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الرحيم الرحمن الله بسم
الكتاب خطبة
والسموات الرض فخلق الكوان من شيء معه يكن ولم كان الذي لله الحمد

بالفناء الكل على حكم ثم البيان وعلمه النإسان وخلق العرش على واسإتوى
دار إلى ومنه البرزخ إلى ( وسإينقلهم فان عليها من ) كل الكتاب في وقال

مصطفاه على والسلم والصلة القرآن وأثبتها الحديث بها نإطق التي الجزاء
والمرسإلين النإبياء به وختم أجمعين الخلق إلى بعثه الذي ورسإوله عبده محمد
وبعد بإحسان لهم والتابعين وأصحابه آله وعلى
التاريخ أيضا ويقال بعده يأتي ما إليه ينسب يوم عن عبارة التاريخ أن فاعلم
الوقات بها لتعرف مفروض زمن أول من تعد معلومة مدة عن عبارة

ولكل الدينية والمور الدنإيوية الحوال جميع في التاريخ عن غنى ول المحدودة
به تنفرد أزمنتها معرفة وفي معاملتها في إليه تحتاج تاريخ البشر أمم من أمة
البشر مبدأ كون هو وأشهرها القديمة الوائل وأول المم بقية من غيرها دون

منه التاريخ وسإياقة كيفيته في والمجوس والنصارى اليهود من الكتاب ولهل
وأحوال الخلق ببدء معرفته تتعلق ما وكل التواريخ في مثله يجوز ل خلف

به المعتنى وعجز العهد لبعد وأسإاطير بتزويرات مختلط فإنإه السالفة القرون
حفظه عن
وعاد نإوح قوم قبلكم من الذين نإبأ يأتكم ) ألم وتعالى سإبحانإه الله قال وقد

( الله إل يعلمهم ل بعدهم من والذين وثمود
بن عمرو وعن النسابون كذب ويقول الية هذه يقرأ كان أنإه مسعود ابن وعن

مثله ميمون
ل إنإك قال الناس أنإسب أنإا طالب أبي بن لعلي رجل قال قال مجلز أبي وعن

الرس وأصحاب وثمود ) وعادا قوله أرأيت علي قال بلى قال الناس تنسب
من ) والذين قوله أرأيت قال الكثير ذلك أنإسب أنإا ( قال كثيرا ذلك بين وقرونإا
( فسكت الله إل يعلمهم ل بعدهم
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عدنإان ابن معد وراء ما يعرف أحدا وجدنإا ما قال الزبير ابن عروة وعن
 يعرفون ل ثلثون واسإماعيل عدنإان بين ما قال عباس ابن وعن

إلى راجعا يكون أن أما الله غير من العلم عدم الية هذه في التفسير أهل وقال
ول الله إل يعلمها ل المور هذه أي أعمارهم ومدد وأخلقهم وأحوالهم صفاتهم

من الذين أولئك ذوات يعلم ل إنإه أي ذواتهم إلى راجعا يكون أو غيره يعلمها
الكل على الية حمل من مانإع ول أصل خبرهم يبلغنا ولم تعالى الله إل بعدهم

على يعتمد الله عند من أنإزل كتاب به يشهد ما إل ذلك من يقبل ل أن فالولى
الثقاة ينقله خبر أو تبديل طرقة ول نإسخ فيه يرد لم صحته

ما ذلك من عليك وسإأتلو كثيرا خلفا المم بين فيه وجدنإا التاريخ في نإظرنإا وإذا
كتاب في مجموعا تجده أظنك ل

محمد بن أحمد بن محمد قال عربت ثم روز ماه أصلها فارسإية كلمة والتاريخ
وهو العلوم مفاتيح كتاب في البلخي يوسإف بن

به جاءت الرواية أن لول بعيد اشتقاق وهذا القدر جليل كتاب
الوقت في وهو آخره شيء كل تاريخ الخراج كتاب في جعفر بن قدامة وقال
توريخا الكتاب ورخت ويقال شرفهم ينتهي إليه أي قومه تاريخ فلن يقال غايته

لقيس والثانإية لتميم الولى اللغة تاريخا وأرخته
كون ابتداء وهو الخليقة بتاريخ أول تؤرخ المم فكانإت تاريخ ملة أهل ولكل

وأرخت نإصر ببخت وأرهت بالطوفان أرخت ثم السلم عليه آدم من النسل
وبه بدقلطيانإوس ثم بالظينس ثم باغشطش ثم بالسإكندر وأرخت بفليبس

فهذه يزدجرد تاريخ ثم الهجرة تاريخ إل القبط تاريخ بعد يكن لم ثم القبط تؤرخ
 ذكرها انإقطع قد أخرى تواريخ وللناس المشهورة المم تواريخ

الخليقة تاريخ فأما
من الكتاب لهل فإن التحركا بدء يقول وبعضهم النسل كون ابتداء له ويقال
قال كثيرا خلفا منه التاريخ وسإياقة كيفيته في والمجوس والنصارى اليهود

وشهور الفلك بروج عدد على عام ألف عشر اثنا العالم عمر والفرس المجوس
إلى الدنإيا من الماضي أن قال شريعتهم صاحب زرادشت أن وزعموا السنة
تاريخ وأول زرادشت ظهور وبين الرباع سإة مكبة سإنة آلف ثلثة ظهوره وقت

سإنة وخمسون وثمان سإنة ومائتا آلف ثلثة السإكندر
مدة وجمعنا الول النإسان عندهم هو الذي كيومرت يوم أول من حسبنا وإذا
إلى منه العدد كان عنهم منقطع غير فيهم ملصق الملك فإن بعده ملك من كل

مع التفصيل يتفق لم فإذا سإنة وخمسين وأربعا وثلثمائة آلف ثلثة السإكندر
مضى فإنإه كيومرت خلق من هي إنإما الماضية اللف الثلثة قوم قال الجملة

والمهات مستحيلة غير والطبائع متحركا غير واقف فيها والفلك سإنة ألف قبله
غير والفساد والكون متمازجة غير

في الول النإسان حدث الفلك تحركا فلما عامرة غير والرض فيها موجود
أجزاء وامتزجت فكثروا النإس وتناسإل وتوالد الحيوان وتولد النهار معدل

العلم وانإتظم الدنإيا فعمرت والفساد للكون العناصر
وأربعون وثمان وأربعمائة آلف ثلثة السإكندر إلى آدم من الماضي اليهود وقال
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سإنة
اليهود أن وزعموا سإنة وثمانإون ومائة آلف خمسة بينهما المدة النصارى وقال

وسإط الرابع اللف في السلم عليه مريم بن عيسى خروج ليقع نإقصوها
الذي الوقت ذلك تخالف حتى عندهم العالم مقدار هي التي اللف السبعة
السلم عليه عمران ابن موسإى بعد كانإوا الذين النإبياء من البشارة سإبقت
التي المدة من اليهود بيد التي التوراة في ما جمع وإذا عيسى المسيح بولدة

سإنة وخمسين وسإتا وسإتمائة ألفا كانإت الطوفان وبين السلم عليه آدم بين
 سإنة وأربعون واثنتان سإنة ومائتا ألفان إنإجيلهم في النصارى وعند

توراة أن النصارى وتزعم التخاليط عن بعيدة توراتهم أن اليهود وتزعم
فيها اليهود وتقول تبديل ول تحريف فيها يقع لم بأيديهم هي التي السبعين

في وليس باطل عداها وما الحق هي توراتهم بأن السامرية وتقول ذلك خلف
النصارى بين بعينه الختلف وهذا له الجالبة يقوي بل الشك يزيل ما اختلفهم

مصحف في مجموعة نإسخ أربع النصارى عند له أن وذلك النإجيل في أيضا
ليوحنا والرابع للوقا والثالث لمارقوس والثانإي متى إنإجيل أحدها واحد

بلده في دعوته حسب على إنإجيل الربعة هؤلء من كل ألف قد
دعوته وأيام السلم عليه المسيح صفات في حتى كثيرا إختلفا مختلفة وهي

هذا ومع مثله يحتمل ل الختلف وهذا أيضا نإسبه وفي بزعمهم الصلب ووقت
هذه بعضه يخالف إنإجيل ويصان ابن وأصحاب مرقيون أصحاب من كل فعند

إلى أوله من النصارى عليه ما يخالف حدة على إنإجيل مانإي ولصحاب النإاجيل
ولهم باطل عداه وما الصحيح هو أنإه ويزعمون آخره
وغيرهم والنصارى تلمس إلى ينسب السبعين إنإجيل يسمى إنإجيل أيضا

ينكرونإه
رأيت قد كما الكتاب أهل بين الختلف من المر كان وإذا
الوقوف امتنع باطله من ذلك حق تمييز في مدخل والرأي للقياس يكن ولم
فيه أقوالهم من شيء على يعول ولم قبلهم من ذلك حقيقة على
ذلك في مختلفون أيضا فإنإهم الكتاب أهل غير وأما
و سإنة ومئتا سإنة ألفا الطوفان أول الجمعة ليلة وبين آدم خلق بين أشوس قال
سإاعات وأربع يوما وعشرون وثلثة سإنة وعشرون سإت

كتاب في والمأمون المنصور منجم أثرى بن منشا واسإمه ماشاه وقال
ابتداء يعني التحركا بدء في والمشتري زحل بين وقع قران أول القرانإات

وأربعة وشهرين سإنين وتسع خمسمائة مضي على كان آدم من النسل
المثلثة من الثور برج في القرآن فوقع المريخ ألف من مضت يوما وعشرين
برج من القمر انإتقال وكان دقيقة وأربعين واثنتين درج سإبع على الرضية
سإنة بألفي ذلك بعد المائية والمثلثة العقرب برج إلى الهوائية والمثلثة الميزان

ووقع يوما وعشرين وسإتة أشهر وسإتة سإنة عشرة وإثنتي سإنة وأربعمائة
قرانإات من الثانإي القرآن من الولى السنة من الخامس الشهر في الطوفان

وبين التحركا بدء في الكائن الول القران وقت بين وكان المائية المثلثة هذه
وسإتة سإنة وعشرون وثلث وأربعمائة ألفان الطوفان فيه كان الذي الشهر
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أشهر وعشرة وسإنتين سإنة آلف سإبعة كل وفي قال يوما عشر واثنا أشهر
التحركا بدء في كان الذي الثور برج من موضعه إلى القران يرجع أيام وسإتة
مدة أن الملل أهل من كثير ظن حتى اشتهر الذي هو الله أعزكا القول وهذا
بيت من أوهن تجده اصله إلى وتنبه به تغتر فل سإنة آلف سإبعة الدنإيا بقاء

فاطرحه العنكبوت
سإنة وثلثون وخمس وسإبعمائة آلف ثلثة الطوفان وبين آدم بين كان وقيل
وثمانإون ألفان وقيل سإنة وخمسين وسإت ومائتين ألفين مدة بينهما كانإت وقيل
سإنة
الطوفان تاريخ وأما
أجل من حقيقته في يطمع ل ما الختلف من وفيه الخليقة تاريخ يتلو فإنإه

السإكندر تاريخ وبين بينه وفيما وبينه آدم بين فيما الختلف

واثنتين وسإبعمائة ألفا السإكندر وبين الطوفان بين أن عندهم اليهود فإن
سإنة وثلثون وثمان وتسعمائة سإنة ألفا بينهما النصارى وعند سإنة وتسعين
وأصناف الصين وأهل والهند بابل أهل والكلدانإيون المجوس وسإائر والفرس

يكن لم قالوا لكنهم الفرس بعض به وأقر الطوفان ينكرون المشرقية المم
الناس بعض إل غرث ول كله العمران يعم ولم والمغرب الشام بسوى الطوفان

ممالك العمران يعم ولم المشرق ممالك إلى بلغ ول حلوان عقبة يتجاوز ولم
المشرق

بالطوفان حكماؤهم أنإذر لما المغرب أهل أن طهمورت زمان في ووقع قالوا
ولما حدوثه عند فيها ليدخلوا ونإحوهما بمصر كالهرمين العظيمة المبانإي اتخذوا

باختيار أمر سإنة وثلثين وإحدى بمائة كونإه قبل بالطوفان النإذار طهمورت بلغ
بتجليد فأمر بأصفهان ذلك فوجد والتربة الهواء صحيحة مملكته في مواضع
من الثلثمائة بعد وجد ما لهذا ويشهد المواضع أسإلم في فيها ودفنها العلوم
بيوت عن انإشقت التي التلل من أصفهان مدينة من حي في الهجرة سإني

القسي بها تلبس التي الشجر لحاء من ملئت قد كثيرة عدة أعدال مملوءة
هي ما أحد يدر لم بكتابة مكتوبة التور وتسمى

قرانإات من الول القران من السنين هذه صححوا فإنإهم المنجمون وأما
كان إذ مثلها والكلدانإين بابل أهل علماء أثبت التي والمشتري زحل العلويين
بعيد غير وهو الجودي على اسإتقرت السفينة فإن نإاحيتهم من ظهوره الطوفان

النواحي تلك من
وثمانإية ومائة سإنة ين وعشر بمائتين الطوفان قبل القران هذا وكان قالوا
ملك أول وبين الطوفان بين ما فوجدوا بعدها ما وصححوا بأمرها واعتنوا أيوام
وبين سإنين وأربع وسإتمائة سإنة الفي الول نإصر بخت

أبو بني ذلك وعلى سإنة وثلثون وسإت أربعمائة السإكندر وبين هذا نإصر بخت
في الكواكب اجتماع عند الطوفان كان وقال زيجه في الكواكب أوسإاط معشر

السإكندر تاريخ وبين الطوفان وقت بين وكان الحمل برج وأول الحوت برج آخر
وعشرين وسإتة أشهر وسإبعة مكبوسإة سإنة وتسعين وسإبعمائة سإنة ألفي قدر
الهجرة سإني من الولى السنة من المحرم أول الخميس يوم وبين وبينه يوما
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وتسعمائة يوم ألف وخمسون وتسعة يوم ألف وثلثمائة يوم ألف ألف النبوية
سإنة آلف ثلثة المصرية الفارسإية السنين من يكون يوما وسإبعون وثلثة يوم

يوما وأربعون وثمانإية يوم وثلثمائة سإنة وعشرون وخمس سإنة وسإبعمائة
يوم كان أنإه معشر أبي وعند الجمعة يوم كان الطوفان أن يرى من ومنهم

أدوار تسمى التي المدة له وخرجت المذكورة الجملة عنده تقرر ولما الخميس
مقدم وأولها شمسية سإنة ألف وسإتون ألف ثلثمائة بزعمهم وهي الكواكب

الطوفان بأن حكم شمسية سإنة ألف وثمانإين ألف بمائة الطوفان وقت على
يقبل ل هذا ومثل كذلك بعد فيما وسإيكون سإنة ألف وثمانإين ألف مائة في كان

معصوم من أو بحجة إل
نإصر بخت تاريخ وأما
كتاب من الكواكب مواضع اسإتخراج في يعمل وعليه القبط سإني على فإنإه

وأربعمائة عشرة ثمانإي سإنة في أدواره وأول قالليس أدوار ثم المجسطي
شمسية سإنة وسإبعون سإت منها دور وكل نإصر لبخت
خرب الذي هو ليس هذا نإصر وبخت التعاليم أصحاب جملة من قالليس وكان
بمائة المقدس بيت مخرب نإصر بخت قبل كان آخر هو وإنإما المقدس بيت

البكاء كثير ومعناه برسإي بخت أصله فارسإي إسإم وهو سإنة وأربعين وثلث
لتجنبه وذلك ينطق وهو عطارد تفسيره وقيل نإصار بالعبرانإية له ويقال والنإين

نإصر بخت فقيل عرب ثم أهلها وتغريب الحكمة عن
فيلبش تاريخ وأما

البناء السإكندر موت من التاريخ هذا يستعمل ما وكثيرا القبط سإني على فإنإه
من كان فسواء فيلبش هو إلبناء بعد القائم فإن سإواء المرين وكل المقدونإي

بينهما المشتركا كالفصل هي المؤرخة الحالة فإن الخر قيام من أو الول موت
السإكندرانإين بتاريخ التاريخ هذا ويعرف المقدونإي السإكندر أبو هو هذا وفيلبش

أعلم والله بالقانإون المعروف تاريخه في السإكندرانإي تاون بنى وعليه
السإكندر تاريخ وأما
الشام أهل من هذا وقتنا إلى المم أكثر يعمل وعليه الروم سإني على فإنإه

واليهود والفرنإج والنإدلس المغرب وأهل الروم بلد وأهل
يلقبه الذي اليونإانإي السإكندر تاريخ البيروتي أحمد بن محمد الريحان أبو وقال

بلد من خرج لما المم أكثر عمل وعليه الروم سإني على القرنإين بذي بعضهم
الفرس ملك دارا لقتال سإنة وعشرين سإت ابن وهو يونإان
السلم عليهما وموسإى داود تاريخ بتركا اليهود أمر المقدس بيت ورد ولما

إليه يحتاجون فيما واسإتعملوه تاريخه إلى وانإتقلوا فأجابوه تاريخه إلى والتحول
تحركه وقت أول وهو لميلده والعشرين السادسإة السنة من عملوه أن بعد

التاريخ بهذا معتصمين وبقوا السلم عليه موسإى لدن من سإنة ألف ليتموا
بن يونإان بخروج يؤرخون قبله وكانإوا اليونإانإيين عمل وعليه له ومستعملين

المغرب إلى بابل عن نإورس
من الرابع اليوم وموافقه الول تشرين أول الثنين يوم السإكندر تاريخ وأول
الصباح يصبح أن إلى غروبها إلى الشمس طلوع من عندهم اليام ومبادي بابه

الشهور ومبادي بليلة كمل فقد الشمس وتطلع
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شهرا عشر اثنا سإنتهم شهور دائما عليه يجري نإظم له واحد عدد إلى ترجع
تشرين منها شهر كل أيام وعدد أسإماؤها وهذه العدد في بعضا بعضها يخالف
يوما وثلثون أحد الول كانإون يوما ثلثون الثانإي تشرين يوما وثلثون أحد الول
أحد آذار وربع يوما وعشرون ثمانإية شباط يوما وثلثون أحد الثانإي كانإون

تموز يوما ثلثون حزيران يوما وثلثون أحد أيار يوما ثلثون نإيسان يوما وثلثون
ثمانإية واحد وشهر يوما ثلثون أيلول يوما وثلثون أحد آب يوما وثلثون أحد

متواليات سإنين ثلث كل شباط جعلوا أنإهم وذلك يوم وربع يوما وعشرون
يوما وعشرين تسعة الرابعة السنة في وجعلوه يوم وربع يوما وعشرين ثمانإية
الرابعة السنة ويجعلون يوما وسإتين وخمسة ثلثمائة سإنتهم أيام عدد فيكون
كل في الربع زادوا وإنإما الكبيسة السنة يسمونإها و يوما وسإتين وسإتة ثلثمائة

أمورهم تبقى حتى الشمسية السنة أيام عدد من سإنتهم أيام عدد ليقرب سإنة
الشجر ولقاح الزرع وأوان الحر وشهور البرد شهور فتكون واحد نإظام على

البتة ذلك من شيء وقت يتغير ل السنة من معلوم وقت في الثمر وجني
أول الثنين يوم وبين السإكندر ملك من الثالثة السنة في الكبيس ابتداء وكان
السنة من المحرم شهر أول الخميس يوم وبين هذا السإكندر تاريخ من يوم
عليه الله {صلى الله رسإول المطلب عبد بن الله عبد بن محمد نإبينا هاجر التي

وخمسة ومائة سإنة وثلثون وثلث سإنة تسعمائة المدينة إلى مكة وسإلم} من
سإنة وسإبعمائة سإنة ألفا الطوفان من يوم أول الجمعة يوم وبين وبينه يوما

نإصر بخت ملك ابتداء وبين يوما وتسعون وثلثة ومائة سإنة وتسعون واثنتان
يوم ومائتا شمسية سإنة وثلثون وخمس أربعمائة السإكندر تاريخ أول وبين

يوما وثلثون وثمانإية
واحد كل هذه شهورهم أن النبطية الفلحة كتاب في علي بن أحمد بكر أبو قال
عالم فاضل رجل اسإم منها
في الله ذكره الذي القرنإين ذا أن الخبار علماء عند التحقيق قف

أشعار في ذكره كثر قد عربي ( اليات القرنإين ذي عن ) ويسألونإك فقال كتابه
سإدد ذي الهمال بن الرائش الحارث بن مراثد ذي بن الصعب اسإمه وأن العرب

حمير ملوكا من ملك وأنإه السلم عليه نإوح بن سإام بن فخشد دلدار بن عاد بن
العرباء العرب أيضا لهم ويقال العاربة العرب وهم

بالخضر واجتمع لله تواضع ثم تجبر الملك ولي ولما متوجا تبعا القرنإين ذو وكان
فإن السد بنى الذي القرنإين ذو هو فيلبش بن السإكندر أن ظن من غلط وقد

يونإانإي رومي وذاكا اليمن ملوكا العرب ألقاب من القرنإين وذو عربية ذو لفظة
في الضحاكا بن الملك أفريدون أيام في الخضر وكان الطبري جعفر أبو قال
السلم عليه عمران بن موسإى وقبل الول الكتاب أهل عامة قول
إبراهيم أيام على كان الذي الكبر القرنإين ذي مقدمة على كان إنإه وقيل

السلم عليه الخليل
أفريدون هو هذا القرنإين ذا إن آخرون وقال
ما بعد الزمان ملوكا معرفة في التيجان كتاب في هشام بن الملك عبد وقال
مشارق معه وسإار المقدس بيت في بالخضر إجتمع القرنإين ذي نإسب ذكر

على السد وبنى تعالى الله أخبر كما سإببا شيء كل من وأوتي ومغاربها الرض
بالعراق ومات ومأجوج يأجوج

المقدونإي ويقال بالمجدونإي ويعرف يونإانإي فإنإه السإكندر وأما
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فالسإكندر له قيل حمير من فقال كان ممن القرنإين ذي عن عباس ابن وسإئل
وأتى رومة أرض وأخذ منارا أفريقية في البحر على بنى حكيما روميا كان قال
والمدن المصانإع عمل من وأكثر الغرب بحر

وأسإلفنا أخبارنإا من عندنإا الصحيح فقال عنه الحبار كعب وسإئل
ابن اسإحاق بن عيصو ولد من يونإان من رجل كان والسإكندر حمير من أنإه

وأرسإطا جالينوس منهم مريم بن المسيح أدركوا السإكندر ورجال إبراهيم
طاليس

ذو هو السإكندر إن قال من على به يعترض ومما التفسير في الرازي وقال
ينتهي وبنهيه يأتمر بأمره طاليس أرسإطا كان السإكندر معلم أن القرنإين
كافر بأمر بنبي يقتدي فكيف نإبي القرنإين وذو مشهور طاليس أرسإطا واعتقاد

 أشكال هذا في

من وأبوه آدمية أمه كانإت القرنإين ذا أن الحيوان كتاب في الجاحظ وقال
قال القرنإين ذا يا رجل ينادي رجل الخطاب بن عمر سإمع لما ولذلك الملئكة
ذكره إذا علي وكان الملئكة أسإماء إلى فارتفعتم النإبياء أسإماء من أفرغتم

انإتهى المرط الملك ذلك قال
القرآن مقاصد في البيان فتح في ذكرتها كثيرة أقاويل القرنإين ذي وفي قلت

مجلدات أربعة في لي تفسير
أغشطش تاريخ وأما
ومعنى القياصرة أول هو هذا وأغشطش يستعمله أحد اليوم يعرف ل فإنإه

في ماتت أمه به حملت لما هذا أغشطش فإن عنه شق بالرومية قيصر
ملوكا من بعده من يلقب به قيصر فقبل منه أخرج حتى بطنها فشق المخاض

وفي ملكه من سإنة لربعين ولد السلم عليه المسيح أن النصارى ويزعم الروم
ولدته تعديل يجيء بل والتواريخ السنين سإياقة عند يصح ل فإنإه نإظر القول هذا

ملكه من عشرة السابعة السنة في السلم عليه
الظينس تاريخ وأما
لول بالمجسطي المعروف كتابه في الثابتة الكواكب صحح بطليموس فإن

رومية التاريخ هذا وسإنو الروم على ملكه
والقمرية الشمسية السنة ذكر
الكل حركة خلف على تحركت إذا البروج فلك في الشمس عود عن عبارة هي
هي التي الربعة الزمنة في تستو أنإها وذلك حركتها إبتداء فرضت نإقطة أي إلى

بدأت حيث إلى وتنتهي الربع طبائعها وتحوز والشتاء والخريف والصيف الربيع

ويستهل عودة نإصف من وأقل عشرة اثنتي القمر في يستوفي المدة هذه وفي
في عشرة الثنتا القمر عودات فيها التي المدة فجعلت مرة عودة عشرة اثنتي
عشر أحد هو الذي الكسر وأسإقط الصلح جهة على للقمر سإنة البروج فلك
لوجميع قمرية وسإنة شمسية سإنة قسمين على السنة فصارت بالتقريب يوما
والقمر الشمس مسير من سإنيهم تواريخ أخذوا المم من الرض وجه على من

والروم والقبط والسريانإيون اليونإانإيون أمم خمس الشمس بسير فالخذون
والنصارى اليهود العرب هم أمم خمس القمر بسير والخذون والفرس
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والسريانإيون الروم وسإائر والسإكندرية قسطنطينية فأهل والهند والمسلمون
التي الشمسية بالسنة أخذوا المعتضد برأي يعمل ومن مصر وأهل والكلدانإيون

ثلثمائة السنة وصيروا بالتقريب يوم وربع يوما وسإتون وخمسة ثلثمائة هي
أنإجبرت حتى يوما سإنين أربع كل في بها الرباع وألحقوا يوما وسإتين وخمسة

فيها الرباع لنإكباس كبيسة السنة تلك وسإموا السنة
سإنة أيام منها يجتمع حتى الرباع يتركون كانإوا فإنإهم القدماء مصر قبط وأما
سإنة يكسبونإها ثم سإنة وسإتين وأربعمائة ألف كل في وذلك تامة

وقسطنطينية السإكندرية أهل مع السنة تلك أول في حينئذ وينفقون واحدة
كبس غير من يوما وسإتين وخمسة ثلثمائة السنة جعلوا فإنإهم الفرس وأما
خمس ومن تام شهر أيام سإنة وعشرين مائة في اليوم ربع من لهم اجتمع حتى

كل في بها التام الشهر فألحقوا واحد يوم عندهم اليوم ربع يتبع الذي الساعة
والصغد القدماء خوارزم أهل هذا في أثرهم واقتضى سإنة عشرة وسإت مائة
فارس بدين دان ومن

يعملون بحذافيرها الدنإيا ملكوا الذين وهم منهم البيشدادية الملوكا وكانإت
وكانإوا سإواء يوما ثلثون منها شهر كل يوما وسإتين وخمسة ثلثمائة السنة

سإنة وعشرين مائة وكل كبيسة ويسمونإها بشهر سإنين سإت كل السنة يكبسون
تلك يعظمون وكانإوا اليوم ربع بسبب والثانإي اليام خمسة بسبب أحدهما بشهر
المباركة ويسمونإها السنة

فتركوا والصغد خوارزم وأهل السإلم في فارس وأهل القبط قدماء وأما
أصل يتبعه وما الربع أعني الكسور

السنة أخذوا فإنإهم والحرانإيون والصابئون إسإرائيل بني وجميع العبرانإيون وأما
على وصيامهم أعيادهم لتكون القمر مسير من وشهورها الشمس مسير من

تسع كل فكبسوا السنة من لوقاتها حافظة ذلك مع وتكون قمري حساب
أعيادهم وبعض صومهم في النصارى ووافقهم أشهر بستة قمرية سإنة عشرة

الروم مذهب إلى الشهور في وخالفوهم اليهود نإسخ على أمرهم مدار لن
والسريانإيين

وهو القمر وسإنة سإنتهم بين ما فضل إلى تنظر جهالتها في العرب وكانإت
كلما شهرا بها ذلك فيلحقون سإاعة وخمس سإاعة وعشرون وإحدى أيام عشرة

أيام عشرة أنإه على يعملون كانإوا ولكنهم شهر أيام يستوفي ما منها تم
بالقلمس المعرفون كنانإة بني من النسأة ذلك يتولى وكان سإاعة وعشرون

قلع بن أمية بن عوف بن جنادة ثمامة أبو وهو الغزير البحر وهو قلمس واحدهم
ثمامة أبو فعله من وآخر فقيم عبد بن حذيفة منهم ذلك فعل من وأول
وكانإوا سإنة مائتي بنحو السإلم دين مجيء قبل اليهود من الكبس العرب واخذ

ثابتة السنة أشهر تبقى حتى أشهر تسعة سإنة وعشرين أربع كل في يكبسون
رسإول حج أن إلى تتقدم ول ول أوقاتها عن تتأخر ل واحدة حالة على الزمنة مع

الكفر في زيادة النسيء ) إنإما تعالى الله وسإلم} وأنإزل عليه الله {صلى الله
الله حرم ما عدة ليواطئوا عاما ويحرمونإه عاما يحلونإه كفروا الذين به يضل

الكافرين القوم يهدي ل والله أعمالهم سإوء لهم زين الله حرم ما فيحلوا
الله خلق يوم كهيأة اسإتدار قد الزمان وسإلم} إن عليه الله {صلى ( فخطب
وصارت عليه كانإت عما العرب شهور وزالت ء النسى فبطل والرض السموات
معانإيها على دالة غير أسإماؤها
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كل ويكبسون شهورهم في الهلة رؤية يستعملون فإنإهم الهند أهل وأما
اجتماع اتفاق تاريخهم ابتداء ويجعلون قمري بشهر يوما وسإبعين سإنة تسعمائة

نإقطي إحدى في يتفق أن الجتماع لهذا طلبهم وأكثر ما برج من دقيقة أول في
السنة في الخليقة آراء فهذه بذمات الكبيسة السنة ويسمون العتدالين

اليام ذكر
اختلف وقد فرضت قد دائرة إلى الكل بدوران الشمس عود عن عبارة اليوم

شهور أن أجل ومن الغد من غروبها إلى الشمس غروب من العرب فجعله فيه
لدن يرى والهلل الهلل برؤية مقيدة وأوائلها القمر مسير على مبينة العرب
النهار قبل عندهم الليلة صارت الشمس غروب
المشرق أفق من بارزة الشمس طلوع من بليلة اليوم والروم الفرس وعند
قولهم على واحتجوا الليل قبل عندهم النهار فصار الغد من طلوعها وقت إلى
عدم ل وجود لنإها السكون على تغلب والحركة عدم والظلمة وجود النور بأن
والماء أصح الشاب والعامل الرض من أفضل والسماء موت ول حياة ول

واحتج كالراكد عفونإة يقبل ل الجاري
وغلبوا به يبدأ فالقدام عليها طار والنور النور من أقدم الظلمة بأن الخرون
الحاجة هي إنإما الحركة وقالوا إليه والدعة الراحة بإضافة الحركة على السكون

يولد لم مدة اسإتقصاآت في دام إذا والسكون الحركة نإتيجة والتعب والضرورة
كالزلزل وذلك أفسدت واسإتحكمت السإتقصاآت في الحركة دامت فإذا فسادا

وشبهها والمواج والعواصف

إلى النهار نإصف فلك الشمس موافاة من بليلة اليوم أن التنجيم أصحاب وعند
ذلك على وبنوا العصر وقت إلى الظهر وقت من وذلك الغد في إياه موافاتها
شهربار زيج صاحب وهو الليل نإصف من باليوم ابتدأ وبعضهم أزياجهم حساب

فأما التركيب في الليلة اشترط إذا الطلق على اليوم حد هو وهذا انإساه أز
الشمس جرم طلوع من وهو واحد بمعنى والنهار بانإفراده فاليوم التفصيل على
بطلوع النهار أول بعضهم وحد وعكسه ذلك خلف والليل جرمها غروب إلى

لكم يتبين حتى واشربوا ) وكلوا تعالى لقوله الشمس بغروب وآخره الفجر
( وقال الليل إلى الصيام أتموا ثم الفجر من السإود الخيط من البيض الخيط
النهار طرفا هما الحدان هذان

وبأن النهار أول تعريف ل الصوم طرفي بيان فيها إنإما الية بأن وعورض
في متساويان وهما المشرق جهة من الفجر نإظير المغرب جهة من الشفق

ذلك التزم وقد آخره الشفق غروب لكان النهار أول الفجر طلوع كان فلو العلة
الشهداء بتاريخ الن مصر نإصارى عند يعرف القبط تاريخ فنقول الشيعة بعض

بالقياصرة المعروفه الروم ملوكا أحد وهو دقلطيانإوس تاريخ بعضهم ويسميه
وكانإت السإكندر سإني من وخمسمائة وتسعين خمس سإنة منتصف في ملك
يدخل ل ما العبادات بيوت من وهدم المم أصناف من فيها قتل شنعة أيامه
يوم وبين دقلطيانإوس تاريخ من يوم أول الجمعة يوم بين وكان حصر تحت

قمرية سإنة وثلثون وثمان ثلثمائة النبوية الهجرة سإنة من يوم أول الخميس
شهر كل شهرا عشر اثني القبطية السنة شهور وجعلوا يوما وثلثون وتسعة
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أيام بخمسة أتبعوها عشر الثنا الشهر تمت فإذا سإواء يوما ثلثون عددة منها
ء النسى بأيام اليوم وتعرف عمنا أبو الخمسة هذه وسإمو أيامها عدد على زيادة

السنة في كان فإذا متواليات سإنين وثلث ذلك على ء النسى في الحال فيكون
وسإتون وخمسة ثلثمائة سإنة كل متواليات سإنين ثلث النسيء جعلوا الرابعة

إلى سإنتهم حكم ويرجع يوما وسإتين وسإتة ثلثمائة عددها يصير والرابعة يوما
يوما وسإتين وخمسة ثلثمائة الوسإطى سإنتهم تصير بأن اليونإانإين سإنة حكم
كبس كان سإنة في القبط كبس كان فإذا يختلف الكبس أن إل يوم وربع

طوبه كيهك هتور بابه توت القبط شهور وأسإماء الداخلة السنة في اليونإانإين
كل شهرا عشر اثنا فهذه مسرى ابيب بودنإة بشنش برموده برمهات امشير

الثانإي الشهر وهو مسرى شهر عدة كانإت وإذا يوما ثلثون عدده منها شهر
توت شهر من يوم أول النوروز وعملوا ذلك بعد ء النسى أيام زادوا عشر
اليام أسإابيع ذكر

يستعملون يكونإوا لم الول مصر وقبط والصغد الفرس من القدماء أن أعلم
من الغربي الجانإب أهل اسإتعملها من وأول الشهور في اليام من السإابيع
فيما السلم عليهم النإبياء ظهور أجل من حواليه وما الشام أهل سإيما ل الرض
السموات خلق الله وأن فيه العالم وبدء الول السإبوع عن وأخبارهم هنالك

خلق الله وأن فيه العالم وبدء الول السإبوع من أيام سإتة في والرض
سإائر في منهم ذلك انإتشر ثم السإبوع من أيام سإتة في والرض السموات

فإنإهم الشام أهل وديار ديارهم تجاور بسبب العاربة العرب واسإتعمله المم
السلم عليه نإوح أخبار وعندهم ببابل اليمن إلى تحولهم قبل كانإوا

إبراهيم فيهم وانإزل السلم عليهما صالحا ثم هودا إليهم تعالى الله بعث ثم
القبط وكانإت اسإماعيل فتعرب السلم عليهما اسإماعيل وابنه الرحمن خليل
اسإما منها يوم لكل فتجعل شهر كل من الثلثين اليام أسإماء تستعمل الول

الفرس تاريخ في العمل هو كما

أن فأراد بوحس بن اغشطش مصر ملك أن إلى هذا على القبط ومازالت
إلى حينئذ الباقي فوجدوا فيها أبدا الروم ليوافقوا السنين كبس على يحملهم

خمس ملكه من مضى حتى فانإتظر سإنين خمس الكبرى الكبيسة السنة تمام
الروم تفعل كما بيوم سإنين أربع كل في الشهور كبس على حملهم ثم سإنين
الكبس يوم في لحتياجهم الثلثين اليام أسإماء اسإتعمال حينئذ من القبط فتركا

يخصه إسإم إلى
بها والعارفون مصر أهل من الثلثين اليام أسإماء مستعملوا ذلك بعد وانإقرض

من غيرها دثر كما دثرت بل الناس بين العالم في يعرف ذكر لها يبق ولم
قبل من خلوا الذين في الله ) سإنة الول والعادات القديمة الرسإوم أسإماء

طوبى سإواق أنإور بودنإي توت القديم الزمن في القبط شهور أسإماء ( وكانإت
يوما ثلثون منها شهر وكل أبقيا افيعي ياونإي ماجون برموتي فامينوت ماكير
الكبس اسإتعمالهم بعد القبط رؤسإاء بعض أحدث ثم يخصه اسإم يوم ولكل

يسمى من الناس من أن إل بمصر الناس بين متداولة اليوم هي التي السإماء
مسرى وفي بشاش بشنس وفي برمهوت برهمات في ويقول كياكا كيهك

ومنهم ء النسى أيام الزائدة اليام الخمسة يسمي من الناس ومن ماسإوري
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آخر في تلحق تقدم كما وهي الصغير الشهر ذلك ومعنى عمنا أبو يسميها من
السنة ويسمون حينئذ أيام سإتة فيكون الكبيس اليوم يزداد وفيه مسرى

سإني شهور هي شهورهم أن القبط خرافات من العلمة ومعناه النقط الكبيسة
موسإى خرج أن إلى ذلك على تزل لم وإنإها العالم ابتداء منذ وآدم وشيث نإوح
به أمروا كما نإيسان عشر خامس سإنتهم أول فعملوا مصر من اسإرائيل ببني
تشرين أول إلى سإنتهم رأس السإكندر نإقل أن إلى التوراة في

فصار ملكه من يوم أول إلى سإنتهم أول ملوكهم بعض نإقل المصريون وكذلك
يوم أولها أيام وثمانإية بمائتين العالم فيه خلق يوم أول يتقدم عندهم توت أول

السبت يوم وآخرها الثلثاء

العالم فيه الله خلق يوم أول وهو الحد يوم الوقت ذلك في أوله توت وكان
بعد الرض على ملك من أول أن وذلك برمهات عشري تاسإع الن له يقال الذي

وملك الكلدانإيين أبو وهو بابل فعمر نإوح بن حازم بن كنعان بن نإمرود الطوفان
النيل على بمصر منف فبنى متش السلم عليه نإوح بن حام بن أيم مصر بنو

الملكان وهذان الرض على ملك ملك ثانإي وهو أيم مصر جده باسإم وسإماها
حتى بعدهم جاء من بسنتهم واسإتن السلم عليه نإوح جدهما تاريخ اسإتعمل
تقدم كما تغيرت

السنة إلى القبطية الخراجية السنة تحويل ذكر في الخطط في المقريزي قال
القمرية والسنين الشمسية السنين حساب اسإتخرجت قد إنإي العربية الهللية

فيه يأت لم أنإه فذكروا التفسير أصحاب على عرضته بعدما الكريم القرآن من
قال تعالى الله أن وهو اسإتخراجي لطف في أوكد ذلك فكان الثر من شيء

أجد ( فلم تسعا وازدادوا سإنين مائة ثلث كهفهم في ) ولبثوا الكهف سإورة في
عز الله خاطب ( وإنإما تسعا ) وازدادوا قوله معنى عرف المفسرين من أحدا
الحساب من تعرفه وما العرب وسإلم} بكلم عليه الله {صلى نإبيه وجل

يعرف ل كان ومن العجم بحساب شمسية كانإت الثلثمائة أن التسع هذا فمعنى
سإنين كانإت التسع زيادة القمرية الثلثمائة إلى أضيف فإذا القمرية السنين
صحيحة شمسية

العرب تاريخ
السنة شهور وعدة الهلة بشهور يعمل والسإلم الجاهلية في يزل لم فإنإه

العاربة العرب فكانإت أسإمائها في اختلفوا أنإهم إل شهرا عشر اثنا عندهم
حرف و نإوط و زاهر و كسح و حلك و أنإخ و أسإخ و وطليق نإقيل و نإاتق تسميها

الشهور سإرد على بعده ما وهكذا صفر هو ونإقيل المحرم هو فناتق يغش و
مورد و وموجر موجب تسميها ثمود وكانإت

فموجب مسيل و حيقل و دابر و ودمير و موها و هوبل و وهوبر مصدر و ملزم و
شهر وهو ديمر من بالشهور يبدأون كانإوا أنإهم إل صفر وموجر المحرم هو

عندهم السنة شهور أول فيكون رمضان

و صوان و خوان و نإاجر و موتمر وهى أخرى بأسإماء تسميها العرب كانإت ثم
بركا و هواع و واغل و وبابق و عادل و الصم و زبا و حنم

أقضيتها من السنة به تأتي مما شيء بكل يأتمر أنإه المؤتمر ومعنى
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الحر شدة وهو النجر من ونإاجر
الخيانإة من فعال وخوان
الصيانإة من فعال وضمها الصاد بكسر وصوان

يقول من ومنهم فيه القتال لكثرة بذلك سإمي المتكاثفة العظيمة الداهية والزبا
ورنإة وعادل وباطل واغل ثم الصم بائدة وبعد بائدة الزبا وبعد الزبا صوان بعد

فقيل المثل وجرى الناس من كثير يبيد فيه كان إذ القتال من فالبائد وبركا
النار بلوغ ويتوخون فيه يستعجلون وكانإوا ورجب جمادى بين العجب كل العجب

فيه يكفون كانإوا لنإهم الصم له ويقولون الحرام شهر فإنإه رجب قبل والغارات
سإلح صوت فيه يسمع فل القتال عن

رمضان شهر على يهجم لنإه وذلك يدعوه ولم شرب على الداخل والواغل
الحج شهور هي يتلوه الذي لن الخمر شربهم رمضان شهر في يكثر وكان

اسإتعمالهم وكثرة الشرب في فيه لفراطهم به سإمي الخمر مكيال هو وباطل
المكيال لذلك
الباطل عن فيه يشتغلون وكانإوا الحج أشهر من لنإه العدل من فهو العادل وأما
النحر لقرب فيه تزب كانإت النإعام فلن الزبا وأما
المنحر حضرت إذا البل لبروكا فهو بركا وأما
وربيع نإصار الول وربيع نإاجر وصفر مؤتمر المحرم يسمون كانإوا أنإهم روي وقد

شهر وهو الصم ورجب الرنإة الخرى وجمادي حمتن الول وجمادى خوان الخر
وكان أهلها وتمير فيه تمتاز وكانإت الجاهلية في تصومه العرب وكانإت مضر
عادل وشعبان يخافون ول السإفار إلى ويخرجون فيه بغضا بغضهم يأمن

أيضا فيه ويقال بركا الحجة وذو هواع القعدة وذو واغل وشوال نإاتق ورمضان
المأمون يسمونإه وكانإوا أبروكا

وجمادى الخر وربيع الول وربيع وصفر بالمحرم أشهرها العرب سإمت ثم
وذي القعدة وذي وشوال ورمضان وشعبان ورجب الخرة وجمادى الولى
كانإوا فالمحرم تسميتها عند وقوعها اتفق أمور من أسإماءها واشتقوا الحجة

وشهرا الغزو إلى لخروجهم بيوتهم فيه تصفر كانإت وصفر القتال فيه يحرمون
ورجب البرد لشدة الماء فيهما يجمد كانإا جمادى وشهرا الربيع زمن كأنإا ربيع

فيه يأتي كان لنإه الرمضاء من ورمضان القتال فيه يشعب وشعبان الوسإط
وذو دورهم في لقعودهم القعدة وذو أذنإابها البل فيه تشيل وشوال القيظ
ثم أول الجاهلية شهور أسإماء اشتقاق تأملت إذا وأنإت الحج شهر لنإه الحجة

هو أحدهما في صفر فإن طويل زمانإا التسميتين بين أن ذلك تبين ثانإيا اشتقاقها
وقتين أو واحد وقت في ذلك يمكن ول رمضان الخر وفي الحروب صميم

متقاربين
إما السإلم أهل يستعمله ما نإحو على الشهور هذه تستعمل أول العرب وكانإت
النيرين الحركات حساب بمراعاة دراية لها يكن لم العرب لن أو آلهي بطريق

الشهر زمان وجعلت الهلة لرؤية الشهور مبادئ اسإتعمال إلى فاحتاجت
يوما ثلثين أعني تاما الشهور بعض كان فربما هللين كل بين يقع ما بحسب

تسعة أعني نإاقصا كان وربما
وربما نإادر وهذا أربعة أكثرها تامة متوالية أشهرا كانإت وربما يوما وعشرين

السنة أزمنة في العرب حج يقع وكان ثلثة أكثرها نإاقصة متوالية أشهرا كانإت
السلم عليهما وإسإماعيل إبراهيم عهد من الحجة ذي عاشر أبدا وهو كلها
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فلم بها مكة أهل وأقام أماكنها طالبة ب العر تفرقت الحج موسإم انإقضى فإذا
أن فأحبوا وإسإماعيل إبراهيم دين غيروا أن إلى طويل دهرا ذلك على يزالوا

الدم من شغلهم إدراكا وقت في حجهم ويجعلوا معيشتهم في يتوسإعوا
الزمنة أطيب في واحدة حالة على ذلك يثبت وأن ونإحوها والثمار والجلود
شمويل عهد من يثرب نإزلوا الذين اليهود من الشهور كبس فتعلموا وأخصبها

يلي الذي وكان سإنة مائتي بنحو الهجرة قبل النسئ وعلموا إسإرائيل بني نإبي
الشريف يعني القلمس له يقال النسئ

زيد بن عدي هو القلمس فقيل منهم الشهور أنإسأ من أول في اختلف وقد
أرى قال وأنإه كنانإة بن مالك بن الحارث بن ثعلبة بن سإرير هو القلمس وقيل
وخمسة ثلثمائة العجم شهور وأرى يوما وخمسين وأربعة ثلثمائة الهلة شهور

يوما وثلثين ثلثة سإنين ثلث كل ففي يوما عشر أحد وبينهم فبيننا يوما وسإتين
القعدة ذي في الحج قدم سإنين ثلث جاءت إذا وكان شهر سإنين ثلث كل وفي
المحرم في أخر سإنين ثلث جاءت فإذا

فل وأشعرتها الجلل وألبستها النعل البل قلدت حجت إذا العرب وكانإت
خثعم إل أحد لها يتعرض

كنانإة بن مالك بن ثعلبة بني في ثم كنانإة بني في النسئ وكان
هم فقيم وبنو فقيم بني من ثم المالكي ثمامة أبو منهم ذلك يلي الذي وكان

آلهتكم إن فيقول الكعبة باب على يقوم وكان الشهور منسئ وهو النسأة
على أتباعهم وكان عاما ويحرمه عاما يحله وكان الول صفر أنإسأت قد العزى

النسأة وآخر وتميم وسإليم وهوازن غطفان ذلك
وقيل فقيم بن عبد بن حذيفة بن عباد بن قلع بن أمية بن عوف بن جنادة

بن الحارث ابن ثعلبة بن عامر بن عدي بن فقيم بن عبد بن حذيفة هو القلمس
قام الذي آخرهم كان حتى بعده من بنوه منه ذلك توارث ثم كنانإة بن مالك
جنادة ثمامة أبو السإلم عليه

وحرم الشهور من لهم فأحل إليه اجتمعت حجها من فرغت إذا العرب وكانإت
المحرم أحل شيئا منها ينسئ أن أراد إذا وكان حرم ما وحرموا أحل ما فأحلوا
الهدي أرادوا فإذا الربعة عدة ليواطئوا فحرموه صفرا مكانإه وحرم فأحلوه
قضيت لما والمر أمري في أعاب ول أجاب ل إنإي اللهم فقال إليه اجتمعوا

ثقفتموهم حيث فاقتلوهم وخثعم طيء من المحلين دماء أحللت قد إنإي اللهم
الخر وأنإسأت الول الصفر الصفرين أحد أحللت قد إنإي اللهم بهم ظفرتم أي
في الناس على يعدون كانإوا لنإهم وخثعم طيء دم أحل وإنإما المقبل العام من

وانإقرض ثعلبة بن سإرير أنإسأ من أول وقيل العرب جميع بين من الحرام الشهر
الحارث بن ثعلبة بن عامر بن عدي واسإمه القلمس أخيه ابن بعده من فأنإسأ

عوف وقيل جنادة ثمامة أبو آخرهم وكان ولده في النسيء صار ثم كنانإة ابن
بن عباد أبيه جد عن عباد بن قلع جده عن قلع بن أمية أبيه عن قلع بن أمية بن

وهو القلمس لحذيفة يقال وكان فقيم بن عبد بن حذيفة جده جد عن حذيفة
بعد كان ثم حرم ما وحرم أحل ما منها فأحل العرب على الشهور أنإسأ من أول

أبعدهم وكان السإلم قام وعليه عوف بن جنادة ثمامة أبو ولده المذكور عوف
جذل قيس بن عمير يقول ولهم سإنة أربعين أنإسأ أنإه يقال أمدا وأطولهم ذكرا
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يفتخر الطعان
بوتر يسبق لم الناس وأي
لجاما يعلك لم الناس وأي

معد على الناسإئين ألسنا
حراما نإجعلها الحل شهور
آخر وقال

مالك بن فقيم من أنإي أتزعم
أعلم كنت ما غيرت لقد لعمري

لوائه تحت يمشون نإاسإئ لهم
ويحرم الشهور شاء إذا يحل

أشهر بتسعة قمرية سإنة وعشرين أربع كل في تكبس العرب كانإت وقيل
ول أوقاتها عن تتأخر ل واحد سإنن على جارية الزمنة مع ثابتة شهورهم فكانإت
باسإم الول ربيع وشهر باسإمه صفر فسمي للمحرم الول النسيء وكان تتقدم
صفر

يتلوه كان الذي فسمي بصفر الثانإي النسيء فكان الشهور أسإماء بين والوا ثم
المحرم إلى وعاد عشر الثني الشهور في النسيء دار حتى وكذلك أيضا بصفر

فيقولون الزمنة بها ويحدون النسيء أدوار يعدون وكانإوا الول فعلهم فأعادوا
مع لهم ظهر فإن دورة وكذا كذا زمان إلى كذا زمان لدن من السنون دارت قد

سإنة كسور من يجتمع لما الربعة الفصول من فصل عن شهر تقدم ذلك
ثانإيا كبسا كبسوها بها ألحقوه الذي القمر سإنة وبين بينها ما فضل بقية الشمس

{صلى النبي هاجر حتى وسإقوطها القمر منازل بطلوع ذلك لهم يظهر وكان
وشهر محرما فسمي شعبان بلغت النسئ نإوبة وسإلم} وكانإت عليه الله

صفر رمضان
وصفر صفر إلى المحرم وأخر كبسا وجعله المحرم نإسأ الول الناسإئ إن وقيل
المحرم عاشر السنة تلك في لهم فوقع الشهور بقية وكذا الول ربيع إلى

فمضى شهرا سإنين ثلث كل بعد الحج ونإقل شهرا عشر ثلثة السنة تلك وجعل
وقوع وكان الوداع حجة سإنة انإقضاؤها وكان سإنين وعشر مائتان ذلك على
فيها حج التي السنة وهي القعدة ذي عاشر الهجرة من التاسإعة السنة في الحج

عليه الله {صلى الله رسإول حج ثم بالناسإئ عنه الله رضي الصديق بكر أبو
كما الحجة ذي عاشر فيها الحج لوقوع الوداع حجة العاشرة السنة وسإلم} في

حجته وسإلم} في عليه الله {صلى قال ولذلك وإسإماعيل إبراهيم عهد في كان
رجوع يعني والرض السموات الله خلق يوم كهيئة اسإتدار قد الزمان إن هذه
) إنإما تعالى بقوله النسيء إبطال تعالى الله وأنإزل الوضع إلى والشهور الحج

( كفروا الذين به يضل الكفر في زيادة النسيء
زين الله حرم ما فيحلوا الله حرم ما عدة ليواطئوا عاما ويحرمونإه عاما يحلونإه

الحج وقوع واسإتمر ء النسى من الجاهلية أحدثته ما ) فبطل أعمالهم سإوء لهم
الحمد ولله الهلة برؤية والصوم

وأهلها السنون تلك انإقضت ثم
أحلم وكأنإهم فكأنإها
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كنانإة أن به تؤرخ كانإت فما بادت قد عندها معروفة تواريخ لها العرب وكانإت
مولد عام وهو به فأرخوا الفيل عام كان حتى لؤي بن كعب موت من أرخت
خمسمائة والفيل لؤي بن كعب بين وسإلم} وكان عليه الله {صلى الله رسإول

الفجار من عدوا ثم سإنة أربعون الفجار وبين الفيل بين وكان سإنة وعشرون
بن هشام وفاة من عدوا ثم سإنين سإت فكان المغيرة بن هشام وفاة إلى

رسإول هجرة وبين بنائها بين كان ثم سإنين تسع فكان الكعبة بنيان إلى المغيرة
وقع ثم سإنة عشر وسإلم} خمس عليه الله {صلى الله

النبوية الهجرة من التاريخ
الناس عنه الله رضي الخطاب بن عمر جمع قال المسيب بن سإعيد فعن

هاجر يوم من طالب أبي بن علي فقال التاريخ يكتب يوم أي من فسألهم
وعن عمر ففعله الشركا أرض وسإلم} وتركا عليه الله {صلى الله رسإول
من ول مبعثه من عدوا ما العدد في الناس أخطأ قال الساعدي سإعد بن سإهل
المدينة مقدمه من عدوا إنإما وفاته
الله رسإول فيها قدم التي السنة من التاريخ كان قال عباس ابن عمر وعن

عمر عند كان محمد عن خالد بن قرة وقال وسإلم} المدينة عليه الله {صلى
كذا سإنة في تكتبون تؤرخون أما لعمر فقال اليمن من جاء عامل الخطاب بن

الله رسإول مبعث من بكتبوا أن والناس عمر فأراد وكذا كذا شهر من وكذا
من ذلك يكون أن أرادوا ثم وفاته عند من قالوا وسإلم} ثم عليه الله {صلى
من فقالوا لهم بدا ثم رمضان من يكون أن أرادوا شهر أي من قالوا ثم الهجرة
المحرم

محله صك الخطاب بن عمر المؤمنين أمير إلى رفع مهران بن ميمون وقال
وجوه جمع ثم التي أو فيه نإحن الذي أشعبان هو شعبان أي فقال شعبان

التوصل فكيف موقت غير منها قسمنا وما كثرت قد الموال إن فقال الصحابة
فعندها الفرس رسإوم من ذلك يعرف أن يجب فقالوا ذلك به يضبط ما إلى

روز ماه نإسميه حسابا لنا إن فقال ذلك عن وسإأله الهرمزان عمر اسإتحضر
التاريخ اسإم جعلوه ثم مؤرخ وقالوا الكلمة فعربوا واليام الشهور حساب معناه

أن على فاتفقوا السإلم دولة لتاريخ أول يجعلونإه وقتا طلبوا ثم واسإتعملوه
إلى مكة من النبوية الهجرة وكانإت الهجرة سإنة من المبدأ يكون

الول ربيع من وأيام وصفر المحرم وأيامها السنة شهور من تصرم وقد المدينة
وجعلوا يوما وسإتين ثمانإية القهقري رجعوا الهجرة تأسإيس على عزموا فلما

آخر إلى المحرم في يوم أول من أحصوا ثم السنة هذه محرم أول من التاريخ
إذا وأما وشهرين سإنين عشر وسإلم} فكان عليه الله {صلى الله رسإول عمر

عليه الله {صلى عاش قد فيكون حقيقة الهجرة من المقدس عمره حسب
بين وكان يوما وعشرين واثنين شهرا عشر وأحد سإنين تسع وسإلم} بعدها

مائة خمس السلم عليه المسيح مولد وسإلم} وبين عليه الله {صلى مولده
أيام وثمانإية شهرين تنقص سإنة وسإبعون وثمان
الهجرة تاريخ ابتداء

وسإبعمائة آلف ثلثة الطوفان وبين وبينه المحرم الله شهر أول الخميس يوم
تاريخ وبين وبينه يوما وعشرون واثنان أشهر وعشرة سإنة وثلثون وخمس

قمرية سإنة وسإتون وإحدى تسعمائة فيلبس بن الرومي المقدونإي السإكندر
وثلثون واثنتان تسعمائة الشمسية السنين من تكون يوما وخمسون وأربعة
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وبينه يوما عشر وتسعة أشهر تسعة منها يوما وثمانإون وتسعة ومائتان سإنة
يوما وثلثون وتسعة سإنة وثلثون وسإبع ثلثمائة القبط تاريخ وبين
الجوزاء برج هي التي الهوائية الثلثة من الممر انإتقال إن الله شاء ما ابن وقال
تمام عند فيها السإلم دولة كانإت التي المائية ومثلثة السرطان برج إلى دولتها
وقت من يوما وعشرين أشهر وثلثة سإنة وأربعين وخمس وثلثمائة آلف سإنة

القرآن وغن السلم عليه آدم خلق يعني التحركا بدء في الواقع الول القران
قران وهو العقرب برج من واحدة ودقيقة درج أربع في وقع المثلثة هذه من

السإلمية الملة
وسإلم} عليه الله {صلى الله رسإول ولد القرآن هذا من الثانإية السنة وفي قال

سإنة من يوم أول وبين السنة هذه في الحمل برج الشمس دخول بين وكان
أيام وثمانإية أشهر وثلثة سإنة وخمسون إحدى عدتها فارسإية سإنون الهجرة
الملة قران وقت إلى الطوفان وقت من فكان سإاعة عشرة وسإت
يوما عشر وأربعة أشهر وسإتة سإنة عشرة واثنتا وتسعمائة الف ثلثة

واثنتين آلف أربعة الهجرة سإنة إلى السلم عليه آدم من أن اليهود وزعمت
وتسعمائة آلف خمسة بينهما أن النصارى وزعمت أشهر وثلثة سإنة وأربعين
آلف أربعة بينهما أن الفرس أعني المجوس وزعمت أشهر وثلثة سإنة وتسعين

يوما عشر وتسعة أشهر وعشرة سإنة وثمانإين واثنتين ومائة
ثلثمائة عدتها منها سإنة كل وأيام القمرية الهجرة تاريخ شهور أن عرفت وقد

رؤية على مبنية الشرعية الحكام وجميع يوم وسإدس يوما وخمسون وأربعة
على عندهم مبنية الحكام فإن الشيعة عدا ما السإلم فرق جميع عند الهلل
وخلفائها القاهرة ذكر في المقريزي ذكر ما على بالحساب السنة شهور عمل

وسإمت الهلة معرفة من منه لبد ما اسإتخراج إلى السإلم منجمو احتاج لما ثم
العربية السنة شهور وجعلوا العربي التاريخ على أزياجهم بنوا ذلك وغير القبلة
عنهم الله رضي بالصحابة اقتداء بالمحرم وابتدأوا نإاقصا وشهرا كامل شهرا

يوما ثلثين الول وربيع يوما وعشرين تسعة وصفر يوما ثلثين المحرم فجعلوا
الخرة وجمادى يوما وثلثين الولى وجمادي يوما وعشرين تسعة الخر وربيع
ورمضان يوما وعشرين تسعة وشعبان يوما وثلثين ورجب يوما وعشرين تسعة
تسعة الحجة وذا يوما ثلثين القعدة وذا يوما وعشرين تسعة وشوال يوما ثلثين

ذي في يوما وسإدس خمس هو الذي اليوم كسر أجل من وزادوا يوما وعشرين
تلك في الحجة ذي شهر فيكون يوم نإصف من أكثر الكسر هذا صار إذا الحجة
وخمسة ثلثمائة عددها ويصير كبيسة السنة تلك ويسمون يوما ثلثين السنة

أعلم والله يوما عشر أحد الكبس من ثلثين كل في ويجتمع يوما وخمسين
 تعالى الله شاء إن هذا من أوسإع الهجرة تاريخ على الكلم وسإيأتي

الفرس تاريخ
كسرى بن شهريار بن يزدجر تملك ابتداء من فإنإه يزدجر بتاريخ أيضا ويعرف
ملك تبدد بعدما المملكة في قام يزدجر أن أحل من الفرس به أرخ ابرويز
وبقتله فارس ملوكا آخر أيضا وهو والمتغلبون النساء عليها واسإتولى فارس
سإنين تسع الهجرة تاريخ وبين وبينه الثلثاء يوم التاريخ هذا وأول ملكهم تمزق
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الشمسية السنة عن تنقص التاريخ هذا سإنة وأيام يوما وثلثون وثمانإية وثلثمائة

السنة كبس في ولهم واحد شهر سإنة وعشرين مائة كل في فيكون يوم ربع
العراق أهل زمانإنا في يعتمد التاريخ هذا وعلى إيرادها موضع هذا ليس آراء
شهريور تير خرداد بهشت ماردي فروردين شهورهم أسإماء وهذه العجم وبلد

خمسة وزادوا يوما ثلثين منها شهر كل جعلوا اسإفندار بهمن دي آذر مهرابان
هذا أيام من يوم لكل ولهم مسترقة خمسة وسإموها اسإفندار آخر في أيام

معلوم اسإم الشهر
الهند تاريخ
جيهه بيساكهه جيت شهورهم أسإماء فهذه واسإاكا سإنبت لسانإهم في له ويقال
التاريخ هذا وينسب بهاكن مماكهه بوس اكهن كأنإك كوار بهادون سإاون اسإاره

شمسية السنين على ومداره الهند ملوكا بين من كبيرهم وهو ماجيت بكر إلى
العجم من غيرهم كفعل
البرطانإية تاريخ
أسإماء وهذه تقدم كما الروم سإني على فهو اليوم الهند ملوكا النصارى وهم

جولي جون ماي ابريل مارج فبروري جنيوري لغتهم على عشر الثنى شهورهم
الشهر فالربعة ديسمبر نإوفمبر اكتوبر سإبتمر اكست

ما الباقية شهور والسبعة يوما ثلثون ونإوفمبر وسإبتمبر وجون ابريل وهي منها
ويجعلونإه يوما وعشرون ثمانإية فهو فبروري أما يوما وثلثون إحدى فبروري خل
التاريخ هذا ومبدأ الكبيسة ويسمونإها يوما وعشرين تسعة الرابعة السنة في
المور عاقبة ولله أعلم والله السلم عليهما مريم بن المسيح ولدة من
والمم الدول ابتداء ذكر

 الجفر مسمى عن والكشف الملحم على والكلم

ما وعلم أموره عواقب إلى التشوف البشرية النفوس خواص من أن أعلم
بقي ما كمعرفة العامة الحوادث سإيما وشر وخير موت و حياة من لهم يحدث

مجبولة البشر طبيعة هذا إلى والتطلع تفاوتها أو الدول مدد ومعرفة الدنإيا من
المنام في ذلك على الوقوف إلى يتشوفون الناس من الكثير نإجد ولذلك عليه

معروفة والسوقة الملوكا من ذلك بمثل قصدهم لمن الكهان من والخبار
بحرص لعلمهم ذلك من المعاش ينتحلون الناس من صنفا المدن في نإجد ولقد

عنه يسألهم لنم يتعرضون والدكاكين الطرقات في لهم فيقفون عليه الناس
العقول ضعفاء من وكثير وصبيانإها المدينة نإسوان وتروح عليهم فتغدو

والعداوة والمعاشرة والمعاش والجاه الكسب في أمرهم عواقب يستكشفون
والحبوب الحصى وطرق المنجم ويسمونإه الرمل في خط بين ما ذلك وأمثال

من وهو المندل ضارب ويسمونإه والمياه المرايا في ونإظرا الحاسإب ويسمونإه
البشر وأن ذلك ذم من الشريعة في تقرر لما المصار في الفاشية المنكرات
ولية أو نإوم في عنده من عليه الله أطلعه من إل الغيب عن محجوبون

ولذلك دولهم آماد في والملوكا المراء إليه ويتطلع بذلك بعتني ما وأكثر
يوجد المم من أمة وكل إليه العلم أهل من العناية انإصرفت

دولة أو يرتقبونإه ملك من ذلك مثل في ولي أو منجم أو كاهن من كلم لهم
الدولة بقاء ومدة والملحم الحرب من لهم يحدث وما بها أنإفسهم يحدثون

الحدثان ذلك مثل ويسمى لسإمائهم والتعرض فيها الملوكا وعدد
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بما اخبروا وقد ذلك في إليهم يرجعون والعرافون الكهان العرب في وكان
نإصر ابن ربيعة رؤيا تأويل في لشق وقع كما والدولة الملك من للعرب سإيكون

الملك ظهور ثم إليهم رجوعها ثم بلدهم الحبشة بملك اخبرهم اليمن ملوكا من
إليه بعث حين الموبذان لرؤيا سإطيح تأويل وكذا ذلك بعد من للعرب والدولة
جيل في كان وكذا العرب دولة بظهور وأخبرهم المسيح عبد مع بها كسرى
وله غمرة من ويقال يقرن بني من صالح بن موسإى أشهرهم من كهان البربر

فيما ومعظمه كثير حدثان وفيها برطانإتهم الشعر طريقة على حدثانإية كلمات
وهم الجيل أهل بين متداولة وهي بالمغرب والدولة الملك من لزنإاتة يكون

كاهن أنإه وتارة ولي انإه تارة يزعمون
أعلم والله بكثير الهجرة قبل عندهم لن نإبيا كان أنإه مزاعمهم بعض يزعم وقد
فإن إسإرائيل لبني وقع كما لعهدهم كان إن النإبياء خبر إلى الجيل يستند وقد

عنه السؤال في يعنونإهم عندما بمثله يخبروهم كانإوا فيهم المتعاقبين أنإبياءهم
على ومدتها الدنإيا بقاء إلى يرجع فيما كثير منه فوقع السإلمية الدولة في وأما

الخصوص على وإعمارها الدولة إلى يرجع وفيما العموم
وخصوصا الصحابة عن منقولة آثارا السإلم صدر في ذلك في المعتمد وكان

اقتبسوا وربما وأمثالهما منبه بن ووهب الحبار كعب مثل إسإرائيل بني مسلمة
البيت أهل وأمثاله لجعفر ووقع محتملة وتأويلت مأثورة ظواهر من ذلك بعض
الولية من عليه كانإوا بما الكشف اعلم والله فيه مستندهم ذلك من كثير
قال وقد وأعقابهم ذويهم في الولياء من غيرهم من ينكر ل مثله كان وإذا

الرتب بهذه الناس أولى فهم محدثين فيكم وسإلم} أن عليه الله {صلى
الموهوبة والكرامات الشريفة

وترجمت والصطلحات العلوم على الناس علق وحين الملة صدر بعد وأما
في المنجمين كلم ذلك في معتمدهم فأكثر العربي اللسان إلى الحكماء كتب

والمسائل المواليد وفي القرانإات من العامة المور وسإائر والدول الملك
وقد حدوثها عند الفلك شكل وهي لها الطوالع من الخاصة المور وسإائر

فيه أن ويزعمون الجفر كتاب إلى الخصوص على الدول حدثان في يستندون
اصل يعرفون ول ذلك على يزيدون ل والنجوم الثار طريق من كله ذلك علم
مستنده ول ذلك

الزيدية راس وهو العجلي سإعيد بن هارون أن أصله كان الجفر كتاب أن فاعلم
على البيت لهل سإيقع ما علم وفيه الصادق جعفر عن يرويه كتاب له كان

من ونإظائره لجعفر ذلك وقع الخصوص على منهم الشخاص ولبعض العموم
وكان الولياء من لمثلهم يقع الذي والكشف الكرامة طريق على رجالتهم

وسإماه وكتبه العجلي ن هارة عنه فرواه صغير ثور جلد في جعفر عند مكتوبا
هذا وصار الصغير هو اللغة في الجفر لن منه كتب الذي الجلد باسإم التحفر
من بطنه وما في القرآن تفسير فيه وكان عندهم الكتاب هذا على علما السإم
الصادق جعفر عن مروية المعانإي غرائب

الكلمات من شواذ منه يظهر وإنإما عينه عرف ول روايته تتصل لم الكتاب وهذا
من المستند نإعم فيه لكان الصادق جعفر إلى السند صح ولو دليل يصحبها ل

الكرمات أهل فهم قومه رجال من أو نإفسه
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يقول كما فتصبح لهم تكون بوقائع قرابته بعض يحذر كان انإه عنه صح وقد
هو كما بالجوزان وقتل فخرج وعصاه مصر من زيد عمه ابن يحيى حذر وقد

علما بهم ظنك فما لغيرهم تقع الكرامة كانإت وإذا معروف
وقد الطيبة لفروعه تشهد الكريم بالصل الله من وعناية النبوة من وآثارا ودينا
أحد إلى منسوب غير الكلم هذا من كثير البيت أهل بين ينقل

لقاء في الدقيق ابن حكاه ما إلى وانإظر منه كثيرا العبيديين دولة أخبار وفي
به حدثاه وما الحبيب محمد ابنه مع المهدي الله لعبد الشيعي الله عبد أبي

وبث المغرب إلى بالخروج فأمره باليمن داعيتهم حوشب ابن إلى بعثاه وكيف
بعد المهدية بنى لما الله عبد وأن هناكا تتم دعوته أن لقنه علم على فيه الدعوة

بإفريقية وولتهم اسإتفحال
الحمار صاحب موقف وأراهم نإهار من سإاعة الفواطم بها ليعتصم بنيتها قال
إلى ببلوغه الخبر جاءه حتى موقفه منتهى عن يسأل وكان بالمهدية يزيد أبي

واتبعه فهزمه البلد من وبرز بالظفر فأيقن الله عبيد جده عينه الذي المكان
كثيرة عندهم الخبار هذه ومثل وقتله به فظفر الزاب نإاحية إلى
في أما النجومية الحكام إلى الدول حدثان في فيستندون المنجمون وأما

وذلك العلويين بين وخصوصا القرانإات فمن والدول الملك مثل العامة المور
القران يعود ثم مرة سإنة عشرين كل في يقرنإان والمشتري زحل العلويين ان

أن إلى كذلك آخر إلى بعده ثم اليمن التلبيث من المثلثة تلك في آخر برج إلى
ينة سإتين في الثلثة بروحه تستوي مرة عشرة اثنتي الواحدة المثلثة في يتكرر

مائتين في عودات وربع مرة عشرة بإثنتي المثلثة في فيستوي رابعة ثم
المثلثة من وينتقل اليمن التثليث على برج كل في انإتقاله ويكون سإنة وأربعين

قبله الذي القرآن من الخير البرج يلي الذي البرج أعني تليها التي المثلثة إلى
وصغير كبير إلى ينقسم العلويين قران هو الذي القرآن وهذا المثلثة في

ووسإط
بعد إليها يعود أن إلى الفلك من واحدة درجة في العلويين اجتماع هو فالكبير

واحدة مرة سإنة وسإتين تسعمائة
مائتين وبعد مرة عشرة اثنتي مثلثة كل في العلويين إقتران هو والوسإط
أخرى مثلثة إلى ينتقل سإنة وأربعين

برج في يقترنإان سإنة عشرين وبعد برج درجة في العلويين اقتران هو والصغير
أول في القران وقع ذلك مثال دقائقة أو درجة مثل في اليمن تثليثه على آخر

عشرين وبعد القوس من دقيقة أول في يكون عشرين وبعد الحمل من دقيقة
يعود ثم صغير قران كلها وهذا نإارية كلها وهذه السإد من دقيقة أول في يكون

ينتقل وأربعين مائتين وبعد القرآن دور ويسمي سإنة سإنتين بعد الحمل أول إلى
ثم الهوائية إلى ينتقل ثم وسإط قران وهذا بعدها لنإها الترابية إلى النارية من

والقران الكبير وهو سإنة وسإتين تسعمائة في الحمل أول إلى يرجع ثم المائية
قوم من الملك وانإتقال والدولة الملك تغيير مثل المور عظام على يدل الكبير

ظهور على والصغير للملك والطالبين المتغلبين ظهور على والوسإط قوم إلى
عمرانإها أو المدن وخراب والدعاة الخوارج
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سإنة ثلثين كل في السرطان برج في التحسين قران القرانإات هذه أثناء ويقع
وهبوط زحل وبال وفيه العالم طالع هو السرطان وبرج الرابع ويسمى مرة

وظهور الدماء وسإفك والحروب الفتن في القرن هذا دللة فتعظم المريخ
ينتهي أو ذلك ويدوم والقحط والوباء الجند وعصيان العساكر وحركة الخوارج

فيه الدليل تيسير قدر على قرانإهما وقت في والنحوسإة السعادة قدر على
ورجوع الملك لنظام ألفه الذي الكتاب في الحاسإب أحمد بن جراس قال

فالمولد دليلها كان لنإه السإلمية الملة في عظيم أثر له العقرب إلى المريخ
التشويش حدث هنالك رجع فلما العقرب ببرج العلويين قران عند كان النبوي

وربما أحوالهم ت ونإقص والدين العلم أهل في المرض وكثر الخلفاء على
العبادة بيوت بعض انإهدم

والمتوكل أمية بني من ومروان عنه الله رضي علي قتل عند كان أنإه يقال وقد
غاية في كانإت القرانإات أحكام مع الحكام هذه روعيت فإذا العباس بني من

الحكام
والعشرين السابعة إلى إنإتهت إذا القسمة القرانإات كتاب في معشر أبو قال
ببرج ذلك مع القران ووقع الزهرة شرف فيها الحوت من

قوة ويكون نإبي منهم وكان العرب دولة حينئذ ظهرت العرب دليل وهو العقرب
درجة عشرة إحدى وهي الزهرة شرف درجات من بقي ما على ومدته ملكه

مسلم أبي ظهور وكان سإنين وعشر سإتمائة ذلك ومدة الحوت برج من بتقريب
وسإيأتي المشتري الجد وصاحب الحمل أول القسمة ووقوع الزهرة انإتقال عند
الملة تلك مدة انإتهاء في وغيره البلخي شادان قول
الساسإانإية وملوكا وولده اردشير مدة عن الحكيم افريد هرمز سإأل جراس قال

وأجودها السنين أطول فيعطى شرفه في وكان المشتري ملكه دليل فقال
دليل وهي شرفها في وتكون الزهرة تزيد ثم سإنة وعشرين وسإبعا أربعمائة
الزهرة وصاحبه الميزان القران طالع لن فيملكون

سإنة وسإتين سإنة ألف يملكون أنإهم فدل شرفها في القران عند وكانإت
ثلث سإنة يكون الحوت برج من المائية المثلثة إلى القران وانإتقال جراس قال

سإنة الملة قران كان حيث العقرب برج إلى وبعدها ليزدرجرد وثمانإمائة وسإتين
وخمسين ثلث
دلئل منه يستخرج العقرب في والذي النإتقال أول هو الحوت في والذي قال

ثانإي في المائية المثلثات في الول القران من الولى السنة وتحويل قال الملة
ذلك على الكلم يستوف ولم وثمانإمائة وسإتين ثمان سإنة رجب
وهيئة الوسإط القران فمن الخصوص على دولة في المنجمين مستند وأما

العمران من وجهاتها الدولة حدوث على عندهم دللة له لن وقوعه عند الفلك
وأديائهم ونإحلهم وأعمارهم وأسإمائهم ملوكهم وعدد المم من بها والقائمين
هذه توجد وقد القرانإات في كتابه في معشر أبو ذكر كما وحروبهم وعوائهم

في الكلم يوجد هذا فمن عليه دال الوسإط كان إذا الصغر القران من الدللة
الدول

وضع والمأمون الرشيد منجم الكندي اسإحاق بن يعقوب كان وقد
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كتابهم باسإم بالجفر الشيعة سإماه كتابا الملة في الكائنة القرانإات في
وأنإها العباس بني دولة حدثان يقال فيما فيه وذكر الصادق جعفر إلى المنسوب

المائة انإتصاف في تقع أنإها بغداد على والحادثة انإقراضها إلى وأشار نإهاية
هذا خبر من شيء على نإقف ولم الملة انإقراض يكون بانإقراضها وأن السابعة
ملك هلكو طرحها التي كتبهم في غرق ولعله عليه وقف من رأينا ول الكتاب

الخلفاء آخر المستعصم وقتل بغداد على اسإتيلئهم عند دجلة في التتر
الصغير الجفر يسمونإه الكتاب هذا إلى منسوب جزء بالمغرب وقع وقد

على فيه الموحدين ملوكا من الولين لذكر المؤمن عبد لبني وضع أنإه والظاهر
دولة في وكان بعده ما وكذب حدثانإه من ذلك عن تقدم من ومطابقة التفصيل

الطبري نإقله ما وانإظر الحدثان في وكتب منجمون الكندي بعد من العباس بني
الدولة صنائع أصحاب من بديل أبي عن المهدي أخبار في
جوف فجئتهما ابيه أيام الرشيد مع غزاتهما في والحسن الربيع إلى بعث قال

فيه المهدي مدة وإذا الحدثان يعني الدولة كتب من كتاب عندهما فإذا الليل
ما دولته من مضى وقد المهدي على يخفى ل الكتاب هذا فقلت سإنين عشر
فاسإتدعيت الحيلة فما قال نإفسه إليه نإعيتم قد كنتم عليه وقف فإذا مضى

عشر مكان واكتب الرقة هذه انإسخ له وقلت بديل آل مولى الوراق عنبسة
هذه في والربعين الورقة تلك في العشرة رأيت أنإي لول فوالله ففعل أربعين

هي أنإها أشك كنت ما
شاء ما ورجزا ومنثورا منظوما الدول حدثان في ذلك بعد من الناس كتب ثم

في وبعضها الملحم وتسمى منها كثير متفرقة الناس بأيدي يكتبوه أن الله
إلى منسوبة وكلها الخصوص على دولة في وبعضها العموم على الملة حدثان

واضعه عن روايته على يعتمد أصل منها وليس الخليقة أهل من مشاهير
الطويل بحر من مرانإة ابن قصيدة بالمغرب الملحم هذه فمن إليه المنسوب

وتحسب الناس بين المتداولة وهي الراء روي على

والمستقبل الحاضر على منها الكثير فيطلقون العام الحدثان من أنإها العامة
قبيل كان الرجل لن لمتونإة بدولة مخصوصة أنإها شيوخنا من سإمعناه والذي
لعدوة وملكهم حمود بني موالي يد من سإبتة على اسإتيلءهم فيها وذكر دولتهم

أولها التبعية تسمى قصيدة أيضا المغرب أهل بيد الملحم ومن النإدلس
) المغتضب الغائب يطرب وقد طرب مني ذاكا وما ( طربت

الموحدين دولة من كثيرا فيها ذكر يقال فيما ألف أو بيت خمسمائة من قريبا
مصنوعة أنإها والظاهر وغيره الفاطمي إلى فيها وأشار
اليهود لبعض منسوبة الزجل الشعر من ملعبة أيضا بالمغرب الملحم ومن
قتيل منيته وذكر وغيرهما والتحسين العلويين لعصرا القرانإات أحكام فيها وذكر

التي القرانإات في وهي الخمسمائة نإحو وأبياته زعموه فيما كذلك وكان بفاس
أبي بني دولة حدثان في البار ابن قصيدة ومنها الموحدين دولة على دلت

عروض في العامة لغة على الهواثي ملعبة ومنها الموحدين من بتونإس حفص
العامة تحرفه تأويل على إل قول منها يصح لم لنإه الوضع عليها والغالب البلد

في الحاتمي العربي ابن ملحمة ومها الخاصة من ينتحلها من فيه المحرف أو
ورموز عددية أوفاق لتخلله الله إل تأويله يعلم ل اللغاز شبه طويل كلم

غريبة حيوانإات من وتماثيل مقطعة ورؤوس تامة حيوانإات وأشكال ملغوزة
تنشأ لم لنإها صحيحة غير كلها أنإها والغالب اللم روي على قصيدة آخرها وفي
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غيرها ول نإجامة من علمي أصل عن
دليل منهما شيء في وليس عقب وابن سإينا لبن منسوبة أخرى ملحم وهناكا

القرانإات من يؤخذ إنإما ذلك لن الصحة على
يسمى الصوفية من رجل إلى منسوبة التركا دولة حدثان من أخرى وملحمة

في كان صنعتها ومثل موضوعة أنإها والغالب بالحروف ألغاز وكلها الباجريقي
عجمية وملحمة فارسإية قصيدة الهند أهل وعند النإتحال ومعروف كثيرا القديم

فيها الهندي الولي الله نإعمة الشاه إلى منسوبة

شيء يصح ولم مصنوعة أنإها والظاهر بالهند كانإت التي التيمورية دولة حدثان
مثلها إلى يلتفت ل طويل وتكلف بعيد بتأويل إل فيها ذكر مما

يعرف ذكي وراق المقتدر أيام بها كان أنإه بغداد لخبار المؤرخون وحكى
أهل أسإماء من بحروف فيه يرمز عتيق بخط فيها ويكتب الوراق يبل بالدانإيالي

ملحم كأنإها والجاه الرفعة أحوال من إليه ميلهم يعرف ما إلى بها ويشير الدولة
وقع مما وملحم أخرى كوائن فيها وذكر الدنإيا من منهم يريد ما على ويحصل

دانإيال إلى جميعه ونإسب يقع لم ومما
بالديار العجم من الحنفية شيخ ابن الدين أكمل سإألت ولقد خلدون ابن قال

وهو الصوفية من إليه تنسب الذي الرجل هذا وعن الملحمة هذه عن المصرية
حلق في المبتدعة القلندرية من كان فقال بطرائقهم عارفا وكان الباجريقي

عنده معينين رجال إلى ويومئ الكشف بطريق يكون عما يتحدث وكان اللحية
ذلك نإظم يظهر وربما منهم يراه لمن ضمنها في بعينها بحروف عليهم ويلغز

ملحمة وجعلوها بها الناس وولع عنه فتنوقلت يتعاهدها كان قليلة أبيات في
بفك العامة وشغل عصر كل في الجنس ذلك من الخراصون فيها وزاد مرموزة
ويوضع قبله يعرف قانإون كشفه إلى يهدي إنإما الرمز إذ ممتنع أمر وهو رموزها

ل النظم بهذا مخصوصة منها المراد على فدللتها الحروف هذه مثل وأما له
أمر من النفس في كان لما شفاء الفاضل الرجل هذا كلم من فرأيت يتجاوزه

وبه أعلم وتعالى سإبحانإه والله الله هدانإا أن لول لنهتدي كنا وما الملحمة هذه
المستعان وهو التوفيق

وباقيها ماضيها الدنإيا أيام مدة في قيل ما ذكر

القدماء من قوم فقال المسألة هذه في وحديثا قديما اختلفوا الناس أن اعلم
على كلها العوالم بعود القائلون هم وهؤلء الدهرية وهم والدوار بالكوار الول

جهة من غالطون ذلك في وهم معدودة السنين من ألوف بعد عليه كانإت ما
أدوارا عملوا قد والفرس الهند من قوما وجدوا أنإهم وذلك النجوم أدوار طول

المشتركا العدد أن فظنوا الكواكب مواضع وقت كل في بها ليصححوا للنجوم
عادت العدد ذلك مضى كلما وإنإه العالم أيام أو العالم سإني عدد هو لجميعها
معشر أبي مثل كثير نإاس الظن هذا في وقع وقد الول حالها إلى الشياء
العدد من تخبر كنت إن الظن هذا فساد على تقف وأنإت خلق هؤلء وتبع وغيره

أن تقدر فإنإك معلومة أعداد بعده مشتركا عددا طلبت إذا أنإك وذلك ما شيئا
جهلوا حيث فهؤلء والفرس الهند وضعه كالذي معلومة أياما زيج لكل تضع

ترشد فتفطن العالم أيام عدد أنإها ظنوا الدوار هذه في الحال صورة
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تلك إلى تعود حتى سإائرة وهي نإقطة من الكواكب أخذ هو الدور أن هؤلء وعند
إلى تعود أن إلى آخر سإيرا أدوارها في الكواكب اسإتئناف هو الكور وإن النقطة

أخرى بعد مرة مواضعها
خمسة أنإواع في منحصرة الدوار أن المقالة هذه أهل وزعم
تداويرها أفلكا في السيارة الكواكب أدوار الول
الحاملة أفلكها في التدوير أفلكا مراكز أدوار الثانإي
البروج تلك في الحالة أفلكها أدوار الثالث
البروج تلك في الثابتة الكواكب أدوار الرابع

الدوار وهذه الربعة الركان حول بالكل المحيط الفلك أدوار الخامس
كل في يكون ما ومنها واحدة مرة طويل زمان كل في يكون ما منها المذكورة

حول بالكل المحيط الفلك أدوار الدوار هذه فأقصر واحدة مرة قصير ومانإه
وباقي واحدة دورة سإاعة وعشرين أربع كل في يدور فإنإه الربعة الركان
إلى المسألة هذه في لنا حاجة ل هذا من أطول أخر أزمنة في يكون الدوار
ذكرها

ألف وثلثين سإتة كل في تكون البروج فلك في الثابتة الكواكب وأدوار قالوا
مواضع إلى وجوزهراتها الكواكب أوجات تنتقل وحينئذ واحدة مرة شمسية سإنة

ما إلى كلها العالم عود عندهم ذلك فيوجب وبالعكس ونإوبهراتها حضيضاتها
ل بحيث والوضاع والشخاص والمكان الزمان في الحوال من عليه كانإت

العالم أيام من مضى ما كمية في مختلفون ذلك مع وهم واحدة ذرة يتخالف
بقي وما

أبو السإتاذ عنهم حكاه ما وهو غريبا قول ذلك في الهند من البراهمة فقال
يسمون إنإهم المسعودي القانإون كتاب في البيروتي أحمد بن محمد الريحان
بين الموت محصور محدث أنإه ويزعمون إبراهيم له يقال ملك باسإم الطبيعة

يوما وسإتون ثلثمائة سإنة كل برهموية سإنة مائة كعمرها عمره وانإتهاء مبدأ
والفساد الكون لثارة والكواكب الفلكا دوران مدة بقدر النهار زمان
الحمل برج أول في السبعة للكواكب اجتماعين كل بين ما بقدر المدة وهذه

سإنة ألف ألف وثلثمائة سإنة ألف ألف آلف أربعة ومقدارها وجزهراتها بأوجاتها
للكواكب دورة ألف عشر اثني زمان وهو شمسية سإنة ألف ألف وعشرون

شمسية سإنة ألف وسإتون ألف ثلثمائة الواحدة الدورة زمان أن على الثابتة
الليل وفي النهار كزمان عندهم الليل وزمان الكلية بلغتهم النهار هذا واسإم
والفساد الكون إثارة من الطبيعة وتستريح المتحركات تسكن

من بليلته اليوم زمان فيكون والتكون بالحركة الثانإي اليوم مبدأ في يثور ثم
ألف وأربعين سإنة ألف ألف وسإتمائة سإنة ألف ألف آلف ثمانإية الناس سإني
آلف ثلثة البرهموية أيام سإنو تبلغ وسإتين ثلثمائة في لك ضربنا فإذا سإنة ألف
سإنة ألف ألف وأربعمائة سإنة ألف ألف آلف وعشرة سإنة ألف ألف ألف

سإنى من البرهموي الطبيعي الملك عمر يبلغ مائة في هذا ضربنا فإذا شمسية
وأربعين سإنة ألف ألف ألف عشر واحد سإنة ألف ألف بألف ألف ثلثمائة الناس

الحركة عن العالم بطل السنون هذه تمت فإذا شمسية سإنة ألف ألف
المذكور الوضع على جديد من يستأنإف ثم الله شاء ما والتكوين
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عشرة أربع كل سإموا قطعة وعشرين تسع إلى المذكور النهار زمان وقسموا

نإوبة كل وجعلوا فصول الباقية قطعة عشرة الخمس وسإموا نإوبا منها قطعة
على الفصل زمان وقدموا نإوبتين بين محصورا فصل وكل فصلين بين محصورة

جزء ألف من جزء والدور الدور خمسا هو الفصل وزمان المدة تمام إلى النوبة
سإنة ألف آلف أربعة الدور زمان يحصل ألف على المدة قسمنا فإذا المدة من

ألف ألف الفصل زمان أعني وخمسا سإنة ألف وعشرين سإنة ألف وثلثمائة
أحد عندهم النوبة وزمان سإنة ألف عشرون وثمانإية سإنة ألف وسإبعمائة سإنة

سإنة آلف وسإتة سإنة ألف ألف ثلثمائة السنين من مقدارها دورا وسإبعون
سإنة ألف وعشرون سإنة ألف وسإبعمائة

المذكور الفصل مدة وهي أعظمها أولها قطع بأربع أيضا الدور قسموا وقد
وتسعون وسإتة سإنة ألف ومائتا سإنة ألف ألف ومدتها الفصل أرباع ثلثة وثانإيها

سإنة ألف
سإنة ألف وسإتون وأربعة سإنة ألف ثمانإمائة ومدته الفصل نإصف وثالثها

واثنان سإنة ألف أربعمائة ومدته المذكور الدور عشر وهو الفصل ربع ورابعها
سإنة ألف وثلثون

عندهم الرابعة القطعة فاسإم به يعرف إسإم الربع القطع هذه من واحد ولكل
الطبيعي الملك عمر من مضى الذي وأن زمانإها في أنإهم يزعمون لنإهم كلكال
وخمسة سإنين ثمان برهمكوت عندهم المسمى العظم حكيمهم زعم على

أيام وأربعة أشهر
التاسإعة السنة من السادس الشهر من الخامس اليوم نإهار في الن ونإحن

من دورا وعشرون وسإبعة فصول وسإبعة نإوب سإت الخامس النهار من ومضى
من ومضى أعشاره تسعة أعني المذكور الدور من قطع وثلث السابعة النوبة

الواقع ملوكهم عظيم شككال هلكا إلى كلكال أول من أعني الرابعة القطعة
وتسع سإنة ومائة سإنة آلف ثلثة للسإكندر وثلثمائة وثمانإين ثمان سإنة آخر في

سإنة وسإبعون

المتألهين أنإبيائنا عظماء من إلينا وقع إلهي علم من الزمان هذا عرفنا إنإما وقال
أو دور كل مبدأ أن وزعموا والزمان الدهور ممر على جيل بعد جيل رواياتهم

وأن حال إلى حال من وتنتقل العوالم أزمنة تتجدد نإوبة أو قطعة أو فصل
سإنة وسإبعون وتسع ومائة آلف ثلثة شككال إلى كلكال أول من الماضي

للسإكندر وثلثمائة وثمانإين ثمان سإنة آخر إلى المذكور النهار من والماضي
سإنة ألف ألف وسإبعون واثنان سإنة ألف ألف وتسعمائة سإنة ألف ألف

وسإبعة سإنة ألف وتسعمائة سإنة ألف ألف وسإبعون واثنان سإنة ألف وتسعمائة
عمر من الماضي فيكون سإنة وسإبعون وسإبع سإنة ومائة سإنة ألف وأربعون

سإنة ألف ألف ألف ألف وعشرين سإتة السنة هذه آخر إلى الطبيعي الملك
ألف وسإبعمائة سإنة ألف ألف ألف عشر وخمسة سإنة ألف ألف ألف وثلثمائة

وأربعين وسإبعة سإنة ألف وتسعمائة سإنة ألف ألف وثلثين واثنين سإنة ألف
سإنة وسإبعين وتسعا سإنة ومائة سإنة ألف
منه المذكورة السنين نإقصان بعد السإكندر تاريخ من الباقي عليها زدنإا فإذا

ذلك بحقيقة أعلم والله المفروض بالوقت الملك عمر من الماضي تحصل
من نإقلته ما على وأغرب الهند قول من أعجب قول ذلك في واليغر الخطا قال
كتب من القول هذا لخص وقد النإوار أدوار زيج
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يعرف الول أدوار ثلثة على مبنية سإنيهم مبادي جعلوا أنإهم وذلك الصين أهل
بالدور يعرف والثانإي به يعرف إسإم منها سإنة لكل سإنين عشر مدة بالعشري

بأسإماء سإنيه يسمون التركا بلد في خصوصا أشهرها وهو عشري الثني
سإتون ومدته جميعا الدورين من مركب والثالث واليغر الخطأ بلغتي حيوانإات

عند السإبوع أيام مقام عندهم ويقوم وأيامه العالم سإني يؤرخون وبه سإنة
جميعا الدورين في إسإميها من مركب منها سإنة كل واسإم وغيرها العرب
وجونإكون شانإكون وهي أسإماء ثلثة الدور ولهذا السنة أيام من يوم كل وكذلك
جور فيقال أصغر ومرة أوسإط ومرة أعظم مرة بحسبها ويصير وخاون

الدوار وبهذه الصغر خاون ودور الوسإط جانإكون ودور العظم شانإكون
سإنة وثمانإون مائة وجملتها وأيامه العالم سإني يعتبرون

في العظم الدور مبدأ وقوعها واتفق أخرى مرة عليها الثلثة الدوار تدور ثم
وبلغة كادر بلغتهم واسإمها ليزدجرد وسإتمائة وثلثين ثلث سإنة من الول الشهر
الغار سإنة العرب
بلغتهم وهو الخميس يوم العرب سإني من السنة هذه فرودين أول دخول وكان
جن سإن
الماضي في وأيامهم سإنيهم مبادي تترتب التاريخ هذا وعلى اليوم هذا ومن

وبلغة الخطا بلغة إسإم منها شهر لكل شهرا عشر إثنا وشهورهم والمستقبل
قسم عشر اثني بليلته الول اليوم ويقسمون ذكرها إلى هنا بنا حاجة ل اليغر

كه له يقال منها قسما كل أقسام ثمانإية جاغ وكل جاغ له يقال منها قسم كل
فيصيب مياو مائة منها فنك وكل فنك آلف عشرة أيضا بليلته اليوم ويقسمون

وأربعة مائة كه وكل فنك وثلث فنكا ثلث وثلثين وثلثة ثمانإممائة جاغ كل
عشرة الثنتي الصور من صورة إلى جاغ كل وينسبون فنك وسإدس أفناكا
كسكو جاغ منتصف وفي الليل نإصف من عندهم بليلته اليوم ومبدأ
سإاعتان جاغ كل أن قبل من والقصر الطول بحسب وآخره النهار أول يتغير

مستويتان

قمرية سإنين ثلث كل في يكبسون وهم يونإد جاغ ينتصف النهار منتصف وفي
زمان في الشمس سإني مبادي بالكبس ليحفظوا سإيون يسمونإه واحدا شهرا
ول قمرية سإنة ثلثين كل في شهرا عشر أحد ويكبسون أخرى سإنة من واحد
موضع كل في يقع بل السنة من بعينه واحد موضع في الكبس شهر عندهم يقع
يمكن ول يوما وعشرون تسعة أو يوما ثلثون أما أيامه عدة شهر وكل منها

ومبادي نإاقصين شهرين من أكثر ول تامة متواليه أشهر ثلثة من أكثر عندهم
كان ليل الجتماع وقع فإن نإهارا النيرين إجتماع وقع إن الجتماع يوم شهورهم

الجتماع بعد الذي اليوم في الشهر أول
وألفان يوما وسإتون وخمسة ثلثمائة أرصادهم بحسب الشمسية السنة وزمان

منها قسم كل قسما وعشرون أربعة والسنة فنكا وثلثون وسإتة وأربعمائة
فنك أسإداس وهمسة فنكا وثمانإون وأربعة ومائة وألفان يوما عشر خمسة
فصول من فصل منها أقسام سإتة وكل إسإم القسام هذه من قسم ولكل
في الشمس تكون حيث أبدا وأوله الحن فصولها من قسم أول فإسإم السنة
حدود في تكون إنإما فصل كل أوائل وهكذا الدلو برج من درجة عشرة سإت



مكتبة                                                     نالعجل لقطة
 السإلمية مشكاة

الثابتة البروج أواسإط
عشر أحد المذكورة السنة في الستيني الدور أول من الحن مدخل بعد وكان
دخول بعد وكان خايني بي مدخله وإسإم فنكا وسإتين وسإتمائة آلف وسإبعة فنكا

في الدور أول عن مدخله ويبعد يوما عشرين بنحو المذكورة الفارسإية السنة
وأربعة أيام خمسة وهو الدور سإنة على الشمس سإنة فصل بقدر سإنة كل

تلك في الحن بعد الباقي كان يوما سإتين على اليام زادت فإن فنكا وعشرون
فضل بقدر سإنة كل في بينهما البعد ويتفاضل الستيني الدور أول عن السنة
وثلثة يوما وخمسون وأربعة ثلثمائة هي التي القمر سإنة على الشمس سإنة
وثمانإية أيام عشرة بينهما الفضل ومقدار فنكا وسإبعون واثنان وسإتمائة آلف
آلف

نإقص أفناكا وسإتة وثمانإمائة آلف وخمسة فنكا وعشرون وأربعة وسإبعمائة
عمر أن فاسإعلم حسابهم من هذا عرفت فإذا بالباقي واحتسب العدد هذا منها

مضى سإنة آلف عشرة ون كل ون ألف وسإتون ون ألف ثلثمائة عندهم العالم
شانإكون دور وهي ليزدجرد وسإتمائة وثلثين ثلث سإنة أول إلى ذلك من

وسإبعمائة آلف وتسعة ونإا وسإتون وثلثة ون وثمانإمائة ون آلف ثمانإية العظم
ألف ألف ألف ألف آلف ثلثة هذا على العظمى المدة فتكون سإنة أربعون و

360000000000 الصورة بهذه سإنة ألف ألف ألف ألف وسإتمائة سإنة
ألف وسإتمائة سإنة ألف ألف وثمانإون ثمانإية المذكورة السنة إلى منها والماضي

الصورة بهذه سإنة وأربعون سإنة سإبعمائة سإنة ألف وثلثون وتسعة سإنة
كله المر يرجع وإليه والرض السموات غيب  ولله8863974

الخطا سإني حساب من وطرفا البراهمة سإني حساب من طرفا ذكرت وإنإما
عبثا حكماؤهم يضعه لم ذلك أن ليعلم الصين حساب من المستخرج واليغر
أنإفه قصير جدع ما ولمر
إلى يبادر العالم سإني مدة في أقوالهم سإمع إذا بالتعليم جاهل من وكم

حتى يعلمه ل فيما يتوقف أن الحق وطريق عليه بدليلهم علم غير من تكذيبهم
( تعلمون ل وأنإتم يعلم ) والله الخر على فيرجحه طرفيه أحد يتبين
وجوزهراتها وأوجاتها الكواكب الدهران دهر ومعناه بوالهند السند أصحاب وقال

ألف وثلثمائة سإنة ألف ألف آلف أربعة كل عند الحمل برج أول في كلها تجتمع
العالم سإني مدة وهذه شمسية سإنة ألف ألف وعشرين سإنة ألف
عالم يحويها التي الثلث المكونإات فسدت الحمل برأس جمعت وإذا قالوا

المعدن هي المكونإات وهذه الدنإيا بالحياة عنه المعبر والفساد الكون
أن إلى طويل دهرا خرابا السفلي العالم بقي فسدت فإذا والحيوان والنبات
بدأ فيها تفرقت فإذا الفلك بروج في والجوزهرات والوجات الكواكب تتفرق
يكون وهذا الول المر إلى السفلي العالم أحوال فعادت الفساد بعد الكون
نإهاية غير إلى بدء بعد عودا

المدة هذه في أدوار عدة والجوزهات والوجات الكواكب من واحد ولكل قالوا
ل مما كتبهم في مذكور هو كما المكونإات من شيء على منها دور كل على يدل

ذكرهم تقدم الذين البراهمة قول من منتزع القول وهذا ذكره إلى هنا بنا حاجة
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ألف مائة ألف ثلثمائة لكل إن الهند قدماء من الهازروان أصحاب وقال
يعود ثم المدة هذه مثل ويبقى بأسإره العالم يهلك شمسية سإنة ألف وثمانإون

نإهاية إلى ل الحال يكون أبدا وهكذا البدل ويعقبه بعينه
ألف مائة السلم عليه نإوح طوفان إلى المذكورة العالم أيام من ومضى قالوا

المحمدية الهجرة سإنة إلى الطوفان من ومضى شمسية سإنة ألف وثمانإون
وأربعة سإنة وعشرون وثلث وسإبعمائة آلف ثلثة والتحية الصلة صاحبها على

وسإبعون وبضع ألف مائة ويفنى ء يبتدى حتى العالم سإني من وبقي وأيام أشهر
السإلم أهل به يؤرخ الذي الهجرة تاريخ أولها شمسية سإنة ألف

هي الحمل برأس الكواكب فيها تجتمع التي العالم مدة الزجهير أصحاب وقال
منتزع أيضا وهذا هند السند مدة من جزء ألف من جزء وجوزهراتها وأوجاتها

البراهمة قول من
ألف عشر إثنا الدنإيا عمر أن يرى الفرس بعض إن نإوبخت وابن معشر أبو وقال
الحمل ألف أول في الدنإيا أمر ابتداء فكان سإنة ألف برج لكل البروج بعدة سإنة
الفصل الحمل إلى وينسب الشرف أشرف تسمى والجوزاء والثور الحمل لن

إلى كانإت الدنإيا ولذلك نإهارها وطول وعلوها شرفها في الشمس تكون وفيها
منتقصة والسنبلة والسإد السرطان ولن طاهرة روحانإية علوية سإنة آلف ثلثة
السرطان من دقيقة أول في علوها من تنحط الشمس فإن

أهبط الميزان ولن الثانإية آلف ثلثة في منحطا وأبناؤها الدنإيا قدر وكان
أصاب أنإه على دل الشمس شرف فيه الذي البرج وضد البار وبئر الهبوط

الشمس نإزلتها إذا والقوس والعقرب والميزان المعصية أهلها فاكتسب الدنإيا
والشدة والضيق البليا على دلت فلذلك نإقصانإا إل واليام انإحطاطا إل تزدد لم

الشمس ارتفاع أول فيه الذي الجدي أول إلى اللف تبلغ وحيث والشر
تزداد اللذان والحوت والدلو طول اليام تزداد وفيه شرفها على وأشرافها
وضعف الخير ظهور على فيدل لشرفهما تصل حتى صعودا فيهما الشمس

والدب العلم فضل ومعرفة والعدل بالحق والعمل والعقل الدين وثبات الشر
والمائة اللف صاحب قدر فعلى ذلك في يكون وما سإنة آلف الثلثة تلك في

يزال فل اللف صاحب سإرطان أول في الكواكب اتفاق حسب وعلى والعشرة
ابتداؤها عليه كان ما مثل إلى آخرها في الدنإيا أمر يعود حتى زيادة في ذلك
الحمل ألف في وهي

لن البليا وكثرت الزمان اشتد اللوف هذه من ألف كل آخر تقارب وكلما
هذا فعلى والعشرات المئين آخر في وكذلك النحوس حدود في البرج أواخر

أن وزعموا مرة أول بدأ كما الحمل إلى يعود الزمان كان إذا للدنإيا النإقضاء
وجرت الفلك فدار المصير ابتداء في والشمس كان بالتحركا الخلق ابتداء
خير من عليه هم بما الخلئق سإائر وتحركا النيران واتقدت الرياح وهبت المياه
المشتري وفيه السرطان برج من درجة عشرة تسع الساعة تلك والطالع وشر
في الذنإب وكان زحل الميزان برج وهو العافية بيت هو الرابع البيت وفي

برج السماء ووسإط الحوت في وعطارد والزهرة الجدي في والمريخ القوس
الشمس منه دقيقة أول وفي الحمل
وبيت الجوزاء برج في الرأس وكان السعادة بيت وفي الثور في القمر وكان

خيرها فكان الدنإيا أمر اسإتقبال كان الساعة من الدقيقة تلك وفي الشقاء
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والنجوم البروج مجاري قدر على فيها ما وسإائر وارتفاعها وانإحطاطها وشرها
أحوالها من ذلك وغير اللوف أصحاب وولية

شرفه في الميزان في وزحل شرفه في السرطان في كان المشتري ولن
نإشوء فكان جليلة كائنة على دلت أشرافها في والقمر والشمس والمريخ

مقبول الطالع في المشتري وكان والميزان هو اللف فتولى زحل وبرز العالم
نإشوئه وحسن العالم نإماء على فدل مقبولة كانإت الكواكب جميع وكذلك

فطالت الطالع طويل والبرج الفلك في والعالي المستولي هو زحل وكان
دل الرض تحت الميزان وكون مياههم وكثرت أبدانإهم وقويت اللف تلك أعمار
عمارة في ينظرون الزمان ذلك أهل أن وعلى العالم حدوث أول خفاء على

البنيان وتشيد الرضين
القتل على فدل المريخ الطالع في وكان والمريخ العقرب الثانإي اللف ولى ثم

والحزان والهم والخوف والجور والظلم والسبي الدماء وسإفك اللف ذلك في
الملوكا وجور والفساد

في الذنإب وكان بطلوعهما والزهرة عطارد وشاركه القوس الثالث اللف وولى
والبأس والجلد والشدة اللف تلك في النجدة على المشتري فدل القوس

ذلك بسبب الدماء وسإفك الدنإيا الملوكا وتقسيم والعدل والرياسإة
النإبياء وعلى العبادة بيوت ظهور على الزهرة ودلت
على دل مجسرا البرج وكون والكلم والدب العقل ظهور على عطارد ودل

الحق آيات من ألوان ظهور وعلى مرات اللف تلك في والشر الخير انإقلب
والجور والعدل

اللف تلك في كان ما على فدل المريخ فيه وكان الجدي الرابع اللف ولى ثم
تعالى الله ومعرفة والعلم الخير ظهور على الشمس ودلت الدماء إهراق من

وكون والجلد الشجاعة مع الدين في والرغبة أنإبيائه وطاعة وطاعته وعبادته
آخرها في ذلك انإقلب على دل الشمس فيه الذي والبرج هو منقلبا البرج

أصناف في والغضب الدماء وسإفك والقتل والقسم والتفرق الشر وظهور
وتحول كثيرة
الحسن اللف تلك آخر في يظهر أنإه على دل منحطا الجدي وكون وتلونإه ذلك

وارتفاع وبوارهم والحكماء العظماء وانإقطاع والمريخ زحل بصفة الشبيه
الشياء تلون وكثرة الخراب وعمارة العامر وخراب السفلة

لبرودته الدلو فدل الثور في القمر وكان القمر بطلوع الدلو الخامس ألف وولى
ومحمدة والعبيد السفلة وارتفاع أمرهم وعطلة العظماء سإقوط على وعسره
وظهور والتفكر التفتيش كثرة وعلى والسواد السإود الجيش وظهور البخلء
قهر على يدل شرفه في القمر وكون الخصومات ومحبة الديان في الكلم

الدماء عن والكف العبادة بيوت وظهور الخير ونإفاذ الحق ولة وظهور الملوكا
المدة وطول والخير العدل من يكون ما وثبات العامة في والسعادة والراحة

فيها يهلك البرد من وآفة والغرق المطار كثرة على يدل مائيا البرج وكون فيه
الكثير
على فيدل والرأس المشتري بطلوع الحوت برج السادس اللف ويلي
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وحسن الشر وذهاب والسرور والخير الصلح وعلى عامة الناس في المحمدة

برج في خاتما عطارد فصار سإنة ألف ولية الكواكب من واحد ولكل العيش
السنبلة

من وعشرين خمس تمام إلى الشمس سإارت يوم من أن نإوبخت ابن وزعم
الجدي ألف في وذلك سإنة وسإتون وسإبع وثمانإمائة آلف ثلثة شيروان أنإو ملك

شمسية سإنة وثمانإون سإبع الهجرة من الول اليوم إلى ومنه الشمس وتدبير
وعشرون وسإتة شمسية سإنة وثمانإون سإبع الهجرة ومن يوما وعشرون وسإتة
يوما وثلثون وسإبعة وثلثمائة سإنين تسع يزدجرد قيام إلى الهجرة ومن يوما

سإنة وسإتون وسإت وتسعمائة آلف ثلثة يزدجرد قام أن إلى الجميع فذلك
بعدة سإنة آلف سإبعة الدنإيا عمر أن الفرس من قوم وزعم معشر أبو وقال

ألف وسإتون سإنة ألف ثلثمائة الدنإيا عمر أن معشر أبو وزعم السبعة الكواكب
ألف وثمانإين ألف مائة رأس على ذلك من النصف في كان الطوفان وأن سإنة
سإنة
السيارة السبعة الكواكب من كوكب لكل سإنة آلف تسعة الدنإيا عمر قوم وقال
العمار وأن الذنإب ألف وشرها سإنة ألف وللذنإب سإنة ألف وللرأس سإنة ألف

السفلية الكواكب آلف في وقصرت العلوية الثلثة آلف تدبير في طالت
برج لكل عشر الثني البروج بعدد سإنة ألف عشر تسعة الدنإيا عمر قوم وقال
سإنة ألف كوكب لكل السيارة السبعة الكواكب وبعدد سإنة ألف

للذنإب وألف للرأس ألف بزيادة سإنة ألف وعشرون أحد الدنإيا عمر قوم وقال
عشر اثنا الحمل برج تدبير في سإنة ألف وسإبعون ثمانإية الدنإيا عمر قوم وقال
عشرة الجوزاء تدبير وفي سإنة ألف عشر أحد الثور برج تدبير وفي سإنة ألف
الربع تدبير ثم أجد والزمان أطول الربع هذا في العمار فكانإت سإنة آلف

الربع في كانإت ما دون العمار فتكون سإنة ألف وعشرين أربعة مدة الثانإي
آلف سإتة الرابع الربع وتدبير سإنة ألف عشر خمسة الثالث الربع وتدبير الول
سإنة
أشهر وأربعة سإنة وثمانإين ألفين الطوفان إلى آدم من المدة كانإت قوم وقال

واثنتين تسعمائة السلم عليه إبراهيم إلى الطوفان ومن يوما عشر وخمسة
وثلث ومائتان آلف ثلثة فذلك يوما عشر وخمسة أشهر وسإبعة سإنة وأربعين

سإنة وعشرون
جيل ألف في منحصرة سإنة ألف سإبعون الدنإيا عمر اليهود من قوم وقال

من سإنة سإبعون الجيل أن صلته في السلم عليه موسإى قول من ذلك ولقفوا
البشر بقاء عهد تعالى الله معه قطع السلم عليه إبراهيم إن الزبور في قوله
هذا لقولهم واسإتظهروا سإنة ألف سإبعون الدنإيا مدة أن ذلك من فجاء جيل ألف
العهد الحافظ المهيمن القادر هو إلهك الله أن واعلم قوله من التوراة في بما

جيل للف وصاياه وحافظي لمحبيه والفضل
عن الزمان أخبار كتاب في المسعودي الحسين بن علي الحسن أبو وذكر

وبطش وأيد أرواح ذات أمة وعشرون ثمان الرض في كان قالوا أنإهم الوائل
المة تلك بها تعرف منفردة أمة منزلة لكل القمر المنازل بعدد مختلفات وصور

يعبدونإها وكانإوا تدبرها الثابتة الكواكب كانإت المم تلك أن ويزعمون
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فجعل سإلطانإها في دوامها قسم عشر الثني البروج تعالى الله خلق لما ويقال
آلف عشرة وللجوزاء عام ألف عشر أحد وللثور عام ألف عشر اثني للحمل

آلف سإبعة وللسنبلة عام آلف ثمانإية وللسإد عام آلف تسعة وللسرطان عام
آلف أربعة وللقوس عام آلف خمسة وللعقرب عام آلف سإتة وللميزان عام
الجميع فصار عام ألف وللحوت عام ألفي وللدلو عام آلف ثلثة وللجدي عام

وحيوان والجوزاء والثور الحمل عالم في يكن فلم عام ألف وسإبعين ثمانإية
عام ألف وثلثون ثلثة وذلك
الرض وهوام الماء دواب تكونإت السرطان عالم كان فلما
تسعة بعد وذلك والبهائم الوحش من الربع ذوات تكونإت السإد عالم كان فلما
والهواء الماء دواب خلق من عام آلف
وذلك وحنوانإوس ادمانإوس وهما الولن النإسانإان تكون السنبلة عالم كان فلما

آلف ثمانإية ولتمام الرض وهوام الماء دواب لخلق عام ألف عشر سإبعة لتمام
الميزان عالم في الرض وخلقت الربع ذوات خلق من عام

فيها ليس عام ألف وثلثين ثلثة خالية وأقامت أول الرض خلقت بل ويقال
بعد وما الرض ودواب الماء هوام تعالى الله خلق ثم روحانإي عالم ول حيوان

الماء دواب لخلق عام ألف وعشرون أربعة تم فلما ذكره تقدم ما على ذلك
سإبعة ولتتمة الربع ذوات خلق من عام ألف عشر خمسة ولتمام الرض وهوام
الطيور خلقت النإسانإين تكون لدن من عام آلف

ألف وثلثون وثلثة ألف مائة الرض في ونإسلهما النإسانإين مقام مدة إن ويقال
عام ألف وأربعون أربعة وللمشتري عام ألف وخمسون سإتة لزجل منها عام

عام ألف وثلثون ثلثة وللمريخ
ثمان وهي الولى الجبلة كانإت هي آدم قبل المخلوقات المم إن ويقال

والهواء الماء أصلها مختلفة أمزجة من خلقت القمر منازل بإزاء أمة وعشرون
خلقها فتباين والنار والرض

السإود صفة على قرقعة كلمهم أجنحة ذوات زرقا طوال خلقت أمة فمنها
طوال وآذان شعور لهم الطير رؤوس ورؤسإهم السإود أبدان أبدانإهم أمة ومنها

دوي وكلمهم

كلم وكلمهم كثيرة أرجل ولها خلفها ووجه أمامها وجه وجهان لها أمة ومنها
الطير
يعرف ل همهمة وكلمهم أذنإاب لها الكلب صور في ضعيفة أمة ومنها
صفيرا تكلموا إذا يصفرون صدورهم في أفواههم آدم بني تشبه أمة ومنها
قفزا بها يقفزون ورجل واحدة عين لهم إنإسان نإصف يشبهون أمة ومنها

الطير كصياح ويصيحون
رؤوسإهم في السلحف كأصلب وأصلب الناس كوجوه وجوه لها أمة ومنها
كلمهم يفهم ل طوال قرون
في ورؤوسإهم البقر كأذنإاب وأذنإاب بيض شعور لهم الوجوه مدورة أمة ومنها

الريح من يلقحن ذكر فيهن ليس كلهن إنإاث وهم وثدي شعور لهم صدورهم
لحسن المم هذه من كثير إليهن يجتمع مطربة أصوات ولهن أمثالهن ويلدن

أصواتهن
الغربان كرؤوس ورؤوسإهم وجوههم سإود آدم بني خلق على أمة ومنها
وتشرب تأكل الجسام عظيمة أنإها إل والحشرات الهوام خلق في أمة ومنها
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النإعام مثل
أن ويقال طوال وآذان الخنازير كأنإياب أنإياب لها البحر دواب كوجوه أمة ومنها
أمة وعشرين مائة فصارت تناكحت أمة والعشرين الثمانإية هذه

الرض في كان هل عنه الله رضي طالب أبي بن علي المؤمنين أمير وسإئل
الجن فيها وخلق الرض الله خلق نإعم فقال تعالى الله يعبدون آدم قبل خلق

الملئكة ويلقون السماء إلى يطيرون وكانإوا يفترون ل ويقدسإونإه الله يسبحون
السماء في ما خبر منهم ويستعملون عليهم ويسلمون

الحق بغير الرض في وبغت ربها أمر عن وعتت تمردت منهم طائفة أن ثم
وتغايروا سإواه ما وعبدوا بالله وكفروا الربوبية وجحدوا بعض على بعضهم وعدا
وعل تقاتلهم وكثر الفساد الرض في وأظهروا الدماء سإفكوا حتى الملك على

من إبليس وكان دينهم على تعالى لله المطيعون وأقام بعض على بعضهم
عنها يحجب فل السماء إلى يصعد وكان له والمسبحين لله المطيعة الطائفة
طاعته لحسن

آلف خمسة بعد وأن قبيلة وعشرين إحدى على تفترق كانإت الجن أن ويروى
عليهم فملكوا افترقوا ثم أرس بن شملن له يقال ملكا علهم ملكوا سإنة

بعض على بعضهم أغار ثم طويل دهرا ذلك على وأقاموا ملوكا خمسة
اسإمه وكان إبليس عليهم تعالى الله فأهبط كثيرة وقائع بينهم فكانإت وتحاسإدوا

وقتلهم فهزمهم الملئكة من كثير عدد ومعه مرة أبو كنيته الحارث بالعربية
السجود من امتناعه من وكان وطغى فتكبر الرض وجه على ملكا إبليس وصار
البحر فسكن الرض إلى تعالى الله فأهبطه كان ما لدم

الطير لقاح لقاحه وجعل الجماع شهوة عليه فألقيت الماء على عرشه وجعل
وبيضه
قبيلة عشرة خمس قبيلة وثلثون خمس الشياطين من الجن قبائل إن ويقال
من السمع يسترقون قبيلة وثلثون النار لهب مع قبائل وعشر الهواء في تطير

يتصورون السعالى من صنف ومنهم شرها يدفع موكل ملك قبيلة ولكل السماء
على صنف ومنهم منهم ويلدن النإس برجال ويتزوجن الحسان النساء صور في

هلك صغيرة كانإت فإن وقته من هلك واحدة منهم أحد قتل إذا الحيات صور
عنده عزيز أو ولده
إليهم فألقوا تأكلون رأوكم فإذا الجن من الكلب إن قال أنإه عباس ابن وعن
بالعين يأخذون أنإهم يعني أنإفسا لهم فإن طعامكم من

البن والجن والرم الطم منهم كثيرة بأمم معمورة كانإت الرض أن روي وقد
خلق ولما بالملئكة عمرها السماء خلق لما تعالى الله وإن والبسن والحسن

الملئكة من جندا عليهم الله فأنإزل الدماء وسإفكوا فعاثوا بالجن عمرها الرض
فلما عزرايل إسإمه وكان إبليس أسإر ممن فكان وأسإرا قتل أكثرهم على فأتوا
يتوب أن رجاء والطاعة العبادة في بالجتهاد نإفسه أخذ السماء إلى به صعد
يطهر أن الله فأراد القنوط الملئكة خامر شيئا عليه ذلك يجد لم فلما عليه الله
آدم قبل الرض عمارة إلى أنإبائه مكتوم من عنهم خفي ما وإبانإة تكبره لهم

يفسد من فيها ) أتجعل الملئكة عن حكاية تعالى بقوله أشار فيها أفسد ممن
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قيل هكذا بمراده أعلم والله قبل من بها فعل كما ( يعنون الدماء ويسفك فيها
والسنة العزيز الكتاب به ورد ما إليه والتصبير عليه التعويل ينبغي والذي ويقال
الناس أتى وما جدا قليل وهو يكون وما كان وما الخلق بدء من المطهرة النبوية

وبعده آدم قبل المخلوقات وأسإاطير القصص من به
خبر أو تعالى الله عند من أنإزل كتاب من نإص به يشهد ما إل منه يقبل فل

وسإلم} عليه الله {صلى الله رسإول من ورد صحيح
فيه نإتوقف بل نإكذبه ول نإصدقه فل يضايقهم ومن الكتاب أهل من جاء ما وأما

عنهم رووا الذين إلى أسإانإيده لن بصحته نإقطع ول تعالى الله إلى علمه ونإكل
إل العلم من أوتيتم ) وما المد وطول العهد لبعد متتابعة غير معضلة منقطعة

خلفا إل يورث ل التواريخ كتب في ( والنظر هو إل ربك جنود يعلم ( ) وما قليل
صدق ل وكذبا صواب ل وخطأ لحق وباطل مدهشة وحيرة شديدا وتعارضا كثيرا

إلى سإبيل يكن لم ما لن العقلء دون السفهاء شأن ذلك أمثال في والخوض
طريقه في السلوكا يحسن ل تحقيقه

الكتاب هذا عرب أنإه الفلحة كتاب في وحشية علي بن أحمد بن بكر أبو قال
حكماء ثلثة وضع من وجده وأنإه العربية اللغة إلى الكلدانإيين لسان من ونإقله
اللف في ظهوره وكان الول إبتدأوه وفوقاي وسإوسإاد صعريت وهم قدماء
القمر زحل فيها يشاركا التي اللف وهي زحل سإني آلف سإبعة من السابع
بعد ظهوره وكان الثالث وأكمله اللف هذه آخر في ظهوره وكان الثانإي وتممه
إلى نإظر وأنإه سإنة آلف سإبعة هو الذي الشمس دور من سإنة آلف أربعة مضي

اللف وبعض شمسية سإنة ألف عشر ثمانإية فكان والثالث الول زمان بين ما
عشر التاسإع

ابن عن جبير بن سإعيد فروى أيضا المسألة هذه في السإلم أهل اختلف وقد
سإنة ألف واليوم الخرة جمع من جمعة الدنإيا قال أنإه عنهما الله رضي عباس
سإنة آلف سإبعة فذلك
سإتة الدنإيا الحبار كعب قال قال صالح أبي عن العمش عن سإفيان وروى
سإنة آلف
إنإي وسإتمائة سإنة آلف خمسة الدنإيا من خل قد قال أنإه منبه بن وهب وعن

آلف سإتة قال الدنإيا فكم له فقيل النإبياء من فيه ومن منها زمان كل لعرف
سإنة

سإمعت قال أنإه عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد عن دينار بن الله عبد وروى
من قبلكم كان من أجل في أجلكم وسإلم} يقول عليه الله {صلى الله رسإول
الشيخان أخرجه الشمس مغرب إلى العصر صلة
يوالحقب الدنإيا سإدس منها اليوم عاما ثمانإون الحقب هريرة أبي حديث وفي

وضمها الحاء بكسر هنا
وكان الكاليل كتاب في الهمدانإي يعقوب بن أحمد بن الحسن محمد أبو قال

سإتة الدنإيا كانإت فإذا يوم وسإدس وخمس يوما وخمسين أربعة من جزءا الدنإيا
جزء جعلناه فإذا سإنة آلف سإتة قمرية سإنين تكون سإنة ألف واليوم سإنة آلف

وعشرون وثلث سإنة وسإبعمائة آلف أربعة وهي الحقب أجزاء في وضربناه
ألف ألف وثلثمائة ألف ألف ألف وعشرون ثمانإية الستين من خرج وثلث

مثل العدد هذا مع زدنإا الخرة جمع من جمعة كانإت وإذا الف ألف وأربعون
الحقب عدد وهذا سإدسإه



مكتبة                                                     نالعجل لقطة
 السإلمية مشكاة

صحته على دل ما القول من الصواب الطبري جرير بن محمد جعفر أبو وقال
صلة من قبلكم كان من أجل في أجلكم السلم عليه قوله فذكر الوارد الخبر

الشمس مغرب إلى العصر
وقوله والوسإطى بالسبابة وأشاء كهاتين والساعة أنإا بعثت السلم عليه وقوله
لتسبقني كادت إن جميعا الساعة و أنإا بعثت السلم عليه
الشمس غروب وآخره الشمس طلوع أوله اليوم كان إن فمعلوم قال

كان من أجل في أجلكم وسإلم} قوله عليه الله {صلى النبي عن صحيحا وكان
الشمس مغرب إلى العصر صلة من قبلكم
بين ما قدر وكان والوسإطى بالسبابة وأشار كهاتين والساعة أنإا بعثت وقوله
إنإما التحري على مثليه شيء كل صار إذا وذلك العصر صلة أوقات أوسإط
بين ما فضل وكذلك قليل ينقص أو قليل يزيد اليوم سإبع نإصف قدر يكون

ذلك من نإحوا يكون إنإما والسبابة الوسإطى
هذه يؤخر أن الله يعجز وسإلم} لن عليه الله {صلى قوله ذلك مع صحيحا وكان
اللذين القولين فأولى سإنة ألف مقداره الذي اليوم نإصف يعني يوم نإصف المة

من جمعة الدنإيا إن عباس ابن قول كعب عن والخر عباس ابن عن أحدهما
أن السلم عليه عنه جاء قد وكان كذلك كان وإذا آلف سإبعة الخرة جمع

نإصف ذلك كان إذا عام خمسمائة وذلك يوم نإصف حياته في ذلك من الباقي
الدنإيا من الماضي أن معلوما كان عام ألف منها الواحد قدر التي اليام من يوم

ذلك نإحو أو سإنة وخمسمائة سإنة آلف سإتة السلم عله قوله وقت
سإتة كلها الدنإيا أن قال من قول صحة على يدل خبر السلم عليه عنه جاء وقد

هريرة أبي حديث وهو غيره إلى به القول يعد لم صحيحا كان لو سإنة آلف
أن الخبر هذا من فتبين الدنإيا سإدس منها اليوم عاما ثمانإون الحقب يرفعه
الخرة أيام من هو الذي اليوم كان حيث أنإه وذلك سإنة آلف سإتة كلها الدنإيا

كان الدنإيا سإدس ذلك من الواحد اليوم وكان الدنإيا سإني من سإنة ألف مقداره
سإنة آلف سإتة وذلك الخرة أيام من أيام سإتة جميعها أن معلوما

عليه الله {صلى وفاته من الخمسمائة مضت وقد السهلي القاسإم أبو وقال
مع ذكر مما لشيء يشهد ما الحديثين في وليس عليها بنيف اليوم وسإلم} إلى

نإصف المة هذه يؤخر أن الله يعجز لن قوله في وليس بخلفه الوجود وقوع
ما كهاتين والساعة أنإا بعثت قوله في ول النصف على الزيادة ينفي ما يوم

أنإه وهو هذا غير تأويله في نإقل فقد الطبري يعني تأويله صحة على به يقطع
قال كما لحينها التقريب مع شرعته غير شرعة ول بني الساعة وبين بينه ليس

( الساعة ) اقتربت تعالى
من الملة أمد تعيين إلى السهيلي رجع ( ثم تستعجلوه فل الله أمر ) أتى وقال

في بعث إنإما السلم عليه إنإه قلنا إذا ولكن وقال التحقيق سإاعده لو آخر مدركا
أوائل في المقطعة الحروف إلى ونإظرنإا سإنون منه مضت بعدما الخر اللف
تأخذ ثم كره حق نإص يسطع ألم قولك يجمعها حرفا عشر أربعة وجدنإاها السور
وثلثة تسعمائة فيجيء جاد أبي حساب على العدد
من يكون أن يبعد فليس الحروف هذه إل السور أوائل تعالى الله يسم ولم

قدمناه لما السنين من العدد هذا إلى الشارة فوائدها وبعض مقتضياتها بعض
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فيه السلم عليه بعث الذي السابع اللف حديث من
وكل هجرته من أو وفاته من أو مبعثه من يكون أن يحتمل الحساب أن غير

بغتة إل تأتيكم ل ولكن أشراطها جاء فقد بعض من بعضه قريب
الخرة أيام من يوم فبقاءها أمتي أحسنت إن قال السلم عليه أنإه روي وقد

المتقدم للحديث تتميم الحديث ففي يوم فنصف أسإاءت وإن سإنة ألف وذلك
باقية والمة الخمسمائة انإقضت إذ له وبيان

والذي عليه التعويل ول ظهوره يقتضي ل يبعد ل وكونإه قلت خلدون ابن قال
حديث في اسإحق لبن السير كتاب في وقع ما هو إنإما ذلك على السهيلي حمل
الحرف من سإمعا حين حبي وأخوه ياسإر أبو وهما اليهود أحبار من أخطب ابني

وسإبعين إحدى فبلغت الحساب بهذا المدة بيان على وتأولها ألم المقطعة
هذا مع هل وسإلم} يسأله عليه الله {صلى النبي إلى حبي وجاء المدة فاسإتقل

وسإبعين إحدى فكانإت المر اسإتزاد ثم المر اسإتزاد ثم المص فقال غيره
أقليل نإدري ل حتى محمد يا أمركا علينا لبس قد وقال المدة فاسإتطال ومائتين
عنه ذهبوا ثم كثيرا أم أعطيت

سإنين وأربع تسعمائة كلها عددها أعطى لعله يدريكم ما ياسإر أبو لهم وقال
وأخر الكتاب أم هن محكمات آيات ) منه تعالى قوله فنزل اسإحق ابن قال

( انإتهى متشابهات
الحروف هذه دللة لن العدد بهذا الملة تقدير على دليل القصة من يقوم ول

الذي والصطلح بالتواضع هي وإنإما عقلية ول طبيعية ليست العداد تلك على
حجة يصير ل الصطلح وقدم مشهور قديم إنإه نإعم الجمل حساب يسمونإه

اليهود علماء من ول دليل ذلك في رأيه يؤخذ من حبي وأخوه ياسإر أبو وليس
شريعتهم علم عن حتى والعلوم الصنائع عن غفل بالحجاز بادية كانإوا لنإهم
كل في العوام تتلقفه كما الحساب هذا مثل يتلقفون وإنإما وملتهم كتابهم وفقه
كلمه انإتهى ذلك من ادعاه ما على دليل للسهيلي ينهض فل ملة

ظهر وقد سإنين وعشر ثلثمائة السإلم ملة مدة المنجم البلخي شاذان وقال
الحمد ولله قوله كذب
ولم كثير اختلف الهجرة سإني من والخمسين المائة بعد يظهر معشر أبو وقال
ذلك يصح
وظهور العرب بتملك شيروان أنإو كسرى أخبروا المنجمين إن حراس وقال
فتكون العرب دليل والزهرة شرفها في وهي الزهرة دليلهم وأن فيهم النبوة

برج ذلك على الدال القرآن طالع ولن سإنة وسإتين ألفا نإبوتهم ملك مدة
شرفها في صاحبته والزهرة الميزان

فارس من يخرج الملك أن فأعلمه ذلك عن بزرجمهر وزيره كسرى وسإأل قال
من سإنة وأربعين بخمس العرب بامرة القائم ولدة وتكون العرب إلى وينتقل

دليل المشتري أن أجل من والمغرب المشرق تملك العرب وأن القران وقت
المائية المثلثة من انإتقل قد والقران العرب دليل الزهرة تدبير قبل قد فارس

الملة بقاء تقتضي الدلة وهذه أيضا العرب دليل وهو منها العقرب برج إلى
شمسية سإنة وسإتون ألف وهو الزهرة دور بقدر السإلمية
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بزرجمهر قول مثل فقال ذلك عن الحكيم أليوس أبرويز كسرى وسإأل
القران مدة بقدر السإلم ملة تبقى أمية بني أيام في وكان الرومي نإفيل وقال

إلى المدة هذه بعد القرآن عاد فإذا شمسية سإنة وسإتون تسعمائة وهي الكبيرة
في هيأته عن الفلك تشكيل وضع وتغير الملة ابتداء في كان كما العقرب برج

الظن خلف يوجب ما ويتجدد العمل يفتر فحينئذ البتداء
المكونإات تهلك حتى والنار الماء باسإتيلء يكون العالم خراب أن واتفقوا قال

هو الذي السإد برج من درجة وعشرين أربعا السإد قلب قطع إذا وذلك بأسإرها
الملة قران من شمسية سإنة وسإتين تسعمائة بعد المريخ حد

المأمون المؤمنين أمير الله عبد إلى بعث عزبة وهي زابلستان ملك إن ويقال
بني ملك عن وسإأله المأمون به فأعجب هدية جملة في ددبان اسإمه بحكيم

العجم وأن أخيه عقب في واتصاله عقبه عن الملك بخروج فأخبره العباس
يظهر حتى حالهم يسوء ثم خمسين سإنة دولة في أول الديلم فيتغلب تغلبهم
المأمون له فقال والشام والروم الفرات فيملكون المشرق شمال من التركا

الذي الهندي داهر بن صصه أحكام ومن الحكماء كتب من قال هذا لك أين من
هم الديلم بعد ظهورهم إلى أشار الذين والتركا قلت الشطرنإج وضع

السابع القران أول دولتهم انإقضت وقد السلجوقية

سإنة وتسعون وثلث سإتمائة السإلم ملة مدة الكندي اسإحاق بن يعقوب وقال
في الجمالي الثر من مسند الخصوص على دولتها حدثان الملة في ووقع

أصحابي أنإسي أدري ما والله قال اليمان بن حذيفة عن داود أبو خرجه حديث
إلى فتنة قائد وسإلم} من عليه الله {صلى الله رسإول تركا ما والله تناسإوه أم
أبيه وإسإم باسإمه لنا سإماه قد إل فصاعدا ثلثمائة معه من يبلغ الدنإيا تنقضي أن

وقبيلته
صحيحا كان إذا الحديث وهذا صالح فهو عليه سإكت وما داود أبو عليه وسإكت

يجود أخرى آثار إلى مبهماته وتعيين إجماله بيان في ويفتقر مجمل فهو
الوجه هذا غير على السنن كتاب غير في الحديث هذا إسإناد وقع وقد أسإانإيدها

الله {صلى الله رسإول قام قال أيضا حذيفة حديث من الصحيحين في فوقع
قيام إلى ذاكا مقامه نإسيه في يكون شيئا تركا فما خطيبا وسإلم} فينا عليه

هؤلء أصحابه علمه قد من ونإسيه حفظه من حفظه عنه حدث إل الساعة
ذكره إل الساعة قيام إلى شيئا تركا ما البخاري ولفظ
الله رسإول بنا صلى قال الخدري سإعيد أبي حديث من الترمذي كتاب وفي

شيئا يدع فلم خطيبا قام ثم بنهار العصر صلة وسإلم} يوما عليه الله {صلى
وهذه نإسيه من ونإسيه حفظه من حفظه به أخبرنإا إل الساعة قيام إلى يكون

الفتن أحاديث من الصحيحين في ثبت ما على محمولة كلها الحاديث
أمثال وسإلم} في عليه الله {صلى الشارع من المعهود لنإه غير ل والشراط

شاذة الطريق هذا في داود أبو بها تفرد التي الزيادة وهذه العمومات هذه
لبي وقعت التي الزيادة هذه فتضعف رجاله في اختلفوا الئمة أن مع منكرة

شذوذها مع الجهات هذه من الحديث هذا في داود
اختلف وأما حزم بن سإعيد بن أحمد بن علي محمد أبو الفقيه الحافظ وقال

يقولون والنصارى سإنة آلف أربعة الدنإيا يقولون اليهود فإن التاريخ في الناس
عدد علم على نإقطع فل السإلم أهل يعني نإحن وأما سإنة آلف خمسة الدنإيا

عندنإا معروف
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عن قط يأت لم ما قال فقد أقل أو أكثر أو آلف سإبعة ذلك في أدعى ومن
الله {صلى عنه صح بل تصح لفظة وسإلم} فيه عليه الله {صلى الله رسإول

تعالى الله إل يعلمه ل أمدا للدنإيا أن على نإقطع بل وسإلم} خلفه عليه
( أنإفسهم خلق ول والرض السماوات خلق أشهدتهم ) ما تعالى الله قال

كالشعرة إل قبلكم المم في أنإتم وسإلم} ما عليه الله {صلى الله رسإول وقال
البيض الثور في السوداء الشعرة أو السإود الثور في البيضاء

من بأيديهم ما ونإسبة السإلم أهل عدد مقدار وعرف تدبرها من نإسبة وهذه
الله إل يعده ل أمدا لدنإيا أنإا علم الكثر وأنإه الرض معمور
المقدسإتين أصبعيه وضم كهاتين والساعة أنإا بعثت السلم عليه قوله وكذلك
والوسإطى السبابة

فصح سإواه أحد ل تعالى الله إل تكون متى يعلم ل الساعة بأن النص جاء وقد
على الوسإطى فضل ل القرب شدة عنى وسإلم} إنإما عليه الله {صلى أنإه

الصبع طول من ونإسب الصبعين بين ما نإسبة لخذت ذلك أردنإا لو إذ السبابة
{صلى نإسبته تكون فكان وأيضا باطل وهذا الساعة تقوم متى بذلك يعلم فكان
من الله ومعاذ كذبا الثور في كالشعرة بأنإنا قبلنا من إلى وسإلم} إيانإا عليه الله
وسإلم} عليه الله {صلى وله القرب شدة أراد إنإما السلم عليه انإه فصح ذلك
العدد هذا كان فإذا للدنإيا بقي بما أعلم تعالى والله ونإيف عام أربعمائة بعث منذ

الذي فهو مضى ما إلى بالضافة وتفاهته لقلته سإلف عندما له نإسبة ل العظيم
أو الثور في كالشعرة مضى فيمن إنإنا وسإلم} من عليه الله {صلى قاله

الحمار ذراع في الرقمة
بن محمد حدثني قال الناصر بن الله عبد محمد أبي المير بخط رأيت وقد

سإنة ألف وسإبعون اثنتان له بلدا بالهند رأى أنإه القرشي معاوية
سإنة ألف بأربعمائة يؤرخون مدينة بالهند سإبكتكين بن محمود وجد وقد
موجودا العالم من شيء يكن لم نإهاية بد ول أول ذلك لكل أن إل محمد أبو قال
انإتهى أعلم والله بعد ومن قبل من المر ولله قبله
بزنإة قنوج بلدة بالهند المدينة بهذه المراد ولعل الدنإيا أمد طول في نإاظر وهذا

القديمة المدائن من وهي محمود السلطان فتحها التي سإنور

الهند أرض في منها زمانإا أقدم بلد يعرف ول حكومتها ودار الهند لمملكة
دارسإة بلدة وهي آباد فيض الن لها يقال التي أجودهيا بلدة القدم في وتتلوها

أعلم والله السلم عليه آدم بن شيث قبر بها أن يقال حتى جدا
عشيرتي ومغنى نإاسإي ومجمع أترابي وملعب رأسإي مسقط كانإت هذه وقنوج

الباء درج ثم تقريبا سإنة ثلثمائة منذ وعامتي خاصتي وموطن وحامتي
عيان ول أثر منهم يبقى ولم كان خبر في والمهات
غربني شرقني
وطني عن أخرجني

بدا تغيبت فإن
غيبني بدا وإن
الدرب وحوادث المنون ريب من بها حل بما بلقع وموضع يلمع اليوم فهي

يبقى ولم اسإمها وعفى أحوالها وتغيرت ديارها وخربت أهلها فمات الخؤون
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رسإمها إل منها
عنهم مخبر فل وبادوا
الخبر وهذا جميعا وماتوا
فليكن عبرة ذا كان فمن

معتبر مضى من ففي فطينا
صالح أثر لهم وكان
الثر أين ثم هم فأين

العلم من اليدي صفر الناس عوام إل الن بها وليس المؤتفكات من أنإها ويقال
صماء صخور أو أحياء غير أموات كأنإهم والبيضاء والصفراء والكمال

أنإيس بها ليس وبلدة
العيس وإل اليعافير إل

والعدم الفناء رسإمها يمحو وكاد البلد يفنيها كان ما وإل
عهدتهم الذين بالناس الناس وما
تعرف كنت التي بالدار الدار وما
حجج كتابنا في ذكرنإا وقد هذا لراغبون ربنا إلى وإنإا راجعون إليه وإنإا لله فإنإا

العالم وعمر الدنإيا أمد بيان في ذلك من أبسط كلما القيامة آثار في الكرامة
وأهلها قنوج حال من وطرفا

أنإسابهم في الجملة على والكلم أجيالهم واختلف العالم أمم ذكر
باسإتخلفهم آدم بني وكرم بخلقه العالم هذا اعتمر وتعالى سإبحانإه الله أن اعلم
إظهارا وأجيالهم أممهم بين وخالف حكمته لتمام نإواحيها في وبثهم أرضه في

بالسير ويتمايزون واللوان باللغات ويختلفون بالنإساب فيتعارفون لياته
والجهات والقاليم والديان بالنحل ويفترقون والخلق والمذاهب

والحبش الصقالبة ومنهم والبربر إسإرائيل وبنو والروم والفرس العرب فمنهم
والزنإج

مصر وأهل اليمن وأهل والصين واليهود بابل وأهل والسند الهند أهل ومنهم
المغرب وأهل

وهم الوبر أهل ومنهم والمجوس والصابئة واليهود والنصارى المسلمون ومنهم
والطم والقرى المجاشر أصحاب وهم المدر وأهل والحلل الخيام أصحاب
الهلون والحضر الظواهر البدو ومنهم
والفارسإية بالعبرانإية الرطانإة أهل والعجم والفصاحة البيان أهل العرب ومنهم

وألسنتهم وأحوالهم أجناسإهم خالف والهندية والبربرية واللطينية والفريقية
الرزق وظائف من يتوزعونإه بما أرضه اعتمار في تعالى الله أمر ليتم وألوانإهم
ونإحلهم خصوصياتهم بحسب المعاش وحاجات

ليات ذلك في ) إن الوحدانإية وآيات الصنعة وعجائب القدرة آثار فتظهر
( للعالمين

وانإدراسإه لخفائه والمم الجيال لهذه المميزات أضعف بالنسب المتياز وأن
الواحد الجيل نإسب في يقع ما كثيرا الختلف كان ولهذا وذهابه الزمان بدروس

وقع كما الحقاب على بطونإها وتشعب اليام مع اتصلت إذا الواحدة المة أو
من وقحطان والبربر والفرس اليونإانإيين مثل العالم أهل من كثير نإسب في

اسإتظهر الدعاوى وتباينت المذاهب فيها واختلفت النإساب اختلفت فإذا العرب
في المقارنإات من والمتعارف الحوال بشواهد ادعاه ما صحة على نإاسإب كل
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الشعوب وسإمات القبائل خصائص من ذلك إلى يرجع وما والمكان الزمان
بنيهم في متعاقبة منتقلة فيهم تكون التي والفرق
وقال ذلك فكره آدم إلى نإسبه يرفع الرجل عن تعالى الله رحمه مالك وسإئل

به يخبره من وقال ذلك فأنإكر إسإماعيل فمن له فقيل ذلك يعلم أين من

النإبياء أنإساب في يرفع أن أيضا وكره السلف علماء من كثير درج هذا وعل
تل إذا بعضهم وكان به يخبره من وقال فلن بن فلن بن إبراهيم يقال أن مثل
واحتجوا النسابون كذب ( قال الله إل يعلمهم ل بعدهم من ) والذين تعالى قوله
إلى الكريم نإسبه بلغ وسإلم} لما عليه الله {صلى أنإه عباس ابن بحديث أيضا

ينفع ل علم أنإه فيه ثبت بما أيضا واحتجوا النسابون كذب هاهنا من قال عدنإان
السإتدللت من ذلك غير إلى تضر ل وجهالة
والبخاري والطبري اسإحق ابن مثل والفقهاء المحدثين أئمة من كثير وذهب

أبو كان فقد السلف بعمل محتجين يكرهوه ولم النإساب في الرفع جواز إلى
ولسائر بل ومضر لقريش قريش أنإسب عنه الله رضي بكر

بعدهم من وكان طالب أبي بن وعقيل مطعم بن وجبير عباس ابن وكذا العرب
التابعين من وكثير سإيرين وابن والزهري شهاب ابن

الوراثة تعصيب مثل الشرعية المسائل من كثير في إليه الحاجة وتدعو قالوا
وسإلم} عليه الله {صلى النبي بنسب والعلم الديات في والعاقلة النكاح ولية
فروض من هذا فإن المدينة إلى وهاجر بمكة كان الذي الهاشمي القرشي وأنإه

من وكذا فيها النسب يشترط من عند الخلفة وكذا به الجاهل يعذر ول اليمان
معرفة إلى يدعو كله فهذا والعجم العرب بين والسإترقاق الحرية في يفرق

ممنوعا يكون أن ينبغي فل وشرفه العلم هذا فضل ويؤكد النإساب
أنإكر فقد عدنإان من يعني النسابون كذب هاهنا من عباس ابن حديث وأما

على موقوف أنإه الصح وقال مرفوعا عباس ابن طريق من روايته السهيلي
وسإلم} عليه الله {صلى النبي أن سإلمة أم عن السهيلي وخرج مسعود ابن
الثرى اعراق بن البري بن زيد بن أدد بن عدنإان بن معد قال
واعراق نإابت أو نإبت أنإه والبري الهميسع بأنإه زيدا سإلمة أم وفسرت قال

ل كما النار تأكله لم وإبراهيم إبراهيم ابن هو وإسإماعيل إسإماعيل بأنإه الثرى
الثرى تأكل

{صلى قوله معنى معناه إنإما وقال الصحيح وهو سإلمة أم تفسير السهيلي ورد
ابن دونإه ومن الهيسع أن يريد ل تراب من وآدم آدم بنو وسإلم} كلكم عليه الله

عدنإان بين المدة بعد على الخبار باتفاق في ذلك وعضد لصلبه لسإماعيل
أو أوسإبعة آباء أربعة بينها فيما يكون أن العادة في تستحيل التي وإسإماعيل

فلم عدنإان نإسب في ذكر كما كله هذا من أطول المدة لن عشرون أو عشرة
الفريقين من لحد متمسك الحديث في يبق
رفعه الئمة ضعف فقد تضر ل وجهالة ينفع ل علم النسب أن من رووه ما وأما
وأبي الحزم بن محمد وأبي الجرجانإي وسإلم} مثل عليه الله {صلى النبي إلى
البر عبد بن عمر

فإن إطلقه على ليس المذهبين من واحد كل أن الباب في والحق
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لدعوى بها الشتغال يضر ل معرفتها إلى التوصل يمكن التي القريبة النإساب
اليمان وفرض والعاقلة والولية التعصيب من الشرعية المور في إليها الحاجة
العرب بين والتفرقة الخلفة وسإلم} ونإسب عليه الله {صلى النبي بمعرفة
كله مر كما ذلك يشترط من عند والسإترقاق الحرية في والعجم

المدافعة بها يكون التي الطبيعية اللحمة به تثبت أيضا العادية المور وفي
ظاهرة والدين الملك إقامة في ذلك ومنفعة والمطالبة

عن ويتساءلون مضر إلى ينسبون وسإلم} وأصحابه عليه الله {صلى كان وقد
تصلون ما أنإسابكم من تعلموا قال وسإلم} أنإه عليه الله {صلى عنه وروي ذلك

أرحامكم به
التي المدركا العسرة البعيدة النإساب وأما القريب النسب في ظاهر كله وهذا

يوقف ل إذ الحقاب وطول الزمان لبعد والمقارنإات بالشواهد إل عليها يوقف ل
كما الكراهة في وجه له يكون أن ينبغي قد فهذا الجيال لدروس رأسإا عليها
ل بما النإسان شغل لنإه وغيره مالك مثل العلم أهل من ذهب من إليه ذهب
كذب هنا من عدنإان بعد وسإلم} فيما عليه الله {صلى قوله وجه وهذا يعنيه

شيء في باليقين الصدور تثلج ل دراسإة ومعالم متطاولة أحقاب لنإها النسابون
الصواب إلى الهادي والله نإقل كما يضر ل وجهلها ينفع ل علمها أن مع منها

منها واحد كل تفصيل ونإتركا الجملة على العالم أنإساب الكلم في الن ولنأخذ
مكانإه إلى

عليه آدم فهو للخليقة الول الب أن على اتفقوا كلهم النسابين إن فنقول
والطم الحن أن من الخباريين ضعفاء يذكره ما إل التنزيل في وقع كما السلم
أخبار من لدينا وليس متروكا ضعيف وهو آدم قبل من زعموا فيما كانإتا أمتان

واتفقوا الئمة بين معروف وهو الكريم المصحف في وقع ما إل وذريته آدم
عليه نإوح عصر إلى أجيال بعد وأجيال أحقابا بنسله عمرت الرض أن على

الجيال تلك في وملوكا وادريس شيث مثل أنإبياء فيهم كان وأنإه السلم
مشهورون وطوائف معدودون

المشركون وهم السريانإيين ومثل الموحدون ومعناه الكلدانإين مثل بالنحل
وكان أخنوخ بن لمك بن ء صابى ولد من وأنإهم منهم الصائبة أمم أن وزعموا
حزبهم من وأن روحانإيتها واسإتنزال لهياكلها والقيام الكواكب في نإحلتهم

الموحدين أي الكلدانإين
وذكر ونإحلتهم أنإسابهم في مقالة الكاتب ء الصابى إسإحاق أبو ألف وقد

وذكروا الحرانإي ء الصابى والبابا السريانإيين مؤرخ داهر أيضا أخبارهم
أثرهم وانإقطع انإدرسإوا وقد نإواميسهم من وجمل العالم على اسإتيلءهم

وهو والزدهاق النمرود وكذلك الجيال تلك أهل من السريانإيين أن يقال وقد
واتفقوا المحققين عند بصحيح ذلك وليس الفرس ملوكا من بالضحاكا المسمى

أجمع الرض بعمران ذهب وبدعوته نإوح زمن في كان الذي الطوفان أن على
يعقبوا ولم السفينة في معه ركبوا الذين وهلك المعمور خراب من كان بما

ويقال لمك بن نإوح وهو للخليقة ثانإيا أبا وعاد نإسله من كلهم الرض أهل فصار
إدريس وهو أخنخ ويقال أشنخ ويقال أخنوخ ويقال أخنوخ بن متوشلح بن لمك
ابن ماهليل ويقال مهلئيل بن بيرد ويقال برد بن إسإحاق ابن قاله فيما النبي
عطية شيث ومعنى آدم بن شيث بن يانإش ويقال أنإوش بن قينن ويقال قاين
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وليس نإسبه التوراة في وقع وكذا الئمة من وغيره إسإحاق ابن نإسبه هكذا الله
الئمة بين اختلف فيه

وهو النبي ادريس هو النسب هذا في اسإمه الواقع خنوخ أن إسإحاق ابن ونإقل
في ول لنوح بجد ليس عندهم ادريس فإن النسابين من الكثر عليه ما خلف
نإسبه عمود

في بالمامة المشهور هرمس هو إدريس أن أيضا القدمون الحكماء زعم وقد
عندهم الحكمة
صابى أن وقيل نإوح أخو وهو لمك بن ء صابى ولد من الصائبية أن يقال وكذلك

جده متوشلخ ء
الحروف مخارج في عرض إنإما السإماء هذه ضبط في الذي الخلف أن واعلم

في الحروف ومخارج التوراة أهل من العرب أخذها إنإما السإماء هذه فإن
من حرفين بين متوسإطا الحرف وقع فإذا العرب لغة في مخارجها غير لغتهم

فد الحركات إشباع وكذلك هذا إلى وتارة هذا إلى تارة العرب فترده العرب لغة
السإماء هذه في الضبط اختلف ههنا فمن العجم كلم نإقلت إذا العرب تحذفه
ببابل كان يقولون الفرس وبعض الطوفان يعرفون ل والهند الفرس أن واعلم
الملك افريدون وأن يزعمون فيما نإسبهم نإهاية وهو كيومرت هو آدم وأن فقط
كما وقبله الملك فلبسه الضحاكا وهو لزدهاق بعث وأنإه نإوح هو آبائهم في

قصص وكذلك التوراة من النإساب هذه صحة تترجح وقد أخبارهم في ذكروه
التوراة من صحيحة نإسخ من أو يهود مسلمي عن أخذت إذ القدمين النإبياء
عليه موسإى بنسب التوراة في العناية وقعت وقد صحتها الظن على ويغلب
عليه الله صلوات آدم وبين بينهم ما ونإسب السإباط وشعوب وإسإرائيل السلم

والنقل الصحيحة النسخ تحري يبق فلم النسخ يدخله ل أمر والقصص والنسب
المعتبر

في أغراضهم بحسب التوراة من مواضع بدلوا علماءهم أن من يقال ما وأما
بعيد ذلك أن صحيحه في البخاري عنه نإقل ما على عباس ابن قال فقد ديانإتهم

ما أو فتبدله نإبيها على المنزل كتابها إلى المم من أمة تعمد أن الله معاذ وقال
) وعندهم تعالى قوله لذلك ويشهد بالتأويل وحرفوه بدلوه وإنإما قال معناه في

التوراة عندهم يكن لم ألفاظها التوراة من بدلوا ( ولو الله حكم فيها التوراة
فيها والتبديل التحريف نإسبة من الكريم القرآن في وقع وما الله حكم فيها التي
على الكلمات في التبديل يطرقها أن إل اللهم التأويل به المعنى فإنإما إليهم

يمكن فذلك بنسخها الكتابة يحسن ل من وتحريف الضبط وعدم الغفلة طريق
واسإتوى الفاق في انإتشرت وجماعتهم ذهب قد وملكهم ولسإيما العادة في

وازع يكن ولم والجاهل والعالم الضابط وغير منهم الضابط
صحف إلى ذلك أجل من فتطرق الملك بذهاب القدرة لذهاب لهم يحفظ
وأحبارهم علمائهم من معتمد غير وتحريف تبديل الغالب في التوراة
عنه بالبحث لذلك القاصد تحرى إذا منها الصحيح على الوقوف ذلك مع ويمكن

منهم المم تفرعت الذين نإوح ولد أن على المفسرون ونإقله النسابون اتفق ثم
وحام أكبرهم يافث وأن التوراة في ذكرهم وقع وقد ويافث وحام سإام ثلثة
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الوسإط وسإام الصغر
العرب أبو سإام وأن ذلك بمثل مرفوعة أحاديث الباب في الطبري وخرج
بعضها وفي السودان بعضها وفي والزنإج الحبش أبو وحام الروم أبو ويافث

ومأجوج ويأجوج والصقالبة التركا أبو ويافث والروم وفارس العرب أبو سإام
والبربر والسودان القبط أبو وحام
منبه بن ووهب المسيب ابن عن ومثله
ذكره ما نإقل من بد ول مجملة فيها النإساب فإنإما صحت وإن الحاديث وهذه

واحدا واحدا الثلثة هؤلء من المم أنإساب تفريع في المحققون
الطوفان في هلك الذي وهو كنعان إسإمه ولد لنوح كان أنإه الطبري نإقل وكذلك

عابر اسإمه الطوفان قبل مات وآخر يام العرب وتسميه قال

أجمع ما على الثلثة من هو إنإما والعقب بونإاطر إسإمه ولد له كان هشام وقال
الخبار به وصحت الناس عليه
سإام فأما
بإتفاق عليهم الله صلوات وبنوه وإبراهيم إختلفهم على العرب ولده فمن

إلى العرب غير نإسب في أو ذلك تفريع في هو إنإما بينهم والخلف النسابين
سإام

خمسة الولد من له كان نإوح بن سإام أن إسإحاق ابن نإقله فالذي
التوراة في الخمسة هذه ذكر وقع وكذا وغليم واشود ولوذ وارم أرفخشد وهم
يذكر ولم الهواز ومنها خوزسإتان أهل غليم وبني الموصل أهل أشوذ بني وأن
ولوذ ولد التوراة في

وجرجان وعمليق طسم وهم الولد من أربعة للوذ وكان اسإحاق ابن وقال
وبنو مطر وبنو هزان وبنو لف بنو فمنهم جاسإم أمة العماليق ومن قال وفارس
وفراعنة الشام وبرابرة الكنعانإيون ومنهم وظفار وراحل بديل ومنهم الزرق

مصر
ولوذ ولد من وأميم ضخم بن عبد أن إسإحاق ابن غير وعن
بالعربية يتكلمون وجاسإم وأميم والعماليق طسم وكانإت اسإحاق ابن قال

وكاثر عوص أرم ولد قال بالفارسإية ويتكلمون المشرق إلى يجاورونإهم وفارس
ولد ومن حضرموت إلى والحقاف بالرمال ومنزلهم عاد عوص ولد ومن وعبيل

والحجاز الشام بين بالحجر ثمود ومنزل وجدبس ثمود كاثر
عاد أخو عوص بن عبيل الكلبي بن هشام وقال
عوص أخو سإام بن إرم ابن هو لوذ أن النسابين قدماء عن حزم ابن وقال
وكاثر
لحام عم أبناء أخوين وعملق وطسم أخوين وثمود جديس يكون هذا فعلى قال

عاد ابن أميم وأن إرم ابن ضخم بن عبد أن ويذكرون قال عاد عم بنو وكلهم
أرم
وأميم وجديس وطسم وعبيل وثمود عاد العربية لسان الله وفهم الطبري قال

أيضا يقطن العاربة العرب من أن يقال وربما العاربة العرب وهم وعمليق
أحد منهم الرض وجه على يبق ولم البائدة العرب أيضا ويسمون

إرم ولد لسائر فقيل هلكوا ثم إرم ثمود قيل هلكوا فلما إرم عاد يقال وكان قال
النبط وهم أرمان
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بنو والسريان ارم بن ماش بن نإبيط بنو النبط إن الكلبي محمد بن هشام وقال
بن فارس فيه وقال سإام بن أشوذ ولد من فارس أن أيضا وذكر نإبط بن سإريان

غليم ابن وقيل لوذ بن أميم من أمهم وقيل أشوذ بن طبراش
والهواز غليم بني من عمرو ل كرد واسإمه الهواز ملك ذكر التوراة وفي

والصحيح فارس هم الهواز أهل أن ظن القائل هذا فلعل فارس ببلد متصلة
يافث ولد من أنإهم
قاران بن مارب من ثميلة بنو وأنإهم لوذ بن عمليق ولد من البربر أن أيضا وقال

ارم ولد التوراة في وذكر حام بن كنعان من أنإهم والصحيح عمليق بن عمرو بن
إسإرائيل بني عند يقع ولم حول والرابع مشح ويقال وماش وكاثر عوص أربعة

والديلم الكرد أن قيل وقد كاثر ولد من الجرامقة أن إل الشيء هذا تفسير في
عنه مرغوب قول وهو العرب من

فمن وباسإل وجرموق ونإبيط أيران الولد من أربعة لشوذ كان سإعيد ابن وقال
جرموق ومن والسريان النبط نإبيط ومن والخزر والكرد الفرس ايران

الجبل وأهل الديلم باسإل ومن الموصل وأهل الجرامقة
ارفخشد ابن شالخ بن عامر وبنو العبرانإيون أرفخشد ولد ومن الطبري قال

لم وإنإما ارفحشدر بن قينن بن شالخ أن غيرها وفي التوراة في نإسبه وهكذا
النمرود أن بعضهم وعند اللوهية وادعى سإاحرا كان لنإه التوراة في قينن يذكر
ضعيف وهو ارفخشد ولد من

من المحققين وعند ويقطن قانإع هما الولد من اثنين ولد عابر أن التوراة وفي
السلم عليه ابراهيم قانإع ومن هكذا العرب عربته قحطان هو يقطن أن النسابة
كثيرة شعوب يقطن ومن وشعوبه

جرهم وهم ومضاض ومعربة المرذاذ وهم له الولد من ثلثة ذكر التوراة ففي
السلفات أهل وهم وسإالف حضور وهم وارام
حضرموت وهم وهدرماوت وكهلن والتبابعة حمير من اليمن أهل وهم وسإبأ
تفسير على نإقف ولم عبرانإية وهي إسإماءهم نإنقل أخرى وثمانإية خمسة هؤلء
وعوثال ودفل أوزال بباراح وهم هم البطون أي من يعلم ول منها شيء

ويوقاف وحويل وايوفير وافيمايل

أيهم من ادري فل يقطن ولد من جرهم أن النسابين وعند
أعلم والله يقطن بن نإوفير من والسند الهند أن الكلبي بن هشام وقال
يافث وأما
وفي النسابين من باتفاق ومأجوج ويأجوج والصقالبة والصين التركا ولده فمن

وياوان كومر وهم سإبعة التوراة في ماوقع على الولد من له وكان خلف آخرين
وحذف هكذا إسإحاق ابن وعدهم وطيراش وماشخ وقطوبال وماغوغ وماذاي
التوراة نإص في هكذا وريغاث واشبان وتوغرما كومر يذكر ولم ماذاي
وأن الصقالبة هم أشبان وأن الخزر هم توغرما أن السإرائيليات في ووقع

التركا وشعوب التركمان هم والخزر برنإسوس لهم ويقال الفرنإج هم ريغات
توغرما من أنإهم والظاهر هم الثلثة أي من يذكروا ولم كومر بني من كلهم

غلط أنإه والظاهر يافث بن سإويل مامورين ابن التركا إلى سإعيد ابن ونإسبهم
التتر وهم الطغرغر منهم كثيرة أجناس وهم عليه صحف كومر هو عامور وأن
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السلجوقية منهم كان الذين والغز والخزلقية طمغاج بأرض وكانإوا والخطا
أيضا الصغد للهياطة ويقال الخلج منهم كان الذين وللهياطلة

والعلن يمك ومنهم الخفشاخ ويقال القفجاق والخزر الغور التركا أجناس ومن
يأجوج السإرائليين عند ماغوغ ومن وازكش الشركس ومنهم اللز ويقال

ومأجوج
اللسان في ويسمون الديلم ماذاي ومن كومر من انإهم اسإحاق ابن وقال

همذان بني من السإرائيليين بعض وجعلهم همذان أيضا ومنهم ماهان العبرانإي
وإسإمه ياوان وأما ولده من المذكورين للسبعة ثامنا همذان وعد يافث بن

وكيتم واليشا داورين وهم أربعة الولد من له كان أنإه السإرائليين فعند يونإان
ترشيش وأن يونإان والباقي الروم أبو هو الربعة هؤلء من كيتم وأن وترشيش

المغرب واللمان المشرق من الصين أهل فهم قطوبال وأما طرطوس أهل
منهم أيضا الفرنإج وأن منهم البربر قبل إفريقية أهل أن ويقال

السإرائليين عند ولده فكان ماشخ وأما منهم قديما النإدلس أهل أن أيضا ويقال
الشبان أن النسابين بعض وعند يظهر فيما العهد لهذا انإقرضوا وقد بخرسإان

من أنإهم غيرهم قال وربما السإرائيليين عند الفرس فهم طيراش وأما منهم
ياوان من والشبان وبرجان الصقالبة وأن طيراش من والتركا الخزر وأن كومر
الصواب عن بعيدة مزاعم كلها وهي كومر من ومأجوج يأجوج وأن

الكلم آخر وهذا ماغوغ من واللطين القوط أن الروم مؤرخ أهردشيوش وقال
أعلم والله يافث أنإساب في
حام وأما
خلف آخرين وفي باتفاق كنعان و والقبط والسند والهند السودان ولده فمن
بعضهم ويقول مصر وهم الولد من أربعة التوراة في وقع ما على له وكان

فتروسإيم السإرائيليين عند مصر ولد فمن وقوط وكوش وكنعان مصرايم
وبنو أحدهما من يتعين ولم معا منهما فلشنين التوراة في ووقع وكسلوحيم

هم ويقولون كفتورع عندهم مصر ولد ومن جالوت منهم كان الذين فلشنين
الجولة في القدس خرب الذي قيطش أخت بن النإقلوس ووقع دمياط أهل

أنإهم الصيغة هذه من ويظهر قبطفاي هو كفتورع أن وقال اليهود على الكبرى
ولد ومن الشبه من السإمين بين لما القبط
ولم ولهابيم ولوديم يفتوحيم أيضا وهم اسإكندرية نإواحي لهم وكان عناميم مصر
السإماء هذه تفسير إلينا يقع
حام بن كنعان وأما

وايموري صيداء نإاحية ولهم صيدون منهم عشر أحد التوراة في ولده من فذكر
فأقاموا إفريقية إلى يوشع عليه غلبهم عندما وانإتقلوا بالشام وكانإوا وكرسإاش

السلم عليه داود أمام وهربوا المقدس ببيت وكانإوا بيوسإا أيضا كنعان ومن بها
هؤلء من البربر أن والظاهر بها وأقاموا والمغرب إفريقية إلى عليه غلبهم حين

بن مازيغ ولد من أنإهم على نإسابهم من المحققين أن إل وآخرا أول المنتقلين
ملكهم كان الذين حيث أيضا كنعان ومن هؤلء إلى ينتسب مازيغ فلعل كنعان
طرابلس ولهم وسإبأ نإابلس ولهم وخوى واروادى عرفان ومنهم عناق بن عوج
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وأما بإسإمهم حماة تسمى وكانإت أنإطاكية ولهم وحماة حمص ولهم وضمارى

وجويل وسإبأ سإفتا وهم الولد من خمسة التوراة في له فذكر حام بن كوش
أن وفيها الهند وهم ودادان السند وهم شاد رعما ولد ومن وسإفخا ورعما

برقة أهل وهم زويلة جويل أن تفاسإيرها وفي يعنيه ولم كوش ولد من النمرود
منهم القبط أن السإرائيليين أكثر فعند قوط وأما سإبأ ولد من اليمن أهل وأما

من السودان بني من والحبشة والسند الهند أن اسإحاق ابن عن الطبري ونإقل
كنعان من منهم والزنإج وزغاوه وقزان النوبة وأن كوش ولد

ثلثة إلى منهم ثلثة ونإسب حام ولد من كلهم السودان أجناس سإعيد ابن وقال
والزنإج نإوى أو نإوابة إلى والنوبة حبش إلى الحبشة هؤلء غير ولده من سإماهم

لم ذكروا الذين الثلثة وهؤلء الباقية الجناس أباء من أحدا يسم ولم زنإج إلى
أجناس أسإماء لعلها أو أعقابهم من فلعلهم حام ولد من يعرفوا
كنعان بن كوش ابن هو النمرود أن الكلبي محمد بن هشام وقال
بن جويل من البربر يعني إفريقية وأهل سإبأ أن الروم مؤرخ أهردشيوش وقال
من التوراة في يضول مران لنإه غلط أعلم والله وهذا يضول ويسمى كوش

بن مصر ولد من رعما بن دادان من المغرب حبشة أن ذكر ولذلك يافث ولد
حام بني في الكلم انإتهى مصر بن لب بن قبط بنو حام

في الذي والخلف الجملة على العالم أمم أنإساب في الكلم آخر وهذا
والتوفيق العون ولي والله أماكنه في خلدون ابن ذكره تفاصيلها

الماضية والمم الرسإل بعض تاريخ من طرف ذكر
الملل أهل مذهب وهو الحدوث ثلثة مذاهب العالم في للناس أن أعلم

ومواد الفلكا من العالم هذا أصول قدم أي المطلق والقدم وغيرهم والمجوس
والباديين الفلسإفة مذهب وهو انإقطاع بل التصال على صورها وأنإواع العناصر

مه اسإمه رجل دينهم وقدوة نإوعهم مبدأ أن يدعون الفرس أوائل من قوم وهم
والحدوث بالنوع والقدم بالفارسإية دسإاتير اسإمه كتاب عليه وأنإزل آباد

الهنود مذهب وهو بالشخص
على النوع هذا وجود أقمنا إذا النإسان نإوع في تجري بعينها الحتمالت وهذه

القدم مقام النإقطاع مع العيان في والتجدد الشخصي الوجود مقام التصال
أقوال على بدايته في مختلف الموجود النوع هذا الحدوث تقدير وعلى النوعي

والنصارى واليهود المسلمون الرأي هذا وأصحاب بينهما الجمع يمكن ل
جميع عند والمنقح فيهم النصرانإية ظهور قبل والفرنإج والتركا والمجوس

المقدس بيت وتاريخ التواريخ تقويم كتابي في صور ما والمسلمين اليهود
سإنة آخر في صنفه العمري الحنبلي العلمي الرحمن عبد الدين مجير للناصر

تسعمائة
والتركا التعرض في تارة قليل تفاوت المواضع بعض في الكتابين في وقع وقد

وأشرت فيهما ما على فائدة زيادة مع ذلك جمعت قد وإنإي الرقوم في وتارة
أبي آدم هبوط الكتابين في ما على التاريخ مبدأ وجعلت الختلف مواضع إلى

من اعتبراه ولكنهما أعلم والله الخلقة وقت أنإه والظاهر السلم عليه البشر
الخلقة بين لما يتعرضا ولم الهبوط وقت
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البشر أبي آدم هبوط فأقول غيرهما في غيرهما صنع وكذا المدة من والهبوط

لعاشر مطابق نإيسان شهر ثامن الجمعة يوم العصر وقت كان السلم عليه
وخلق الرض أديم من خلق لنإه آدم سإمي وإنإما سإرانإديب جزيرة في المحرم

فيه نإفخ فلما روح بغير ملقى سإنة أربعين وقيل ليلة أربعين وتركه جسده الله
من وكان واسإتكبر أبى إبليس ) إل أجمعون كلهم الملئكة له سإجد الروح

( وكان طين من وخلقته نإار من خلقتني منه خير ) أنإا ( وقال الكافرين
ظاهر هو كما الرض على الجبهة بوضع وكان عبادة ل تحية لدم سإجودهم

والتفسير العلم أهل من كثير زعم كما بالنإحناء ل القرآنإي النظم
حواء ضلعه من الله وخلق والقصيعة القصعة حتى كلها السإماء آدم الله وعلم

أنإت اسإكن آدم ) يا الله فقال حي شيء من خلقت لنإها بها وسإميت زوجته
من فتكونإا الشجرة هذه تقربا ول شئتما حيث رغدا منها وكل الجنة وزوجك

) فبدت عنها المنهي الشجرة من وأكل الشيطان لهما ( فوسإوس الظالمين
) اهبطوا الله ( وقال الجنة ورق من عليهما يخصفان وطفقا سإوآتهما لهما

قبل آدم فيها كان التي الجنة في العلم أهل اختلف ( وقد عدو لبعض بعضكم
أي في اختلفوا ثم قولين على السماء فوق أو الرض على هي هل الهبوط
الحجج من له بدا بما قائل كل واسإتدل أقوال على الرض من كانإت موضع
بلد إلى الرواح حادي في القيم بن الحافظ ذكره كما ذلك في وأطال والدلة
الفراح
في رسإوله من ول الله من نإص الجنة تلك تعيين في يرد لم أنإه البحت والحق
به والقول إليه المصير يجب حتى المطهرة السنة في ول العزيز الكتاب
هذا مثل في والحجة والسكوت التوقف الباب في فالولى
وإشارتها اقتضائها دون والحديث القرآن من العبارة دللة المرام وهذا المقام

فقتل وقابيل هابيل ولدان له كان الرض إلى منها السلم عليه آدم هبط ولما
الول الثانإي

لن سإنة أربعون أنإه والظاهر وثلثين تسعمائة سإنة السلم عليه آدم وتوفي
بالشمسية فهو شمسية سإنة ثلثين من قريب وتفاوتها قمرية سإنة ألف عمره
أعلم والله سإنة أربعون الجنة في المكث فمدة وتسعون تسع

آدم وصي وهو آدم عمر من سإنة وثلثين مائتين لمضي شيث ولدة وكانإت
لمضي أنإوش له وولد كلهم آدم بني أنإساب تنتهي شيث وإلى الله هبة وتفسيره

آدم عمر  من435 سإنة
الصابئة تنسب وإليه شيث بن ء صابى اسإمه آخر ابن له ولد أنإه الصابئة وتقول

من سإنة لمضي مهلئيل له وولد آدم عمر  من625 سإنة لمضي قينن له وولد
آدم عمر
ألفا أربعين ولده وولد ولده عدة بلغ قد كان موته عند آدم أن الجوزي ابن قال
توفي خنوخ عمر من سإنة عشرين ولمضي ليردخنوخ وولد يرد لمهلئيل وولد

ومائة ألف سإنة لمضي وفاته وكانإت سإنة عشرة واثنتا تسعمائة وعمره شيث
السلم عليه آدم لهبوط وأربعين واثنتين

لخنوخ وولد عاديمون الصابئة عند شيث وأسإم مائة بتركا التواريخ تقويم وفي
سإنة وخمسون تسعمائة العمر من له وكان أنإوش زمنه في وتوفي متوشلح

تسعمائة وله قينن زمنه في وتوفي ولمك لمك له ويقال لمخ لمتوشلح وولد
ثلثمائة العمر من له صار لما رفع فإنإه إدريس وهو خنوخ وأما سإنين وعشر



مكتبة                                                     نالعجل لقطة
 السإلمية مشكاة

سإنة عشرة ثلث لمضي ذلك فكان السماء إلى الله رفعه سإنة وسإتون وخمس
وسإتين سإبع وسإنة سإنة وسإبعين وخمس بمائة نإوح ولدة قبل لمخ عمر من

وانإكشفت المذكور إدريس الله ونإبا السلم عليه آدم هبوط من وألف وأربعمائة
أعظم فإنإه خبرة بالله تحيطوا أن ترموا ل منها صحف وله السماوية السإرار له

آثاره من إل المخلوقين فطن تدركه أن وأعلى

عند وذلك نإوح عمر من سإتمائة لمضي توفي فإنإه إدريس بن متوشلح وأما
أن بعد ولدته وكانإت نإوح للمخ  وولد969 عمره وكان الطوفان مجيء ابتداء
زمنه في وتوفي آدم هبوط من سإنة وأربعون واثنتان وسإتمائة ألف مضي

لنوح صار  ولما926 وعمره يرد  وأيضا895 العمر من له وكان مهلئيل
نإوح عمر من مضى ولما ويافث وحام سإام له ولد العمر من سإنة خمسمائة

من سإنة وأربعين واثنتين ومائتين ألفين لمضي وذلك الطوفان كان سإنة سإتمائة
ذلك جملة فكانإت سإنة وخمسين ثلثمائة الطوفان بعد وعاش آدم هبوط

الكريم المصحف نإص وهذا عاما خمسين إل سإنة ألف سإنة وخمسين تسعمائة
بعينه التوراة وقع وكذا
في اختلف وقد قومه إلى نإوحا أرسإل تعالى الله أن الكامل في الكثير ابن قال

ل ) وقالوا أوثان أهل كانإوا بأنإهم العزيز الكتاب به نإطق ما ذلك وأصح ديانإتهم
كثيرا أضلوا وقد ونإسرا ويعوق يغوث ول سإواعا ول ودا تذرن ول آلهتكم تذرن

إل منهم قرن يأتي ل وبقي يلتفتون ل وهم الله طاعة إلى يدعوهم نإوح ( وصار
فأوحى تعالى الله إلى شكاهم عليه ذلك طال فلما قبله الذي من أخبث كان
فقال عليهم دعا منهم يئس ( فلما آمن قد من إل قومك من يؤمن لن ) أنإه إليه

وصنع الفلك يصنع أن إليه ( فأوحى ديارا الكافرين من الرض على تذر ل ) رب
حمل ربه وبين نإوح بين الية هو وكان التنور فار فلما الساج خشب من السفينة

حمل وقيل ونإساؤهم ويافث وحام سإام منهم وكان بحمله الله أمر من نإوح
وتخلف شيث بني من كلهم جرهم أحدهم رجل ثمانإين وقيل أنإاسإى سإتة أيضا
موج في بهم تجري الفلك وجعلت وطمى الماء وارتفع كافرا وكان يام ابنه عنه

وجه على ما فهلك ذراعا عشرة خمس الجبال رؤوس على الماء وعل كالجبال
ونإبات حيوان من الرض

أن وقيل ليال وعشر أشهر سإتة غاض أن وبين الماء الله أرسإل أن بين وكان
لعشر أيضا ذلك وكان رجب من مضت ليال لعشر كان الفلك في نإوح ركوب

اسإتقرار وكان المحرم من عاشوراء يوم السفينة من وخرج آب من خلت ليال
الموصل أرض من الجودى على السفينة

ويزعم به يقر بعضهم وكان الطوفان يعرفون فل المجوس وأما الثير ابن قال
بالمشرق كانإت خيرموت ولد مساكن وأن منه قرب وما بابل إقليم في كان أنإه

ل والصين والفرس الهند من المشرقية المم جميع وكذلك إليهم ذلك يصل فلم
حلوان عقبه يتعد ولم عاما يكن لم ويقول به يعترف الفرس وبعض به يعترفون
هم ذريته ( وجعلنا تعالى لقوله نإوح ولد من الرض أهل جميع أن والصحيح

العرب أبو فسام نإوح أولد ويافث وحام سإام ولد من الناس ) فجميع الباقين
والفرنإج ومأجوج ويأجوج التركا أبو ويافث السودان أو وحام والروم وفارس
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توفي للطوفان وخمسين ثلثمائة سإنة مضت ولما نإوح بن حام ولد من والقبط
تسعمائة وعمره آدم لهبوط وألفين وخمسمائة وتسعين اثنتين سإنة نإوح

إل سإنة ألف فيهم ) فلبث تعالى بقوله المراد أن على وهذا سإنة وخمسون
ما أنإه والسياق السباق من والمتبادر السلم عليه عمره ( جميع عاما خمسين

أعلم والله والطوفان البعثة بين
137 سإنة لمضي قنين له وولد بسنتين الطوفان بعد ارفخشد لسام وولد

لمضي عابر له وولد الطوفان  من276 سإنة لمضي شالخ له وولد للطوفان
وعند رعو لفنع ولد ثم  للطوفان540 لمضي فانإع له وولد  للطوفان466 سإنة

670 لمضي وذلك نإوح بنو وتفرقت الرض وقسمت اللسن تبلبلت مولده
سإنة لمضي نإاحور له  وولد802 سإنة مضي بعد سإاروع لرعو وولد للطوفان

له وولد للطوفان سإنة وألف عشرة إحدى لمضي تارخ له وولد  للطوفان932
الخليل إبراهيم

ثلث وسإنة للطوفان سإنة وثمانإين وإحدى ألف لمضي وذلك السلم عليه
السلم عليه آدم هبوط من آلف وثلثة وثلثمائة وعشرين

ثلثة نإوح وفاة يوم كان إبراهيم عمر أن التوراة في الواقع الغريب ومن
أب وبعضهم رأي على وهو عنه وأخذ وخالطه نإوحا لقي فيكون سإنة وخمسين

ونإوح آدم بعد من للخليقة الثالث الب كان فلذلك بعده من الشعوب لجميع
وتسعون وسإبع مائتان إبراهيم ولدة إلى الطوفان من السنين جملة هذا وعلى
سإنة وخمسون ثلثمائة الطوفان بعد نإوح وعمر سإنة
اللسن تبلبل سإبب وأما
بناء على اجتمعوا الطوفان بعد نإشوا الذين نإوح بني أن عيسى أبو ذكر فقد

عليه رأيهم وقع والذي ثانإية مرة الطوفان مجيء من خوفا به يتحرزون حصن
وجعلوا برجا وسإبعين اثنين له فجعلوا السماء رأسإه يبلغ شامخا صرحا يبنوا أن

ألسنتهم وبلبل منهم الله فانإتقم العمل على يستحث منهم كبيرا برج كل على
تعالى الله طاعة على واسإتمر ذلك على عابر يوافقهم ولم شتى لغات إلى

صار نإوح بنو افترقت ولما عنها ينقله ولم العبرانإية اللغة على تعالى الله فبقاه
مما الجنوب حام لولد وصار الهند إلى ذلك يلي وما وفارس العراق سإام لولد
بحر يلي مما يافث لولد وصار أقصاه إلى مغربا وكذلك النيل على مصر يلي

تبلبل عند الثلثة نإوح أولد شعوب وكانإت الصين جهة إلى مشرقا وكذلك الخزر
إبراهيم وقبل نإوح بعد أرسإل نإبيان وهما وصالح هود شعبا وسإبعين اثنين اللسن
الخليل

وكان ثلثة أصنام أهل وكانإوا عاد إلى أرسإل شالح بن عابر أنإه فقيل هود أما
من خلفاء جعلكم إذ ) واذكروا تعالى قال كما القامات طوال جبارين وثمود عاد
( وبقي بسطة الخلق في وزادكم نإوح قوم بعد
مكة من بالحجر وقيل بحضرموت وقبره مات حتى كذلك عاد هلكا بعد هود

مسكن وكان ماشج بن أسإف بن عبيد ابن وهو ثمود إلى الله فأرسإله صالح وأما
) تعالى الله فأهلكهم الناقة وعقروا قليل إل به يؤمن فلم بالحجر ثمود

الحجاز إلى انإتقل ثم فلسطين إلى صالح ( وصار جاثمين ديارهم في فأصبحوا
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وقيل بالهواز إبراهيم وولد سإنة وخمسين ثمان ابن وهو مات أن إلى الله يعبد
للضحاكا به اتصل وما العراق سإواد على عامل نإمرود وكان العراق وهي ببابل
ثمان سإنة عظيمة نإار في ورماه إبراهيم فأخذ برأسإه مستقل ملكا كان وقيل

بردا عليه النار فكانإت السلم عليه آدم هبوط من آلف وثلثة وثلثمائة وسإتين
وسإلما

إلى بابل من إبراهيم هجرة وفيها وثلثين تسع سإنة القدس تاريخ وفي
على الحداد كادة خروج وفيها وتسعين ثلث سإنة التواريخ تقويم وفي فلسطين
الفارسإي أفريدون وسإلطنته الضحاكا

ملك أول وفي بالضحاكا المسمى بيوراسإب أيام أواخر في إبراهيم وكان
أفريدون

وأربعمائة وعشرين ثلث سإنة في الكريمة يده على المعظمة الكعبة بناء وكان
السلم عليه اسإحاق ولة وفيها آلف وثلثة

وقد منها تسع سإنة أعني عاما عشر بأربعة هذا قبل إسإماعيل ولدة وكانإت
أهل من ولكل بكبش الله وفداه إسإماعيل أم إسإحاق هو هل الذبيح في اختلف
مقاصد في البيان فتح تفسيرنإا في الحق هو ما بينا وقد موليها هو وجهة العلم

القرآن
إيليا من ميلين على بالشام الذبح موضع كان يقول إسإحاق الذبيح أن زعم ومن
أن ثم بمكة كان ذلك أن يقول إسإماعيل أنإه يقول ومن المقدس بيت وهي

إلى وهاجروا قومهم فارقوا معه آمن ومن إبراهيم
هاجر ووهبه فرعون وصاحبها مصر إلى إبراهيم سإار ثم مدة بها وأقاموا حران

هاجراسإماعيل له وولدت وإيليا الرملة بين وأقام السام إلى مصر من سإار ثم
وماتت إسإحاق الله فوهبها لذلك سإارة فحزنإت الله مطيع بالعبرانإي ومعناه

الحرام بيت وهي الكعبة وبينا ابراهيم أبوه إليه وقدم بمكة هاجر

معه وهاجر إبراهيم بعمه آمن قد وكان آزر بن هاران ابراهيم أخي ابن هو ولوط
في وقصته كان ما وكان سإذوم أهل إلى الله وأرسإله الشام إلى وعاد مصر إلى

وعاش العماليق وإلى اليمن قبائل إلى إسإماعيل الله وأرسإل الكريم القرآن
وكانإت بالحجر هاجر أمه قبر عند ودفن بمكة ومات سإنة وثلثين وسإبعا مائة

سإنة وأربعين بثمان إبراهيم أبيه وفاة بعد وفاته
وثلثين خمس سإنة قريش هدمته أن إلى إبراهيم بناه ما على البيت واسإتمر

مائة مضي بعد بناؤه وكان وسإلم} وبنوه عليه الله {صلى الله رسإول مولد من
ألفان الهجرة وبين ذلك بين بالتقريب فتكون بمدة إبراهيم عمر من سإنة

سإنة وتسعين ثلث ونإحو وسإبعمائة
له ويقال آلف وثلثة وأربعمائة وثمانإين ثلث سإنة السلم عليه يعقوب ولدة

ثم شمعون ثم روبيل وهم السإباط آباء هم رجل عشر اثني بنوه وكان إسإرائيل
ثم نإفتالي ثم دان ثم بنيامين ثم يوسإف ثم زبولون ثم يساخر ثم يهوذا ثم لوي
أشار ثم كاذ

آلف وثلثة وأربعمائة وتسعين ثمان سإنة السلم عليه إبراهيم وتوفي
العيص ولد من لنإه الروم أمة من المؤرخون عده رجل وهو السلم عليه أيوب

سإنة وتسعين ثلثا وعاش بعضهم قول في يعقوب عهد في نإبيا وكان إسإحاق بن
وكان الكفل ذا وسإماه أيوب بعد بشرا الله وبعث بشر ابنه أيوب ولد ومن

بالشام مقامه
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لبيه فراقه كان سإنة عشرة ثمانإي العمر من له صار لما يعقوب بن يوسإف
وبقيا مصر في اجتمعا ثم سإنة وعشرين إحدى مفترقين وبقيا

مولده وكان سإنين وعشر مائة يوسإف وعاش سإنة عشرة سإبع مجتمعين
إبراهيم مولد  من361 سإنة لمضي ووفاته إبراهيم مولد  من251 سإنة لمضي
فراقه قصة وأما محققا سإنة وسإتين بأربع موسإى مولد قبل يوسإف وفاة ويكون

أحسن وهو العزيز كتابه في الله ذكر ما فحسب حبا به زليخا وشغف أبيه من
موسإى من كان حتى بها ودفن بمصر يوسإف وفاة وكان القرآن في القصص
نإبش التيه إلى إلى إسإرائيل ببني مصر من موسإى سإار فلما كان ما وفرعون

إلى إسإرائيل ببني يوشع قد فلما موسإى مات حتى التيه في معه وحمله يوسإف
السلم عليه الخليل عند وقيل نإابلس من بالقرب ودفنه الشام
من فقيل نإسبه في اختلف وقد مدين وأهل اليكة أصحاب إلى الله بعثه شعيب

شجر من اليكة وكان بإبراهيم المؤمنين بعض ولد من وقيل الخليل إبراهيم ولد
وأهلك الظلة يوم نإارا عليهم أمطرت بسحابة الله فأهلكهم يؤمنوا فلم ملتف

بالزلزلة مدين أهل
الله أرسإله إسإحاق بن يعقوب بن لوى بن قاهات بن عمران ابن هو موسإى
كتابه في سإبحانإه الله حكاه ما أمره من وكان إسإرائيل بني بشريعة نإبيا تعالى
عم ابن وقارون سإنين بثلث منه اكبر وكان أخوه وهارون موضع غير في العزيز
وكان الدهر طول على المثل به يضرب عظيما مال الله رزقه قد وكان موسإى

التيه في آدم هبوط من آلف وثلثة وثمانإمائة وسإتين ثمان سإنة موسإى وفاة
أيام في الطوفان من سإنة وعشرين وسإت وسإتمائة ألف لمضي آذار سإابع في

موسإى مولد وكان شهرا عشر بأحد أخيه هارون بعد موته وكان الملك منوجهر
موسإى ومولد إبراهيم وفاة بين وكان إبراهيم مولد  من445 سإنة لمضي
الطوفان من سإنين وسإت وخمسمائة ألف لمضي وولد سإنة وخمسون مائتان
فيكون سإنة أربعين التيه في وأقام سإنة ثمانإين مصر من خرج حين عمره وكان

حين من بمصر إسإرائيل بني مقام جملة وكانإت سإنة وعشرين مائة عنمره
في قام من وأول سإنة عشرة وخمس مائتين موسإى أخرجهم حتى بها دخلوا

طالوت موسإى بعد إسإرائيل بني

باللغة ولكونإه عهده لبعد وملوكهم إسإرائيل بني حكام بيان في اللغط كثر وقد
ما التواريخ نإسخ في أجد ولم الصحة على بألفاظه النطق فتعسر العبرانإية

في وأما أسإمائهم في أما الخرى تخالف نإسخة كل لن صحته على اعتمد
عندهم وهي والعشرون الربعة الكتب ولليهود اسإتيلئهم مدد في وأما عددهم
العبرانإية باللغة هي بل الن إلى تعرب لم قديمة متواترة

إنإسانإا وأحضرت وملوكها إسإرائيل بني سإفري منها فأحضرت الفدا أبو قال
وكتبت نإسخ ثلث منها وأحضرت يقرأها وتركته والعربية العبرانإية باللغة عارفا
الطاقة حسب والحركات بالحروف السإماء وضبطت صحته عندي ظهر ما منها

انإتهى
داود ولدة

آلف وثلثة وثلثمائة وثلثين ثلث سإنة إسإحاق بن يعقوب بن هوذا ولد من هو
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انإتقل عمره من وثلثين ثمان سإنة بلغ فلما بجيرون مقامه وكان آدم هبوط من
عمان وبلد فلسطين أرض من كثيرة فتوحات الشام في وفتح القدس إلى

وتوفي سإنة أربعون داود وملك ذلك وغير الرمن وبلد ونإصيبين وحلب وماب
موسإى لوفاة وخمسمائة وثلثين خمس سإنة أواخر في سإنة سإبعون وله

التواريخ تقويم وفي المقدس بيت بعمارة وأوصاه سإليمان إلى بالملك وأوصى
وفي اختلف وفيه الفرس على أفراسإياب غلبة داود مولد سإنة في أي وفي
وكان موسإى زمن في كان منوجهر غلى أفراسإياب غلبة أن الطبري تاريخ

الصحيح هو ذلك ولعل السلم عليه داود زمن في كيقباذ
سإليمان ولدة
وعمره أبيه بعد وملك آدم هبوط من آلف وأربعة وثلثمائة وتسعين إحدى سإنة
داود توفي وفيها آلف وأربعة وأربعمائة وثلثين ثلث سإنة في سإنة عشر اثنتا
من الله وأتاه السلم عليه

كتابه محكم في به الله أخبر ما على سإواه لحد يؤته لم ما والملك الحكمة
الكتابين في ما خلف سإليمان وخلفة داود وفاة من ذكر الذي وهذا العزيز
عليه سإليمان ووفاة آلف أربعة بعد وأربعمائة ثلث سإنة داود وفاة أن ففيهما
الميثاق حديث في صح ما ذلك أوجب والذي منها وأربعين ثلث سإنة السلم
ولي سإليمان أن الثابت ومن سإنة ألف ولدم سإنة مائة لداود تعالى الله فأكمل
أعلم والله سإنة أربعين أبيه بعد الخلفة

ابتدأ موسإى  لوفاة539 سإنة وهي سإليمان ملك من الرابعة السنة وفي
السنة في وفرغ سإنين سإبع فيها وأقام المقدس بيت عمارة في سإليمان
موسإى  لوفاة546 سإنة أواخر في منه الفراغ فيكون ملكه من عشرة الحادية

ذراعا عشرين عرض في ذراعا سإتين وطوله ذراعا ثلثين البيت ارتفاع وكان
السنة وفي ذراع مائة خمس امتداده به محيطا سإورا البيت خارج وعمل

وأطاعه معها ومن اليمن ملكة بلقيس جاءته ملكه من والعشرين الخامسة
الرض ملوكا جميع

مدة فكانإت سإنة وخمسون اثنتان وعمره توفي حتى ذلك على سإليمان واسإتمر
موسإى  لوفاة575 سإنة أواخر في سإليمان وفاة فيكون سإنة أربعين ملكه
موسإى لوفاة وتسعمائة وخمسين اثنين سإنة في بابل على نإصر بخت تولي
التي والفترات إسإرائيل بني حكام وليات مدد من لنا اجتمع ما حكم على وذلك
ابتداء إلى موسإى وفاة من أن فقالوا المؤرخون اختاره ما وأما بينهم كانإت
يزيد وهو يوما وأربعين وثمانإية سإنة وسإبعين وثمانإيا تسعمائة نإصر بخت ملك
تفاوت وهو سإنة وعشرين سإت فوق المذكورة المدد من لنا اجتمع ما على

المذكورة المدد كسورات اليهود إسإقاط من حصل إنإما النقص هذا وكان قريب
بل مثل سإنة عشر تسع أو سإنة عشرين الشخص يملك أن المستبعد من فإنإه
من سإالمة صحيحة مدة شخص لكل ذكروا فلما ذلك مع وأيام أشهر من لبد

وكسورا سإنة وعشرين سإتا أعني المذكور القدر السنين جملة نإقصت الكسر
موسإى لوفاة وتسعمائة وسإبعين تسع سإنة في نإصر بخت ولية ابتداء وكان
السلم عليه

الكيانإين طبقة ظهور
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تقويم في كما وسإتمائة آلف أربعة بعد وعشرين اثنتين سإنة كيقباد وأولهم
وفي آلف وأربعة وثمانإمائة وأربعين إحدى نإصر بخت ملك وابتداء التواريخ

فوض الذي الفارسإي للهراسإب أميرا كان نإصر بخت أن المقدس بيت تاريخ
بيت تخريب منها وأربعين سإبع سإنة ملكه وابتداء كيخسرو السلطنة إليه

التواريخ تقويم وفي آلف وأربعة وثمانإمائة وسإتين سإبع سإنة يده على المقدس
سإبع سإنة لهراسإب ابن كشتاسإب ملك ابتداء وفيها واحدة سإنة بزيادة

كورش يسمى اليهود عند وكشتاسإب آلف وأربعة وتسعمائة
كورش يد على المقدس بيت تعمير
ومتابعة زردشت ظهور كان وفيها آلف وأربعة وتسعمائة وثلثين سإبع سإنة

كورش أن الصح القدس تاريخ صاحب وعند التواريخ تقويم في كما كشتاسإب
انإقضاء يكون حماة صاحب الفدا أبو قال كشتاسإسب ولد أسإفنديار بن بهمن هو

من عشرين سإنة نإصر بخت يد على المقدس بيت وخراب إسإرائيل بني ملوكا
أيضا وهي موسإى لوفاة وتسعمائة والتسعون التاسإعة السنة وهي تقريبا وليته
لبثه مدة وهي المقدس بيت عمارة من مضت وأربعمائة وخمسين ثلث سإنة
العمارة على

الفرس ملوكا بعض وعمره عمر ثم سإنة سإبعين خرابا المقدس بيت واسإتمر
هو وقيل بهمن ابن دارا فقيل هو من فيه واختلف كيرش اليهود عند واسإمه
ذلك لصحة ويشهد الصح وهو المذكور بهمن
من إسإرائيل بنو إليه تراجعت المقدس بيت عمارة عادت ولما أشعيا كتاب

نإصر بخت ولية لبتداء تسعين سإنة أول في عمارته وكانإت وغيره العراق
لهم صار عمارته بعد القدس إلى تراجعوا لما إسإرائيل بني أن عيسى أبو قال

في السإكندر ظهر حتى واسإتمروا الفرس ملوكا حكم تحت وكانإوا منهم حكام
بنو حينئذ ودخلت الفرس على اليونإان وغلبت نإصر بخت  لولية435 سإنة

وكان عليهم ولة إسإرائيل بني من اليونإان وأقام اليونإان حكم تحت إسإرائيل
بيت خرب حتى ذلك على إسإرائيل بنو واسإتمر هرذوس عليهم للمتولي يقال

إسإرائيل بنو منه وتشتت الثانإي الخراب المقدس
السلم عليه متى بن يونإس

كذا السلم عليهما ويونإس عيسى غير بأمه نإبي يشتهر ولم يونإس أم ومتى
بنيامين سإبط من وأنإه إسإرائيل بني من أنإه قيل وقد الكامل في الثير ابن ذكره

يوثم وفاة وكانإت إسإرائيل بني ملوكا أحد وهو عزيا بن يوثم بعد بعثته وكانإت
نإينوى أهل إلى يونإس الله وبعث موسإى لوفاة وثمانإمائة عشرة خمس سإنة في

وأوعدهم فنهاهم الصنام يعبدون وكانإوا دجلة بينهما الموصل قبالة وهي
أظلهم فلما وجل عز ربه عن ذلك وضمن يتوبوا لم إن معلوم يوم في العذاب
من وكان البله إلى به وسإار الحوت والتقمه عنهم الله فكشفه آمنوا العذاب

العزيز كتابه في به تعالى الله أخبر ما شأنإه
السلم عليه خلقيا بن آرميا
ببيت يهوذا بني ملوكا آخر وهو صدقيا بعهد كان إسإرائيل بني أنإبياء من نإبي

ل وهم نإصر ببخت إسإرائيل بني هدد والعصيان الكفر في توغلوا ولما المقدس
غزاهم حتى وختفى فارقهم فيه هم عما يرجعون ل أنإهم رأى فلما إليه يلتقتون

به الله أخبر ما قصته من وكان ذكره تقدم ما حسب القدس وخرب نإصر بخت
( كالذي ) أو بقوله الكتاب في
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هو القصة صاحب أن قيل وقد ) الية عروشها على خاوية وهي قرية على مر
أعلم والله المغربي سإعيد ابن تاريخ في كذا أرميا أنإه والصح العزيز
اليونإانإي السإكندر ولدة
الحكيم أفلطون وفاة وفيها آدم هبوط من آلف وخمسة ومائتين سإتين سإنة

آلف وخمسة ومائتين وثمانإين اثنتين سإنة الفرس على إسإكندر غلبة اللهي
منها وثمانإين تسع سإنة إسإكندر ووفاة
السلم عليه داود بن سإليمان ولد من زكريا

عيسى أم مريم كفل الذي وهو نإجارا وكان العزيز كتابه في الله ذكره نإبيا وكان
حنه اسإمها مريم أم وكانإت سإليمان ولد من ماتان بن عمران بنت مريم وكانإت
مريم خالة زكريا زوج فكانإت ايشاع واسإمها حنه أخت متزوج زكريا وكان

جيب في فنفخ جبريل أرسإل ثم بيحي زكريا فبشر جبريل تعالى الله وأرسإل
مريم ولدت ثم أشهر بستة المسيح قبل يحيى وولد بعيسى فحبلت مريم

وطلبوه بها زكريا اتهموا بعل غير من ولدت مريم أن اليهود علمت فلما عيسى
وشق معها زكريا وقطعوا الشجرة فقطعوا عظيمة شجرة في واختفى فهرب

زكريا عمر وكان النبي شعيا هو إنإما الشجرة في المشقوق وقيل نإصفين فيها
سإنين وثلث ثلثمائة لمضي المسيح ولدة بعد قتله وكان سإنة مائة نإحو حينئذ

بقليل ذلك بعد زكريا مقتل فيكون للسإكندر
الشعر يحي ولبس الله عبادة إلى الناس ودعا صغير نإبي فإنإه ابنه يحي وأما

له أخ بنت عن هذروس نإهى لما يحي وذبح جسمه نإحل حتى العبادة في واجتهد
مباحا شرعهم في ذلك يكن ولم وتزوجها أخيه امرأة اغتصب وقيل يتزوجها أن

يحي وقتل عليه ذلك فأنإكر
واختلف الصحة إلى أقربها وهذا كثيرة أسإباب قتله في ذكر وقد
دفنه في اختلف وكذلك بعده وقيل قبله مات فقيل قتله عند حيا أبوه كان هل

بمدة المسيح رفع قبل قتله وكان الصحيح وهو المقدس ببيت في دفن فقيل
بثلث نإبوته بعد عيسى رفع وكان عيسى عمر من سإنة ثلثين مضي بعد يسيرة
بن عيسى المسيح عمد لكونإه المعمدان يوحنا يحي تسمي والنصارى سإنين
السلم عليهما مريم

وخمسمائة وثمانإين أربع سإنة وعيسى يحي ولدة التواريخ تقويم في قال
بيت في وولدته العابدة معناه ومريم السلم عليه آدم هبوط من آلف وخمسة

إن ثم السإكندر لغلبة وثلثمائة أربع سإنة القدس من قريبة قرية وهي لحم
ماتان بن يعقوب بن يوسإف عمها ابن معها وسإار مصر إلى به سإارت مريم
يقربها لم لكنه مريم تزوج قد كان يوسإف أن بعضهم وزعم حكيما وكان النجار

وأقاما مصر إلى معها وسإار براءتها وتحقق علم ثم حملها أنإكر من أول وهو
وبها الناصرة ونإزل الشام إلى وأمه عيسى عاد ثم سإنة عشرة اثنتي هناكا

وأرسإله إليه الله فأوحى سإنة ثلثين بلغ حتى عيسى بها وأقام النصارى سإميت
الرض نإبات من ويأكل والشعر الصوف يلبس وكان الناس إلى

حمراء سإفرة إليه الله فأنإزل المائدة وسإألوه رجل عشر اثني الحواريون وكان
رأسإها وعند الكراث خل ما البقول وحولها مشوية سإمكة فيها بمنديل مغطاة
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رمان باقيها وعلى زيتون بعضها على أرغفة خمس ومعها خل ذنإبها وعند ملح
وكانإت برئ إل عاهة ذو منها يأكل ولم تنقص ولم كثير خلق منها فأكل وتمر
شبهه وألقى إليه المسيح تعالى الله رفع ثم ليلة أربعين يوما وتغيب يوما تنزل
وسإتمائة عشرة سإبع سإنة السماء إلى رفعه وكان عليه دلهم الذي على

الولدة من كل القدس تاريخ وفي السلم عليه آدم هبوط من آلف وخمسة
قبل موته في العلماء اختلف الكامل في الثير ابن قال السنين هذه بعد والوفاة

سإاعات سإبع وقيل سإاعات ثلث الله توفاه بل وقيل يمت ولم رفع فقيل رفعه
ثلثمائة لمضي رفعه ( وكان متوفيك ) إنإي تعالى قوله هذا قائل وتأول أحياه ثم

رفعه بين وكان دارا على السإكندر غلبة من سإنة وثلثين وسإت
تقريبا سإنة أربعون وخمس وسإلم} خمسمائة عليه الله {صلى النبي ومولد
أغسطس ملك أول من سإنة وثلثين ثلث لمضي أيضا المسيح ولدة وكانإت

اليونإان ملكة قلوبطرا على غلبته من سإنة وعشرين إحدى ولمضي

وثلثين ثلثا رفع أن إلى المسيح وعاش القوى هو هذا ولكن ذلك غير وقيل
غانإيوس ملك من الولى السنة أواخر في رفعه فكان سإنة
صار لما بالمسيح حملت لنإها سإنة وخمسين ثلث نإحو فعاشت أمه مريم وأما
بعد وبقيت وكسرا سإنة وثلثين ثلثا مجتمعة معه وعاشت سإنة عشرة ثلث لها

سإنين سإت رفعه
المقدس بيت خراب ذكر

ابتداء كان بعده رجوع ل زوال دولتهم وزوال اليهود وهلكا الثانإي الخراب
تسع ولمضي موسإى لوفاة سإنة وسإتين وسإبع ألف لمضي الثانإية عمارته
اردشير الفرس ملك هو عمره والذي نإصر بخت ملك ابتداء من سإنة وثمانإين

غير آخر ملك كيرش وقيل كورش وقيل كيرش إسإرائيل بني عند واسإمه بهمن
عيسى الله فرفع فيلطوس المسيح قتل قصد الذي هرذوس اسإم وكان بهمن
كان ما ومنهم منه وكان

وأوقع المقدس بيت قصد ملكه من الولى السنة وفي طيطوس ملك ثم
وخرب وخربه القدس ونإهب اختفى من إل آخرهم عن وأسإرهم وقتلهم باليهود

كان إسإرائيل بني من القدس وخل كتبهم وأحرق الهيكل وأحرق المقدس بيت
رفع بعد ذلك وكان حكم ول رئاسإة ذلك بعد لهم تعد ولم بالمس يغن لم

السإكندر غلبة من سإنة وسإبعين وسإت مائة وثلث سإنة أربعين بنحو المسيح
نإصر بخت ملك لبتداء مضت سإنة عشرة وإحدى مائة ولثمان

آدم هبوط من آلف وخمسة وسإتمائة وخمسين تسع سإنة التواريخ تقويم وفي
المقدس بيت لبث فيكون يسنتين بعده المقدس بيت تاريخ وفي
ثم سإنة وخمسين وثلثا أربعمائة نإصر بخت خربه حين إلى الولى عمارته على
حين إلى الثانإية عمارته على ولبث عمر ثم سإنة سإبعين التخريب على لبث

سإنة وعشرين وإحدى سإبعمائة ثانإية مرة الرومي طيوطوس خربه

المقدس بيت تراجع ثم الممالك و المسالك في المهلبي أحمد بن الحسن قال
بيت ومعناه إيليا وسإماه الروم ملوكا بعض به واعتنى قليل قليل العمارة إلى

هيلنإة سإارت حتى الثالثة عمارته وهي عامرا واسإتمر شعثه ورمم فعمره الرب
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أن النصارى تزعم التي المسيح خشبة طلب في القدس إلى قسطنطين أم
الذي القبر على قيامة كنيسة بنت القدس إلى وصلت ولما عليها صلب المسيح

الرض إلى المقدس بيت هيكل وخربت به دفن عيسى أن النصارى تزعم
مزبلة الصخرة موضع فصار زبالته و البلد قمامات موضعه في يلقى أن وأمرت

القدس وفتح عنه الله رضي الخطاب بن عمر قدم حتى ذلك على الحال وبقي
وبقي مسجدا به وبنى الزبايل من عمر فنظفه الهيكل موضع على بعضهم فدله
المسجد ذلك فهدم الموي الملك عبد بن الوليد تولى أن إلى المسجد ذلك
الصخرة وفيه القصى المسجد القديم السإاس على وبنى
وبعضها المعراج قبة وبعضها الميزان قبة بعضها سإمي أيضا قبايا هناكا وبنى
هذا يومنا إلى ذلك على والمر السلسلة قبة

هي الوليد عمارة فيكون عليه والعهدة المذكور العزيزي المهبلي نإقله هكذا
الخامسة عمارته
طبقات أربع وهم الفرس

في لهم وكانإت الرض في وآثارا قوة وأشدهم العالم أمم أقدم من المة وهذه
عليها غلب التي وهي الكينية منهما الولى طويلتان عظيمتان دولتان العالم

وأما المسلمون عليها غلب التي وهي الكسروية الساسإانإية والثانإية السإكندر
من أنإهم المحققين بين خلف ول متعارضة وأخباره فبعيد الدولتين هاتين قبل
وقيل عراق لها قيل عربت ولما الفرس بلد هي ايران وأرض نإوح بن سإام ولد

بن ايران ولد من أنإهم
ملوكا كانإت الطين ابن ومعناه كيومرت إلى الفرس ينسبون وهم افريدون
يماثلهم ل وترتيبهم ودولتهم الزمان قديم في الرض ملوكا أعظم من الفرس

طبقات أربع وهم غيرهم ذلك في
الولى

أوشهنج وهم تسعة وعدتها العدل سإيرة أول ومعناها الفيشداذية لهم يقال
ومنوجهر أثفيان بن أفريدون و الضحاكا وهو وبيوراسإب وجمشيد وطهمورت
ملكهم مدد عن نإقل وقد قديمة الطبقة وهذه وكرشاسإف وزد وفراسإياب

السمع ويمجها يأباها كثيرة أمورا وحروبهم
والثانإية

للتنويه لقطة وكي كي لفظة أسإمائهم أول في الذين وهم الكيانإية لهم يقال
كيقباذ وهم أيضا تسعة الكيانإية وعدة الجبار وقيل الروحانإي معناه قيل

وخمانإى وبهمن ازدشير وكي وكيبشتاسإف وكيلهراسإف وكيخسرو وكياكاؤس
على واسإتولى السإكندر قتله الذي وهو الثانإي ودار الول ودار أزدشير بنت

ملكه
الثالثة و

وهم عشر أحد وعدتهم الشغانإية الطبقة لهذه ويقال الطوائف ملوكا بعض هم
اشغان بن وجور اشغال بن وسإابور اشكان بن اشك ويقال اشغان اشغابن
واردوان الشغانإي وهمز الشغانإي وترسإي الشغانإي وجودزر الشغانإي وبيرن

الشغانإي الصغر واردوان الشغانإي وبلش الشغانإي وخسرو الشغانإي
والرابعة

الساسإانإية أيضا لهم ويقال كسرى له يقال منهم واحد كل لن الكاسإرة وهم
بعد النساء من عدة منهم وملك سإاسإان جدهم إلى نإسبة
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بابك بن أزدشير أولهم وكان الفرس من غيرهم عليهم واسإتولى الهجرة
ومدة عنه الله رضي عفان بن عثمان أيام في قتل الذي يزدجرد وآخرهم
حمزة ابن لعلي المم تاريخ كتاب من سإعيد ابن نإقل ما على العالم في ملكهم

سإنة آلف أربعة يزدجرد مهلك إلى أبيهم كيومرت زمن من وذلك الصفهانإي
في نإصب ملك أول هو عندهم وكيومرت سإنة وثمانإين إحدى ونإحو سإنة ومائتا

كلهم والفرس سإنة ألف عاش أنإه المسعودي قال فيما ويزعمون الرض
مهليل هو اوشهنك وأن الخليقة أول هو الذي آدم هو كيومرت أن على متفقون

بابل بني والسياسإة السيرة محمود فاضل أوشهنك وكان وبالجملة الهند ملك
وجمشيد السرير على وجلس التاج رأسإه على وعقد الهند ونإزل والسوس

خور لن خورشيد وكذلك الشعاع هو والشيد القمر هو فجم القمر شعاع معناه
الدهاكا له يقال كان وببوراسإب السبعة القاليم جمشيد وملك الشمس إسإم

كلها الرض وملك الضحاكا قيل عرب فلما آفات عشر ومعناه
افريدون ملك وأول الضحاكا أيام أواخر في السلم عليه الخليل إبراهيم وكان
وأنإه آباء تسعة بينهما جمشيد ولد من أنإه والتحقيق نإوح هو أفريدون أن ويقال
كثيرا اختلفا الضحاكا في واختلف ثمود آثار محا الذي وأنإه سإنة خسمائة ملك

قبل يجعلونإه والفرس منهم أنإه والعرب واليونإان الفرس من كل فيزعم
بالطوفان يعترفون لنإهم الطوفان

إلى الناس فدعا حدادا وكان كابى له يقال رجل بأصبهان أيامه في ج وخر
ذو هو قيل أفريدون ملك حتى ماكان  وكان3393 سإنة في الضحاكا مجاهدة
بينهم الرض فقسم أولد ثلثة له وكان الكريم القرآن في المذكور القرنإين

والسرير التاج صاحب وجعله والحجاز والهند العراق له جعل ايرج أحدهم أثلثا
مصر وديار الروم له وجعل شرم والثانإي أخويه على الولية إليه وفوض

هو ومنوجهر جميعه والمشرق والتركا الصين له وجعل طوج والثالث والمغرب
السلم عليه اسإحاق ولد من أمه وكانإت ايرج ابن
موسإى ظهر أيامه وفي إبراهيم دين على الفرس وحمل اسإتبد ثم

من وأول وأفريدون له ومطيعا لمنوجهر عامل مصر فرعون وكان السلم عليه
بالروحانإيات متصل ملخص أي التنزيه ومعناه بكي تسمى
الثأر مدركا معناه وقيل الضحاكا قتل بيوم من نإور يغشاه لنإه البهاء معناه وقيل
والروم والهواز العراق على اصبهذا وجعله نإصر بخت لهراسإف زمان في وكان
إسإرائيل بني من النبي دانإيال نإصر بخت مع وحضر القدس خرب الذي وهو

بخت غزا ثم للهراسإف نإائبا كان بل بنفسه مستقل ملكا يكن لم أنإه والصح
مسالمين العرب من طوائف فقصده عدنإان بن معد زمن في وكان العرب نإصر

النإبار وسإموه معسكرهم موضع وبنوا الفرات شاطئ وأنإزلهم إليهم فأحسن
العلماء من أحد يطق لم رؤيا ورأى نإصر بخت حياة مدة كذلك واسإتمروا
سإاجدا نإصر بخت فخر فعبرها دانإيال سإأل حتى بذلك ينبئه أن والكهنة والسحرة

بالعربية نإصر بخت وتفسير القوابين له يقرب وأن بالخلع له وأمر لدانإيال
ينطق وهو عطارد

واسإتولى مصر وغزا قمبوسإيوس ابنه كورش بعد من ملك العميد ابن قال
وهو زرادشت بشتاسإف كي أيام في وظهر الثانإي نإصر بخت وتسمى عليها
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من الكتاب أهل زعم فيما وكان دينه في ودخل فصدقه المجوس كتاب صاحب
الفرس علماء وعند السلم عليه النبي أرميا تلمذة لبعض خادما فلسطين أهل
وهو كشتاسإف إلى بعث إسإرائيل بني من نإبيا وأن الملك منوجهر نإسل من أنإه

يكتبان أيضا منوجهر نإسل من وهو العالم وجاماسإب لزرادشت فكان يبلخ
العربي اللسان يعرف جاماسإب وكان بالعبرانإية النبي ذلك يقول ما بالفارسإية
وحيا ادعاه بكتاب جاء زرادشت أن الفرس علماء وقال لزرادشت ويترجمه

على ويدور الزمزمة كتاب وهو نإسناه الكتاب ذلك ويسمى المسعودي قال
فسر ثم زنإد تفسيره وسإمي زرادشت وفسره المعجم حروف من حرفا سإتين

وأقسام زنإديق العرب عربتها التي هي اللفظة وهذه زنإدية وسإماه ثانإيا التفسير
حدثان في وقسم الماضية المم أخبار في قسم ثلثة عندهم الكتاب هذا

قبلة المشرق أن مثل وشرائعهم نإواميسهم في وقسم المستقبل

وجدد ودعوات سإجدات ذات وأنإها والغروب والزوال الطلوع في الصلوات وأن
النيروز عيدين لهم ورتب أخمدها منوجهر كان التي النيران بيوت زرادشت لهم
من ذلك وأمثال الخريفي العتدال في والمهرجان الربيعي العتدال في

نإواميسهم
الكتب هذه السإكندر أحرق الول الفرس ملك انإقرض ولما
وجاماسإب اسإتا تسمى منها سإورة قراءة على الفرس جمع ازدشير جاء ولما

الفرس في كان موبذان أول وهو أذربيجان أهل من العالم
يقلمه كتبه على علمته متواضعا كريما بهمن أزدرنإشير وكان المسعودي قال
بالعربية بهمن وتفسير لمركم والسائس الله وخادم الله عبد بهمن أزدشير من

النية الحسن
بهمن فتوفى المجوس دين على حلل وذلك خمانإي بابنته متزوجا بهمن وكان
بدارا ملك ثم سإياسإة أحسن بعده الملك خمانإى وسإاسإت بدرا منه حامل وهي
بن السإكندر إلى ملكه صار الذي وهو نإفسه باسإم دارا سإماه ابن له وولد

غزاهم السإكندر ملك فلما طوائف وكانإوا اليونإان ملوكا أحد أبوه وكان فيلبس
أطراف وتناول الهند غزا ثم وقتله الفرس ملك دارا غزا ثم ملكهم له واجتمع
من والخراج الهدايا إليه وحملت الملوكا عليه وذللت السإكندرية بنى ثم الصين

والصقالبة والفرنإجة والغرب افريقيه من الرض ملوكا وراسإله نإاحية كل
على يقال الملوكا على واسإتولى والتركا خرسإان بلد ملك ثم والسودان

وقيل السواد نإاحية في هلك وقيل بها فمات بابل إلى وعاد ملكا وثلثين خمسة
وكان سإنة عشرة ثلث نإحو ملكه وكان سإنة وثلثين سإتا عمره وكان زور بشهر
وتلميذه ارسإطاطليس صاحب هو وهذا بالسم اغتيل وقيل الخوانإيق مرضه
قيل إسإرائيل بني وأكرم المقدس بيت على طريقه في ومر أزرق اشقر وكان

القرنإين ذو بل ذلك منه يكن لم أنإه والصحيح ومأجوج يأجوج على السد بنى أنإه
أنإه وقيل إبراهيم زمن على كان قديم ملك وهو القرآن في الله وذكره الذي

وذو الرومي السإكندر هو السد بانإي أن ظن من غلط وقد غيره وقيل أفريدون
الرائش بن الصعب القرنإين
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ومأجوج يأجوج على السد وبنى ملكه وعظم الرض في له الله مكن الذي وهو
ذلك تحقيق في الكلم تقدم وقد عباس ابن قاله حمير من وهو
النسك واختار فأبى ابنه على الملك عرض الرومي السإكندر مات ولما

ذلك على الحال بهم واسإتمر واليونإان الطوائف ملوكا بين الممالك فانإقسمت
الفرس ملك وجمع بابك بن أزدشير قام حتى سإنة عشرة واثنتي خمسمائة نإحو

أمرهم مبتدأ في تؤرخ ولم ملكا تسعين على تزيد الملوكا طوائف عدة وكانإت
المر وبقي الطراف في صغارا ملوكا كانإوا فإنإهم ملكهم مدد ول أسإماؤهم

أولهم هو أشغا وملك بينهم من الشغانإية الملوكا اشتهرت حتى ذلك على
سإابور ابنه يعده ملك ثم السإكندر لغلبة سإنة وأربعين وسإت مائتين لمضي
ملك يوم هرمز وقال ملكه من خلت سإنة وأربعين سإنة في المسيح مولد وكان

أردوان ملك وانإقضى بالمعاذير تذلوا كيل الذنإوب اجتنبوا الناس معشر يا
لغلبة سإنة عشرة واثنتي خمسمائة لمضي الطبقة هذه آخر وهو الصغر

بهمن بن سإاسإان ولد من وهو بابك بن أزدشير الكاسإرة وأول السإكندر
وعشرون واثنتان أربعمائة النبوية الهجرة وبين قيامه بين وكان سإابقا المذكور

كان الذين الكاسإرة وجميع سإنة وسإبعين بسبع قبله بطليموس رصد وكان سإنة
مانإي سإابور أيام في وظهر المذكور أزدشير ولد من شهريار بن يزدجرد آخرهم

كثير خلق وتبعه النبوة وادعى والظلمة بالنور القول صاحب النقاش الزنإديق
والثنوية بالمانإوية المسمون وهم
وعشرين إحدى سإنة في المتنبي المانإي ظهور التواريخ تقويم في قال

السلم عليه آدم هبوط من يعني آلف وخمسة وثمانإمائة
في كما آلف وخمسة وسإبعمائة عشر سإنة في فكان ولصان بله ظهور وأما

التقويم
نإومهم من الكهف أصحاب انإتباه
آلف وسإتة وثلثين سإت سإنة في كان

إلى ونإقلها لليونإانإيين الفلسإفة كتب بجمع عظيمة عناية المذكور لسابور وكان
الفارسإية اللغة

صبا أيام وفي بها يضرب التي اللهو آلة وهو العود اخترع زمانإه في أن ويقال
غلب بلغ فلما بلده في العرب طمعت الثانإي السابور وهو هرمز بن سإابور

الكتاف ذا وسإمي القيس وعبد وائل بن وبكر تميم من أنإاسإا وقتل العرب على
النإجيل وأحرق الكنائس وأخرب النصارى وقتل
وأمر النبوة وادعى المجوسإي الزنإديق مردكا ظهر فيروز بن قباذ أيام وفي

آدم وأم لب أخوة لنإهم النساء في يشتركوا وأن الموال في بالتساوي الناس
وحواء
ثمانإي لسنة السلم عليه آدم هبوط من ظهوره وكان دينه في قباذ ودخل
فلما صغيرا كان تولى ولما قباذ بن أنإوشروان ملك ثم آلف وسإتة ومائة عشرة
عنها الحارث وطرد الحيرة إلى المنذر آل أعاد السرير على وجلس اسإتقل

في منهم فقتل المردكية دماء بإباحة ونإادى جيفته وأحرق يديه بين مردكا وقتل
كثيرا خلقا منهم وقتل أيضا المانإوية دماء وأباح كثيرا عالما اليوم ذلك

هناكا فعسكر عدن إلى وتوجه السإكندرية وفتح القديمة المجوسإية ملة وثبتت
محبا للعلماء مكرما وكان الحديد وعمد بالصخور جبلين بين البحر نإاحية من

وحله اليهود لسان من وترجمه ودمنة كليلة كتاب ترجم أيامه وفي للعلم
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دقيق فهم إلى ويحتاج المثال بضرب
العراب الخيل تقود الصعاب البل أن الموبذان رأى أيامه وفي الطبري قال
تفصيله وسإيأتي ذلك فأفزعه بلدها في وانإتشرت دجلة قطعت وقد
سإنة وعشرين وسإلم} لربع عليه الله {صلى النبي أبو الله عبد ولد زمانإه وفي
والربعين الثانإية السنة وسإلم} في عليه الله {صلى النبي ولد وكذلك ملكه من
وثمانإمائة وثمانإين ثمان سإنة في شيروان أنإو ومات الفيل عام وذلك ملكه من

سإمل ثم هرمز ابنه قام ثم المذكورة السنة من أشهر سإبعة لمضي للسإكندر
برويز

يجتمع لم ما الموال من ملكه مدة في وجمع الروم وغزا وتملك عينيه ابنه
ألف عشر اثنا له وكان بهمدان ويصيف بالمدائن يشتو وكان الملوكا من لغيره
المغنية شيرين وتزوج النيران بيوت وبنى دابة ألف وخمسون فيل وألف امرأة
وكانإت شيرويه ابنه يدي على قتل ثم وخانإقين حلوان بين شيرين قصر لها وبنى

الروم ملك بنت مريم شيرويه أم
برويز ملك من يوما عشر وخمسة أشهر وخمسة سإنة وثلثين اثنتين ولمضي

العمر من له وكان المدينة إلى مكة وسإلم} من عليه الله {صلى النبي هاجر
سإنين وسإلم} سإبع عليه الله {صلى الله لرسإول فيكون سإنة وخمسين ثلث
وسإنة أنإوشيران بن هرمز أيام في سإنة عشرة واثنتا أنإوشيروان أيام في

برويز ابنه اسإتقرار وبين إمساكا بين كانإت التي الفترة في بالتقريب ونإصف
ثلث ذلك ومجموع برويز ملك من بالتقريب ونإصف سإنة وثلثون واثنتان

هي برويز ملك من والثلثون الثالثة السنة فتكون ذلك وعلى سإنة وخمسون
بالتقريب للسإكندر وتسعمائة والثلثون الخامسة السنة
الغلب هذا مناوبة وفي كسرى بلد يغزو الروم عظيم هرقل افتتح أيامه وفي
وأدنإى الطبري قال الروم سإورة أول من اليات نإزلت والروم فارس بين

الحروب هذه بها كانإت التي بصرى أذرعات هي الية إليه أشارت التي الرض
الكريم الوعد بذلك المسلمون وأخبر العهد ذلك من سإنين سإبع الروم غلبت ثم
غير لنإهم لفارس يتشيعون كانإوا قريشا لن الروم فارس غلب من أهمهم لما

التفسير كتب وفي كتاب أهل الروم غلب يودون والمسلمون بكتاب دئنين
ملك المنذر بن النعمان قتل الذي هو هذا وبرويز بينهم ذلك في وقع ما بسط

العرب
عليه الله {صلى النبي ولدة أن على القدس وتاريخ التقويم صاحب واتفق

آدم هبوط من أعلم والله آلف وسإتة ومائة وسإتين ثلث سإنة في وسإلم} كانإت
السلم عليه
هذه أن يخفى ل الدهلوي المحدث الله ولي أحمد بن الدين رفيع الشيخ قال

عليه الله {صلى النبي مولد من المأخوذة والسنون شمسية سإنون السنين
وسإلم} قمرية

المولد بعد ما إرجاع إما المناسإب بل مسامحة عن يخلو ل الحساب في وجمعها
القمرية إلى قبله ما إرجاع أو الشمسية إلى

قمرية أخذت إذا الشريف المولد إلى السلم عليه آدم هبوط من أن فاعلم
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وتسعة ومائتين قمرية سإنة وخمسين وإحدى وثلثمائة آلف سإتة صارت
سإنة آخر إلى الشريف المولد ومن أشهر سإبعة من قريب وهو يوما وعشرين

عليه آدم هبوط فمن ومائتان وألف وخمسون ثلث المقدسإة الهجرة من
قمرية سإنة وسإتون وأربع وسإتمائة آلف سإبعة السنة تلك آخر إلى السلم
ومائتان ألف المذكورة السنة آخر إلى الشريف المولد فمن وأيضا وأشهر
فمن شهرين من قريب وهو بالتقريب يوما وسإتون شمسية سإنة عشرة وثمانإي
وإحدى وثلثمائة آلف سإبعة المذكورة السنة آخر إلى السلم عليه آدم هبوط

تاريخ صاحبا ومنهم التاريخ أهل جمهور فإن فاحفظ شمسية سإنة وسإبعون
الهادي والله التمييز عن وغفل المر خلطا قد التواريخ وتقويم والخليل القدس

تعالى الله شاء إن إيضاح مزيد لذلك وسإيأتي انإتهى
أخوته قتل الخلق صغير المراض كثير المزاج رديء وكان شيرويه ملك ولما

رأسإه عن التاج ويرمي ونإهارا ليل يبكي وصار قتلهم على نإدم ثم عشر السبعة
شهريران وملك وقتل سإنين سإبع ابن وكان شيرويه بن أزدشير وملك هلك ثم

برويز كسرى بنت يوران الملك وولوا قتل ثم المملكة بيت أهل من يكن ولم
من خشنشدة بعدها وملك أشهر وأربعة سإنة بعد هلكت ثم السيرة فأحسنت

دخت أرزمى ملكت ثم وقتل شهر من أقل ملكه وكان برويز كسرى عم بني
فقتلته هرمز فرخ فخطبها صورة النساء أحسن من وكانإت برويز كسرى بنت

مهر بن كسرى مكانإها ولوا ثم وقتلها عسكره المذكور فرخ بن رسإتم فجمع
له يقال رجل فولوا المملكة بيت من يملكونإه من يجدوا ولم أيام بعد وقتلوه
زاد فرخ ملك ثم قتلوه ثم أنإوشيروان نإسل من أنإه يزعم خستان ابن فيروز
ابن يزدجرد ملك ثم وقتلوه أشهر سإتة وملك شيروان أنإو أولد من خسرو

إلى بالنسبة كالخيال ملكه وكان بابك بن أردشير نإسل من شهريار

عشرين بمرور قتل أن إلى عمره وكان بلدهم المسلمون وغزت آبائه ملك
وثلثين إحدى سإنة في عنه الله رضي عثمان خلفة في مقتله وكان سإنة

هي وهذه البد إلى زوال بالسإلم ملكهم وزال منهم ملك من آخر وهو للهجرة
المحققين عند الفرس دولة عن الخبر سإياقة

اليهود يزعمه ما على الهجرة حتى آدم من العالم سإني فجميع الطبري قال
في النصارى يدعيه ما وعلى سإنة وأربعون واثنتان وسإتمائة سإنة آلف أربعة
إلى الفرس يقوله ما وعلى سإنين ثمانإي غير سإنة آلف سإتة اليونإانإيين توراة
من لثلثين عندهم يزدجرد ومقتل سإنة وثمانإون ومائة آلف أربعة يزدجر مقتل

سإنة مائة والقرن قرون عشرة ونإوح آدم فبين السإلم أهل عند وأما الهجرة
ابن عن الطبري ونإقله كذلك وموسإى إبراهيم وبين كذلك وإبراهيم نإوح وبين

إن وقال العلم أهل من جماعة عن السإلمي واقد بن عمرو بن ومحمد عباس
عن ورواه سإنة وسإلم} سإتمائة عليه الله {صلى محمد وبين عيسى بين الفترة

ذلك في بالحق أعلم والله خلدون ابن قال الحبار وكعب الفارسإي سإلمان
القهار الواحد لله والبقاء

مصر فراعنة ذكر
الخالية الدهور في عظيم ملك أهل وكانإوا المصرية بالديار في القبط ملوكا هم

إل وعمليقي ويونإانإي قبطي بين ما المم من أخلطا وكانإوا السالفة والزمان
الغرباء مصر تملك ما وأكثر قبط جمهرتهم أن

من بضروب علماء بمصر الطوفان بعد وصار الصنام يعبدون صابئية وكانإوا
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والكيمياء والنيرنإجات الطلمسات بعلم خاصة العلوم
وهو مصعب بن الوليد ملك حتى المملكة كرسإي هي منف مدينة وكانإت

فرعون أنإه وقيل الظهر وهو العمالقة من وكان السلم عليه موسإى فرعون
موسإى أيام إلى عمره وطال يوسإف

من وكان الربوبية ادعى الذي وهو القبط من المذكور الوليد أن القرطبي وذكر
ملكت هلك ولما العزيز كتابه في سإبحانإه الله حكاه ما موسإى وشأن شأنإه

السحر وانإتهى القبط ملوكا بنات من بالعجوز المشهورة دلوكة بعده القبط
عمرها وطال إليها

دولة انإقرضت حتى سإنة أربعين خرابا بقيت مصر فرعون نإصر بخت قتل ولما
كان أيامه وفي طخارسإت منهم فكان عليها الفرس ولة فتوالت نإصر بخت بني

التواريخ أجمع للمقريزي والخطط السإكندر عليها غلب حتى الحكيم بقراط
المقام هذا في غرضنا من الروم وملوكا اليونإان ملوكا ذكر وليس لمصر

شالخ بن عابر بن قحطان اليمن نإزل من فأول السإلم قبل العرب ملوكا وأما
ذكر ما على بالعربية نإطق من أول وهو يعرب ابنه بعده ملك ثم الذكر المقدم

مآرب بأرض السد بنى الذي وهو سإبأ وسإمي شمس عبد ابنه ثم يشجب ابنه ثم
سإبأ بن حمير ابنه ثم بعيد أمد من السيول إليه وسإاق نإهرا سإبعين إليه وفجر

داود بن سإليمان وتزوجها سإنة عشرين الهدهاد بنت بلقيس ملكت أن إلى
أخدود في ألقاه يتهود ل من وكان نإواس ذو الملك أن إلى السلم عليهما

ملوكا آخر وهو ذوجدن بعده ملك ثم الخدود صاحب له فقيل نإارا مضطرم
سإنة وعشرين ألفين قيل ما على ملكهم مدة وكانإت حمير
حمير ملوكا تاريخ من أسإقم التواريخ جميع في ليس المم تواريخ صاحب قال
أن يزعمون فإنإهم ملوكهم عدد قلة مع سإنيهم عدد كثرة من فيه يذكر لما

اليمن ملك ثم سإنة وعشين ألفين مدة في ملكوا ملكا وعشرون سإتة ملوكهم
للسإلم اليمن صارت ثم ثمانإية الفرس ومن أربع الحبشة من بعدهم
بن يعرب ولد من فهم بن مالك الحيرة بأرض العرب على ملك من أول وكان

عدي بن عمرو وأولهم اللحميون ملكه ثم الكاسإرة قبل ملكه وكان قحطان
للحيرة مالكا واسإتمر المغرور العرب وسإمته النعمان بن المنذر ملكه أن إلى
الحيرة على واسإتولى الوليد بن خالد إليها قدم أن إلى

اليمن من غسان وأصل الشام عرب على للقياصرة عمال غسان ملوكا وكانإت
بن جبلة وآخرهم عمرو بن جفنة منهم ملك من وأول سإبأ بن كهلن ولد من

ملك مدة في اختلف وقد الخطاب بن عمر خلفة في أسإلم الذي وهو اليهم
فهم جرهم وأما ذلك بين وقيل سإنة سإتمائة وقيل سإنة أربعمائة فقيل الغسانإية

العرب من وهم أخبارهم ودرسإت فبادوا عاد عهد على وكانإوا الولى صنفان
جرهم وأخوه اليمن يعرب فملك قحطان ولد من فهم الثانإية جرهم وأما البادية
منهم وتزوج إسإماعيل بهم اتصل الذين وهم الحجاو

ومن الحارث وآخرهم المرار آكل له وقيل عمرو بن حجر كندة ملوكا وأول
على الصنام جعل من أول وهو الحجاز ملك لحى بن عمرو العرب ملوكا
العبادة تلك على العرب واسإتمرت معه وعبدوها العرب فأطاعته وعبدها الكعبة
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ظالم بن والحارث جذيمة ابن وزهير حباب بن زهير ومنهم السإلم جاء حتى
قار ذي يوم ومنها بيانإها في وأطالوا المؤرخون ذكرها أيام ولهم زهير بن وقيس
في وسإلم} وقيل عليه الله {صلى الله رسإول مولد من أربعين سإنة في وكان
ثلثة إلى يرجعون العرب جميع أن خلدون ابن قال أولى والول بدر وقعة عام

إسإماعيل ولد من فهو عدنإان فأما وقضاعة وقحطان عدنإان وهي أنإساب
يقينه إلى يرجع شيء فيه فليس إسإماعيل وبين بينه الذين الباء إل بالتفاق

أحد منهم الرض وجه على فليس انإقرضوا قد إسإماعيل ولد من عدنإان وغير
باب قوله في البخاري كلم ظاهر وهو إسإماعيل ولد من قيل فقد قحطان وأما

إسإحاق ابن قاله حمير من أنإها فقيل قضاعة وأما إسإماعيل إلى اليمن نإسبة
وطائفة والكلبي

يقين إلى فيه يرجع ول الظنون يحيل البعيد والنسب ذلك غير وقيل
المم ذكر

جنس وكل جمع المعنى وفي واحد اللفظ في هو الجماعة المة
بقتلها لمرت المم من أمة الكلب أن لول الحديث وفي أمة الحيوان من

ملة هي وملتهم بالسريانإي وبنيه آدم وكلم المم أقدم هي السريان أمة
يسمونإه كتاب ولهم وإدريس شيث عن دينهم أخذوا أنإهم ويذكرون الصابئين

الكواكب نإزول عند وأعياد يوما ثلثين وصوم سإبع صلوات ولهم شيث صحف
مكان حران بظاهر ولهم مكة ويعظمون أشرافها بيوت المتحيرة الخمسة
قبر والخر شيث قبر أحدهما أن ويزعمون مصر أهرام ويعظمون يحجونإه
إدريس بن صابئ قبر والخر إدريس

الدهر وجه على الديان أقدم الصابئون انإتحله الذي والدين حزم ابن قال
إبراهيم إليهم تعالى الله فبعث الحوادث فيه أحدثوا أن إلى الدنإيا على والغالب

الن عليه نإحن الذي بالدين
كما للروحانإيين التعصب مذهبهم ومدار الحنفية يقاتلون وهم الشهرسإتانإي قال
والجسمانإيين للبشر التعصب الحنفاء مذهب مدار أن

القبط أمة
طوائف بهم فاختلطت مصر بديار سإكناهم وكان نإوح بن حام ولد من وهم

يعبدون الفراعنة تلقب ملوكهم وكانإت صابئية الدهر سإالف في وكانإوا كثيرة
الملك في أمدا وأطولهم العالم أمم أقدم المة وهذه والصنام الهياكل

السإلم صحبهم أن إلى الخليقة لدن من ملوكها إليها وما مصر بملك واختصوا
جميع عليهم غلب وربما الفتح كان ولعهدهم أيديهم من المسلمون فانإتزع بها
والروم والفرس العمالقة مثل أمرهم يستفحل حين المم من عاصرهم من

ملكهم القبط فراجع ظلهم يتقلص ثم أيديهم من مصر على فيستولون واليونإان
السإلم مملكة في انإقرضوا أن إلى هكذا
الفرس أمة

وأقاليم والهواز كرمان منها فارس أرض لها يقال المعمور وسإط ومساكنهم
أرض وهي إيران له يقال الجهات تلك من جيحون دون ما وجميع ذكرها يطول

في اختلف وقد التركا أرض وهو توران له فيقال جيحون وراء ما وأما الفرس
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يافث ولد من وقيل سإام بن أرم ابن فارس ولد من أنإهم فقيل الفرس نإسب
آدم مثل النسل منه ابتدأ الذي عندهم وهو كيومرت ولد من أنإهم يقولون وهم

تقطع خل السإلم غلبة إلى كيومرت من فيهم يزل لم الملك أن ويذكرون عندنإا
وملوكا التركي وفراسإياب الضحاكا تغلب مثل به يعتد ل يسيرة مدد في حصل

والحلم الوافرة العقول لهم وكانإت العالم ملوكا أعظم المم عند الفرس
وهم الملوكا من أحد فيه يلحقهم لم ما المملكة ترتيب من لهم وكان الراجحة

سإاحل هي وأرضهم الجيل ومنهم الجبال سإكان وهم الديلم فمنهم كثيرة فرق
العرب من الكرد أن وقيل شهرزور جبال ومنازلهم الكرد ومنهم طبرسإتان بحر
لها يقال قديمة ملة للفرس وكان العجم أعراب أنإهم وقيل تنبطوا ثم

وسإموه الظلمة من مخلوقا وإلها يزدان وسإموه قديما إلها أثبتوا الكيومرتية
والتحرز النور تعظيم دينهم وأصل إبليس والثانإي الله هو عندهم والول أهرمن

قرى من قرية من زرادشت ظهر حتى النيران عبدوا ولهذا الظلمة من
كلم وولدته زرادشت خلق في ولهم دينه على الفرس فصارت أذربيجان

والظلم النور خالق وأنإه بالفارسإي أرمزد يسمى بآله وقال فيه فائدة ل طويل
والمهرجان والتيركان النوروز منها ورسإوم أعياد ولهم له شريك ل واحد وهو

والكنبهارت والفروردجان
وماء وأرض سإماء من الخليقة من نإوعا الله خلق يوم كل في أن زرادشت زعم

أيام سإتة في العالم خلق فتم وإنإس وحيوان ونإبات
اليونإان أمة

لمولد وسإبعين أربع سإنة ولد اللن اسإمه رجل من نإجموا وهم
صارت ثم وفصاحة شعر أهل وكانإوا ذلك قبل يعلموا ولم السلم عليه موسإى

نإصر بخت زمان في الفلسفة فيهم

وكذلك السلم عليه النبي داود زمن في كان قليس أبيد أن الشهرسإتانإي قال
بعد نإصر بخت فإن سإبق ما يخالف وهذا سإليمان زمن في كان فيثاغورس

القسطنطيني الخليج على كانإت اليونإان وبلد سإنة أربعمائة من بأكثر سإليمان
واسإم القلزم وبحر الروم بحر بين وهو المحيط البحر إلى وغربيه شرقيه من

واللطينيون الغريقيون فرقتان وهم نإيطش بحر القديم في القلزم
جملة من وقيل المحققين من باتفاق الصحيح وهو يافث ولد من أنإهم قيل

الملوكا أعظم من ملوكهم وكانإت النبي يعقوب بن العيص ولد من الروم
يبقى ولم الروم عليهم غلبت حتى كذلك يزالوا ولم الدول أفخر من ودولتهم

الذين بعده من والقياصرة للسإكندر العظمتان الدولتان لهم وكانإت ذكر لهم
مثل عنهم مأخوذة العقلية العلوم وجميع بالشام ملوكا وهم السإلم صبحهم
الرياضي العلم يسمون وكانإوا والرياضية واللهية والطبيعية المنطقية العلوم
واللحون والحساب والهندسإة الهيئة علم على المشتمل وهو مطريا جوهرا

الحكمة محب وتفسيره فيلسوفا يسمى بها العالم وكان ذلك وغير واليقاع
لقمان عن وأخذ نإصر بخت زمن في وكان الملطي تاليس فلسإفتهم ومن

السلم عليهما داود زمن في وكانإا وفيثاغورس وأبيدقليس
ما وقال الملك مقام إلى ووصل الفلك حفيف سإمع أنإه فيثاغورس وزعم

وبقراط صورتها من أبهى شيئا رأيت ول الفلكا حركات من ألذ شيئا سإمعت
وبضع ومائة بألف الهجرة قبل فيكون نإصر  لبخت196 سإنة في ونإجم الحكيم

الوثان وعبادة الشركا عن الناس ونإهى غار في أقام وسإقراط سإنة وسإبعين
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اغتيل حين سإقراط مقام قام اللهي وأفلطون بالسم الحبس في قتل حتى
كبير أفلطون وكان لفلطون تلميذا كان وأرسإطوطاليس كرسإيه على وجلس
له المظلل الرواق تحت ماش وهو الحكمة يعلم كان منازع غير الخليقة حكماء

الشمس حر من
آلف أربعة لعهد ملكه وكان السإكندر زمن في بالمشائين تلميذه فسمى

رومة بناء من نإحوها أو أربعمائة ولعهد الخليقة عهد من وثمانإمائة

ذلك قبل أفلطون فيكون سإنة وثلثون وأربع تسعمائة والهجرة السإكندر وبين
بين يكون فبالتقريب أيضا يسيرة بمدة قبله سإقراط وكذلك يسيرة بمدة

سإنة ألف من أقل والهجرة أفلطون وبين سإنة ألف نإحو والهجرة سإقراط
ملك الذي السإكندر أرسإطو تلمذة ومن أفلطون مشايخ من هو وطيماوس

إلى وتخطاها فارس بلد على واسإتولى الشرق إلى الغرب من المعمور غالب
ملك فور وحاربه أكثرها على فغلب الهند بلد إلى زحف ثم فملكها السند بلد

جميع على وغلب طويلة حروب بعد أسإيرا السإكندر وأخذه فانإهزم الهند
سإنين خمس أرسإطو على يتعلم وأقام والسند الصين بلد وملك الهنود طوائف

ومنهم تلميذه سإائر ينله لم ما الفلسفة من ونإال المبالغ أحسن فيها وبلغ
ومنهم العالم قدم في شبها فيه أورد كتابا وصنف أرسإطو بعد وكان برقلس

ذكره زمانإه في الكواكب رصد الفلك بهيئة عالم رياضي حكيم طيموخارس
سإنة وعشرين بأربعمائة بطليموس قبل وكان المجسطي في بطليموس

زمان بعد كان بالشام الرومي البحر على صور مدينة أهل من وفرفوريوس
من أرسإطو تصانإيف نإقل وفلوطيس أرسإطو كتب مشكلت فسر جالينوس
وفولس العربي إلى خرج منها شيئا أن أعلم ول قال السريانإي إلى الرومي

بالقوابلي ويعرف الجانإيطي
ولسلون بالسإكندرية مقامه وكان له المعانإاة كثير النساء بطب خبيرا كان

كتب شرح ومقسطراطيس لها وينتصر أفلطون فلسفة يقرى المتعصب
الفلك علم في إماما كان السإكندري ومنطر العربي إلى وأخرجها أرسإطو
الكواكب ورصدا الرصد آلت وأحكما بالسإكندرية وافطيمن هو واجتمع

ومورطس سإنة وسإبعون وإحدى خمسمائة بنحو بطليموس قبل وكانإا وحققاها
على تسمع آلة وهي بالرغون المسماة اللة في كتابا صنف وحيل رياضة له

وغيره البول كتاب وله بقراط تلمذة من حمص أهل من ومغنس ميل سإتين
ومثروديطوس

وأما الدوية بتجربة معتنيا وكان باسإمه يسمى معجونإا ركب طبيبا كان
الروم زمن في وكانإا اليونإان زمان عن متأخر فزمانإهما وجالينوس بطليموس

الخر من قريب وأحدهما
ورصد بطليموس رصد بين وكان بقليل جالينوس على مقدما بطليموس وكان

للهجرة مائتين سإنة بعد المأمون رصد وكان سإنة وتسعون سإتمائة المأمون
وبين بالتقريب سإنة وتسعون أربعمائة بطليموس ورصد الهجرة بين فيكون

بالتقريب كله وذلك بقليل سإنة أربعمائة من أكثر والهجرة جالينوس
في مبرزا حكمته مع كان غورس انإكيثا اليونإانإين حكماء ومن خلدون ابن قال
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عليه إيفاده من فامتنع اليونإان ملك إلى الفرس ملك بهمن به وبعث الطب علم
بصقلية ومات السلم عليه عيسى لعهد جالينوس تلميذته من وكان به ضنانإة
أيام في وكان باسإمه المسمى السإتقصاءات كتاب صاحب اقليدس بها ودفن
بل اقليدس كتاب مخترع هو وليس ببعيد أرسإطو بعد يكن ولم البطالسة ملوكا

بين وكان وحققها الكواكب رصد ابرخس ومنهم ومحققه ومحرره جامعه هو
بالتقريب فارسإية سإنة وثمانإون وخمس مائتان بطليموس ورصد رصده

اليهود أمة
وكان الخليل إبراهيم بن إسإحاق بن يعقوب إسإرائيل بنو وإنإما إسإرائيل بنو هم

السإباط وهم ابنا عشر اثنا لسإرائيل
من كثيرا لن منهم أعم اليهود وأمة السإباط أولد هم إسإرائيل بني وجميع
بني من يكونإوا ولم يهودا صاروا وغيرهم والفرس والروم العرب أجناس

فيقال اليهود اسإم وأما فيها دخيل وغيرهم الملة هذه في الصل هم إسإرائيل
أي إليك هدنإا أنإا موسإى لقول السإم هذا لزمهم وإنإما وتاب رجع أي الرجل هاد

رجعنا
هؤلء سإمي وإنإما بشيء ذلك ليس الباقية الثار في البيروتي وقال

هو وهذا قلت بالمهملة المعجمة وأبدلت السإباط أحد يهوذا إلى نإسبة باليهود
كثيرة فرقا اليهود وافترقت عبرانإية والتوراة عربي القرآن لن الصواب

النصارى أمة

من منهم شتى مذاهب الكلمة تجسد في ولهم السلم عليه المسيح أمة وهم
قال من ومنهم المشف الجسم على النور إشراق الجسد على أشرقت قال

اللهوت تدرع قال من ومنهم الشمعة في النقش انإطباع فيه انإطبعت
بالماء اللبن ممازجة المسيح جسد الكلمة مازجت قال من ومنهم بالناسإوت

اثنتين على وافترقت وصلبوه اليهود قتلته المسيح أن على النصارى واتفقت
واليعقوبية والنسطورية الملكانإية فرق ثلث كبارهم فرقة وسإبعين

مثل والمطارنإة للمسلمين المذاهب أصحاب الئمة بمنزلة للنصارى والبطاركة
بمنزلة والجاثليق القراء بمنزلة والقسيسون المفتين مثل والسإاقفة القضاة
ومن المساجد وقومة المؤذنإين بمنزلة والشمامسة الصلة في يؤم الذي المام

وعيد والسلقا الحد ويوم الفصح وعيد الصلبوت وجمعة الشعانإين أعيادهم
والميلد الصليب وعيد والدنإح البنديقسطي

من خروجه وقت إلى ولدته من المسيح أخبار يتضمن كتاب فهو النإجيل وأما
بالعبرانإية بفلسطين كتبه متى وهم أصحابه من نإفر أربعة كتبه العالم هذا

اليونإانإية باللغة بالسإكندرية كتبه ولوقا الرومية باللغة الروم ببلد كتبه ومرقوس
أمة النصارى دين في الداخلة المم ومن أيضا باليونإانإية بافسس كتبه ويوحنا
آخرهم عن تنصروا حتى عليه وحملهم قسطنطين تنصر حتى صابئة كانإوا الروم

والجراكسة الكرج أصل وكان والبلغار والروم الرمن فهي النصارى أمم وأما
ايلي الروم جهات في القاطنون المسلمون وأما مسلمون الن أنإهم إل نإصارى

العثمانإية الممالك من وغيرها وبغداد وحلب سإوريا في ويوجد نإصارى فأصلهم
في النصارى وبقية العربية ولغتهم نإصارى

أعني والنإكليز الجرمانإيون منهم مختلفة أمم وهم وغيرهما وأميريكا أوروبا بلد
هم والنإكليزيون وغيرهم والروس والطليانإيون والفرنإساويون البريطانإيون
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الهند سإلطنة على الن المسئولون
الهند أمة

واليهودية الباسإومية منهم والنحل الملل في الشهرسإتانإي ذكرها كثيرة فرق
العلم أهل وهم الفكرة أصحاب البراهمة ومنهم النار وعباد الصنام وعبدة
وللهند والعجم الروم منجمي طريقة تخالف طريقة على والنجوم بالفلك
يتوارثون أصنام ولهلها البحر عن منقطعة وهي قنوج مملكة منها ممالك
خاوية اليوم وهي الفدا أبو قاله سإنة ألف مائتي نإحو لها أن ويزعمون عبادتها

قيل ما ولنعم بالمس تغني لم كأن عروشها على
دراسإة معالم ورأيت
السبل مزاولة رسإمته
ما الربع رسإوم وسإألت

الزل سإابقة بك فعلت
لنا الله قال فأجابت
الغفل جهة من وسإؤالك

نإداولها اليام تلك
رجل على لهن مكث ل

منذ منها خرجنا حتى تقريبا سإنة ثلثمائة منذ آبائنا موطن هي البلدة هذه وكانإت
إحدى سإنة وهي اليام هذه في نإعيش وبها بهوبال ببلذة ونإزلنا نإعد لم ثم أعوام

في وهي الكثرة نإهاية في الهند بحر وجزائر هجرية وألف ومائتين وتسعين
أكثر قد ومحاربات وأيام وكوائف ملوكا ولها الممالك هذه قبالة البحر

حجج كتابنا في فتوح وخبر حالها من طرفا ذكرنإا وقد الكلم فيها المصنفون
وتعلمها مجرياتها معظم على تطلع أن شئت فإن القيامة آثار في الكرامة
وهو التوفيق وبالله الزمان ذلك قبل مثله يؤلف لم كتابا تجده إليه فارجع

المستعان
السند أمة

إلى البر في ومنها اللن بلد لها ويقال البحر جانإب على منها الهند غربي وهم
المدن ومن رتبيل لها يقال السند ملك من وكل الحبل جانإب
ثم عليها غالبين المسلمون وكان قشمير الثانإي ومن والمنصورة ملتان الول

بل عام مائة منذ والنصرانإية البريطانإية من الكفار أيدي في والهند هي صارت
ذلك من أزيد
السودان أمم

الحيات يعبد من ومنهم مجوس فمنهم مختلفة وأديانإهم حام ولد من هم قيل
وهي خصال بعشر يختصون أنإهم جالينوس عن روي وقد أوثان صاحب ومنهم
السإنان وتحدد الشفتين وغلظ المنخرين وانإتشار اللحى وخفة الشعر تفلفل
الطرب وكثرة الذكر وطول والرجلين اليدين وتشقق اللون وسإواد الجلد ونإتن
طويلة بلد وهي البحر وبينهما الحجاز تقابل وبلدهم الحبش أممهم أعظم ومن

الذي الحكيم لقمان أن ويقال النوبة ومنهم الخصيان أفخر وخصيانإهم عريضة
حمامة بن وبلل المصري النون ذو ومنهم النوبة من السلم عليه داود مع كان
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عراة السواد شديدو وهم البجا وسإلم} ومنهم عليه الله {صلى الرسإول مؤذن
وبلدهم الدمادم ومنهم للتجار مرافقة وحسن أمن أهل وهم الوثان يعبدون

كما فيهم وقتلوا عليهم خرجوا السودان تتر وهم الزنإج بلد فوق النيل على
أشد وهم الزنإج ومنهم أديانإهم في مهملون وهم المسلمين مع للتتر جرى

على وهم التكرور ومنهم وقساوة بأس وأهل الوثان يعبدون سإوادا السودان
غانإة ومدينة مالك مذهب على وهم الكانإم ومنهم ومسلمون كفار النيل غربي

المغرب جنوب أقصى في وهي السودان مدن أعظم من هي
الصين أمم
طول شهرين مسيرة من أكثر المغرب إلى المشرق من عريضة طويلة بلد هي

وقيل الشمال في ومأجوج يأجوج سإد إلى الجنوب في الصين بحر من وعرضا
الصين وأهل السبعة القاليم على يشتمل حتى طولها من أكثر عرضها أن

قصار وهم الصناعات في الناس وأحذق عدل وأكثرهم سإياسإة الناس أحسن
نإيران وأهل أوثان وأهل مجوس مختلفة مذاهب أهل الرؤوس عظام القدود

جمدان لها يقال الكبرى ومدينتهم
وليس الشرق حهة من العمارة نإهاية هو الصين صين له ويقال القصى والصين

السيلى لها يقال العظمى ومدينته المحيط البحر غير وراءه
كنعان بني
اسإمه وسإام به نإوح بن سإام لسكنى شاما الشام سإمي وإنإما الشام أهل هم

نإوح ابن حام ابن هو كنعان بنو به تشاءمت وقيل بالمعجمة شام بالعبرانإية
البربر وهم المغرب إلى طائفة منهم وسإار

البربر أمة

ولد من أنإهم يزعمون وهم حام ولد من أنإهم فقيل كثيرا اختلفا فيهم اختلف
منهم وزنإاتة الحميري أفريقس ولد من أنإها تزعم منهم وصنهاجة عيلن قيس
حام بن مازيع ابن كنعان ولد من انإهم والصح لخم من أنإها تزعم
قتل أن إلى جالوت يلقب كنعان بني ملك من كل وكان جالوت ملكهم قتل ولما
المغرب بلد طائفة منهم وقصدت كنعان بنو تفرقت ملوكهم آخر جالوت داود

وصنهاجة كتامة منهم جدا كثيرة البربر وقبائل البربر وهم البلد تلك وسإكنوا
غير لسان ولهم الصحارى سإكنى في العرب مثل وهم وبرغواطة والمصامدة

ل حتى فروعها وتختلف واحدة أصول إلى ترجع ولغاتهم سإعيد أبو قال العربي
بترجمان إل تفهم
عاد أمة
من وأول باليمن متصلة الحقاف وبلدهم نإوح بن سإام ولد من عاد ولد من هم

صحارى في أرم مدينة بنى الذي هو شدادا إن الزمخشري قال شداد منهم ملك
لما الجنة بها يحاكي والزبرجد الياقوت وأسإاطين الذهب بصخور وشيدها عدن
بن وذكر عاد بن أرم هو هذه أرم بانإي أن ويقال وعتوا منه طغيانإا وصفها سإمع
انإتهى الكبر عاد بن شداد بن أرم هو البيهقي عن سإعيد

وإنإما القصاص خرافات من هذا وإنإما ارم اسإمها مدينة هناكا ليس أنإه والصحيح
العماد ذات ) إرم تعالى قوله في المذكورة وأرم المفسرين ضعفاء ينقله

حتى عظيمة آثار الرض في لهم وكان وبطش قوة ذوي وكانإوا البلد ل ( القبيلة
لعلكم مصانإع وتتخذون تعبثون آية ريع بكل ) أتبنون السلم عليه هود لهم قال

ما وجميع ذكرهم في الختلف كثر ( وقد جبارين بطشتم بطشتم وإذا تخلدون
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للصحة قريب غير مضطرب ذلك من ذكروا
العمالقة أمة
والجسمان الطول في المثل يضرب بهم سإام بن لوذ بن عمليق ولد من هم

وأهل بالشام جماعة منهم وكان الحرم إلى تحولوا ثم اليمن من بصنعاء نإزلوا
فراعنة منهم وكان فأفناهم يوشع ثم موسإى قاتلهم الذين وهم البحرين عمان
النواحي وتلك وخيبر يثرب ملك ومن والكنعانإيون مصر
العرب أمم

الملل في الشهرسإتانإي ذكرها مختلفة مذاهب ولهم أصناف الجاهلية العرب
أما ومستعربة وعاربة بائدة أقسام ثلثة إلى المؤرخون وقسمهم والنحل
وهم عهدهم لتقادم أخبارهم تفاصيل عنا ذهبت الذين الول العرب فهم البائدة

وأما أخبارهم ودرسإت فبادوا عاد عهد على وكانإت الولى وجرهم وثمود عاد
ولقنها بالعربية يتكلم كان قحطان أن وثبت قحطان ولد من فهم الثانإية جرهم

في يكن ولم المستعربة العرب سإموا ولذلك بنيه لغة فكانإت قبله الجيال عن
أخوه كان وكذلك بالعربية يتكلم من إليه السلم عليه نإوح لدن من قحطان آباء
فتعلم إبراهيم بن إسإماعيل جاء أن إلى بالعجمية يتكلمون إنإما وبنوه قانإع

بالعرب المسمون الثالثة الطبقة أهل وهم بنيه لغة فكانإت جرهم من العربية
القليل إل البائدة العرب ذكر من يبق ولم للعرب التابعة

العاربة العرب وأما

نإوح قوم بعد من المم أقدم المة وهذه قحطان ولد من اليمن عرب فهم
الخليقة من العرب أجيال وأول الرض في وآثارا قوة وأشدهم قدرة وأعظمهم

لتطاول عليها اطلعنا يمتنع قبلهم من الماضية القرون أخبار لن سإمعناه فيما
إليهم الله بوحي النإبياء من ويؤثر الكتاب علينا يقصه ما إل ودروسإها الحقاب

عند المعتمد كان ولذلك السإتاذ فمقطع الزلية الخبار من ذلك سإوى وما
ما أو القدمين النإبياء قصص في القرآن آية به تنطق ما أخبارهم في الثبات

ينقلون وحروبهم دولهم وذكر أخبارهم من تفسيرها في المفسرين زعماء ينقله
هاجر ممن سإمعوه أو الصحابة عن أخذوا الذين التابعين من السلف عن ذلك
فيما المنزلة الصحف أقدم التوراة أهل وعلمائهم اليهود أحبار من السإلم إلى

بدء وكتب القصص وأسإاطير المفسرين حطام من ذلك سإوى وما علمناه
كتاب مثل تأليف العلماء لمشاهير وجد وإن منه شيء على نإعول فل الخليقة

على وجروا القصاص منحى فيها نإحوا فإنإما للكسائي البدء و للطبري الياقوتية
التعويل ينبغي فل بها الوثوق لنا ضمنوا ول الصحة فيها يلتزموا ولم أسإاليبهم

في ذكر لها يقع لم وإن العرب من الجيل هذا وأخبار وشأنإها وتتركا عليها
وأوعى عصرا إليهم أقرب الكتاب أهل بين من إسإرائيل بني أن إل التوراة

الجيل هذا لخبار منهم المهاجرة نإقل يعتمد فلذلك لخبارهم
ودول ملوكا لهم كان نإقل ما على المم هذه إن ثم

المستعربة العرب وأما
السلم عليهما إبراهيم بن إسإماعيل ولد فهم
بالحجاز مساكنهم وكانإت جرهم بنو العاربة ومن
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وكان سإبأ سإمي السبي الغزو أكثر فلما شمس عبد سإبأ واسإم سإبأ بنو ومنهم
أولد عدة له

سإبأ ولد من التبابعة وملوكها اليمن عرب قبائل وجميع وكهلن حمير منهم
عمران خل سإيأ بن حمير ولد من اليمن تبابعة وجميع المذكور

سإبأ بن حمير بني سإبأ بن كهلن ولد من فأنإهما مزيقيا وأخيه
 اليمن ملوكا التبابعة ومنهم

الجاهلية في نإزلوا كلب بنو قضاعة ومن الشحر لبلد مالكا وكان قضاعة ومنهم
الشام وأطراف وتبوكا الجندل دومة

عليه الله {صلى الله رسإول مولى الكلبي حارثة بن زيد أبو حارثة ومنهم
وسإلم}
جهة من الشمالي الحجاز بأطراف منازلهم وكانإت وجهينة وبهراء بلى ومنهم

كهلن بني وشعبا عذرة وبنو نإهد وبنو سإليخ وبنو جدة بحر
ومذحج وطيء الزد وهي سإبعة فيها والمشهور كثيرة أحياء منهم وصار

يثرب أهل والخزرج والوس الغسانإية الزد ومن وأنإمار ومولد وكندة وهمذان
فهؤلء وغافق وعتيك ودوس وبارق وخزاعة النإصار هم منهم والمسلمون

زالت وما يمانإية أنإها والكثر والرئاسإة البيت سإدانإة لخزاعة وحصل الزد بطون
مكة إلى بها وأرسإل كلب بن قصي أخذها حتى فيهم
غير من عليكم رددتها قد إسإماعيل أبيكم بيت مفاتيح هذه قريش معاشر وقال
مكة من وأخرجها خزاعة على قصي وظهر ظلم ول عار

وسإلم} عليه الله {صلى الله رسإول غزاهم الذين المصطلق بنو خزاعة ومن
دولة لهم وكانإت تهامة على المظلة الشروات إحدى دوس بنو وسإكنت
اسإمه أن والكثر اسإمه في واختلف هريرة أبو الدوس ومن العراق بأطراف

عامر بن عمير
وغافق عتيق وأما

الجلندي بنو الزد ومن الزد ولد من وهم السإلم في مشهورتان فقبيلتان
في عمان ملك وانإتهى عمان منهم ملك من لكل لقب والجلندي عمان ملوكا

بن عمرو يد على عمان أهل مع وأسإلما الجلندي ابني وعبد حبقر إلى السإلم
العاص
طيء بجبل فعرفا وسإلمى أجأ جبلي في الحجاز بنجد طيء ونإزلت

بضم سإدوس وهي وسإلمان وبولن ونإبهان جديلة بطون ومن هذا يومنا إلى
وسإلم} زيد عليه الله {صلى الله رسإول وسإماه الخيل زيد طيء ومن السين
الشتر ومنهم النخع أيضا مذحج بطون ومن بالكرم المشهور طيء وحاتم الخير

وسإلم} ثم عليه الله {صلى الله رسإول صاحب حارث بن مالك واسإمه النخعي
طالب أبي بن علي
الكذاب السإود قبيلة وهي وعنس الحسين قاتل أنإس بن سإنان النخع ومن
الله رسإول صاحب ياسإر بن عمار رهط أيضا وعنس باليمن النبوة ادعى الذي

وسإلم}  عليه الله {صلى
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تلي باليمن كندة وبلد والسإلم الجاهلية في صيت كهلن بني من ولهمدان

قتله الذي وهو طالب أبي بن علي صاحب عدي بن حجر ومنهم حضرموت
والسكون السكاسإك كندة ومن شريح القاضي ومنهم صبرا معاوية

وحصين عنه الله رضي بكر أبي بن محمد قاتل خديج بن معاوية السكون ومن
مدينة بظاهر الحرة وقعة نإوبة يزيد جيش صاحب صار الذي السكونإي نإمير بن

جبال من زبيد جانإب إلى بلدهم مراد وسإلم} وبنو عليه الله {صلى الرسإول
الله عبد ابن جرير رهط هي وبجيلة وخثعم بجيلة وهما فرعان والنإمار اليمن

ومنهم سإبأ بي عمرو وسإلم} بني عليه الله {صلى الله رسإول صاحب البخلي
{صلى الله رسإول صاحب الداري تميم رهط الدار بنو لخم ومن عدي بن لخم
ملوكا دول أعظم من دولتهم وكانإت الحيرة ملوكا وسإلم} والمناذرة عليه الله

الشعري موسإى أبي رهط وهم الشعريون لهم ويقال اشعر بني وجذام العرب
الشام إلى خرجت اليمانإية القبائل من هم عاملة بنو قيس بن الله عبد واسإمه

عاملة بجبل يعرف هناكا جبل في دمشق من بالقرب ونإزلوا العرم سإيل عند
المستعربة العرب

لم إسإماعيل لن المستعربة لهم وقيل الخليل إبراهيم بن إسإماعيل ولد هم
إلى مكة إسإماعيل سإكنى فمن العربية في دخل ثم عبرانإية بل عربية لغته تكن

سإنة وتسعون وثلث وسإبعمائة ألفان الهجرة
ولدا عشر إثنى له وولدت إمرأة منهم إسإماعيل فتزوج جرهم قبائل هناكا وكان
دفن بمكة إسإماعيل مات لما ثم بالحجر ودفنت هاجر وماتت قيذار منهم ذكرا
أيضا بالحجر معها
وبين جرهم بين الحجاز على الملك أمر في كثيرا اختلفا المؤرخون اختلف وقد

وسإدانإتها الكعبة ومفتاح جرهم في الحجاز على الملك كان قائل فمن إسإماعيل
له وعقدوا جرهم أخوالهم توجته قيذار أن قائل ومن إسإماعيل ولد يد في

بالحجاز عليهم الملك
حتى خلف بغير إسإماعيل بني مع فكانإت ومفاتيحه الحرام البيت سإدانإة وأما

على ويدل لجرهم بعده السدانإة فصارت إسإماعيل ولد من نإابت إلى ذلك انإتهى
منها التي قصيدته من الجرهمي الحارث بن عامر قول ذلك
 نإابت بعد من البيت ولة وكنا

ظاهر والمر البيت بذاكا نإطوف
الصفا إلى الحجون بين يكن لم كأن

سإامر بمكة يسمر ولم أنإيس
فأبادنإا أهلها كنا نإحن بلى

العواثر والجدود الليالي صروف
وفيه إسإماعيل بن نإبت وقيل نإابت ويقال نإبت ولحمل حمل ابنه لقيذار ولد ثم

ثم أد وله أدد وله اليسع له وولد الهميسع له ولد ثم سإلمان لنبت ثم كثير خلف
عمود على مضر منهم أربعة ولنزار نإزار ولمعد معد له وولد عدنإان لد ولد

ويضرب مامة بن كعب ومنه إياد أولهم عنه خارجون وثلثة النبوي النسب
المثل بفصاحته ويضرب سإاعدة بن وقس المثل بجوده

جديلة ومن وعنزة جديلة ولسإد وضبيعة أسإد ربيعة ومن الفرس ربيعة والثانإي
والمرقشان وطرفة ومرة شيبان بنو بكر ومن وتغلب بكر وائل ومن وائل

حنيفة وبنو والصغر الكبر
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القارظان عنزة ومن خيبر أهل وهم عنزة بنو أسإد ومن الكذاب مسيلمة ومنهم
واللهازم السدوس أسإد ومن القيس عبد وبنو والعجل ولجيم النمر ربيعة ومن

الجهات بتلك بنوه فتناسإل اليمن إلى ومضى أنإمار والثالث
له وولد النسب عمود على الياس لمضر ولد ثم اليمانإية العرب من وحسبوا

إلياس أخو هو بل وقيل كلبه أو فرسإه وعيلن عيلن قيس عنه خارجا
هوازن قبائل ولده فمن عظيما أمرا الكثرة من المذكور لقيس الله جعل وقد

ومنهم كلب وبنو رضيعا وسإلم} فيهم عليه الله {صلى الله رسإول كان الذين
وبنو وغيرهما وقرواش المقلد الموصل ملوكا ومنهم وعقيل حلب أصحاب

وخفاجة وصعصعة عامر

وبكر وبنو وجشم ربيعة وبنو الن وإلى قديم من العراق إمرة لخفاجة زالت وما
الطائف أهل وهم ثمود بقايا من وقيل اياد من ثقيفا أن وقيل وثقيف هلل وبنو
وبنو ذبيان وبنو وسإليم وأشجع عبس وبنو وغطفان ومازن وباهلة نإمير وبنو

على مدركة للياس ولد ثم ثقيف قبل الطائف نإزلوا وعدوان والنابغة فزارة
إلى وطابخة مدركة ينسب وبعضهم طابخة عنه خارجا له وولد النسب عمود
تميم بنو منهم قبائل طابخة من وصار حلوان بنت ليلى واسإمها خندف أمهما

وله النسب عمود على خزيمة لمدركة ولد ثم مزينة وبنو ضبة وبنو والرباب
صاحب مسعود ابن منهم الهذليين قبائل جميع ومنه هذيل النسب عن خارجا
النسب عمود على كنانإة لخزامة وسإلم} وولد عليه الله {صلى الله رسإول
ومن القارة لهما ويقال وديش عضل الهون ومن وأسإد الهون النسب وخارج

له وكان النضر النسب عمود على لكنانإة وولد وغيرهما ودودان الكاهلية أسإد
وعامر وعمرو مناة وعبد ملكان وهم النسب عمود على ليسوا أخوة عدة

ومالك
الحارث وبنو ليث وبنو الدئل ومنه بكر وبنو ذر أبي رهط غفار بنو مناة عبد ومن
مالك ومن العامريون عامر ومن العمريين عمرو ومن ضمرة وبنو مدلج وبنو
الحبشة من أنإهم ظن من وغلط الحابيش كنانإة بطون ومن فراس بنو

النضر وأما
مالك لنضر وولد سإنذكره الذي فهر بنو هم قريشأ أن والصحيح قريش إنإه فقيل
عمود على فهر لمالك ولد ثم غيره ولد له يشتهر ولم النسب عمود على

ولده من يكن لم ومن قرشي فهو ولده من كان من فكل قريش وهو النسب
قرشيا فليس
القرش لها يقال البحر دواب من بدابة له تشبيها لشدته قريشا سإمي وقيل
البيت على اسإتولى لما كلب بن قصي أن وقيل وتقهرهم البحر دواب تأكل

وعلى الحرم حول جمعهم أي قرشهم لن قريشا سإموا فهر بني أشتات وجمع
النسب عمود على غالب لفهر وولد نإفسه لفهر ل فهر لبني اسإما يكون هذا

والحارث وهما محارب هم ولدان عنه خارجا له وولد
أحد الجراح بن عبيدة أبو ومنهم الخلج بنو الثانإي ومن محارب بنو الول فمن

 المبشرة العشرة
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الناقص وهو الردم تيم النسب وخارج النسب عمود على لؤي لغالب ولد ثم
الخمسة وأخوته النسب عمود على كعب وهم أولد سإتة للوى ولد ثم الذقن

ولكل وأسإامة وعامر والحارث وخزيمة سإعد وهم النسب عمود لمن خارجون
منهم الحارث خل إليه ينسبون ولد
بنو الول فمن وعدي هصيص عنه وخارجا النسب عمود على مرة لكعب ولد ثم

سإهم وسإلم} وبنو عليه الله {صلى الله رسإول عدو خلف بن أمية ومنهم جمح
بن وسإعيد الخطاب عمر ومنهم عدي بنو الثانإي ومن العاص بن عمرو ومنهم

العشرة من زيد
ويقظة تيم النسب وخارج كلب النسب عمود على لمرة ولد ثم

ونإسب مخزوم بنو الثانإي ومن العشرة من وطلحة الصديق بكر أبو الول فمن
النسب عمود على قصي لكلب ولد ثم هشام بن جهل وأبي الوليد بن خالد
زهرة بنو ومنه زهرة عنه خارجا له وولد

الله {صلى الرسإول أم آمنة ونإسب العشرة أحد وقاص أبي بن سإعد ونإسب
وهو قريش في عظيما قصي وكان عوف بن الرحمن عبد وسإلم} ونإسب عليه
مجدهم وائل قريشا جمع الذي وهو خزاعة من الكعبة مفاتيح ارتجع الذي

العزى وعبد الدار عبد عنه والخارج النسب عمود على مناف عبد لقصي ولد ثم
العداوة شديد وكان الحارث بن النضر الثانإي ومن الحجبة شيبة بنو الول فمن

عليه الله {صلى الله رسإول وسإلم} وقتله عليه الله {صلى الله لرسإول
خويلد بنت وخديجة العشرة أحد العوام بن الزبير ومنهم بدر يوم وسإلم} صبرا

نإوفل بن وسإلم} وورقة عليه الله {صلى النبي زوج
والمطلب شمس عبد عنه وخارجا هاشم النسب عمود على مناف لعبد وولد

ونإوفل
سإفيان أبي بن ومعاوية عفان بن عثمان ومنهم أمية بنو ومنه أمية الول فمن

الله رسإول وقتله معيط أبي بن وعقبة ربيعة بن وعتبة العاص بن وسإعيد
بدر يوم وسإلم} صبرا عليه الله {صلى

ولد ثم النوفليون نإوفل ومن الشافعي المام ومنهم المطلبيون المطلب ومن
لعبد وولد غيره ولد له يعلم ولم النسب عمود على المطلب عبد الهاشم

الله رسإول أعمام جميع عنه خارجا له وولد عبدالله النسب عمود على المطلب
والغيداق لهب وأبو طالب وأبو والعباس حمزة وسإلم} وهم عليه الله {صلى

صغيرا درج وقم والوبير وضرار والمقوم والحارث حجل هو يقول من ومنهم
الكعبة وعبد

رسإول محمد الله لعبد ولد ثم المقوم هو الكعبة عبد الذي أن يقول من ومنهم
الفيل عام وسإلم} في عليه الله {صلى الله
الملك صار فلما حمير بعد اليمن ملكوا الحبشة أن الكامل في الثير ابن قال
ويبطل إليها العرب حج يصرف أن وقصد عظيمة كنيسة بني منهم أبرهة إلى

أبرهة فغضب الكنيسة تلك في وأحدث العرب من شخص فجاء الحرام الكعبة
فلما الكعبة ليهدم فيل عشر ثلثة معه كان وقيل الفيل ومعه بجيشه وسإار لذلك
أهليها أموال فساق مكة إلى مقصود ابن السإود بعث الطائف إلى وصل

بل الحرب أقصد لست لهم وقال قريش إلى أبرهة وأرسإل أبرهة إلى وأحضرها
الكعبة لهدم جئت
بيته فهو عنه منع فإن الله بيت هذا حربه نإريد ما والله المطلب عبد فقال
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دفع من عندنإا ما فوالله بينه خل وإن وحرمه
قالوا المطلب لعبد اسإتؤذن فلما إليه أبرهة رسإول مع عبتدالمطلب انإطلق ثم

معه وجلس سإريره عن ونإزل وأكرمه أبرهة له فآذن قريش سإيد هذا لبرهة
إنإي أبرهة فقال له أخذت التي أباعره المطلب عبد فذكر حاجته في وسإأله

المطلب عبد فقال دينك هي التي الكعبة أخرب ل أن مني تطلب أنإك أظن كنت
فأخذها عليه أباعره برد أبرهة فأمر يمنعه رب وللبيت فاطلبها الباعر رب أنإا

فيله قبل كلما بقي لدخولها وتهيأ مكة أبرهة قارب ولما قريش إلى وانإصرف
مكة

قبلوه فإذا يسر ولم الرض إلى نإفسه ويرمي ينام محمودا الفيل اسإم وكان
أمثال أبابيل طيرا عليهم الله أرسإل إذ كذلك هم وبينما يهرول قام مكة غير

مثل وهي بها فقذفتهم ورجليه منقاره في أحجار ثلثة طائر كل مع الخطاطيف
أرسإل ثم أصابت كلهم وليس هلك إل منهم أحدا يصب فلم والعدس الحمص

يبتدر اليمن إلى أبرهة مع هاربا سإلم والذي البحر في فألقاهم سإيل تعالى الله
جسده في أبرهة وأصيب منهل ولى منهم بكل يتساقطون وصاروا الطريق

خرجت ذلك جرى ولما ومات كذلك صنعاء إلى ووصل أعضاؤه وسإقطت
بعده ملك أبرهة هلك ولما كثيرا شيئا أموالهم من وغنموا منازلهم إلى قريش

اليمن العجم أخذت ومنه مسروق أخوه ثم يكسوم ابنه
إل هنا السإلمية التواريخ من نإذكر ول القديمة التواريخ آخر وهو الكلم انإتهى
العلم أهل لن النبوية الهجرة وسإلم} وذكر عليه الله {صلى الله رسإول مولد
لكل متيسرة شهيرة كثيرة وهي فيها والتأليف الجمع أكثروا قد المسلمين من

الكرامة حجج كتاب في منها طرفا ذكرنإا وقد السإلم بلد من بلد كل في واحد
القيامة آثار في

وسإلم} عليه الله {صلى الله رسإول مولد
أبوه وكان سإنة وعشرين بخمس الفيل قبل ولدته وكانإت الله عبد فهو أبوه أما
وسإلم} عليه الله {صلى الله ولرسإول بها فمات بيثرب فمر له يمتار بعثه قد

في ودفن قلئل بأشهر مهلكه بعد وولد حمل كان وقيل شهرين

دفن وقيل المطلب عبد أخوال وهم العدوي سإراقة بن إبراهيم بن الحارث دار
وجميع وأعفهم أولده أحسن كان لنإه يحبه أبوه وكان النجار ببني النابغة بدار

أيمن أم وكنيتها بركة اسإمها حبشية وجارية أجمال خمسة الله عبد خلفه ما
وسإلم} عليه الله {صلى الله لرسإول حاضنة وهي
مناف عبد بن وهب بنت  فهيوسإلم} عليه الله {صلى الله رسإول أم آمنة وأما
الثنين وسإلم} يوم عليه الله {صلى الله رسإول فولدت كلب بن زهرة بن

قدوم وكان الفيل عام من الول ربيع من خلون ليلة عشرة لثنتي وقيل لعشر
من والربعون الثانإية السنة وهي السنة تلك من المحرم منتصف في الفيل
السإكندر لغلبة وثمانإمائة وثمانإين إحدى سإنة وهي أنإوشيروان كسرى ملك
عبد جده وكفله نإصر لبخت عشر وسإت وثلثمائة ألف سإنة وهي دارا على

سإعد بني في فاسإترضع الرضاعة له والتمس ورائه من الله وكفالة المطلب
علمات فيه يتوسإمون أهله وكان ذؤيب أبي بنت حليمة أرضعته هوازن بني من
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الله من والكرامات الخير
وسإلم} عليه الله {صلى الله رسإول ولدة من السابع اليوم وفي البيهقي قال
المطلب عبد يا قالوا أكلوا فلما قريشا له ودعا عنه المطلب عبد جده ذبح

فيم قالوا محمدا سإميته قال سإميته ما وحهه على أكرمتنا الذي هذا ابنك أرأيتك
السماء في تعالى الله يحمده أن أردت قال بيته أهل أسإماء عن به رغبت
الله رسإول ولد قال بالعباس المتصل بسنده أيضا وروي الرض في وخلقه
مسرورا وسإلم} مختونإا عليه الله {صلى

شأن هذا لبني ليكونإن وقال عنده وحظي جده فأعجب قال
الله رسإول فيها ولد التي الليلة كانإت لما قال المخزومي هانإي عن أيضا وروي

عشرة أربع منه وسإقطت كسرى إيوان وسإلم} ارتجس عليه الله {صلى
سإاوة بحيرة وغاضت عام بألف ذلك قبل تخمد ولم فارس نإار وخمدت شرفة
قد عرابا خيل تقود صعابا إبل منامه في الفرس قاضي وهو الموبذان ورأى

واجتمع ذلك أفزعه كسرى أصبح فلما بلدها في وانإتشرت دجلة قطعت
الموبذان فقال هذا يكون شيء أي كسرى فقال رأى ما عليه فقص بالموبذان

بن النعمان إلى كسرى فكتب أمر العرب جهة من حدث يكون بما عالما وكان
 فوجه بعد أما المنذر

حنان بن عمرو بن المسيح بعبد فوجه عنه أسإأله أن أريد بما عالم برجل إلي
ذلك علم له فقال وغيره اليوان ارتجاس من كان بما كسرى فأخبره الغسانإي

إليه فاذهب كسرى قال سإطيح له يقال الشام مشارف يسكن لي أخال عند
وقد سإطيح على قدم حتى المسيح عبد فسار عنده ما بتأويل وأتني وسإله
المسيح عبد يا قال ثم عينيه سإطيح ففتح محياه عليه فسلم الموت على أشفى

وادي وفاض فارس نإار وخمدت الهراوة صاحب وظهر التلوة كثرت إذا
ملوكا منهم يملك شاما لسطيح بالشام فليس سإاوة بحيرة وغاضت السماوة
وقدم مكانإه سإطيح قضى ثم آت آت هو ما وكل الشرفات عدد على وملكات

أربعة منا يملك أن إلى فقال سإطيح بقول وأخبره كسرى على المسيح عبد
أن العقد في وذكر سإنين أربع في عشرة منهم فملك أمور كانإت ملكا عشر

بطنه الملكين شق حديثه من وكان معد بن نإزار زمن على كان سإطيحا
لرابعة وذلك بالثلج وقلبه أحشاءه وغسلهم قلبه من السوداء العلقة واسإتخراج

على اسإتمر ثم عجبا ومرباه وشبابه وصباه رضاعه في شأنإه وكان مولده من
الصالحة بالرؤيا بدى ثم بالمين يعرف وكان أخلقه في والطهارة الزكاء أكمل
الصبح كخلق مثل جاءت إل رؤيا يرى ل فكان
ابن عن البيهقي فروى بيته أهل  وشرفوسإلم} عليه الله {صلى شرفه وأما

محمد نإفس وسإلم} والذي عليه الله {صلى الله رسإول له قال قال عباس
ولرسإوله لله يحبكم حتى اليمان رجل قلب يدخل ل بيده

خلق الله وسإلم} إن عليه الله {صلى الله رسإول قال قال عمر ابن عن وروي
الخلق خلق ثم خلقه من شاء من فأسإكنها منها العلي فاختار سإبعا السموات

مضر العرب من واختار العرب آدم بني من واختار آدم بني الخلق من فاختار
هاشم بني من واختارنإي هاشم بني قريش من واختار قريشا مضر من واختار
جبرئيل لي وسإلم} قال عليه الله {صلى الله رسإول قال قالت عايشة وعن
أب بني أجد ولم محمد من أفضل رجل أجد فلم ومغاربها مشارقها الرض قلبت
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هذا يسعها ل شهيرة صحيحة كثيرة أحاديث الباب وفي هاشم بني من أفضل
المقام

هم الذين إسإماعيل بني ذكر تقدم وسإلم} فقد عليه الله {صلى نإسبه وأما
عمود عن وسإلم} والخارجين عليه الله {صلى الله رسإول نإسب عمود على

النسب
الله عبد بن محمد القاسإم أبو فهو  سإرداوسإلم} عليه الله {صلى نإسبه وأما
كعب بن مرة بن كلب بن قصي بن مناف عبد بن هاشم ابن المطلب عبد بن
بن مدركة بن خزيمة بن كنانإة بن النضر بن مالك بن فهر بن غالب بن لوى بن

من عليه متفق عدنإان إلى ونإسبه عدنإان بن معد بن نإزار بن مضر بن الياس
غير من إسإماعيل ولد من وعدنإان النسابين باتفاق صحيح ورجمه خلف غير

وصححه الناس سإيد ابن ورجحة خلف
انإتهى النسابين من باتفاق خلدون ابن وقال
فعد السلم عليه وإسإماعيل عدنإان بين الذين الباء عدة في الخلف ولكن

سإبعة وبعضهم رجل أربعين نإحو بينهما بعضهم
{صلى الله رسإول نإسبة يقول الحافظ الله عبد أبو شيخنا وكان البيهقي قال
يعتمد شيء فيه فليس عدنإان وراء وما عدنإان إلى وسإلم} صحيحة عليه الله

أنإتهى عليه
غالب في وتنقلب معروفة غير إسإماعيل وبين بينه الباء إن خلدون ابن وقال
في فصحيحة إليه نإسبته فأما العدد في والكثرة بالقلة مختلفة مخلطة المر

انإتهى الغالب
انإتسب وقد البغدادي السويدي أمين محمد الفوز لبي الذهب سإبائك وفي
وابن البيهقي ذلك روى كما هذا عدنإان وسإلم} إلى عليه الله {صلى النبي

إلى عدنإان من النسب وأما النسابين بين عليه المتفق وهو أنإس عن عساكر
من الدمياطي الدين شرف الحافظ قال فيه الختلف وقع فقد السلم عليه آدم
هذا وقال النسابة أسإعد بن محمد علي أبو سإاقه هكذا النسب هذا سإاق أن بعد

النسب في شيوخنا رواية وهي وأوضحها وأحسنها الطرق أصح
وابن اسإحق بن فذهب آدم إلى عدنإان من النسب رفع كراهة في اختلف ثم

العلماء من وغيره البخاري وعليه جوازه إلى وغيرهما جرير
عن سإئل لما فإنإه مالك ومنهم ذلك كراهة إلى العلم أهل من جمع وذهب
منع تفيد آثار وردت وقد به يخبره من وقال كرهه آدم إلى نإسبه يرفع الرجل

وسإلم} أنإه عليه الله {صلى عنه ورد ما منها آدم إلى عدنإان من النسب رفع
عدنإان بن معد تجاوزا ل قال

لم انإتسب إذا وسإلم} كان عليه الله {صلى النبي أن قال عباس ابن وعن
ثلثا أو مرتين النسابون كذب ويقول يمسك ثم عدنإان بن معد يجاوز
هو ما نإدري ل ذلك فوق وما عدنإان إلى نإنتسب إنإما قال الخطاب بن عمر وعن
بين المدة بعد على النسابين باتفاق ذلك وعضد ذلك في الكلم تقدم وقد

خمسة أو آباء أربعة بينهما يكون أن العادة في يستحيل بحيث وإسإماعيل عدنإان
بكثير كله هذا من أطول المدة إذ عشرة أو
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كتب أصحاب يكونإوا لم العرب قدماء أن الختلف هذا وسإبب الفدا أبو قال
ابن وقال بعض حفظ من بعضهم حفظ إلى يرجعون كانإوا وإنإما إليها يرجعون
العبرانإية من ترجمت السإماء لن اللغة قبل من جاء إنإما الخلف ولعل خلدون
انإتهى
بين وفيما ونإوح آدم بين متفاوتا اختلفا اختلفوا اليهود أن الجوزي ابن وقال

انإتهى الختلف سإبب هو وهذا السنين من النإبياء
فلم بمكة قريش إل رحالة بادية وكلها بنجد مختصة عدنإان بني ومواطن
تهامة في عدنإان بنو افترقت ثم كهلن من طيء إل العرب من أحد يشاركهم

القطار في السإلم بعد تفرقوا ثم والجزيرة العراق في ثم الحجاز
والطاهر والطيب القاسإم خمسة الولد وسإلم} من عليه الله {صلى له وكان
وإبراهيم الله وعبد
الله {صلى الغر وأوصافه وفاطمة كلثوم وأم وزينب رقية أربع النإاث ومن
عليه الله {صلى له يبقى ولم وصف بها يحيط أن من وسإلم} أكثر عليه

عنها الله رضي فاطمة من إل وسإلم} عقب
ولدان لها وكان شديدا حبا وسإلم} يحبها عليه الله {صلى الله رسإول وكان

وسإلم} وسإيدا عليه الله {صلى الله رسإول ريحانإتا وهما والحسين الحسن
أربع لسنة شعبان من خلون لخمس بالمدينة الحسين وولد الجنة أهل شباب

أحب حسين من وأنإا مني وسإلم} حسين عليه الله {صلى وقال الهجرة من
ويلقب علي له وولد المقام يسعها ل كثيرة وفضائله الحسين أحب من الله

بسنتين وفاته قبل طالب أبي بن علي جده أيام في بالمدينة العابدين بزين
سإنة وخمسون سإبع العمر من وله بالبقيع ودفن وتسعين أربع سإنة وتوفي
الملك عبد ابن الوليد سإمه مسموما ومات

فاطمة وأمه سإنين بثلث الحسين جده قتل قبل بالمدينة الباقر محمد له وولد
إبراهيم زمن في بالسم مات سإنة وخمسون ثمانإية العمر من وله الحسن بنت
سإنة بالمدينة الصادق جعفر له وولد العباس قبة في بالبقيع ودفن الوليد بن

في توفي بكر أبي بن محمد بن القاسإم بنت فروة أم وأمه الهجرة من ثمانإين
مات قيل سإنة وسإبعون ثمانإية العمر من وله وأربعون وثمانإية مائة سإنة

سإنة بالبواء الكاظم موسإى له وولد بالبقيع ودفن المنصور زمن في مسموما
البربرية حميدة وأمة وعشرون وثمانإية مائة

خمس العمر من وله الهجرة من وثمانإين وثلث مائة سإنة وفاته وكانإت
قرية بطوس وتوفي الرضا علي له وولد قريش بمقابر ودفن سإنة وخمسون

خمسة العمر من وله وثلثين مائتين سإنة صفر آخر في خراسإان قرى من
سإنة وخمسون

وتسعين تسع سإنة رمضان شهر تاسإع المنورة بالمدينة الجواد محمد له وولد
توفي المدينة إلى وسإيره الفضل أم ابنته المأمون وزوجه ولد أم وأمه ومائة
الكاظم موسإى جده من بالقرب قريش مقابر في ودفن ببغداد
ودفن وخمسين واثنتين مائتين سإنة الثنين يوم وتوفي الهادي علي له وولد
السطور هذه محرر نإسب ينتهي وإليه سإنة أربعون العمر من وله رأى من بسر
وسإرده المذكور وسإلم} بالترتيب عليه الله {صلى الله رسإول إلى منه ويبلغ
النسب عمود على التركي جعفر الهادي لعلي ولد هكذا
المختار الشقر علي له وولد



مكتبة                                                     نالعجل لقطة
 السإلمية مشكاة

الله عبد له وولد
البغدادي محمد السيد الله لعبد وولد
محمود السيد له وولد
البخاري محمد السيد لمحمود وولد
جعفر السيد المذكور لمحمد وولد
البخاري موبد علي السيد لجعفر وولد
البخاري أعظم جلل بالسيد الملقب الله عبد أبو حسين السيد له وولد
الكبير أحمد السيد له وولد
كشت جهان جهانإيان بمخدوم المعروف حسين الله عبد أبو السيد له وولد

أج بقرية المدفون السند إقليم من ملتان بأرض المتوفي
الدين بناصر الملقب محمود السيد له وولد
الكبير حامد السيد له وولد

البخاري الثالث جلل السيد له وولد سإجاد الدين ركن الفتح أبو السيد له وولد
قنوج ببلدة السجادة صاحب شهيد راجو السيد له وولد
الرابع جلل السيد له وولد
الدين تاج السيد له وولد
كبير السيد له وولد
أصغر علي السيد له وولد
الله لطف السيد له وولد
الله عزيز السيد له وولد
جده باسإم المسمى الله لطف السيد له وولد
بأرض المتوفي جنك أنإور بهادر عليخان أولد بنواب الملقب علي السيد له وولد
دكن بلد من أباد حيدر
القنوجي حسن أولد بسيد المعروف حسن العلمة السيد والدي له وولد

العلمية الفضائل من وله وألف ومائتين وخمسين ثلث سإنة بقنوج المتوفى
له والضبط الذكر عن شهرته يغني ما والكرامات واليات العملية والفواضل

عنه الله عفا حسن بن صديق العبد هذا له وولد
بعد السإلم على العرب اجتماع من كان وما الكعبة عمارة قريش تجديد ذكر

والحرب الباية
إلى البيت ولية صارت ثم نإابت ابنه بعده البيت ولي إسإماعيل مات لما قيل

قريش فأرادت البناء قصيرة الكعبة وكانإت قريش إلى ثم خزاعة إلى ثم جرهم
فيه فاختصموا السإود الحجر موضع البنيان بلغ حتى بنوها ثم فهدموها رفعها

داخل أول يحكموا أن على اتفقوا ثم موضعه إلى ترفعه أن أرادت قبيلة كل لن
أن فأمرهم وسإلم} فحكموه عليه الله {صلى الله رسإول فكان الحرم باب من

يرفعوه وأن أطرافه من بطرف قبيلة كل يمسك وأن ثوب في الحجر يضعوا
وسإلم} عند عليه الله {صلى الله رسإول وأخذه ذلك ففعلوا موضعه إلى

وكانإت الكعبة بناء أتموا ثم موضعه الكريمة بيده فوضعه موضعه إلى وصوله
يوسإف بن الحجاج الديباج كساها من وأول البرود كسبت ثم القباطي تكسى
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خمسا بحكمه قريش رضيت وسإلم} حين عليه الله {صلى النبي عمر وكان
ما على بمكة قريش أمر اسإتقر ولما سإنين بخمس مبعثه قبل سإنة وثلثين
من دونإهما وما والعراق الشام مدن أدنإى في مضر قبائل وافترقت اسإتقر
بحرب العيش من جهد وفي بمسغبة جميعهم وكان وأحياء ظعونإا فكانإوا الحجاز
يتنزلون وأربابهما والشام العراق تلول على والروم فارس وحرب بلدهم

رجالتهم من العرب على ويولون بتخومها كتائبهم ويجهزون بثغورها حاميتهم
يؤتوا حتى النإقياد على ويحملهم القهر يسومهم من منهم العصائب وبيوت
الدماء من عليهم ما ويؤدوا العرب ملك وإتاوة العظم السلطان جباية

ومن العادية وكف السلم على أبناءهم يسترهن من والطوائل
الخراج منع بمن توقع ذلك وراء من والعساكر القوات وميرة الرباب انإتجاع

الفساد يروم من وتستأصل
وله منذ المرار آكل حجر بني كندة ملوكا إلى ذلك في راجعا مضر أمر وكان

للفرس بالخيرة المنذر آل في إل ملك العرب في يكن ولم حسان تبع عليهم
والحجاز مضر على هؤلء حجر بني وفي للروم بالشام جفنة آل وفي

أرحام وقطع وإلحاد بغي أهل العرب وسإائر بل ذلك مع مضر قبائل وكانإت
والحجارة الوثان عبادتهم فكانإت الله ذكر عن وإعراض الردى في وتنافس
إذا البل أوبار طعامهم وأشرف والجعلن والحيات والخنافس العقارب وأكلهم
جفنة وآل المنذر آل على وفادة عزهم وأعظم الدم في الحرارة في أمروها

والوصيلة والسائبة المؤودة تنافسهم كان وإنإما ملوكهم من ونإجعة جعفر وبني
وتم أيامهم هوادي الشرف إلى واشرأبت بظهورهم الله تأذن فلما والحامي

تباشير تبدت فيهم الله وملة دولتهم ريح وهبت أمرهم إعلء في الله أمر
الخبيث بالطيب الله وأبدل خللهم في والرشد الخير وأونإس أمرهم من الصباح

وبالضللة خيرا وبالشر متابا وبالمآثم عزا بالذل واسإتبدلوا وشرهم أحوالهم من
فكان أسإبابه يسر أمرا الله أراد وإذا وملكا وإيالة وريا شبعا وبالمسغبة هدى
الخلل في العرب وتنافست كان ما المبعث قبل والظهور العز من لهم

وكان وأخبارهم أيامهم في مذكور هو ما حسب والشرف المجد في وتنازعوا
ينتحلونإه كانإوا ما وعلى مبعثه من حظهم نإسبة على أوفر ذلك من قريش حظ
قومهم عليه ما وإنإكار الدين التماس قلوبهم في الله ألقى ثم آباءهم هدى من
في بالنفر وتواصوا والوثان الحجار عبادة في تلوموا حتى الوثان عبادة من

قبل والحزاة الكهان تحدث ثم نإبيهم إبراهيم دين الحنفية بالتماس البلدان
سإيظهر ملكهم وأن العرب في كائنة وأنإها النبوة

وظهرت وأمته محمد بعث من والنإجيل التوراة في بما الكتاب أهل وتحدث
ذهب ثم مبعثه يدي بين إرهاصا الفيل أصحاب في ومكة بقريش الله كرامة

اسإتماع عن الشياطين رجمت ثم يزن ذي ابن يد على اليمن من الحبشة ملك
أنإبائه للسإتماع الكون وأصغى أمره في السماء خبر
وسإلم} عليه الله {صلى رسإول مبعث ذكر

والحمر السإود إلى الله بعثه سإنة وسإلم} أربعين عليه الله {صلى بلغ لما
به ابتدى ما أول فكان الخالية والديان الماضية الشرائع بشريعته نإاسإخا رسإول
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في حراء جبل في يجاور وكان الخلوة إليه الله وحبب الصادقة الرؤيا النبوة من
فيه للمجاورة رمضان في حراء إلى خرج مبعثه سإنة كانإت فلما شهرا سإنة كل

جبريل جاء فيها وتعالى سإبحانإه الله أكرمه التي الليلة كانإت إذا حتى أهله ومعه
اقرأ وثالثا ثانإيا جبريل له قال ثم بقارئ أنإا ما له قال اقرأ له فقال السلم عليه
لم ما النإسان ) علم قوله ( إلى خلق الذي ربك باسإم ) اقرأ قال أقرأ فما قال
يأتي كان الذي الكبر الناموس جاءه لقد نإوفل بن ورقة وقال ( فقرأها يعلم

فأول أول إليه الوحي تواتر ثم المة هذه نإبي وأنإه عمران بن موسإى
ومن بكر أبو الرجال ومن ومن خديجة إسإلما النساء من الناس أول وكان

الله رسإول دعوة وكانإت حارثة بن زيد الموالي ومن طالب أبي بن علي الصغار
بن عمر أسإلم حتى الدعوة بإظهار الله أمره ثم سإنين ثلث سإرا السإلم إلى

مقدورا قدرا الله أمر وكان بعد ومن قبل من المر ولله كان ما وكان الخطاب
وتواريخه السإلم ودواوين المطهرة السنة وكتب يريد ما ويحكم يشاء ما يفعل
عليه الله {صلى أحواله بيان عن تغني والخميس خلدون وابن الفدا كأبي

عليه الله {صلى وفاته إلى مولده من كان ما جميع على اشتملت وسإلم} لنإها
تفاصيلها موضع هذا وسإلم} وليس

النبوية الهجرة تاريخ ذكر
لغة في محدث فإنإه التاريخ لفظ أما السإلمي التاريخ ابتداء وهي

الرواية جاءت وبذلك تقدم كما وروز ماه من معرب لنإه العرب
في الخطاب بن عمر إلى رفع أنإه مهران بن ميمون عن سإليمان ابن وروى
نإحن الذي هو أهذا شعبان أي فقال شعبان محله صك عنه الله رضي خلفته

آت هو الذي أم فيه
موقت غير منها قسمنا وما كثرت قد الموال إن وقال الصحابة وجوه جمع ثم

رسإوم من ذلك يعرف أن نإحب فقالوا ذلك به نإضبط ما إلى التوصل فكيف
الفرس

ماه نإسميه حسابا لنا إن فقال ذلك عن وسإأله الهرمزان عمر اسإتحضر فعندما
اسإمه جعلوا ثم مؤرخ فقالوا الكلمة فعربوا واليام الشهور حساب ومعناه روز

على واتفقوا اليلم دولة لتاريخ أول يجعلونإه وقتا طلبوا ثم واسإتعملوه التاريخ
شرفهما المدينة إلى مكة من الهجرة وكانإت الهجرة هذه سإنة المبدأ يكون أن

تعالى الله
ربيع من أيام وثمانإية وصفر المحرم وأيامها السنة هذه شهور من تصرم وقد

يوما وسإتين ثمانإية القهقري رجعوا الهجرة تأسإيس على عزموا فلما الول
في يوم أول من أحصوا ثم السنة هذه من المحرم أول التاريخ مبدأ وجعلوا
عشر وسإلم} فكان عليه الله {صلى النبي عمر من يوم آخر إلى المحرم

وشهرين سإنين
سإنين تسع بعدها عاش قد فيكون حقيقة الهجرة من عمره حسب إذا وأما

يوما وعشرين واثنين شهرا عشر وواحد
القديمة التواريخ

اليونإانإية التوراة مقتضى على آدم وبين الهجرة بين السنين من المشهورة
التوراة مقتضى وعلى سإنة عشرة وسإت ومائتان آلف سإتة المؤرخين واختيار

وتسعمائة آلف خمسة الزيجات في أثبتوا يما حسب المنجمين واختيار اليونإانإية
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أربعة المؤرخين واختيار العبرانإية التوراة مقتضى وعيلى سإنة وسإتون وسإبع
إختيار على وأما سإنة وأربعون وإحدى وسإبعمائة آلف

التوراة مقتضى وعلى سإنة وأربعون وتسع مائتان عند ينقص المنجمين
على وأما سإنة وثلثون وسإبع ومائة آلف خمسة المؤرخين واختيار السامرية

قبل التي التواريخ جميع في المر جاء وكذلك ذكر ما فينقص المنجمين اختيار
آلف ثلثة المنجمين اختيار على الطوفان وبين الهجرة فبين نإصر بخت

عمر من مضت سإنة لستمائة الطوفان وكان سإنة وسإبعون وأربع وتسعمائة
آلف ثلثة المنجمين اختيار وعلى سإنة وخمسين ثلثمائة بعده نإوح وعاش نإوح

وغيرهما وكوشيار معشر أبو قرره ما حسب سإنة وعشرون وخمس وسإبعمائة
ثلثة المؤرخين اختيار على اللسن وتبلبل الهجرة وبين والتقاويم الزيجات في

عنه فتنقص المنجمين اختيار على وأما سإنين وأربع وثلث وثملثمائة آلف
مولد وبين الهجرة وبين ذكره تقدم ما حسب سإنة وأربعين وتسعا مائتين

على وأما سإنة وتسعون وثمانإمائة ألفان المؤرخين اختيار على الخليل إبراهيم
بناء وبين الهجرة وبين سإنة وأربعين وتسعا مائتين عنه فتنقص المنجمين اختيار
ثلث ونإحو وسإبعمائة ألفان إسإماعيل وولده الخليل إبراهيم يد على الكعبة

القريب وهو إبراهيم عمر من سإنة مائة مضي بعد ذلك وكان سإنة وتسعين
أعلم والله

وثمان وثلثمائة ألفان المؤرخين اختيار على موسإى وفاة وبين الهجرة وبين
وأربعون وتسعا مائتين عنه فتنقص المنجمين اختيار على وأما سإنة وأربعون

ألف المؤرخين اختيار على المقدس بيت عمارة وبين الهجرة وبين سإنة
ملك من سإنة عشرة إحدى لمضي فراغه وكان سإنتين وقريب وثمانإمائة
اختيار على وأما موسإى لوفاة سإنة وأربعين وسإت خمسمائة ولمضي سإليمان

ملك ابتداء وبين الهجرة وبين سإنة وأربعين وتسعا مائتين عنه فتنقص المنجمين
وبين الهجرة وبين خلف فيه وليس سإنة وسإتون وتسع وثلثمائة ألف نإصر بخت

عشرة تسع لمضي وكان سإنة وخمسون وثلثمائة ألف المقدس بيت خراب
غلبة وبين الهجرة وبين عمر ثم سإنة سإبعين خرابا واسإتمر نإصر لبخت سإنة

ابتداء أيضا وكانإت سإنة وثلثون وأربع تسعمائة الفرس ملك دارا على السإكندر
وبين سإنين سإبع نإحو دارا على غلبته بعد السإكندر وبقي الفرس على ملكه

فيلبس وبين الهجرة

سإنة عشرة باثنتي منه أصغر السإكندر أخو وهو سإنة وعشرون وسإبع تسعمائة
غلبة وبين الهجرة وبين بطليموس ذكره كما مقدونإيا على بعده وملك

وكانإت سإنة وخمسون واثنتان سإتمائة مصر ملكة قلوبطرا على أغسطس
عليه المسيح مولد وبين الهجرة وبين أغسطس ملك من عشرة اثنتي بسنة

السإكندر لغلبة وثلثمائة أربع بسنة وكانإت سإنة وثلثون وإحدى سإتمائة السلم
الهجرة وبين قلوبطرا على أغسطس غلبة من مضت سإنة وعشرون ولحدى
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وكان سإنة وخمسون وثمان خمسمائة المقدس لبيت الثانإي الخراب وبين
إلى اليهود لسنة تاريخ وهو السلم عليه المسيح رفع من سإنة أربعين لمضي

الهجرة وبين سإنين وسإبع خمسمائة أدريانإس ملك أول وبين الهجرة وبين الن
تاريخ أيضا وهو سإنة وعشرون واثنتان أربعمائة بابك بن أزدشير قيام وبين

وتسع ثلثمائة دوقلطيانإس ملك أول وبين الهجرة وبين الطوائف ملوكا انإقراض
مولد وبين الهجرة وبين الروم ملوكا من الصنام عبدة آخر وهو سإنة وثلثون
أيام وثمانإية وشهران سإنة وخمسون وسإلم} ثلث عليه الله {صلى الله رسإول

سإنة عشرة وسإلم} ثلث عليه الله {صلى الله رسإول مبعث وبين الهجرة وبين
عليه الله {صلى الله رسإول وفاة وبين الهجرة وبين أيام وثمانإية وشهران

الهجرة بعد وهي يوما وعشرون واثنان شهرا عشر وأحد سإنين وسإلم} تسع
التواريخ وبين الهجرة بين ما تتضمن زائجة المختصر في الفدا أبو وضع وقد

أعلم والله هنا ذكرنإا ما وذكر السنين من المشهورة القديمة
القديمة التواريخ اختلف ذكر

كثير المؤرخين بين فيها الختلف أن يعلم أن القديمة التواريخ لمتأمل ينبغي
جدا
خمس بعد كانإت ولدته أن السلم عليه المسيح ولدة ذكر في الثير ابن قال

المجوس عند السإكندر غلبة من سإنة وسإتين
السإكندر غلبة من سإنين وثلث ثلثمائة بعد ولدته فكانإت النصارى عند وأما
وغيرهما وكوشيار معشر أبي عند وكذلك فاحش تفاوت وهذا
وخمسا وسإبعمائة آلف ثلثة الهجرة وبين الطوفان بين أن المنجمين من

وغيره المأمونإي الزيج مثل الزيجات في الثابت وهو سإنة وعشرين

ثلثة الهجرة وبين الطوفان بين إن فيقولون المؤرخين من المحققون وأما
وتسعا مائتين بينهما التفاوت فيكون سإنة وسإبعين وأربعا وتسعمائة آلف

سإنة وأربعين
إل يعلم ل موسإى وفاة إلى السلم عليه آدم هبوط من أن الختلف هذا وسإبب

الله شاء إن ذلك على سإتقف كما نإسخ ثلث على مختلفة والتوراة التوراة من
تعالى
أبو قال المنجمين من فيعلم نإصر بخت ملك ابتداء إلى موسإى وفاة بين ما وأما

في مختلفون أيضا وهم المثلثات في والمشتري زحل قرانإات من ويعلم عيسى
محصل غير أيضا وهو إسإرائيل بني قضاة سإفر من أيضا ويعلم ذلك
كانإوا لنإهم مضطرب أيضا فهو السإلم قبل المؤرخين عن يؤخذ ما وأما

تواريخهم ابتداءات فكثرت منهم يتملك من كل ملك ابتداء من يؤرخون
في مطمع ل فسادا ذلك بسبب تواريخهم وفسدت الصفهانإي حمزة قال

المؤلفة الكتب كقدم اللغات وتغير العهد بعد من ذلك إلى انإضم ما مع إصلحه
غاية في أو متعذرا ذلك بسبب القديمة التواريخ تحقيق فصار الفن هذا في

التعسر
القديمة التواريخ مدار عليها التي التوراة نإسخ ذكر

ألفا الطوفان إلى آدم هبوط من أن تنبئ وهي السامرية الولى ثلث وهي
وعاش نإوح عمر من خلت سإنة سإتمائة الطوفان وكان سإنين وسإبع وثلثمائة

أدركا قد التوراة هذه حكم على نإوح فيكون باتفاق سإنة وثلثين تسعمائة آدم
 جميع أدركا قد فنوح سإنة مائتي فوق آدم عمر من
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إلى الطوفان انإقضاء من أن النسخة هذه وتنبئ المنكر غاية وهذا آدم إلى آبائه
ولدة من وأن سإنة وثلثين وسإبعا تسعمائة السلم عليه الخليل إبراهيم ولدة

وفاة إلى آدم فمن سإنة وأربعين وخمسا خمسمائة موسإى ولدة إلى إبراهيم
سإنة وثمانإون وتسع وسإبعمائة ألفان حينئذ موسإى

المؤرخين اختيار أحدهما مذهبان ففيه الهجرة وبين موسإى وفاة بين ما وأما
كان والهجرة موسإى وفاة بين ما ذلك إلى ضممنا فإذا المنجمين اختيار والخر

السمرة توراة وحكم المؤرخين اختيار حكم على الهجرة وبين آدم هبوط بين
عن فتنقص المنجمين اختيار على وأما سإنة وثلثون وسإبع ومائة آلف خمسة

من التوراة هذه فساد لك ظهر فقد سإنة وأربعين وتسعا مائتين الجملة هذه
الطويلة المدة معه وعيشه آدم نإوح إدراكا تقتضي كونإها
وبين آدم هبوط بين ما أن تنبئ أنإها وذلك فاسإدة أيضا وهي العبرانإية الثانإية

ولدة وبين الطوفان وبين سإنة وخمسون وسإت وخمسمائة ألف الطوفان
ثلثمائة الطوفان بعد نإوح وعاش سإنة وتسعون واثنتان مائتان إبراهيم

إبراهيم عمر من أدركا نإوحا أن تنبئ العبرانإية فالتوراة باتفاق سإنة وخمسين
إبراهيم يدركا لم نإوحا فإن المنكر غاية أيضا وهذا سإنة وخمسين ثمانإيا الخليل

بعد نإجمت صالح وأمة نإوح قوم بعد نإجمت أمة هود قوم لن ذلك يجوز ول أصل
مخبرا تعالى قوله ذلك على يدل ومما صالح أمة بعد وأمته وإبراهيم هود أمة
بعد من خلفاء جعلكم إذ ) واذكروا عاد قوم وهم قومه به يعظ فيما هود عن
فيما صالح عن تعالى الله أخبر ( وكذلك بسطة الخلق في وزادكم نإوح قوم
في وبوأكم عاد بعد من خلفاء جعلكم إذ ) واذكروا ثمود وهم قومه به يعظ

هذه فساد ظهر ( فقد بيوتا الجبال وتنحتون قصورا سإهولها من تتخذون الرض
وعليها هذا زمانإنا إلى اليهود بيد التي التوراة وهي بذلك العبرانإية التوراة

 اعتمادهم

آدم هبوط بين أن تنبي أنإها تقدم قد العالم سإني جملة من به تنبي ما ولنستوف
ولدة وبين الطوفان وبين سإنة وخمسين وسإتا وخمسمائة ألفا الطوفان وبين

موسإى وفاة وبين إبراهيم ولدة وبين سإنة وتسعين واثنتين مائتين إبراهيم
فيه الهجرة وبين موسإى وفاة بين وما باتفاق سإنة وأربعين وخمسا خمسمائة
آدم بين يكون العبرانإية ومقتضى المؤرخين اختيار فعلى المذكوران المذهبان

سإنة وأربعون وإحدى وسإبعمائة آلف أربعة الهجرة وبين
سإنة وأربعين وتسعا مائتين الجملة هذه من فتنقص المنجمين اختيار على وأما

وتسعون واثنتان مائة وأربع آلف أربعة ذلك على الهجرة إلى آدم من فيكون
عليها التي وهي اليونإانإية التوراة عن تنقص التوراة هذه سإني وجملة سإنة

نإقصه الذي القدر هي الجملة وهذه سإنة وسإبعين وخمسأ وأربعمائة ألفا العمل
وسإتا سإتمائة الطوفان قبل من فنقصوا العالم سإني من الماضي من اليهود

ألف الجملة سإنة وثمانإين وتسعا سإبعمائة الطوفان بعد ومن سإنة وثمانإين
نإقلوا أنإهم ذلك في اليهود اعتمده ما وصورة سإنة وسإبعون وخمس وأربعمائة

الميلد بعد إلى ابنه ميلد قبل من سإنة مائة وبنيه آدم من واحد كل عمر من
له صار لما آدم فإن الزمان مدة ونإقصت الشخص ذلك عمر جملة تتغير فلم

فأخذ باتفاق سإنة وثلثين تسعمائة آدم وعاش شيث له ولد سإنة وثلثون مائتان
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فلم شيث مولد بعد جعلوها شيث له يولد أن قبل آدم عمر من سإنة مائة اليهود
عمره من سإنة وثلثين مائة لمضي شيث ولد أنإه وجعلوه آدم عمر جملة تتغير

قالوا المذكور القدر العالم سإني من فنقص بعده من كل في اعتمدوا وكذلك
بشرت إسإرائيل بني كتب من وغيرها التوراة أن ذلك إلى اليهود دعا والذي

السادس اللف في المسيح مجيء وكان الزمان أوآخر في يجيء وأنإه بالمسيح
آلف سإبعة جميعه الزمان عمر أن على بناء أوآخر في ل الزمان توسإط في

 سإنة

فيها وليس المؤرخين من المحققون اختارها التي وهي اليونإانإية التوراة والثالثة
اثنان نإقلها توراة وهي الزمان عمر من الماضي جهة من النإكار يقتضي ما

الذي اليونإانإي لبطليموس سإنة ثلثمائة بقريب المسيح ولدة قبل حبرا وسإبعون
هذه على اعتمدنإا ولذلك السإكندر بعد كان

والطوفان آدم هبوط بين ما أن التوراة هذه به تنبي والذي غيرها دون التوراة
مضت سإنة سإتمائة وكان الطوفان بين وما سإنة وأربعون واثنتان ومائتان ألفان

ومولد وبين سإنة وثمانإون وإحدى ألف الخليل إبراهيم مولد وبين نإوح عمر من
التوراة نإسخ في باتفاق وأربعون وخمس خمسمائة موسإى ووفاة إبراهيم
المنجمين بين خلف فيه نإصر بخت ملك ابتداء وبين موسإى وفاة وبين جميعها

بخت ملك ابتداء وبين موسإى وفاة بين أن المؤرخون اختاره والذي والمؤرخين
يوما وأربعين وثمانإية ومائتين سإنة وسإبعين وثمانإيا تسعمائة نإصر
وتسع مائة وثلث ألف فهو الهجرة وبين نإصر بخت ملك ابتداء بين ما وأما

في أثبته بطليموس لن خلف فيه وليس يوما عشر وسإبعة ومائة سإنة وسإتون
سإنة آلف سإتة آدم هبوط وبين الهجرة بين فيكون رصده به وأرخ المجسطي

سإنة عشرة وسإت ومائتان
 البشر أحوال في المختصر كتابه الفدا أبو بنى وعليه المختار هو القدر وهذا

موسإى وفاة بين المدة من الزيجات في وأثبتوه المنجمون اختاره الذي وأما
أبو وأقترح سإنة وأربعين وتسعا مائتين ذكرنإاه عما تنقص فإنإها نإصر بخت وبين
تعلم أن ينبغي وقال المدد من المشهورة التواريخ بين ما يتضمن جدول الفدا

وفاة بين التي المدة في اختلفوا قد والمؤرخين المنجمين من المحققين أن
من والمحققون عيسى أبو فذهب كثيرا اختلفا نإصر بخت ملك وابتداء موسإى

وأربعين وثمانإية ومائتين سإنة وسإبعين وثمانإيا تسعمائة بينهما أن إلى المؤرخين
سإبيل على المذكورة اليام وجعلنا جدولنا في وأثبتناه اخترنإاه الذي وهو يوما

أبو وأما سإنة وسإبعين وتسعا تسعمائة الجدول في المثبوت فصار سإنة الجبر
بين أن الزيجات في أثبتوا فإنإهم المنجمين كبار من وغيرهما وكوشيار معشر

عما ينقص وذلك سإنة وعشرين سإبعمائة نإصر بخت ملك وابتداء موسإى وفاة
نإقص وإذا سإنة وأربعين وتسعا مائتين المحققين من وغيره عيسى أبو اختاره

والهجرة الطوفان بين ما نإقص المذكورة المدة نإصر وبخت موسإى وفاة بين ما
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وبين الطوفان بين أن الزيجات من وغيره المأمونإي الزيج في تجد فلذلك قطعا
وبين الطوفان بين ما وتجد سإنة وعشرين وخمسا وسإبعمائة آلف ثلثة الهجرة
في ما فيكون سإنة وسإبعين وأربعا وتسعمائة آلف ثلثة هذا جدولنا في الهجرة
سإفر بمقتضى وأما سإنة وأربعين وتسع بمائتين الزيجات في مما أزيد الجدول

موسإى وفاة بين فإن وليتهم مدد جمعنا إذا ملوكهم وسإفر إسإرائيل بني قضاة
من وأما سإنة مائة وتسع وخمسين اثنتين ذلك بمقتضي نإصر بخت ملك وبين
نإصر بخت من وأما سإنة مائة وتسع وخمسين اثنتين ذلك بمقتضي نإصر بخت
تاريخ وأما المجسطي في أثبته بطليموس لن فيه يختلف فلم الهجرة إلى

في بطليموس به أرخ وقد سإبق فيما تقجدم كما مشهور فهو فيلبس
لنإه السإكندر تاريخ من لقربه للختصار تركناه ولكنا أرصاده غالب المجسطي

السإكندر تاريخ على زدت فإذا سإنة عشرة بإثنتي السإكندر تاريخ على متقدم
السإكندر وبين ملكه فبين بابك بن أزدشير وأما فيلبس خرج سإنة عشرة اثنتي

واثنتان أربعمائة الهجرة وبين وبينه تقريبا سإنة عشرة واثنتا خمسمائة
كلمه انإتهى سإنة وعشرون

آدم هبوط من للزمان القديمة التواريخ أحوال في والبيان الجمع غاية وهذا
النبوية الهجرة إلى السلم عليه

ومرقوم وسإيط وسإفر بسيط كتاب في مجموعا وأوضح منه أكثر تجد ل ولعلك
جمة صحف في ذكرنإاه ما وجدت بالغ جهد بعد ذلك من شيئا وجدت وإن محيط

الشاكرين من وكن فخذه صغيرة مقالة في ل
وسإلم} عليه الله {صلى الله رسإول وفاة ذكر

فاعلم المتقدمة التواريخ واختلف الهجرة تاريخ من ذكرنإا بما علما أحطت إذا
بالمدينة أقام الوداع حجة وسإلم} من عليه الله {صلى الله رسإول قدم لما أنإه

وأبتدأ صفر ومعظم عشرة إحدى سإنة من والمحرم عشر سإنة مضت حتى
بقيتا لليلتين قيل صفر أوآخر في وسإلم} مرضه عليه الله {صلى الله برسإول

مرضه اشتد حتى نإسائه على يدور وكان جحش بنت زينب بيت في وهو منه
في يمرض أن في واسإتأذنإهن نإساءه فجمع الحارث بنت ميمونإة بيت في وهو
أثناء وفي إليها فانإتقل عائشة بيت في يمرض أن له فإذن إحداهن بيت

المنبر على جلس حتى طالب أبي بن وعلي العباس بن الفضل بين خرج مرضه
فليستقد ظهري فهذا ظهرا له جلدت كنت من الناس أيها قال ثم الله فحمد
مال له أخذت ومن منه فليستقد عرضي فهذا عرضا له شتمت كنت ومن مني
ثم شأنإي من ليست فإنإها قبلي من الشحناء يخشى ول منه فليأخذ مالي فهذا
ثلثة رجل عليه فادعى مقامه إلى فعاد المنبر إلى رجع ثم الظهر وصلى نإزل

ثم الخرة فضوح من أهون الدنإيا فضوح أن إل قال ثم عوضا فأعطاه دراهم
وبين الدنإيا بين الله خيره عبدا إن قال ثم لهم واسإتغفر أحد أصحاب على صلى

بالنإصار أوصى ثم بأنإفسنا فديناكا قال ثم بكر أبو فبكى عنده ما فاختار عنده ما
أول بالصلة أذن فلما أيام ثلثة انإقطع وإنإما بالناس يصلي مرضه أيام في وكان

يوم توفي حتى مرضه به وتزايد بالناس فليصل بكر أبا مروا قال انإقطع ما
الول ربيع من خلت ليلة عشرة لثنتي النهار نإصف وقيل النهار ضحوة الثنين
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أكثر ارتد مات ولما مولده ليوم موافقا وفاته يوم يكون الرواية هذه فعلى
يوم دفن وقيل ردة يدخلها لم فإنإه والطائف ومكة المدينة أهل إل العرب
يدفن لم ثلثا بقي وقيل الصح وهو الربعاء ليلة وقيل موته يوم ثانإي الثلثاء
العباس ابنا وقثم والفضل والعباس طالب أبي بن علي غسله تولى الذي وكان

وسإلم} فكان عليه الله {صلى الله رسإول مولى وشقران زيد بن وأسإامة
وعليه يغسله وعلي الماء يصبان وشقران واسإامة يقبلونإه وابناه العباس
ميت من يرى ما منه ير ولم وميتا حيا طبت وأمي أنإت بأبي يقول وهو قميصه
حبرة وبرد صحاريين ثوبين أثواب ثلثة وسإلم} في عليه الله {صلى وكفن
أبو له وحفر عليه مات الذي فراشه تحت ودفنوه عليه وصلوا أدراجا فيها أدرج

وقثم والفضل علي قبره في وأنإزل النإصاري طلحة
وسإتون ثلث أنإه وسإلم} فالمشهور عليه الله {صلى عمره مدة في واختلف

سإنة لربعين بعث أنإه والمختار سإنة سإتون وقبل سإنة وسإتون خمس وقيل سإنة
الهجرة بعد بالمدينة وأقام وكسرا سإنة عشرة ثلث السإلم يدعو بمكة وأقام
الصحابة من جمع رثاه وقد وكسور سإنة وسإتون ثلث فذلك سإنين عشر قريب

كثيرة بمراث والصحابيات

الحمامة بيضة مثل شعر حولها نإاشزة بضعة وهو النبوة خاتم كتفيه بين وكان
الله {صلى الله رسإول خرج هريرة أبو قال أحمر لونإه كان وقيل جسده تشبه
محمد آل على يأتي وكان الشعير خبز من يشبع ولم الدنإيا وسإلم} من عليه

وكان والماء التمر قوتهم وكان نإار بيوته من بيت في توقد ل والشهران الشهر
سإتا وقيل عشرة تسع غزواته كانإت قيل الجوع من الحجر بطنه على يعصب

منها القتال ووقع تبوكا غزوة غزواته وآخر غزوة وعشرين سإبعأ وقيل وعشرين
وحنين والفتح وخبير والمصطلق وقريظة والخندق وأحد بدر وهي تسع في

القتال فيها يجر لم الغزوات وباقي والطائف
ودواوين وأربعون ثمان وقيل وثلثون خمس فقيل والبعوث السرايا وأما

الله {صلى أحواله تفاصيل على اشتملت قد المطهرة السنة وكتب السإلم
هذا وليس الشأن هذا علماء عند معروف هو بما جرياته وسإلم} وما عليه

تعالى الله صلى الدفاتر تحيطه أو تحصر أن من أجل وأوصافه ذكرها موضع
كثيرا تسليما وسإلم وصحبه على عليه
الفلكا هيئة من طرف ذكر

كوكب ألف بالرصد الحكماء منها أدركا والذي كريات أجسام الكواكب أن إعلم
وهي سإبعة فالسيارة وثابتة سإيارة قسمين على وهي كوكبا وعشرين وتسعة

نإظمها وقد والقمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري زحل
وهو واحد بيت في المقريزي

شمسه من مريخه شري زحل
 القمار بعطارد فتزاهرت

أقسم ) فل بقوله تعالى الله عناها التي أنإها وقيل الخنس السبعة لهذه ويقال
لها ( وقيل أمرا ) فالمدبرات بقوله الله عناها ( والتي الكنس الجوار بالخنس
البروج في تجري لنإها الكنس لها وقيل ورجوعها سإيرها في لسإتقامتها الخنس
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وهي خمسة منها والخنس الكنس وقيل الظبي يكنس كما تستتر أي تكنس ثم
وفي النإقباض وهو النإخاس من بذلك سإميت والقمر الشمس سإوى ما

فيكون ورجع انإقبض أي خنس الله ذكر فإذا للعبد يوسإوس الشيطان الحديث
كنس قولهم من بالكنس وسإميت الرجوع بمعنى الكواكب في هذا على الخنس
بمعنى الكواكب في هذا على فالكنس مقره وهو الكناس دخل إذا الظبي

أحيانإا ترجع لنإها المتحيرة الكواكب لهذه ويقال الشمس ضوء تحت اختفائها
هذا فيكون العين رأي في الغريبة وتتبع الشرقية بالحركة مسيرها سإمت عن

التحير شبه لها الرتداد
صفاتها من مشتقة أنإها يقال الكواكب لهذه التي السإماء وهذه

المراد أنإه ويقال سإيره لبطء بذلك سإمي أعيا إذا فلن زحل من مشتق فزحل
( الثاقب النجم الطارق ما أدراكا وما والطارق ) والسماء تعالى قوله في

نإجم لنإه وقيل لنفسه الحسن اشترى كأنإه لحسنه بذلك سإمي والمشتري
قولهم في والمال الربح ودليل والبيع الشراء

نإارا فيوري ببعض أغصانإه بعض يحتك شجر وهو المرخ من مأخوذ والمريخ
في يستوي ل به رمي إذا له ريش ل سإهم المريخ وقيل لحمراره بذلك سإمي
ذلك تشبه بزعمهم ودللته سإيره في كثير التواء فيه المريخ وكذا ممره

وثلثة فوقها من لنإهم علوية كواكب ثلثة بين واسإطة كانإت لما والشمس
تسمى المخنقة في التي الواسإطة لن بذلك سإميت تحتها من لنإهم سإفلية

شمسة
شيء كل من النير البيض وهو الزاهر من والزهرة
كثير فإنإه الكاتب أيضا له يقال ولذلك المور كل في النافذ وهو وعطارد
الكواكب من ويلبسه يقارنإه ما مع التصرف

كيوان لزحل ويقال البيض والقمر البياض وهي القمرة من مأخوذ والقمر
أنإاهيذ وللزهرة مهر وللشمس بهرام وللمريخ أيضا والبرجيس تبر وللمشتري

المقريزي جمعها وقد ماه وللقمر هرمس ولعطارد ايضا ونإاهيذ أيضا وسإدحت
البيتين هذين ثانإي في

أبدا للعلى وترقى تبقى زلت ل
أحكام الفلكا للسبعة دام ما

معا وتبر وكبوان وماه مهر
وبهرام وأنإاهيذ وهرمس

الثابتة الكواكب السماء نإجوم بقية من السبعة الكواكب هذه عدا لما ويقال
حركتها لبطء وقيل واحد بموضع الفلك في لثباتها بذلك سإميت

واحدة مرة شمسية سإنة ألف وثلثين سإت كل بعد بزعمهم الفلك تقطع فإنإها
والفلكا يخصه الفلكا من فلك السيارة السبعة الكواكب من كوكب ولكل

فلك إلينا أقربها تسعة وهي بعض جوف في بعضها مشفات كريات أجسام
فلك وفوقه الشمس فلك وبعده الزهرة فلك بعده ثم عطارد فلك وبعده القمر

كوكب كل وفيه الثوابت فلك ثم زحل فلك وفوقه المشتري فلك ثم المريخ
المحيط الفلك الثوابت فلك فوق ومن السيارة السبعة سإوى السماء في يرى
الكل وفلك الفلكا وفلك الطلس ويسمى التاسإع الفلك وهو
وقيل غيرها السموات بل وقيل السموات هي فقيل الفلكا في اختلفت وقد
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هو التاسإع والفلك الكرسإي هو الثامن الفلك وقيل ذلك غير وقيل كرية هي بل
ذلك غير وقيل العرش

سإاعة وعشرين أربعة كل في ويدور كالدولب الدوران دائم التاسإع الفلك وهذا
ويدور المغرب إلى المشرق من أبدا يكون ودورانإه واحدة دورة مستوية
قسرية حركته دورانإا الكواكب من حوته وما الثمانإية الفلكا جميع بدورانإه
مدة فالنهار والنهار الليل يكون المذكور التاسإع حركة وعن لها التاسإع لدارة

الرض أفق تحت الشمس غيبوبة مدة والليل الرض أفق فوق الشمس بقاء
منها قسم كل البطيخة كحجم قسما عشر باثني مقسوم الثابتة الكواكب وفلك
والسنبلة والسإد والسرطان والجوزاء والثور الحمل وهي برج له يقال

البروج هذه من برج وكل والحوت والدلو والجدي والقوس والعقرب والميزان
هذه من درجة وكل درجة منها قسم لكل يقال قسما ثلثين ينقسم عشر الثني

هذه من دقيقة وكل دقيقة منها قسم لكل يقال قسما سإتين مقسومة الثلثين
الثوالث إلى وهكذا ثانإية منها قسم لكل يقال قسما سإتين مقسومة الستين

بروج ثلثة وكل الجزاء من فوقها وما عشر الثوانإي إلى والخوامس والروابع
والخريف والصيف الربيع وهي فصول أربعة ذلك على فالزمان فصل تسمى

القطار وجهات والشتاء

والماء والهواء النار أربعة والركان والجنوب والشمال والغرب اشرق أربعة
أربعة والخلط واليبوسإة والرطوبة والبرودة الحرارة أربعة والطبائع والتراب
والشمال والدبور الصبا أربعة والرياح والدم والبلغم والسوداء الصفراء
وهي عليل النهار زائدة الشمال في صاعدة ربيعية ثلثة منها فالبروج والجنوب

النهار من الليل آخذة الشمال في هابطة صيفية وثلثة والجوزاء والثور الحمل
الليل زائدة جنوب في هابطة خريفية وثلثة والسنبلة والسإد السرطان وهي
الجنوب في صاعدة شتوية وثلثة والقوس والعقرب الميزان وهي النهار على
تقدم كما المحيط والفلك والحوت والدلو الجدي وهي الليل من النهار آخذة
المشرق إلى المغرب ومن الرض فوق المغرب إلى المشرق من أبدا يدور
الرض فوق درجة وثمانإين بمائة بروج سإتة وهو الفلك نإصف دائما فيكون تحتها

من طلعت وكلما الرض تحت درجة وثمانإين بمائة بروج سإتة وهو الخر ونإصفة
غرب درجة وسإتون ثلثمائة عدتها التي الفلك درجات من درجة المشرق أفق

طلوعها بروج سإتة دائما يزال فل السابع البرج من المغرب أفق في نإظيرها
الرض من الفاصل الحد عن عبارة والفق بالليل طلوعها بروج وسإتة بالنهار

كما وجنوبي شمالي قطبين على يدور والفلك السماء من والخفي المرئي بين
المخروطة قطبي على الحق يدور

القطبين كل من بعدهما متساويين نإصفين تقسمه دائرة من خط الفلك ويقسم
ودائرة البروج فلك تقاطع فهي النهار معدل دائرة الدائرة هذه وتسمى سإواء
بقدر الشمالي الجانإب إلى نإصفها ويميل النهار معدل دائرة تقاطع البروج فلك
الشمالية الستة البروج قسمة فيه النصف وهذا تقريبا درجة وعشرين أربع
الجنوب إلى عنها الثانإي نإصفها ويميل السنبلة آخر إلى الحمل أول من وهي
إلى الميزان برج أول من وهي الجنوبية الستة البروج قسمة وفيه ذلك بمثل
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الحوت برج آخر
فلك ودائرة النهار معدل دائرة أعني الدرجتين هاتين تقاطعين وموضع

الميزان ورأس الحمل رأس أعني العتدالين نإقطتا هما الجانإبين من البروج
دائرة دون البروج فلك دائرة محاذاة على النجوم وسإائر والقمر الشمس ومدار
النهار معدل
لنإها فقط العتدالين بنقطتي حلولها عند النهار معدل دائرة على الشمس وتمر

بزيادة الزمان فيه يختلف ل الذي السإتواء خط هو وهذا الدائرتين تقاطع موضع
الجانإبين كل إلى عنه الشمس ميل لن الليل على النهار ول النهار على الليل

في برجا عشر الثني وتقطع الفلك تدور فالشمس سإواء والجنوبي الشمالي
السنة مدة هي وهذه بالتقريب يوم وربع يوما وسإتين وخمسة ثلثمائة مدة

بالنهار أبدا وتكون يوم من وكسرا يوما ثلثين برج كل في وتقيم الشمسية
الشمالية الستة البروج في حلت وإذا ذلك بخلف وبالليل الرض فوق ظاهرة

تكون فإنإها والسنبلة والسإد والسرطان والجوزاء والثور الحمل هي التي
وفصل الربيع فصل من وذلك رؤوسإنا سإمت من قريبة الهواء في مرتفعة
والجدي والقوس والعقرب الميزان وهي الجنوبية البروج في حلت وإذا الصيف
وبعدت الشمس وانإحطت الشتاء وفصل الخريف فصل كان والحوت والدلو

الرؤوس سإت عن
الشتاء الربعة الزمنة من تعالى الله خلق ما أول أن منبه بن وهب وزعم
حارا فجعله الصيف وخلق رطبا حارا فجعله الربيع وخلق رطبا باردا فجعله
يابسا باردا فجعله الخريف وخلق يابسا
الشمس تنتقل عندما الربيع فصل ويكون الربيع زمانإنا أهل عند الفصول وأول

اختار من فمنهم الفصول من البداية في القدماء اختلف وقد الحوت برج من
ومنهم الصيفي النإقلب تقديم اختار من ومنهم السنة أول وخيره الربيع فصل

فإذا الشتوي النإقلب تقديم اختار من ومنهم الخريفي العتدال تقديم اختار من
وانإصرف الزمان واعتدل والنهار الليل اسإتوى الحمل برج من جزء أول حلت

الودية وسإالت الثلج وذاب النسيم وهب الهواء وطاب الربيع ودخل الشتاء
وتلل الحشيش ونإما الزرع وطال العشب ونإبت مصر عدا فيما النإهار ومدت
الشجر وأورق الزهر

الرض وأخرجت الضروع ودرت البهائم ونإتجت الرض وجه واخضر النور وتفتح
الحافظ در ولله للناظرين تزينت قد شابة كصبية وصارت وأزينت زخرفها

يقول حيث الله رحمه اليعمري أحمد بن يوسإف الدين جمال
فإنإه الربيع لهوا واسإتنشقوا

ألطاف وعنده النسيم نإعم
وكأنإه نإسيمه الجسوم يغذي
شفاف جوهر حواها روح

الشتاء يتبع الذي الفصل أنإه إلى الناس يذهب الربيع ذلك ومن قتيبة ابن وقال
فمنهم ذلك في تختلف والعرب غيره الربيع يعرفون ول والورد النور فيه ويأتي

بعد الشتاء وفصل الخريف وهو الثمار فيه تدركا الذي الفصل الربيع يجعل من
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فصل ثم الربيع العامة تدعوه الذي الوقت وهو الشتاء بعد الصيف فصل ثم
الذي الفصل يسمي من العرب ومن الصيف العامة تدعوه الذي وهو القيظ
يتلوه الذي الفصل ويسمي الول الربيع الخريف وهو الثمار فيه وتدركا يعتدل
هو الربيع أن على مجمعون وكلهم الثانإي الربيع والنور الكمام فيه ويأتي الشتاء

طول تناهى السرطان برج وأول الجوزاء برج آخر الشمس حلت فإذا الخريف
الصيف فصل ودخل الربيع فصل وانإصرم الليل وزيادة وابتدأ الليل وقصر النهار
ويبس بمصر إل المياه ونإقصت السمائم وهبت الهواء وحمي الحر واشتد

البهائم وسإمنت الثمار ونإضجت الغلل حصاد وأدركا الحب واسإتحكم العشب
فإذا عروس كأنإها الرض وصارت النعم أخلف ودرت البدان قوة واشتدت

وأخذ ثانإية مرة والنهار الليل تساوى الميزان برج وأول السنبلة برج آخر بلغت
فصل ودخل الصيف فصل وانإصرم النقصان في والنهار الزيادة في الليل

العيون وغارت النإهار وجفت الزمان وتغير الرياح وهبت الهواء فبرد الخريف
واقتنى الحب واختزن البيادر ودرسإت الثمار وصرمت الشجر ورق واصفر
وانإجحرت الهوام وماتت البهائم وهزلت بمصر إل الرض وجه واغبر العشب

يخزنإون الناس وأخذ الدافئة البلد يريد والوحش الطير وانإصرف الحشرات
شبابها وأخذ أدبرت قد كهلة امرأة كأنإها الدنإيا وصارت للشتاء القوت

يقول حيث المهلبي الزدي علي بن أحمد الحسن أبو المام در ولله يولي
به المستلذ الخريف فصل لله
عجبا لنا أبدى لقد الهواء برد

ذهبا أوراقه من الرض إلى أهدى
الذهبا تهدي أن شأنإها من والرض

أيضا وقال
فصل الخريف فصل لله

رائق فهو حواشيه رقت
سإال قلب من يجري فالماء
عاشق بوجه يبدو والدمع

هذا ولون هذا فبرد
ووامق ذائق يلذه

أيضا وقال
طيب بكل الخريف فصل أتى

وعينا قلبا معجب وحسن
نإضارا مصفرا الدوح أرانإا

لجينا مبيضا الماء وصافي
إلينا إحسان كل فاحسن

علينا إنإعام كل وأنإعم
الخريف يذم آخر وقال

فإنإه الخريف في التدثر في خذ
خطاف ونإسيمه مستوبل

حياتها جري الجسام مع يجري
يخاف الصديق ومن كصديقها

آخر وقال
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وغائبا الخريف فصل عائبا يا
لزمانإه ذمه في فضله عن

موقعا عندي منه ألطف شيء ل
قمصانإه من الغصن يعري أبدا

أثوابه تحته يفرش وتراه
خنانإه وفرط لرأفته فاعجب

دنإا إذا الوصال سإاعات وألذ
أوانإه حين وحان الرحيل وقت
وقصر الليل طول تناهى الجدي برج وأول القوس برج آخر الشمس حلت فإذا

وحل الخريف فصل وانإصرم النقصان في والنهار الزيادة في النهار وأخذ النهار
أكثر ومات الشجر ورق وتساقط الهواء وخشن البرد واشتد الشتاء فصل

الرض جوف في الحيوانإات وغارت النبات
النإداء وكثرت الغيوم ونإشأت الزينة من الرض وجه وعري البدان قوى وضعف
وصارت التصرف من الناس وامتنع بمصر إل الرض وجه وكلح الجو وأظلم
برج وأول الحوت برج آخر بلغت فإذا الموت منها دنإا قد هرمة عجوز كأنإها الدنإيا

وتدبير العليم العزيز تقدير ذلك دأبه وهذا أول عام كان كما الزمان عاد الحمل
هو إل إله ل الحكيم الخبير

بالشباب الصيف وفصل الطفولية بزمان الربيع فصل بطليموس شبه وقد
البروج في وتنقلها الشمس حركة وعن بالشيخوخة والشتاء بالكهولة والخريف

والنهار الليل من اليوم وأوقات السنة أزمان تكون المذكورة عشر الثني
القمرية الشهور تكون عشر الثني البروج في القمر حركة وعن وسإاعاتهما

مدة في كله الفلك ويقطع عشر الثني البروج يدور فالقمر القمرية والسنة
بالتقريب يوم وثلث يومين برج كل في ويقيم يوم وبعض يوما وعشرون ثمانإية
وليلة يوما منزلة والعشرين الثمانإية القمر منازل من منزلة كل في ويقيم

في نإوره ويزيد الشمس جرم غروب بعد الغرب نإاحية من إهلله عند فيظهر
إهلله من عشر الرابع ليلة في ويمتلئ نإوره يكمل حتى سإبع نإصف قدر ليلة كل
ليلة كل في نإوره من فينقص النقصان في عشرة الخامسة الليلة من يأخذ ثم

من يوما وعشرين الثمانإية آخر في نإوره يمحق أن إلى بدأ كما سإبع نإصف
ويسير الغرب نإاحية في ويبدو الشمس يفارق منذ المدة هذه في ويمر إهلله

والثريا والبطين السرطان وهي منزلة وعشرين بثمانإية يجامعها أن إلى
والصرفة والزبرة والجبهة والطرف والنثرة والذراع والهنعة والهقعة والدبران
والبلدة والنعائم والشولة والقلب والكليل والزبانإان والغفر والسماكا والعواء
والفرع المقدم والفرع الخبية وسإعد السعود وسإعد بلع وسإعد الذابح وسإعد

والله كفاية ذكرنإا وفيما موضوعة كتب ذلك ولحساب الحوت وبطن المؤخر
تعلمون ل وأنإتم يعلم
الدب لسان على للسنة الربعة الفصول محاسإن ذكر
حضر قال الله رحمه حبيب بن الدين شمس للشيخ الصبا نإسيم كتاب من

ذوي من بمشهد الرب نإهاية الريب فيه بلغ يوم في الدب مجلس العام فصول
على ويفتخر نإفسه عن يعرب منهم كل فقام الصاغة صناعة ومنتهى البلغة

جنسه أبناء
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حياة أنإا النإسان عين وإنإسان الحيوان وروح الزمان شباب أنإا الربيع فقال
أوقاتي عرف الطيار ومنطق البصار ونإزهة الغروس عروس وزينة النفوس

الودائع وترد الموات وتنشر النبات يظهر فيها ومواسإم أعياد وأيامي نإاسإم
عيون وتفيض القلوب وجيب ويبرح الجنوب جنيب ويمرح الطبائع وتتحركا

وحلة مرقوم وشي وطراز منظوم عقد من لي كم والنهار الليل ويعتدل النإهار
ما بأبعد حسن وشمس المل من راعيه يدنإي سإعد ونإجم ظاهرة وحلية فاخرة

سإيف فمن مشهورة وأسإلحتي منصورة عساكري والحمل الجدي برج بين
وسإهم يبهر بهار وترس أحمر شفيق ومغفر مشهر بنفسج ودرع مجوهر غصن

ألوية وتكنفها آيات تحرسإها أزرق سإنانإه سإوسإن ورمح فينشق يرشق آس
الريحان عذار ويخضر قدوده البان من وتهتز خدوده الورد من تحمر بي ورايات
ثغر ويفتر الزوايا من الخفايا وتخرج الوسإنان طرفه النرجس من وينتبه

الثنايا وطلع جل ابن أنإا قائل القحوان
عجيب شيء الربيع هذا إن

السماء بكاء من الرض تضحك
ودر ذهبنا حيثما ذهب
الفضاء في وفضة درنإا حيث
في أجتهد الحاذق والطيب الصادق والصديق الموافق الخل أنإا الصيف وقال

أموالهم وأوفر أثقالهم وأخفف الثياب حمل كلفة عنهم وأرفع الصحاب مصلحة
أن عندهم وأحقق الفرا شراء من وأغنيهم المعونإة لهم واجزل المؤونإة وأكفيهم

بي الصبى زمن في الحكمة وأوتيت بالصبا نإصرت الفرا جوف في الصيد كل
مزاج وينصلح والرطب البسر ويزهو المادة الفواكه من وتنضج الجادة تتضح
فيقمع الرمان حب وينعقد والموز التين عطف ويلين اللوز قلب ويقوى العنب

مع السفرجل عرف ويذهب التفاح وجنات وتخضب الخفقان ويسكن الصفراء
مواعيدي والليمون النارنإج تيجان وتتخلق الزيتون عيون وتسود الرياح هبوب

أيامي في مقسوم والرزق مقامي في موجود الخير ممدودة وموائدي منقودة
تأتي والوحش وإقطاعه ملكه في يرتع ويالغنى وصاعه مده على ينصاع والفقر

بطانإا وتعود خماصا تغدو والطير ووحدانإا زرافات
الورى على مديد ظل له مصيف

أخلطا وحليل طعما حل قد فكم
مبديا الفواكه أنإواع يعالج

بقراطا ويعجز حفظا لصحتها
السموم أحزاب وهازم الغموم جيش وكاسإر الغيوم سإائق أنإا الخريف وقال

بالندى وأجود الصدى أصد أنإا المناقب نإقاب وحاسإر السحائب نإجائب وحادي
وتصفو الثمار تقطف أيامي في والولى بالوسإمى وأسإمو جلى معنى كل وأظهر
يحاكي طورا الغصون ورق ويتلون العيون دمع ويترقرق الكدار من النإهار
القلوب جانإبه إلى فيجذب الذهبية حلته في يبدو وحينا الرقم يشبه وتارة البقم
والعام الخاص الماء لذة في ويتساوى الهوام هم الناس يكفي وفيها البية

وتعصر ريشها من الجديدة الملبس في رافلة بنشيشها مطربة الطيار وتقدم
تعاقب ولم إثما تجترح لم أنإها على بالقيود الدن سإجن في وتوثق العنقود بنت
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وترمى النسمات وترق اللذات وتحصل الوقات تطيب بي وظلما عدوانإا إل
وتسكن الجمرات حصى
دائم أكلها شجرة من لي كم والمشروب المطعوم أنإواع وتكثر القلوب حرارة

تخجل أغصانإها وقدود ذابل غير الدوام على وورقها لزم المتعدي للنفع وحملها
ذابل رمح كل
إلينا وافي الخريف فصل إن

كالعروس حلية في يتهادى
ربيعا للعيون كان غيره
النفوس ربيع بيننا ما وهو

أجمع والطاعة بالسمع والمقابل البضاعة ورب الجماعة شيخ أنإا الشتاء وقال
ليس ومن والشراب بالطعام وأتحفهم الحجاب عليهم وأسإدل الصحاب شمل

المعتضد المستطيع القادر المطيع إلى أميل الباب اجله من أغلقت طاقة بي له
وموافاتي قدومي المرتقب العرى بأوثق الدثار من والمستمسك والفرا بالبرود

أمري يتمثل ولم ذكري عن يعش ومن كافاتي من المشهورة للسبعة المتأهب
إليه وسإرت الوعد صادق البرق سإيف من له وأنإجزت الرعد بصوت أرجفته
نإيلي ونإيل معروف معروفي بالياب بالغنيمة أقنع ولم السحاب بعساكر

وجود المدى طويل وابل من لي كم القطوف دانإية إحسانإي وثمار موصوف
السمع تطرب وديمة إطلقه العفاة قيد وغيث مذاقه حل وقطر الجدا وافر

ومجالسي عزيزة وأوقاتي وجيزة أيامي موتها بعد الرض يحي وحيا بصوتها
أنإواعه من يأتي نإقلها والسعادة والمبر بالخير مغمورة السيادة بذوي معمورة
يجفونإهم وسإقاتها الرواح تنعش وراحها اللهب بذهب تسمح ومناقلها بالعجب

شاهدت زرتها وإن ممدودا مال وجدت زرتها إن الصحاح العقول تفتن السقيمة
شهودا بنين لها

الهوا في كأسإك بفضل رميت وإذا
عقودا العقيق من عليك عادت

تهملهما ل العودين صاحب يا
عودا واحرق عودا لنا حركا
الجماعة أخذ حاله شرح على الكلم من وفرغ مقال سإلك منهم كل نإظم فلما
والشكر الثناء مطارف أطراف وتجاذبوا السكر أهل يأخذ ما الطرب من

وأنإشد القبال قبول وهبت الصدور صدور وانإشرحت السرور أسإرار وظهرت
الحال لسان

انإفض ثم بكذوب قوله في يكن لم إذا نإفسه مدح في المرء يعيب وماذا
بعضهم قال الفراق الصحبة وآخر أهله شمل وتفرق النطاق وحل المجلس

بقراط قال وأزهاره ورياحينه آثاره بحسن الفصول سإائر على مفضل الربيع
فهو وأمطاره نإسيمه ببرد يستمتع ولم وأزهاره بالربيع يبتهج لم من الحكيم
ضاحك الوجه جميل الربيع البلغاء بعض وقال العلج إلى محتاج المزاج فاسإد
الربيع ظريف وقال الخلق كريم الرائحة عطر الشمائل حلو القد رشيق السن
لطائف ومن العيون جلء ومنظره النفوس غذاء ونإسيمه الزمان شباب
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قوله الفصول سإائر على الربيع تفضيل في الصنوبري

وفاكهة أثمار الصيف في كان إن
تنور والجو مستوقد فالرض

مخترفا النخل الخريف في يكن وإن
مأسإور والماء مسجورة فالرض

متصل الغيم الشتاء في يكن وإن
مقرور والفق عريانإة فالرض

إذا المستنير الربيع إل الدهر ما
والنور النور أتاكا الربيع أتى

لؤلؤة والجو ياقوتة فالرض
بلور والماء فيروزج والنبت
يقل فل الربيع أحلى ما الله تباركا
مغرور بالصيف فقائسه تغرر
يقل الربيع تحيات ريح شم ( من

كافور الكافور ول مسك المسك ل
الهيئة علم ذكر
ويستدل والمتحيرة والمتحركة الثابتة الكواكب حركات في به ينظر علم وهو

هذه عنها الرض لزمت للفلكا وأوضاع أشكال على الحركات تلك بكيفيات
مبائن الرض مركز أن على يبرهن كما هندسإية بطرق المحسوسإة الحركات

بالرجوع يستدل وكما والدبار القبال حركة بوجود الشمس فلك لمركز
فلكها داخل متحركة لها حاملة صغيرة أفلكا وجود على للكواكب والسإتقامة

وكما الثابتة الكواكب بحركة الثامن الفلك وجود على يبرهن وكما العظم
وإدراكا ذلك وأمثال له المبول بتعدد الواحد للكوكب الفلكا تعدد على يبرهن

حركة علمنا فإنإما بالرصد هو وإنإما وأجناسإها وكيفياتها الحركات من الموجود
به والدبار القبال

وكان ذلك وأمثال والسإتقامة الرجوع وكذا طباقتها في الفلكا تركيب وكذا
حركة بها ليرصد توضع التي اللت له ويتخذون كثيرا بالرصد يعتنون اليونإانإيون

والبراهين عملها وصناعة الحلق ذات عندهم تسمى وكانإت المعين الكوكب
الناس بأيدي منقول الفلك بحركة حركتها ومطابقة عليه
شيء المأمون أيام في وكان القليل في إل عناية به تقع فلم السإلم في وأما
يتم فلم ذلك في وشرع الحلق ذات المسماة للرصد المعروفة اللة وضع منه
وليست القديمة الرصاد على بعده من واعتمد وأغفل رسإمه ذهب مات ولما

الرصد في اللة حركة مطابقة وأن الحقاب باتصال الحركات لختلف بمغنية
الزمان طال فإذا التحقيق يعطى ول بالتقريب هو إنإما والكواكب الفلكا بحركة

يفهم ما على وليست شريفة صناعة الهيئة وهذه بالتقريب ذلك تفاوت ظهر
بالحقيقة والكواكب الفلكا وترتيب السموات صورة تعطي أنإها المشهور في
وأنإت الحركات هذه عن لزمت للفلكا والهيئات الصور هذه أن تعطي إنإما بل

الحركات أن قلنا وإن لمختلفين لزما الواحد الشيء يكون أن يبعد ل أنإه تعلم
على بوجه الحقيقة ايعطى ول الملزوم وجود على باللزم اسإتدلل فهو لزمة

التعاليم أركان أحد وهو جليل علم أنإه
من وليس لبطليموس منسوب المجسطي كتاب فيه التآليف أحسن ومن
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وقد الكتاب شراح حققه ما على بطليموس أسإماؤهم الذين اليونإان ملوكا
الشفاء تعاليم في وأدرجه سإينا ابن فعله كما السإلم حكماء من الئمة اختصره
كتاب في الصلت وابن السمح وابن النإدلس حكماء من أيضا رشد ابن ولخصه

القتصار
النإسان علم والله الهندسإية براهينها وحذف قربها ملخصة هيئة الفرغانإي ولبن

العالمين رب هو إل إله ل سإبحانإه يعلم لم ما
يخص فيما عددية قوانإين على حسابية صناعة وهي الزياج علم فروعه ومن
سإرعة من وضعه في الهيئة برهان إليه أدى وما حركته طريق من كوكب كل

مواضع به يعرف ذلك وغير ورجوع واسإتقامة وبطء

تلك على حركاتها حسبان قبل من فرض وقت لي أفلكها في الكواكب
كالمقدمات قوانإين الصناعة ولهذه الهيئة كتب من المستخرجة القوانإين
من متقررة وأصول الماضية والتواريخ واليام الشهور معرفة في لها والصول

بعض من بعضها واسإتخراج الحركات وأصناف والميول والحضيض الوج معرفة
ويسمى الزياج وتسمى المتعلمين على تسهيل مرتبة جداول في يضعونإها

وتقويما تعديل الصناعة لهذه المفروض للوقت الكواكب مواضع اسإتخراج
وقد الكماد وابن البنانإي مثل والمتأخرين للمتقدمين كثيرة تآليف فيه وللناس

من إسإحاق لبن منسوب زيج على بالمغرب العهد لهذا المتأخرون عول
على فيه عول إسإحاق ابن أن ويزعمون السابعة المائة أول في تونإس منجمي
بالرصد عنى قد وكان والتعاليم الهيئة في ماهرا بصقلية كان يهودا وأن الرصد
أهل فكان وحركاتها الكواكب أحول من ذلك في يقع بما إليه يبعث وكان

آخر في البناء ابن ولخصه يزعمون ما على مبناه لوثائق به عنوا لذلك المغرب
مواضع إلى يحتاج وإنإما فيه العمال من سإهل لما الناس به فولع المنهاج سإماه

التي الثار معرفة وهو النجومية الحكام عليها لتبتني الفلك من الكواكب
البشرية والمواليد والدول الملك من النإسان عالم في بأوضاعها عنها تتحدث

ول ويرضاه يحبه لما الموفق والله أدلتهم فيه وأوضح خلدون ابن بينه كما
سإواه معبود

منها القاليم وموضع الرض صورة ذكر
تكون كيف تعالى الله ألهمه لمن به تبين ما القول من الفلكا في تقدم لما

الكلم حينئذ جاز منها والعوام الشهور وتركب والنهار الليل بها التي الحركة
الشمس تطلع حيث وهو الشرق سإت هي حيث من الجهات فأقول الرض على

تغرب حيث وهو والغرب الرض من قطر كل في الكواكب وسإائر والقمر
سإهيل مدار حيث وهو والجنوب والفرقدين الجدي مدار حيث وهو والشمال

الرض مركز يلي مما وهو والتحت السماء يلي مما وهو والفوق

في واقفة وهي الشكل بكروية ليست وقيل كالكرة مستدير جسم والرض
جميع من بها محيط والهواء وغامرها وعامرها وبحارها جبالها بجميع الهواء
الجهات جميع من متساو السماء من وبعدها البيضة جوف في كالمح جهاتها

كان جانإب أي من مركزها يلي مما باطنها عمق هو تحقيقه ما الرض وأسإفل
في كالمح الفلك جوف في الموضوعة كالكرة الرض أن إلى الجمهور ذهب
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التساوي على الجهات جميع من الفلك في وبعدها الوسإط في وأنإها البيضة
المانإع وهو الرتفاع شأنإه من جسما الرض تحت أن الحكم بن هشام وزعم

بل النإحدار يطلب ليس لنإه بعده ما إلى محتاجا ليس وهو النإحدار من للرض
عماد بل وقفها تعالى الله أن وقال الرتفاع

يجد ل حتى تحتها الماء حصر وقد الماء على تقوم أنإها ديمقراطس وقال
النإتقال إلى فيضطر مخرجا

من بجذبها والفلك جانإب كل من واحد مقدار الوسإط على واقفة هي آخر وقال
متكافئة الجزاء قوة لن نإاحية دون الفلك من نإاحية إلى تميل ل فلذلك وجه كل

الرض مغناطيس بالطبع الفلك فإن الحديد جذبه في المغناطيس كحجر وذلك
الفلك تدبير سإرعة بالوسإط وقوفها وسإبب الوسإط في واقفة فهي يجذبها فهو

وأدرتها قارورة في ترابا وضعت إذا كما الوسإط إلى جهة كل من إياها ودفعه
الوسإط في يقوم التراب فإن بقوة
السفلي هو والوسإط السماء وسإط في الخوارزمي أحمد بن محمد وقال

ل وذلك الغائرة والوهاد البارزة الجبال جهة من مضرسإة مدورة وهي بالحقيقة
يسيرة شمخت وإن الجبال مقادير لن جملتها اعتبرت إذا الكرية عن يخرجها

منها نإتأ إذا مثل ذراعان أو ذراع قطرها التي الكرة فإن الرض كرة إلى بالقياس
من بها الماء لحاطة التضاريس هذه ول الكرية عن يخرجها ل فيها غار أو شيء
المؤدية الحكمة تبطل فحينئذ شيء منها يظهر ل بحيث وغمرها جوانإبها جميع

هو إل حكمه أسإرار يعلم ل من فسبحان والحيوان والنبات المعادن في المودعة

فوق والهواء فوق فإنإه الجهات جميع من للهواء المماس الظاهر سإطحها وأما
فيما المذكورة الفلكا الهواء وفوق الجهات سإائر من ويجذبها بها يحيط الرض
ونإهاية الفلكا أعلى هو الذي التاسإع الفلك إلى آخر فوق واحدا تقدم

بأسإرها المخلوقات
وكل ملء ول خلء ل وقيل ملء وقيل خلء فقيل ذلك وراء فيما اختلف وقد

يلي مما يكون أبدا رأسإه فإن الرض سإطح من النإسان فيه يقف موضع
يرى دائما وهو الرض مركز يلي مما أسإفل تكون أبدا ورجله فوق إلى السماء

من انإتقل وكلما الرض حدبة الخر النصف عنه ويستر نإصفها السماء من
عنه خفي ما بقدر السماء من له ظهر آخر إلى موضع

جوانإبها بعض عن الماء فانإحسر الماء فوق طافية كعنبة بالماء غامرة والرض
الخلفة له الذي البشري بالنوع وعمرانإها الحيوانإات تكوين من الله أراد لما

وليس الرض تحت الماء أن ذلك من يتوهم وقد سإائرها على
والكل مركزها هو الذي كرتها ووسإط الرض قلب الطبيعي التحت وإنإما بصحيح
جوانإبها من ذلك عدا وما الثقل من فيه بما يطلبه

الرض تحت أنإه منها شيء في قيل وإن الرض فوق بها المحيط الماء وأما
منه أخرى جهة إلى فبالضافة

دائرة شكل في كرتها سإطح من النصف نإحو عنها الماء انإحسر قد التي وأما
أيضا ويسمى المحيط البحر يسمى بحرا جهاتها جميع من المائي العنصر أحاط
البحر له ويقال عجمية أسإماء أوقيانإوس ويسمى الثانإية اللم بتفخيم لبلبة

الخضر
عمرانإه من أكثر والخلء القفار فيه للعمران الرض من المنكشف هذا إن ثم

قطعة منه المعمور وإنإما الشمال جهة من أكثر منه الجنوب جهة من والخالي
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إلى الجنوب جهة من ينتهي كري مسطح شكل على الشمالي الجانإب إلى أميل
وبين بينه الفاصلة الجبال ووراءه كري خط إلى الشمال جهة ومن السإتواء خط

ومأجوج يأجوج سإد بينهما الذي العنصري الماء

عنصر إلى والمغرب المشرق من وينتهي المشرق جهة إلى مائلة الجبال وهذه
هو قالوا الرض من المنكشف وهذا المحيطة الدائرة من بقطعتين أيضا الماء

المنقسم وهو ربعه مقدار منه والمعمور أقل أو الكرة من النصف مقدار
الرض من المنكشف وصار الرض في الخر النصف وانإغمر السبعة بالقاليم
وجميع دائرته تحت يمر النهار معدل لخط مسامت بخط قسم كأنإما نإصفين

ويكونإان فيها مرئيين غير والقطبان البتة لها عرض ل الخط هذا على التي البلد
إلى الخط هذا عن بلد موضع بعد وكلما الجانإبين من الفق دائرة على هناكا
ذلك أهل على الجدي هو الذي الشمالي القطب ارتفع درجة قدر الشمال نإاحية
ويكون زاد ما وهكذا درجة سإهيل هو الذي الجنوبي القطب وانإخفض درجة البلد
القطب ارتفاع من كذلك الجنوب نإاحية في الواقعة البلد من بعد فيما المر

الشمالي القطب وانإحطاط الجنوبي

النهار معدل دائرة ميل عن عبارة البلد عرض وصار البلدان عرض عرف وبهذا
سإمت بين ما بعد أيضا وهو عليهم القطب وارتفاع أهله رؤوس سإمت عن

من انإكشف ما فأما له عرض ل بلد أهل رؤوس وسإمت البلد ذلك أهل رؤوس
من المسكون وهو العامر الربع فهو السإتواء خط من الجنوب يلي مما الرض
خط أنإه يوهمنا فرض هو وإنإما الخارج في له وجود ل السإتواء وخط الرض
من بذلك وسإمي الحمل رأس مدار تحت المغرب إلى المشرق من ابتداؤه

شيئا الخر عن أحدهما ينقص ول يزيد ل سإواء أبدا هناكا والليل النهار أن أجل
على إحداها للفق ملزمتان الخط هذا ونإقطتا كلها السنة أوقات سإائر في البتة
وخط الشمال نإاحية في الجدي يلي مما والخرى الجنوب نإاحية في سإهيل مدار

الرض طول وهو المشرق إلى المغرب من نإصفين الرض يقسم السإتواء
خط أكبر النهار معدل ودائرة البروج فلك منطقة أن كما كرتها في خط وأكبر

مسافة من والدرجة درجة وسإتين ثلثمائة منقسمة البروج ومنطقة الفلك في
أميال ثلثة في ذراع ألف عشر اثنا والفرسإخ فرسإخا وعشرون خمسة الرض

حبات سإت والصبع إصبعا وعشرون أربعة والذراع ذراع آلف أربعة الميل لن
النهار معدل دائرة وبين لبطن ظهرا بعض إلى بعضها ملصق مصفوفة شعير
من واحد كل وبين الرض من السإتواء خط وتسامت نإصفين الفلك تقسم التي

أربع السإتواء خط من الشمالية الجهة في العمارة لكن درجة تسعون القطبين
كانإت كما والجمود البرد لشدة فيه عمارة ل خلء منها والباقي درجة وسإتون

الحر لشدة كلها خلء الجنوبية الجهة
إلى الجنوب من درجة وثمانإون مائة المغرب إلى المشرق من والعمارة
ميل مقدار وهو درجة وأربعون ثمان نإعش بنات إلى إريس خط من الشمال
معمور وجملة درجة عشر سإت مقدار وهو إريس خط وخلف مرتين الشمس

ومرورها الوسإط هذا في الشمس مسير لعتدال درجة سإبعين من نإحو الرض
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والجنوب الشمال وأما السنة في مرتين والميزان الحمل وراء ما على
الشمس أوج ولن واحدة مرة إل تحاذيهما ل فالشمس

غير قوتها ضرر وانإتفاء لرتفاعها فيه العمارة كانإت الشمال جهة في مرتين
هنالك العمارة عدمت الجنوب في حضيضها ولن سإاكنة

ثلث عام خمسمائة مسافتها فقيل الرض مسافة في الناس اختلف وقد
جزء وعشرون مائة الرض من المعمور وقيل بحار وثلث خراب وثلث عمران
للعرب وثلثة للروم وثمانإية للسودان عشر واثنا ومأجوج ليأجوج تسعون
لسائر وواحد ومأجوج ليأجوج سإتة أجزاء سإبعة الدنإيا وقيل المم لسائر وسإبعة
عمران ومائة خراب ومائة ثلثمائة البحار عام خمسمائة الرض وقيل الناس
ثمانإية وللروم ألفا عشر اثنا للسودان فرسإخ ألف وعشرون أربعة الرض وقيل
ألف وللعرب آلف ثلثة ولفارس آلف
الصحراء في كفسطاط إل الخراب في الدنإيا من العمارة ما منبه بن وهب وعن
وجزء للعرب وجزء للتركا منها جزء أجزاء أربعة الرض بابك بن أزدشير وقال

خمس والنواحي أربعة والطراف سإبعة القاليم وقيل للسودان وجزء للفرس
وقيل ألفا وخمسون وسإتة ألف مائتا والرسإاتيق آلف عشرة والمدائن وأربعون

وحصن مدينة وسإتمائة ألفا وعشرون أحد والحصون المدن
كبيرة مدينة ومائة آلف ثلثة الول القليم ففي
كبيرة وقرية مدينة عشر وثلث وسإبعمائة ألفان الثانإي وفي
وقرية مدينة وسإبعون وتسع آلف ثلثة الثالث وفي
مدينة وسإبعون وأربع وتسعمائة ألفان بابل وهو الرابع وفي
مدائن وسإت مدينة آلف ثلثة الخامس وفي
مدينة وثمانإون مائة وأربع آلف ثلثة السادس وفي
الجزائر في مدينة وثلثمائة آلف ثلثة السابع وفي
الرض سإدس نإصف وهو فرسإخ آلف سإبعة الرض قطر الخوارزمي وقال

يباب خراب والباقي والبحار والمفاوز والجبال
والجناح الصين رأسإه طائر مثل الرض من المعمور وقيل حيوان ول فيه نإبات ل

وذنإبه والشام والعراق مكة وصدره الخزر اليسر والجناح والسند الهند اليمن
ودورها ميل عشر وأربعة وأربعمائة آلف سإبعة الرض قطر وقيل الغرب

وبحر بر من به أحاطت ما جميع وذلك ميل وأربعمائة ميل ألف عشرون

إلى المشرق أقصى من الرض طول البلخي سإهل بن أحمد زيد أبو وقال
جهة من الذي العمران حيث من وعرضها مرحلة أربعمائة نإحو المغرب أقصى

الجنوب جهة من الذي العمران حيث إلى ومأجوج يأجوج مساكن وهو الشمال
ومأجوج يأجوج براري بين وما مرحلة وعشرون مائتان السودان مساكن وهو
في المحيط والبحر السودان براري بين وما الشمال في المحيط البحر إلى

عمارة فيه ليس خراب الجنوب
صدقها على دليل ل أقوال وهذه فرسإخ آلف خمسة ذلك مسافة أن ويقال

من النهار نإصف خط على سإرنإا لو أنإا الرض مساحة معرفة في والطريق
إلى رؤوسإنا سإمت عن النهار معدل دائرة ميل بقدر الشمال إلى الجنوب
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وارتفع جزءا وسإتين ثلثمائة من جزء هي التي الفلك درج من درجة الجنوب
جرم محيط من قطعنا قد أنإا نإعلم فإنإا الدرجة تلك نإظير درجة علينا القطب
قسنا فلو الفلك من الجزء ذلك نإظير وهو جزءا وسإتين ثلثمائة من جزءا الرض

علينا القطب ارتفع حيث إليه وصلنا الذي مكانإنا انإتهاء إلى مسيرنإا ابتداء من
سإتة الرض من قطعت قد الفلك من الواحدة الدرجة حقيقة نإجد فإنإا درجة

حصة ضربنا فإذا فرسإخا وعشرون خمسة منها ميل وثلثي ميل وخمسين
الضرب من خرج وسإتين ثلثمائة في الميال من ذكر ما وهو الواحدة الدرجة

الميال هذه قسمنا فإذا الرض دور مساحة وذلك ميل وأربعمائة ألفا عشرون
آلف سإتة القسمة من خرج وسإبع ثلثة على الرض دور مساحة هي التي

في القطر هذا ضربنا فلو الرض قطر مساحة وهي ميل وأربعون وأربعمائة
واثنتين ألف ألف مائة بالتكسير الرض بسط مساحة لبلغت الرض دور مبلغ

ربع مساحة هذا فعلى بالتقريب ميل ألف وسإتمائة ألف ألف وثلثين

ألف وخمسون ومائة ميل ألف ألف وثلثون ثلثة بالتكسير المسكون الرض
وهو القطب عن السرطان مدار بعد بقدر الربع هذا من المسكون وعرض ميل

إلى وانإتهاؤه الرض سإدس هو وهذا جزء وسإدس جزءا وخمسون خمسة
ثلثة الميال من وهو الشمال من المعمور آخر وهي بريطانإية في تولي جزيرة

مساحة هو الذي السدس هذا ضربنا فإذا ميل وسإتون وأربعة وسإبعمائة آلف
قدر الشمال من المعمور كان الطول مقدار وهو النصف في الرض عرض
ومقداره الرض كرة أقسام لتضايق يقل فإنإه الطول وأما الرض ثلث نإصف
المسكون الربع وفي ميل وثمانإون آلف أربعة بالتقريب وهو الدور خمس مثل
عشرة خمس وفيه جزائر عدة منها بحر كل وفي كبار أبحر سإبعة الرض من

طوال نإهرا وأربعون نإهر ومائتا طوال جبل مائتا وفيه وعذب ملح منها بحيرة
كبيرة مدينة ألف عشر سإبعة على تحتوي أقاليم سإبعة على ويشتمل

الملك قيصر الملقب بوليس طاعة اسإتقامت لما هروشيوس كتاب في وقال
وصف له يأخذوا أن فأمرهم سإماهم الفلسإفة من أربعين تخير الدنإيا عامة في

المشرق جزء وصف أخذ أحدهم فولى أرباعا وكورها بحارها وعدة الدنإيا حدود
وولى الشمال جزء وصف أخذ الثالث وولى المغرب جزء وصف أخذ آخر وولى
من نإحو في أيديهم على الجميع كتابة فتمت الجنوب جزء وصف أخذ الرابع
قد بحرا وعشرين تسعة الدنإيا في المسماة البحار جملة فكانإت سإنة ثلثين

عشر أحد الشمال وبجزء ثمانإية الغرب وبجزء ثمانإية الشرق بجزء منها سإموها
جزيرة وسإبعون إحدى المهات المعروفة الجزائر وعدة اثنان الجنوب وبجزء

إحدى الشمال جهة وفي عشرة سإت الغرب وفي ثمان الشرق في منها
عشر سإت الجنوب جهة وفي وثلثون

الجبال أمهات وهي وثلثون سإتة الدنإيا جميع في المعروفة الكبار الجبال وعدة
خمسة الغرب جهة وفي سإبعة المشرق جهة في منها فسروه فيما سإموها وقد

وسإتون ثلثة الكبار والبلدان اثنان الجنوب وفي عشر اثنا الشمال وفي عشر
خمسة المغرب وفي سإبعة الشرق في منها



مكتبة                                                     نالعجل لقطة
 السإلمية مشكاة
سإموها وقد عشر اثنا الجنوب وفي عشر تسعة الشمال وفي وعشرون

وفي وسإبعون خمس المشرق في منها ومائتان تسع المعروفة الكبار والكور
وسإتون اثنان الجنوب وفي سإت الشمال وفي وسإتون سإت المغرب
الشرق لجزء منها وخمسون سإتة الدنإيا جميع في المعروفة الكبيرة والنإهار

ولجزء عشر تسعة الشمال ولجزء عشر ثلثة الغرب ولجزء عشر سإبعة
سإبعة الجنوب

والجبال والمدن المصار من فيه وما وحدوده المعمور هذا عن المخبرين إن ثم
وصاحب الجغرافيا كتاب في بطليموس مثل والرمال والقفار والنإهار والبحار

القاليم يسمونإها أقسام بسبعة المعمور هذا قسموا بعده من زجار كتاب
في مختلفة العرض في متساوية والمغرب المشرق بين وهمية بحدود السبعة
طوله مد قد مفروش بساط كأنإه منها إقليم كل السبعة القاليم وقالوا الطول

مختلفة القاليم وهذه الجنوب إلى الشمال من وعرضه الغرب إلى الشرق من
والعرض الطول

لما أقصر السابع فيكون آخرها إلى الثانإي وكذا بعده مما أطول الول فالقليم
من واحد وكل الرض كرة عن الماء انإحسار من الناشئة الدائرة وضع اقتضاه

على المشرق إلى المغرب من أجزاء بعشرة منقسم عندهم القاليم هذه
يمر منها الول فالقليم عمرانإه وأحوال أحواله عن الخبر جزء كل وفي التوالي
منها والسابع سإاعة عشرة ثلث الطول نإهارها طول التي بالمواضع وسإطه

حاذى ما لن سإاعة عشرة سإت الطول نإهارها طول التي بالمواضع وسإطه يمر
حاذى وما فيه عمارة ول البحر عليه يشتمل الجنوب نإحو إلى الول القليم حد

من السبعة القاليم طول فجعل عمارة فيه يعلم ل الشمال إلى السابع القليم
عروضها وصارت الفلك دور من سإاعة عشر اثنتي مسافة الغرب إلى الشرق
وأعرضها فأطولها الطول النهار سإاعات من سإاعة نإصف تتفاضل
وعرضه فرسإخ آلف ثلثة نإحو المغرب إلى المشرق من وطوله الول القليم

وعرضا طول وأقصرها فرسإخا وخمسون مائة الجنوب إلى الشمال من

وعرضه فرسإخ وخمسمائة ألف الغرب إلى الشرق من وطوله السابع القليم
فيما الخمسة القاليم وبقية فرسإخا سإبعين من نإحو الجنوب إلى الشمال من
ذلك بين

الذين القدماء وضعها الخارج في لها وجود ل متوهمة خطوط القاليم وهذه
منها البلدان مواضع ويتيقنوا حدودها حقيقة على ليقفوا الرض في جالوا

المسكون الربع حال هذا مسالكها طرق ويعرفوا
أفرط قد الجدي مدار تحت واقعة الشمال فجهة خراب فإنإها الرباع الثلثة وأما

يعرف ل عندهم الشتاء مدة وهي مستمرا ليل أشهر سإتة وصارت البرد هناكا
هناكا يكون فل البرد لقوة المياه وتجمد شديدة ظلمة الهواء ويظلم نإهار فيها
حيوان ول نإبات

سإتة النهار فيكون سإهيل مدار حيث الجنوب نإاحية الشمالية الجهة هذه ويقابل
محرقة سإموما ويصير الهواء فيحمى عندهم الصيف مدة وهي ليل بغير أشهر
فيه السكنى ول سإلوكه يمكن فل والنبات الحيوان حره بشد يهلك
وشدة أمواجه لتلطم فيه السلوكا من المحيط البحر فيمنع الغرب نإاحية وأما

أجمعهم الناس وصار الشامخة الجبال سإلوكه من تمنع الشرق ونإاحية ظلماته
أي بالرض منهم لحد علم ول الرض من المسكون الربع في انإحصروا قد
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نإسبتها والبحار الجبال من عليها ما بجميع كلها والرض الباقية الرباع بالثلثة
النهار بساعات السبعة القاليم حدود اعتبرت وقد دائرة في كنقطة الفلك إلى

سإائر في والليل النهار طول تساوي الحمل برأس حلت إذا الشمس أن وذلك
اختلفت والجوزاء والثور الحمل برج درجات في انإتقلت فإذا كلها القاليم
طول بلغ السرطان برج وأول الجوزاء آخر بلغت فإذا إقليم كل نإهار سإاعات

وسإط في وصارت سإواء سإاعة عشرة ثلث الول القليم وسإط في النهار
أربع الثالث القليم وسإط وفي سإاعة ونإصف سإاعة عشرة ثلث الثانإي القليم
وفي سإاعة ونإصف سإاعة عشرة أربع الرابع القليم وسإط وفي سإاعة عشرة
خمس السادس القليم وسإط وفي سإاعة عشرة خمس الخامس القليم وسإط
سإواء سإاعة عشرة سإت السابع القليم وسإط وفي سإاعة ونإصف سإاعة عشرة

هو البلد طول ومعنى كله نإهارا يصير درجة تسعين عرض إلى ذلك على زاد وما
وخط السإتواء خط عن بعدها هو وعرضها الغرب في العمارة أقصى من بعدها

سإواء الزمان طول والنهار الليل فيه يكون الذي الموضع هو تقدم كما السإتواء
ومن له طول ل الغرب أقصى في بلد وكل له عرض ل الخط هذا على بلد فكل

طوله يكون بلد وكل درجة وثمانإون مائة الشرق أقصى إلى الغرب أقصى
أقل طوله كان بلد وكل والغرب الشرق بين ما وسإط في فإنإه درجة تسعين

من طوله كان وما الشرق من وأبعد الغرب إلى أقرب فإنإه درجة تسعين من
الشرق إلى وأقرب الغرب من أبعد فإنإه درجة تسعين من أكثر البلد
له يقال قسم كل أقسام سإبعة مقسوم السفلي العالم أن القدماء ذكر فقد

وإقليم للمريخ التركا وإقليم للمشتري بابل وإقليم لزحل الهند فإقليم إقليم
للقمر الصين وإقليم لعطارد مصر وقليم للشمس الروم
والمريخ والسإد للهند وعطارد والجدي لبابل والمشتري الحمل قوم وقال

برجا عشر اثني على السنة صارت ثم للروم والشمس والميزان للتركا
للمغرب ومثلها والجوزاء للجنوب ومثله والثور للمشرق ومثله فالحمل

للشمال ومثله والسرطان
الشمس إقليم إل كوكب كل بين يحسب عظيمتان مدينتان إقليم كل وفي قالوا

وجميع عظيمة واحدة مدينة سإوى منهما إقليم كل في ليس فإنإه القمر وإقليم
مدينة مائة وسإت مدينة ألف وعشرون أحد وحصونإها السبعة القاليم مدائن

الفلك درج دقائق بقدر وحصن
مات وإذا القاليم هذه أنإاس كانإت روابع الدقائق هذه جعلت إذا هرمس وقال
وقراها الشمس مطلع من الول القليم مدن عدد أن ويقال نإظيره ولد أحد
وثلث وسإبعمائة ألفين الثانإي في وان كبيرة وقرية مدينة ومائة آلف ثلثة

وهو الرابع وفي وسإبعون وتسع آلف ثلثة الثالث وفي كبيرة وقرية مدينة عشر
وفي مدن وسإت آلف ثلثة الخامس وفي وسإبعون وأربع وتسعمائة ألفان بابل

السادس
وقرية مدينة وثلثمائة آلف ثلثة السابع وفي مدن وثمان وأربعمائة آلف ثلثة

الجزائر في كبيرة
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من وجد وما بعدهما مما عمرانإا أقل المعمورة القاليم من والثانإي الول إن ثم
منهما الشرق في الذي الهندي والبحر والرمال والقفار الخلء فيتخلله عمرانإه

ومدنإه وأمصاره البالغة الكثرة لهم ليست وأنإاسإيهما القليمين هذين وأمم
كذلك والرمال قليلة فيها فالقفار ذلك بخلف بعدهما وما والرابع والثالث كذلك

الحد تجاوز ومدنإها وأمصارها الكثرة من الحد تجوز وأنإاسإيها وأممها معدومة أو
كثير ذكر وقد كله خلء والجنوب والسادس الثالث بين ما مندرج فيها والعمران

الرؤوس سإمت عن فيها الشمس ميل وقلة الحر لفراط ذلك أن الحكماء من
بين فيما العمارة كثرة سإبب منه ويتبين ببرهانإه خلدون ابن ذلك أوضح وقد

والسابع الخامس إلى الشمال جانإب من والرابع الثالث
عشر ثلث الطول نإهارها طول التي بالمواضع وسإطه يمر الول فالقليم

درجة وثلثا درجة عشرة سإت الفق عن فيها الشمالي القطب ويرتفع سإاعة
فيه الطول النهار طول يكون حيث من القليم هذا عرض وانإتهاء العرض وهو
عشرون العرض وهو الشمالي القطب وارتفاع سإاعة وربع سإاعة عشرة ثلث
بلد أقصى من وابتداؤه ميل وأربعين أربعمائة مسافة وهو درجة ونإصف درجة

ويمر السند ببلد ثم الهند بسواحل ويمر الجنوب يلي ما إلى فيها فيمر الصين
ببلد فيمر القلزم بحر ويقطع اليمن وأرض العرب جزيرة على البحر في

أرض في ويمر النوبة أرض من دنإقله ومدينة بلد إلى مصر نإيل ويقطع الحبشة
عشرون القليم هذا وفي المحيط البحر نإحو إلى البربر جنوب على المغرب

طويل نإهرا ثلثون وفيه فرسإخ ألف إلى فرسإخا عشرين من طوله ما فيها جبل
كبيرة مدينة خمسون وفيه فرسإخا عشرين إلى فرسإخ ألف طوله ما منها

والقوس الحمل البروج من القليم ولهذا اللوان سإود والقليم هذا أهل وعامة
كثير المياه كثير حرارته فرط مع وهو المشتري السيارة الكواكب من وله

عندهم يثمر فل معدوم عندهم العتدال أن إل والرز الذرة أهله وزرع المروج
الخارج البحر مشرقه وفي المروج لكثرة كثير عندهم والبقر حنطة ول كرم
هذا ومن الغرب وبحر النيل مغربه وفي درجة عشرة بثلث السإتواء خط وراء

الهند بحر هو الذي الشرقي بالبحر معمور وشرقهم مصر نإيل يأتي القليم
من بحده السإتواء خط مع المشرق إلى المغرب من مار القليم وهذا واليمن

فهي صحت إن عمارة وبعض والرمال القفار إل هنالك وراء وليس الجنوب جهة
الرابع ثم كذلك الثالث ثم الثانإي القليم شماله جهة من ويليه عمارة كل

وراء وليس الشمال جهة من العمران آخر وهو والسابع والسادس والخامس
وراء ما في كالحال المحيط البحر إلى ينتهي أن إلى والقفار الخلء إل السابع
من بكثير أقل الشمال جهة في الخلء أن إل الجنوب جهة في الول القليم
الجنوب جهة في الذي الخلء

عن الشمس ميل بسبب القاليم هذه في تتفاوت والنهار الليل أزمنة إن ثم
النهار قوس فيتفاوت آفاقها عن الشمالي القطب وارتفاع النهار معدل دائرة

بدأ منها التي الخالدات الجزائر غربه جهة من وفيه ذكرنإا كما لذلك والليل
البحر في هي وإنإما القليم بسيط في وليست البلد أطوال بأخذ بطليموس

معمورة إنإها ويقال ثلثة وأشهرها أكبرها متكثرة جزر المحيط
ويرتفع ونإصف سإاعة عشرة ثلث الطول النهار طول يكون حيث الثانإي القليم
حد من وعرضه جزء وعشر جزءا وعشرين أربعة قدر فيه الشمالي القطب
وربع ونإصف سإاعة عشرة ثلث الطول النهار يكون حيث إلى الول القليم
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درجة ونإصف درجة وعشرون سإبعة العرض وهو الشمالي القطب وارتفاع
الصين ببلد مارا المشرق بلد من ويبتدئ ميل أربعمائة القليم هذا ومساحة

جزيرة ويقطع البصرة وبحر الخضر البحر بملتقى ثم والسند الهند بلد إلى
نإجد أرض قي العرب

والطائف والمدينة مكة وهجر والبحران اليمامة القليم هذا في فيدخل وتهامة
فيصير النيل ويقطع العلى مصر بصعيد فيمر القلزم بحر ويقطع الحجاز وأرض

على المغرب أرض في ويمر وأسإوان وانإصنا واسإنا واخميم قوص مدينة فيه
القليم هذا وفي المغرب في البحر إلى البربر بلد على فيمر إفريقية بلد وسإط
كبيرة مدينة وخمسون وأربعمائة طوال نإهرا عشر وسإبعة جبل عشر سإبعة

ومن الجدي البروج من وله والسواد السمرة بين ما القليم هذا أهل وألوان
وصنهاجة حدالة المغرب ففي الرحالة القليم هذا ويسكن زحل السيارة
نإخل يكون القليم هذا وفي ألواح من مصر رحالة بهم ويتصل ومسوفة ولمتونإة

متصل وهو التركا رحالة إلى العراق أهل من السماوة ومن والمدينة مكة وفيه
من جزيرتان المحيط البحر في منه المغرب وقبالة الشمال جهة من بالول

الخالدات الجزائر
وارتفاع سإاعة عشرة أربع الطول النهار يكون حيث وسإطه الثالث القليم
من القليم هذا وعرض درجة وخمس ونإصف درجة ثلثون العرض وهو القطب

سإاعة وربع سإاعة عشرة أربع الطول النهار يكون حيث إلى الثانإي القليم حد
وخمسون ثلثمائة ومسافته درجة وثلثون ثلث العرض وهو القطب وارتفاع

الهندهار مدينة وفيه الهند وبلد الصين بشمال فيمر الشرق من ء ويبتدى ميل
وفيه البصرة بحر سإواحل إلى وسإبحستان وكرمان كابل وبلد السند بشمال ثم

وواسإط والبصرة والعراق بالهواز ويمر وسإيراف وشيراز وسإابور اصطخر
وعكا وصور سإلمية إلى الشام ببلد ويمر وهيت والنإبار والكوفة وبغداد

والقلزم ومدين وغزة وعسقلن المقدس وبيت وقيسارية وطبرية ودمشق
البحر وسإواحل مصر فسطاط إلى انإصنا شمال من مصر أرض أسإفل ويقطع

افريقية إلى برقة ببلد ويمر ودمياط وتنيس والفرما والسإكندرية الفيوم وفيه
وثلثون ثلث القليم وبهذا الغرب إلى البحر في وينتهي القيروان فيه فيدخل

وأهله مدينة وعشرون وثمانإية ومائة طوال نإهرا وعشرون واثنان كبارا جبل
البروج من وله اللوان سإمر

إلى أوله من المتواصلة العمائر القليم هذا وفي الزهرة السيارة ومن العقرب
الشمال جهة من بالثانإي متصل وهو آخره

ونإصف سإاعة عشرة أربع الطول النهار يكون حيث وسإطه الرابع والقليم
درجة وخمس درجة وثلثون سإت العرض وهو الشمالي القطب وارتفاع سإاعة

أربع الطول النهار يكون حيث إلى الثالث القليم حد من القليم هذا وحد
درجة وثلث درجة وعشرين تسعا والعرض سإاعة وربع ونإصف سإاعة عشرة

التبت ببلد فيمر الشرق من ء ويبتدى ميل ثلثمائة القليم هذا ومسافة
وسإرخس والرود ومرو وهراة وبخارى سإمرقند وفرغانإة وخجنده وخرسإان
والري والديلم وقزوين وطبرسإتان وقومس وجرجان ونإيسابور وطوس
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العين ورأس وآمد ونإصيبين والموصل ودينور ونإهاونإد وهمدان واصفهان

وحلب ولمطية ومسح بالس فيه فيدخل الشام ببلد ويمر والرقة وشميساط
واللذقية وعمورية وطرطوس وصيدا وحماة والصيصة وطرابلس وإنإطاكية

إلى فينتهي طنجة ببلد ويمر ورودس قبرس جزيرة على الشام بحر ويقطع
وعشرون وخمسة كبارا جبل وعشرون خمسة القليم هذا وفي المغرب بحر
والبياض السمرة بين ما أهله وألوان مدينة عشرة واثنتا مدينة ومائتا طوال نإهرا
إلى مغربه من الرومي البحر وفيه عطارد السيارة ومن الجوزاء البروج من وله

عليهم الله صلوات والرسإل النإبياء ظهرت القليم هذا ومن القسطنطينية
وثلثة جنوبية ثلثة القاليم وسإط فإنإه والعلماء الحكماء انإتشر ومنه أجمعين
والخامس الثالث القليم الفضيلة في وبعده الشمس قسم في وهو شمالية
عن ومنحطون نإاقصون أهلوها منحطة القاليم وبقية جنبيه على فإنإهما

القليم أمم وأكثر والحبشة كالزنإج أخلقهم وتوحش صورهم لسماجة الفضيلة
ونإحوهم والصقالبة والتغرغر ومأجوج يأجوج والسابع والسادس والثانإي الول
الشمال جهة من بالثالث متصل وهو

سإاعة عشرة خمس الطول النهار يكون حيث وسإطه الخامس والقليم
درجة وأربعون إحدى العرض وهو الشمالي القطب وارتفاع

النهار يكون حيث إلى الرابع القليم عرض نإهاية من وابتداؤه درجة وثلث
ومسافته درجة وأربعين ثلثا والعرض سإاعة ونإصف سإاعة عشر خمس الطول

بشمال ويمر ومأجوج يأجوج بلد إلى المشرق من ويبتدئ ميل ومائتا خمسون
وخلط واردن وسإجستان وبردعة وآذربيجان واسإبيجاب خوارزم وفيه خراسإان

الذي البحر إلى ينتهي حتى والنإدلس الكبرى رومية إلى الروم بلد على ويمر
الكبار النإهار ومن جبل ثلثون الطوال الجبال من القليم هذا وفي المغرب في

وله اللوان بيض أهله وأكثر مدينة مائتا الكبار المدائن ومن نإهرا عشر خمسة
القمر السيارة ومن الدلو البروج من

ونإصف سإاعة عشرة خمس الطول النهار يكون حيث وسإطه السادس والقليم
درجة وخمسي درجة وأربعين خمسا العرض وهو الشمالي القطب وارتفاع
الطول النهار يكون حيث إلى الخامس القليم عرض نإهاية حد من وابتداؤه

وربع درجة وأربعين سإبعا والعرض سإاعة وربع ونإصف سإاعة عشرة خمس
فيمر المشرق من ويبتدئ أميال وعشرة ميل مائتا القليم هذا ومسافة درجة

على تخومهم شمال من الخزر بلد إلى والتغرغر الجرخير من التركا بمساكن
البحر إلى النإدلس وشمال والقسطنطينية برجان وأرض والشرير اللن

ومن جبل وعشرون اثنان الطوال الجبال من القليم هذه وفي الغربي المحيط
أهل وأكثر مدينة تسعون الكبار المدن ومن نإهرا وثلثون اثنان الطوال النإهار

ومن السرطان البروج من وله والبياض الشقرة بين ما ألوانإهم القليم هذا
المريخ السيارة
سإواء سإاعة عشر سإت الطول النهار يكون حيث وسإطه السابع ولقليم
وابتداء درجة وثلثي درجة وأربعين ثمانإية العرض وهو الشمالي القطب وارتفاع

سإت الطول النهار يكون حيث إلى السادس القليم نإهاية حد من القليم هذا
مائة ومسافته درجة ونإصف درجة خمسين والعرض سإاعة وربع سإاعة عشرة

القليم حد وآخر الول القليم حد أول بين ما أن فتبين ميل وثمانإون وخمسة
ونإصف سإاعات ثلث السابع
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ومائة ألفين الميال من تكون درجة وثلثون ثمانإية الشمالي القطب ارتفاع وأن
ويمر ومأجوج يأجوج بلد على المشرق من السابع القليم ويبتدئ ميل وأربعين

على الروم بحر ويقطع الشمال يلي ما جرجان بحر سإواحل على التركا ببلد
وبهذا المغرب في المحيط البحر إلى ينتهي أن إلى والصقالبة جرجان بلد

كبيرة مدينة وعشرون واثنتان طوال نإهرا وأربعون طوال جبال عشرة القليم
الشمس السيارة ومن الميزان البروج من وله اللوان شقر وأهله
ذلك وغير واللوان اللسن مختلفة أمم السبعة القاليم هذه من إقليم كل وفي
والصنائع والعمال والعقائد والمذاهب والديانإات والراء والخلق الطبائع من

بعضا بعضهم يشبه ل والعبادات والعادات
والريح واللون والطعم الشكل في مختلفة والنبات والمعادن الحيوانإات وكذلك
ما على وملوحتها المياه وعذوبة البقاع وتربة البلدان أهوية اختلف بحسب
البقاع مسامتة على الكواكب وممر أفقه على البروج من بلد كل طوالع اقتضته

كتب من مواضعه في مقر هو كما المواضع على شعاعاتها ومطارح الرض من
لما وتقديره خلقه في الله بتدبير الحجى ذوو ويعتبر النهي أولو ليتدبر الحكمة

هو إل إله ل يريد لما وفعله يشاء
سإبع بين مقسوم أقطاره تفاوت على الرض من المسكون الربع فإن ذلك ومع
فجنوب والفرس والتركا والروم والبربر والسودان والهند الصين وهم كبار أمم

يد في الرض جنوب ووسإط التركا يد في وشماله الصين يد في الرض مشرق
وفي السودان الرض مغرب جنوب وفي الروم الرض شمال وسإط وفي الهند

أحاطت قد الممالك هذه وسإط في الفرس وكانإت البربر الرض مغرب شمال
الست المم بهم
والمنحرف القاليم من المعتدل ذكر
الحر لفراط وسإطه هو إنإما الرض من المنكشف هذا من المعمور أن بينا قد
والجنوب الشمال من الجانإبان كان ولما الشمال في والبرد منه الجنوب في

فيكون الوسإط إلى كليهما من الكيفية تندرج أن وجب والبرد الحر في متضادين
معتدل

إلى أقرب والخامس الثالث من حفافيه والذي العمران أعدل الرابع فالقليم
والسابع والول العتدال من بعيدان والسادس والثانإي يليهما والذي العتدال

والفواكه والقوات والملبس والمبانإي والصنائع العلوم كانإت فلهذا بكثير أبعد
مخصوصه المتوسإطة الثلثة القاليم هذه في يتكون ما وجميع والحيوانإات بل

النبوات حتى وأديانإا وأخلقا وألوانإا أجساما أعدل البشر من وسإكانإها بالعتدال
ول الجنوبية القاليم في بعثه خبر على نإقف ولم فيها الكثر في توجد فإنإما

خلقهم في النوع أكمل بهم يختص إنإما والرسإل النإبياء أن وذلك الشمالية
لما القبول ليتم ( وذلك للناس أخرجت أمة خير ) كنتم تعالى قال وأخلقهم

لهم العتدال لوجود أكمل القاليم هذه وأهل الله عند من النإبياء به يأتيهم
وصنائعهم وأقواتهم وملبسهم مساكنهم في التوسإط من غاية على فتجدهم
اسإتجادة في ويتناغون بالصناعة المنمقة بالحجارة المنجدة البيوت يتخذون
الطبيعية المعادن لديهم وتوجد الغاية إلى ذلك في ويذهبون والمواعين اللت
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في ويتصرفون والقصدير والرصاص والنحاس والحديد والفضة الذهب من
ويبعدون العزيزين بالنقدين معاملتهم

واليمن والحجاز والشام المغرب أهل وهؤلء أحوالهم عامة في النإحراف عن
الفرنإجة من منها قرب ومن النإدلس وكذلك والصين والسند والهند والعراقين
القاليم هذه في منهم قريبا أو هؤلء مع كان ومن واليونإانإيين والروم والجللقة
جميع من وسإط لنإها كلها هذه أعدل والشام العراق كان ولهذا المعتدلة
الجهات

فأهلها والسابع والسادس والثانإي الول مثل العتدال من البعيدة القاليم وأما
من وأقواتهم والقصب بالطين فبناؤهم أحوالهم جميع في العتدال من أبعد

الجلود أو عليهم يخصفونإها الشجر أوراق من وملبسهم والعشب الذرة
إلى مائلة التكوين غريبة وأدمها بلدهم وفواكه اللباس من عرايا وأكثرهم

جلود أو حديد أو نإحاس من الشريفين الحجرين بغير ومعاملتهم النإحراف
حتى العجم الحيوانإات خلق من قريبة ذلك مع وأخلقهم للمعاملت يقدرونإها

والغياض الكهوف يسكنون أنإهم الول القليم أهل السودان من الكثير عن ينقل
وكذا بعضا بعضهم يأكل مستأنإسين غير متوحشون وأنإهم العشب ويأكلون
الصقالبة
وأخلقهم أمزجتهم عرض يقرب العتدال عن لبعدهم أنإهم ذلك في والسبب

أحوالهم وكذلك ذلك بمقدار النإسانإية عن ويبعدون العجم الحيوانإات عرض من
من منهم قرب من إل بشريعة يدينون ول نإبوة يعرفون فل أيضا الديانإة في

الدائنين اليمن المجاورين الحبشة مثل النادر القل في وهو العتدال جوانإب
وكوكو مالي أهل ومثل العهد لهذا بعده وما السإلم قبل فيما بالنصرانإية
دانإوا أنإهم يقال العهد لهذا بالسإلم الدائنين المغرب لرض المجاورين والتكرور

والفرنإجة الصقالبة أمم من بالنصرانإية دان من ومثل السابعة المائة في به
جنوبا المنحرفة القاليم تلك أهل من هؤلء سإوى من الشمال من والتركا
من بعيدة أحوالهم وجميع بينهم مفقود والعلم عندهم مجهول فالدين وشمال
( تعلمون ل ما ) ويخلق البهائم أحوال من قريبة النإاسإي أحوال

 والحقاف وحضرموت اليمن بوجود القول هذا على يعترض ول

فإن والثانإي الول القليم في العرب جزيرة من يليها وما واليمامة الحجاز وبلد
في أثر لرطوبتها فكان الثلث الجهات من البحار بها أحاطت كلها العرب جزيرة
فيه وصار الحر يقتضيه الذي والنإحراف اليبس من ذلك فنقص هوائها رطوبة
البحر رطوبة بسبب العتدال بعض
ولد هم السودان أن الكائنات بطبائع لديه علم ل ممن النسابين بعض توهم وقد
لونإه في أثرها ظهر أبيد من عليه كانإت لدعوة السواد بلون اختصوا نإوح بن حام

خرافات من حكاية ذلك في وينقلون عقبه في الرق من الله جعل وفيما
السواد ذكر فيه وليس التوراة في وقع قد حام إبنه على نإوح ودعاء القصاص

بنسبته القول وفي غير ل أخوته لولد عبيدا ولده يكون بأن عليه دعا وإنإما
يتكون وفيما الهواء في وأثرهما والبرد الحر طبيعة عن غفلة حام إلى السواد

من الثانإي و الول القليم أهل شمل اللون هذا أن وذلك الحيوانإات من فيه
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رؤسإهم تسامت الشمس فإن بالجنوب المتضاعفة للحرارة هوائهم مزاج
الفصول عامة المسامته فتطول الخرى من أحدهما قريبة سإنة كل في مرتين
الحر لفراط جلودهم وتسود عليهم الشديد القيظ ويلج لجلها الضوء فيكثر
والسادس السابع القليم الشمال من يقابلهما مما القليمين هذين ونإظير
إذ الشمال في المفرط للبرد هوائهم مزاج من البياض أيضا سإكانإها شمل

إلى ترتفع ول منها قرب ما أو العين مرأى دائرة في بأفقهم تزال ل الشمس
الفصول عامة البرد ويشتد فيها الحر فيضعف منها قرب ما ول المسامتة

البرد مزاج يقتضيه ما ذلك ويتبع الزعورة إلى وتنتهي أهلها ألوان فتبيض
الشعور وصهوبة الجلود وبرش العيون زرقة من المفرط

العتدال في لها فكان والثالث والرابع الخامس الثلثة القاليم بينهما وتوسإطت
في لنهايتة غاية العتدال في أبلغها والرابع وافر حظ المتوسإط مزاج هو الذي

أهويتهم مزاج اقتضاه ما وخلقهم خلقهم في العتدال من لهله فكان التوسإط
إلى قليل هذا لميل التوسإط غاية يبلغا لم وإن والخامس الثالث جانإبيه عن وتبعه

النإحراف إلى ينتهيا لم أنإهما إل البارد الشمال إلى قليل وهذا الحار الجنوب
والثانإي فالول وخلقهم خلقهم في كذلك وأهلها منحرفة الربعة القاليم وكانإت

من الجنوب سإكان ويسمى والبياض للبرد والسادس والسابع والسواد للحر
على مترادفة أسإماء والسودان والزنإج الحبشة باسإم والثانإي الول القليمين

بالسواد المتغيرة المم
بحر تجاه بمن والزنإج واليمن مكة تجاه بمن منهم مختصا الحبشة اسإم كان وإن

ول حام ل أسإود آدمي إلى انإتسابهم أجل من لهم السإماء هذه وليست الهند
السبع أو المعتدل الربع يسكن من الجنوب أهل السودان من نإجد وقد غيره

وبالعكس اليام مع التدريج على أعقابهم ألوان فتبيض البياض إلى المنحرف
وفي أعقابهم ألوان تسود بالجنوب الرابع أو الشمال أهل من يسكن من في
الطلب في أرجوزته سإينا ابن قال الهواء لمزاج تابع اللون أن على دليل ذلك

الجسادا غير حر بالزنإج
سإوادا جلودها كسا حتى

البياضا اكتسبت والصقلب
بضاضا جلودها غذت حتى
تلك لهل لونإا كان البياض لن ألوانإهم باعتبار يسموا فلم الشمال أهل وأما

التسمية في اعتباره على يحمل غرابة فيه يكن فلم للسإماء الواضعة اللغة
واللن والخزر والتغرغر والصقالبة التركا من سإكانإه ووجدنإا واعتياده لموافقته

مسمين متعددة وأجيال متفرقة أسإماء ومأجوج يأجوج و الفرنإجة من والكثير
متنوعة بأسإماء

وسإيرهم وخلقهم خلقهم في العتدال أهل المتوسإطة الثلثة القاليم أهل وأما
والصنائع والمساكن المعاش من لديهم لعتمار الطبيعية الحوال وكافة

والشرائع والدول والملك النبوات فيهم فكانإت والملك والرئاسإات والعلوم
الحوال وسإائر الفائقة والصنائع والفراسإة والمبانإي والمصار والبلدان والعلوم
المعتدلة
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وبني وفارس والروم العرب مثل أخبارهم على وقفنا التي القاليم هذه وأهل
هذه اختلف النسابون رأى ولما والصين والهند السند وأهل واليونإان إسإرائيل

النإساب لجل ذلك حسبوا وشعارها بسماتها المم
فتكفلوا ألوانإهم في وارتابوا حام ولد من السودان كلهم الجنوب أهل فجعلوا

يافث ولد من أكثرهم أو كلهم الشمال أهل وجعلوا الواهية الحكاية تلك نإقل
والشرائع والملل والصنائع للعلوم المنتحلين الوسإط وأهل المعتدلة المم وأكثر

سإام ولد من والملك والسياسإة
إنإما مطرد بقياس ذلك فليس هؤلء انإتساب في الحق صادف وإن الزعم وهذا

أجل من والحبشان بالسودان الجنوب أهل تسمية لن الواقع عن أخبار هو
بين التمييز أن اعتقادهم إل الغلط هذا إلى أداهم وما السإود حام إلى انإتسابهم

يكون المة أو للجيل التمييز فإن كذلك وليس فقط بالنإساب يقع إنإما المم
والسمة بالجهة ويكون والفرس إسإرائيل وبني للعرب كما بعضهم في بالنسب

كما والنسب والشعار بالعوائد ويكون والسودان والصقالبة والحبشة للزنإج كما
القول فتعميم ومميزاتهم وخواصهم المم أحوال من ذلك بغير ويكون للعرب

لما المعروف فلن ولد من بأنإهم شمال أو جنوب من معينة جهة أهل في
التي الغاليط من هو إنإما الب لذلك وجدت سإمة أو لون أو نإحلة من شملهم

العقاب في تتبدل كلها هذه وإن والجهات الكوان طبائع عن الغفلة فيها وقع
( والله تبديل الله لسنة تجد ) ولن عباده في الله سإنة اسإتمرار يجب ول

الرحيم الرؤوف المنعم المولى وهو وأحكم بغيبه أعلم ورسإوله
العالم في العظيمة المساجد ذكر

وجعلها بتشريفه اختصها بقاعا الرض من فضل وتعالى سإبحانإه الله أن أعلم
ألسن على بذلك وأخبرنإا الجور بها وينمو الثواب فيها يضاعف العبادة مواطن

الثلثة المساجد وكانإت لهم السعادة لطرق وتسهيل بعباده لطفا وأنإبيائه رسإله
وبيت والمدينة مكة وهي الصحيحين في ثبت ما حسب الرض بقاع أفضل هي

المقدس
الله أمره والسلم الصلة عليه إبراهيم بيت فهو بمكة الذي الحرام البيت أما

القرآن نإصه كما إسإماعيل وابنه هو فبناه إليه بالحج الناس في يؤذن وأن ببنائه
جرهم من معهم نإزل ومن هاجر مع به إسإماعيل وسإكن فيه الله أمره بما وقام
منه بالحجر ودفنا الله قبضهما أن إلى

مسجده ببناء الله أمرهما وسإليمان السلم عليه داود بناه المقدس وبيت
حواليه السلم عليه إسإحاق ولد من النإبياء من كثير ودفن هياكله ونإصب

بالهجرة تعالى الله وسإلم} أمره عليه الله {صلى محمد نإبينا مهاجر والمدينة
في الشريف ملحده وكان بها الحرام مسجده فبنى بها السإلم دين وإقامة إليها

دينهم وعظمة أفئدتهم ومهوى المسلمين عين قرة الثلثة المساجد فهذه تربتها
كثير فيها والصلة مجاورتها في الثواب ومضاعفة ففضلها من الثار وفي

وكيف الثلثة المساجد هذه أولية عن الخبر من شيء إلى فلنشر معروف
العالم في ظهورها كمل أن إلى أحوالها تدرجت

البيت قبالة بناها عليه الله صلوات آدم أن يقال فيما فأوليتها مكة فأما
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وإنإما عليه يعول صحيح خبر فيه وليس ذلك بعد الطوفان هدمها ثم المعمور
البيت من القواعد إبراهيم يرفع ) وإذ قوله في الية محل من إقتبسوه

وغيرتها سإارة زوجته وشأن شأنإه من وكان إبراهيم الله بعث ( ثم وإسإماعيل
هاجر وأمه إسإماعيل ابنه يتركا أن إليه الله وأوحى معروف هو ما هاجر من

اللطف من لهما الله جعل وكيف عنهما وسإار البيت مكان في فوضعهما بالفلة
إليهما وسإكنوا احتملوهما حتى بهما جرهم من الرفقة ومرور زمزم ماء نإبع في

بموضع إسإماعيل فاتخذ موضعه في عرف كما زمزم حوالي معهما ونإزلوا
إبراهيم وجاء لغنمه زربا وجعله الدوم من سإياجا عليه وأدار إليه يأوي بيتا الكعبة

ذلك مكان الكعبة ببناء آخرها في أمر الشام من لزيارته مرارا عليه الله صلوات
إسإماعيل وبقي حجة إلى الناس ودعا إسإماعيل بإبنه فيه واسإتعان فبناه الزرب
من أخوالهم مع البيت بأمر بعده من بنوه وقام هاجر أمه قبضت ولما به سإاكنا
إليها يهرعون والناس ذلك على الحال واسإتمر بعدهم من العماليق ثم جرهم

دنإا ممن غيرهم من ول إسإماعيل بني من ل الخليقة أهل جميع من أفق كل من
الملء كساها تبعا وأن وتعظمه البيت تحج كانإت التبابعة أن نإقل فقد نإأى أو

تحجه كانإت الفرس ان أيضا ونإقل مفتاحا لها وجعل بتطهيرها وأمر والوصائل
زمزم احتفر حين المطلب عبد وجدهما اللذين الذهب غزالي وإن إليه وتقرب

قبل من إسإماعيل ولد بعد من عليه الولية بجرهم يزل ولم قرابينهم من كانإا
ولد كثر ثم الله شاء ما بعدهم بها وأقاموا خزاعة خرجت إذا حتى خؤولتهم
وسإاءت وغيرهم قريش إلى كنانإة ثم كنانإة إلى وتشعبوا وانإتشروا إسإماعيل

عليهم وملكوا البيت من وأخرجوهم أمره على قريش فغلبتهم خزاعة ولية
قال النخل وجريد الدوم بخشب وسإقفه البيت فبنى كلب بن قصي يومئذ

العشى
والتي الدير راهب بثوبي حلفت

جرهم بن والمضاض قصي بناها

لذلك النفقة وجمعوا بناءه وأعادوا وتهدم حريق ويقال سإيل البيت أصاب ثم
خشبها فاشتروا جدة بساحل سإفينة وانإكسرت أمولهم من

الباب وكان ذراعا عشر ثمانإية فجعلوها القامة فوق جدرانإه وكانإت للسقف
عن النفقة بهم وقصرت السيول تدخله لئل القامة فوق فجعلوه بالرض لصقا
قصير بجدار أداروها وشبرا أذرع سإتة منه وتركوا قواعده عن فقصروا إتمامه
الحجر وهو ورائه من يطاف
لنفسه دعا حين بمكة الزبير ابن تحصن أن إلى البناء هذا على البيت وبقي

البيت ورمى السكونإي نإمير بن الحصين مع معاوية ين يزيد جيوش إليه وزحفت
الزبير ابن على به رموا الذي النفط من يقال حريق فأصابه وسإتين أربع سإنة

عليهم واحتج بنائه في الصحابة عليه اختلفت أن بعد كان مما أحسن بناءه فأعاد
قومك لول عنها الله رضي وسإلم} لعائشة عليه الله {صلى الله رسإول بقول
شرقيا بابين له ولجعلت إبراهيم قواعد على البيت لرددت بكفر عهد حديثو
والكابر الوجوه وجمع السلم عليه إبراهيم أسإاس عن وكشف فهدمه وغربيا

فأدار الناس على القبلة حفظ في بالتحري عباس ابن عليه وأشار عينوه حتى
صنعاء إلى وبعث للقبلة حفظا السإتار فوقها من ونإصب الخشب السإاس على
ما منها فجمع الول الحجارة مقطع عن وسإأل فحملها والكلس الفضة في

جدرانإها ورفع السلم عليه إبراهيم أسإاس على البناء في شرع ثم إليه احتاج
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وجعل حديه في روى كما بالرض لصقين بابين لها وجعل ذراعا وعشرين سإبعا
الذهب من البواب وصفائح المفاتيح لها وصاغ بالرخام وارها فرشها

إلى بالمنجنيقات المسجد على ورمى الملك عبد أيام لحصاره الحجاج جاء ثم
وزاده بناه فيما الملك عبد شاور الزبير بابن ظفر لما ثم حيطانإها تصدعت أن
انإه ويقال اليوم هي كما قريش قواعد على البيت ورد بهدمه فأمره البيت في
عائشة لحديث الزبير ابن رواية صحة علم حين ذلك على نإدم

فهدم تحمل ما وبنائه البيت أمر في خبيب أبا حملت كنت أنإي وددت وقال
وسإد قريش أسإاس على وبناها الحجر مكان وشبرا أذرع سإتة منها الحجاج

الشرقي الباب من اليوم بابها عتبة تحت وما الغربي الباب
وبناء الزبير ابن بناء اليوم فيه الذي البناء فكل شيئا منه يغير لم سإاترها وتركا

متميز والبناء البنائين بين ظاهرة لحمة للعيان ظاهرة صلة الحائط في الحجاج
لحم وقد الصدع شبه اصبع بمقدار البناء عن

ويحذر الطواف أمر في الفقهاء يقوله لما لمنافاته قوي أشكال هنا ها ويعرض
أسإفلها من الجدر أسإاس على الدائر الشاذروان على يميل أن عن الطائف

السإاس بعض على قامت إنإما الجدر أن على بناء البيت داخل طوافه فيقع
من لبد السإود الحجر تقبيل في قالوا وكذا الشاذروان مكان وهو بعضه وتركا
البيت داخل طوافه بعض يقع لئل قائما يستوي حتى التقبيل من الطائف رجوع

يقع فكيف إبراهيم أسإاس على إنإما وهو الزبير بناء من كلها الجدران كانإت وإذا
هدم الحجاج يكون أن إما أمرين أحد بأ إل هذا من ومخلص ول قالوه الذي هذا

ما بالتحام البناء شواهد في العيان أن إل جماعة ذلك نإقل وقد وأعاده جميعه
أن وإما ذلك يرد الصناعة في الخر عن أعله من الشقين أحد وتمييز بنائين بين

فعل وإنإما جهاته جميع من إبراهيم أسإاس على البيت يرد لم الزبير ابن يكون
على ليست الزبير ابن بناء من كونإها مع الن فهي ليدخله فقط الحجر في ذلك

أعلم تعالى والله هذين من محيص ول بعيد وهذا إبراهيم قواعد
أيام جدر عليه يكن ولم للطائفين فضاء كان المسجد وهو البيت مساحة أن ثم

عمر فاشترى الناس كثر ثم بعده من بكر وسإلم} وأبي عليه الله {صلى النبي
القامة دون جدارا عليها وأدار المسجد في وزادها هدمها دورا عنه الله رضي
الرخام بعمد وبناه الملك عبد بن الوليد ثم الزبير ابن ثم عثمان ذلك مثل وفعل

لعهدنإا ذلك على واسإتقرت الزيادة ووقفت المهدي وابنه المنصور فيه زاد ثم

أن ذلك من وكفى به يحاط أن من أكثر به وعنايته البيت لهذا الله وتشريف
ومناسإكه الحج شعائر له وفرض للعبادة ومكانإا والملئكة للوحي مهبطا جعله

لغيره يوجبه لم ما والحق التعظيم حقوق من نإواحيه سإائر من لحرمه وأوجب
ذلك دخول من السإلم دين خالف من كل فمنع

العائذ وحمى يستره إزارا إل المخيط ومن يتجرد أن داخله على وأوجب الحرم
وحش له يصاد ول خائف فيه يرام فل الفات مواقع من مسارحه في والراتع به
المدينة طريق من الحرمة بهذه يختص الذي الحرم وحد شجر له يحتطب ول

جبل من الثنية إلى أميال سإبعة العراق طريق ومن التنعيم إلى أميال ثلثة
جدة طريق ومن نإمرة بطن إلى أميال سإبعة الطائف طريق ومن المنقطع
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القرى أم وتسمى وخبرها مكة شأن هذا العشائر منقطع إلى أميال سإبعة
بكة لها ويقال الكعب إسإم من لعلوها الكعبة وتسمى

يدفع أي إليها بعضا بعضهم يبك الناس لن الصمعي قال
المخرجين لقرب ولزم لزب قالوا كما ميما أبدلوها بكة باء مجاهد وقال
البلد وبالميم البيت بالباء النخعي وقال
عهد منذ المم كانإت وقد للحرم وبالميم كله للمسجد بالباء الزهري وقال

وقصة وغيره ككسرى والذخائر بالموال إليه تبعث والملوكا تعظمه الجاهلية
معروفة الذهب وغزالي السإياف

الذي الجب في مكة افتتح وسإلم} حين عليه الله {صلى الله رسإول وجد وقد
ألف فيها للبيت يهدون الملوكا كان مما الذهب من أوقية ألف سإبعين فيه كان
وزنإا قنطار بمائتي مرتين مكرره دينار ألف

حربك على المال بهذا اسإتعنت لو الله رسإول يا طالب أبي بن علي له وقال
بسنده البخاري وفي الزرقي قال هكذا يحركه فلم بكر لبي ذكر ثم يفعل فلم
الخطاب بن عمر إلى جلس وقال عثمان بن شيبة إلى جلست قال وائل إلى

ما قلت المسلمين بين قسمتها إل بيضاء ول صفراء فيها أدع ل أن هممت فقال
بهما يقتدي اللذان هما فقال صاحباكا يفعله لم قلت ولم قال بفاعل أنإت

وهو الفطس فتنة كانإت أن إلى المال ذلك وأقام ماجه ابن داود أبو وخرجه
حين ومائة وتسعين تسع سإنة العابدين علي بن علي بن الحسين بن الحسن

خزائنها في ما فأخذ الكعبة إلى عمد مكة على غلب
نإستعين به أحق نإحن به ينتفع ل فيها موضوعا المال بهذا الكعبة تصنع ما وقال

ذكر يومئذ من الكعبة من الذخيرة وبطلت فيه وتصرف وأخرجه حربنا على به
من العتيق البيت إلى الصديق رحلة كتابنا وفي تاريخه في خلدون ابن كله ذلك
يغني ما والعمرة الحج ومناسإك ومكة الكعبة شأن

المسائل دليل إلى السائل إرشاد في الشوكانإي علي بن محمد القاضي قال
ملوكا شر أحدثها المسلمين بإجماع بدعة المكرمة بمكة المقامات عمارة

أهل ذلك وأنإكر الهجرة من التاسإعة المائة أوائل في برقوق بن فرح الجراكسة
الموضع هذا غير في ذلك بينت وقد مؤلفات فيه ووضعوا العصر ذلك في العلم
بقاع خير في المسلمين ملوكا شر من هو من يحدثها بدعة من العجب ويالله
سإيما ل الخير إلى المائلين الملوكا من بعده جاء من لها يغضب لم كيف الرض

الصادق كان وقد الجماعات تفريق أسإباب من سإببا المقامات هذه صارت وقد
في كما واللفة الجتماع إلى ويرشد والفرقة الختلف عن ينهى المصدوق
فكل وبالجملة الصلوات في الجماعات تفريق عن نإهى بل الصحيحة الحاديث

السإلم فرق فرقت التي المذاهب هذه بسبب حدث أنإه يعلم متشرع عاقل
ما السإلم على أشدها و خطرا أعظمها من وأن وأهله الدين بها أصيب مفسدة

مقام في طائفة كل ووقوف الجماعات تفريق من الشريف الحرم في الن يقع
وإنإا لله فإنإا مؤتلفة غير وشرائع مختلفة أديان أهل كأنإهم المقامات هذه من
راجعون إليه
محل عن البعيد إسإماع وهو صالح لمقصد وضعها فأصل المنارات رفع وأما
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من مفسدة عارضتها فإن مفسدة تعارضها لم إذا مسوغة مصلحة وهذه الذان
تقرر كما المصالح جلب على مقدم المفاسإد فدفع للشريعة المخالفة المفاسإد

النهي ورد فقد النإسان حاجة فوق ورفعه البنيان تشتيد وأما الصول في ذلك
البنية بعض بهدم وسإلم} أمر عليه الله {صلى أنإه وثبت عليه والوعيد عنه

كلمه انإتهى الشارع إليه أرشد ما خلف بل بدعة مجرد ذلك وليس
أيام أمره أول فكان القصى المسجد وهو المقدس بيت وأما

على يصبونإه يقربونإه فيما الزيت إليه يقربون وكانإوا الزهرة موضع الصابئية
قبلة ملكوها حين إسإرائيل بنو واتخذها الهيكل دلك دثر ثم هناكا التي الصخرة
مصر من إسإرائيل ببني خرج لما عليه الله صلوات موسإى أن وذلك لصلتهم
قبله من إسإحاق وأباه إسإرائيل أباهم الله وعد كما المقدس بيت لتمكينهم
بالوحي عين السنط خشب من قبة باتخاذ الله أمره التيه بأرض وأقاموا
بصحافها ومائدة التابوت فيه يكون وأن وتماثيلها وهياكلها وصفتها مقدارها
أكمل التوراة في كله ذلك وصف للقربان مذبحا يضع وأن بقناديلها ومنارة
اللواح فيه الذي التابوت وهو العهد تابوت فيها ووضع القبة فصنع وصف

ووضع تكسرت لما العشر بالكلمات المنزلة اللواح عن عوضا المصنوعة
ونإصبوا القربان صاحب هارون يكون بأن موسإى إلى الله وعهد عندها المذبح

أمامها المذبح في ويتقربون إليها يصلون التيه في خيامهم بين القبة تلك
ووضعوها قبلتهم القبة تلك وبقيت الشام ملكوا ولما عندها للوحي ويتعرضون

الصخرة على مسجده بناء السلم عليه داود وأراد المقدس ببيت الصخرة على
ملكه من سإنين لربع فبناه سإليمان ابنه إلى به وعهد ذلك له يتم فلم مكانإها

صرح به وجعل الصفر من عمده واتخذ موسإى وفاة من سإنة ولخمسمائة
ومنارته وأوعيته وتماثيله هياكله وصاغ بالذهب وحيطانإه أبوابه وغشى الزجاج

التابوت وهو العهد تابوت فيه ليضع قبرا ظهره في وجعل الذهب من ومفتاحه
حتى والكهونإية السإباذ تحمله داود أبيه بلد صهيون من به وجاء اللواح فيه الذي

من له أعد حيث واحد لكل والمذبح والوعية القبة ووضعت القبر في وضعه
بنائه من سإنة ثمانإمائة بعد نإصر بخت خربه ثم الله شاء ما كذلك وأقام المسجد
الحجار ونإثر الهياكل وصاغ والعصا التوراة وأحرق

بهمن بإعانإة لعهده إسإرائيل بني نإبي عزيز بناه الفرس ملوكا أعادهم لما ثم
وحد نإصر بخت سإبي من عليه إسإرائيل لبني الولدة كانإت الذي الفرس ملك
ثم يتجاوزوها فلم السلم عليهما داود بن سإليمان بناء دون حدود بنائه في لهم

واسإتفحل والروم والفرس اليونإان ملوكا تداولتهم

لصهرهم ثم كهنتهم من خسمان لبني ثم المدة هذه في إسإرائيل لبني الملك
سإليمان بناء على المقدس ببيت هيردوس وبني بعده من ولبنيه هيرودوس

ملوكا من طيطش جاء فلما سإنين سإت في أكمله حتى فيه وتأنإق السلم عليه
مكانإه يزرع أن وأمر ومسجدها المقدس بيت خرب أمرهم وملك وغلبهم الروم
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ملوكا حال اختلف ثم بتعظيمه ودانإوا السلم عليه المسيح بدين الروم أخذوا ثم
قسطنطين جاء أن إلى أخرى وتركه تارة النصارى بدين الخذ في الروم

عليها صلب التي الخشبة طلب في المقدس إلى وارتحلت هيلنإة أمة وتنصرت
عليها وألقى الرض على بخشبة رمى بأنإه القساسإة فأخبرها بزعمهم المسيح

كنيسة القمامات تلك مكان وبنت الخشبة فاسإتخرجت والقاذورات القمامات
وأمرت البيت عمارة من وجدت ما وخربت بزعمهم قبره على كأنإها القمامة

بزعمها جزءا مكانإها وخفي غطاها حتى الصخرة على والقمامات الزبل بطرح
فيه ولد الذي البيت وهو لحم بيت القمامة بإزاء بنوا ثم المسيح بقبر فعلوه لما

لفتح عمر وحضر السإلم جاء أن إلى كذلك المر وبقي السلم عليه عيسى
والتراب الزبل علها وقد مكانإها فأري الصخرة عن وسإأل المقدس بيت

أذن ما شانإه من وعظم البداوة طريق على مسجدا عليها وبنى عنها فكشف
احتفل ثم ثبت ما حسب فضله في الكتاب أم من سإبق وما تعظمه من الله

الله شاء بما السإلم مساجد سإنن على مسجده تشييد في الملك عبد بن الوليد
عليه الله {صلى النبي مسجد وفي الحرام المسجد في فعل كما الحتفال من

وألزم الوليد بلط تسميه العرب وكانإت دمشق مسجد وفي وسإلم} بالمدينة
ينمقوها وأن المساجد هذه لبناء والمال الفعلة يبعث أن الروم ملك

الخلفة أمر ضعف لما ثم اقترحه ما على بناؤها وتم لذلك فأطاع بالفسيفساء
خلفاء العبيديين ملكة في وكانإت آخرها في الهجرة من الخمسمائة أعوام

فملكوه المقدس بيت إلى الفرنإجة زحف أمرهم واختل الشيعة من القاهرة
كانإوا كنيسة منه المقدسإة الصخرة على وبنوا الشام ثغور عامة معه وملكوا

 إذا حتى ببنائها ويفتخرون يعظمونإها

العيدين أثر ومحا والشام مصر بملك الكردي أيوب ابن الدين صلح اسإتقل
بيت على غلبهم حتى الفرنإجة من به كان من وجاهد الشام إلى زحف وبدعهم

وعلى المقدس
وهدم الهجرة من وخمسمائة ثمانإين لمحو وذلك الشام ثغور من ملكوه كانإوا ما

لهذا اليوم عليه هو الذي النحو على المسجد وبنى الصخرة وأظهر الكنيسة تلك
{صلى النبي أن الصحيح الحديث في المعروف الشكال لك يعرض ول العهد
بيت قال أي ثم قيل مكة فقال وضع بيت أول عن وسإلم} سإئل عليه الله

بناء وبين مكة بناء بين المدة فإن سإنة أربعون قال بينهما فكم قيل المقدس
على ينيف وهو بانإيه سإليمان لن وسإليمان إبراهيم بين ما بمقدار المقدس بيت

أول المراد وإنإما البناء ليس الحديث في بالوضع المراد أن واعلم بكثير اللف
سإليمان بناء قبل للعبادة عين المقدس بيت يكون أن يبعد ول للعبادة عين بيت

فلعل الزهرة هيكل الصخرة على بنوا الصابئية أن نإقل وقد المدة هذه بمثل
حوالي والتماثيل الصنام تضع الجاهلية كانإت كما للعبادة مكانإا كانإت أنإها ذلك

إبراهيم عهد على كانإوا الزهرة هيكل بنوا الذين والصابئية جوفها وفي الكعبة
بيت ووضع للعبادة مكة وضع بين سإنة الربعين مدة تبعد فل السلم عليه

بيت بنى من أول وأن المعروف هو كما بناء هناكا يكن لم وإن المقدس
الشكال هذا حل ففيه السلم عليه سإليمان المقدس
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العمالقة من مهلئل بن يثرب بناء من فهي بيثرب المسماة وهي المدينة وأما
قيلة بنو جاورهم ثم الحجاز أرض من ملكوا فيما أيديهم من إسإرائيل بنو وملكها

وسإلم} عليه الله {صلى النبي أمر ثم حصونإها وعلى عليها وغلبوهم غسان من
أصحابه وتبعه بكر أبو ومعه إليها فهاجر بها الله عناية من سإبق لما إليها بالهجرة

لذلك أعده قد الله كان الذي الموضع في وبيوته مسجده وبنى بها ونإزل
وتمت النإصار سإموا فلذلك ونإصروه قيلة أبناء وآواه أزله سإابق في وشرفه

مكة وفتح قومه إلى وغلب الكلمات على علت حتى المدينة من السإلم كلمة
رسإول فخاطبهم ذلك فأهمهم بلده إلى عنهم يتحول أنإه النإصار وظن وملكها

رسإول قبض إذا حتى متحول غير أنإه وسإلم} وأخبرهم عليه الله {صلى الله
من فضلها في وجاء بها الشريف ملحده وسإلم} كان عليه الله {صلى الله

على تفضيلها في العلماء بين الخلف ووقع به خفاء ل ما الصحيحة الحاديث
عن الصريح النص من ذلك في عنده ثبت لما الله رحمه مالك قال وبه مكة
من خير المدينة وسإلم} قال عليه الله {صلى النبي أن خديج بن رافع
على بظاهرها تدل أخرى أحاديث إلى المعونإة في الوهاب عبد ذلك نإقل مكة
ثانإية حال كل على وأصبحت الله رحمهما والشافعي حنيفة أبو وخالف ذلك

تدرجت كيف فانإظر أوب كل من بأفئدتهم المم إليها وجنح الحرام المسجد
الله سإر وتفهم لها الله عناية من سإبق لما المعظمة المساجد هذه في الفضيلة

هذه غير وأما والدنإيا الدين أمور في محكم ترتيب على وتدريجه الكون في
عليه آدم مسجد شأن من يقال ما إل الرض في نإعلمه فل الثلثة المساجد

كانإت وقد عليه يعول شيء فيه يثبت لم لكنه الهند جزائر من نإديب بسر السلم
النار بيوت منها بزعمهم الديانإة جهة على يعظمونإها مساجد القديم في للمم

النبي أمر التي بالحجاز العرب وبيوت اليونإان وهياكل والصين والهند للفرس
غزواته في وسإلم} بهدمها عليه الله {صلى

مشروعة غير هي إذ شيء في ذكرها من لسنا بيوتا منها المسعودي ذكر وقد
ما ذلك في ويكفي عنها الخبر إلى ول إليها يلتفت ول ديني طريق على هي ول

يشاء من يهدي الله و بها فعليه الخبار معرفة أراد فمن لتواريخ ا في وقع
خلدون ابن كله ذلك ذكر يشركون عما وتعالى سإبحانإه

إلى الصديق رحلة كتابنا في والمدينة مكة بين التفاضل في فصل عقدنإا وقد
الوطار نإيل في الشوكانإي علي بن محمد قال أنإه فيه وذكرنإا العتيق البيت
ببيان السإتيعاب أن بالبسط الفريقين أدلة ذكر بعدما الخبار منتقى شرح

القرآن من الفضل ببيان كالشتغال الشريفين الموضعين هذين من الفاضل
يتعلق ل الذي الكلم فضول من وسإلم} والكل عليه الله {صلى والنبي الكريم

فتن إلى وأشباه ذلك في النزاع أفضى وقد والخصام الجدال غير فائدة به
التي هي بأنإها المدينة أفضلية على المهلب كاسإتدلل واهية حجج وتلفيق
أهلها صحائف في الجميع فصار السإلم في القرى من وغيرها مكة أدخلت
هذين عن أجيب وقد الصحيح الحديث في ثبت كما الخبيث تنفي وبأنإها

انإتهى موضعه في السإتدللين
عليه الله {صلى الله رسإول قال قال عنه الله رضي الخدري سإعيد أبي وعن

هذا ومسجدي الحرام المسجد مساجد ثلثة إلى إل الرحال تشد وسإلم} ل
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كأنإه النهي به والمراد نإفي الحديث هذا وصورة عليه متفق القصى والمسجد

هذه إل بالزيارة الخرى البقاع أو المساجد يقصد أن شرعا يستقيم ل قال
بها تعالى الله شرفها التي المزايا من به اختصت بما لختصاصها الثلثة البقاع
الحديث بهذا اسإتدل وقد والنهي المر من آكد الشارع خبر الصول أهل وقال
وأرضاه عنه الله رضي تيمية بن أحمد السإلم شيخ أكبرهم العلم أهل من جمع
والصفياء المشايخ ومقابر والولياء النإبياء مشاهد إلى للزيارة السفر منع على
عياض والقاضي الهجرة دار إمام مالك قال وبه المسلك حسن اسإتنباط وهو
وقد الغليل ويروي العليل يشفي بما يأت لم عليه طعن أو ذلك في خالفه ومن

فائقا مهدا ومهدنإاه لئقا بسطا مؤلفاتنا في الحديث هذا على الكلم بسطنا
وأمثاله المرام بلوغ شرح الختام مسك فعليه مباحثه على الطلع شاء فمن
قد والعمل العلم من الله آتاه ما معشار يبلغوا لم والذين وبلغ مقنع ففيه

قلقل ذلك في ولهم وأخواتها المسألة هذه في الكبرى الطامة عليه أقاموا
ما هو عنه محيص ل الذي والحق ذكرها موضع هذا ليس وحديثا قديما وزلزل

المأثورة والثار الصحيحة الخبار من شواهد وله بظاهره الباب حديث عليه دل
كليلة عيب كل عن الرضا وعين
المساويا تبدي السخط عين ولكن

الله مراد على الصدق والعمل الحق القول إلى المسلمين من إخوانإنا الله وفق
يرد لم عما وإياهم وجنبنا المطهرة السنة في رسإوله ومراد العزيز كتابه في
به يعمل لم أو وأئمتها المة سإلف به يقل لم أو والحديث القرآن من نإص فيه
دلت وسإنة آية من وكم باحسان اتبعوهم والذين والتابعين الصحابة من أحد

دواوين عرف من على تخفى ل وهي والبتداع التقليد عن ونإهت التباع على
أو تضبط إن من أكثر والتعصب الجهل مفاسإد ولكن الفرقان ومارس السإلم

في الشأن هذا في جمة ورسإائل ضخمة كتب من للعلما وكم الذهان بها تحيط
من والمارقين الناكثين صدور في اليمان أهل بها تدفع والعجم العرب لسان

الله قدر فمن الطغيان أهل
في شقيا جعله ومن دليل عليها له علمه ويكون لها يوفق الزل في السعادة

سإبيل إليه يهتدي ل فهو علمه
مروة ذي إلى شكوى من بد ول

يتوجع أو يسليك أو يواسإيك

ل فراقه وطاب برمته العلم عنه وذهب مذاقه وحلي الجهل فيه جاء زمان وهذا
فهم دنإياه على منهم واحد كل يبكي إنإما عقباه على يحزن ألف من واحدا ترى

( حتى صنعا يحسنون أنإهم يحسبون وهم الدنإيا الحياة في سإعيهم ضل ) الذين
النصارى وتنصر النيجيرية بالملة نإقول الهند مملكة في هذا لعهدنإا فرقة نإبعث

في دعاة ولها داحضة وحجج شيطانإية وشكوكا واهية بأدلة المسلمين وتخذل
فعلها وتحسين قولها قبول إلى الحلم وسإفهاء العقول ضعفاء يدعون ديارهم

دجاجلة من فكم فييه كسرت قارورة أو السإلم في حدثت فتنة بأول هي وما
من الصادقة الشريعة بلغت وكم الحقة الملة في قديما ظهرت خاطئة كاذبة
بدء في رونإقها وتلل والمشقة المحن أنإواع الكاسإدة وآرائها الفاسإدة أيديها
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القويم الدين حماة أيدي على ثأرها وتعالى سإبحانإه الله أدركا ثم الولية
وصدق حزبه ونإصر وعده وأنإجز القادة السادة المستقيم الصراط وسإالكي

يأتي حتى الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال ل قال فيما وعبده رسإوله
واجتنبه باطل الباطل ورأى واتبعه حقا الحق أبصر عبدا الله فرحم الله أمر

الحق وآثر ورده الحق بقبول يبال ولم غيره من انإتصف كما نإفسه من وانإتصف
آراء يقلد ولم رسإوله وسإنة كتابه إتباع في ورسإوله الله ونإصر الخلق على

السلف أخذه حيث من الدين وأخذ والقال القيل كتب إلى يلتفت ولم الرجال
الرأي أن وعلم البيضاء السنة مصابيح مشكوة من النإوار واقتبس الصلحاء

قضى ما القضاء وإنإما المبين الشرع سإواذج في وتحريف الدين مكان في ثلمة
القرآن أهل من الفحول ألسنة على والسنة الكتاب في والرسإول به الله

وآخذي السماء من المنزل الرق ودارسإي الثار وعيبة الخبار جهينة والحديث

الصالحات وعاملي والعلء العز ورواة والصفاء الصدق رجال من السنن
هم الله حزب أن إل الله حزب وأولئك الصناعات على الروايات ومقدمي

والله الخاسإرون هم الشيطان حزب أن أل الشيطان حزب وتلك المفلحون
العداء بي تشمت ول كنت حيثما لي كن اللهم يشاء من الحق إلى يهدي
التسعين أرض في والصوم الصلة حكم ذكر
العلم أهل من أحدا أجد لم إفاداته بعض في الدهلوي الدين رفيع الشيخ قال

المسألة هذه حكم الفقه كتب من كتاب في الفقهاء يذكر ولم ذلك في تكلم
يسكن ل الرض من الموضع هذا رأوا لما العلماء من السلف ولعل بالخصوص

ذكرها عن البحث كشح طووا ذلك يمكن ول النإسان نإوع عن فضل الحيوان فيه
جدا الرض تلك عن بعدت الشمس لن ذلك عن البحث في فائدة ل أن وعلموا

أبدا حياة لذي بها العيش يمكن لم حتى السإتيلء غاية البرودة عليها واسإتولت
أو يعيش فكيف هناكا توجد ل وهي الغريزية الحرارة على تتوقف الحياة فإن
البقعة تلك في والصوم الصلة حكم عن البحث وحينئذ حيوان بها يوجد كيف
تحته جدوى ل عبث المفروضة الرض من

وصورته الرض من الموضع هذا في حكمها منه يستفاد العزيز القرآن ولكن
الحمل من الشمالية البروج في الخاصة بحركتها دخلت إذا الشمس أن هكذا
كل تقطع بل والليلة اليوم دورة تمام في سإكناها عند تغيب ل السنبلة آخر إلى
يوم كل مدارا المصلي يجعل أن ينبغي هذا وعلى الفلكا فلك بحركة مدارا يوم

والعصر والظهر الصبح الثلث للصلوات فيه ويصلي يوما أحدهما ويعتبر حصتين
ليل الخر النصف ويعتبر الوقات تلك على المدار ذلك بتقسيم مواقيتها في

الخرة العشاء يصلي المدار ربع الشمس بلغت إذا ثم أول المغرب فيه ويصلي
أنإظار في ظاهرة الشمالية المدارات في الشمس تكون حين الصلة حكم وهذا

سإكانإها
المدارات فيقدر الحوت آخر إلى الميزان من الجنوبية البروج في كانإت إذا وأما

أحد ويعتبر والليلة اليوم وينصف الشمالية المدارات قدر كان كما الجنوبية
 النصفين
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تفاوت ل متساويان والجنوبية الشمالية المدارات من كل لن يوما الخر و ليل
غير تفاوتا والحضيض الوج باختلف النظر في متفاوتين وجدا وإن بينهما

محسوس
المعمورة الرض قرب من تأتي التي المراكب أهل من فيستفسر الصوم وأما
ثلثين شهر كل حسبوا بذلك أخبروهم فإذا القمرية الشهور من هذا شهر أي

الحساب ذلك على رمضان شهر جاء فإذا الخرى القمرية الشهور من يوما
كما بالليل ويفطر بالنهار ويصوم ليل الخر والنصف يوما المدار نإصف يجعل
الصلة في ذكرنإا
كما التفاويم ومعرفة النجامية آلت هناكا كانإت وإن السهل الطريق هو وهذا
جملة بها يعرفون الشهور لمعرفة تصنع أجراسإا الروم بلد في أن يذكر

رمضان شهر أول اللة بهذه فيعتبر آخره إلى أوله من القمري الشهر تشكلت
يعرف أن ويمكن وفقها على الصائم ويفطر والليلة اليوم سإاعات أخرى بآلة ثم

ونإصفا فيعتبر قسمين منها منزل كل ويجعل الشهر ذلك إبتداء من القمر منازل
كان الشمالية المنازل في القمر أن الطرق وأسإهل الليل ونإصفا اليوم من

ويفطر ويصوم مدار كل فينصف الرض تلك سإكان على الظهور دائم مداره
في الكائن الحساب ذلك على يعمل الجنوبية البروج في القمر سإار وإذا

الشمس جعل الذي ) هو تعالى قوله عليه دل الحكم وهذا الشمالية المنازل
القمر ( ومنازل والحساب السنين عدد لتعلموا منازل وقدره نإورا والقمر ضياء

ولكل برجا عشر إثنا وهي البروج على مقسومة المنازل وهذه منزلة وعشرون
مع الشهر إنإقضاء ويكون منزل منها ليلة كل القمر فينزل وثلث منزلتان برج

يتفرع وما والساعات واليام الشهور عدد لتعلموا والمعنى المنازل تلك نإزوله
قوله ذلك وغير المشاهرة ووجوب الديون وحلول والصوم الصلة مثل عليها
بحساب يجريان ( أي بحسبان والقمر ) الشمس تعالى

أن قيل فإن والجال الوقات تحسب بهما يعني يعدوانإها ل والمنازل البروج
قصيرة أو كانإت طويلة والنهار الليل سإاعات على موقوفة الصلوات أوقات
الخرى الستة في وصلتين أشهر سإتة في صلوات ثلث يصلى أن فيجب
إذا هذا وعلى الشهر أول في القمر بطلوع يجب إنإما الشرع في الصوم وكذلك

بطلوعه هناكا من يصوم الخاصة بحركته القطب تحت سإكان على القمر طلع
بسيره بها من يفطر الجنوب نإحو سإار وإذا
أحدها بوجوه الكريمة اليات ومقصود الشرع مقصود تخالف الصورة هذه قلت

هي أولية بحركة يتعلق إنإما والليلة اليوم سإاعات على الصلة أوقات انإقسام إن
) وهو تعالى الله قال فلكها في بها الخاصة الشمس بحركة الحركات أسإرع
يخلف ( أي شكورا أراد أو يذكر أن أراد لمن خلفة والنهار الليل جعل الذي

والظلم الضياء في يتعاقبان فهما الخر جاء أحدهما ذهب إذا صاحبه أحدهما
الخر في قضاه أحدهما في عمله فاته فمن والنقصان والزيادة
والجوارح بالجسد عليه ربه نإعمة يشكر أو القلب أو باللسان يذكر والمعنى

المتعينان هما الولية بالحركة المتعلقين والليل اليوم أن الية هذه من فعلم
الغذاء بتركا بدنإه يصون الصائم لن الشكر في داخل والصوم والشكر للذكر

سإاعة خالقه إلى العبد يتوجه أن لجل فرضت إنإما الصلة أن وثانإيها تعالى لله
التوجه لون يستولي حتى هكذا ويعبده قليلة ومسافة يسيرة بفاصله فساعة

هذه تقع فإن والسكرة الغفلة صبغ عنه ويذهب ونإفسه روحه على والعبادة
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تنس بل أصل والجسد الروح في تؤثر ل مرات خمس عام في القضية
لكان الرض تلك سإكان حق في أشهر سإتة إلى إفطاره امتد إن الصوم وكذلك

الطويلة الغاية هذه إلى والشرب الكل من المتناع فإن يطاق ل بما تكليف لهم
قال التكليف هذا بنفي العزيز الكتاب نإطق وقد العادات مجاري في مهلك
( وسإعها إل نإفسا الله يكلف ) ل تعالى

على كتب كما الصيام عليكم ) كتب الصوم فرضية ذكر عند تعالى قال أيضا و
شهر في اليام عدد أن ( والظاهر معدودات أياما تتقون لعلكم قبلكم من الذين
أو يوم ويقولون الشهر أيام مثل فيعدون عرفا شهر من أقل في يكون واحد

ثلثة أو شهران أو شهر قالوا الشهر تجاوزوا وإذا أيام أربعة أيام ثلثة أو يومان
يزيد أن عن فضل شهر على يزيد ل الصيام أن فعلم ونإصف شهران أو أشهر

أشهر سإتة إلى
أن الصول كتب في أن المقام هذا في للشبهة موردا المتفهمين بعض وقال

لهما وقت التسعين أرض في وليس الوقت وجوبهما سإبب إنإما والصوم الصلة
والصوم الصلة تجب حتى يوم كل في غروب ول زوال ول طلوع ل يعني

سإببا الوقت يكون المراد أن عنه والجواب السبب بوجود إل يتحقق ل والمسبب
سإبحانإه الله حكم هو إنإما الوجوب في السبب فأصل وإل العلمة هو للوجود

الخالق بذكر التنبه حقيقة الصلة وجوب في فالسبب مقصودة لحكمة به حكم
بتركا وهضمها النفس كسر الصوم وفي تذكره عن الغفلة ودفع وفكره

كان أينما النإسان نإوع وجود تلزم السإباب وهذه طويلة مدة إلى المألوفات
الصلة حكم اسإتخراج يمكن يسر فيه الشريف الشرع أن وعلى كان وكيفما

يستحيل اشهر سإتة والليل أشهر سإتة اليوم كان إذا وهو آخر بطريق والصوم
أو النهار في التصال على المدة تلك بالحوائج ويشتغل يقظانإا يبقى أن عادة
أن لبد بل البشرية الجبلة بحكم الطويلة المدة تلك إلى وحركة حس بل ينام

للكسب آخر ووقتا والنوم للسإتراحة وقتا ويجعل المدة هذه بين يفرق
والوقت النهار صلوات فيه ويصلي يوما حقه في يكون الوقت فهذا والمعاش

يعمل وكذلك وأوسإطه الوقت أول في الليل صلة فيه ويصلي ليل يكون الول
العرف لن الفقه قواعد يوافق سإهل طريق وهذا إفطاره وفي الصوم في

إلى يشير الكريم والقرآن الضرورة عند الحكام بعض في اعتبار له والعادة
والشمس سإكنا الليل وجعل الصباح ) فالق تعالى الله قال المطلب هذا أصل

( حسبانإا والقمر

أقصى إلى ينتهيا حتى يجاوزانإه ل والعوام للشهور معلوم بحساب ) أي
ولتبتغوا فيه لتسكنوا والنهار الليل لكم جعل رحمته ) ومن تعالى وقال منازلهما

وهذه المعاش لكسب واليوم والسإتراحة للسكون الليل جعل ( يعني فضله من
كيفما حقيقة للسإتراحة وقت الليل أن منها وعلم مرتب ونإشر لف فيها العبارة

ذلك يقف ول يكون كيفما المعاش وهو الفضل لبتغاء وقت اليوم وكذلك كان
كلمه انإتهى وغروبهما والقمر الشمس طلوع على
البلغار بأرض والصوم الصلة حكم ذكر

والراء المعجمة الغين بين واللف اللم فسكون الموحدة الباء بضم بلغار
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الصقالبة مدينة وهي بلغار تقول العامة وقال ألف بل القاموس في وضبطه
انإتهى البرد شديدة الشمال في ضاربة
الفجر وقت وكذلك والوتر العشاء وقت الشفق غروب قبل فيها الفجر يطلع
والوتر العشاء صلة عليه يجب بهما مكلف ففاقدها الصيف أربعينية في أيضا

أنإه من الشافعيه قاله ما بالتقدير والمراد الدجال أيام في كما الوقت ويقدر
إليه البلد أقرب في الشفق فيه يغيب ما بقدر حقه في العشاء وقت يكون

الواقع الصلة أن وقيل قضاء ول أداء ل قضاء عليه والوجوب أظهر والول
أفى وبه أداء الوقت في منها وقع ما يسمى خارجه وبعضها الوقت في بعضها

خارجه وقع وما أداء ل كونإها من مانإع ل يقال وقد الكمال واختار الكبير البرهان
في جزم وبه السبب لعدم بهما يكلف ل وقيل بزمانإه جزء لكل اعتبارا قضاء
ورجحه والمرغينانإي الحلوانإي ووافقه البقالي أفتى وبه والملتقى والدرر الكنز

الحلبي على كر وقد الكمال ذكره ما ومنعا المقال وأوسإعا والحلبي الشرنإبللي
ول المختار الدر في قال يطول بما للمحقق وانإتصر بالنقض المحشي الفاضل
لنإه الدجال حديث الكمال أي يساعده

المفقود لن كمسألتنا ليس الزوال قبل مثل ظهر ثلثمائة من أكثر وجب وإن
انإتهى المران فقد فقد فيها أما الزمان ل العلمة فيه

عليه ليقيس الدجال حديث يذكر لم أنإه عنه الجواب في والحسن الشامي قال
وإن الخمس الصلوات افتراض على دليل ذكره وإنإما دللة به يلحقها أو مسألتنا

الحائض على الفتراض عدم من عليه أورد وما عاما افتراضا السبب يوجد لم
هذا العموم من بإخراجهما النص ورود من المحشي قاله بما عنه يجاب والكافر

والشيخ حاج أمير ابن المحققان العلمتان تلميذاه المحقق ذكره ما أقر وقد
إمام به قال بأنإه بالوجوب القول ويتأيد مضجعان قولن أنإهما والحاصل قاسإم
إنإتهى عنه المتولي عن الحلية في نإقله كما الشافعي وهو مجتهد

وهو المعلم والزمان الفجر قبل الشفق غيبوبة وهي العلمة بالمرين والمراد
زمان هو الفجر قبل الموجود الزمان أن ضرورة أداء فيه الصلة فيه تقع ما

فقد المراد وليس الخاص الزمان يوجد فلم الصبح زمان هو وبعده المغرب
تقديرا موجودا الزمان يكون هنا بالتقدير قلنا إذا نإعم يخفى ل كما الزمان أصل
الشامي ذكره الكمال المحقق على يرد فل الدجال أيام في كما

مؤلف وتسعين وإحدى ومائتين ألف سإنة أعني الزمان هذا في إلينا وصل أقول
الدين شهاب المرجانإي الدين بهاء بن هارون الكمل والحبر الجل للشيخ

الطيب أحسن محمد الشيخ الحبيب الحاج يد على تعالى الله سإلمهما البلغاري
لقائل يدع ولم الطالة غاية فيها وأطال هذه مسألتنا في ألفه بوري الحاجي

لم وإن العشاء فرضية في الحق بناطورة وسإماه مقالة ول حجة الوجوب عدم
ويجيء الصواب به يتضح بما مرامه ولنحرر كلمه هنا فلنلخص الشفق يغب

عاطل جيد كل به ويتحلى الباطل ويزهق الحق
فرضية ثبت قد رقاه العلى معارج وعلى وعافاه تعالى الله سإلمه قال فأقول

وإجماع والسنة بالكتاب الخمس الصلوات من واحدة كل
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قطر دون قطر بأهل اختصاص غير من المكلفين من واحد كل على المة
عموم في سإواء قدم على منها واحدة وكل عصر دون عصر على وحصرها
وعمومات القطعية الدلئل كليات تحت ودخولها الوجوب وشمول الفرضية
الشمس من أظهر فإنإها لحد فيه للرتياب مساغ ل مما فهذا اليقينية البراهين

مبانإيه في الكلم وبسط فيه المر تفصيل إلى الحاجة تمس ل المس من وأبين
وظهيرة غدوة ضرورة الدين في المعروفة أوقاتها على موزعة ففرضيتها

واخلف المة أحداث من قليلة شرذمة شذ وإنإما وزلفة ومساء وعشية
من أيام عدة في القطار بعض سإكان عن سإاقطة العشاء أن وزعموا المتفقهة

وجود أن منهم توهما فيها الشفق يغيب ل غاية إلى لياليها قصر ينتهي السنة
على يتوقف لتحققها وشرط لها وطريق الصلة لوجوب سإبب هو الذي الوقت
مراتب أدنإى لن وذلك قط له مساغ ل وتوهم سإاقط زعم وهو الشفق غيبوبة
ولن قطعا والوقت الصلة بين منتف وهو للمسبب ملئما يكون أن السبب
آخر في لها أهل صار لمن الصلة لوجوب الوقت كل يكون أن يجوز ل السبب
ول المعين الجزء ذلك غير في أقامها ممن الداء لصحة منه البعض ول الوقت

من على عنها الفدية ول قضائها ول أدائها وجوب لعدم مطلقا المعين الغير
أو حيض أو مطبق جنون أو موت من الوقت آخر في الهلية عدم اعترضه

يشرع لم الذي المساهل على قضائها لوجوب للداء المقارن الجزء ول نإفاس
الصلة على تقدم له ليس المقارن الجزء أن مع كله الوقت في تعطل بل فيها
سإببا الوقت جعل وبالجملة إليها مؤديا و لها موجبا سإببا يكون فكيف أصل

ل فضول عليه السإتدلل في ذكروه وما معقول غير وقت هو بما للعبادة
على يدل ( إنإما الشمس لدلوكا الصلة ) أقم سإبحانإه وقوله الفحول يرتضيه
فقد معان على ترد فإنإها المنع حيز في وهو للتعليل اللم كان لو إن السببية

بمعنى أيضا المجد وجعلها للتوقيت وجعلها بعد بمعنى هنا القاموس في جعلها
عندما

تعالى قوله ذلك وعلى اللغة في محقق اسإتعمال وهو الهمام ابن قال
وسإلم} في عليه الله {صلى قوله من المفهوم ( وهو لعدتهن ) فطلقوهن

من حق في متحقق الوقت أن شك ل ثم الشمس دلكت حين هذا جابر حديث
عليه فيتقدح الوجوب عدم مع أحواله على شتماله ل للصلة بأهل ليس هو

المتقدمون الفقهاء ذهب وقد الوقت وراء أمر السبب أن ذلك من فيقدح
وتواتر تعالى الله نإعم توالي العبادات وجوب سإبب أن إلى المحققون والعلماء

عليه دلت كما حال كل وعلى وجه كل ومن وقت كل في إلينا وإحسانإه أنإعامه
تحت داخلة غير كانإت لما النعم ثم الصحيحات والحاديث الكريمات اليات

ووزعت معه الصلوات أديرت لحدوثها ظرفا الوقت وكان والحصاء الضبط
المظروف مقام للظرف وإقامة للعباد تيسيرا أوقاتها على

كان وإن النإية بديهي أمر وهو محدود غير زمان من محدود مقدار الوقت أن ثم
وإنإما به وسإمه شئت ما فلتجعله قار غير متجدد مقدار الزمان لن اللمية خفي
الصلوات لوجود علمات وأمثالها والغيبوبة والغروب والزوال الطلوع جعل

أن سإلم ولو للصلوات المعينة الوقات بحضور الخاصة بها يتمكن لها ومعرفات
بانإتفائه الصلة وجوب ينتفي فإنإما مسافة عدم مع الوجوب سإبب الوقت
وغيرها الشفق غيبوبة من المفارقة علماته
إمامة حديث ثم العلمات تلك بانإتفاء انإتفاءه نإسلم ل الوقات من ثبت والذي
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والمغرب العشاء صلة وقت بيان في الشفق غيبوبة فيه ذكر مما وغيره جبريل
العشاء وقت ودخول المغرب وقت لخروج غيبوبتة اشتراط على أصل تدل ل

أحدهما أمرين اللفظ نإفس إلى بالنظر احتمل وإن الشفق غاب حين قوله لن
الشمس غروب بين الفاصلة بالمدة المغرب لصلة وقتا المعينة المدة تقدير

شرطا العلمة تحقق يكون أن غير من فيها كانإوا التي البلد في الشفق وغيبوبة
المدة تحقق الشرط يكون بل العشاء وقت ودخول المغرب وقت لخروج

أول العلمة تحقق سإواء فقط الفاصلة

تمام إلى بالنظر لكن ودخوله الوقت لخروج شرطا الشفق غيبة اعتبار وثانإيهما
المرجوح الحتمال هذا يضمحل الخاصة الدلة وإلى الرواية هذه في الحديث
منه مرادا الول الشق ويتعين بالكلية

وقت لدخول شرطا المذكورة العلمات تعتبر لم نإظائره في فلن أول أما
لخروج بشرط ليست مثليه أو مثله شيء كل ظل صيرورة مثل وقت وخروج

ويوم الهواء غيم في ذلك تحقق لعدم العصر وقت ودخول أو الظهر وقت
وكذلك بها أهلها يكلف ل الظهر صلة سإكانإها عن يسقط أنإه افترى السحاب

المغرب وقت لدخول شرط عليه والشراب الطعام وحرمة الصائم إفطار
الحال وكذلك السنة أيام بعض في الصائم انإتفاء ضرورة قطعا الفجر ووقت

إلى الشمس غروب من المغرب وقت قولهم نإحو من الفقهية الروايات في
مقدر الوقت إمتداد أن معناه الفجر طلوع إلى منه العشاء ووقت الشفق غيبية
في أخذت كما الشفق غيبة فإن ل كيف العلمة يتحقق لم وإن القدر بذلك

تحقق لما شرطا كان فلو المغرب وقت خروج في اعتبرت العشاء وقت دخول
فيه يحرم حين يوجد ول الشفق عنهم يغيب ل فيمن أصل المغرب وقت خروج

وعدم عنهم الفجر سإقوط ومقتضاه أولئك عند الصائم على والشراب الطعام
والجماع بالنص باطل وهو عليهم الشهر صوم وجوب

وأبي وعمر عائشة وحديث السلم عليه جبريل إمامة حديث فلن ثانإيا وأما
بن الله وعبد برزة أبي و هريرة أبي عن رواية وفي سإعيد وأبي وبريدة موسإى
عن رواية وفي الليل ثلث العشاء وقت آخر بيان في اعتبر قد العاص بن عمرو

سإعيد وأبي وعمر وعائشة وأنإس العاص بن عمرو بن الله وعبد هريرة أبي
وسإلم} وقت عليه الله {صلى قوله من بريدة حديث تضمن ما ثم الليل نإصف

رأيتم ما بين صلتكم
عليه خطابة لعموم عام تشريع الوقتين هذين بين ما والوقت المامة وحديث
نإصفه أو الليل ثلث المة لجميع العشاء وقت آخر يكون أن ومفاده السلم
قطر كل في الليالي جميع في متحقق والنصف والثلث

ذلك أهل عند العشاء وقت آخر فيوجد وطلوعها الشمس غروب فيه يوجد
محالة ل أوله تحقق ضرورته من الغيبوبة يتحقق لم وإن القطر

تحقق اشتراط على الشفق غاب وسإلم} حين عليه الله {صلى قوله حمل فلو
كلم في محال وهو آخره ومفاد الحديث أول مفاد يتناقض أن يلزم الغيبوبة
فيكون الشتراط على حمل ولئن والكذب الخطأ عن المعصوم الشارع

كلم وملخص الشفق فيها يغيب ل التي القطار إلى بالنسبة لعمومه مخصصا
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بها وسإلم} اعتم عليه الله {صلى أنإه لعائشة رواية في ورد قد إذ الفجر يطلع
الليل آخر إلى عمر لبن رواية وفي الليل عامة ذهب حتى
ول شئت الليل أي العشاء صل عمر إليه كتب أنإه الشعري موسإى أبي وعن

وغير الليل انإهار حتى وسإلم} أخرها عليه الله {صلى أنإه عنه رواية وفي تغفلها
أوقات على ولكنها لها وقت كله الليل أن فثبت قال الصحيح في وكلها ذلك
دونإه بعده وما دونإه النصف وإلى أفضل الثلث إلى ثلثة
أنإه الله عبد بن جابر لحديث مناقضا يكون التقدير ذلك على فلنإه ثالثا وأما

هريرة أبي وحديث الشفق غيبوبة قبل العشاء وسإلم} صلى عليه الله {صلى
أخرجه شئت الليل أي صل عمر عن مر ولما الليل من سإاعة ذهبت حين صلها

الله {صلى النبي كان بشير بن نإعمان ولحديث ثقات رجاله بطرق الطحاوي
الليلة في القمر غروب أن ريب ول لثالثة القمر لسقوط وسإلم} يصليها عليه

فإن الدهر أيام جميع في العشاء وقت لدخول بشرط ليس رؤيته من الثالثة
المة لجميع العام المشروع بيان المواظبة ظاهره بلفظ النقل من المقصود

قدم على المرين إلى بالنسبة الحديث أن المحال فرض منوال على فرض ولو
سإمعان بن نإواس رواية من صحيحه في مسلم أخرجه فما الحتمال في سإواء

فذلك الله رسإول يا قلنا وفيه الدجال حديث من

لهذا بيانإا يلتحق له أقدروا ل قال يوم صلة فيه تكفينا كسنة الذي اليوم
الشفق غيبة شرط فلو المعنى هذا في غيره أحاديث عدة وكذلك المحتمل

في الواردة الدلة ومحكمات الكتاب عمومات نإسخ لزم العشاء وقت لدخول
القطار سإكان إلى بالنسبة ومؤمنة مؤمن كل على الخمس الصلوات إيجاب

الملة وعلماء المة فقهاء مفاده في اختلف ولذلك الشفق فيها يغيب ل التي
قوله في والشافعي رواية في ومالكا وأحمد الثوري وسإفيان أصحابنا فإن

في اختلفهم مع الشفق غروب إلى يمتد المغرب وقت أن إلى ذهبوا القديم
في ومالك الجديد قوله في والشافعي المباركا وابن الوزاعي وذهب الشفق

وإقامة وأذان بوضوء متوسإطات ركعات خمس يصلي ما قدر أنإه إلى رواية
وأحمد حنيفة أبي عند البياض هو والشفق بعده العشاء وقت ويدخل فحسب

أبو وذهب آخرين عند والحمرة الجويني أختاره فيما والصفرة والمزنإي حنبل بن
وقال الليل نإصف إلى العشاء وقت آخر أن إلى الشافعية من الصخري سإعيد

مذهب ومن فقط الشمس اصفرار إلى العصر وقت آخر زياد بن الحسن
وجواز والعشاء المغرب وقت وكذا واحد والعصر الظهر وقت أن المخالفين

سإاغ ولما الجماع لزمه قطعيا كان ولو والحضر السفر في الصلتين بين الجمع
هؤلء بين فيما الخلف هذا
المساهلة يجوز ول مراعاتها يجب تحققت ما حيث العلمات أن المذهب و هذا
الله {صلى بقوله وعمل الحتياط لطريق وسإلوكا لليقين تحصيل تحقيقها في

يتيسر ولم اعتبارها يكن لم ومهما مايريبك إلى يريبك ما وسإلم} دع عليه
بالدلة الفرائض من ثبت ما إسإقاط في عليها يعتمد ول بها يعبأ فل مراعتها
والجماع والسنة الكتاب من القطعية

اليام في الشفق فيها يغيب بمدة المغرب وقت فيقدر ريبة من ذلك في وهل
فبقدر وإل ذلك أمكن إن العشاء وقت يدخل ثم السإتوائية والقطار العتدالية

فإن فالسإرع السإرع ثم والقطار اليام هذه في غيبته من أسإرع فيه يغيب ما
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يسع ل قليل زمان إل وطلوعها الشمس غروب بين يكون ل بأن ذلك يكن لم
بشيء التقدير فيه

يكن لم فإن والطلوع الغروب بين والفجر والعشاء المغرب إيقاع إذن فالواجب
ويرجع بالكلية العلمات تلك اعتبار فيسقط الفرائض تلك فيها تسع مدة بينهما
بالدلة فرضيته ثبت لما أداء ويكون للضرورة صلة كل في التقدير إلى المر

الصلة لوجوب أسإبابا الوقات كون أن البيان وتلخيص الوجوب في المطلقة
الوقات فقد نإسلم فل قط له مساغ ل مما العلمات بتحقق مشروطا ووجودها
منها عرف لما ذلك في التسليم قدر ولو بفقدانإها الصلوات سإقوط ول بانإتفائها

والزلفة والمساء والعشية والظهيرة الغدوة وهو الشارع نإص من بقاطع علمة
ظني بدليل يثبت فإنإما شرطا ثبت فلو الشفق وغيبوبة الظل صيرورة نإحو وأما

عن فضل الركان اعتبار الشرع بحكم يسقط ربما أنإه على الرأي من وبمدخل
والقيام الحج في الزيارة وطواف اليمان في كالقرار والسإباب الشرائط
والشرائط السإباب أن مقره في تقرر وقد للعذر والسجود والركوع والقراءة

وإنإه هذا بممكن ليس ما بسقوط الممكن يسقط ول الماكن بحسب تعتبر إنإما
ل بأن أصل الصلوات أوقات بين الفاصلة للمدة المعرفة العلمات تلك انإتفت لو

تطلع بأن أو أقل أو سإنة نإصف مديدة مدة طلوعها ول الشمس غروب يتحقق
العمارة فإن محالة ل متحقق المعمورة هذه مثل فإن تغرب كما الشمس
بطليموس عصر لدن من معروفة الشمال من وسإتين سإت عرض في موجودة

الحكيم إليه بلغ قد وسإتين ثمان عرض فإن البروج قطب دائرة خارج في بل
أول من لشمس ا فيها تغرب ل قوله لها يقال للروس قلعة وفيه المسكوبي

عشر حادي من تطلع ول يوما وسإتين اثنين مدة السإد أول إلى الجموزاء
أشخاص يردها وربما يوما وثلثين تسعة مدة الجدي من عشرين إلى القوس

هذه عليهم ويعترض الدولة خدمات في العسكر أفراد من السإلم أهل من
وأقصى القطبة وتحت الدجال أيام في كما الغاية على أيامهم ويطول الحالة

الشمس تطلع ل فإنإه أشهر سإتة من أكثر الشمس تغرب ى ل الباردة المنطقة
 ويمكن الشرقية الخاصة بحركتها إل تغرب ول فيها

الحكمة حيث من كسنة واحد يوم طول يكون أن
بالوقات المتعلقة العبادات وسإائر والصوم الخمس الصلوات تجب وهل
عنهم خبر يرد ولم المتقدمين كتب في كلم فيه بر لم القطار هذه سإكان على
بين فيما معركة المسألة كانإت وقد المتبحرين الكبار من واحد تصانإيف في

والوتر العشاء وجوب في وبعده السادس القرن أهل من المتأخرين العلماء
مدة هي التي الفاصلة المدة تتحقق ل بأن وقتهما يجد ل من على وعدمه
الظهيرة الفتاوى ففي المتوسإطة والقطار المعتدلة اليام في الشفق غروب

تغرب كما بلد أهل في الكبير البرهان أفتى وغيرها والتتارخانإية والمضمرات
لفقد القضاء ينوي ل أنإه والصحيح العشاء صلة عليهم أن الفجر يطلع الشمس

الداء وقت
التيين وفي بوجوبهما الكبير البرهان وافتى القدير فتح في الهمام ابن وقال
التمرشانإي وقال نإحوه الكبير البرهان عن المرغينانإي عن للزيلعي الكنز شرح
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المعروف الدين سإري وقال بهما مكلف وقتهما وفاقد البصار تنوير في الغزي
الكنز صاحب اختاره ما خلف الصحيح أن الشرفية الذخائر في الشحنة بابن
المحيط وفي الوجوب على الفتوى أن الكنز ترجمة في وقال المسألة هذه في

ظهير يفتي كان هكذا العشاء صلة عليهم ليس أنإه الكبير الصدر عن البرهانإي
إذا بلدة في كانإوا ولو الفتاوى وخلصة المضمرات في ونإحوه المرغينانإي الدين
للنسفي الكافي وفي العشاء صلة عليهم يجب ل الفجر طلع الشمس غربت

الشمس غربت كما فجر يطلع بأن وقته يجدوا لم قوم على العشاء يجب ول
وذكر يجبا لم وقتهما يجد لم ومن الكنز وفي وقته وهو الوجوب سإبب لعدم

المحيط في ما نإحو الطاهر البدر عن المختصر شرح المجتبى في الزاهدي
الفتوى نإسب وقد الخوارزمي سإلم بن لطاهر الفقه جواهر في ونإحوه

وغيرها الشروح من واحد غير في المرغينانإي الدين ظهير إلى بالوجوب

هو بعدمه القول ومأخذ الكبير الدين برهان هو بالوجوب القول فمأخذ وبالجملة
اللقب هذا في شاركا وقد المرغينانإي عن واختلف الئمة برهان الكبير الصدر

أيهما الحادثة هذه في المفتي أن أحد يبين ولم واحد بيت من رجلن والنسبة
المرغينانإي الرزاق عبد بن العزيز عبد بن علي الحسن أبو الدين ظهير أحدهما

وهو وخمسمائة سإت سإنة مات
أبو الدين ظهير ابنه وثانإيهما قاضيخان والد وعم لمة الخلصة صاحب جد

أن والظاهر وغيرها القضية كتاب صاحب المرغينانإي علي بن حسن المحاسإن
وتبين الحتمال ترفع الزيلعي كلم صحة ثم إليه منسوبة بالوجوب الفتوى تلك
العزيز عبد محمد أبو هو الكبير الدين برهان ومن المرغينانإي من المراد هو أنإه
في بخاري إلى السلجوقي شاه ملك بن سإنجر سإلطان بعثه المروزي عمر بن

بالصدر المعروف وهو وأربعمائة وتسعين خمس سإنة صدرا وسإماه مهم
الصدور أبو وهو الئمة وبرهان الكبير الدين وبرهان الكبير والصدر الماضي

عليه إل يقع لم بالكبير لوصفه مقارنإا اللقب وهذا
وعلى عليه وقع فقد الدين وبرهان الئمة وبرهان الكبير بالصدر التعبير وأما

ول ذلك صح إن أحدهم كان بالسقوط المفتي ولعل وغيرهم أولده من جماعة
الصدر إل المرغينانإي الدين ظهير عنه يحكي أن منهم واحد عصر يساعد

ذلك المرغينانإي عن أخطأفينقله الزيلغي يكون أن وأخاف والدهم الماضي
المزغينانإي الدين ظهير صاحبها أن وزعم الظهيرية الفتاوى من أخذ أنإه وأرى

زعم كما وليس أثره على بالوجوب القول إليه نإسب ممن بعده جاء من وجرى
وسإتمائة عشرة تسع سإنة مات البخاري أحمد بن محمد الدين ظهير هو بل

في المنهمكين الحق على المتعصبين الجهال أحداث من طائفة أن وبالجملة
والمضمرات الظهيرية عبارة حرفوا قد الصلوات إضاعة في المتهالكين التقليد
لو أنإه منهم زعما الوجوب على وسإلطوها النافية ليس كلمة فيها وزادوا وغيرها

والصحيح قال حيث لوله منافيا الكلم آخر لكان العبارة في موجودة تكن لم
عبارات فإن عقيم ووهم سإقيم زعم وهو الداء وقت لفقد القضاء ينوي ل أنإه

عرفت وقد عليه مطردة منها والنسخ الكلمة هذه عدم في محكمة الكتب تلك
الوقت بعدم يبال لم بالوجوب أفتى ومن أصل الوقت يجد ل فيمن الخلف أن
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حقيقة بسبب ول بالذات مقصود غير الوقت لن عدمه مع وجوبه إلى وذهب
بالتفاق الدجال وأيام ومزدلفة عرفة في كما سإبب بأدنإى اعتباره ويسقط

عند والعشاء المغرب وكذا أحدهما وقت في والعصر الظهر بين الجمع ويجوز
النبي أن عمر ابن عن الشيخان أخرج وقد وافقهما ومن والشافعي مالك

في إل العصر أحدا يصلين ل قال الحزاب من رجع وسإلم} لما عليه الله {صلى
نإأتيها حتى نإصلي ل بعضهم وقال الطريق في العصر بعضهم فأدركا قريظة بني

وسإلم} فلم عليه الله {صلى للنبي ذلك فذكر منا ذلك يرد لم بعضهم وقال
منهم أحدا يعنف
على القطعي الدليل قام وقد الليل انإتصف بعدما صلها بعضهم أن روي وقد

محتمل جعلي سإبب بانإتفاء تركها يجوز فل الشمس غروب بعد العشاء وجوب
الوقت يتحقق لم وإن أداؤها فيجب الوسإع بقدر هو إنإما والتكليف للسقوط

الذمة في الوجوب أصل لثبوت أصل

تحقق عدم مع الداء وجوب على متفرع القضاء ينوي ل أنإه الصحيح فقولهم
الهمام ابن المحقق ترى أل أصل الكلم أطراف بين تنافي ول العشاء وقت
ينوي ل أنإه الصحيح قال بالسقوط القول وزيف الوجوب في الكلم بسط بعدما

صاحب وتبعه يصح يكاد ل السقوط ظاهر هو بما الزيلعي عليه واعترض القضاء
الحق وإن أصل الوقت يجد ل فيمن الخلف وإنإما وأمثالهما والجواهر الدرر
يقول ماذا شعري وليت ظاهر بينهما والفرق أيضا الوجوب هو فيه البلج

الوقت فرض يجعله أو هؤلء عن سإقوطه يرى هل المغرب في وأتباعه الزيلعي
عن المسألة هذه في حكاية المجتبى في الزاهدي وذكر الفجر وقت دخل إن و

فيها وافقه البقالي وأن والبقالي الحلوانإي
عقيدة به وشوشوا المتأخرين من رجال الزاهدي عن الحكاية هذه انإتحل وقد

الفضل أبو هو البقالي زعمهم مع الصلة بإضاعتهم وفرحوا أهله على الحق
وثمانإين سإت سإنة توفي الزمان متأخر وهو الخوارزمي القاسإم أبي بن محمد

كانإت الحلوانإي وفاة فإن للحلوانإي معاصرته يمكن فكيف وخمسمائة سإبعين أو
أشخاص عدة على وقع قد الوصف وهذا وأربعمائة وأربعين تسع أو ثمان سإنة

بالبقالي منهم كل يعرف
خان قاضي وفتاوى الفتوى وخلصة البرهانإي المحيط في عنه النقل وقع وقد
سإبق لعدم البقالي الفضل أبي عن النقل ينجعه ل هؤلء وعصر القنية وفي

كلم من ويلوح العقيدة في العتزال أهل من فالبقالي كان ما وأيا عليهم زمانإه
النحلة تلك أرباب من لخوانإه تعصبه الزاهدي

لم ما به يؤخذ ل الزاهدي كلم أن المنظومة شرح في الشحنة ابن وقال
على الدليل انإتفاء وقال الهمام ابن عليه اعترض ولهذا غيره عن نإقل يعضده
أخبار من توطأ ما وهو وجد وقد آخر دليل لجواز انإتفاءه يستلزم ل الشيء
على المر اسإتقر ثم بخمسين أول أمر بعدما خمسا الصلة فرض من السإراء
قطر و قطر بين فيه تفصيل ل الفاق لهل عاما شرعا الخمس

قبل عصر ثلثمائة من أكثر أوجب فقد مسلم عند الدجال حديث من روي وما
المر نإفس في الواجب أن فاسإتفدنإا عليه وقس مثلين أو مثل الظل صيرورة
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يسقط ل وجودها عند الوقات تلك على توزيعها أن غير العموم على خمس
الله كتبهن صلوات وسإلم} خمس عليه الله {صلى قال وكذا الوجوب بعدمها

انإتهى أيضا الوتر قوله على يجب العشاء بوجوب أفتى ومن العباد على
وحسن الطلوة ومن الغاية والتقان التحقيق من بلغ قد الكلم هذا أن ولعمري

وذلك فيه ومناقشتهم له المتأخرين مدافعة كثر قد ولكن النهاية البيان
وانإتصر المنقول ومداركا المعقول معانإي وإغفالهم والصول الفقه لهمالهم
على ورد الحديث وقال للبقالي المنية شرح في الحلبي محمد بن إبراهيم
لنا شرعه اليوم بذلك مخصوص حكم إنإه عياض القاضي وقال القياس خلف

المعروفة الوقات عند فيه الصلة لكانإت لجتهادنإا فيه وكلنا ولو الشرع صاحب
انإتهى الخمس بالصلوات ولكتفينا

سإببهما لعدم بهما يكلف ل أبي ل وقيل البصار تنوير شرح في الحسكفي قال
وظهير الحلوانإي ووافقه البقالي أفتى وبه والملتقى والدرر الكنز في جزم وبه

والحلبي الشرنإبللي ورجحه المرغينانإي الدين

يجد لم من على محمول وأمثالها والكنز والكافي والخلصة المحبط كلم قلت
إل يوجد ل العشاء وقت أن زعموا لما تابعه ومن الزيلعي أن غير أصل الوقت
عليه كلمهم وبنوا الشفق عنه يغيب ل من على القول هذا نإزلوا الشفق بغروب

الحجة وأبدت فساده الدليل أظهر فقد كان ما وكيف العبارات في وتصرفوا
أركانإه وشيد برهانإه وأقام الطلق على الوجوب الهمام ابن وأثبت عواره عليه
سإوى بشيء الفتاح امداد في ول الملتقى شرح كتابه في الشرنإبللي يأت ولم
إلى المصنف يحتاج أن من أظهر بطلنإها التي بعبارته الحلبي كلم من نإقله ما

وإنإما الشفق غيبة بعدم الوقت فقدان أول يسلم ل المحقق فإن فيه التأمل
الوقت كون يسلم ل ثم أصل الوقت يجد ل من على الوجوب إثبات في كلمه
نإسلم فل سإببا كان ولئن عباده على تعالى الله نإعم تتالي هو السبب لن سإببا

فيه تغيب قطر في والليلة اليوم مدة لن موجود غير سإبب هو الذي الوقت أن
في تفاوتا أو والنهار الليل تساوى سإواء سإاعة وعشرين أربعة تكون الشمس

السقوط تحتمل ل والشروط السإباب من الوقت أن نإسلم ول والقصر الطول
المطر وبعذر بالتفاق الدجال وأيام ومزدلفة عرفة مثل علة بأدنإى يسقط لنإه

غير وسإيلة لكونإه وافقه ومن الشافعي عند ذلك وغير والمرض والسفر
اسإتثناه حكم فإنإه السقوط ظاهر والكافر الحائض يمثل والنقض مقصودة

المة وإجماع والسنة الكتاب من قطعي دليل فيه وورد الشرع

المحقق لن البطلن ظاهر صحيح غير الدجال حديث على القياس بأن والقول
للوجوب الخر المعرف بيان صدد في هو وإنإما به السبب وضع عن غنى في

حكى وقد وغيرهما والغروب الزوال وهو المعهود المعروف انإتفى وإن العام
قال أنإه المحبوبي الدين جمال عن المنظومة شرح المصفى في النسفي
إذا أنإهم الغالب لن الشمس طلوع وقت الصلة عن يمنعون ل بخارى كسالى

ثم بالرجوع أو الشمس ارتفاع إلى المسجد في بالمكث وأمروا ذلك عن منعوا
أجازه فقد الحالة هذه في صلوها ولو يقضوها ولم ذلك يفعلوا لم الحضور
التركا من أولى الئمة بعض يجيزه وقت في والداء الحديث أصحاب
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عند الفجر صحة هؤلء جوز كيف فانإظر والمرغينانإي الحلوانإي عن نإقل وهكذا
عنه النهي ورود مع الئمة بعض تجويز على بناء الغيبوبة قبل والعشاء الطلوع

بالكلية يتركوها أن مخافة الجواز عدم على القاضية الثلثة الئمة ونإصوص
عنهم يغيب ل عمن العشاء بسقوط يفتي أن يسوغ فكيف الكسالة بمجرد

ل نإهوضا عليه الوجوب براهين نإهوض مع سإماوي وسإبب إلهي بجعل الشفق
الشمس فيه تغيب قطر العالم في وليس له مرد
المغرب جهة من الحمرة تتحول بل آخر جانإب من الفجر يطلع تغرب كما ثم

أن إلى الفق تحت الشمس دوران حسب البياض إلى ثم الصفرة إلى متدرجة
الليل ينتصف

جهة من الشمس تطلع حتى قهقرى منعكسة الدراجة هذه على ترجع ثم
والصدر والمرغينانإي الحلوانإي عن بالسقوط الفتوى نإقول أن وعندي المشرق

ل السإناد عن خلوه مع فإنإه كتب عدة في وجد وإن أصل تصح ل وأمثالهم الكبير
إليهم المجازفة هذه نإسبه في يرخصنا ل فيهم الظن وحسن عليه بيتني دليل
الفضلء أولئك زمان قبل كثير بزمان كان بلغار أهل إسإلم أن بذلك يشهد ومما
من ليال في الديار هذه سإكان عن العشاء بسقوط الفتاء إليهم يعزى الذي

بني ملك صدر في أسإلموا أنإهم قال من فمنهم القصر غاية إلى تنتهي السنة
خلفة في أسإلموا أنإهم قال من ومنهم الهجرة من الول القرن كبد في مروان

فيهم السإلم ظهر ثم بالله الواثق أخيه ابن خلفة في قال من ومنهم المأمون
فتسمى المقتدر خلفة في خان سإلكي بن خان الماس بلغار ملك بإسإلم
جعفر بالمير
بلغار ومدينة بلغار إلى سإفره في شاهده ما فيها كتب رسإالة فضلن بن ولحمد

منه أكثر قزان وعرض الشمالي العرض من درجة وخمسين خمس على كانإت
من دقيقة وأربعين وسإت درجة وسإتين سإت في وطولها دقيقة وأربعين بخمس
فكيف دقيقة عشرة سإت نإحو بشيء منه أكثر بلغار وطول الخالدات جزائر
كان نإعم بها العشاء مسألة في تكلموا فما الشفق شأن عليهم خفي أنإه يتخيل
حين ذلك في لهم واضحا المر

يروا لم ولكنهم الشرعية العلوم من عظيم بمحل لمكانإهم بلدهم في كانإوا
لما الحكم هذا في يشكوا أن لهم كان وما تعالى الله فرائض من شيء إسإقاط

أم المستفيضه والروايات القطعية البراهين وظهور الدلة عموم من لهم لح
وكثرة إليها حاجتهم فرط مع المسألة هذه بلغار أهل من المتقدمون يهمل كيف

يحفظون المغنى جلو المجنى غض والسإلم فيها يستفتوا ولم بها ابتلئهم
البقالي عصر قبل جماعة علمائهم من فيهم كان وقد عهوده ويلتزمون حدوده

حامد العلء أبو والقاضي السلم عبد ووالده الحي عبد مثل وبعده والحلوانإي
يكن لم أنإه وهب وغيرهم بلغار مؤرخ نإعمان ابن يعقوب والقاضي إدريس بن

كثرة مع المصار سإائر علماء إلى راجعوا فهل الوقائع في يفتون علماء فيهم
قديم من التمدن وحسن التجارة بوفور وشهرتهم القطار في أسإفارهم
دار وعلماء العراق وفود من وغيره فضلن بن لحمد إل ذلك ظهر وما العصار
لتعليم إليها وورودهم بها مقامهم وورودهم بها مقامهم طول مع الخلفة
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الوجوب في يشكوا لم ولكن ذلك علموا بل والحكام الشرائع وإذاعة السإلم
وذهاب الفقهاء انإقراض بعد والرثة والريبة الغثة الشبهة هذه حدثت إنإما بل

النإام حال وانإتكاس الزوال على السإلم وإشراف الجهال ورئاسإة العلماء
راجعون إليه وإنإا لله فإنإا العباسإية الدولة اضمحلل عند البرية مصالح واختلل

من فيه وكم العباب من وقطرة الكتاب من حرف وهو الناظورة كلم انإتهى
على المة من المكلفين جميع على العشاء صلة فرضية على وبراهين أدلة

تفصيل شاء فمن الطالة مخافة تركناها يغب لم أو الشفق عنهم غاب السواء
إليه فليرجع ذلك

أر لم المختار در حاشية المحتار رد في الشامي قال فقد الصوم مسألة وأما
تغيب كما عندهم الفجر يطلع كان إذا فيما صومهم لحكم عندنإا تعرض من

أن يمكن ول بنية يقيم ما أكل على الصائم فيه يقدر ل بزمان بعده أو الشمس
الصوم بوجوب قلنا فإن الهلكا إلى يؤدي لنإه عليهم الصوم موالة بوجوب يقال
هنا الشافعية قال كما إليهم البلد بأقرب ليلهم يقدر وهل بالتقدير القول يلزم
يسع بما لهم يقدر أم أيضا

ول فليتأمل محتمل كل الداء دون فقط القضاء عليهم يجب أم والشرب الكل
عدم العلة لن فيها به القائل عند كالعشاء أصل الوجوب بعدم هنا القول يمكن

شهود وهو السبب وجد قد الصوم وفي السبب عدم به القائل عند فيها الوجوب
 أعلم تعالى والله لي ظهر ما هذا يوم كل فجر وطلوع الشهر من جزء

الجديدة الرض ذكر
سإني من سإنة أربعمائة مضي منذ النصارى حكماء من قوم حقق قد أنإه اعلم

السبعة القاليم على المنقسم المسكون الربع أرض خل ما جديدة أرضا الهجرة
لكرة الماء إحاطة وقالوا وأمريكا الجديدة والدنإيا وينكي أعظم برا وسإموها

عنصر أحاط قد أنإه الواقع بل السابقون الحكماء رسإمه ما على ليس الرض
ظهرت الرض أن وكما النإسان لخصر المنطقة صورة على الرض كرة الماء

الربع وسإموها السبعة القاليم على قسموها التي الجهة هذه في وانإكشفت
وظهرت انإكشفت فكذلك آدم بني من العالم مساكن هي وصارت المسكون

واقعة وهي الناس من لجموع مسكنا وصارت الجهة لتلك المقابلة الجهة في
الجهتين كلتا أشخاص أقدام للتصقت البين في الرض تكن لم لو وضع على

حصص خمس بتمامها الرض فكان السماء جهة في الرؤوس وتبقى بالخرى
الجديدة والرض حصص ثلث السبعة بالقاليم المسمى منها المسكون والربع

ويحصل والباردة الحارة البلد على الجديدة الدنإيا تلك تحتوي ثم أزيد أو حصتان
الذهب من المعادن كثيرة وهي والغذية والدوية والعشب الخشب صنوف منها

شيء كل وفيها العظيمة والعمائر والمكاتب والكنائس المعابد وفيها والفضة
من أقوام تسكنها بعينه المسكون الربع هي كأنإها الدنإيا هذه في ما نإحو

وقضايا محاربات ولهم هذا يومنا إلى بأيديهم الرض هذه وسإلطنة النصارى
ما ويخلق شرحها يطول كثيرة اليوم الهند حكام هم الذين البريطانإية مع ووقائع

هو إل ربك جنود يعلم ول تعلمون ل
 التاريخ في ذكر



مكتبة                                                     نالعجل لقطة
 السإلمية مشكاة

إليه وتشد والجيال المم يتداولها التي الفنون من التاريخ فن أن يخفى ل
الملوكا فيه وتتنافس والغفال السوقة معرفة إلى وتسمو والرحال الركائب
على يزيد ل ظاهره في هو إذ والجهال العلماء فهمه في ويتساوى والقيال

وتضرب القوال فيها تنمي الول القرون من والسوابق والدول اليام عن أخبار
الخليقة شأن إلينا وتؤدي الحتفال غصها إذا النإدية بها وتطرف المثال فيها
الرض وعمروا والمجال النطاق فيها للدول واتسع الحوال بها تقلبت كيف
وتعليل وتحقيق نإظر باطنه وفي الزوال منهم وحان الرتحال بهم نإادى حتى

أصيل لذلك فهو عميق وأسإبابها الوقائع بكيفيات وعلم دقيق ومباديها للكائنات
في المؤرخين فحول وأن خليق علومها في يعد بأن وجدير عريق الحكمة في

الدفاتر صفحات في وسإطروها وجمعوها اليام أخبار اسإتوعبوا قد السإلم
ابتدعوها أو فيها وهموا الباطل من بدسإائس المتطفلون وخلطها وأودعوها
الكثير الثار تلك واقتفى ووضعوها لفقوها المضعفة الروايات من وزخارف

الوقائع أسإباب يلحظوا ولم سإمعوها كما إلينا وأدوها واتبعوها بعدهم ممن
قليل فالتحقيق دفعوها ول الحاديث ترهات رفضوا ول يراعوها ولم والحوال
والتقليد وخليل للخبار نإسيب والوهم والغلط كليل الغالب في التنقيح وطرف
ومرعى وطويل عريض الفنون على والتطفل وسإليل الدميين في عريق
بشهاب يقذف والباطل سإلطانإه يقاوم ل والحق ووبيل وخيم النإام بين الجهل
تمقل إذا الصحيح تنقد والبصيرة وينقل يملي هو إنإما والناقل شيطانإه النظر
ويصقل الصواب صفحات لها يجلو والعلم

العالم في والدول المم تواريخ وجمعوا وأكثروا الخبار في الناس دون وقد
من دواوين واسإتفرغوا المعتبرة والمانإة الشهرة بفضل ذهبوا والذين وسإطروا

ول النإامل عدد يجاوزون يكادون ل قليلون هم المتأخرة صحفهم في قبلهم
عمر بن ومحمد الكلبي وابن والطبري اسإحق ابن مثل العوامل حركات
المتميزين المشاهير من وغيرهم والمسعودي السإدي عمر بن وسإيف الواقدي

ما والمغمز المطعن من والواقدي المسعودي كتب في كان وإن الجماهير عن
اختصتهم الكافة أن إل والثقات الحفظة بين ومشهور الثبات عند معروف هو

البصير والناقد آثارهم واتباع التصنيف في سإننهم واقتفاء أخبارهم بقبول
في طبائع فللعمران اعتبارهم أو ينقلون فيما تزييفهم في نإفسه قسطاس

التواريخ أكثر إن ثم والثار الروايات عليها وتحمل الخبار إليه ترجع أحوله
الفاق في السإلم صدر الدولتين لعموم والمسالك المناهج عامة لهؤلء

والمتاركا المآخذ في الغايات من البعيد وتناولها والممالك

العمم والمر والمم الدول من الملة قبل ما اسإتوعب من هؤلء ومن
إلى الطلق عن عدل من بعدهم من وجاء منحاه نإحى ومن كالمسعودي

عصره شوارد فقيد البعيد الشأو عن والحاطة العموم في ووقف التقييد
حيان أبو فعل كما ومصره دولته أحاديث على واقتصر قطره أخبار واسإتوعب

التي والدول إفريقية مؤرخ الرفيق وابن بها الموية والدولة النإدلس مؤرخ
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متبلد أو والعقل الطبع وبليد مقلد إل هؤلء بعد من يأت لم ثم بالقيروان كانإت
من اليام أحالته عما ويذهل بالمثال منه ويحتذى المنوال ذلك على ينسج

الدول عن الخبار فيجلبون والجيال المم عوائد من به واسإتبدلت الحوال
وصفاحا موادها عن تجردت قد صورا الول العصور في الوقائع وحكايات
حوادث هي إنإما وتلدها بطارفها للجهل تستنكر ومعارف أغمادها من انإتضبت

في بكررون فصولها تحققت ول أجناسإها تعتبر لم وأنإواع أصولها تعلم لم
بشأنإها المتقدمين من عنى لمن أتباعا بأعيانإها المتداولة الخبار موضوعاتهم

فتستعجم ترجمانإها عليهم أوعز بما ديوانإها في الناشئة الجيال أمر ويغفلون
إذا ثم بيانإها عن صحفهم
ل صدقا أو وهما نإقلها على محافظين نإسقا أخبارها نإسقوا الدولة لذكر تعرضوا

ول آيتها من وأظهر رايتها من رفع الذي السبب يذكرون ول لبدايتها يتعرضون
مبادئ أحوال افتقاد إلى بعد متطلعا الناظر فيبقى غايتها عند الوقوف علة

تباينها في المقنع عن باحثا تعاقبها أو تزاحمها أسإباب عن مفتشا ومراتبها الدول
تاريخه مقدمة في خلدون ابن ذكر ما حسب تناسإبها أو
والقتصار الملوكا بأسإماء الكتفاء إلى وذهبوا الختصار بإفراط آخرون جاء ثم

كما الغبار بحروف أيامهم أعداد عليها موضوعة والخبار النإساب عن مقطوعة
يعتبر وليس المهمل من الثر هذا اقتفى ومن العمل ميزان في رشيق ابن فعله

بالمذاهب وأخلوا الفوائد من أذهبوا لما انإتقال ول ثبوت لهم يعد ول مقال لهؤلء
والعوائد للمؤرخين المعروفة

كتب في وإتقانإا تحقيقا فيه جمع ما وأجمع التاريخ فن في ألف ما أحسن ومن
أيام في الخبر المبتدأ وديوان العبر كتاب واليوم المس أغور سإبر بعد القوم

القضاة لقاضي الكبر السلطان ذوي من عاصرهم ومن والبربر والعجم العرب
وفصله حجابا الجيال من الناشئة أحوال عن به ورفع كتابا التاريخ في أنإشأ فإنإه
وأسإبابا علل والعمران الدول لولوية فيه وأبدى بابا بابا والعتبار الخبار في

أكناف وملوا الثار تلك في المغرب عمروا الذين المم أخبار على وبناه
من سإلف ومن والقصار الطوال الدول من لهم كان وما والمصار منه النواحي
بين من واخترعه غريبا مسلكا وتبويبه ترتيبه في سإلك والنإصار الملوكا

في يعرض وما والتمدن العمران أحوال من فيه وشرح عجيبا مذهبا المناحي
وأسإبابها الكوائن بعلل يمتعك ما الذاتية العوارض من النإسانإي الجتماع
على وتقف يدكا التقليد من تنزع حتى أبوابها من الدول أهل دخل كيف ويعرفك

المختصرة التواريخ أحسن من ثم بعدكا وما والجيال اليام من قبلك من أحوال
الملك حماة صاحب إسإماعيل الفدا لبي البشر أحوال في المختصر كتاب

الله رحمه للمقريزي والثار الخطط بيان في والعتبار المواعظ وكتاب المؤيد
يشاء من إليه يهدي والله أشياء إليها وأضفنا المقالة هذه على طالعناها وقد
من للمؤرخين يعرض لما واللماع مذاهبه وتحقيق التاريخ علم فضل ذكر

أسإبابها من شيء وذكر والوهام المغالط

يوقفنا هو إذ الغاية شريف الفوائد جم المذهب عزيز فن التاريخ فن أن اعلم
في والملوكا سإيرهم في والنإبياء أخلقهم في المم من الماضين أحوال على
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الدين أحوال في يرومه لمن ذلك في القتداء فائدة تتم حتى وسإياسإتهم دولهم
وتثبيت نإظر وحسن متنوعة ومعارف متعددة مآخذ إلى محتاج فهو والدنإيا

إذا الخبار لن والمغالط المزلت عن به وينكبان الحق إلى بصاحبهما يفضيان
وطبيعة السياسإة وقواعد العادة أصول تحكم ولم النقل مجرد على فيها اعتمد

بالشاهد منها الغائب قيس ول النإسانإي الجتماع في والحوال العمران
جادة عن والحيد القدم ومزلة العثور من فيها يؤمن لم فربما بالذاهب والحاضر

الصدق
الحكايات في المغالط النقل وأئمة والمفسرين للمؤرخين وقع ما وكثيرا

على يعرضوها لم سإمينا أو غثا النقل مجرد على فيها لعتمادهم والوقائع
طبائع على والوقوف الحكمة بمعيار سإبروها ول بأشباهها قاسإوها ول أصولها

الوهم بيداء في وتاهوا الحق عن فضلوا والبصيرة النظر وتحكيم الكائنات
في عرضت إذا والعساكر الموال من العداد إحصاء في سإيما والغلط

الصول إلى ردها من بد ول الهذر ومطية الكذب مظنة هي إذ الحكايات
القواعد على وعرضها
إسإرائيل بني جيوش

وأن إسإرائيل بني جيوش في المؤرخين من وكثير المسعودي نإقل كما وهذا
ابن من خاصة السلح حمل يطيق من أجاز أن بعد التيه في أحصاهم موسإى

تقدير عن ذلك في ويذهل يزيدون أو ألف سإتمائة فكانإوا فوقها فما عشرين
الممالك من مملكة لكل الجيوش من العدد هذا لمثل واتساعها والشام مصر
بذلك تشهد فوقها عما وتضيق بوظائفها وتقوم لها تتسع الحامية من حصة

المألوفة والحوال المعروفة العوائد

أو زحف بينها يقع أن يبعد العدد هذا مثل إلى البالغة الجيوش هذه مثل إن ثم
أو مرتين البصر مدى عن اصطفت إذا وبعدها عنها الرض سإاحة لضيق قتال
من وشيء الصفين أحد غلبة تكون أو الفريقان هذان يقتتل فكيف أزيد أو ثلثا

من بالتي أشبه فالماضي لذلك يشهد والحاضر الخر بالجانإب يشعر ل جوانإبه
بالماء الماء

الفرس جيوش
بذلك يشهد بكثير إسإرائيل بني ملك من أعظم ودولتهم الفرس ملك كان ولقد
وتخريب أمرهم على واسإتيلئه بلدهم والتهامه لهم نإصر بخت غلبة من كان من
يقال فارس مملكة عمال بعض من وهو وسإلطانإهم ملتهم قاعدة المقدس بيت
وما وخراسإان بالعراقين ممالكهم وكانإت تخومها من المغرب مرزبان كان أنإه

بكثير إسإرائيل بني ممالك من أوسإع والبواب النهر وراء
ما وأعظم منه قريبا ول العدد هذا مثل قط الفرس جيوش تبلغ لم ذلك ومع

سإيف نإقله ما على متبوع كلهم ألفا وعشرون مائة بالقادسإية جموعهم كانإت
ألف مائتي من أكثر أتباعهم في وكانإوا قال

رسإتم جموع
إنإما بالقادسإية لسعد بها زحف التي رسإتم جموع أن والزهري عائشة وعن
هذا مثل إسإرائيل بنو بلغ فلو وأيضا متبوع كلهم ألفا سإتين كانإوا
في والممالك العمالت فإن دولتهم مدى وانإفسح ملكهم نإطاق لتسع العدد
لم والقوم وكثرتها قلتها في بها القائمين والقبيل الحامية نإسبة على الدول
من وخيبر يثرب وبلد الشام من وفلسطين الردن غير إلى ممالكهم تتسع
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المعروف هو ما على الحجاز
المحققون ذكره ما على آباء أربعة هو إنإما وإسإرائيل موسإى بين فالذي وأيضا
إسإرائيل وهو يعقوب بن لوى بن قاهث بن يصهر بن عمران بن موسإى فإنإه
التوراة في نإسبه هكذا الله

وكان نإفسا سإبعين يوسإف إلى أتوا حين المسعودي نإقله ما على بينهما والمدة
سإنة وعشرين مائتين التيه إلى موسإى مع خرجوا أن إلى بمصر مقامهم
الفراعنة من القبط ملوكا تتداولهم

النسل تشعب

عدد أن زعموا وإن العدد هذا مثل إلى أجيال أربعة في النسل يتشعب أن ويبعد
بين ليس إذ أيضا فبعيد بعده ومن سإليمان زمن في كان إنإما الجيوش تلك

الولد من عشر أحد في النسل يتشعب ول أبا عشر أحد إل وإسإرائيل سإليمان
واللف المئين إلى اللهم زعموه الذي العدد هذا مثل إلى

ذلك واعتبر فبعيد العداد عقود من بعدهما ما إلى يتجاوز أن وإما يكون فربما
والذي كاذبا ونإقلهم باطل زعمهم تجد المعروف والقريب المشاهد الحاضر في
وإن خاصة ألف عشر اثني كانإت سإليمان جنود أن السإرائيليات في ثبت

من الصحيح هو هذا أبوابه على مرتبطة فرس وأربعمائة ألفا كانإت مقرباته
منهم العامة خرافات إلى يلتفت ول أخبارهم

سإليمان أيام
نإجد وقد هذا ملكهم واتساع دولتهم عنفوان كان وملكه سإليمان أيام وفي

الدول عساكر عن الحديث في أفاضوا إذا العصر أهل من الكافة
أو المسلمين جيوش عن الخبار في وتفاوضوا منهم قريبا أو لعهدهم التي

ونإفقات السلطان وخراج الجبايات أموال إحصاء في أخذوا أو النصارى
العوائد حدود وتجاوزوا العدد في وتوغلوا الموسإرين الغنياء وبضائع المترفين
الغراب وسإاوس وطاوعوا

الثروة أهل أحوال واسإتنبطت عساكرهم عن الدواوين أصحاب أسإتكشفت فإذا
معشار تجد لم نإفقاتهم في المترفين عوائد واسإتجلبت وفوائدهم بضائعهم في
اللسان على التجاوز وسإهولة بالغرائب النفس لولوع إل ذلك وما يعدونإه ما

ول عمد ول خطأ على نإفسه يحاسإب ل حتى والمنتقد المتعقب عن والغفلة
عنانإه فيرسإل وتفتيش بحث إلى يرجعها ول عدالة ول بتوسإط الخبر في يطالبها
الحديث لهو ويشتري هزوا الله آيات ويتخذ لسانإه الكذب مراتع في ويسيم
خاسإرة صفقة بها وحسبك الله سإبيل عن ليضل
العرب وجزيرة اليمن ملوكا

اليمن ملوكا التبابعة أخبار في كافة ينقلونإه ما للمؤرخين الواهية الخبار ومن
بلد من والبربر إفريقية إلى باليمن قراهم من يغزون كانإوا أنإهم العرب وجزيرة
غزا بقليل قبله أو موسإى لعهد كان صيفي بن قيس بن إفريقش وأن المغرب
ما وقال رطانإتهم سإمع حين السإم بهذا سإماهم وأنإه البربر في وأثخن إفريقية

إلى انإصرف لما وأنإه حينئذ من به ودعوا منه السإم هذا فأخذ البربرة هذه
صنهاجة ومنهم بأهلها واختلطوا بها فأقاموا حمير من قبائل هناكا حجز المغرب
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وكتامة
أن إلى والبيلي الكلبي وابن والمسعودي والجرجانإي الطبري ذهب هذا ومن

الصحيح وهو البربر نإسابة وتأباه حمير من وكتامة صنهاجة
الذعار ذا

وكان أفريقش قبل ملوكهم من الذعار ذا أن أيضا المسعودي وذكر
بعده من ابنه ياسإر عن مثله ذكر وكذلك ودوخه المغرب غزا سإليمان عهد عل
فرجع الرمل لكثرة مسلكا فيه يجد ولم المغرب بلد من الرمل وادي بلغ وأنإه

من بشتاسإف عهد على وكان كرب أبو أسإعد وهو الخر تبع في يقولون وكذلك
وأثخن فهزمهم التركا ولقي وأذربيجان الموصل ملك أنإه الكيانإية الفرس ملوكا

الصغد بلد وإلى فارس بلد بنيه من ثلثة وأغزى كذلك وثالثة ثانإية غزاهم ثم
سإمرقند إلى البلد الول فملك الروم بلد وإلى النهر ووراء التركا أمم من

بها فهم حمير من قبائل بالصين وتركا بالغنائم ورجع الصين إلى المفاوز وقطع
العهد هذا إلى

بأحاديث وأشبه والغلط الوهم في عريقة الصحة عن بعيدة كلها الخبار وهذه
 تاريخه في خلدون ابن بينها كما الموضوعة القصص

الفجر سإورة تفسير
الفجر سإورة تفسير في المفسرون يتناقله ما الوهم في وأعرق ذلك من وأبعد

لفظة ( فيجعلون العماد ذات إرم بعاد ربك فعل كيف تر ) ألم تعالى قوله في
بن لعاد كان أنإه وينقلون أسإاطين أي عماد ذات بأنإها وصفت للمدينة أسإماء أرم

الملك فخلص شديد وهلك بعده من ملكا وشداد شديد هما ابنان أرم بن عوص
أرم مدينة فبنى مثلها لبنين فقال الجنة وصف وسإمع ملوكهم له ودانإت لشداد

مدينة وأنإها سإنة تسعمائة عمره وكان سإنة ثلثمائة مدة في عدن صحاري في
أصناف وفيها والياقوت الزبرجد من وأسإاطينها الذهب من قصورها عظيمة
كان إذا حتى مملكته بأهل إليها سإار بناؤها تم ولما المطردة والنإهار الشجر

كلهم فهلكوا السماء من صيحة عليهم الله بعث وليلة يوم مسيرة على منها
المفسرين من وغيرهم والزمخشري والثعالبي الطبري ذلك ذكر

فوقع له إبل طلب في خرج أنإه الصحابة من قلبة بن الله عبد عن وينقلون
عليه وقص فأحضره معاوية إلى خبره وبلغ عليه قدر ما منها وحمل عليها

هي فقال ذلك عن وسإأله الحبار كعب عن فبحث
قصير أشقر أحمر زمانإك في المسلمين من رجل وسإيدخلها العماد ذات أرم

له إبل طلب في يخرج خال عنقه وعلى خال حاجبه على
الرجل ذلك والله هذا فقال قلبة ابن فأبصر التفت ثم

لم المدينة وهذه الفارسإي تفسيره في أيضا الدهلوي العزيز عبد الشيخ وذكره
زعموا التي عدن وصحارى الرض بقاع من شيء في يومئذ من خبر لها يسمع

اليمن وسإط في هي فيها بنيت أنإها
هذه عن يقل ولم وجه كل من طرقه نإقص والدلء متعاقبا عمرانإا زال وما

درسإت أنإها قالوا ولو المم من ول الخباريين من أحد ذكرها ول خبر المدينة
يقول وبعضهم موجودة أنإها كلمهم ظاهر أن إل أشبه لكان الثار من درس فيما
أنإها إلى ببعضهم الهذيان ينتهي وقد ملوكها عاد قوم أن على بناء دمشق أنإها

 بالخرافات أشبه كلها مزاعم والسحر الرياضة أهل عليها يعثر وإنإما غائبة
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ذات لفظة في العراب صناعة اقتضته ما ذلك على المفسرين حمل والذي
ورشح بناء يكون أن فتعين السإاطين على العماد وحملوا أرم صفة أنإهم العماد

على وقفوا ثم تنوين غير من الضافة على أرم عاد الزبير ابن قراءة ذلك لهم
الكذب إلى أقرب هي التي الموضوعة بالقاصيص أشبه هي التي الحكايات تلك

أريد وإن الخيام بل الخبية عماد هي فالعماد وإل المضحكات عدد في المنقولة
بما العموم على وأسإاطين بناء أهل بأنإهم وصفهم في بدع فل السإاطين بها

في كما أضيفت وإن غيرها أو معينة مدينة في خاص بناء أنإه ل قوتهم من اشتهر
كنانإة قريش تقول كما القبيلة إلى الفصيلة إضافة فعلى الزبير ابن قراءة

لتوجيهه تمحلت الذي البعيد المحمل إلى ضرورة وأي نإزار وربيعة مضر والياس
عن لبعدها مثلها عن تعالى الله كتاب يتنزه التي الواهية الحكايات هذه لمثال
الصحة
الرشيد

نإكبة سإبب في كافة ينقلونإه ما للمؤرخين المدخولة الحكايات ومن
موله خالد بن يحي بن جعفر مع أخته العباسإة قصة من للبرامكة الرشيد
الله عبد بنت وأنإها وجللها وأبويها دينها في العباسإة منصب من ذلك وهيهات

من الملة وعظماء الدين أشراف هم رجال أربعة إل وبينه بينها ليس عباس ابن
أموال واحتجابهم الدولة على اسإتبدادهم من كان ما البرامكة نإكب وإنإما بعده

الجباية
أكثم بن يحي

المأمون قاضي أكثم بن يحي عن كافة ينقلونإه ما منه قريب أو هذا ويناسإب
الحديث أهل علية من كان يحي أن مع الخمر المأمون يعاقر كان وأنإه وصاحبه

البخاري عنه وروى الترمذي عنه وخرج القاضي وإسإماعيل أحمد عليه أثنى وقد
وقال الثقاة في حيان ابن وذكره جميعهم في قدح فيه فالقدح الجامع غير في

عنه يصح ل أكثرها لن عنه يحكى بما يشتغل ل
الزنإبيل حديث من العقد صاحب ربه عبد ابن نإقله ما الحكايات هذه أمثال ومن
بوران بنته في سإهل بن الحسن إلى المأمون أصهار سإبب في

العبيديين

العبيديين في والثبات المؤرخين من الكثير إليه يذهب ما الواهية الخبار ومن
في والطعن البيت أهل عن نإفيهم من والقاهرة القيروان في الشيعة خلفاء

أحاديث على ذلك في يعتمدون الصادق جعفر ابن المام إسإماعيل إلى نإسبهم
نإاصبهم فيمن بالقدح إليهم تزلفا العباس بني خلفاء من للمستضعفين لفقت
وأدلة الواقعات لشواهد التفطن عن ويغفلون بعدوهم الشمات في وتفننا

ابن بينها كما عليهم والرد دعواهم تكذيب من ذلك خلف اقتضت التي الحوال
خلدون
وتفرقت دعوته تلشت كيف انإتسابه في دعيا كان إذ القرمطي حال واعتبر
عاقبتهم فساءت ومكرهم خبثهم على سإريعا وظهر أتباعه
مهلة بعد ولو لعرف كذلك العبيديين أمر كان ولو أمرهم وبال وذاقوا
خليقة من امرئ عند يكن ومهما

تعلم الناس على تخفى خالها وإن
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ومصله إبراهيم مقام وملكوا سإنة وسإبعين مائتين من نإحوا دولتهم اتصلت فقد
ومهبط الحجيج وموقف وسإلم} ومدفنه عليه الله {صلى الرسإول وموطن
من عليه كانإوا ما أتم على كله ذلك في وشيعتهم أمرهم انإقرض ثم الملئكة
من والعجب إسإماعيل المام بنسب واعتقادهم فيهم والحب لهم الطاعة
المقالة هذه إلى بجنح المتكلمين من النظار شيخ الباقلنإي بكر أبي القاضي

في اللحاد من عليه كانإوا لما ذلك كان فإن الضعيف الرأي هذا ويرى المرجوحة
إثبات وليس دعوتهم صدر في بدافع ذلك فليس الرافضية في والتعمق الدين

في السلم عليه لنوح تعالى قال فقد شيئا الله من عنهم بغني بالذي منتسبهم
علم به لك ليس ما تسألن فل صالح غير عمل إنإه أهلك من ليس ) إنإه ابنه شان

أغني فلن اعملي فاطمة يا يعظها وسإلم} لفاطمة عليه الله {صلى ( وقال
يصدع أن عليه وجب أمرا اسإتيقن أو وقضية أمر عرف ومتى شيئا الله من عنك

صحة بيان في خلدون ابن أطال وقد السبيل يهدي وهو الحق يقول والله به
كلمه إلى فليرجع شاء فمن البيت أهل إلى نإسبهم

من المغرب فقهاء من الرأي ضعفة يتناوله ما الفاسإدة المقالت بهذه ويلحق
الشعوذة إلى ونإسبته الموحدين دولة صاحب المهدي المام في القدح

تكذيبهم و البغي أهل على والنعي الحق بالتوحيد القيام من أتاه فيما والتلبيس
أهل في انإتسابه من أتباعه الموحدون يزعم فيما حتى ذلك في مدعياته لجميع
على حسده من أنإفسهم في كمن ما تكذيبه على الفقهاء حمل وإنإما البيت
بزعمهم الدين في وانإقيادا العلم في مناهضة أنإفسهم من رأوا لما فإنإهم شأنإه

عليه ذلك نإفسوا العقب موطأ القول مسموع الرأي متبوع بأنإه عنهم امتاز ثم
لمدعياته والتكذيب مذاهبه في بالقدح منه وغضوا

اجتهاده وخالف أحوالهم من نإقم ما الدولة أهل على نإقم برجل ظنك وما
أصولها من الدولة فاقتلع بنفسه جهادهم إلى ودعا قومه في فنادى فقهاءهم

وحامية أنإصارا وأعز شوكة وأشد قوة كانإت ما أعظم سإافلها عاليها وجعل
على بايعوه قد خالقها إل يحصيها ل نإفوس أتباعه من ذلك في وتساقطت

إظهار في مهجهم بإتلف الله إلى وتقربوا الهلكة من بأنإفسهم ووقوه الموت
من بالعدوتين ووألت الكلم على علت حتى الكلمة لتلك والتعصب الدعوة تلك

الدنإيا من والتقلل المكاره على والصبر والحصر التقشف من بحالة وهو الدول
الذي الولد حتى دنإياه في والمتاع الحظ من شيء على وليس الله قبضه حتى
إن بذلك قصد الذي ما شعري فليت تمنيه عن وتخادع النفوس إليه تجنح ربما

كان فلو هذا ومع عاجله في الدنإيا من حظ له يحصل لم وهو الله وجه يكن لم
في خلت قد التي الله ) سإنة دعوته وانإفسحت أمره تم لما صالح غير قصده
( عباده

والمؤرخين الثبات من كثير أقدام زلت فقد قال ثم خلدون ابن له وانإتصر
الكافة عنهم ونإقلها بأفكارهم وعلقت والراء الحاديث هذه مثل في الحفاظ

ول بحث غير من كذلك أيضا هم وتلقوها القياس عن والغفلة النظر ضعفة من
ونإاظره مختلطا واهيا التاريخ فن صار حتى محفوظاتهم في وانإدرجت روية

بقواعد العلم إلى الفن هذا صاحب يحتاج فإذا العامة مناحي من وعد مرتكبا
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السير في والعصار والبقاع المم واختلف الموجودات وطبائع السياسإة
ذلك من بالحاضر والحاطة الحوال وسإائر والمذاهب والنحل والعوائد والخلق
وتعليل الخلف من بينهما ما بين أو الوفاق من الغائب وبين بينه ما ومماثلة
ظهورها ومبادئ والملل الدول أصول على والقيام والمختلف منهما المتفق

يكون حتى وأخبارهم بها القائمين وأحوال كونإها ودواعي حدوثها وأسإباب
خبر يعرض وحينئذ خبر كل أصول على واقفا حادث كل لسإباب مستوعبا
مقتضاها على وجرى وافقها فإن والصول القواعد من عنده ما على المنقول

لذلك إل التاريخ علم القدماء اسإتكبر وما عنه واسإتغنى زيفه وإل صحيحا كان
المة علماء من وأمثالهم قبلهما من اسإحق وابن والبخاري الطبري انإتحله حتى
العوام واسإتخف مجهلة انإتحاله صار حتى فيه السر هذا عن الكثير ذهل وقد
عليه والتطفل فيه والخوض وحمله مطالعته المعارف في له رسإوخ ل ومن

عاقبة الله وإلى بالكاذب والصادق بالقشر واللباب بالهمل المرعى فاختلط
المور
والجيال المم في الحوال تبدل عن الذهول التاريخ في الخفي الغلط ومن

أحقاب بعد إل يقع ل إذ الخفاء شديد دوي داء وهو اليام ومرور العصار بتبدل
العالم أحوال أن وذلك الخليقة أهل من الحاد إل له يتفطن يكاد فل متطاولة

هو إنإما مستقر ومنهاج واحدة وتيرة على تدوم ل ونإحلهم وعوائدهم والمم
في ذلك يكون وكما حال إلى حال من وانإتقال والزمنة اليام على اختلف

والدول والزمنة والقطار الفاق في يقع فكذلك والمصار والوقات الشخاص

وبنو والتبابعة والنبط والسريانإيون الولى الفرس أمم العالم في كانإت وقد
وسإياسإتهم وممالكهم دولهم في بهم خاصة أحوال على وكانإوا والقبط إسإرائيل

وأحوال جنسهم أبناء مع مشاركاتهم وسإائر واصطلحاتهم ولغاتهم وصنائعهم
آثارهم بها تشهد للعالم اعتمارهم

بها وانإقلبت الحوال تلك فتبدلت والعرب والروم الثانإية الفرس بعدهم جاء ثم
يباعدها أو يباينها ما وإلى يشابهها أو يجانإسها ما إلى العوائد

مضر دولة
وصارت أخرى انإقلبة أجمع الحوال تلك فانإقلبت مضر بدولة السإلم جاء ثم

السلف عن الخلف يأخذه العهد لهذا متعارف أكثر ما إلى
ومهدوا عزهم شيدوا الذي السإلف وذهبت وأيامهم العرب دولة درسإت ثم

والبربر بالمشرق التركا مثل العجم من سإواهم أيدي في المر وصار ملكهم
نإسي وعوائد أحوال وانإقلبت أمم بذهابهم فذهبت بالشمال والفرنإجة بالمغرب

أمرها وأغفل شأنإها
تابعة جيل كل عوائد أن والعوائد الحوال تبدل في الشائع والسبب

وأهل ملوكهم دين على الناس الحكمية المثال في يقال كما سإلطانإه لعوائد
عوائد إلى يفزعوا وأن بد فل والمر الدولة على اسإتولوا إذا والسلطان الملك

عوائد في فيقع ذلك مع جيلهم عوائد يغفلوا ول منها الكثير ويأخذوا قبلهم من
الول الجيل لعوائد المخالفة بعض الدولة

أيضا خالفت وعوائدها عوائدهم من ومزجت بعدهم من أخرى دولة جاءت فإذا
حتى المخالفة في التدريج يزال ل ثم مخالفة أشد الولى وكانإت الشيء بعض
بالجملة المباينة إلى ينتهي

في المخالفة تزال ل والسلطان الملك في تتعاقب والجيال المم دامت فما
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الغلط ومن معروفة طبيعة للنإسان والمحاكاة والقياس واقعة والحوال العوائد
فربما مرامه عن به وتعوج قصده عن والغفلة الذهول مع تخرجه مأمونإة غير

الحوال تغير من وقع لما يتفطن ول الماضين أخبار من كثيرا السامع يسمع
الفرق يكون وقد شهد بما ويقيسها عرف ما على وهلة لول فيجريها وانإقلبها

الغلط من مهواة في فيقع كثيرا بينهما
الحجاج

مع كان أباه وأن الحجاج أحوال من المؤرخون ينقله ما الباب هذا فمن
من البعيدة المعاشية الصنائع جملة من العهد لهذا التعليم أن مع المعلمين

إلى المعايشة والصنائع الحرف أهل مستضعف والمعلم العصبية أهل اعتزاز
وسإاوس بهم فتذهب له الممكنات من ويعدونإها بأهل لها ليسوا التي الرتب نإيل

ول والتلف الهلكة مهواة في فسقطوا أيديهم من حبلها انإقطع وربما المطامع
التعليم وأن للمعاش وصنائع حرف أهل وأنإهم حقهم في اسإتحالتها يعلمون

كان إنإما صناعة بالجملة العلم يكن ولم كذلك يكن لم والدولتين السإلم صدر
أهل فكان البلغ جهة على الدين من جهل لما وتعليما الشارع من سإمع لما نإقل

نإبيه وسإنة الله كتاب يعلمون الذين هم بالملة قاموا الذين والعصبية النإساب
التعليم وجه على ل الخبري التبليغ معنى وسإلم} على عليه الله {صلى

دينهم والسإلم هداياتهم وبه منهم الرسإول على المنزل كتابهم هو إذ الصناعي
عليه قاتلوا
وتفهيمه ذلك تبليغ على فيحرصون وشرفوا المم بين من به واختصوا وقتلوا
النإفة عاذل عنه يزعزعهم ول الكبر لئمة عنه تصدهم ل للمة

العرب وفود مع أصحابه وسإلم} كبار عليه الله {صلى النبي بعث لذلك ويشهد
أصحابه من ذلك في بعث الدين شرائع من به جاء وما السإلم حدود يعلمونإهم
تناولها حتى الملة عروق ووشجت السإلم اسإتقر فلما بعدهم فمن العشرة

اسإتنباط وكثر أحوالها اليام بمرور واسإتحالت أهلها أيدي من البعيدة المم
لقانإون ذلك فاحتاج وتلحقها الوقائع لتعدد النصوص من الشرعية الحكام
الصنائع جملة من فأصبح التعلم إلى يحتاج ملكة العلم وصار الخطأ من يحفظه

قام من للعلم فدفع والسلطان بالملك بالقيام العصبية أهل واشتغل والحرف
السلطان وأهل المترفين أنإوف وشمخت للمعاش حرفة وأصبح سإواهم من به

عند محتقرا منتحله وصار بالمستضعفين انإتحاله واختص للتعليم التصدي عن
والملك العصبية أهل

عصبية من ومكانإهم وأشرافهم ثقيف سإادات من أبوه كان يوسإف بن والحجاج
ما على للقرآن تعليمه يكن ولم علمت ما الشرف في قريش ومناهضة العرب

من وصفناه ما على كان وإنإما للمعاش حرفة أنإه من العهد لهذا عليه المر هو
السإلم في الول المر

القضاة أحوال
أحوال سإمعوا إذا التاريخ لكتب المتصفحون يتوهمه ما أيضا الباب هذا ومن

بهم فتترامى العساكر وقود الحروب في الرئاسإة من عليه كانإوا وما القضاة
لهذا القضاء خطة في الشأن أن يحسبون الرتب تلك مثل إلى الهمم وسإاوس
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المستبد هشام صاحب عامر أبي بابن ويظنون قبل من عليه كان ما على العهد
قضاة كانإوا آباءهم أن سإمعوا إذا بإشبيلية الطوائف ملوكا من عباد وابن عليه
مخالفة من القضاء رتبة في وقع لما يتفطنون ول العهد لهذا القضاة مثل أنإهم

العوائد
الموية بالدولة القائمين العرب قبائل من كانإا عباد وابن عامر أبي وابن

من نإالوه لما نإيلهم يكن ولم معلوما فيها مكانإهم وكان عصبيتها وأهل بالنإدلس
المر في القضاء كان إنإما بل العهد لهذا هي كما القضاء بخطة والملك الرئاسإة
ومواليها الدولة قبيل من العصبية لهل القديم

ملوكها ونإسق الدول ذكر عند المؤرخون يسلكه ما أيضا الباب هذا ومن
وحاجبه وقاضيه وخاتمه ولقبه ونإساءه وأمه وأباه ونإسبه اسإمه فيذكرون

والمؤرخون لمقاصدهم تفطن غير من الدولتين لمؤرخي تقليد ذلك كل ووزيره
سإير إلى متشوفون وأبناؤها الدولة لهل تواريخهم يضعون كانإوا العهد لذلك

في حتى منوالهم على وينسجوا آثارهم ليقتفوا أحوالهم ومعرفة أسإلفهم
صنائعهم لبناء والمراتب الخطط وتقليد دولتهم خلف من الرجال اصطناع
فيحتاجون الوزراء عداد وفي الدولة عصبية أهل من كانإوا أيضا والقضاة وذويهم

الغرض ووقف العصور بين ما وتباعد الدول تباينت حين وأما كله ذلك ذكر إلى
قوتها في بعض من بعضها الدول ونإسب خاصة بأنإفسهم الملوكا معرفة على

هذا في للمصنف الفائدة فما عنها يقصر أو المم من يناهضها كان ومن وغلبتها
والحاجب والوزير والقاضي واللقب الخاتم ونإقش والنساء البناء ذكر في العهد

حملهم إنإما مقاماتهم ول أنإسابهم ول أصولهم فيها يعرف ل قديمة دولة من
تحري عن والذهول القدمين المؤلفين مقاصد عن والغفلة التقليد ذلك على

على وعفت آثارهم عظمت الذين الوزراء ذكر إل اللهم التاريخ من الغراض
نإوبخت بن سإهل وبني والبرامكة المهلب وبني كالحجاج أخبارهم الملوكا
والشارة بآبائهم اللماع نإكير فغير وأمثالهم عامر أبي وابن الخشيدي وكافور

الملوكا عداد في لنإتظامهم أحوالهم إلى
فائدة

ذكر هو إنإما التاريخ أن وهي بها المقالة هذه في كلمنا نإختم فائدة هنا ولنذكر
والعصار والجيال للفاق العامة الحوال ذكر فأما جيل أو بعصر الخاصة الخبار

وتتبين مقاصده أكثر عليه تبنى للمؤرخ أس فهو

كتاب في المسعودي فعله كما بالتأليف يفردونإه الناس كان وقد أخباره به
والثلثمائة الثلثين عصر في لعهده والفاق المم أحوال فيه شرح الذهب مروج
والممالك والبحار والجبال البلدان ووصف وعوائدهم نإحلهم وذكر وشرقا غربا

وأصل إليه يرجعون للمؤرخين إماما فصار والعجم العرب شعوب وفرق والدول
مثل ففعل بعده من البكري جاء ثم عليه أخبارهم من الكثير تحقيق في يعولون

والجيال المم لن الحوال من غيرها دون خاصة والممالك المسالك في ذلك
تغير عظيم ول انإتقال كثير فيها يقع لم لعهده
خلدون ابن قول
أحوال انإقلبت فقد الثامنة المائة آخر وهو العهد لهذا وأما خلدون ابن قال
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أهله البربر أجيال من واعتاض بالجملة وتبدلت شاهدوه نإحن الذي المغرب

بما العرب أجيال من الخامسة المائة لدن من فيه طرأ بمن القدم على
من بقي فيما وشاركوهم الوطان عامة منهم وانإتزعوا وغلبوهم كسروهم

المائة هذه منتصف في وغربا شرقا بالعمران نإزل ما إلى هذا لملكهم البلدان
كثيرا وطوى الجيل بأهل وذهب المم تحيف الذي الجارف الطاعون من الثامنة

من الغاية وبلوغ هرمها حين على للدول وجاء ومحاها العمران محاسإن من
إلى وتداعت سإلطانإها من وأوهن حدها من وفل ظللها من فقلص مداها

فخربت البشر بانإتقاص الرض عمران وانإتقص أحوالها والضمحلل التلشي
وضعفت والمنازل الديار وخلت والمعالم السبل ودرسإت والمصانإع المصار

بالمغرب نإزل ما به نإزل فد بالمشرق وكأنإي الساكن وتبدل والقبائل الدول
بالخمول العالم في الكون لسان نإادى وكأنإما عمرانإه ومقدار نإسبته على لكن

عليها ومن الرض وارث والله بالجابة فبادر والنإقباض
الهند مملكة

المائة آخر وهو العصر هذا في الهند مملكة حال بعينها هي الحال وهذه قلت
السإلم دولة منها ذهبت منذ الهجرة سإني من عشرة الثالثة

البريطانإية الدولة تلك وصارت العظام وسإلطينها ملوكها معالم وانإدرسإت
وتحول أصله من الخلق تبدل فكأنإما جملة الحوال تبدلت وإذا النإكليز أعني

العهد لهذا فاحتاج محدث وعالم مستأنإفة ونإشأة جديد خلق وكأنإه بأسإره العالم
لهلها تبدلت التي والنحل والعوائد وأجيالها والفاق الخليفة أحوال يدون من

المؤرخين من يأتي من به يقتدى أصل ليكون لعصره المسعودي مسلك ويقفوا
المغربي القطر في منه أمكنه ما البيان هذا بعد خلدون ابن ذكر وقد بعده من

في المحقق ولكن الجنوبية و الشرقية القطار في منه أمكنهم ما غيره وكذلك
والقاصيص يسيرة نإبذة الفداء وأبا خلدون ابن خل ما القوم كتب في ذلك

سإبحانإه الله إلى كله العلم ومرد جدا كثيرة المفتعلة والسإاطير المختلفة
عونإه في الله كان ومن واجب متعين والعتراف قاصر عاجز والبشر وتعالى
كلمة تمت وههنا والمطالب المساعي له وانإجحت المذاهب عليه تيسرت
الحال وتحول البال تبلبل مع الرتجال على الثقاة كتب من واللتقاظ التأليف

جامعه يد على النإسان حاجة معرفة إلى تمس مما العجلن لقطة تلك وسإميت
الطيب أبي المسنونإين وسإليل والطين الماء سإللة الفانإي والعبد الجانإي الفقير
بالحسنى له الله ختم البخاري القنوجي الحسيني علي ابن حسن بن صديق
الخرين في صدق لسان له وجعل
عشر الرابع لعله الول ربيع شهر في القاصرة ويده الدائرة بيمناه تنميقه وكان
ألف صاحبها على القدسإية الهجرة سإني من وألف ومائتين تسعين سإنة منه
زالت ل المحمية بهوبال العليا المارة دار ببلدة مرضية وتحية مقبولة صلة ألف

العالمين رب لله الحمد أن دعوانإا وآخر الخفية وألطافه الله بعين ملحوظة
 وأخيرا أول المرسإلين على وسإلم


