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ث_م غ_ال-صفم وألعالع،ء ا_ألة_ع محس ب;آعط

<دعد حأال كذل-كقا قدا حماب.محال أئ أنى ذال 

ص,االكتمء و\امتاق ى—ص ثس*بآعان ق.اه'انت ؤك_بءا

ض ل-ءل

 اع-آ.ب-ل[ ص-ا صلوح-ال في اعأيق وأ.حتلغوإ

اءيى5وأ تك_عء-ص ل1ط ل+ا أنمو دممم ترع-م-ء

 >صالع ض-ممأ مرام ف’باالحز عل؛أأال ألشه،س

\تمأد_أج ص-ى ل_طزا 1_وأص.ه.أث ان_دثب_وأج

 أل-مطبمء [المين صغنذ.ال *ا دينمه وه_و

،لذل مغاظ _ ألهأت.ر ني أئ أمروى ورءم ء 

إ ص-ام ولدص ألباعر ص.ا تغم ع-كوآا

 تم؟م—٠ تم—أج-ئل ألم_عا ني غ_مأ.«ل_ان_وإخ

>٢ س4.ألش ص لص ءلة أى طاطالصسم

كار مي-اح-أل 0أمداأدا ز-افأ ج1ألميم حمأ_تزا



٣١

،دل ف*ن هئء  زانا الس*ا مسن ال*أمفي اأ*ا 
اطشر &صع ما-كا £٧٢ وعش مألماعخ أمحز*مورا

تإ.لكقا ءثمع1ث ذ'عانى £٧١ أال +£عظ دع-ام ال

آخ_ل وزءم ، الصة الي ف-رلها اأ**ام

 |آلءسة من تغرج اذوام مب*خ ان >ساب

ودرتك وفج-فء وجع-عائ *اتعان“و ام؛ت

مفازفامهل-ء في الد ان ربآل*وئ اذوم

 فرص معاو>:خ ايام لي جءه مبما ؛ى '-ملبي

ض غ،نال اأ*ارمح امحرا ئ-د-م 'انخبآ

ه ثمحسى صف*مأ دان ارس ص انح

 ،آمقس مش ص ول-كنها اس خبم

، د د م ب االثءاالت من سمعلا اى ص 

، ذدربمء ارس طءم ءش ما م م

 تع.اأي اا-اح خ'-لرق ل ذ~'زد ف-ال ت'ث 'أل

م.ما ي-غا م-ا ءش ش-ي-ال 'م محت



 ادأزخمء فمي-كوبغ مرل ألف ,وععانمهااداؤ الف

 ى1ك ذاى مم أزف اذص+ود ؤذياذ*خ ألف

[وأزوام آءتى3آ ص مدي محور حمحا لتكفا

 مم-ن أد-ذما ،ميم.ذع أوأستن\االال 1ماس وإىم،اى

ول3:كآ.وص ة0أمالا ؤول وإما ،اءام الة3وأ

£دعط أنش ألمأذض \عام3 ي-وجبا ي_أذ ءاي 

رح أمحب

وإالذحا،ر يعاه3وإ [ادار في تتدغ-وإ-وإخ

̂ءدام ذ؛م ألفة أن أوسسئ روبي ض أله

 وال ءدواكا صا الس*ا مس و؛مل م؟اذا

تز_م_اءذ ذموى’د خرإ3أ أل+ا أؤ-رأيأنم ي3تعا

نشا ر3 اسإون ناص آم أل،منمى ءس اذومؤ

 دعالى ممحال (ممك.مأيا ال فار أ*جاجا جعلن-اه

في 0فاسمنا وصار ا-ص المسما ص ا وأنه

مو ذم او همم ص ءذب ما زض االمص



٢١

 ألم<آءتستإي في و[سسمدها آالرمحى فخر هم]ث

ألف دخ1ص أالرض أسمم[مأأ *ذال سم-ى-آن-باأ

_ود مدمع_اه مي أس_طماربسؤيى ئ5أ ان.وي_ي'

 أ؟اعتكم هذأ ءش زت>كويا صءرل أل_ف روتياموتتش

ا؛_ال.أص اذذ.ال_د و[لغمساج ؤرآ*اج أالف د+اذإراة

وألذ'مأع داث.هلتنى ف\مأع [الف داذت-ال* إي-ل.ي-فأ

 ت،مبعا[ ءشر أمح_ا'_ذ[

0ا-سوص-+ممض ع-يدإت-تن خ+سرإ ح\ا[تو[ *£٨٠^

[أشعمأ وءيى دض أنى 1دعضه وقني

'ن مم_ى شعمأت راس ألوأه\ام  ل—غ—ب م—ع—

 و؟لظ ؤال ‘'دمإع أزف مبع+ايأخ الطا\لدوسمرع[و

دخ1وسأذم أالف هعخس دط,رها وهر أالممحرم

رذع وخ+سيادخ الغءم؛ن دع؛كوزمإ ص«إدماذ دوإما’ودأف

 ؤال’ كجعآم ؤتعئا م،اغا و[الداص وخ+سمء

وذال'ذمدقا «ادئ0وأ صاد،ء أالميى فهس؛رط

ه_م_ش وز ش*اال[ اذ'ذال>



٣
ع-اة_أط-4.أل وص مطاد]ف الخ+س صالمصعمأ

وإلء+ءمعشتءويئ اأ“ء“نول ا"جن_وأأ الءقثسممالسإب-ئ

و|لومعطي وإلمنعت>دلخ

 ص أيومرور و؟.هلرأنياء مم.ملغ ف وإجممأءئ

أد.-عمي دس ص-ا صسإد.مة *وال أذ،مح عرل1.ءمك

س-نخ خسس-صايخ صس؛مة اذذاها ابي أسمرا

لهس وصألبماى̂ ٢٦̂ في ،دل ص صاب'تاى

و؟اجوج ث^جرح مح*مء ود+انوالا أس 1يسكغه

ذادامح’ز* وع-را ^^؛٢ س-ام سة وعش.ربمإ

ذم-ص م*آج أزف وممموى أربعة اسيا دال

وهما-أقا مد-ج أزف

 و؛لالوا أستثم و؟لءثا بء أالنا ثماز*خ موم

بءم ألف ال*ه ،ومط بء أالف ثالثة

ا4>عأله اال-ال ممتذي ت+-ر دى أس ١٠٨ ءب مصن

ألم>وألدا ص أل:تياب بس1ل ص ربأ محار

وسرإ4.بطإلد رج آدنايخرا جم؛بع ص أمم

ءشر ا اثن مم.نها السد،آى
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أسر اص ؛اي؟حا سأة0ألسا االمب ق الغار

إمسو-ا-تا االسأزش.مإوا أري ذنمه معسماف محس

 دلء1وصع ؤ؟عب وئ دبي كبيبم في نظر

ل“وج ءر الدج ؤ*ول ني يجام وهما كتؤا ؤهما

فى *ذال , صتز'اجمى أالؤس وص<من س+ولت هعس

 ذآلم مماص ونوح كافصكما أتام امبما "؟ل

(افيهم) ء اع-دم ؤاك أب*مأ مثل وإوزبجيم

ألاالمممة-ة زوفي تس باعاص.ا امفي هذا

م-ام-وإالمح م'ئحمأل ثم+مويى المش-صوس اى

 ر“م“وء ي.سرا«ش ي*م*نل'ا "؛ل1 بزي ٨٨٢̂٠ اق+ار

[صني أالممحن أألذ_دصا زنالن وم3وزاء

 مأ-تإ-ع ال االتادم وإمل'زا و[سمه للبا؟اوزف

س ساب [لب س أ]أذلر وإص م.كاؤسخء.وأل أل.بطادعة

مي“ي وا“ص وص\جم ا؟محولك ̂ذأ ألي ب,هءمحلئثا

 وإالزذغ>اع ض1_االذماغأ ءبي هعس االرض ان

االههما أن ع-ضهم-و تي.تآلم امأويء حما/آج



n

أأكمة اأ'رة\كاسأتم'دزة،ممستزد٠ هي دل

 حم لر أللمسصهس *زال حي اءرطا5أ

£١٢ أبي رم0ال االرض وج*ء أ؟ومم بي ^  االخر 

 أسب لس مأسرإ3أال دا\رقرا مهال محى’ذ وآو

٣ االرض أئ نيأم ورءم تممسنء3أ دامبما ٨ ٠ 

د عه كمية في وأخأذل.أن أاالعامءاحم وس.طحا

اصدق وه-و وج-ل عر اللال وال أإلممحسئء

وص-ى م-طت-س س-بع خدى ذبي3أ بجاداءررع3أ

 أى الزسم.شءمل هن،ا محاحنز+ل صئاهئ االميى

0ألعه في إ-اتتكوى  في فجبي وأمآلطب_اراء 

ع-ض-د نوبا بعمو-ا أى أاآلخه.ار ب,عفرا

ءامذ,مبممعمعمهمادمال سميسؤ—ص أ،ممحى كلجم ماطط

يغد اهال متص دك>ل دعض.وم ءس حزي

 خاص الس*م ايا ويمس عآءم؛بال

و/؟"م ء خ-اص اس-م.ل س*ا ا**مي ماام

أس 0حإدا مأد.عج أمنحت ني أى ،|ذ
ب



(اطا-س_ؤ االرض ٢٠۵ لعج وبمه ودع-انى

و|لهساتلما م-وادا-أأ صعة<ي صن ٢٠٠٠د ،*ال

/ألقإ مث\ا ف*هاء وأل'اذتعمزا همة-ها وألال.هكى م؛ها؛عل 

ؤذأ وشكل.وا أالرص خ ■م خيب في أألذ\امما اذتنائ
٧

 أا|يع في ج1ألمط م/سمزويخن صيسوط.مح أنوا دعثا.وم

0جها لء1،وأتش وأآل:ضورا و؛لغمرا ألشمى 

وبمنه-م ،يينة'لما[ £٢٨̂ أذوا اخربما والم

 سوم وم الط*لء أذوا رءم ٣٠

وأى أزه_مء_أت .محالثكوإمم ألك.مة نحءف &تشب أذوا

 مب_ات_ل_تث وإلن،ي أطمأءوا عاي £ومي ألس+ا

 وأى كال.ءتمة س'ميؤ أالرض اى هومر4.أالءء

أ.،تاتام ذيا1ج ؛ل ص لوا صاع؛بطخ اا.سبا

 السم.ا ومنئإل وجل\اخا ال*ا يخإخ ةمحوا1وبإي

ألبإ؛قعال أسا.طاثخ زي،ة دس خلعوا آى غير

&عاالءء لب*ضخ[ أالرض بذية مح-الحعدمإل 
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 أل-انآل-ث آيا ن“مم د'ععمل أن صل-آج ألو

أثمسأال ط-وفي وأالن\السرإ أل+غمب أرقرم أبي

 الن ء0ا-وأرإد ل*ة*مأل ى“مز-اد—ص هس؛بؤ كاى5

٠^ * د"سمررئ ن-'عر تعر مم ال أتيي-مرا أ'ضي 

ثالذص ذاءتو العإ'زا أبي *صر س ص.آلتدء

إب.ى س..'م نا'دنبم ودغ ا؟ي العز'ف ى ومم ص<رحاات

تس.ميى ذآ:عو ذمو1محرغ أبي ̂اج وس همرس

أءام وأست محلال

 صءى إلبجاسودأذ أالممحلم ي_ال_هر في متا'ل

فك.مة د'سإ النى ألوح،ء قم

صهأأل االرض زا-تععل ام تعابي أس الم

جعد أالي محايد ص م وذال كآفآألا لاوآمح

نال1ءت-سي وب-ال <دمزا وإلسها انرمأت االيا م
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0داذ وساد"ر  fلم.XÅ ، .د* اى ابي  ألى نته-ي'

 ذاءتوأ ألعنهيى ارض أبي تآ؟مغ ذم ضع

 محامسمرا واءر ص ومبمو-ا مثأ أربعة ص

أشم ئافن'خ ص ألم ضجم ارض ءبي

 ص طوأهأ فان االسدلذم التتكمء4هم 1وأص

ألصهال مأسأئ تعطع ي حم مئاذج حعا

ألدس سوإح-ل ألمئ العبي ياراوي وإلعتمإ'ئ
ل-روم دسا صن وتمصه،ا ضمة ءتر1ن

 وفارس ف’والعإ وأتآع'-لدءره ال؛قام ذعطعم ذش

 بمتم شتف عني المنم.وزف ارمحن أبي ؤك.رصاى

<أثم اربعخ دم ؤارس -  م ز ومحط‘ و؛زما 

الذطة االندض أبي أسمب حن اسمذم طوفي

أديمن هتي في ول*س أل'وبم في أم طلم

ني ص.هم جاوميتأ ادا النكقا اطلم غ,ريباة وإل

̂ميمءما اممحمحا 0داق ^٢٠٠٠٠١١ جن*ويي *؟*ائ1' أ

اروم ارمحن ث-م اروم رإاعب وش+اتآل اا-سوبان



 رأءر.تغ.ص لهم1فد فأدإ آءءخيأل ممحن وأصأ

0وهذ وألغوو،ء ألتت:هشء يبن ف*با وهم الهر؛خ 

ن'سملكثا ال الذي

مح_لمم-ال ءمآب ءبي ذانهأ أثا:عيشح وإهم،ا

ي”ال ا—ه—ل د—ح مبذأذهي فامثسا ألر
 وص |لتني ألمبمؤ،ء أبي ل£ا وح\اأ ال/نآج دلذف

&ألموب <وحد أنص وجم  أليلءتخ أبي زها 

،نسل* ال ألذي ه.رياة.وأأ

د-الف أطولي، ؤانه-ا تمذاج3أ ازعن وأءبم.ا

الماص ص-ن يهم،دكمح نسل وإل أثسود،أى

 صا-ءتامأة في وص أثآءتهش،ة وأذن قم اصداذ

 ال«ي لال"عألورا ق وث-.ممماى وز-ارس السمك-مض

أتهغ\ا أمنحن تصابي اى

 ءدس ط.ولوا زان ألهغ_الا أمرنحى ا وأتم

مه«أل.ود هن.ءموعألث.ال أمنحن ني ص*كمآزمأ ع+ل



ي.ي.مة_مز-د حد<أ أى ءم ذعمالمأ أأ++االقا

ءيؤة أأ-تء دمزءي لها وحد،أ ألهآع*طا أبي

 ال.ي ث-بما وح\-؛أ أدرب ارض ئ*ن 1وض

ت1أأوآح علي ممعم-ل 0دأق ولص ب?محنها ج*ريال

 ال أى فك_-رنا ألتهم_ي أل-يسميال أني أوا محد<أ

ال.?عرء شدئة5 إل1ص وال ح؛اوأال وال وها ن'بجات

في م*أج ادال4سبع. مبموم طول أى وت*ل

-أ ص أن$ا ءص صيله-ا ~ل3-ظ أأ-ي باء-م؟

ع.مقعها ص آتاول طوأ-وا رمو آ؟وبمات

^١ ٢̂^ ؤاى مزودال5أ مض وأط  يال}هي 

 ب.مبمق5أ ه.ذة أبي ؟■وا وح\اأ ولذى أل

سو.ئ.د لها وذث،داأ ف؟ياها أوش ال+هلذخ

0وأذ دثرى أدني أميال أبي وباليى ألس-وفأى 

̂اا اب,ضا فألا ألت>ينم مم'م ألي ه-ا-ل وج
ه.ءت5أ أمض

ء



1وأص  وب+ول سد.مء أمي طادغ،ء ءءم أبز 

1مذ في رراتد ألذي ذهسمه-م اس-م-د الهآع.ر 

[ذ.لو وإ-يطس أد-ل تسج«ي فذا آبت وبملذاه«م

مال ء_،بسشرإ فرا—خسغ وإل سءع-ة ل>هملدآ(

jy ب-*-ن ل-دأ-د وه-و صسمد=ضال ا'ذساع _ s:i_ 5 f

وإلممم/إر ؟بمةامجخا .\ومإلي

ازهرص <ممحر رمس ؤاذج ألهم*زا و[صا

 بمبآتد.ك والضيس /أمبم شض وألهس

ألهئا بلث-خ بى s^'.، وبعض ؤاميس

1ودعضه  وادم صل£ةا وأم الص؛بن ص.هخ ني 

ل_ؤمحا_ص صادعج5أ صن [هدص أن دأذال د.زغساة

اءام وإك ^+^١

 السويس لاليى من االمبى جنالي وإصا

الهأع؛بطا ا؟بآعك عاي أل+غمرا أمحصي ني التي

صن ض ويس ب؛هها ل*س مك تم
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د-آءمو وي-المء-ط ع-ؤضء-ء يج5عممحا5أ وأءاا

مي'ال'شو في

؛٠٠٢٨٨١ صرءثرمة صد؛لزال وب\غاار ب-ار.اع لها 

غ_ء_إد_ص °كاش الذوا واذف ,^؛؛٨٨٢

 اأ-كوس ءاصبتوا الب*الكقا لهمه وقأل,خ

زذلذث س؛/رتا+وخ ذمم-ادتا سمز،ء بى وس.بمسرامم وآدل

فاممع.غتزوا مما؛؛ة

 دإ؛غوا في*ا داغا>ل دأ،امرال *زم (رودر.وإت

£۵١١̂[ ويآل؛را * ص-ى طادسز،؛ا اذمحقإعش وت'مرا 

الضم دص صءا مح.دعاموأ ذمحم0دأذ ص الم

|لهم د.عال و[لمروم همعموبم وأيس ابيذمتا،ال 

االدام محدام شع ١̂٠ ودآم

الهم مدن جن-س محانهم الءمد و؛ما

دوم ادميا ماافي ؛س ءش



٨(

 م—وب-'أفدام ء مه-م—أن-اداي-م-و أءام الال5وا &ألثعععالي

دععع\اها وال ألد؛ألب مذاهام ال هأذال1إش 0عأق

دز ع*مهم اذى داتذهر ألم وال أل.مجاتمء اال

صاح.با اج-يا-ح ارا3؛؛أسآ أد-ي وم-رئ موسأوج

دصد أذمما داءتاأل'ذهم آن أذم فأذاة انسخأل

 أل-يعر ألمطذب ام؟ال ءثلهو؛ل ءبي آال آث*هم

مء“ممأل“أل ج-بمل ^^٥ في |داممأل مب*ا ألنوم

أدام ،5أللعشم ع |السبو

ترغ-تر—غ-مز-آل بت/ى مما مالوم خممخ؛امم وآص-ا

اثافتألا-:عإيمء ألرفنأ افيآءمرط-ا رءألثبآءت

 أللغ;قخ

الم؛ن آطألم«ا دءأم؛-ى ء،أوبمأ األنيمغ'م طصا

ألص؛ئي ف/نحى وب-آلثص ألءتهء*ء ما ألم

 آعمإث_د>ألم ي-اءتمم.أل ى لرم *ا ألوصظ

غامدءعوع5أ وأأا:قلؤدآج فآلنب؛ن ألتغمءر1و



٢٧

|لعغمغتم ص اإل'ذوقا ألس.مء

ألس،/تتهم ئالتمح;يمجمخمآل وألغتمد،ح اآفأمؤكع خ؛بءر^مخ

 أسدى وص+اكال وءض ص د.غهم ويعث،مهم وأ-ذتادة

والمحسطغطا؛نإيئ الهمحا؛م أت+ألةا أنى ص<غسعوبمح 1كله^

أأ-ي ،نم.ص كان؛زا اآلسأذماأ ص*لكخ ؤكذلك؛ا

 أل_حا_ألءه ك_ال_ل._ب_وص ديغ\اأدا ألشم اا.ءمدكثا

 ل ويى دعغ«وج أذإدم4أل ^،٢٢ أزى ص̂سودفة

ألكوم4.ه.د انمم.إممى'ص ^*^٠ ،االذإ

م.ا اآإه.م»لي حس\امدا دائ ال—نمي—ع—ء أ وأص«ا

 وإط-مأف ادتكيجمال و؛ممحرا و*باآفا أدمحم ب*محا

دلغ،اال

 أل-ي أل-ان-ج ءر-ى-د ص-ا ابيإم وصاوب

 الكإ؛يامإيال ول،دم وأسب*اءتاب دامأب

 فاح.هخ في ثهم جوج1وص محادرج مماوأ

إيساكي.ج>رلثك ص ص-ا شاموطع أدأ الش*ال
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quaeritur, quaenam fuerint caussae rapiditatis, qua 
torrentis modo Islamismus )am ab ipsis fere incunabulis« 
imprimis vero duobus aut tribus decenniis post ٧١٥٢٠ 
tem Muhammedis, in magnam orbis terrarum partem 
«ese effudit, facile quidem est plures referre, qu» 

زهص0آ؛و  minorisve momenti fuerint. Inter has no- 
minari potest Arabicae genti insitum studium ٠ quo 
liberam et vagantem vita؛ rationem semper amplexa 
est, oculisque objecta communis qu؛edam laborum  
m eta, integris animi corporisque viribus rei novitate 
insuper inflammatis, suscipiendorum. Prreterea haud 
difficilem praebebat victoriam apud alias gentes re-  
٢٧٥١ morumque in smnmam pravitatem miseriamque 
tum temporis demersa conditio. Quod autem ma- 
xime ad victorias Muhammedanismi contulit, id i -  
psius doctrinae indoli imprimis tribuendum censemus, 

 mollissima blandimenta sensibus offerendo et «٩٧؛
propagationem suam, non rationis via, sed vi et ar- 
mis commendando, duas quasi sancit vehementissi- 

hominis adfectiones, voluptatem et dominandi 
libidinem, quarum huic in hae vita praestitum £dele 
o^s؟ quium, etiam in altera, illius praemia quam dul- 
cissiroa adferret.

Multae et divers* sunt de Muhamine(!€, Arabum
أجءأواةء°ءم ٠٤٩٧٠  propheta. Historicorum sen^enti؛». Ab

aliis enim objiciuntur ei sause mentis ̂ت^ها م  et morum 
توهانمءء¥'لمء  ab ه1ءقن  autem propter ingenium et egre



gias animi corporisque dotes in clarissimorum viro- 
rum numero ponitur. Quod vero de hoc viro, C U -  

jus operam magnae generis humani parti quodammo- 
do salutarem fuisse non est infitiandum, medium 
judicium est, id quo>que tutius. Licet enim, ut pro 
suo tempore et apud suos, haud parva cognitionis 
suppellectile instructus fuerit, licet etiam, studio du- 
ctus humanitatis, suae religionis, quam optimani 
putabat, imperium in remotissimas terras atque gen- 
tes proferre voluerit, attamen ex factis quibusdam 
ejus vitae ر quae in dubium a nemine vocantur, et 
pr^terea ex diversis doctrin؛e ejus partibus, facile 
concludi posse putamus, euni quoque magna habuis- 
se vitia, quae non potuerunt non famam ejus m e- 
rito obscurare.


