانولمألتت
الجزيزاسقأطانألباغاعلعمالالجممن1اجتهأو1ثماألنجمةابظفاء

بكدغمالكنمنعوا1لك1لخدفأبمماعثزؤبئثات1بخئيتهايوصت

ناكاإرموالخءلعألتأثثفالمثلنهكلعأوقمعلهؤ11ووتخالجزية



فللخيفهقتلىلجفرابعمالكأكمتحتئثتلىالجزتيضارسابميرإتامؤا

ديمقووهلقةمئةينىاماإعابىدومميانلعولض
جمأبريهينالفهثؤعنمامنلصنزلمالؤنمميمارئرلوفي

فى1معاهـلةصنأكتبهالتادفوىكقيخلفابأصلؤالععلولةم

ثأ3لهآزكمورهلمجؤء1أل1ثور

جمةمومنحيئميملكأكؤويىانرداكويةمعأاماكإلال

المولقأ

نعغضولمجيهوكاذلالسلثوثمم1قةلزهكلماراولأئه
العمالفينهلجعهوفإركفيقيالرهإنهنمابةألرلبؤبلتئبىافى

1دعزبيزمنهوعمدكو1رلكأنحغاندرظنلجزيةافوضعفىذمن

ألثدهبالوؤكماعلىكلنهر1لمهموفأمرإلضهط1نبئهـو

يماثأقالجزءمن393رضلمقنىفيككمستنما021لثاتضبما1لرالجز

مأهنخئالقأمأهأتءإمأهأاللمؤلص1لفأا

1لمظاهرلحها1كذ

سالالشكمالينوصدى1سنةفىاليعماكتهقؤقدمتطقرنيىلهالث

سنومأتنةولضفاوكتلضماوعيينسنةوعشمبئجثر1ءأقف

كيهمماستضصنهاظمرتيهألصودريلدشطبهوهـتومائةست



الرههإنءنأمربإحصأثمردففيبنمرعمإ1أمهايإروفىدت

اضدتيةجزوللصألوديثآررسكلىصلجزيةقتو1خقوفأص

293ر1لمقرينريالثأثأمئلصالجزءالرطمإنمن

جم1و1ثعزلعبنن1شثأكأفىاالبأرآل1هقفىتجدل

كيهلمايفأثفعغكالجربخأةطتشمطرل1وراضأفيئممتثالفئلج
تئقانايخهلمجىىيرهألجمالوهيأنفيل9دضمجمهدابعزبزجمنلميانان

ثالفىمومنصوبممالمألمحوالجؤلةو1نكالؤاصاكؤفيهمان1

1خطاءلزنريرعباليلفأهساحنملمافيدفميثيمضكان1فوابمأث

قىسكلقالهوةصبخاممأقألمالموثعشفاظلوشغاصت

بهالخرجمأؤل1هأوبتينأمأفىكلسثو1سؤكلمو1هوسعتيثا1و

لى1دجعتر9أوءكرثكقلفئ1لحياثةوتغيإلمعنى1ثتدلمجعىو

1كتقئأعلىكعتذلكفلالجلئصهمنؤميافىممنأ1لمحيااط

افيحكأوكنكل1كسأيسهحبضولم

1ثعيمارممنمتاسل1كنالهلولجزخؤ1لمالمولصاالهقاطنهنأفىبهرسبكاوساطا
عبضاتافىبرلهت1بللكووضمتكلتثلىط1ربرمعمأدمنلباي9مماليد
ه1دلجزء1ومتأبلدبرلؤرلكفيق1فهماثتأفى9بمترعقدفىؤلمولصفاشالث

تطبيئئاللالخ1هأبلىملرضجمل1رهبروأمخأنهحهدق1عأ1هأ1نكلسغامنولكل
اهتدنامماووخىميوثبدطاألكاادفيياومفتلفةالمنغفانعطغمحنةرلكاكهمط

هواشيحضأإلوعملىركعبففلىطلةالال1لممتقنلمحقئ1ومنناهايخياارف
تتليؤمراننظه1محنترفيوممولظاياكرييئئومنكاثو1لممغيئن
31تها1لناطولمصء



3

سالغدننلبلجنالكتأبموفيح1ثلكذلمجطاكلوثؤلى

طإريخفىالباتقوليلثرلعمانجامئةمسأوىءباإاقالكفائ

ستهدعلىةصوسهلكالتاكأ1ولسمإشابإنمنبمسالمممتاتتمد
لعوضهأمئةعواوقكمتثدت1كزجضو1لمففلوإلجوؤوإل

تتعفموسهتنقلئدكريرفطتقبةلرةهأإلمنمنلمأ1ليألته1ستماكنأا

ايىالىشاالفىإللخلفأءيوزنرنلغواننجاضهؤثناشالإلدوصاللة

لمحوبئ1وستاوالثشدينذدنهفدتهوفأنطعأزإشيغألفيهاهت
لمحذءلىحاموضملماممغقيهفثويىلطوقعضأرح1ض

لعأدلراو1لمننيهئمبراظهمملولسهبهيئحمالمولروألمحميو1لميمزنالهظا
امثسيرعالمالهم1لمقبلى1لمغفلىازمي1ولخيع1ولناسكوالجايرو1
أتوثغإلعظتأصطومماوادضاهووورممثاوفاهضطوثقه

كأكقطرداحلىيهلووفئإللفأتطفلىثؤءإلمولضتذكر

مئونألحهصالنىشأطريلماحدفىأو1صمحأوكنسظخضه

تأبمحودامهوذصهملىثألولفأرقالظتةوذمهنهفىضفأسوتث

ومدحمجنةصؤلمعربأل1جمذنهفاشماوألمحظمنىلعوبذىا

تآدء1ثمئياقىألاوكاخمكأةوممأظثاو9طلعوبالالعباستين
لممأبهطممللظفىصصلقطعايهدولهقؤولة



يقووممبعالحأوشيرمتةلؤبقماثذكرطرممامناتلناجان

لمعارتلجئملمحاهكىصمة1قأدكوتولبيد1ووتعإثهابالدإسةالم
فيولملثوعبمالمجماومعماريةعإركاكلنميةابنادولةدابمغ 11متفلوتطلوفاماهماسكدمتأريرلعغمدءوحمربنرديدوسيبهاق1

ا1سأر9صنى11بهؤتلعالةولمجصر

مروجهفىالممعمعودىالمؤاصصرماسالقهمئفنوشصمامعأ

خدصأرثالىبزعسبم

1يضمخمسىاثليلة1بيوصذنليماانالكاتالمعأويةقاظنكل

ركلقصصهصرايفرخصئطللقضمألمحرجلىصك1ادكان

لكرسى1علىرعيبمىلمقههـرطوكااكفيسنالالمظلمجرثي

والمطأوالصبمعراثهممالضعيمتاالعهكيتقدءاثآحالقوأو
13كلماىآجمزوكاتيقولىفيقولبممتاتةآوعر

كا1صتىامرثظرئفيقورلمبمثعويقولىثالجتؤإمعةفي

كأللثهلؤالمحنأينيرهؤثقوبىثعكتحلسدظصئا1لولي

مشطهاخليئء1لفاهؤيقألىوسااسيؤو1اثامئار

ضلىمنفيليئاإرفعولمجلىجمبنوبمتجتممئممىض
لهاوطقالهفىكفيفئككالصإلجمقولى1لركبقوأ1لممث



3

صوكاج1قضووهوراادقماهدمقولمله1نفالنةأضفأثط

صأبعلنليماتكط7مرفيهفيمكتأبهلفوالجبالغماهـمت

ونحوهص1ارثجوثشأملؤيمامحأثإجمهقالمجمصو1لمحويم

لم1ءخمعار1لغذعلى

لجدرقافىيرميأويةمعأعمالابهإنفأالممممعوومىططألى

كلثأاستروكاارسحوسر1رمعاوبضافىبخأنفلزجعضشجممي

اجتنابازرأصآوبهماووعألئهلرلجههفأمق1وممااظمص

الؤبرلبدإإلتأإلطل3لعلوثاالنفويهشبهمتلكلل1ولقلىثط9به

ياطأشممهمىآليمأهأرقاخعلل

لمالخمااحلصوعمبماعأردةيقألىنظيثىلمدافمقألللكفأميم

ثا1لحالللمئايوكا1بخاءرلواو9لخز9لمو1بيوتكلىجعوهولمذى

ووهولفكا4نصوءإلؤ1لجهدسوثنابئوالخراج1لممئهوررصيهأبة

ئيزممادعلى1وأعرلبهةا1فأدشهيما1وةم1ثريو1وبظمنللماكع

دمحجمقعععهبأدئهبمجقهفىودظينفبلفمامحممللمو1فىنهسلىصأوية

هـكهفمئتجطوقجمتهلحقدفىطحبلككطلمبرضضفي

ماميماكفأءألفيمامظدتهب

نأضادمؤلافإفائعأ1لددلمةربالالمجولمماليتمعليرتامل



لاممآيةقتلمأسهالةرالةإسأؤشابومسلمامحوهنلكذفمالبى
سالانظيرثلهبقلصثيماكييناإللهأبوجعفقلمهمهـورفعلرحلصإيموفدا

لمشهاثعأوماالحبمإلعناومزاانعوذإللثهانأثلكهومح

مدمإنعماللمقالىكالوكىوبهنصلمتضلشمالانفلولههاأا

آثفقتروغظملمفهؤطعلفأهوبهألقالهكلولمجئألااكان
ومايلمجقعطربرواالمنأووضمليةوصلمدمتئلفبئمابئهساب

كمالمبقوكانيأرليرفرمماوكلئصلاعلىكلنفأسوالنوعقهغناا

وهولزكعفألنئمطفيهأزبىفعوليبصهقولقمفكليصلىفيثأول

االىبثالولعلىابهيقورإنقأألبيئهبفيلفبئاوضحاقن

متقأللينالإديهفبئتافيعنهقيهرسوأللتهقاهدمقداتهالروألجيلى

لتهبئبنلدظلمهدولعدن1وبتءطألفسيفسوارثبينظكلذهبماوماية

كعبؤاعلوجعلتصفأجهتدليأريخغرالبثلعينطةكلوالقممى

لىلطواتاببلمجنظرا19سثةريعدبرعافىسدبيتذفمهاوللف

لمهيبهوتديتصنهو1فىابهصلماا

تراولاوالوددمرضىرستأنايليماعنلليعغويكاوتاال

اقءوالجذمينثوالمهكينمإثرممن

ظوماصإزألىصنلكفممنولخلفاءفيندمجهلسيووقالظ



3

جمألملمولهمرويرتبماتنجك

بعلهأواظدأألثاربففلهأثأرهأوتقضىابأأراقداتعرفيولالذزت

واشاهطعالطكنزةلذزشاأشطاولىيطلمألفيمقاداتتئستفأفمل

م11قدجمةبنىوودولةوإنلتثياإلمحددعافيدعدلوتوطدوإلميمةموراظكا

لبمهؤذللثنىكلربنمطاللثذمئكل

لطأعءهأفظلخودىاىالولقوصرصأغأيةفقلمالبغتامأكثزكاآ

ثملشاآإللماودالعويبجمفيرةفىسالصننخرعمإيهوشالالزبخألفةملأنقمتا

اداألسامصفهؤحاللتمتزدالخالفةسخمقميةهـعواتثتكنلقاالؤلىطمصرو

ممهلمكناثالمتئفاجمةاالحألدودظسطوئهمتذتواسلطأنهوظبمماكه

سااصلجالتيوجمرسهلملىكاحثإمألويمكهلمححكلصزةنى

والمعولىلمإكولإلدالديىولمظالىوكالمفربوسأيولإلدولمجشايبساطا

ممالملمجردشواصظمهجظيراكيرهأكدسوواكزلطمتقوقالجمطلسندوا

برائىلياوضرلياةطنطلقمسورالبغوالروأحتى1دبرفىولؤغلىاالنوبة

ئتوقعاوطسنةسبععهثغهموهوابنءقؤاطيالنألثقنئماوافتقصالعند

لهثدلإلداادلرومرواالبدوعاممةثزيموثعؤرفيلمصينتغوؤدميجي

اضاالخفممالبلالحمؤليإلمجروطوءؤبختعورلبلىالميندألىاامومد
1لمجضونجتو1لجؤلركارممؤاإلشاصوالعؤثقوبرياياهؤلملمفيصضصلو



لمحالم1وولؤراتوفارسو1رمينضضسأنلسعاللذوطرالبعومربهشتوش

لإلدالمحزيىؤفمل1ء1رواموأنموخماوجمستأنجرصأدظوطبرشهأنانارل1دإللو

المحهـسعةقالمدولضاثيهومنلالنددالللجضندد1ووإفعألشتان

الضحوثنكثزآليهإرمن

ناكنىهنأإذالويمنالملككبينفضهسعةفىيىداوعيادمبرالملظمتتا

ددلذولهإلداجمنثأرةالمعبأدثيامرعصأ4مور1لمجميةوفظؤجمأكةموراأ

رجغلتأهكمكثيةذوولعهدموراهلهاليمموافى1ابولوشنخؤلمعلاقذيئ

جامفسلماثماالرمقسمؤنيئالنالطرينصألقاالقيةلثءوالةمررمسا

والملكبيعتااباياضمتيمالبزلمصأصألكا

إللواالمولذالمعماجدوالفوالمصثأخوشادوللىفلفاروعغخفوئاالجك

الصعأليكالمقعدينوألتلعموامينلمجنهـاالمظأثوواكمكمتنفولحوايرقضو

صشؤاويئوالماالؤاوودلمصا4لؤزتمبىاتزألواجروالهصالحسأننلجزلبأ

والففهوزالمدتولئواوتاس

لةتجااهندهوثالهكط1وسيرامرشئيهثرفبماتقملكذفقالاليه

يدصتأنقبإلمتههتنصينفأنهالمماألنممألولبناانلالا

ورةمووضقنكطرسككفأولبزكصضدحفولهالطظيمأهونبق

هواونسواللمومحكلمكاسييولبئيةلظكلىبونجأضمن



1

رسالمروانيينرصرقبأحدبخاتلابألمجأرةلموصلفركنإلرشالماهد
جأمعمابئ1لهأولبنسرلظهأونقنهأوحمئلأليرلولياابنكطالعبا

عراالفأوتحريئةراالمجأمطيخةمدطبخميملىواسفى

وللسعظنةللشعيرأصوطرنأرإلألمحطأوخمماعكاتجناصاط

ءهوفىشئهالمجأضاحمماماثاولثيفهاواصيةودرخلامرلمجا
ماءكرالفئةواوبئبهالهأدضرهأوالبيترلأكوفةبط1ويخةمد

افيوبئوققرطدرملة1ينةمدتهفىالالمجدلشأثنمابخاثوا

ؤادمءصشفينأغايىريملص1والإلووألقزإإوحفرالقممورومس
طربأوموبئادالمدنأمنغإلطدلؤاوافاقيرواإلفىميةالفهري

لمبرعروالمندل1ثإلحيحصمردندث

ذاتاضالانكيرموضحنصبلفلعاوغوواقرطت9ؤنضؤت

فاحدفىافيمتلكالقتألةوالصاريبهوالحيأتافىتمبأافصبهطلموتجرءطزأل

ودبدطكامتاهسمستمالمنعتامنة1فريمهةماطرقيففأءرألاالمااللية

مسجضو1لمصيصشالظأكعةيخمابينالطرب1وكأشاوههاللطفأوثذات

موسموسترلالضاربةيأياالولمايمانوضهيهأإلسدللقأسيعالجى

لولهديهباات8سفضحوادالإلتنرفىبنمأكتاهأواالتهفنفح

نيهالذىاالموضعنوإئثدوعلالطرقيهأدأمملألحلبلمانبها



وصلودهيضيإطأااهفأسبأعذاتكمصمهلملكريعيدخبماا

المرالمالعبمازمنفي08سنةفىايئفيلجولمأبغىسيلىلثمأهنأ

لحؤاهلمأبؤصعوع1لمجيوضفابوادىعلرعةبعلضفالمإلدرؤبشأ

فرعللعزننثإموهكهبماقبلحمربنلبمزهمنطمكماىوضرعدكالس

غصظزلبطكتزةحبهوللرجمةلدستلتدلق1خبأومن

لعؤقاملىحةعلىينلجاعأملالملمشااهلمتنه1ذاهااأواماطة

قرأاؤجاهئثفقةائابثعنمقالمحهففيزللالىلفيمأتموبمشب

برثنلحادهوانبنءممروحفهـلجرثطلمحفرالطدنهؤلذظهيمالققةفأ

مقصكتنناواطنتسيويئزلإلإتأفثدىويقولركمالفأكونا

ررفرعمروورةووئهرلمسأبايىدونهصممفومعقويمرطمماللفأ

ترضيردرالقاالوفرشلووفت1إلرفيدورحوبوامرجبا

وفررخضفومرججبمارورنجررولبمثاوضكرمؤرمرةوى

لهألىفماحفروهأبألبميمهألفأدءلفأروهذمنوكيربىبموةا

لحالاغيرطامن

لنبوىالمجماءلنأفالجهدوالرعؤامنالمنلمموالاعأماللى

يباأاودكااحدماملهومعدلذىلىالموولبيتهايوتذ

رجمألدالمباذفيللراجحيه



مل3ىفمربفريمحسنطامهمهوصنعهودقة5بخاكاوتجنفآتهقىكثرة
سالمربهسألصبمسو1اف1لضرلباادااتخذولمنرهوبؤأ

سثتمتئرعرلبقالر8وعداونجؤكاكلماوالؤسوم1فقودعقرفعضواغمؤ8
دثوجمطاالمحةقىووهؤلذيخانقلوالدفاولصدوعيصثعلهيمالئهطثا

ولفوفوأانذمثأوابللعراقىادتالبةإلعراوالقبليبةةوموالولفأريالا

لدسأوأئزجمضالحإلإدكرلباهدجمواجممتلدهامنلبرهةولمحصجمى

جاطنرنخاثممالسمنزصثقمدلنوالألسالمفىالشفىصمتبئآؤبئو
إولأقأوهوإلقةوأجووالالبمرالمجعاناومينهووابم1وألطأءكيما

وهملحبمائمالمح1لثدعىبئفةرالفيمااووممقسحىوهضاأثارإلمءتا
وهكلداليىؤلمووالهؤردشمادالضأصومحلىرفىللا

دكىىلخاأثنفابدشوبرطماميوبرنجقأإدعدمليمالمجأرفرفتئ
حتفأجملعناآعيوثطمةبمماضلركربخالمعأاولييعسر1بعلومورا

كمالمحتالماالوضاكتويأيذلداختلطضهـيعدفيوهواص

وأثظعمظجمؤإلللظ1ادسالمةتطعلمجوفلولاواست
للبألذرىلمجدت1فمؤحلكفيراجحطه

ذمحرألولميمافاليقوساال

يلىلوالسيوكلفيسكه



لمقافوضالىكئأبهمية1لء1ءوهويمدماالمجبمففرخواشمثربإلعؤت

لظرقههلخريصواي1لمجه1لتطرقأانالتهعيأعرفعحموابكئأبو

ويهأمبزشأئبربهالساللصىمبنةاهذوالئهويلوالةلمؤاللظا

زتهـو1لمصأحعثلح1مبهفأمفةيمازايالكظأفنصتةعظوا

مجمثإللقؤنبالسقهألةصأحبنا8رمماىلنلولهيظاروكاتفئالمط

ودالذولحباودقهطلصالممجزلينوخظالعؤنلفأسعلطا

رشقضثوثرطمظوعظوقلفكثرحفظتههلولمجغظ

دإهوفئلتأدجيناا1لمفسىئواجلةودنغتايالماماالمقئممين

أللمالثومحعصيرسالمجشيرإلنوفممفاولصفئاونص

ايهصيبعتؤنكلمعلألت9طهاعبنزلؤإيقالهديدفاما

نفاروأيرلتاالحدحفظلىاليثقطعوراصزاقصيأومجرونالدابأ

ثليمكصفقدجأن1عوتوولمومجكولشامقألمفقهأء1يمرموتلؤر

لمرإلحابىبنمحطأءربلناصوسنملمجزيالفىمروانشىزمنعأ
لمجبمممواجمماصى1عهبمارونوبالخاكالبمكعلمهوكثزآلثهلشماإ

يخارءبنقرهىطنفى1كتدصيثزنصهدمحؤتضلابنطه
88ثيىمنةجأرلورلمدوابخااالعقملىصكه

عألثلؤصقأنلم1عصةمقدكلهجطأبهظألنبخماا



سألصتلمنمأسك1دزهبضفىابروصبراافمالصمىصسلمو
دوالوهريممالنبئوميرنوالشجىمحبئملقأوالئهعدبنا

مئغالخمااكفةلوةاورجأبئدبذوقبيصزبتميههإطابئ1يوب

لنقلعاإمصالروايةيمةاللتا9لحدووهطسأطينعزانو

لطوثدعتاسوسلولوعلحرابثهصشولالشبماألحأئيتوالت
مجرصأليحفأسئك1لموتواسهعاءطاورالعلماتلضمألضض

تمايتجدويثهأفئجميالشأن9هألآقؤالتأرءقرا

طأنظرالحذلتافألى2نيرجمتهالمجبنفألثاراءنجأموىالها
رايىحؤمفيايىنأجمعوءكتبماوسلملجهابثهئهصبئرسو

العلصفاثتصدروسهلىفلبجداسضانظرماكالبهقلقالحدثين

فييووضعجمتبقؤفىممافلدلتمممتائوتدممتطءالعأوذهايما

لفعهواالسكلجلمملىاألصألعزيركباوكانممهـشببنصبيمربج
ذحرصءبرلم3ألإلمرمراتدنونحوهأنقدلمحخصاأصوإمأ

ئزإلاشتماذنولداباالسرداانم33ءقرو9بىاراخالنابن

الهاتصلدلىفؤمالسأبهمأيقيهونللعرببخالممجمذاتينلراوطوواك

دهصتضمانضيكاذدضمملألكنلهوقألىل3دلافدعاؤيهصوابا



ئهعدوعمجمونوغيلمارانفيكجةوفأواخذعنروضع

ضرلمعصرفىلؤاوءوهالخكيلىبئحمرعنهيمونحهيالمحف

صولهونطاوهوواضعؤلمحووصد

اوانطتثروارتفمقدرالشعاإءالسنتتعفتمعزثقد11

رجرلرلماركزدقالنىالقريزسأنرقولاءبشثعريراصرااثخوجمر

بنووبثييجملكثيرعزةالقرخمرلبجيلمممربنايىلخطاللحالخ

قطيدومجبإ2يقصالعكلهصكالؤاهوضيخغهايلترصاووليلى

لتغةوزيخشرردبزهؤهاعمعلممتمبمأاتيزتجهإلجؤودعفرنوة
نجبأهـارلعوتنأشدإلشعإلتددبلنأسفىقثنداثونلؤاصو

وإلجزللةبالمواممجبروتزولمجالشعراءلؤثيعتوفقونوءالشعرا

عوبفولفشكأوليلقفويةلمشلقنوالالدبدبملنألنأسلونجملؤاأل
ثاشعمارهأالعربديوانينلإلعدابلدبنلولدايضوقدبهعدلمجأهالوا

أعهظووالمنمايهأبمارهاواخ

ودإمرهصافتممعصر8هخصكرالمغمازمىوالمهإلامأعبمالتأرء
لمثوفىالمجقعأنممنههمابئوكصأبآلررواتمغآنرهمرمر8ارتفما

331سنةاطتوفىكعهألبصعلؤلرهرىبئوكل311ستض

19ةستبمصة3لمحا9نطبناصا



5

لسإلورالمغأزواقاريرنوكمفولهؤ31اسنضلمتوفياعقمخبئوموسس

ويئوصعأسيرةبهتاالبناريهرباائخهيهعاالمتوفىمعىائةلافىوضعر
ولمأضيةخمإراستطللىخيفئشدلجرغبضجمرنجمالهلىلنوصهكظ

خيبخملىصصأوب4معماثهكانىاعرومؤنلروقأدثحوا

مممانتهنهيأاللياليقوميخإصثلتادديرالىتلثءدعظلبديلةفىكل

شاوسياورالملولىروألمحزرالنياطكتبهـنعيصمأنكغكولخ

منبهشسؤبميمابئعصعضرعألماحمذلكدصإلكلووولالق

ضالتلبللمجمشملىلىورالمجوودكةاألخمإدىالخةعنوسألةاليئءضعأ

فىإليماصبمياألوعأيقعلهـبهالظلم1أمنمالحالمجصأندئاجمثتاوا

صيمجمهلمأراأاخكثابفتألىكآثباااكتحمسماولهوثتىفىلمجكعدا

لماالقإبىزفييؤكانمنزواتهافدلنولنأئماخهوا

طومصفوبفهرتواحأدلتهأوبإليأمزعأربويةمعأبنيزلل

سررإلطرسجعىفيدةجعبلهنجنفلىإدبألمصيروألخهثمأعصضمغؤمماألد

كبهافولياتاربرفنقلوالهكتاوردثقلةموهقنملراإلعوطاليةاالفأرسيةمئ

31نقلهثممصوراابماباهذوكانوولزاجمىرجأودقىانينو
لحفماظوتذهـظالظمؤتحعكتنراسله

لم333ةكهرستاكشابساله



71صفضلمجينراذكرفطزاليةمدفي303سنشالمسعودىرا

أفىابريةماوفىنقنءفوالمجمإلطب41ولفلمصامأعلىأ
فىولىنقلوهانأااليونجأيخشويةكعقبنطعاثابنفهقكتأا

لمحلةامصدىمأهوطبيبلحبئروانبأعراءابهصرثننوبالسال

هروتأبماكألقمىاصجويهفنقلمأصحبىيةايطإللعرديرتط

هألئنجالعمدإلعلفلمالزليرلبشااطلملمصثإشيناعينافي
لدائدهصوظثوشهنأكىاجمشورفأضثأكايمبفى3إيئاكآب

سالصؤفاشفابمصكطمطإولةإلئطحيهلةصأثيزلإلبئين

لى11الدخأصأرجصياكرو9للتاماصفورلمألقىطمعنوخبزكاانه

لديمسمضقماليزلليونآليينممنفالسفاعتلعلوفأستقلههجماعطم

يثقلوإمرهلطمبيأشاصفعضهطكالذترودؤممنومنممرد

وأيمايممإايلىلوطإلوفئجةلعرداكوالقبطاليوفأجمااممعب

عوضلىالةكالرسأيلولمهطلتماقملمحينذيئبصلتولطبا

اىساايقطلةترجبهرلهوقلىبنخلمالثاغبريهاوبريضىممما

اطىأليمطأراوجمسايةالمأؤبممتمأموطوالوجبلىشبسمالمونقل
لفالسقاايممقضألبقمينصالعؤيطكعلىمأقلءوغنأنممكمظ

بمآلنخإبااص



ابرليالساالصإلعرسلوثامويحقكاايرلسالهـهستنألمفأ9ا
فيلبمتكتنأعالسألصوقداصرشأفىتبللابيئتأ3اممط

لكثفللةلعأفىوالميرالمجليهـلقوىوءاالماوكأإلسهإةوا

ضاللىابرجوعمنسبيممثلمحذعأنالىلقالفأهنطؤااهأ

طوبيئصنءظالؤ

طبعهضاءمدضأثىلةصكنهادنأعمياسهالمولصفم

دضلمقاكفأالألىصوالمخارأكطةقىاعضورقبعهأصلوطأمطبوقسوة

1لمغضبئبأفطنلىيهةإألثقسولفطشمحايلزيأهأطتاحأبظ

جممآالجالالخهـرءحىسطبمتمكلحمماالؤجبصبهأللنجمظكامتكطع1صاهئيفبيخمابألحنأن
لفيهـإدأسأنهاللثورجمألبهلىلطفأباوبدثوضحنوركبمقهنىذهوا

وستهأبرن3األوثأطصخصإصرمادإثثأذاحللريمانئهظفأوبوالجألط

حاليمواشباأجألثفهوااهمأالصشع1وسعئفلقوجصر7فأولخهمليقمق
م

كمعأطتفىءعوجمئألصالمأىبرقالخالثضوواوؤحالوسالوااحنل

إمحندقألروالعمإسيهءفينالألفكثىهطبثمزنحلنثحهتإالصخميةاعالمح

لموالممالثط

ولعؤمقأميعأفئلمجألقومكعبةنجاطبسآلناوطحن1اللثخب

لميقوقطغتحسخيزظكعبنفؤصاالقبةسبمابضأفبننقجمماللفثت



5

كاضالتاقرالجزءليةالمدلمجرمحطفئ

لعو

سأمؤلقربجموقدالعرلماررعنيستغنىاتالمعمصمراوا

ذلهأطوفأوحووجلكعبةفيهءفأنعتناهادواقأصفيهأجناالللجد

س3والثأقمملجزراءجمرفاتمنى

قمال

اوكيىإلقوالىحوصاثشإعهناضأابامونالخالتاهضتانلمأ

ارمولبخلتيفىلجئهاوءلفهغضببهأخوفأصاالمضريريعتطيون

131رلتالخالمجزءريمكرابئاايئالقا

صنأرأجمممطىولظأولوااؤايملناانإطعلنجيافغ البيتنةوسدلنبىوشبى3هؤواللرهنخفعظوابرإلسة

وصأحبتأيقولماطالقرانسالعروثقبأءاؤدعأةالمحرموخدمة
ارغأمأللكلهالخفكؤءابقهشهوخظغماءبرنأتحةدوسمىصلو

إضهلظفأهالممامونطاواناتضأالمدليةعنلميهوقطما

كلقالروواالمعتموهونحلىوانابفؤنوؤكيخكانووصعأدليا
يموالقألىلعالاطكولنعلكتقولودبرطاإوحبلدهأمظسافىلبئكعع

اوومحالمحئلمجماولالالصدلقعدؤ2ثوتحزىلهحميوودقممطدسل



5

ميللهصأإلةرمنعللمانجىلعمبماشخكنتهأسيعةاذفألمول

يعترفىحقالجمننوئرقيمندبزاجمةحمسلهذاسضتاليبمبهذا
الهاكذابظنرجأؤئانخألتهانطألتلدبهثاوشؤبيماالقولينرج

أايرالاميزضقدلمثابهءينلمأالمولناناوذهمإلفملىمل

بثانةالزلبرفقل1ابنمململد1عبدلىماوىكيهفوإللدينشفأا

دندلحصقشرجمإنالصدقلحولمغزيقلىكانابهراسبقكما

فآزارهولترونواولبهعبةأسافيهيئالصاسبللعبابابا

بيردفانهلهاحتوجسنالموبئممعالمادقةلىنظبرموضحا

والنئيسهرللعبألشظطرتالمنلؤنىابهتويممعبةفأ

برمموددولتهيطانتهـإجماالعرلحباواتخذوااشوكةوكإألجكعنغ
الدثالعنوانقدةتحتداصالموشأقوبمعهفدبهرشفاصو

مخأيببهزودعولمطلوبالياخذدطرساميةأ

وولخالفةقيكلقالمراتلحالىاصكالمجيقعئآلتحمنا1

إللظأهمىإللمحسيالثلمأللكيجاللهأنفسهيثموديئمنممب

لنأسعلوطضأرووبئهتهعاإءنفسهونممببهوايغنتخ

وجالبلقلىبعثاأبهلمجبطضأضظدقاافىفىشعأنزإلو1لئد
اوسؤاجمةء1لحثطلذلككانوابنامموالخئبقةاولثلضاءعهأل



هـ

بملمجورينألمورحميرهـفونهوكابأفأيصلىنوالعبأسيةبمأله

لكلمثأبريلذكاليضأيهوويخطبوتليوباضمهومنضأشلىدشامنوكلا

ابالمصأصظكقافعواولعنهلئهلمرضبعلىتملجأاداهاللممث11لما

اهذعنذاوتانا1منهصقالويعةخذفىطذولماقالىالقتالئيمن

ولمأفعلثرلل5رضاوفئبمألمحصيمنفوورضىألرعلفلولمدلثناأا
ارادالمجاجطحذولماماتائهرلجرببمطربئدواوكألناساعلضابخصأ

افلمنأعلثكلبماثفابمالؤلإللحدؤإلإلز1دط1بزنجكللقالظ
يزياياإللفسقائنولماجاهتدودهلروالابئهأاأنالئالزإلدءتلقا

هذالبيبتالقصهدصألمينيإبونواحمممايمحولماقاةؤكتعلقاموا
ضاألكقلجبياشلتهقنىفىوولسققنهؤوقبالفا

فهلىصينالفةافاممءألالجزاوسههذاىتالمااتخذ

بمميهـخلهاإولميعيقدنلمتمحمبأظلمنضتوآإوادكذقاباالكللضد
لناسألمجكاناللماموتيقدنهأوهلشفويممىمناممعمةشمات

تعهاثااطذهفى1لمؤفيشهأدنأقأاسو1لعيأذبألئهنماؤبمظثفى

شثت1قدرتائزليوسوءوتدلمجقتحرينكئظيربرجمسأ

حايقخاطلىيلثتأألمدصحمطىثءمردساطمثمهضاكلث

هـ1لفؤغمهاكداوأصطنمآاسنشلمعتعلمولممافيالةلم



اطاالهوسكلنيااوتقاصرتلدثلىهكاعيونافىاحتقلرادالعربرطا

لعرببااالملؤااويهشاتضألحقراألوصإدنربفظازنآضغفى

داألاتالعربكلطحادوقولههيإلثواضلهكممغطرحاكلا

33و3فىصفاظالجزءبهاللهليصوءنبىصه

الدلبداةوجلوطوووثاللمإكجميالعاغلجئطوالمالحنمموطاسا
فىلكبهثلجىوبحابمقعىالمحلوارالعقدلريزوالخفضوالماألمزبرال

وهزةلحظزتهوشفاقيلمجهرظحااانفسبهووجدهنكلماوضممغوببوا

عادتهضلىجرىولمحزفةأودمةمكنقعضلواارصمانرلبماولعإلطفه

مدحذانقووبكلسثلىكأتهلحديخاوبظودذلكفىننازعهنحن

وهمغاستدواركواايرفيلفريشائلىاكيمردينمأوتجالمانهؤدادلةمثألدحألا
موليىتويئ9ازضوجعدهصقابضنباألجاياتاالووقفاالصبلمنأا

دولهفرلنأصىءمدضاهذابرنفلويمسرتويخفقوننزو

تمازغضهماتعةوبمتأعنيمتنكومستةاجمهسرطهذويمونا

العاجملؤلعسايالعحظماكاننفسكمنوالضياالق

لديصكمفصممكلثارطااشأونالجمصنضيمبومالطألىماا
الخالفنظالخلفالويهنكئألعمابواوانغثزاللبماألمؤلىستاا



5

لىتمألتراتهوواهدوةوازأبةبهافىإفلرشيقطناضطظيمثه
عذبراهؤوالخلفاءضكمعلىامنفهمطالفهد1دلعبونهضارد

هأفلجطولدطلناالينيععاولويهوهوعيىقرلناجوغابالؤفيلعذابخا
جمأكلتدلميركضيلىومالؤةلسياسض

ىوكباثبهأكمتمتالهعاءاطو1لفإإظاالخفأء
ولضهـرجماط9أنكلثشلطفأء1اسراضقدالمعزهضانهحميعرثت

لمتيقظالمحبلااالثدلفدبزيذلدجمينحنمقتنجاتيكلسدسوف

بإلؤليهااولمنبطنآلمبلمأووشثفطغنجدعداتجممأهكأضمالجمن

ويةادعنأهوضوعقهأإكلألجمووالجاأثلئإلحلجاهالنىلتهدفتأرةضإل

اضذزاامحتالىفيهارتاوةءضاصاهوطماعلمطاإإليتارة

ونظمتذىىاوبهعتافيهتومهالمظوؤكلتذبهزوا

دوواإفيعماءاشمالأيمقلنقنراظفامااندقمتمققآلماهوض
لؤذنألعاجعلىمةالهلضلهدوافىواوالخاإناتاكعف

مرلبمابهؤوو

فقأوقفصيالاذلكالمؤلالعلوفبإلءاماوهؤظاإ

نهؤلعردطبمتوالمساعردتهفضةهزةإولسالألن

ألصلىعلموفيظوالمسشجماراالعرببورفدفاذافأليصفظالدفظان



ه

العربجريرألحنءكؤهـلمفيباحرألمحظأبامرتهرفيالغايةءهد

وقىوتغإلاىلفمؤحهـمفاروإفىلماالمجافيفعتقآداممهأوفي

لعريبغيراثيعودإنليمطتقأدهؤنهفنحتأنمانريىللروصواا

لمنلعظغليلىدو

كانمأهدمم1دسلعأصات3عتقأدا3فقدكالفهدرالولىامأا

لملمعزأتكيراينظرنىكتأبنيتبته1أتلفىممعزقبة

ولمحوماكاأورس31كتابعقبهاءكميصعلعظافمؤظدت

صدمئينبعالاكصأصاولو1حوالمدإثرودولوفىامتكتباقبله

لمالمسأبصتةكلحانر1ثدأ1حمثمحئيرحمحررواطرانكصىأيو

آ93هلثالثلمجؤعارا

هحمطبهمتاليونأفماكلثزو1ماثماحراكيهأناذلكاعلىءولبأ

31صفالتالمثءلجؤار1ح

انقائإألملخقدلدلدالمؤلصقتثملرلخؤثض1حريئ

واطنواطالىابمالمحاإلمرتهرلمبئنئمءيةالسيذزانةاحريئ
يماعيكاللؤمماانلطجصرنحقئلىتصدثبيىلواسمقدئذ

ابقا

سالصتمدتعنالتالتالجزءطا



كيرمحوكلفيصنصدلالسدفىالعربريخبةيماتقلمرلتقد
لملمألضالامقدودصريرةالدبوداإلحادشالدإلسناداالقؤت

عناتىالفأصطوحؤل13رانظرصضلدذبهرقملىلنا

موايد1لطاللهدااالظوكلنايعرئماقبلةنألسالصصدعرمأظانو

لمالذئيئالخزاوإحركاادمحواكعفلجماوصاومزعوماالجاهلمت

اولعلىكلرمجلهطدكلءجمكلىوالمعرفةالذوفإلفيثاغرديإلمؤلصا

بتجماضيرودمجأهللثناظ

بوهويمنؤكعالمحبهلترعلهه1لمعالصإللضدلمنبىؤلنيأو

فيواوالهكصواحقلهناوواعليدزلعلهيناو1انزلىإللذىمثاوقولو

تإلمريالشاالحدفاتظكاالمؤلمايرللهويخالضهذايلفىمتعلق

جمذيهبمجلدكتألماطللضديآمالغالاابمابمطناأنرنيا
التهمالالئت1دولووايةوففيموثوقيناإكتابااهلوت

وجههفىالغضبتبينحتىفخضبآلالمؤر1رقةلجوفىراىو

اشإممطكلألموشعاقأوسعنهروالتهنقهةايموهألبمهاءلؤقالمال

عوسوحأتعليهللهصلىاالمبىفانللمولضفيهتشدذالو

لدىاالعلتاممكوثهأمفيرةمايلكلوالمضدقةلمؤبىاخنمالتر

فيهييىيومذالليشلزأدلنايهءإواليهوهأدبحنأقاولذلكالنقلة



ال

ببصالثهفإصظللاونزبدكصبهماأظأوالمحمحرافىشأرةفئدا

ولجهوالقوانرحأسالصوقطبفاعلؤثجودابوفصال

عهنفط1رثىهؤلعروةوكاتبأههافىكلسكهواوالمعؤلى

والنجيلهأللمتورايةكابرىعنألهوالقمانؤلىواهاللقرنبةلمحط

فقالشأماوظفيكروطو1لقىنؤ

ةو1لمر1دبأثدكل1لمعؤطلغابفهـثجمثتمهكفاسهلى1
ماهدىفآلؤر1لالزيعا1ناا

من1كلورصو1بهومنفىق1وماوثالنجيلفصاتاموالعؤالة1وفى

ارجلهصكايىصأختفى

ةالمؤرمنلدىبينقالممصد

كاالهؤاليمامئلدقالمابينمصد

وإلعؤارةؤىإديضلدلينلذىايتصدلمحقيليالعحدهألل

آالهؤاالؤءةصقطعينأبةااجلةكامننذللقطو

جمادفييوايروخذأبلولصيهتفواودرشظءصتثأومجعلىوث

دكلدعيزتصووقدومروهلماكتابثإقابه1وحمأوجد

فقالىنفممهالموش

سنأدمنفىلزوإللظابهغلو1بمقسيرعالعدةاتتراوقد



لؤافاكدكنإيةناجيومعذلعرصابعينصفالتاأبئا

اسبابمنيةلهبتنفو13اليهممامتؤتشمعرفةلىضتؤدؤذ9

قبهومناكئاباهلإرهاسالواعنه1رالخلقةءلوجؤئبا1

هرمنبمأعنداجأبو1ثئذالمعتلوإعقلوفءكودهـالمنصارىا

المقسالجمثالذفامتالتكهفتجقيقبغرةلهؤاللتلودو1فامعيمنا

31هضرالجزءالهألثتالمنقو

قرءمنكتانهدمنبهبنوهبذلككيبالمؤلو

ثؤقألىباءكتا3

1لهقسللتكممبذلكفلبدوقافىفيهددعريالثعةئمبرىفألت

يهماممانقلو1ثينلإلخبأروريهأ1لعتمحمثموةولىابقرون

كنألألبإتالألخويئ

فقأفىقسهلمولمظياقفنفانظركمص

كيرإقزبهـيهـلعربشودغايثتليبظعتقادهؤثهفلفنثأء

كايالعزإتديظرفىكتاباننمبئد1فههأنذفيغفر

سؤهضنصكتأبتإراكاللدظبهكمقأءلصعلىالعظفمؤطدت

العلؤمنكعفقبهكانرعوما

إلولصطنلقر1لخفسيرظاديهعفولقولالن



براوهعقىللعربثفةبرىنالنهيىخديانأمنطممانق

اهلنكتائأفلىاهلتمنقاتهنالهقسايماممتألءوانكعتبمنم

يدعيلىكألإدعغقبلهكانمابئونأدمظألسموبئيهغضونالوللقريئا
أإلمقنيمهاوحتمألتلودثالمقللىةاواقاصإيمألبئروىالفعنالمؤبئ

يلدءتوجماوتفملقمفميملنزبدموفمغزإلدةالمستلةهنو

أهامنوجمملمقر9لعنايةثالجمماينبلهاممبنأبةكاكالت
لمسالصمحنقالعاعلمصامألذهاللئىئادىاللىبوطوبرغكلهماولةبمعتم
ةالمؤواةءبقؤعوظصتكانالرو1قينىكثزاحئنةولداةلملريرأيةان

ارواينجراترفهااظاخئفأطفاتطبىفاآللعالمةإلودرهتا

غدبميماثهثهمجانماعحيروجبؤبلرولتىكعباانهمريرةإلى

جمصتابالغهاحويرظالعاصثاوتبىعومنمكهبطئثه
ردو4ابىيمهأمنامكلوليءلمورا1صئيبمالئلي

طارر5ددلبلكظتالياإصاكمأصؤائبىضإيااألنأبهظلزاظاقالهتهفى

لةمنأبوكاتلمجاهـوسعلبدنهصكظعلوممتأ
لميهأجماسائيمهاور9اثنوادعن3خابأطال01

النبىمقالماشلممخعتلقهأاجليسداإهلثهجمظومنمجمفظ
ايالىكمئاجمالعلزكتالهبآنقاللفءظاوحمضدغالمؤلمه7وجمهك



حماءسالمزنهبئثته1فىعبدابالممهإيرنحهايةبرطلضهالكطه

اهزءضأفىؤاإةوال1دعظنتوءتامحهصدسلونقألماقدثهلنبىصكال

لمبرهأالثوراآلوتدوضفىيمربفنئانصأوهأديلةديةن

ابىرمقفىاسبمتمنكبارأطنممعمابحأرونهوكعب
بةأاعنهفاضقمإلمومهينص9لةدفىقدممنلمجنررهبىقالمن

انمألبهرلقنهذااله1شوالعسنةالكتابهوعنياخذوفيه

اطممطال3واعمهاضقبةلما

اضوعندلزكةفىدذطبىقالمنبهوهببنومنم

العمليظرواسمققةوكاتهـلمثذلىاشهكاصرتيخانه3كثديثاكتاب

اساالماتمبنلئهعمبالقولونلىقاوهبوعنزمأثهحهإوفىلبهعب
اهلؤمانهعلمازمانهبهعباهل

لؤاأيلمومرادض1لمدطانلمولضقوفى9مهأإلكلل
قبفصمنألنماومحواجمطلقؤنلضممتاهث1نبنىيدلةايقورت

دثهدالالعلوعه

لمولصللىقا

روايئإلحرآنقلىلطلفربمولتارجثكنقؤلذفىتالنإج
رالرواهذررىمنؤلىبايىابا1لمفرجانؤ1ئاتبرتهأواطألى



ل

فطصهأاووالوارىةدىعرضأقابخدللطيبلبهرهأعبن

ءاكطتأريرئ

رإلتقفطالروااناذكرفىمسبوقأجإلااننمالمولضإرخ
لقوئامن1كاتكحماوطودىثبغال1فائألكذألفايخفعهوكندىلغماوا

يخاحالمضعلىكتابئاومنأسهأئهلايةمنإلوبحأللمر1لععأدمم

مهبحتوهأواهكممأبماالقاتبقبولىصبالمولضمنالقود

اللضىلكننأثلننغيربمينالالسالممأرجالتيزنثهالكذ

عداصولماممإدوبؤادهالفنهأاتإللعوتتائكلوليهكمصري

لألكأ1ايهيقينيهإلصول5لهدبقةهطاالررايئيينوما

فليبينتنهدولحضفانواالمانيمنبدللرايهقلفااانضا

هابثفسهللتمقالى9يةابرولتصومصالرهماحشابروايةة

ؤليماودلمسندمعإلفإلبصاالقمدجاثأنكأانو
ىالىومحأرعأ1لدطيةغنالإيةالتين1يماومه

المجإلماءالضبطنخقبليءسدفىيخومهتم1ولدلك
نواندسادامنقووودياواحؤالسجمندوا

بلبمثافطاعفادميرمةلكذ1فىدابولرمالسماعتجأ

قانبنجاتوالثقاتىعدأفئقلىإللننهأمووةجمكوكتبأ



آيةالضبقجمروطقاثيبدطسذولمحزيولل
لمحنو2ليالسماءوقذبخفيوبنئاعبدالإلو1الوماإلبن

ظجمرتصبالمينئولمأتلمانصضتمالومايثن

1وبهثزهأكأريرايخارىاسأل1صيخىمماءوتحدممتبما

سفأمسلسيخعقهيبخوبئواالطبرىوقاربرافابئوسايىة

اامقزثومعاليخرجئلصنقعأرو1ييئسعماءمبميض

لقغلىوالبفلأللبراإنثكلمج11ذطمثافىدثئآل
اصءروالظدهما1وية1لرومصالطوذكو1مسنالالريايةط

بملساالممادلهىلقرنرجامناصكلدالبفنماانلقملت1ز
1يشعوشعلغايأمنيكلداألولىدإلعؤئاتتعك1يةبرويئفائ

عليكأطهماأحالةو

هأيئوالميطلمرو1ية1لهانأفيماء1لموتؤقاماكهتي

نيورىللدرالطوالىواخقتعيبةبئوالمعأرثوالهيقولطىالتارء

نحفياوثقاتالبخارىوالتاريرأرىطحالذالمجمانوفهؤح

ندالظريهأومماتقيالألسنأءنأهأسعالقدووبنوالطبقات

ويميمزازريخهأباكلمالمحيىلحيالبايطأوفضيفهاناسؤي

مثلككشإمحمتصزلبنهمافالظنددعألدوعألوة



م

والحموقجمنإلمصردالرءوفيشأبنالهألككمعتثدكطل

هأأمماوءيرلتهجممانفىمصروتارلمجرتافوىلمحبقؤمصرتأر

ية1ورإلنرفيولمالطماثرواوكأىبهخرالمؤفالظثونلمصأحبك
قعصعثهلوااولوفيكرطذلمفغلتفصلعربهرلمجصركلقعلقالخبزا

ممهدريهبرقيث

الموفيفأ

فووالغأبئسببامرلهللنكثضلمحماد1بهرهانبفغهناخلىكتواط

إررلبمالمعمثعتغأاسك3لنمالالنضبمبعدفتجنضجمروهأ

إستطالءالخلفافذلكثفأستبعدثاحالركتمط8أفطومعريخ
أ3هلثالثالجؤء1رأخراصمبددوولنحذؤ

إلنترصرصددلقدكصيلمؤلعرامتكرإدطصالور

وكماءةالمحرلإلمتييرشتميهقاؤلمىابصءلماقوفىوروشاألسال
قربمااباممذكظلوتهصىآرحغمقوألسقأطثانالمحاالوعراثص

شإتيروالمحايأنةوا

طولقالما

نأرستبمءخبنحؤلقالمسلينتو1رفيمناكنكتيرةثردرثأف

3يمإالمجؤالتالثونلاقلدهأصأحب2االفيويهأع



ابميتصصمافانلجخرالظاهغوإلخللحشااممذبماهذإانظؤلى
باصدبمتأستشهـبا1واستنادويشاخمهلكانفمهعفدبهرمنبهرمأ

افيدؤ1منمأكقيهننة1ؤوربرنهوصلعبنالقوللومورخككئا

اينبالبخينالظمؤلقئاماصأصأحبكشوقالتااؤق

البركاللمقوكيئوتطفالبهذلككوكاضداللمؤنأحصبهمتظءاكؤا
بهىلمأددلظوإطأخ8ءوخطإدالىكبايلكثاالمواقالتحتماجانرامثال

ولتفىدراقعشانالدبرطوطوالمطرانيثادونفعخلابنأ
ا

أأالطودبهمتننالصعممصفابندظناصالى1لروايةاصذأ
وايةالءهذاذاركأايناوفيكأظؤبدالتافماا

ألفييعهأظصأذلإ
نعلعإجمهممماكمورهـالمعألئلكفىشأيعتكمفابا3ا9تراثب

3دصفىالتالثلصالمجزءفارشهقبممتبطا

ذالىمحألجابئقوادالمأميمنمانبنةفىءلمجبيا

درجالطةدالزلمنةلمثأرثئاوقدءي1عحرالعديهأزببملعصروهذ

منباممظبونغيلؤاوبرىبهمتبآألوائلمخأيةشيتهأويخط

ملدفىذتحدتفاصايىهأ9لمووعروجمسوئيصارلىا



ذالروايتا5ذدجؤلظوتيهأفكياضإرلكموطيهاألطإء

المعلوألنكزجماوهقيأنلالمولمانيمانمأاساقأل1ووجاالمرمامحنتقأتاا

أنتسممووصجمتعزوحأصخئاوهوكماتذكلكاممثآلمن

كهباكاإتاتبوفياعلؤثوالثانالذرةابندشاعلىسبيل
لعصودافىتلكشايتن

أصمألموأمنماالقا
لغألبالقآلاطوتيعذلعمموركالؤااتلدفىديأنآب1ممان

تدبىاطترولهـئدتافىالىقبيلاثيامنفكث1رح1و

لةفئ11فكتب1حر1ولروأاآلكلطهضلىاذلكتالهرورلؤ

يستقيماسآلالممسعملطبغعيهؤلظقأسولناالراشديئنعؤلكل

نىالقيألمجيدميفميبأوياممألؤيهيت

يسأماالمولقأ

انعممءاتلقاحرلؤاكنبالبن1طسلينأيمةامسىالبمبهأعةتاربر
فىتاشدذلكءثهلمحوبهرلبنىرفئ

ءكاليمثألجآنيفعلالمرءمجبىزلمفأنلاستدلمثلهذجمب

ؤعركؤاطحؤفكهذلكفيمحيماط1

نتمىنراصستتاوكقالتغنىميةالؤالضأسأتءنآهدط



2

المإشةنيمالخالللكاتنللوماانحليثأراتمأوبالقياسثالكفىذ

لكفسصلأنكيخبمونجظبموامترمئوكناصألبومهلذهكتارابا
القاضىوقالمانرإنططىكعتبماوسلؤلنعلبدئهصكفبرتهأ

فهعئلخرجعوبهاباابوير

الفممامواككالتهرلترلملفينمةوذلئهكأجوار1أشوعوبخمان

االلتحتووضعثيرقووخمهدوشارغالبمملتنوموار
3اهمعرطبمالجظجيهعخيزركهاقليلكت

فىتجدعضواعليالبالمقبئ2بةلللمدعل1اللووهانف

انالمحألمجزيرةوارمصروشأءالمابخؤءالؤهـشديناودالخل

إبهتفىقلياالياهومنبهأمأتحتطضكاورسوثهلتد1مة1ذى
طوهأدصكريهيأحياعإلفيإظمحفم

ممموإففسعمصهقالعماتيلمهلىعلعأاوبئممألاغمهأ

هؤوعلجمالمأعاءعراوأ

نميتعزواموامءبزيأيرةأأللرايةنزكحؤلمولوبخ
وفأترلهدوالشدآفى1دعنأيضقؤالخالقلوممالرثأليأهشغفى

اموامنشئفىونجمعصلبأاللممطمرووغمةابأهك

اظاهأأليهأنفمنزفبمالترهـابهبملهلتكانكتعايإلاكي



2

اهلجمنمدمومنوغندرقيسافزإنرإقاحمسئانبما
3ألوتفصطالالمحثاالضونفتاوممتاتاايخهلمجتطالنورإلوقدا

ضكآلجمضبمابايبىفألآلماومالمازيلمألسأاولمعلرواتيتا
لدجمنبرابيرلىلمجدمابابكئاميركاقربيرووبملراشنكذووا

لهتلسالمألاتاريرإلشثمالفرلخاومالطصنإلفأوهـمايطن
األإصوالعلؤوأرتجسرثلفرفمأوىألهيلسوثاريخأن

لهتزقىلمؤغماأقماقذلمحث1قلىتزهأمسرسالةلمالىواللعلمويل
لمجتهذإانىالبأحشنيخألىمافيآوزكغإأ8جسنألألغقطهالنيا

ةرشارعلثلهقالثكاالحإحثأقاواهذلتتكلطاإوقدشواانايأ

هلاظاحمالرلبتنتربهأثؤلىالمألنكلتيوتربهتروؤطعأن

المقشىويئالفمؤبئالمإديأبخريإلةدتثطزمالتاعرؤظيغ

داصالتشالواتعزكوقهوالهإنإورلبمااهوالحأممالئامحق

إلمإبطوشلىممىلمسنألمرحبملفرلكلزترمىكيكدامغللحببنطألمولمعبمالتنهكللخما
وجمههاكالطالموتؤقةثثارءالزفىتحإعإلوفأليرالرإتحةان

واللطيبمرهأعدواولمنهالهأعمامزبهرهاووإلمجألذرىابنالتننإ

والصا3ولمولدكمامصالعهابملسأديعالمالمزنارهمامفأ



لمىذاشبقااسالأافيضمانركانالخزانقآلثافلسند
8نمالط1يئفىبى

لمالمؤكما

لمحرثعلىا2نضمارةمجاكؤنيئكالؤ1شدلر1لخلفأء11انتفدأيأطعأ

ثناشعتقاهذإئصكاناكتتالوفيمنعوهددثلن

ونيذاسعكواتدالؤوطبهإرطعضبهوتحعئكلتأبعين1وبئالمط

05صفضالمراجلجزء1وسقنكفؤاو1بىا

وشلىينالالخدفأءانواتجأتابؤالعديدةونقلموئظطاا

هأكاننةنناولتاثي1وايمابةحمالنأيممغونالثبلطا

بوواباىوانذفىجصوايئ1قذابعاييوكنوالتلمطبةفإلمجعظول

ويىلمحدثادوتدانؤدموسرجميمناواوااذىعداكثربملاليئ1
اابمطسرانظوهفىلعبمالبإتصإمملبرفىقابهعبمادقأضوإبئ1

ئهلصيعرلىقأبنلملكوعرإلقتألظكاقلىلكونحقشق4تجاتفىباب

بمرء1عنضسفياتبنلمالوعنعمينالعبماإللكأبفيذوعلمصوشمللهط
لؤأحالىافيجصنقأؤكنلكتأبلعلط1دوفىقتلةبناطب

بىىقألحمعتلموهيدهي1طخنهلمثعوبهئابأوحلتدتهضمبأ9بئ

سجبهبيرضكالناسفخلنمأثيورقستئأفاكتهعتأذا1ضأ



ء

لفماذالزلارحواسفىالحدشالمجههمنهيخكلعبأسابنءاليرن ا

ألقاميابىوحمأامميأنالمينأمناسادكتابقاك1ثةابىوعنالمنهى

عطشوعنلىبمبأعندربىاللفهوقذاكتابعليناأيعيبون

ءعطأقاللعلميممالعلؤكال9فألثهدإرسوقكبئعملئهعابا
درردتالالامالعرنننبئعبألدكتابآوعندعلمقأكوماتقئدقلت
باااعباللرحماثكاوع1بنتابقكبهالمعمدونمنلىو1لى
فثطأألبيمباظ1والمحؤأوكالنلمحاللىقالىبمابمتباابيهعق
كأمتماويئلقأفىحيأنبنس1دةظؤلمنايىائمنه9ثإليأح
كقعكككلولمحقعالمأإدعلمفاللقصيقولقوهبن

فقلتالنىجممأاللظودنخمتالىتةابغااالينقاخألدبنصعت

والمنولكليخةالعانأحعم9دئه1دتقوئعليلاقالوص1لئهدإعمبمايأ1

بإسالعبمتأبيرجمنهصمالطاوضنالحسقطهلعلمكاصسبموكمابة
لئألمجبماانعلسققأاعتثىقالوجمنابتفسإللمجتاموقدكان

ءاصددفىومامابلتاايمتبولمااحولجمنالخديلهدهأوقالظنخأ

لمحزآلايوأقكطتهؤ1إنةالجعراهمتنأمصبنبروألعنللنفف
سليمأتوحمنلىمماللواثشاعندىكلبىوددتعولوكان

اللعطفذمماسإلضذكلجلدثةتللعألممجلمرابئقالىموببن



بهلوبعألمسطيرالهلقالدالفذتهموليميمتبرجولميلاطب

حمدقلترتجالمنمحوابق1وعنلعالمهواوهانااوهوخيرلمي

لهقلتاخرونفيهقوأليررخصقالىكرههالعمحثبلمنكرلمجابةبن
وتاقألنحنلثئكنائلعمكتابةادوقالنمهبلذلعلمرلويمبا
حأدؤلفأضرووعنء1ومالقايماففأفىاإطودبئمحئ1سالت

يالمحدبههتان1حات1لعولىالهؤىإتسفعتقألكانثقض

إكلتهارجسأوحددتخذااتارللبهلتبماحديتوحيماررا1تاعلى

عوكهان1احبضعيرجلرخبهاديئؤطرصه1فاوغه

ولهيوخنأتمقلوطبهكمهـ9يوخذتعلمسوز1وقالبه1دو
المحعقلزنربجمحاجمالبينمرنأهيوقألابراسعدبنكق

وعناكدسلطمائألجهلهابىصيالىثفاايرفكتبنأطأدكال
تهكلمنلقومعينفيرمجيىحنبلتأحولعتقألىعةممر7بىا

بعبماابمولتالىلزطرىاوعنلغلطعليمالعأليومنيملتب
المسإلبريمدإمنثحنعهاندإشأمرإءلمجصهوؤءحإكرهبما

صضطىراثهئترالتحقرهـكألمتي1إلخاليلقأقألارر

كعتببنطاانعرفيابىلادمشالناالضغط
يئنسللطلىلم1اخسعتمنقويضهدمثمامرولةوئدضائهد



ركاللمشماصلظبماثلظعتناقابنصمارىضظاعفعإلنثعقوا

فلذلذحتملهسسونطاشمنوروكالؤ1قيصؤ1كجميكنلؤ1

بهووالمممثيقلجمةدعشدلطا
صنليمىالطراثليرتذابتاريزممتىادقلهكل

إلقررحماوهوكطوسيأممةكتابتأرءبهيماالإدبلماريروكعرمحمأك

جءلهأقى1لموتققةقديئرادطاإلمصهأفىالمعؤلاظلمالسأدي
لفىلعلموايخنىعلالتيرهماوهاناتننوالقالهجقوبى3روالعإلذ

االىتخألهبش1وودتهتبتبروالةهانااعركشكلطوىففعمهجل

مميبوهلىبقأرجالهأدهأوسئألمضالمدلمرةأ
رىلظدمأنقلئيرلواىبالمغأنعمارثرجماطفقهمنكول

زشتالوعلبمضعطفيدنىالمتناصولس

روأصمماالسيركاثينالصحنوفأء1لمسللطمالذمشفلمماؤىا
صديخشاطلكلفبعثبمعدافىعونالملينئىكذذالمسلعءآستذ

تحشسوتخقمن9رجلمسلينبلننبايأإدصصجمنحبىد
رسلهويخشهلكلصاال1فأثانو1الأيرلإلونؤوعنلميرم1كن
اللمجالىكالجمعآبوبممت3وإلثألؤصقدجمو1جمعمايخ

تحصاأجحهنملجيريروايأعرهؤناهلهأصاثئلمدتفئ



قدلبعنمانهدنأعليهصامواكوءايمألقولوالههواناكتبىوالمحز

لكطكنحمغكروائأ9نفلالوابموفداشترطتمعلطياوعالناانهجغ

موالواعليمئيرجمغلهلكلواذنانألوءناعناخذوماعليدنأوتالرم
واببلدزافلوجملرجمكرممعليثاوإدئهقالواغكضمجبوطألتىا

مصضهطبميخراجاشئاربمادايزالناحتىديئكلثيرناخ1رأئتسعلينما
الدفزهابظو1عةمثلىاتجأنجمنلتباإلذإلعدهفأنظرلى

مدواسمكالؤامىجبىثمأضغ1ءلمجادكوضغطلمولفي1قآقوبذلمك
فقدنأوالتقريإطهافقدصشمللعلىأامأتارصيئاثمتارصؤا
الصاعهلمجلفينأمزجأةدخيلبرحلبميالعباذإقومنطتثااليوأقى

11فيقأمه1واثؤاال9هركهفتلماهأااسحماغآألعلومنالمعرقأليالليرت

إلعربالمسدويخاوكالقأللكمننامثلىوهالىوخلطخبط4متمكط

انيافىخمالقيأيعرإلعورانمسشعبمكدا1تمدخهلىوهلمفريهطبهثرطناك
زاشدلالىلمديخهالفاهكارراحااللتاثخالعقاالبمالكالةمنألماء

اىمن21الصإساشدإمن1يجظنعطالثالثبئءإللتقلميماراسكا

لكبندجمكاالهووسنااللهماولىمنلهرانلفرسمبنآتا
ثولممأمصمالكغراخذئيتروممنلماهمنوهثمنمابفىلسمعأنا

كولفوالقهإيىودميعتعلىنولدىالألدأمىلوكمادوكتئوالظلكالما
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ىلمجالمحمنصالهاإلواابينالفارقوانة1وموطناوأدفوالةالعريتامن

اأتلمتاألهإلغهالتةفىيمابخمةتجللكزفىلقخهيويص3ااسثعماأ

1لمنصوءمسافمالكبهةإلمولضتجاثص1دسحكلءمتفرىهنوكلا

تهابخدملبجتهافقلعدإنفاوضموصأكالكأورالمديخلضعجمافى

فىالمغمانضمفضبايرمهذاوكانكهيرهمالقانكإلبأتقتيماتىالقلفرنهأء
طبهاذومموبهودهدنجاالى9لممغموامموفهقاستقلنه

لطللرلمنثثةجمندابوحنيفهارفممكاننلبفماؤلمجظاتط

اراهيوافترالنصرةنإلمثصوروعجمماابرخهوانابأجمهثمفان

ايرضبجميأولماثعمأءعلعإاوعرصصكأفأستدهاإدالمثمرامميلالذلك
يراليخالأصدالكدضغإلمرمأقألانماتحتىلفودواهـد

عنارصفضلعلماجأحلبنيئكأبعبمافيلمقاضىقابلتاالمجا
عأفىبختابوجعفزلممضوردلمماجمؤلىثق9لدبنعتبنعزيألى

وضععهأالئهألوبمتبكااتفزجمتفقالنفأجبوبمأنىشرلجهـبخد

وتنهأاصأبىالمسلينمنألىكأممدؤالجتؤدمثمظمنلموطأءيعنئ

فىالتلماهنانكلثبئأسوأوديطأافىجمرآلألشالبمايخيلواانمرأ
ثماحوينزلمداطكايةملعمطأاصاثتاافأق

لصيإلينكلرلمجإجرائرلميهىبحمايإردعيحهدابوخيفرنوقألو
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مصاكهاناالغودبألتهمنتصتندإبأئخلءظالثافرالجزء

انلمحألوانخلبأفي1لواقعطنىلمولستتنهماالفاحتنن1بئو

إحطسىائالمحطلجالصنهمزالىجبةفىرفيجمخالنينا

بقبوجنيفهيعأبامأكانوقالإبمرعينئكتحايفزبىلفثهالها

اقلفطىلمج3امراإحإعتاناللهىإمقإلد5دلوقألىفانهلعرس1

نهاإلخيفشكاإندلربشوالعرباأكانالإنيرممماثه

اياللفىفوإلماالمتيورزدإلالمألشركأسضإلمحأمينبيتمنأ

أبصالمالضمرقلوصبلمخئئفيمظهدإللبرودتزلميأللو
ألمحنابرزبئكال3بوممذاائإيرسفاتزلجىلقائموبخالالهاشمنلز

لي1لوجولميرإلمدبهوائهجمعممصبهالجممافرلذيئنحكمحنيفرأبى

وعزلنرقيطيعغهثماوكانلمحمؤبنوكرلمكالؤايش1لزود
العلسلىلىروهذلمنظراالعلوومحلهمنهمنهةاننح

المجملعفىاقيجلذىالدقيولمجتفىكأرهدلخومقالوعروالطرينا

سثاال3ااواصأبئدلموااوكزآللمظروسعراممنيلمؤسموابم1دسلعلوما

8نألملذاهنأهؤلرالرحلؤنويمميلالدوإالدواثزاغألمحص

أللخرإلصورءاغهإدلعرياعوتحأملهحقوكامننحموءطويفلترل

هذمنامثلىوهألىماتلبلالتاؤلثبممو
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1راد1لمنممولضغايى3لمبعملبزاالىفماافضىالالفقصعنؤنقالتحت

لكقيمسأدركبهةوقدلفؤدضارهوواهلالفرسواعظاهلربا

وتطرالخفؤءخمالمنأسالضةفمحما8لملكنبئلمحرثيننظاؤلجطتحوفي

ههفىا8لشهإليخاستيفتأامصمالكأيوضذللمدجمهوففهاكينالمجبهالمالآل

ءاةالتالثالجزءلمجعتهيخلحالامرالمنصورفافثى

انلمجبئمنسماحشبرإوالجدوالمضوراختالقأوطأكلهكذتو

جمراقبمبينعنالمايفامالخملنأالكل1طهوقدسبئللكعبةانأعااركا
الثأقلمجقءرلنرىراالئاافيوقاالطزحمرإللخالفةقألمأوتضيئيقأيىولعلى

كصعصلزلجرفوردرلمالمنصواجعفلباارىالدذابئىوغأا3بصف

نلكمرمأؤالألمأإلممينهامحقيةالجتقطمابئعرآفىالسأقاليمف

نظركيمفلمنصوأفااسصنجلحفتىوااضرتهطألمحلمحولمجرعقهوا

مهقدمأنمأعرمألكفتأءوامحولويهأتحيبمأعنوصريةلحلمولمقلبا

لقوليوالموللملميقطمافىهؤلسببولوخئييخشالمدعنالمالةلطم

دبعتبخعلكلذاخمطمومألكالوانلمحرمينإرغأمكاننمأالهيرقاقطمان

رتحتلممتعروتغتليمللنأسىخممامهينثمأبهرعمةلهجدلمولاقا
ركمةذلدبخايفعلؤاصواهأنذايتإدرالقعالمترونجوامعاعمؤالن

صكرسهمولييودولةكللعربؤالهتنعوجميشنوتفتنيظالهلهفىإلدب
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كمأأسهقاومةءترا1شنغأثقإللسنزالشعالصوكالؤالمعلونهاظمكقكلبحتض

ثمانهالتدلدابؤألوالمحيالخأهأنظرالىنااآليخمفص103لمجزءا

رمهارفمسودآلدلزيمفىألإلدىمناميةرمالبرابسبإلاالادومجللمأ

لدفاحتالللمشعؤءةالمتالصالإلواعطاءالعربشءءجمإلأخذنجأالشعرو

سيأسةالىذللىيمنلؤامىالمالاحتءبألدإ

أبصاحأبصوراتلمالفغصالظاعرفىكألموقدتقمقالى
وظللغأيئاالذتوفعدفماإلحفالفشافىارابسثقاأللقياسواىاال

إصهملمأإقوهـبااربرإلعباشممالمحفاالفىممؤاإلفياساالميل

إفىتماقىبهههثلمؤأكنمظوالىاأا3صفضلثالقأرالمجؤءااا
واحدىمقالطواوالرالبينؤكانهاألنكمبحم

اإأا1وصهباالمشصاالاجأنظإليخاانييئاولودلا بلنقيمالرا1راظواطهمبمولادالقهإشو

2الورواوزفروالىيوهـطوأبىومحلىضمعالبمكابىدرمنلنأادثاالزيأل
لزاعتزالماءكلكمكاثؤاناكوالدبرببعارىداوايوالوالخصأت

ثوالمضاللةءإلهوااطمنالمعؤلةيعذرن

إلقؤليوعتيحإشيأعهصفيخاناإلماموناالخالفةتفما1كآتئ
لقولىاوفىجمقأءفقاضأخوفاالمقريرطوندؤالمجتلو
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31ضاالثالثالمحزءالغيرمتراظاالقؤنبخلق

لهمسايرلماوتدمهاياالقاناثناخالهنااعظومئتماومليمون7لن

ثةحادصفةالكلءهلانفطتالناوعدمهالقترلل

تعائاحذرامنقارلخدوتهفالمحتزلةقديمةوهوصفضاتعألقوءبإلئه

اقفاضاديميقومالحأدتبنابقدوكإلهمقاإلسضهه1ولقدمأء
هإتايرتحلفذشولفمرالقألىالئهقتانكألأ

وكاثبافىصابهمامتهينالشاالقماقدبحألافلسواماقأل

بيندلغدفىلكذلثيأعرقدابمتطيلدنألالنلشألمرالنطشأبا

ءلجزراؤبنياثجفالإمسمالكرلذإلمأمونياقالتأصحتى
سقلنحرليعقوبىلهذفىالموبلطمائاشاةالتالث

مزاإقابعاعثمةإلمجقبئلويئلمتااحدقيرتهضىتسفصدعبا

لكظلؤسوا8قااموبئإددخلعفاألموبئاالابمنيمااؤعدفيإنهقبما
عأصفيكعبملمامويئبمألمعلياللدخكلراؤكفةإكطجمبهنو

فىالمميوتاميزكاثزيخفأخذتهيأابسألأعليكفملحالقاابخا
والضأرلىودهإءكعلو1هأتالمقالترابامولعىدمحي

تدهب1نظوفكوردأاونحناالنمثوفقأبنصووكلفيؤارا

430و35والمجقوببينلمجوكطتديريأىصللةلدبراهائأ
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لمامحنةعكالعرباسمغكوسيماولبرصنضاستوالمامونألق

لفذيلزيئامايتالعلي1ثمايحيرلمسالهقالمتاإلمجوبعلمالوا1نكقل

المحأدقوجمنعهزنعتزالالابنولفدممفيممابأمسأمملياسا
عأبطدفلسفشءعرفأ1لمحثداها

روالمولإطاألقرئيالفبقسألمركانوكنممطولمقاقأ

دفأأدوكانيخطرلهءلدايممكصعناحنمبمنئهأذاشوضوثحما
محإاألحألئامأالعزبطيالسدأورفييرصثنلككثزتلذأفيفهلراا

يولمسوغابئابعضالحقممب1لمفقرفئكلسالييمقةواابفا

الهزء81مالمجآلكالنماوتلقاللقصحقاشقلهايليستينا

حوقيقاآليا1نولجإلساليخالا1فىانلىافىااصغىتالثا

يولممةمهوؤبئلتمائنساالصلطوابعظأدافالفكرولج

ةواكإكاا4المالاجمفزيرباباقلحقلبند3دآلوإنإلم
دجمودحماوردلمجإدهباألشومعمذامقهماملطكانالحؤ

سالمبرممآثقو1ولقةوالزندلهأدنجالينمماخوانثنانوا
وعنهيرهفىشتأوالشخلمانبنا
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