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والتأرجمخالبدهاب

الثاقالجز

السابحالفصل

فحهاوماواالرضالماخلقفى

هماراجمرناوقدوقذمهأالعاخذثفياألمممقاالتبتئاد
انعلىودتلنااطقخالفمنكلغواليعنكشفناالممادىق

مزيدالتجاوافيةخىايجهةمنإلأليصخالالعالمهذامأخذ

اعلمواللههذاكتابناتقعناهاقإلىالشمريطةمقدارفىيهعل

ابنعناإلبهذافىالرواياتفصاخوقدوائميينوالموقق

أسالوابنووهصلمجوالضخاكامحقوافيمجاهدشعإس

هذاجمرىممقألدالهدوغيرهمااتلومنواكلبئندىوالس

لمقواألقسطرواياتممناالصغفمنسدبهرنحوهويخوالعلم
ول8لصى



واليمذبهما5ضابأهالمحكيهماوتعموقبالصوابالألضه
ابووروىصلعمنبياخبرأوكحانجارقاقمنيتيشنهفإآآألا

يخلقأنأوادلماتعالالمهانهمءطاأرجالعغحذيتة

موجافصارخربشهحىالماعاىالريمستطواالرضاخا

جبايلنجعلهجالمووأجمدارصئاتجعلهالربدنأجملىدخأناودمحا

بانلقياددإرةالعفىتضيريتعودتجاحمآلنجعلهأررخاناوأجمد

تااؤلانامحقبنمحمدوزعمايفظالالمعنىاالظعشفئر
ثجنصازاالشروجعلليألارظلمةنجللةظوالىالنورهاالخلتا
تقلفناسالمآختىدخالنالدخانمنالسبعاواتالسشقذ

ضحاهاواخرحثاليالدنآلافىاغطعثىوفدمحبكهحنوأ

ثمنجوموالقروالكيخهاوليعنوالنهارالملثاتنجرى
استوىحماالوقاتلمحيهاوصذربالجبالوأفساهاشضا1دحا

الدنيااالمفىوجعلثننحبكقسالدخانواالعالى

منيثوضامرهاسافىحىواواءصبوووقرهاعات

التوزيةعنحانهمسابناللهعبدعنزوىهذا

منواألرضوالججالالمامنخرحالذى4ابخارخلهأت

افيلمجار01



لبئالعنعبةاموضعتحتمنافآلرءدودحاالب
خفآثمالسفينةفائزنحقأكاتكاافآلرضأنوالسندلمحة

4االلقولولؤطدتاسشقرتحتئبالألوتادوأرساهااجالله

الوريةصدروفىكنمتميذأنروايهىأإرضىاقوانقىتعالي
واألرضطاااللهخلقمااولأنبط3ااهلأيدىفىالتى

ورضرضايخاعلااللةوكانتةخاويخربةاالرضوكانت
الشرنالنورافثليكنالمهفقالالماوجهعلىيزتتعالمماإلله

إزائةاللوسقىفهازاوسفاهارعلةمنئزهفحسئاأالفرأى

نفالط5واقاالمآبينهـحنتحلاقآوسطرفيعاليكنوفال

أعاىهوالذىالماوبينأصفلىاتاالمابينيميقسققا

يكقولاالعمتحتالذىالمالمجمغايهوصالساوسضاه
الييىوصقىالمجارالمآمجتمعفسقىكذاصكنطفكقالئبم

ذاوالشبروالششبالرهراألرضااصخرجالمهوقاألاألرض

8ةلتورا01

لما03ليلى
8ذيموشيى

لد3لفلع

8لملىالمعآ



نتعالمالمهقالثمذاصكاالرففأخرجصطفل

اتعنحمرناولوالثهارالليلبينطيزاأنهاهاشقففىنوران

والألصمفربرالألنورانانذوالينبوروالثلألتام

اهفاليههاسلطانوابخوماألصفرواارالرعالنبرفاأل
وليطرحيةففحيهكلالماليخركتعالط4االوقالحستاالله

المآوتكعظاتاثمانينالهوخلقالساتثتجوفيرقالط

حستاذلكاللهفرآىلجنسهطائرلجننهايهاحعةكآلنفى

نخلقتعالى4االولحالاألرضواماذواثرواواانموافقال

إلمجارحمكعلىتمطافويمونمحالضاوشقافبشراكصورتنا

ومثالهصورتهعلىآدملخلقضشاودواتالمحاوطهر

أنهوموبذيهمكآلثمعنسنكفإنمالفرليواقاولثحقه
علىذللهووضحيوتاوستينوخعةثلماثةفىخلقها

خمسةفىالعااللهخلقمااؤلوأن8ماهدينانباركاهازنة

يوتاصتينفىالمآوظقماهقئانباروهوكاهيوفاواربعين

يوماثالنينفالنباتوظقماداددبيهثتانباروهوكاه

111ألقذهممو

31ذاشاركاهارسهعلى



من040أيعرفهممنصكائةعليهماهذاماهابانانإرهوكاه

بهطاتصماذلكهنوافاصدقأالعامحتثالألرضلاه

أحذاطلهتيماهدلمألقهذشلهبهتجاتأواللهكف

احملالشثمذلككيفيةموجبقلااوالعنهفهنر

هذامنواضطرابمائئاتشويثروأالرواقيفيواللقيادة

ربذنجدأالمحاواتخاصقوتعالىئباركالمهقالالباب

قحالثمخابهموضعمنغيرنمارضأيخاعالاالم

لهعلونويومينلىاوألرضظقبالذىلتكفرونأئتحم

ثدخانوالععالىوىاسثمقولهالىاالاداأ

فسواهالماشنصناها8آاأظفاأشذأنشمأوقععال

الهعثآأنآخفهشأفأخبردحاهادذلكبعدواألرضقولهالى

السقاتسويةبلكانالألرضوتنمطاألرضخفققلن

اصقابنعرفيكاكاوما

اقاهسماوالتشعضدقئعالى114قالالماواتصفة

كاءائأألا8

مه3ةءامأال051

8ة3ةهكرسأألثهره

مه003سألثهـظمثه

همه3ةطهـكلمأأثآهثهلهمأا41



فوقواتالطاناكلبئوزعمبععىفوقبعفهاأنأخبر
اناحمأاالءوقولاطرافثامنمسافالملحعمصةالةكهيآةالألرض

طاقعنوهبوروىتايئاوصادقتخصضذييىلممائتي
7خضرازهردةمنالدن6الماظقايهأن1إ4رحمهالفار عا

وسئاهاكذابيفعافضةمنااليةالعنماوضاق4برصوسقاها

بأيمائمايحماواتفحعذحتئياصوتةمنااللةبماالوظته

إنقالأتهبخهالمهرضىعإسابهنىعنوزوىوجواهرها
جبسلخضرةمنخضرثاواغيفىأبأرخامنالدنالعل

فيهءالقدماواخلفمكفوفموجالعطأنوروىقاف

أتهبعفهموزعمحديدمنالسبماجوهرأنبعهمفزعم

يقعممنونصمالجايدمثلىصارحثئباالروبهدصفصجوهر

وباردحالممزمرتجأجوهراهـاهوبعفهمفارئجوهرأته

وبعضهمقبوتصالمآبمساثفئخارهنفخاذهويقولضهمو

السماواتيسمونفكآبمالطائعلمنخارخاجوهراهـاه
وأانماجوهرأتههيعتقدأقتفاتذىاالفالك

الميلهأدهنقىاهاالتىاألعراضفبلتماكذلكيهن

ألكبرتعا



عهفسصمقصورعلىدليلنجهالقدمأواخالفخضرة

أوإجماعيهنأمااعتقاذاجبالاالسألمأهلوروايات

بالمعجزاتموتدصادقنبئخبرأكتابمغنقشماده

افاالمفىالافألسامىفىشاقجمعصنأنإالاللغمالباهرة

بالزجاجالماهأميةشتهوقدالعفوأجساتمالثقلاجسايملخالفة
إهلمنوالالفالسحفةمنأحدعنئرؤوألونهجهةمن

املأاممتاب

خرلةوآلمالنذيرفيقكأ

رؤوحمغتظلنية8خضرإ

ضعهائخنافئبلاجاجةكش

ئخرذآلتوانئمايهفةفوشذ

لمجضذالفآستؤتالذوائبفوق

يترذرئنابناهالتا

القبئدركأناالينبثىالثممعىالتعالىالهقالالفلكصفة

بعضقالثيستحونفقلثفىماربمالسابلىاليألوال

ثحةأانهنرجمونابخوموأهلالرحارانتدوركدالمفعر

وليلةيوآكلفىولهاالمعحبةباالفاإكالمحاألعنطيالفدك

األهكموخحرآه5

هم3طجرزأال05مه



جوفهافىاالفالكوسافرالمفربالىقاكمنواحدةورد

الدائوةالرحاعلىافلكثىالمترقالىالمنربمنتدور

منإالسعةوهىاالتأغلكاهوجعولمنونمأصكىا

اكثاكبهاوفالثامنةااأعلىوممالثرهملعاالضابطةالألفآلك
خمسيرةمسسلىالىسمامنأنالمععلمينروايةرفياالبسة

وللقدماهسنةمانةخمسمسيرةصئماصولبينوماشةمانة

همسيرةوفلكفلكبينأنالفقارئفذعمثقديرهذاق

اجرامرمقادالمجسلىكستابفىكروقدصنةاصفنلحة

فىبعفيرمنثابعفوئعدالألرضنقطةهغوابعادهاكباكو

وصالثاوليمعاالفالكوغظمبهايدورلثفلشطرصمالعفو

ءليمبهالمهاهاواالشتدارةوالتقضاطولافاكينالألرض

اثالهعنتقصئراطنلقفوىلألنالوحىفسحتاكاقفسإن

وإذاوأصدقأحقاإلسألمأهلفروايةوتخميناخززاكاقوإن

المسافةفىالئعدأحدمااالويلمنرجقيقتعلئخفسصخت

لىىالمنضربالمجبومنإلهترقىالعنالمحزوالثانى

حدأأةمشراجساماوالمرتجةأجرائااثواالفاالماوات

كملهمبم



واخلفمتاهوالمحصورةيرغوالشاثطوالمربالئعدفىا

منأتهانهممفقممتجرآانيادازالذينالفلكذاتفى

خارجةخامسةطيةهىبلقوآوقالالألربمالطحإغكب
وثقلياتوالمحوالنار4خفيفقاتأطإخواالطإخهذهعن

طمانهقوآوزعموالثقيلالخقيفوالقلكوالمآالألرش
واكوكبناطقحىالدأنرأيآعدهمماعنطوقالودم
الىمينالمفتريخهبعفىكتبفيورأيتالناطقةالفساال

ثطاثعيناتاقاقاتعالماللهبقوللهواخالرأىهذا

والسألثروبالداللةواليانبالعإرةيمسنقدوالظق

وفوقالعرشاالفالكفوقالمسلموققالالفلكفوقماصفة

االرفىالعرشفوقيقولمنومنهميمعلبهاللهماالعرش

يوضفأمااإلصالمشمعارمنوهوسديدقولوهذاوبئش

ومنالحأويلمنوجوقامحتلفوقلألنواتمكنبالمكان

واخالسابعةآافىقالالوقتفأالجتةبوجمىدقال

منبهيرقال3توعدونومارزفكمالععبماوقوجاعقبقوله

أضيقعات
همه503اساول05

هم3ةسطمأأى



بعدالعوالمقىنبقدماتوقالاطةآتهالخفسيرهل

أنمالفاخأخاصععلىإأواالمنواتهالمسحقيمالفلكفىبهر

أعا4فوقثمسالمجميعيطالفوصأعاكآبااالفالكفوق
فوقوتعالطجمانةواالرئالعوالمهذعاعامسبولالعقل

المسلمينبعفىقولمنفقريبالمسافةأرادوافنانكتهذلئه

واللهاخهتاالاشبكانوالعئووالعظمةالرفعةأرادواوان

6دثأأخاروقىوأحكمأعلي

اطةبرفىوزوىاطبرخعاءجاكاوالماواتاألفاللثهاقصفة

يدخله7القرللهيقالاكعبةءلمجذابيئاالذنالماقأن

ووقالاابذاسيهإيعودونالئمقاتكألفسبونجمرآكل
الواهاللمحعدناصاطإأرفىأنوروىالمعمورالبحى

بهاللهئحيىالرجالاخضرممنئتامنبئالعرسقوتحص
اوالقصوجلغراللهسالالذىوهوتايئابينالمولى

جبائسألءطالفىانالفسخاكعن1401أوروىالذكرذى

كذفنىفإذاضةمعلوقاكلمقدازااللهخلقهدتبىن

لماائاهسات

رمهالالضرل
كا0035اثثج811



1

أتهعنهاللهرضىمعععودابنعنوزوىالقيامةفامت

هذهقسمءاالش3وشةمطرامغبأقلسنةيستلقاله

حولبالمعاصىقومعملفإذاالقطرهذامننجحاالاألرزاق

وهمارزقمالطوفىبعضيمرفوصدغيرهمالىذلك
أسوديراطالهوآنظقاللهأنهبشوزعمالمطرلوعدون

وروىالفيلامحابوعلىلوطعلىباطجارةطارتالتىفهى

دكااالصهخلققاإنقالانهصحققتمالنبئعنامحقابن
أحاطفدالعرشتحتئطووغرفهأصابعةاالألرضتحتبراثة

ناخيهضرلتاألخيراليلهئلثبقىلمحاذابافألفقيقجناصاه

اطافقينبينمنفايسممماوسالقدالملكرئناشبهانقالئم
الماقأنوزوىذلكعقصإذاالإليضةأنفترون

الشميامجارىفيهفكفوفرالمادونوقلممفوقاموتجا

والمجرفولهذلكانبعضبهوزعمالخىوالجوارىوالقمر

وفيهإتألقذأصغةالمخالماواتفىوليسقسالواالمجور

بعيبالمعرلثحديقىوجاساجدأوبمرأوقاثمملك

تجاةذاوهاضلمواللهالمماواتنىالذىفلقالصعفة
مه63ع5أسأ5ى

مه13ءاسأا06



1

حدفىجاثقوهحذاكتهانمننحديثغيرفىالألنجار

فىدخلاألرضوجهعنثعالماأنبهاقدألئااإلمكان

وليسوزفةلطافةاذداددرجةارتفعماطفالروحانيينحذ

قناوقدأبختمعالماالمجوالوخشبطينمنكقهالص

الشبةإنقطحتفقدالألسفألالعالمهذاعنخرحمااتهذا

أجقاينزلانفبلالمطرأننحالفوتايختلفوالالتعمةفأإتال

ففيرمممتكرمماالنىكمياثةأجزآثهفطفومنللعةمتفرقة

الترذكذلكالمطراجرآةهعلىلمجوالجمافييمونأن

ثاخالفعلىالمسلمينثزواالضخاكروايةهذهحوالخ
كونفىاإلتجاعرانماوالمجريرالطفىوهبروايةكذلك

فىيمونأنالقدمامنجماعةأصازتلحدالمافيالمالمجة

تمنيثقمونفاأجمعحاههاللطافةغرمحسوسعةوبهائمسإغالعاهـ
المالبمةبصورةأصق

الدياالستازتاإتاتعالىالدالجوموااكب5افة

تعالىوصالماربشطانكلمنوحتطاا5سوكبينةفي

والمجرالبرظاتفىبهابتهتدواابخوم53جعلالذىوهو
5لنث01



1

جمرهعروكتالةوهداوحراسةزيثةابخومفىأنفأخإر

الشيرأهلمنكثيروفالاكتسالجواربالختىأقسمفا3
الساجةتاالسفىزخلفأؤفئإلىضيرةالسيارةاكوبراتينهة

اصمقآافىالمشترىواالنمأصرااكوممبءألاوهويعةالطبدبا

حازالخامسةالسمافىالمرجمىواالكخالمعدلاالدسة

والحامالطجعحازةالرابعةالسعافيالثمعسوالراجالطع

فىعطاردوالعمادسالطبعرطةلثةإظاالثافىهرةالق

باردنيافىالىالستافىالقمروالعابمالطغكاذجالثاتيةالسما

إشالشعوداكوبرهذهبهلصيرااكوكبأصرغوهوالطح

شغدابفيقالوالقمرالهثمسسعيزتموقدوالمرجمخزحل

زحاوالخحسانوالقهرةالمشترئفالعدانأجومماونحساب

شسدالعوبرومعنحىالنحوسمععطاردوالمماخوالمرجمخ
والالملكمثلفالشسىوالقهرأهلهههأمالشمياوالتران

ترلىالمعثوالسديدالراىذىكالشخوزحللهاوزيرامثل

06كالموالزهرةالئعذتيرطىكاكوالمرنجعلاالكالقاضى
كوكصهذهمنكوكبوكلوظاردكالحاتصاطسنا

واحدكلفإنالثيرينإتلعشراالثنىالبروحمنتيتان



1

وذيدفصلهفلمجقهأتهىالومعنىواحذابيمافسا

بصوالسرطانالثعصىبيتفالىألسدفيهرفهوش4صلطات

المهـثمترىلواطوتوالقوسزجلهنجياوالذنووالجدىالقر

والجوزالقهرةابيتاوالميزانوروالالمرجمخلياوالعقربوالحمل

لطيفاكتاتالهوءاللهةطوصفرفىعطاردبعتااسنلةوا

أرىفاققاطقأهلقولوثاثتيخهاصوماالنجومجمرفى
شأنمنووضعواقافاالبهاصاخئواقدلالخ

زخوبهاواكقانالرزاقلخآاصدارهامنوصتروامعاطيها

نفسهواستأثرخلقهعن4افىانهماعالتىاألحكامالىاأبواا

البزهانخذفإنوالمأخذايمااالذخلجمفونمفىبعبمها

قالافألديانوذوىاليانأهلعنديمعنطقنقالعإتورذ

جعلالذيتإركوقالالبرفيوالسمآبراتوجلماعراله

أفلمتعالوقالئمراوقئاليمراخايهافوجعلجبرشالسما

فروجمناالوماوزتتاهانتاهاكيفغشمفالسمآالىينظروا

لمميتينحتىانفسم3وفىاإفاثافاياتنامشروقال
واختالفرضواوالسماواتإدقفىانتالىوصالاطقاته

ودالالتكثيرةاىمعاآلالبألوليآلياتوالهارالليل



1

التوحيدعلىالتضمخمأهلىمناعتوناسدلولقدظاهرة

الفدكرأينالتاقالواصارتأصىرهااعنطممابداللة

هأألنحركيرغشىمنهحرعأتعاخافإضعطرارامشر

ماالىذالخايمونانلزممترئحاالمحضككانإن

ذاتغيرلهالمحركفقوةاطرعطداثعوالفلكلهنهايةال

حثمحقيهونأنيببلجعممانجمانيمنفليسثاية

فاسدوالبزائلهوإفاظيىلتعرتهنمايةالكالألجسام

الئبدعالمدئالصاخاطالقنا3أدفاثظروايهفقالوا

قباطواةالئدرالمعروفةأغامرتاااألشمنلألشتاالمحرك

فاصدوالمتركؤالثايةذاتيرغوقدرةفوهذوازآلوانه

فالبروجيراعلوأبهالظالمونيتمولكاوتعالىتإركميهووال

صانبرخاأسنةاشهورمننسصلالثعمسمزليعشراننى

ثمالذسعدثمالسرطانثمالجوزثمالثورثمالحملفآؤاال

ثمدلوالىثمالجدىثماغوكطاثمالعقرتثمالميزانثجالسخبة

تمى31جمزوعشرينثمانيةعلىمقومةالبروحوهذهاطوت

صنوالطالشترطالقومرالليلةفماكلالثرينزلالعمرمنارل

والجهةوالطرفوالقةوالذسلواثعتعةوالهتعةتراناتواوالئريا



يلبهلواباقوالقوالققروالميماكوالعواوالصرفةالرئية

8ئقغوسعدالذانموصعدوالتفدهوالعانموالولةإتحابوا

وطنااللي3وفرخالألؤلرخوقالألنجيهوصدعودالوصعد

الشسيالدكلعهيخامنزليونلثمرالنمنهافيكلاطوت

فذرناهوالقمرمالطاللهيقولالعرقىالقمرويقطعهالسحةفى

نأريةثلثةالبروجفنالقديمكالعرخونعادحتئمنازك

والميزانالجوزآهوآئيةونلثةوالثتومىوالألصدلاطهصهإ

ارضحمةوثلثةواطوتوالعقربالسرطانمائيةوئلحةوالدلو

التلحإخهذهميطخلقتأتهاوذلكوالجدىوالععنحبةالور

ءأمنوموالغالبروجالىاالختإرئالفعلإضافةانوأعلم
أرادماعلىهوضوعةهمعخزةقةخاهىانماوالخطلاطظا

كاطاعهاليالخلوقوالجوامدالعمواتمثهاكعاؤالله

كموسخرتعالمطاللهفالئرطبةوالماهمحرقةاالرخعلت

هوالركة

ول3ميلع

8يلوفوع

هي3مرة



النيمفيزويتوقدهبىأممسخرالتوابخوئموالقمرقه

كلوبئعر114الىالعلمهـوئكحيفالبعفكىماروايات

مةحذابوروىفثاوماوابخوأاغمرراالشمسصحورةذكر

طولهماوالقمرالشمعىفالأتهبلغنىفالاتهعطآعن

اكاالفرخئمعمائةفيفرخمائةتسعوعرضها

قالأقمرامناعظموالشمسفرغاالفتسعفوجدنانحسباه

عنوزوينافرسخاعممراثتىفىفرسخاعثراثنااكثاكصوغنطم

القرويبعةالدنياشثلنهامثلالمسياليمعةقالانه4بهر

منمحدقةاكوبرقالأأتهأاتلهمتوعنسواالدنمثل

منوابخوآاسقمرواالشمسوخقتااقاالعحبماكالقاديلى

والكتابمنروايةيرءمناإلسألمأهلقولهذاالعرشنور

عنثافلوطرخىلمحذلكفيدمألااواخحلفصادقخبر

وأناألرصقعظهاقمساويةالئمسلىىكانأتهبعضثم
رعنمرةوعثرينئسعااالرضمثلمىيهاظيصيراتتىالدائرة

فىالأتبمبعصوعنالرجلأقدامتعةصالأتهبعضصم

افلوطوخى01



أعظمالشصأنعاكأالمنخمينوعامةهـاهاالدىلمقدإر

هذاإلىفاثظرمرذنوزخمرةوضهنوصتمائةالسألرض

عصعقلذوجميزوهلالتنوالتفاوتألظاهراالخألف

واختالفأصسابهفاختامنلمحىىمامعثمروايفىالمسلمين
أفهارصطاطايىعنكىنحمسالثجرمواختلفواققولمم

جرمكذلكاطامىاحنعرامنمالجرمىان

ناراالحثمععىجوهرالثرأهـىكانأتهاصألطتوعنالفلك

المجرمنتفعضتلئآجوهراالشمسهـوناتأل3الروايتنوعن

منوفم3االميرةكالخصرةالعسىجرمأنيزعممةومنمممع

6الضوويبثاالعااعاحأفىالىالنارنارةاصلتقجاجكاكهـاه

أالعااعلىقالىاحداهاثالتاترأيهعلالشصىفيكونالينا

الرآلسعلىتكوتالقوالحانةنارتةوهىالنماق

يقولمنومنهمهبقمواليناىيخعكنالنىاالنعكاسوالثالة

المسلمونوأتانازاهسبيالغيمتخلخاأرضنالضجوهرأن

والنارنارمنيتولمنومنهمنورمنخلقتانمايقولوتآبمفا

للمسعرة01

ه4ذ5لالال



اشعمساشكلفىواخخلفواأعلمواللهإمنىافىاقرالور

الألشعكالهذهونهـأثمتالرواصئاعنلمحكىكبواكووالقمر

االينةلشمماشصكلأنبعضموعنأكرئالعامماكرقة

المساميرتراصةابخومأننهمطائفةوقالنازاالمملوةالمقغرة

وفاذالمريهبةاطنأوالغصصوصالجليدئالجوهرفىالمسترة

ىنخاالقمرجرمفىواختطقواأعلموالمهدقاقصفاقوآ

الجوهريقولوافالطنمسعتدعاباغراجرهانمبع

وجإلىسطوحيخهمععتنيرطةجسمالقمركبفىالحارعة

افتجمةزوااالفىكاطوجفىماثىوجمىوأودية

ولذاصثااالشمضمؤمنتاقلصثيةعينأتهموق

الشمىمنهاضونأخذجموبماكذلئهالمقابةفىممهق

بعفصبمعنفحكىسفيوالقمرعنطمفططفواواخأعليأا4وا

أتهقوموزعممنهاأصحفرأقهبعضهموعنالثععسمثلاته

والمخهةنهاعنطماألرضأنالالخرونوزعماألرضمناعظي
أعخلمهوالثاتةكباكومنأصغركوكبأنفىعمتيثمم

مرةوعثرينمانةاربعبرهاوأمرةعثرستاألرضكه

ال31تت



3

وستينمرةمائةرضايخامنأعظيفالشمساستارةاواما

ونيقامرةوتسعينتسغااألرضملوزخلقلناوتيثئاكامرة

والمرجمخوزبفاويصفاهموحانيناحدىافألرضملوالمثترى

أربعاإرضاملهرةوالقونصفامرة4األرفىمال

والقهرمرةوستيناثنايئالألرضصلوغطاردمرةوأربعين

فىواخلفواأعلمواوربعامرةوظثينتسعةإالرضمعل

فرعموالقمرمسالفىاختلفوااكماوابهااكوكصامأج

واالحتةاكوكبوىهاحارسطاطاؤكانأنواركرتهأتها

االطقةالضقساتفاقاعايدللكفاذقالالناطقةالتفس

الحلقركفمورصلماكماكبأنمبعوزعماطيوأنية

وقالةمألااآاخرولقوزعمةأكالأذعممنومنهم
قوتبآفالممثعرقفىتنشأوالقمرعسوالعثكباكوانقوم

واحدفطكفىوالقمروالثمساكواكبانقوموزعمالمنرب
اكثاكبأنالخرميةكتابفىأثونحتلفةأفالكفىال

فذلكالقمرإلوتسقمهااطارقأردلغتوانهاقبوىقي

مغالسقمهاغايخهواتماماكهالفىافتهىاذاحتئالقرزيادة

عمأالأاظصلاللىذاذبم



حعتئاكوكبمناألرولتسئمفيعادثمواستفرخوقه
وبئعقالمهكتابوأتغالمجائببهذهبرفاعكائايعود

تعالىالمهيقولآلهءفاوصتلقتمالمهارصولعنوماخ
كذلكمحمبماالسرإجفاننوزاوالقمرسراتجاالشصوجعل

لمحالثاقبشهالثفألتبهقالحيثاكثابرعنخهرة

هذافىزوىماكأانالقولوجملةنوزافهنالقمروجعل

الموجدنقضاأيمنتماالنجوموأمحابالقدتاعنالباب

الجوازجيلعلىثفوتللعيانجمذاأوللشريعةوابطاتال

وقالبينالمفورلتتم11رتتعالىالقالواالمكان

والمغربالمشرقورلثالجيععلىوالمغاربالمشارقرلتتعاأل

مشرقاانينومسائسةللثممسأنكوذلىاإلرسالعلى

وتربمشرقمنيولتطتغمنرئاوطانينوماثه
السخةقيومأطولمثرثوالمشرقابيقابلهمنربفي

ولهاعتيوآوأفصررطانالبرأسالشمسولعضد

الوقالءالسواعلىبثماحاذتاةومغرباهاالجدىبرأص

واليتضادباناتهمافأخبرالقستدركانلهاينغىالشمسق

حتئضواهانحقةفزأثصالمننافىكقمايتداركان



3

واتسقابلهاكملاذاحتئضمؤاازدادتخدكقماتريععش

امهتمافصوالليلآيةفخوناقولمحهفىالمفمترينبضخال

ءأعلمواللهوالنقصانأا1334الىيادةمنبهالقمر
هـغيراكثاكبوافقضاضكسوفهماقمرواالعمىطلوعذبهر

الشمععهأناألخارفىوزوىءالمافىقتعرضتماساذ

محةقبينساجدةفتضاألرضتقطعحىمرتغربتإذا

آنهتؤترثجديذانوزاتسىفتضؤهاتبالعرش

يعدونئقومعلىأطلعالوتقولىذلكثفخأبىفحطدعترجع
ملحاوستونوستةمانةثلثخسهاتحقاللهدودنمن

كذلمسفراصوبيفناحمرالنالثعليهاخلعطلعتفاذا

اادالنبئوأتمثداطلوعندألوانهاكرتةمنئرىما

أكاملامةقولروى

يتوقعدلوئهاىحمرآ7ليلةاخركلجغتحوالئعمق

وإثسائتثئعذبةإضارضااللناقتطلغفاتأبى

الئسمععثاالنجومأهلوعندضذقآلهوعلصتققتمالبئفقال
6امكهياشز
165ذفنأق



كرةعلىدانرةاألقومأعاوغاربةقومعامحاطالعةاتزال

تخساالمنثيريحكروقدمستقيتادوزااألرض

نحتارةوالطفةمغيرتجادمسخرةاااللطلوخ01اوإبأهالشمس

منواقثيلفاألويلصوإنفيآراهمااطبرأنمع
العرسقتحتصبدتمانحيعثأبالعائجطالعركطلألنورائه

بالخقربفوصفبعضأعاالبقاعبعفثهفكملرطاوممن
المهبيوتقوالويعيخههشىحلى4االييننفاقوال

والشجروالنجوماصقرواالشصياجدةوأماذلكأشبماوما

اطلقوصائروالسماألرضبهيوصفتماذلكيروغ

لماوتذتياامح2ئرالماانقإدقسعاقلوالميزلمياثالذى

وقدصحانعماعاىتناعهااموقآتحرقيأوطنيمنعليهوضعت
لميانهاالمجودعلالناظرملويدلفيهاحتعااأثزبلقيل

الشمسهـىومنسههىلماكانتاجهاإالسودفأضيف

ءهاوجمودهامنينكرفاناطقةأحثاوا5سيروالتمر

انلوطغبهجمدمعنئالجمادفيالمهئحإلثأنلمدجيزأثأ

األشتاهذهرذسبئوفدعزيزغيراللهعلذأصئه

الفرانمعاقعخابفىوالجانالخققىعلىحقائتهاومعنى



3

قالسنكاليتميننيمأنششإياهاالمالئحةتحسقواتا

يلأفىالعدممبئطرفةأوهوعرالشا

ديفخلماللرننقىلجهماداليآلضتالنصنوؤنجة

الخطئةإلللتسرخمعنىفالللضأويلمحتمأاطنركالتفإق

ئلثمائةلمحايمجلةعلالشمسآوهبوزعموالحكذدب
لمجرونحاالمالئكةنمقكعروةلجمعتعآقتغروةوستون

قالاخعمسارفىمنايقمروجملةمىااالسمآبهذلكنا

بذلتولو8كدودجلالموإكأتهفىمكفوثتشجوالجر

منيعبدوهحتىافارضأهألألفينأالمجرذدكمنهالشص
الئممبعايئؤكلفدتعالىاللهأنغيرهوروىاللهدون

اللهئحةمامنالوالماذحامةنارقتقالتغربحتئ

المااألهلوجههايضىالشعسأنوقيلاعامالماحردت

الىسقذمنهطتاذااشمىواقالواضألااألهلثرهاو

وهبفالاصنمرالدنياسماالىتانتهإذاختىالصيجانقبىءسها
ولهفمعلهحهينامته

ثالمدود



عنالشمسزاليستعتهمايةتالعحئيىان4االآراداذا
اإللةيعطمأناللهارادوإذاالمجرذلكفىالمجلةتالله

رغفلكفأثوقدالقمركذلككقاوقعتإهآد

نضأيمناألخجارماهذههنءشىعلىداالظأنموضح

حمماهءشىعاعاقصطعواليوقفوكنبرخأوصمدقكتاب

ماتيوآالشمسكسفثأتهصحلعمالخبئعنوالثابصتصغ

لمحصصلموتهالشمسانماكعفتالناسفقالعماهـصيمابئه
لموتينكمفانالاللهآياتمنايتانوالقمرالشمسإنوقال

ارذااالفافئعواذلكرأيتمفإذاحياتهوالأحل

زعم4اشلوطرخحكىكمااكسوفاتفىنلفوننحوالقدمتآ

ىهـوبعكهمتحتهماالقمريربمسالثعمسكسوفىثثمبعضأن

فيصيرئقغرهينةبالسفالشجيهالشمىجسمالنقالبذللثا
خوصاالشمسرىوبعهمأسفلإلىوخدودئهفوقالى

ونالألرضاقاييممنافليمقيفىأقاذاكثيرةوالقسريرةبه

االتمركسوفانمبعوزعموزماقومشطقةقطحةكل

6ثافلوطرخ

هول05عمراالث



وارسطاطاليسافالطنوأئاتتكويهفيالذىالقعربانداد

األرضظلتحتبدخولهافاتا5سهفيهـوتمنممممفالخآفى
ناامقابلهافىراوااألرضتحتاصمثااكانتاذالمثوذلى

وبينبيهفىالجرمهاعاأإرضأظوصعواحدةطريتةفى

وفاكعواالعثمعىمنهضخؤةأصألنلهالمضيثةالعثهى

كوفهاللهلمجعلأنرفثفيعتبرتحتسامرالةروردالثحى

المجلةعنسقوطهنوإنيعتعتهملمحقايةالألرضلل
لمجلةأنوقولهالألرضظلختأصدخولهتمثينزوىكما

الثبمسنورمنالقهاقتباسالىرمزالممىنورمناغمرا
بهيعىعروةوستونةنالثمالهالمجلةعلىالئممسموخو

هبلفاكآولهوأعلمواللهوالستينئةنطالردرجاتهإنحلكأ
فىمسيرهابهايعنىالصعغراصماالىسمامناصصا

التنيمأهاألنةمنزداألةمنزمنوارصفاعهادرجاتصا
الذىالسوادفوإخلفوواحدهصمااثاقائيختيتمونأل

أنوروواملكلطةانهونالمسئوىفىهرااوجهفىىذ

فأمرثارالمغاالبلرفيمنفدمالثمنلمكانمراا
السوامنيرىمافهونحاهيهعلجناحهيمرأنالتقكالله



صحأثمستنيرالتمرجسمانديمقريطيسعنوحكىهوجى
وزعموبهثهفىئرىمافلذلكوجإلوأوديةوحيهف

صقيلةعينانهقوأولمحالمستسنيريلتهبمحابانهبعفصبم

فأالجتالفذاكقالبرممامااذاالعمىامنضؤهلقبلكالمرآ

وذلكشفلكذافىواألمرالشهسعايئمئتابهماوجمسه

اطبىفىتجاكماإياهاللهيموكانالقومزعمكعالوكانأته
فىواختلفوشآتجاأوجإلبالمحارأوفيهجإللخلقإشا

فالكاالمعياطينرجومهو41لحونفقالاكياكبافتمضاض

الحعطدلأهلرآ11قالروصانتةاضوراينكروقفماتعالىالله

معنىفأليخخاوماواكوكبالفلكيبرتأنئقرونهمثتموالسإلطاد
الفحوررأأمنمحالسمغهترقيتنتراقاارل
لمقيلفإق3ستوالشياطالجنةمياألرضئةفحوأوتةا

مبطعندخرشعماالأنتقمونمواتنققىاكوكبتزل
للثياطينئاجسكتهليساكوكباتقضاضقلصققتمالنبى
يعقفىأووالثاهاحدبهيعثعرالبهجمونىاتولعل

الالثقريطع

كهالال5حتال



2

لمشاطينعذاتاإليهالمهيقرنأوالعالمنلعقةكب3ا

الجاهلعةفىتحرساالكانصهلالزفرئصعلوقدأمأمألكه

منابختينومنوشذرغفظىعاممتدئيثفقانعمقال
بخزلىقسالائسهبعفهمعنوخملحآامحلدهاتهثم

الهبعهسموزم31سانعلىفتطقارالألثالمنتسفطالرارة
محكىةابئفيواخالفواكخيراختألفمعالثمسمنبرغوث

أتهبعضموعنومحالثفلكأتهبعفهععنطرخىاسا

اتهبعفهموعنببعفيىابعمعصلةصفاريرةكوبركثاصارة
أؤتألعليهكانالثمىمسيرأن3بعوعغالعينفىئخييل

ةصوبىفىمصحلكثيريابىفخاليالهابأتهارصعطاطاليمىوصال

االمعبابيععفجمانالمعنعلينومنالمشيرةاكوممبتحتأخارا

االممشمرجمابسئيمنونم3

كآذلكوغيررالبرقعكداواواالندآابواالرياحذكر

الذىوهوتعالاثهلحالىالرياحفىانجتدفواالجوفىيعترض

المطرئشرىاتهافاخبرركهيدىبينلراارياحائرسل

31لمحلد

8ثفلوطوخى01



قأخبرمحاتفئثيرالرياحيرسلالذى114ذكرهعرقال

لالرياحوارسدناتعاليوقالالمجابوميرةالغيمباعةأنما
اذعادوفىتعاليالمهقالوالألرضالشبمئهـرفحاافأخبر

لألنثاتحةاالالرياحضذأثافاخبرالعقيمالرجمحعلميهمارسلنا
بالصاأعرثقالأتهطعمافبئعنوخرحمةوالأللمحةعذاب
الوىوفخكثابهاالمهصحمثإالجنوثومابالدبورعاداوأقلك

تسنقى4االانالمفسرونوتالالرحمنتقسصافاتالرياحوتئي

دشرؤحالغيثمناالينزلبمااطلقصربةاالرضكدعنبها

الصباأربموالرياحأعلم4والىتقكتتسقالرتموقلالهرآمن
فىيخخافوانماواحدةالرجوينالوالذإوروالثمالوالخنوب

المثحرقينبينونحرجهاالقبرلهىالصالجمساتهنبتالم

مطلعالالذرلمطلعمنأصتياومشرقالصحفمشرق

معرقبينمانحرجثاوالجنوبياقابلهاإهـروالذابمالإلتمفد
مساتطالىمالذاصعدمطلبممنالمعتامغربالىالشتا

مائةوالمغاربوثمانونمائةوالمطالممايقاباوالعثمالالعقرد

فىداخلةصاكقريممغربوكلريممطاءكلوكانون

اليةبي



حركةفيه4اأحدثفاذابينهالهووالريماألربمذه

شيالنالىأنررمانفأكثريقولكذاواغحطرتهتت

نمصايزنحعفأصألرضباالشعمىمرورهبربهاأنعؤتوااحم

يابهثاكانوإناالطارمادةنزطبآالىنجارنفاذاخاراا

عقةالمسمرورالمهاعلانجاثقوهذاالرياحقد01كان

بعقىفىجاوقدصطراصالمحابجعاكالشآاذاإعاأإثا

اطنكهورويناالناركهوالذبورإبئءمنجاااأإراأل

حرهاثمبالنارفنفيرتةابمنيخرالخنوبقالأته

واللهوهذائردهاتمنجنبالجتةفتراالرمنئخزجأصيمالوا

للرجليقالكاليضالفبمنالمثي11إضافةصوإنأعلها
بهئرادالثياطينمنهووالثرتىةقالمامنهواغاكلا

حرارةأنونءنيوافخمونوجملتثمبخبممنالمالعشيه
الشمالوبرذفهاالشمىفقربحازةدبامنلمجيغالجنوب

فاقاأعلموالمهالنواحىتلكعنالثممىلئعد11ااا
األرضمنهـتفعبخارفهىوالضإبواالنداوالىعابالغيوم

161فتعر

مالالولالطلاالصلفىكذى



3

تعال4اشالوقخاماإئاارضصرثوماتابهـطصارمنم4غلظفا

أنونوالمنجمونحاتفتثيرالرياحهـسلاالذىالمها

مرورهارارةمحائفخحيركروبطاغتإليةطواضحفئالشصى

ذلكاتجاعوالمطرقالىايماشكصارابخارذلئهيهانففإذا

تدءكاشىألنالثتذرطئتئيقيطركافيقطروانعصمارهابخار

الرطوبةخالطتإذااطرارةأنوذلكارالمهنارخيهآاذا

برالشاركفىثراذا3هواسافصيرأها8أجزاص

فانحدر7ماوصاروانعصرثتفتاألرضالمالبرذردهالمحو

ولذاكنذاسمىيسيرافيراحصاالمخإلزذلككانفإن

وابرودةزكثرةأالاالوفىالشتااقنداالثمجون

عليهمالذىالبردن3يسإلثاخفائاالصاعدابخاركانفإن

الراالنجاركانوإنجامذاابخارذلكارشدقذافوقمن

المحابعلالبرذأغوإنئلخاذلكصمارشديذاوالبرد

فىفاالختوانماترداوصاسنجمدفيهالذىالمآ8انقبض

شإدابهفىوفالسألرضمنالغيممسافةبعدلجمبرهنرهص
الختيربهقىف7شىجوانهعنيذدتلمعةبلقىقرب

4ألذىوا



حم

شىفىنعلمالجانقممكنوهذاكأالمطركذالثواالثطر

عحاسابنعنذويناوتدللدإبطائسألوالتابللكدامنه

محاتحثرفئالرياحيرسلوتالتباركاللهأنعنهاللهرضى

فاقابولدهاالتئوحلمحضكماالريمطخضهالمطرعلميهوينزل

ائهوأالطوفانائام4االالىشتهصالألرضأنوهبايةح

زيدأتهنجالمعنىخفإنمطرغربائلالمحابخعلجذدها

تعالطولهوذلثافولكعاكانويخآظهالسحابصثافةفى

علىالفغةاهلفاكزتردنفيهاجإلمنالئماهنوئرل

ابالحعوالمماثالبمامنؤلاذاكالجإلاألرضفىردالأن

مناألمطاركقااأنقوئموصالذلكالفغةأهليختلفال
السنمامناالئقلهاواحدةمطرة3إالالنجاروإماالألرضبخار

قولهوهوواإلتوالثجراألرضبهاخيىفشةكآلفى

اعلموالمهاالتةفإكامآالعمامن4ونزال

والهذاتفرخوقوسهإنواكوالعواعقوالبروقالرعودفآتا

ل5يمخض

اكهوغلطه

هـهماكلعه8االصلفىبمصذا

ول3واقىلنا



هم

أمحابباموصخلمقكالرعدآقالألخيباربعضجافرالقالزل

الراعىيحوقمابلدالىبلدمنوقهيحديدمنكذامعه

ابازجردفصوتهبصحمحاثضالفكقمااإلباا

حابالأنارسشاطديثونىشرارهوالصواعقضضعهراإلكأق

فالرعدالتيخكبأحسنكوما3ابأحسنيتكقمقآك

محمد4فالنالألخإرهذهبصخةاعلمواالطصثخكهوالبرقعسألمه
ابنأنالتفعسيريهابفىروىاالرحمهالطبرئجريرابن

فقالابرقواالرعدعاىمألهيالجلدابنالكخصرضحهعتاس

بحمدهالرعديعبحتعالم11تالالماوالبرقالريمالرعد

يمثتآ8منبهايحبفالصواعقويرسليخفتهمنئحةالماش

قولعنأخبركماالمهواتوإرصالهالرعديحتسعنبرفأخ

هذفىنحتلفونوالقدقاطاثعينأتياقالتاوالألرضالماوات

الععىانكلفعموهوارسطاطالشىعندهموأزضاهميااألشا
فاتعقدالرطبهـبضوااإلشاخارافأثارتباألرضمرتاذا

ماحصرهناكأةآقلىإالرطبابخارذلكطعافاذاضقا

وحكهالسحابفقرحالسماهتجوففىاليابمىابخارمنفيه

51العمد



3

منريمونالرعدواالححكاكالصدمذلكمنيكونفوصعدعه

يتطاترصصااقلقواعتاواايرقاوالصدعاطرقذلك
حرارةأكاالحعذلكالطاتجعاذوذلسلثالزندثرارمئ

فمابيتاوتالصوأعقلمجدثذلئأفعندواليىسةالثممس

الجمادكاىالروحانيةالضورعليقعفدالملكاصمأنمقى

ئستىأتبيدفغيرلهوصنعلماواالشسالمقإداالجهةمن

اعلمواللهالوجوهذهعلىمدئهامحالضدنمأوربخوهوالرعد
السحابفطيمونالذىأالصوتارسطاطاليسشتهوقد

وتصلهفئسمعفارافىئسخعملالذىالرطبباططب

قالرجمحباضطرامنيخلقاللهونهيأنويرزوقعقعة

أطهألتمقابيننوفقونحنالرعدئستهاتالسحاب

الصحادقواطبرصستانامنالنفغنجدلممالقدتاوارآاإلصالم

ارائمبخالثذلكمنشاوجدنافتىضلضتمتيتاعن
والقهرىالثهالةوأماورمثبوذالرأىفذاك

ئوزفاذاومجاثفهالجوفىارالاعاتفئإيوا
الهوأفيالطالنورذلكعطفالوآثافىعروالقالعثمى

خيبالحوت



3

فبئشأيقولوقدالداراتتلكفترىاصخاراذلكاعا

اليابمىالخارمنفهىاصألعدةواالعمئحإنواماءأعلموالمههذا
مالكقفيخيطالقمرفلكمنققبحثئالجوفيعالاذا

بعضههتصآلجارالذلكفإذاكانالفلكبحرعسةتويلضج

وقالالذؤابةذىوامموكبوالعمودكالشهابيريببف

حفقوكأوأمالهحيقةالالصرفىتخئلذلكأنقو

يثرقماكمثلالرطبالخارالالراجعالثىشاعفن

ذلكمثليعرضوفداطاثطالطلىجعئماقافىالعاع
بأنذلكلمجنأنويمنالسرلالىظراذازيد4لفربة
وهعلبينهعافمادعريقهمآويأخذالشعسلمجذوافيقف

قرخقوسذلكمغوجداكأساذاكانحتئمتصألذلك

ذلكوياسوالئشالرطوبةفلؤنوصحفرتهخمرتهوأتا

أحمرالنارتلكلونكانزطبحطبمناذاكائتافإؤالنار

مرةواصافماأصفرلونهانيابسحطبمنكانتوإنكإلزا

كبرلمجنعةينعكىالذىالجسمفألنالصفرةبعديهفالتى

كركبلهحقيقةالتخئلذلكانبعنهموزعمكدورة
هـعفى



عتاسابنأنوزوىمعهتسيراألرضأنإلهجميللسفينة

وحكىللشيفانقزحفودىويقولقزحفوسيقولأنيمرهكان

واللهانغرقمغأماتاالطوفانبعدذلكأظهراللهأنوهب

جصتيفمامنضتلقينرجيقالتقآ8ممىالقوبعةواماأعلم

أتهيخنالوقدالوافيمستطيلإعصارمنهافيرصغومهاتجا

المحوفىالرجمحوقفاتفنالهدةوأضاأعليواللهشطان

األرضأخآوذلكوجوهفعلىالقالزلوأضااألرضوفى

ويتوتدالشمسيهاففيملرطتمطرتفإذاالطبيعةيابعة

األنطماذدالرطببخارفاليابىوبخاررطببؤارمنيا

فوقالماطركةالخارعطبومنالرياحماذةاليابىوالخار

وإنلذأثرضالثاضطرتلةأرصتاوصادفتحركفإذا

الألرضكاتفإنزلزلةيرغمنخرجترخوةارصئاصادف

منفذاجمدوأجوفهافيالرجمحأ4ئا1501وتزعزعتئةجمارتة

الهدةالرلزاصةأفىعلخرتجصداوروصحدحتههشقتةافربخ

جوسطفطالجارالحتقانوذلكيدالحثطوالصوتاثلةا

فيصيراألرضفيتورمارتجأصيبانشقتفافاأإرضا

منكثيرافأغرقتومياهعيونعنثمقتجاوأخلمااعالها



نحتلفةومذاهببهيركألكلةالقعقةفيوللقدماألرض

العإدئرىانأراداذااللهفعلمنأتهافيقواونالمسلموقوأتا

تجريكةالألدهذهاللهعلأنمحيبوليستهميسقأئه
الذزداهابوبقبدثاألرضكوزلقايألرقيمال

القصصمنزوىماأتاأوفأغحبرايستعتبمالهإنفقال

فاذابهموكلوالملكقافلمجلصألمفابئأرفيكلأن

العرقذلكخركأنإليهاوقىبقوميخسفاناللهأراد

بأفاوليوااممتابأهلىبهةمنإلألجمعأراهوماخفإن

بأنوظيماطلقافهاممنوتقريبتثعبيهفهوأيديهمفىماعلى
تقسهاذاتمنالاللهفعلمنكتهذلك

والثهارالشسىغميبربةالليلالقدمأعدوالنساريلاللدبهر

غيرلتهخففالبوالهارالليليقولرنكنالمملهنكصيرطلها

جرمهافعهاأشإبهثيرةالمسزىألتاقالواوالقرالعثحمس

18وضوضؤفالارةحنشاهدوفدحرهاومنهاهاضوهـومنها

وفدبذأقهمتفردمعنىمنهاواحدكلأنقعلمحرارةبأل

هيمنطب

الضوهو



اذاروالغتألهاافاوالقمراهاؤوالععمعميىعالىالهاقال

الشمسلمجلىالهارربنالمفبعضقالينثعاهااذاوالليلهجالها

اللهظقماأقلأناكعالتأهلروايةتوضؤاصوهاف

كصثمنسازاوالنوريآللةالظنجعلبينهماميؤثموالظلةالور

فى4وأغطئىاستققفنحتئالمآندظمنالعجعالماوات

شىولبارواكلاللفيهانجرىاهاوأخرجثالياصدثاءالما

إلإبافأرساهااألرضدحاثمنجوموالقروالكىفهما
أنعاكأيدلفهذاكقهالمتدفىامحقبنمحفدروىذاوه

الشسنتوإن8ثهأفىالثمسمنليعتاوالنهاريلالل

الللحرمنالنهارحرعرفابالعمسوحرارة71وضالهارئعطى

يلىتماةلةهنجماتاظقاللهأنالقصمصبعضفىوزوى

غربتفافاشراهيللهيقالاتتبهوكلرقا

المفرتهاواشقملاطةاتلكمنفبضةالمالثهصضالثسى

ئراكأوهوماوئرساأصحابعهجقلمناظةئضرجيزالفال

ثمءلةالدنياظقتكقهيبسطالشفقنمابفإذاالعثمقق
فذلكالمفربإلىبالتعييحلالللةةفهماقجناحهلر

ثواعلق



فإذاالمزبإلىالشرقمقاظةتلكتئقلحتىللةي

القضةهذفيصلمانعنوهبوحكىالقيامةقامتنقيهـا

تصؤخرزةبيدهشرأهيللهيقالالليلخمكأن

وبذلكوجتإليهاالشمسنظرتفاذاالمغربفلمنهاد

يعققهابيقاخرزهبيدههرامللهيقالالنهاروققكأيرت

السوآخرزتهالممذهاأشرإهيلرأهافاذاإتطيعقلمغ
فإنايرتوبذاسكفمطلعاالبيفاطرزةالالمعمسفيظر

ذللثيركانوإنوصدقابهامتاضاهذامنةشىكان

6يلواتمثالتأويلعلى4فممواعلمفالله

مهادااالرضنجعل11تعالىاللهقالفهاوماألرضأاصفة

والمئمافراشاالذرضكمجعلالذىتعالىوفالداإووالجل

بععالمهلأاألرضكمجعلواللهتعالىاللهوقالبنا

ثهاشاخواعليهاالقراروالبمساطالمهادمعنيفىقوئموقال

ويملهاالسألرضهيأةفىدقآ8اااخخلفوقدفهااضصرفوا

جهاتأربمفىالسطحمستويهمشوطةأتهابعهمفدبه

أنمازكممغهوفآلومنوالممئمالوالجنوبوالمفربوالمعرق

صثلالماميلس9ههمهاكأل



ساأتزعممنسمومالمأئدةأئماكهشةزعممنماونمئمالترسيمئة
القتةكهـبيصةاكرةبنمفئشيهبعضموبهرالطبلكسيئة

منجانصئهىصمبعضوقالاطرافثاعل4مركنةاليئوان

الحجريةسطوانةكالأل8مستطيلةهىقوأوهالاألوسطالفلك

هالعطوأدنايةالااإلمالألرضأنتوئمالولعمود

دورانمنئرىىذ11أنقومقالاللمكاليةماالىفتفع

هطيضوالذىالفلكذؤرالأصألرضاذؤرهوانماابهوفي

بخاطةمحبئالحوأنكاكرةمشدهـةاألرضانميرهمجم

الألرضمنزاصةفحالصفرةبائخةالبيضةإصاطالقيبجماكلق

ليساخاأنغيرءماالبمنزلةوجلدهاالموتجترلةوبإضثا

كاستدارةمسخدهىبلالبيضةأصةطاكاسشاصةاستطافيه

الوهمفىصرلوندسوهمالفحتئاطقطالمسحويةكرةا

تبفوثيشثأليقبلوصالألصالرجهالطفآلذىاألرضاوجة

عالمحأللعاألرضوجطعلواالسقالواهيناابأرضغمذل

إفأعىومنائرهافئمثهايرةك3ججلقولمحمواحتخوااليضة
األ3مرنجة

هثهيبفوسمع

دثمجاض



نمالباضاىذأصكإجازةاعحفاذهالمسلمءحاسبفالذى

ولمجتملوغهيردلةبومذهءالعثىنشرمحتماالبعيطلألن
سافارضزعواكااألرضلىاعلىالناسكانتإقمنهن11

اطمدولقهنصاوفودهاقكمثلبساطتخهىلمي

العممنءبثىإلزراثأإوالأهلهومعاداةاطقمعاندةعلينا

الراليةوثتيقطعالديانة4تخيلهكافتوإندإبواو

وإطآبهمنزأخهقاطىمزيلتمنأظمللدينوالنصرة

ثاكالجامؤشطماقعرةاصألرضاأن3بعفوزكمحئهحتبذى
ظقالذىتعالىالمهقالاألرضينعددكةفىواخخلضوا

أقلالتعهذافاحتملمثلهناألرضاومنحماواتغس

أبعفأنالألخجاربعضفىفروىواالطباقالعدفىفىيمون

يئوماتأعاماثةضيرةمسأرضلغيخقطبعميرفوق

أرض3صلبعفبمعذوحئئعاممائةحمىمسيردوأرضأرض
كاخاصباصمأرضكلوشئىةلمجيومحئةتةضاأهأر لمحا

الرابعةناألرفاأق3بعفوزعمخاصقباصمءطسضاكل
فنالناأهلجمارالسادصةاألرضرفىالنارأهلحيات

11ذعله



كعبوهبفيفىثظرعليهاإلشرافإلنفسهازتحه

معرضةفإزثاحطهفيهافاستوفىالعلئمهذاوطيقةومقاتل

صغظقالذىتعالىالمهقولفىيساربنعطآوعنممتهنة

يثلوئوحهاأرضىكلففالمثلهناألرضيهزمنواتط

بأجمبذاشىولوأحكماعلم4واالطكمابرمثلواهـهيمئوحكم
أقاركثيرةالعمراوأنكثيرةكوسالشعوسانالفالشةفولمن

أن8القدماوقالتولمحوآقراقليمكةوفىضاقليمبهلفى
علىالاالقاليموافتراقوالمالصحقةورةيدعلىشعاألرض
هذاإلى4يميلونالمسلهينمنالنظروأهلوالهكابةالمطابقة

واالرتفاعاالنخفاضعلىسبعاألرضينأنلمحىمن3ومنإلمول
مناطقبخمممقسومةالألرضبعفبهمودعمالتراقىكقزج
أمهثأوالمحتدلةوالمستويةوالجئوبيةالثعمانةافطقةوهى

محولعنفروهاكمتاألرضمبلغفىواخاغواوالوشطى
مائهأدناهاضالطالحدنأفمىبيهامامسيرةقالأته

أحدلمجعكحهالشوماثتانالمجرذلكمنمانتانسة

وعناطلقسائفيهوعشرونوماجوجياجوجفيهوثماؤن

الكلون



السردانفلكفرخآالفوأرخعشروناندئياقالتادة

المجموملكديخآالفثمانيةالروموملكفرخألفعشرناا

بنالمهعوعغفرصمخالفالعربوملكفرخاالفهثل

منثراأالسودإنمنالثابيلبسالمنرنمقالعر

واسعدارتهاالألرفىقطرهقدارطلميوسأخرجوقدالناسجميع

وثمازنألفمائةاألرضاستدارةقالبالتقريبالمجىفىفى

ثمانيةونويميلألفوعشروناربعةوهىاسطاديوسأفه

3والغياضىوافشافيوالجإلالمجارمغفيهابمافرسمخف3ا

الملكبذدلذلألففلثةوالميلأميالنلثةسخوالف

والألصمعغأمحبحنوظستةأشإروثثةأشإزنلثةوالذر2
بعضإلطضهابطونمفوماتشعيراتنهسالواحعة

وهىاألرفىويخقطفالذللماثأرصواالضطاديوس
وخمىألفينميآليمونوئالثونوسماثةآالفسبةفظرها

األرضىفبسيطفالوثأفرسهحآوأربعيهطونهسةفرسخماثه
19كال

8الاربوس

هثيالحياضو

ياهصطاربوصوا



يلألفوصمايةأألفأالفوثالثونواثانماثةا

وحىفهوحفاطتفإنصخآفوثمانينوثمانيةألفمائتىيمسن

منأيضافقريبواسعدالالفياشاكانوإناالمإأواطبقمن

وأمااعلمفاللهوتخيماتخثمنذلكيرغكانوإناطق

كليقطعالعذىععقالالعلمفاليوجبولوفتادةقول

المسلمونفروىواألنهاهـوالمإهالبحارفىواختلفوابهاليب

كاالعذباقاالئمامنوأؤلزعاتاراالجارثظقاا14ئن

اآلرشفيثفآمععحاهبقذليمآ7العبماهنواؤلناقال

المآذلكفنذلكيرغاونهرأوبمزمنغتبمآكل

كنجمعطتمعهشقااللهبعثالساعةتربتافافاذ

تخرجارأأربعةأناكتاباهلوذعمالجتةالىفرذهااكإله

عونأثمكوذاودلجةوتجيحانوشيخانالفراتالجتةمن

زقنجزرالتراتأنوزوىاألرضىمشارقمنتةالجئن

مناتهكعبفاقالاإلزلالبيرمثلبرتانةفرمىمعاوية

نجانمنوكتهاخارر11يحتةفليستصدفوافإنالجحة

ولتخى

مدنأرصلناهمابثمللى



كلفطغهاالصتحاالتمغالمإهأنالقدسوعندلألرض

عاثأسجانهالمهقدرةبخرالونحنتجهشمعلىء
وانعلقةاغةءافطفةفيلثمأبهمايماعلىالعىلةإط

أتأهممايفنيهأنإلىحاليبعدحافألذلثأثمئضفة
هكحئهطاللتاأتهقوآالجرفقعمماملوحةفواختلفوا

الموواجخذبجمفخامراصاشباإلحراقعليهالشمسوألخص
الرطوبةمناألرضصقتهما4تقئهوداجراثهمنلما

لذاكالرشت01ترتغعروقاالعجرفيأنآخرينوزعمففلظ

إرسطاطالىعمفوالجزرالمذفيواخضلفوازعاقامراصمار

ت12ازدفإذاالريمحركتإذاالمعىمنذلكآعةأت
سيهاشوزعيرالجثاعكاننقصتوإذاالمذمنهاكانالرياح

مممبعصوزعمؤنهابوالجزرالجرفىارالألبانصبابالمذأن
منمنسمتجرنوالمشوسكؤلهااألرضىاتحركمنذلكأن
رشىوقدبنقصانهأه74يأوالجزرالقمرءبامتالالمذأنعم

يدهونحعفاذااجحارباموكآلملكالذأنالسألخإربعضفي

كانأعلمواآلذلكخفإنجزرهرفعوإذامدالحجرفي

ل5دقيه



ذاهبفهبولويقةحقئفيدالماإذالمصيرمغأؤذعضقاده

المذصبممونالتىياحال4مثئغالتقككذلاإلى
بهونحتىالقمرامتألعظذلل7علجنأواألنهارفىيدوفي

6أعلموامذهآهذااناءوالألراالرواياتبينفازفي

ألرضاافىوالقىوبئعراللهقعالالجبالفىواختلفوا

والجبالمهادااآلرضنجعلالمتعالىوشالبممتمدانرواصى

المفعئمرينمنقوئمقالالمجدوالقرانقتعالىوقالقاأو

فقالاختلفوثمخضرزمردةمنأبالعامحيطجبلأنه

بلاخرونوقالزخلقامةمقدارالبماإلمهانبضهم

إثايعلالوخألئقعوالموراةقوآوقالعليمائطحقةاحمعماا

وإنحكمهاومناخرةااحدمنهءورامالمولمنومثهمالها

الألرضعنلهاترالساوهومثهوتطلعفيهقفربالثممعى

عن3افلوطرخوحكىالبرزكوهـبالفارصمةالقدماهويعضيه

ثالتفثء
8كلالفعل

8ولعواليم
هي5سامسطحثممة9اهـكه

هكيافلوطوخى



ة

3لصترادااللدفىكانتالألرضأنديمقريطيمى

أاملميفولوهذاوثبتتفتنهانفىالزمانأطولعاويختمها
بإلاأنعممنثمومنبالجإلثتفيهرادأثهلوبعينه
اضدتااأمااألرضتحتفجاثواختلفووعرولهااألرضىعظاه

4طمحوالمآائمابثايطالألرضىأن4جمونثرهيأ

ثمالذنياالعبمابهاسيطواالرالثاربهتحطوالموا8الموا

بهذهمحطالثابعةاكماكبفلكفوقهائمالسجحإلطالثانة
يمللمخةاألعظماالفلكفودهاثمجمرناالتىواألركانالماوات

غاوفوقالعقلأعاالفأعاوفوقالنفسأعافوفئم
صىكافوقوهوةشىهوراةليسنجاللهبئاإلرئالعقل

اكتبوفىفوقهاصمابهمااصألرضاتحتأنمذههمفعلى

حاقلماتعالىالمهأنوذوىثاعنالصدريضيئأشياةافلمين

فجطلحملالمهفبثإسفينةاممفأكماممقأنتاألرض

أخرصماثمفىعاتتهاعاالصرةعفوضاليألرضتحتثخلحتئ

ولدغرطرطبيى

8اقيماحك

اهـثعااته



الألرضانعاتجضخبالمغربخرىواال9بالمشرقاحداهمايديه

االفأصمطارشلقذمهيمنولمإفاصتقرتفكحبخال

نجلساهةالفواربعرنقرنألفأربعونلهالجالشةمنززا

المهسبثالهقدماهلفلمصنامهعلىالملكقدكأقراص

آفوضعمضأألفبهذاصيرةغلظالجثةمنخضرآتةاشه

منخارجةالثورتوقرشقدماعإلكاقرتفاصالثورآصاعلى

ثئإلتفقالورومنضالريقتحتةمشتاألرضمارأ

إذاؤننهيرأكايتنقىوفالجحرتحصالصخردملكمن

أيمكهولمااقماالصجزرتفسهردوإذاالبحرهدغست

وصبعصماوأتصجعكيقظضاكماالفخلققرارالورلقوائم

ممتقمصثمأيمنلوثمالثورقوائمعليهساصتقرتأرخين

ؤترتخح5افوضعابهموتلهيقالحوتاايهفظهت

ظذاظردسوسطقيمسنطالطالجناحوالوترةاطهت

حاواتاكيقظبسللةموممقوهوالعقيمالريمضاكأتاط

ادالالأبلهرت3ذفا1الالاألحفلمالحااأالمزلمألمأ2لم41كه

فىثرلر

هثلرلىاو



ذلكالطايعضةعليماابليعىاتسثمقالمعقودةواألرضين

الدنائزيلالذلتممنكأعنطمظقاايهظقمافقالاطوت
ثحهفيبمةهعلاللهفلطذلكمنءبشى3فعثهإ

يخظرلفوكالشطةككةعليهسفطاللهأنثمبعفوزضيفشععقته

قافجلالياقوتةتلكمناللأنصئمفالوااهاوالها

منوأبتواصنانووجهرأسولهخضرزمردمنوهو

وزعمالشبمعروقمنالخيأنتكاالشواهققافجبل
األرضماهمنيضصثااهالطيهواطوتالثووأنوهب

علىواألرضقالواالقيامةقامتأجوافهماامتازتفاذا

نكمكمعلىوالثورثورسضامعلىوالحرةالمشرةءلىوالما

العقيمالرجعلىواطوتاحوتظهرعلىواكمكملتدالرتل
الثرىوإلىالئرىعلىوالمطلمةالظلهةمنجمابفيوالرج

بقولهاللهإفألذلكدونماأحديعلمالاطالئقعلمانتهى

الثرىتحتومابينهماوهاأسألرضواواتالهملكلمحهتعالى

عتاشلأتهأالالعلهعسىعنروىفياووحكى

علمانقطعقالتحتهفاوصلالهوظةفقالالألرضىتحت
اعذيل



طولعمرفيوتنافسودتالعوأتمالؤلىماالقضمنفبذهلعلماه

وتحمرارتهلقدرةوتعظيماديثهفىيصيرة8للريدهـيتاانه
لموانبعقاللهعلىفاظئتماختفإنظقهجماثبفى

تميلقاالئعقهـاصوتزويراكتابأطهاختهلكأيمت
قتادةعئالرحمنعبدبنإقيشروىولمحدأعلملله1وتشب
جالمتاأأكانصعلعمالخبئبيمافالهريرةأبعناطعهنعن
فالواهذاماتدرونهلفقالمحابعلبهيأقإذأمحابهفى

األرضزواياهذهأنءلموااالنبىأقالأعلمورسمولهأطها

هلفالثميدعونهواليشكرونهالقومإلىاللهايو

افاقالأعلمورسولهاللهقالوافوقكمالذخماتدرون
بيهممتدرونهلقالمكفوفوتوخمحفوظشقعثالرفغ
اعامائةكسمسيرةقالأعلمورسولهاللهقالواوييها

أطورسولهاللهقالواذالخفوقماأتدروقفالثم
كآئيبينمامثلئعدالئماوبينوبينهالعرمقفوفهقال

فالأعلمورصولهاللهقالواتحتكمماأتدرونقالثم
قالئمعماثةضمسيرهينهمابأخرىارصتاتحعهافان

ممعأاكهكهط



علىلمطئمتحخدلتممأزلوبيدهمحتدنفسالذى

فهذاااللةواإلطنوالظاهرواالخرالأليلهوقرأثمالله
فيهولأضلمواللهصخإنوونهـتمابهيربصدقيشياطبر

النظأهلوأماذلكوغيروالوررةواكمكمرذ

تحىأناطمبنصعامفؤعمركطالثتحتفيمالفؤت

وإتهوالريموالعاهـكاالراالرتفاعشأنهمنجسئااألرضا

همدماإلىتحاحضكيرنفسهوهواالنحدازمنلألرضالماخ

ابووزعماالرتفاعطلبئحدربلتماليلألقهتحتهمن

أنآبعضهموقالعألفةوالودبالوففهااللهأنالمذيل

شأنهفاطغيفوثقيلخفيفينجنمنمزوجةاسألرضا

منهماواحدكايخنعبرطاشأنهوالثقيلوالصعوداالرتفاع
اعلمواللهثماتدافلتعكافىجهةفالذهابكهعاحته

تهيىاألرضأننهمفومقىعمذلكفىالقدمآ8واخلف

ثمبعفوزعمبعفمائمسكابعفأنآخرونوزعمالنايةماإلى
الفلكراندأنشتهموالحأللذلكالثايةخالفىاأ

ويقولنواحيهاجميعمنولمقالمرفىيمعمهاعلعها

كعال5مالدا



يتنقسمامقدارالحالمنالعالمضارحأناطانيىد

فىلوكانأالعاأنهذامنئغتقدأنينغىاللذىالما

يخلقأنحازفإذاإحنإلينالمذلكاحتاجنج

فالاألرضجمنتهأنجمبفأئنجفىالالمكاقالله

لوجبصاآنفأوخالهناألركيهماولوكانتج

انهساطالقدونفماالحلقأثربدالالتنحلوئايموقان

قلفيماهذاجمربقوقد

أيامستةلطواألرضماواتالظقالذىهوئعالطفولهرذ

أياممنآأياستةمقادهـفتقالانهغتاسإلملعنفروى

اطسنعنوزوىدتأاأياممنصةألفوومكلحرةا

شابولوبساعةشتاولوالدنياأتامهنأأتاشةفىقالأته

واياتلحلقهفدرتهإظهارأرادوبمهعينطرفةمنبأسرخ

بعدضحاكفتهءآئارلمحوليمئماهـونتهلمالنستهح

فىظقتفلذلكايامصتةالدئيامذةأنفيلوقديى

صفى9تنقفىالدنأناليهودمنطائفةوروىأتامصعة

اهلقولامحقابنقالالسابةفىوئعادسثةآالفضة

كينمحاهلىطهولينقضى



5

نجعلهالسبنيوممضهوفرخالألحديومإطلق8ابتداالوزية
8إالتدااالنجيلأهلويقولكرمهشرفهوعظمةلعباددعدا

8اتداالمسلمونويقولاألحمديومالفركوكاناالئنانثم

الجمعةيومشتميتوانماالجمعةيوأالؤكوكانالسعتيوماطلق

الروايةهذهيبهريتالمسلمينمنثيرأوأفيهالخلقألتجاع

يعطمونامفاالمجوسواضااألحديوماطلقابحدأومولون

وصتينثلثمانةفياطلقضلقاللهأنؤمونوهماالثنينثم

لقومعيداالوهولىممنمانرجممالعلمأهلبعضوسيغثلىما

األرضظقبالذىونلتكفأئتكمتالىاللهقالاعلموالله

األحدقالالعالمينرتذلكأندادااصهوتجعلونيوميننط

نهاوتدرنهاوباركافومنرواصانوجعلواالنحين

سغفقضاهنفولهالىللسائاليئصوآأيااربعةفياقواثا

عنعكرمهروىوهكذاوالجمعةاطيىلىمينفىطاوات

وثمقاالننينولىماألحدووماألرضاللهظقعثاسابئ

االرتجاولىمالثلثاهلىمالئافوإتوفدرراالفيوغرسنهارال

قالالجهعةوووميىالحميرمفيهاوماالعماواتوخلق

6املجمع01



5

أبععيطزيدبنغإلئ

يألألرقمؤزشثاؤكأنأتحةخالأيايميتةيقمى

اغروإلهالثىطلوعتذنمناليرمإذاكانقيلإنف

قدقلاليومحاليومفىخلقتهبأالقوليجوزيففك

والقمرالشمىقبلخالقاوالليلالنهارأقالمسلمينقولبتا

الحلقأتاموليستشىفىوالقمرالشممىمنليساطوأت

الهسكاوقدفهاإطلقثرقفكانالمقادكلىوكتهاالدتكأتام

فيهاثمرزملهموقاليوتاوالقئثمكسقوالالقيامةيرم

يوموالقمرافألحدلىآالشمسخلقاللهأنويقالوعشأمجرة

لىموالمشترىازبعااووموغطاردالثثايوموالمرجمخاالثنايئ
ئسبنفلذلكالعستكموزخلالجمعةيوموالزهرةالحميى

ثاألشنينوومورلثالشمسافاحدرمرتفيقالإليهااسألتاما

5هأمعالرداالرتجالىمورتالمرتخالثثايوموردتالتعر

ووبمورتالزهرةالجععةكمورتالمشترىاطميسعورت

فرةلعظمالألحدلىآاألعالابتدآ8وئستحمتزحلالسبن
ولةننهفكه091

دهمأوحماأكنالسصمالس4الصأهكه4ة913
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مةواالقمرسيرامئعرعةاالئنينيوموالسفراوسلطاالثممى

لمازجةاالربعارموالدواالمرتجلمكانإفلحاىآوالفصد

اوواالمعثرىلتمكلوطلبهعااطواثجقفتاوالحمشعمطارد

قولوفهامسبنايوأوالصدالقهرةلألجلالجمعةيوآوالفرح

أوافرأالمخأخرينبعفى

خقاآلتبتجمرئميوئمآتيعتم

يييذنألبنآهـاالخلوفى

فآخكقنمصافرتإناإللنينوق

الالثافآآلحجامةزبوإتد

يوشافيفغءالذوائرداوإن

خاحقضآالحمعسيوموق

وغرشتزويخالجمعاتوفى

آنيربالدتشإنيتميد

الئعمآخفقفىآلرلتتدا

9وبألثراآجبأضزجع

الميحئأفىضقلقساعاتهففى

رميدهآ3اال6يموئمالترهـلرب

بالقضاأذنالثهوفيه

أليآوغحالأتيولداث

بنحئادروىااطلهققخلتلائدةكهخكىمارذ

ابئعنعكرمةعنطاووبرعندياربئكروعغزيد
اأصميه4مالماكءأحأأثهسكالمث3أاممال3ك4معة5حثه

كلميأممميمأل5أ3ثاهأسككأللثهاسكماح9السأ4أ4ال9اكهناهأ

صنههلمهكلنعهعكلاعكتةظناثىام

8مثعحةكهممم83طاوس
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اللهخلقبم4ئذ3لموسىتلقالاعهاطةارضىعآس

فأوحىكجمإ7ياتولمالتعمعماربئياموصىفقالالدت

ومألئمظفقةمنمديعةألفعمثراربعةخلقثإنئإليهالله

حتئاحتةعكلرزقهونجعلثاقيلمماوخلقتدقألخ

كانفأينسعتاالبنلفقيانأاخلقمثثمذلكنىا
عاكأاقالالمآانفأبنقيلاقآعاكأقالعرشمه

عيهطابىأببنعاىاعنهذامثلوزوىالرجمحمتن

35عهعا

8يهعامرائعلبخوقالت

19نحهاههالمهرتكصلالسالمعليهممراقبن
همنذ

95اكععهء4ح5

هتسعاما
7تقول

هسبانهاالوتصعبانه

8اثاهمعموصىيا

أداطزاننفىمافنيحتىاطردلفنهلدلالحبذلثمن
ثمزقهاصتيفابعدالطيروماتةالحردلقلكمند1كعم

91ثعحمأمأكةتثكم

االكعةهـكععة

8لمناممثالهمرفوكاشطاووس



ليإذاللهعلمإلىفىهوكلصعمثغامضةشىفهذاث4لعلم

على5أواطلقامنىمئل4اطلقهذاقبلكانالذىمافذزى

لميرتهالأمالدنياهذهفتابعدالدنيا6تعيدوهلخألفم

ولذلكمنءثىبصتققتمنيهلسانعلىوالكمابهفىئخبرنا
وغهرعليهمعتدففيرالحبرفسأقايهعلواالسحتداللالعقلقوةفى

ولواطكمةوالئطلاقدرةمنضارفيوالنيهوردماه

آآفىقبلغدائهالناسبعضوزعم7ذلأضعافن
وايههآتمومائشاألفهـءالشىابتدآهـإليهئحسباذىاهذا

تاللهركى35عنهمااللهرضى

8لمهـمذافقال

هلص

ه5اممل

ة5ام

صد

7عولحمثثكعمةكنالهممحالكثنثهـأكملثمصكاكمالكحعةل3

كلعثكهكللرحنعافصمالحةوانقدرةجميبةءبأشعاوإردةواالخبار
ذلكفأت01ط15امككديكدمثههيمهثلد9اسكعةحهطه

هتسب

تغأأومايتاومايةادمالف



5

لمحأماثاإلجمعحدفوداخلثجاثزكونهاكائهاعلم
ناتعالمالمهانفراذاعتاقادهويلقآتبهإلألالقولايسعالأرزىا

أبدعثم7قديمجوهروالشريكغيرمنمابفاخلتهعن

يأليالماافددمنشيثينبينولوكانشىمنالاالشيأل

صعادقخبرجآلهنإقايصغالأئهإالوالعدذاإلحمتآقي

بهرقديىنحايةالماإلالألبدعلىاطوادثبقاتحبرألتا

عرنالجنةفالجتةأهلصونهذامنبألمجبالمدةتلك

ءابارفياالرأهل

تعالىاطهافالفيهاالناسواخالفالدتياألمثةبهر

اةهبهله

همجونهلأحمأالمااالمحانتحت

دااليجاد

ثاليالةلثمماله80كأوخيال

تمءإاليلزمال

05ع4جاللهجل

7هطالهي5أأمثأالالالهـاثهثم4ثاهعثثألهسهأصهمثا3

ععةعحمممكاأثانيالانهسبهثىمنالاالصياوابداعه

مواالابه
ههن



الدنيامدةأنقوئمقىعمآأياصتةفىوافارضالماواتتما

4كعبعنوروىشةأمنأبومصمكانسثةف3استة

ابووروى8آأياسبعة3علىأ4هدمهكلالدنياوضع9المهأن

جمةالدئقال5عتاسابنعنخيرابنعنافألنصارئالمقوتم

عنوأسانمحاهدعنلفحالىابنوروىالألخرةخمعمن

شعةألفخمسينمقدارهكانيومقتعالقولهفيعكومة

أقدفيبرآخرحوتجااخرهاإلماأؤلمامنالدنياهى8قاإل

اوخبزقسثهألفوخمعونشةالفمائةالهالدنيافى

أهاكااالحبارلمعةاللهرفى

8أاههألىتعا

فى

هءااهعماسنةالفيومصمحان

هكهعنهمااللهرضى

علةيح

2الالكآيرمق

هءلم3قال

لهـاضخبرئهوط

5لمأنجنااللهرحمهالبلىقال



أربةالدنمذةأنلهمكتابفىأنىبفار3المجوساربذ
أيامعددسنةألفوستونشةألفمائةنكفاؤلهاخأر

ثردالهئماثامعددسةألفلونثا3واالذمضتوقدالسحة

السثةثهورعددسنةالفعر7اثالوالثاكدمضصوقد

أصألسبرعاأائاعددسنةآالفسبعةفىوالرابعمضتوقد
فىندبهرهيعطولحسابأفيهالصايئوأهلئدوالفهاونحن

عنروايةخالبفىووجدثااللهيثمآإنموضعه

شئلصعلعمالنبئأنعنهاللهرضىهريرةابعنوهب

ول09هرلدوحزلى

8الجوصأأأحمااله4تءالموبدأالموبذانمناعلموهو

198اثانىوالىج

لهور01

8هعا5لماأايمما

أإثالثاوالربم

7الثق01

هلمسعاكهثاهسلمايخعا

8أسالراشوالىبم
5ثاههكحكثم4سأثا13شكاكحالثعنثاءكلل4اسكععةال

هأسوجدتاللهرحمهالبدىقال
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ععمبئدظقماانهرئىاخبرقفقالالدنياخظقتع4مذ

الناسإلىرسوقألفيه3بعثنىالذىاليىمإلىسنةألفمائة

قهخاماذلكعلىيدلتماأنداكسآبصاحثزعمنم
طتلوأتهسثةألفوثمانينتخمسآلاالغتديسابلأنالحبر

علىتموهذاكقه7شألبماوافألرضواتالمطخلقابعد

الدنأنعامثاذاعلىومابهالعلم8يقطعيوآالاقوجهه
نهـاامفىبمأعلمالانوانقفتاانتهآولماشنةمضحذثة

قدانهيقعممنقولالىالنفعمتطممقفحيفبقى

أتامساوعدفىبعهاواإولعحبورهاالدنيا3نييأحصى

كالمند

كلمأهاهوجلفي

ولععكةع03

6ايظوذعم

8ولآدآىيخانتبل
هولحامع4ع

اضلمبهبغوأتعالىجمانهأواللهاللهءصاماالمدلىمن5
حمهكأنعاأغصهيةءمئحيمثاعاسة5كماثمأل

صلطمة

هثلقطع
أله3ت

ييما



عذمثليقولوهلوثوايهاودقائاتمصاوساعاثمالياليها

كاعاقل

فىمنفردابائاكتابفىوجدثهىوماالدياجمر

الدنيايقولونأثمقومصكنىفحالدنيافىإالساخعالفى
ومنفعيههاوماواألرضالعمافىانهأجوجميعبأصرهالعالم

ضتاإوبقآالألربعةالفصولتعافبالدنيايقورنأتمقوآ

قالواأثمقوأوعنالدنبطاتهذابطلفإذاوالتاسل

أنقالواثمافوأوعنالليلوةلةالنهارضوالدياأن

أتيمفوموعنالدنقيتقيئفإذاغيرالالحلقهذاالدئ

هىالدنيافوهاوعنوقكةوجاهومالصلطانالدتانمولون
قالفنالقمانهىالدنياقوهوفالواواوألرشالمابينما

ظئهرعندابتداؤهاقالاطلقمنالجشهذهىالدنأن

واألرضينالمماواتخلقمنالدنيامناقممابعدوالالثو

ومناثمتجلالحالئقأصافمندئحرومانسة3وا
الدتيامن3آقبلوجدماعذبأسرهالعالمهذاهوقال
شالىاللهفالحدحعمثمنفابحدامحذحذهامنكذلك

محذع
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وقالالنرورث4بااليغرممموالالدنيادالجوةتننمجمفأل

واألخرذحإةالدنأنفأخبر3ططيىقذمتنئليا

الألإليالباقيةوأضافالفتآالدنياإلىالفانيةأضافثم

والالخرةاطلقمنلذنوهادنياالدنياشقيتوإنماقآبمال
سيفنىأوفابهرمافكلالدنياتفنىأنإليضأخرها

غيرفهومااوعدنيافهوماكانوالألمركاثئااطلقهن

شىوانصرمشابلمنيقالائهترىأالاالخرةمنفس

ذهت940ثصاغهوسقطمالهذهبؤلمندنياهذهت

ءذافابهومإتاكادنيافألتسئىدنإههلكماتلمن

أوافالإلتىوا3الدئوكالضترىمنففقىدتياثال

عتؤأعليكاقئتعائ11قب

قأهيثلإتلىذتياكوما

الرواإلىذإكتتيثأليى

بالؤواليآفنثنمأظقك

تكثلذفىالدنياوأتممثهادنتةالدنياانفعلهافاومن

اكحياة

يمالؤكأ

عهاطياذ
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لهدنيافالهجتةعلىنفسهفىدنالهاتعمانصبهسل

4يالماكللهدنياومكانهلهدنياوأيامهلهدتياوجافه

أرملثمبععكوأنممدفىلهدنياممآالقيويسربه

ءطوئتتمامىأتتامميىددنياذئذكيصذياأتت

حيثالسدنيامناألركطأنغتمطابىأبىبنعلىخبرويدل
وئصقىالمهوحىكطةالدتيايذتميععمعهلتذى3قال

تعالىقولهالدنيامنالماأنويدلأونإئهومتبرمالدئخه

لمخربالالكةفاوكانتكتبللالسكلىالسماصنطوىيوتم
3فانيةغيرالألخرةلألنئطو

أناطديثفىىذ5ادآفبلالخلقمنفوءماص

إمحادبعدوجدآإوأنهـغتمائمفبلالمهخلقشىكل

ييلدنيا4المامحهعأاكعدا9اء

ثالهمنتهاكاومى

فىهولقالجعثقاط

ول3للكتاب

ألماه4العالمعيمانممصهمياسمهكككهمهبماث9كنهثعأ4
كثمماا

آدمقبلكنإتاخمنصافىأاللهخلقه
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وقدالحلقفيهاخلقالتىأافآلتامفيخلقتهيخاطلته

الجاظقفىاللىألفبفلالمألثكةخاقفىقيلماجمبىنا

وخلقكألتمضاصملصالمغاإلنانظقوجلعقالمهقال

تعالىايهقالصتلقتمالبئأن4وجانارهنمارجمنالجان
داتةكاخلقوالمهتعالىالمهقالنورمنئكة3الماخلق

بهفأنتنامإكامآالععمامنلناونتالطوقالمآمن

كلمنفهاوأتنابمرهجلوقالإطصعيدوحبجناب

لوزنالقالجواهراتهالتافسيرأثلبعضقالموزونءشتهما

والخاشالمامنخلقمنخلغهجميععنفأخبرسحمانه

بنمحمدعننافعبنمحمدعنالوليدبن3بقيةوروىثوالطين

اشأربعةمنخئقه4اللهخلققالىائهالمثهىعامبناللهعد

ذماوبىمتاميقوالهائمنارمنوالجانئزرمنئكةالما

اأاإلاآضآدخلقالنه

أالهثيثثثا54آال5315ااكلغ95لهاعثا9الثا5ول05

كاللقيهةبقيصة

هءثاهاسلىتا

هـلم9دماو
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الوركه3فألتهثاابهكائمواصةالمالشفىالطاعة3لمحعلطايئمن

والثارالحطينمنألتسماواإلشالجنقالمعصيةوجعلولال

الألرضفىالمهخلقفالأقهحوشببنشهراشوزو

انتملمحافةخلاألرضفىجاعلإتىلهمالثمخلقاة
قزثمفأحنازاعلهماللهفأرسلنطيعهوالةنعصيهقالواصاتعون

7إللهيبدونصانوافاألرضرةبفأهرهمالجنخلقثم

لهيقاللممنجياوقحلوالمحمضواثالألعايهمطالحتى
عليهمالمألنكةمنجنداعلهمفبعثالدمآوعمفكوثسف

لمجزاؤوأطقوهماألرفعنفأجلوهمعزازيلةواحمهشابل

4أحياهإطصكابالمبعيهكذلكوذرته

8سااالهبمانهصعا

6ا5إىاالنهامنالةش4ثلسال

هيل

تلمئااالمأثهطنيهاتوامحنعم

لمفال

7اثاسمأثاهعادتهحقحتعالى

كىألهممأالله

هـولعهاوكنرياابليىعليهموجلجنداالمالثكةمن
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العبادةعلهفثاتالسألرضامعهومنيسابلفوسالمجور

الألرضفىجاعلافىلهمجاعرشاال4فاقالادت3اوأحتوا

ونحن71الدمافكوقيخهايضدمنهافاتجعلقالواثيفةخل

وىوزتعلمودقالماأعلمانىاقالكونقدسمداثخنس
كومنارمنالجنأناخلقلماتعالطالمهأنعتاسابنعن

المألئمنرسوتساإليهمبعثثمفىوالمومغاكافرفهـمجعل

الناسومنرصآلئكةالمامنيصطفى114تعالقواوذلك

فثزموهمكثارهمالجنامومنئالملك4لفقاتلقالأ5كهأ

5اعءأثاهكمأولالمالنكةمن

8حأعلئلفهئاإولأناالمصاعاألومفارقةالؤلعليهمفحسب
وتالراالمألرف

داعمهـولساولندمنهصباللهمنأصفهااطردآتءال
اعأماعا11أل3الكملحثملنمءأافي4ول3امح3

المغمعااللهركى

6ااالجان

ع3لعموم01

ذلوجعل

اع3وكافرالمؤمن

0ا3قالقالل

11ةأثاهاالهالمر

لالثهبمؤذ
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فحعدتئزابراطارثاحمهةؤصىغالئموهوابليىوأصروا

أطاعةافىصالمألدبينونشأالسماإلىبسهةالمالئ

ابليساليمماللهفعصفعقحوهالىألرضفىخلقثوخلقوالعإحة

آدآ3خلهقثماألرضعنفنفوهمةالمالئمغجندفى

ماصلكانانهثمبعضوزعمبهوذويهابيىفأشقى

هالواتعالىبقولهواشدتواودمطممخلقالألرضفى

عنإقا4يقولوافلمالدمآويعقكفهايفسدمغفيهااتجعل

فئعثةخلتهكاقأتهحوبربقولايقحاواحتخوامعاية

سكنوالمنالثهذهةفتلوهيوسفلهقالتبئاليهم
قئلواوالذيننسلهامنابليسااتتىادآقلاألرض

كالم5اطرث

آءثالله

دامحأكالله8تعافىالله

5أأميماالهلكذ

2للججوبين

3خلقاكانوأانهم
7ي

ث01

هالذيناممثالثآدمقبلاالرفىخواصوالذين
01المن
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أتعهفيلمامعاوألرضمنابلشاجألهموالذيناجبم
آخر3ألفوخادمثألفائتاوآدمألفآدآلبنلح

األرضلهقالتخلقلتاادآانوزوىاألدمينايخرموا

فالىحلتتوقدوشإبىنقىتجدذهتتمابعدجئتىآد

أبسيطزيدطبنمدئ

7الرجالكحؤرشأآخرركانخالنقهاياملعحتةأقخى

فىوفعاطلقأصلأناعلموالشجاطينالجنآخلقر
بهفالحثفمنخلقؤبهفلطيفمنصئين

منخلهتوماوالألمحارالجواهرمنوالثواقوالمواتلجوامدلح

هنخلقوماوالجنوالمالئكةوالرياحالوكاطيفيفلمص

5نمامميوت

ول4نةمةعهنهـثاسة9الم4ثهكهع

8اعقح4محا3لث

الالكعك5عحه5

دتذ

ه4اطعداهذ

7محمآكعهمحهمهمهالطمثييح4طهنةطممىيهاأل

نععمةثاهكعال4مالكمجالران5معلعهالاكخعلفىات
5أهطمحعمهكيمحهصهععالكلممإلمة



منهاخقئماطيىانكانجماسنإبالمعيهفاكعكئيفط
فضلانسائاكاقالناطقةوالمسالئمتزوالعقلالحققنبالروح

هناطانظقاتهتعالاللهبهروقدلذلكغرهعا ى

والرجقالواونارورجمتاأتهقوئمفزعمنارمنمارج

اعؤوارالرجالمامنأشتآأربعةمنخلقمفكملهأضبابا

لهبمنالختلطلغيرأ11المارجأقعلىمثروأوالحرارة

ؤنبالشروتسويلواختطافوشرعةختهةمنفيهمفاالنار

جهةفنوفضيلةخيرهنفهمقوماالحازية3ءطإجية

والخثيالتالتافىأوييموتالواهمختالفواالضو

كاأجساممالطافةاطوايقوفالواعنامرهمأجزآالخحالف
والهوآةالمارئكةفىالعقةذلكفىآوالالمالئكةفاتتة

المجدثلممابهئحقلمفاذاكفاالجنكهثفوأأغلظ

وأخنهألطفهوبالذىففكواضطرابكةحبه

لمجرىأحدآمنيجرىالعثيطانأنصتلعتمالنبئقالوقد
اأجسماإلتخلصالىالعوارضأصةضإقألهوفااصدما

ذلكوغيروالفرحواطزنوالبرداطرمنأنفناروتجاش

أل85معةهطثعهمحذث
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فىوجاهياحادثةااأقيآونعلماالوصملصكيففالنعلم

إمالشراباسمسومكاالجنألىاسممأناألخباربعض
ولدهثركفتناطواالمحومنارمنوزوجتهصموخلقاال

شانوالمالئكةآئمتجلهاألرضانصالجنوكانت

منأنالمسلمينثرأفقالالشياطبنتلفواقواخءماال

منالشيطانأنبعفهموزعمشيطاتاصاوالجنمنعصى

أأهوالجنأينابليسفىثماختالفبعدضاضةابليىذرتة
نملكماجنفهوالألبصارعناتجآماكلالمالثكسمن

فعال54مآهوالبهارهإطبثوالظنةشيطااوضاأو

وللنرسشاطينالجنلعخاةيقالكاشعإطيناإلنميألضاة

فىوخاشيطاقفطنيفىأوخفاهةقىوشيطانريعالع

الشاعرفالوتيطانشالهيماالسودامملعأنيىالح
القحغفصمغالفقيريهيقاسمافستىشيطانماإلأليرانفقليلةا

الجنمسحنتالأئهمجاهدعنوزوشعطاظوالشدة

وشرابهمأالطارواغوطامهماألرفوأعاقوالمجاروا

دههـتالالجنأباتعالىاللهظقودتاقالالثرابرل

الثرىتحتندخلواتاالرىوالترىالأناطنئفالتتي



ي

قالادمخلقلتائمذلدفأعطىفئئيعولىحمناوأن
شإطينولمحنقالواذلكىفأاطيلأتمنئفالتمآله

الروحكاميقالىحفظةالمالئكةوعلشياطينلإلنىكما

باطلقونئقالفألسفةمنكعثرالمالئكةهنحفظةلالس

افالطنبهرهماذلكفمنمصففىضالفواوإنالروصانى

النفوسهىياطينالشانبمموفطقاالمعروفاحركشابهفى

وزعمأعالهاة7لردافتثتيطحتاألندانلهذهمالبسةتتالتى
يعملؤلفاالتىالألأاقالنفوسبهذهيهستعينونرةاأن

عالمفىيمونأنفوئمواجازأرادوامالهموئظهرونيخيبرثم

ضورأنبعهموزعماأبداللطافةمحسوصةلرغوهاثمسعإع

واخعلفوانيةالروطبالضؤرأقرواقدفهولألبذاثافائمةالعدم

الموونةبعضكفهاالصفةق

وىالذإاليعلمهاوالالعوالمعددمنوعمفوامارذ

مثهاأعاألفاألرضفيلذقالأئهالضخاكعنجبير

لذأذبنالربيعوعنالبرفيوأربممانةبالمجرصتمائة

وثلثةالمشرققوخسمائةآالفثثةعالمألفعشرارنم

مشثعمالإوحانا4لهالكعط



هكذاوخسمافةرف3اوثلثةالمغربفيوكسماثة4الف

طالبالىبنعلىعنوزوىهكذاوخمسمائةاالفونلثة

واحدعالئمفيهاوماالدنياعالمآالفثمانيةذقالاتهرضه

بيضآأرصتالئهفالافهصلعمالنبىعنحديثوزوى
الئهخلتهمنخلفساةمملوءيوماثلونيهافالشعسيرةمس

يارصلعثهمالجيسفأينفيلعينطرفةالقهإنضونال

ماويخلقفرأثمابليسخلقاللهأنتدرونوماقالالقه
أصفافمنيدبهرمامعالروايةصمخةاعلمواللهتعلمونال

وماجوجوياجوجوهاويلوتاويلكومتنناسكملالألمم
وحابلساجابلقائستياناللتيناألرضجنبىفىاطلقوسانر

ا3لثى01



الثاكهلفصل

ولدهثارراشتآظسورإفى

لالبتدائنكرئلحداننانرجالنالفصلهذافىالناأناعا3

ائلباالتدآئقردومالطةخليالمعابأزلتةقانل

ظهوريهفعةفىاختلفواالحدقءبابحداأقىتنئمصماحهضد

الئبمشعةمنهموغعنوئتيةمقاالثمرذاوأذاأؤله

فطالناظابالمنإاللمحدثإنإثمسثلةفليكنوعونه

إلمالمضطوالدليلهوائمخذثعلىيدلفالذىالفعلهذا

ائهبافياوإفرار

نويهفصإطيوإناتلؤتدفىالفالسفالةاختالفجم

فإنلهونالأالعاأنما15أمكلروقنالذفاتاحمرتها

اجرآلألثهضالىبعفعهاشالةمنعثدهماطيوانكوق
اطيوانأنفيرىالمسمعدوامافثاغورللىهـىكذلكالعالم

اكمالل
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السمكقشورمئلأثرأصثاهكانوانالرطههـيةمنلوتد

فانفربىيوالالجفافالىصارتالعنونعليهاتتولما

فيرىديمقرطيىوامايسيرازمائاحياتأوصارالثرذلكعخما

مااولوأنحازجوهرمنكؤالوأنكتدتاطيواناتأن

اطعرأنطونأنيرىفانجاذقليياواقااطرارةهىاحياها

شىبعدثصثىكأنماواحدةدفعةالسألمرأؤلثيمنلمواالت

ذلكبعدصارتثممثصلةوالمؤتلفليرءأعضألكأتحاكانت
شاحمثاككونوفىاالئيلىصعورةفيئالطكونؤشطة

الضذكثردفىوالتباالتجاعراخكونوفىبعضفيبعضها

3بعضفعندجوانوآدماطيواناتظررفىمقوجملةفذا

وكانالهواتمصاؤيوتدكااألرضرطوبةمنلوتدادأان

عنهوصاقطصعليهالزمانأقىياثالمككقعمرجلد

كتثتمشىبعدشاظهراواطهربممالهأاخروعند
قالمشتونواختلفمأمانائاوصارالقمانمرورعلىواتصلت

فكآخاشةألفكذاااركفىكالفلأنتعممنفنهمذلك
أتمعاىدارأقإلياطلهتهننوخفىاستقامةعلىدار

ثلم01



هشىالالذىاإلئسانفحاسضنطاألعتدالوأحملاالصعتقامة

لتاالسبةاكواكبأنذعممنثيوفمهأستاوالملأ
أضائمالهائمجنىظراطملمندرجةلأفىكآهتاج

متاجولقااالسنجىظمسالجؤمنرجةاولفىاتجعت

منومنهمالنإتمنخسظالورمندرجةأولكقهاق

دارئمالهائمظهرتاصمتقامةعلىعارلقاالفللأنعم
والإنسائاممونوكادالققدصفأظذلكمنأعحلى

االنسانفسأظهرالعدلايهشعلىدارثممنهبهأصبماثمى

أنندامنفرلمحةتفزذلكفىاألممسعائرواختلف
والألرضدتحرالعئمااناإلنسعانظهىرصنصاكانأؤل

فجولطنزلةهاهاالألرضفقإتالبماتغسوأتهأنثى

تجريهبسرعةالفلكهاوأتجقزجمهافىجلالتآةالمرت

الذىباالتسانالثعبيهبتالنهذابداهاآصلفداودورانه

حقبدورانهالفلكعليه3ثمأصكنمىخيبرئستى

ممايسعىإناتافصحارتهمحركةوألمحادههممنأصلع
ثلثماثآفىاطنلقظقاللهأنالفريكتاتوفىشى

لال5جم



أل

فىءالسماانإرلمحلقهأزمنةعلىذلكووضعيوقاأوصتين

وستينسةفىروالثيوئاشينفىوالمأيوئاوأربعينحمسة

وسقاهجمىصاسبينفالبمانانوخلقيوقاثالثينفىوالنإتيوئا

الحئريعمليزلأكوشاهييصتىجلفيكانواقهكئومرث

فقضلهابليسصفهئمسنةثالكنسياحفقوكانوالعإدة
اخذتهمثهسثفثأئالثثألثةوصاذئهطعنخهمنفسال

ويصعوفهيأخذهأنالمكازوشنكالمهأمروئلثالئاطين

4اأنبتثمصةأربعينعفوظةفصارتاألرضبتهفوثلث
االتذلكوصعطفىروظنمالرياسهينالتانإئامنمه

رذأحذهماأااأالناتذلكبورقماتقانقصور

ةيشانهنثىالأل8واسثميعثمىمتهاالدبهرواسمانثىواالخر
اكتاباهلعدوحواادممرقةالفرسعمدهذينومرتة

بعدالمإضعةشمهوةمافلوفيالمهألقىثاداقااالامموسانر

الناسنسلاراصداسولوافاتجعااطإةروحفيههاأجرىها

هـكالالصعون

ول5ما

لهمانه
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سةوغامطولؤالدالحركاتهالفلكأنقوئموقالام

تتانضثتمالثتوىخأأوفيهاخإتاحركخهاسفىاتمنفنطمس

شةوالفالواالسإلنانسفظأوالخاالغايةقوةالقولجنإل

اإلنسانستأظالتىالقودهذههنوأبحأتمالفلكنى
الفوىفيهمعصاجكولذامنهعلوأأتتموألصورة

ومنوالمييزالئطقوقوداكةواالحمقوقوةالناهفوةاباح

إذاألصغرالعالمهووقالواأالعاثمرةاالنسانفالواهاها

فيهألناإلنساتافىيةشلهؤحدإقاشىالمالمفىيوجدل

اتهاسطقعتمنطإخوأربعروحههووباطأجسمههوظاهرا
ء

ةيابحارةاكفراوااالرضطغمنيابسةباردةوداتفال

حاروالدمالمآطغمنرطببارفىواللغماالرطبعمن
وشعرهكالجإلطامهأإرضكاوطمهالوااغطمنرطب

أومنافذهكالألثاروعروصهألقانيماكاواعفحآةاوألرضشإت
نئرإنهوفيهبمهمحيحطالفلكورأشهكالعيونمجرفومناوزث

نحسظفةألوانبطنهوفيكالمجروبطهكالبروظهرهالفلكبخوم

4ندهناو

8ول09ودمفاو
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الدواثيذفيوفىاألرضبلنماقلخوواطحوانالمياهمن

فىاختاتناويهاألرضنىالموتدةكالدوائيالمتوتدة

وفالسإعفىكماوالفضبائمكالحنةاواطركةانإتا
والصالوالهالمعرفلهالمدتركاإللهوجوتهعق

كانفرقلومجحمعوالالعالمإتالانانمنهكانخعلومتفرق

انسانبالفعلىعابرالألأوالعا4اإلنسانإتألآأاللعامنه

الباتوفىبالقوةالعاوحوافعلباإنانفاإلنسانبالقوة

البهائموفااطتاسةجةدشيجلغلمفلذلكضعيفحامتز

وقوأحتثتتحرفلذاصكذلكمنأقوىاقزل

خحموفدصحفالواوظامتعديلعلىامتقاجاإلنسان
العملاخرالفكرةواتلاقكلةأتلالعملاخرأناطما

اخاافكرةأولأتهصىحءالصاعلأخراإلثسانفلتاكان

اإلنسانتفصيلفىبعفهموفالالفالصفةكثررأئوهذا

هخالوأظفارهجناحاهيداهفيفااللماطيراناجقاوقسهة

ىكارومانخههصماورأسهقوإئمهويرنجالهوقرهثهسهوععناه

لمهـلألاأهولااناهناثالج

اللصيأأااااااإلنيمولا
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ائهأجذعجمعذحىخزانتهومغدتهححهطووأضراسه

ئبمالألتاعيريلوعذاكقهواإلطةالظاهردوأعفماثه

إماحرفاقفيهملو3اوالعالممنأالعاهذانمةاالنسانظق

4صكانأنوإتاامحافهوشكوتغيرمننجفسههوكانأن

أنوإتاوبين3بينناالشغبيقعطعالذىفهومكونغيره

سبلىوقدالقولهذايردفهاطدثأثولفيلمهونيم

الدعوهذكفسافىضاىيدآلماالألذلالفصلفىالخخةمن

مصلهفىاطبرمثاهدةممكنوليىاوجديهففىأاكألبئ

وأخإر4االكتبفىماإلىمرفانترصالةأووخىعنإقأل

الوزيةأهلأنامحهتابنوروىعليهمااصه1صلواترصله
أعايستطهأرادقاصورتهعلىآثماللهأخلقأنفهادرسون

النبىأناطديثمحذاروىوفأمألصكاهفيهاوماالألرض

التأويلفىلفوااختثمصورتهعلىادمالمهخلققالصلعم
جمربعدفقالامحهتابنهبمهاعلىزيادةنخةفىوقرألث

وشهنابصورشناإنائايخلهتاللهألواألرضاالواتخلق

ماشيةكلواالنعاموالطإلالمجارعكعلىأطافيكونومثنا

وجههنىونفخومالهصمورتهعلىادمثخلقالىألرضعلى
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الجمعةيوموذلثأالألرضماقعلىوشطهاطيضنممى

ابصرهبايهودمملىرردالسحتيوآوهوابعاليوأواسقل

والمهفيهنفثمالألرضأعاورهالمهأنآدمظهتفيقىعم

مشىوأيمنمتصحاثمىائمبينافالطامحضناوروىأعلم
لمممكةفاتالالمجرإلىالنسرتجةإذلهجواناألرضفي

فيبهمايطىيدالقولهالقذمينعلىيمثىظفارأبإفق

أراهماخلفاتنعتأراكإلىالسمكةفقالتأصابحضيده

تمحيلهذاالجمارتعرفيتذعنىوالالعبماجوفىيدشك

تحررالتييردلمحتهأالذى4اكتابوفىاعلموالمه

فرارفىظتةجغلناهثمطينمنشصاللةمناإلنسانخقمناولقد

الهضنديسىعقثلإنبمرهعروقالواصدهيعفمامكين

تعالشضالفيهونكنلهقالثمؤابمنآدأخقاقهكمل

فأخبرطينمنوخلنععهنارمنخلققنىالشيطانعنيةح

ةالاليهضتمثماراتامنكانأادمخلقاشدافىعن

قالوإذثعالىقرلهبداللةالطينخالصحةصلثمطقج

مسنونحمامنصلصالمنبعثمراضالقانىسةالالنرئك

لصالصمناالنسانظققالمماوصلصالكأحتئكقىثم



ول

تصفيةاالناتأعايئلهاتعالمطاللهكانأحوالهذهكالقخار

محهيتوتدكاطينصيخلقلماذليتهوإخالصحالطيشه

والمحيئاتاألحوالحمغفىجعلهوالالعإتفهوينتاطوان

حكمتهأيدعش3ولألؤجدهشاولوذلثانهكالئوتجد
منجؤكلفىوإبدآخكمحهفدرخهإظهارفىوتدبيردـ

فةمقهنثغآغةمنثمنطفةهنتنسلهفئيإممايخلقأجزا
ءلهوصضهأسرارحانمعافطافةغيرمنخلقهألتتمضآولو
لواماألخوااألصاديثمنفيهاوجاللعبادهاظئطقعال

واللهالمقصودالنرضعنوخرجبهااكتابلطاليمتفحاها

انمااتهبعهصفزعمثيلوافيأتقريبإمنسهلماضمن
ئعقالضخاكوقالالألرضىأديمكأإقألنهآدمصى
والروايةكاضاواحمهاصةالساتاألرضمنخيقلألتهادم

وجهحمغمنففىاللهأنثمبعضوزعموأعرفتأاألولى
فطذلكقبضةوأحمرهاوأسودهاوبطائحهاصباخهامنأالرف

وروىوأحمروأبردأبعضلواناتلكعاحامافىؤتدجاة

فهثاضننتافوضعكقاالمإهآدمفىجقعأخاللهأن3يف
فىوروىخنعومهاوالستتنأذنهفىوالئرعيهفىولالسلى ا



اصابسهمنلخرخوأتمطمآلىطةخترتعالمالمهاأنبر
أعلمأطهوا

ادمجملقأنالمهاأرادذتماامحقابنقالاذمخلقدجمر

خلقهوجمعشهئمافىبمالعقمبهويبئاصتليهدزصهبت

تحثافيهلمحانمائكةالمابهييتانباأؤلوكان

علئمبهأحاطىأواتعلةلوتمايخهمتجاواكمحيصاإلالويمة
ثمراألرضاواتالنلمجتشمنالمالثكمةجمعنهمألىا

اأعلمافأصولهإلىخيفةاآلرضقجاعلإفاصال
ادوالفالمعصيةمنهلمحميدهاوأومنكميكمفانأىتعلحونال

منلماماكاققلتعالطاللهوقالمأيمأل15الدارضك

أخلقعاتعالىاللهعزملمحايخحصموناذااالعابالما3ظم

صويغهفاذاطايئمنثرابخالقإقرمالئكةقالمآ

المالئحةلمحفنطتساجديخهلهفقعواروحىمنصيهونخت

اللهضدؤمنماكانالإلطاضهوأجموا4قولىووغواوضدد

كئروالوالبنىاطسدمننقسهفىماعلىحمتفإتهإبلي

خامنالزبطينمناألرضأدقةمنادتماللهوخلق

1اكهاضكو



خالتهاعلبماطهوافيقالألمرهصأيقاوتهلهقكرمةبيدهسئون
عادحنئخالرفيهينؤخأنقلعامااربعينإليهينظروضعهثم

احرفىالجمعةيرمخفئهوكاننازهتمولمصلصاتألكالفخار

هننحياإلنسانعكأقىهألتعاليفولهوذلكمنهاساعة

امحقمنمحمدفولهذأكتهوراهذصايمنلماصدهرا

ليىحروففىنهخولفوقدوالمنازىالمتداصاحب

شرحهاموضعهذا

أتهالملمينمنكثيرقالآدمخلقفهاختالفهمدبهر
18خوزوجمهمنهوخلقتأصألرفامنكماخلقاوألرضفىخلق

شوأصعدقنىالفردوسثصباللهأناقوريةتةوق
هء

فانزدهبادأالربوانطدقطيبةجرةكلةهنيهافوانبنادم

حمرةهنثكتأوالالوفويشحاهدهالممرهالفرثوس

وفالمولتاتموتلتأيوآفاتكوالثريرفالفقه

واخذالوآعليهفألقىوجذاآدآيمونأنسنالتعالي

اللهأقالناسبعضوقالحوآنهنجعلأضالعهمنضنلعا

التىالجئةأنرضهعتاسابنعنوروىءاصععاافىإدمخلق

اكللالوراهمذلثالال
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اثيايقولمنالمملمثنومنواالرضءالسمابانإدماسعكضها
الخلدجئةاأيقولمن3ومنأقيتمتثمءلالبعداخلقت
فىالجتةوأسكنالجمةيومادمظتهكانقالواأعيموالله
الصالثينبايئمأمقدارإقافهالبثفامنهاواخرجاليىمذلك
سريعيدتهفصفىثمجانجأالقضعةهذهوص

الخفىإبتداغيأصانيىيا

قاتأفيمنتوثملخبن

الدثارطلبفىتفرعوا

والإلنجياوألمؤزيةعواودر

يثآةمايفعلالذىأن

إثناادمضدقأثأ

آلمحعنغةيوموذاكتديم

ألخناناوذوتجةأيميهنه

بةفآغتراألثيطاناغرض

عنعاحفيماألثيطانغرهما

ادئمأبوناآلثميخقؤقع
آلجنانمنآعتافىماتعض

3ال

آطتبتصدالقاصدمسألة

هيتآتوأولوعلوم4أولو

الذخبحمادمواردوعرفوا

وآلنثزيالأثتأويلوأحكموا

وآلتآآبنلكلةلهوتن

ءحواةذوتجمةوئذ

ألقنضفيهأكلإذاصغ

كاالماأمرهمامنفكان

حمتابةفىأقةأبانع

معاآألرضإلىنانااهبطا

واصئمئدمماألهندلمجبل

اتإلنعاتجبقةمنغفوآلغ

ال3ألو



آلئقآووذثاسيا

دبةينعتقرايزلولم

والعذاباخطةألفا

آلنضالوأحتقالتنثم

قايافىإنأووتدت

وألحنآتدوألنحقما

ربةاتكلتاشحتئ

تابامنعلىتؤابوآقة

خالحؤآهطتنحمقى

عايخاماأمرهمنوعاينا

فأخذافومعليهألقىآدمخاقاقاتعالي4اأناطدثوفا

لمثمنائموآتمبينهماولألمالأليسرثعخهقأضالعهمنضلعا
ودفطمىفقالبخيالىرأهاهتفلتازونجهلخلقيب

إننعائماحفظواعتاسابنقالايهاإافكنحىور
لىالروإن51كهثدسمالرجلفىفتنفمحهاالرخلمنخاغتالمرذ

نأصاللهأنالؤريةوفىالعطينفىفنهمعهطينامنخاث

عوئالهفدخلقوحيئائمافىيمونأنععنالقالالجتةادآ

اكايروايةوقالحديصفىآإبهماحونخلقامرأةيعنى

والعطائفمكةبينءلروحاصبماننصامنادمخلق4ايدئن

وجلعرفولهوذلكبهئصتغمائذزىالسنةأرإماليئ

رربهوراهـاشجنلمالدهرمنحيناإلنسانعلىأنىهل

ذيالفكر
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ءجمر

لئااالنجارأهلقالالروحفيهنفخيهفموثرفى

صلصاالوصارتالدهرمئحايئعليهوأقىادمطنةالهاخلق

الجتةمواثدنءمائدةأعاكعندهمنروخاإلهأرسلكالفحأر

فيهالدضرلكرةهيههطهلةوظ4اقدقالروحرأىفلقا

فعدارمنرهفىخالرفنفكرهاواخرجكرهاادخللفاق

عيخهففتحفيهالجاةروحوجرىنهلضيقرأسهف

لهفقالآلداطىفقالىوعطسآدناهطعتولسانهوانطلق

ادمبهممتماذاةسالتفكزهـحمكجميهبئرتجه

أاللهأنذلكعندالمالئفعلمتلرتهوالخمدالتوحيذ

أآجسدفىتمرالرحموجعلاقالىهـطبمألمرإتايخلقه
وشتراودئاصارطئاإقامنههشىعلىيأقؤإلينظروهو

منالرنجلنخلقأنفبوثبثمرسالفطسانالف

6جموالاإلنسانثوكانتعالما4قولىكوذلى

آماطهافحولماقالغتملتآلدممخةالمامجوددبر

ويتلىليتايهمبالمجودالمألئكةامروحهليمنفهوخ

مشأثاشهوللإللحمعأةعةعاثاأكيخلق

أغوخإث



حل

واإببوفيلعإدةةسصالتحيةجمدةكيرهفىلمجاالجيى

كمايمفدواكلالقبةالىالمسلمينلمجوفىإلهلذبالمجود
منوكانواصتكبرأباىإبايإالالقرانخلناقاللقعى

فاقالهأمنبالمجودأمرواالذىالمعتىواخلفواقفرينا

الألرضفيذريعهآدأجملفانءلهصابقفيالهكانفوم

أنأرادفلتاوطععوهوبعدوهرزقهمنلواويأليعمروها

قالوضيفةالألرضفىعلطإفيلالئكةقالآدميخلق

بحمدكنعفحونحنالدويععفثهفهافسدمهقفيهاأتجعل

أنبذرتتهفىانالظموقهاأعلمافىقاللدونقدش
وأتههوالمفالرحمةفمظهرلهفاغفريعصىواثهوأولتآ

فيهنتخفلئاوالقدرةؤالجودالفضليظهررذصهمنجم

أحنتأحثتآدهاياتمالىاللهقالآلاطمدلمحالالروح

المالدئحةامرتئموتمخدليتحمدفيكىخلقمالذا
وثمانينضاللهعدإبليىأنآفوبمالومدهلهبالمجود

قالفلتاالجانضازنالمالئكةبئدنويمسنيماتاأ

يعقإبلذاكاصتعظمظيفةاألرضفىجاعلإناوجلعرالمها

هضوثرند



ابلعىجعل3اطيحةاللهخلقفلماوالمعصهالحالفاعتقد

يخاترؤالمالذىالحلقهذاأرأيتملمحالئكةويقولجمايمر

ونأتمرنطيعااهفقاانعونماهبطاعأمرتمانمثلهمفى
عبفقلثولهألعصيتهعانفضلثثيأنفسهفيفضال

مننفهفي8المرأضرماثرظحتئبالبعبردمروافأالهلكة

جاعلاليئالتهدفاللناتعالىاللهأناكلبئوزعمالمععية

كرأوالمتاأظمخلقااا14مححلأقاالواخليفةاألرضفى
لئاتعالىاللهأنبعضهموزعملألمبالمجودفابتلوامحاعليما

نسهوأفضلوأتمملوأأحمعنخلقهفىيمنلماآخاث
وجألعقاللهلقوللفضيلصهلهودباالماللالثفأمرت

تقريمأحسنفىاالتسانخلفالقداربعةامافعبعد511ل

بعضقالوتعايمءلهللففلهأمروابالمجودوقل

منهألتهالدمالمجودأوجبذىأاهوالروحأنالنساس

ثشىولواألاطبادفيواحدصنكفهااطيواناتأنوذضم

أومساكنالتاكآثاالياكلواواألجساماصألثااوانماواحد

منفاكانوثتلخفيفشئعينمنمجمغالمحاطيوانأقا

اال3والماكن
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يفخفمناكانوالترابإلطويعوديخلفاتهئيل

اإلنسانئعيفوهوأبئايفسدالوهوويعىيصعدشافه

القدمينومثىدينالوبطشاألفنينطعوالعينيقوبعحر

وهووالرائحةصطعمالذوقوالىالشتمناكالحاسقأنجاس

ماكلدبروالىوالعناوالوهموالنهيوالمعرفالقلبحشحط

قالوايخيةوالاكميةفىاطدوفىممامرغموجودحو

ئحمقالشئرىالوفيهااللحإسوالألجععامصاألثنحاص

14بالبودأمرراواخاصالواوحمشعوبمصى7وهوئسمحال

انالمععلةذدمحوكانواستكبرأبئمقفكفراطالثحذد
إثاتافالحاالفصلهنهووماهوكهبابقتج

علىاأللةأمردضاثأمفلوبالإلنسانوكنوععقئإ11

وجودجائقكهرولقهإتألالكعالإذطبقةاهذقولفاث

حدودنبوشيالدطفىرجلعناثثوحدباكمالفىالنتس

الناساتمضهيخالفونمذهأويذهبرنفوئمإليهخجمصسارس

المسترسلأيائاكالئحئىولزمةعندهمامتصقخاشنتدته

علممنشىإلروجعالرجلوكانغاهآلآمتضدهلما

ثالكهخهوت



بناجتىوؤثقلطأيسأنإلى3القدممااهبهلىومعرفةللغة

المذهبهذاعلىهووإذاسرهودفينأمرهضوأمأبدىثم

واجمروصيامالةصكثرةوقإمزثخدطولمعبهرئهالذى

وهوفقالاصدالنلباإليرعيعلىماكاناتهعنهحفظتهتما

أخفيفايأنثدثمعيكفىوأراهععنىفىزاهارزىا

وحيلفيأنيقفيهاؤفؤيهبقيشألعيرلتةحخت

فالأتهالبعطامىيدفيأبىعنمشاثخهبعضعنوحدثنى

وجدتارصطاطاليميهوعنهوأنافازاصنةشين4االطلث

فبهتولثكمالثيدهوفيالمواضعبعضفىمصورةصورة

وعربئالبارئعرفثفاتاأذؤىوالشرائاأضبئخث

هذامنقريعثمذهصالمموفةولبضشرببالتزيري

حعنةصعورةراؤاواذاباطلوليقرلمنمنهملألنينهبعهوبل
وأنثدفىهذايفعاونداأهلنوبهيرسخذالهخروا

علىيدلماباطآلجالمعروفمنصوربئسينالماعدابن

أأمحسرحاقولهذا

حىكلؤممعلىيخنىحمىقيإلتيعايرص
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تجنىخمابآهـاهراو

تجنهلإليكآعحذارىإن

غالرىلعتآمحلجملةيا

وصىاصكلى3شىكل

كأونرطثخىوغظم

إلمحةإذاآعسضذارىأصا

العريفوتسهيلالتوحيدبإلهاموالمحةالفضلمنعلينالقهوآ

شلوأئاهبالمتهذهمثلإلىظمئنمميزةتضوأئ

اقوحبعم

عل4عرضهمثماألتهآبهقهاآئموعتمتعالىقولهدبهر
اعقضبلشىكلخلقاللهوكانقالواأهـثه34المالئكة

وسائروالهائموالوحوشاخارواالألسمحارترىالمالئكةوكافت

خاعتولمنخلقلمنيدرونواللتأولكشىناتاطيو

األرضفىجاعلإقالمقالففماونافعهاأسماوهاوماهذه
ليىالدمآويسفكونالثألرضىفىيفسدونمنكموبدلألظيفه

وإناحكمصهمعرهةويطلبونحمبرونهوكناللهعلىهـدون

مااعلمافياللهفقالالفساديمرهتعالىوهويفسدظفالمجته

جواهملحاوامقوعنالمالثكةجوابليعىوهذاتحلمونال

مطسضهم01



6

ابقولجمابيهونؤقدالمستيات4اسماآدمأناهمحث

ويقالااليمإتعليممالمجتااألامدموعقموحركةوفعآلقوتسا

وإتجماداستدالليتعليميقولىكانفاتهاطنواماتلقين

المرادعابالسألتارفاستدلئعتإلفامستطاضاقهاذالمهظقها

ادمقلفةذلكةالمالئكوأتهاواتطالمتياتمن

أتهقوأوزعماالجتمادباصعالالرتةشرفواشنعليهم
معارضتهالىكالدهمثمللمالئحةيعقمهاولماألصئما3اعقم

اطموالمهااليةهذبظاهرئطاقالمابمليفواجازوا

التأويلأهلاخلفوماياتالمستتلكبمرفاتاوأحكم
وممفاهشفاهفيهظرمنالقرآنمعانىكتابفىفسشقصاة

انابليىأبىحاولمناوخروجهالجشةآمدخولبهر

الجنةوزوجكأنتاسكق3اياتعالىاللهقاللألدمجمد

منكونارةاهذهوالققرباثمئتمايثحرغدامثهاكال

مرماالجتةتلكفىالعامأهلقولجمرناوقدالظالمان
اطثطةازثاهانلفنرةاهذهفواختطفواوأين

بعضحعنامحقابنوروىالحنظلازثاوآخراكرمةأكالواخر

1زاالصتآ



ادأوانالخلدالمارصكةإكاللمجتطهإلىةالععيقاله

أنلوصالجموالةاكرامةمنسيهاماورأىالجنةخلفىلتا

الخعلدقلمنفأتاهذلكالشيطانمنهثفاشتهنمخلتما
ممونااوملاليهنمجوناانالألالشجرةهذهعنناكماماوصال

تخلصونططائاواخرافهشيطانانلهجعلفقدارريخهالخامن

أعوذصلتعالىاال4لجتهؤنهميتالوهم3ولقطهمآدمبنىإلىبها

االسصدورفىيوصسقولهالالناسملكاالسبرب

فىمجاوروهوحصلعمخمأ11اتأخيئبتصفيةأنرزوى
ععربأنقلوذاصكالعثعآمنعةسعندهفشذئتالمعمجد

افرالجينالىلبذهاهص4الرسولفقطاطجابنةظي

ضتةآكاإفالتياصملعماللهرسولشاداهالسألتصارقن5رج

راجعونإلوإتالتهإتاالد4رسوليالفقطحيئبخى

لىمجىآدآمنيرىالشيطاتإنقالصكتاظنأفأأبخت

وصولعاىدليلاخبرفهذاكفتتظنأنخثثالدم

يالقك8ولسولحاثحهسكلالدكفىبهذا

318فاكم

فىاكألما5خلءإالعوللحالذكلفىبهذا
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وغيروالبرداطرمنالألعراضكوصولاإلنسانإلأصيطانا

ولمجانبمرةكثمراجعاتاممتابلوأهالفتحمحاصوزعمكذا
الألرضدواتعاىسهنغعرضابليصوأتاغقةاهذهفي

آدمإبئمنامنعكوقالاطةكقمحتئذلك4اللىا

كاناتببينأوفهافىنجعقتهالجتةنىادانذقىفىوات

ميساثفكرآاتجةوخرانالدوالتأحععنمناطيةتبم

ابئالقاشتتناحتئديةنوحة3ماعلبناحوقلفيها

قالوجدموهاحيثواقتلوهاهافالمهاعدؤذتةاخفزواتجآس

فيتعالىاالويخاتتهالسألتةجميضامنهااهطواقناتعالىانه

تعاصاااللهرقالغيؤروايةزيادةعنأمأكخاأمىكفايةأمخرآنا

وهدىعليحهقاترتجهاجتاهثمفغوىربادمعصى

فدرواياترتهاتاعمن3يلقىومالؤبتهفةفىوجاه

اطسنعنوىماشذلكوأحسنالمعاتىكضابجمرثاق
31أح8أل

هأدثكتميا

3كعاالعيها

4ثامسكااألئبهذ

آلدألقا



وؤحماتغفرالأوانأنفسخاظنارتناقواصهأتهاللهحمه

6اطاصربنهنلنكوقآ

ونعالىالمهاقالغغظهرآدممنالذزبهاخذجمر

علىوأثهدهم31ذريتورهممنمآفىبنىمئرتكأخذ

هذاأخذأنهـونالنظرأهلبلىقالوابرئكمأصآ3انفس

باغمنفلىمعقوواشمامبلوشكهمعندادمبقمنالماق

اصهوأنمحذثنحلوقبأتهعليهطعةطالشهادةوتلكإقأل

فأهلهوإلمجافىإياهإلحدانهجمادةالهثمنهجمقخالفا

واحدظمصقمنالذزتةاخرجانهرواياتفيهصووناألخإر

قالوابربممالستفقالينطقونولسائاألولنهقالمحموجعل

علييةالمالئوأشهسدأنفسهمعلىهمفاشيشمسدفابلى

دظحمنالذزيةاخذأينهولألواخضلفصحفبمادفوأعادهم

ظمسهمحأقهاكبئفقعماغيامةايوآإلمطمولودهوومغ
صزص

قدلىأبحجذمنهاأتحنىاشإهذهوطالفصمحبين

المعانىكتابفىحقاتهاوق

الخيالفرياتهم
ه51نه01



أنحرتنأناعلموذذيهأآألفىالناساختالفبهر
ابتالفىيقلأالعقةمعالمعإللبقذآوفالااللمخدث

الةابعدالةاص4صوتحدوثهوائمااطلقمنءشى

مناللوجواستعنطموافإتمالفركطوأتانمايهالماإلم
وصموهاوأنثىذصكراالمادىفىفوضعوااتثئدوتدتحر

أنفعوناتمالمصندأهلبعفىعنوحكىومثافهميشى
ومنالعمالناحةفىفتناسلهارئاعندهممنخرجآدم

انتنرئ4االعبنعلىعنوخكىزاوشيسضيهقنالقدما

بابلىأهلمناغيلسوفاابرداصكهالقرانالطفاكتاب

التىأصالمايصنىراخرلواروالألبالألدوارعالتاكانالعيقة
لنالشهذهنصفثأنلمحستألفوشوقثالثمائة

اخنوخوهواؤؤلاهرمىواناهذنحذرهمالطولمحاذيقطع
يكنوكاتطويلفيمانامفبلكانصتققتماكحاىريأفى

وحولاالحصدريةإلىالسودانبالدالمئصلاألعلىالصعيد

فلنبوداسفانمفذارقالنهنوأنقذهمإليمااالس
يذهبهذاوإلمططويلؤمانآدأفبلكانميهوكلهرمى

صهلوراضى
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منوميشانهميشىأنزعواوالثفرسواحدهغير3آورىتتأل

ومهذااناألمر4وجملةمنهماأقدآفهذدؤريهومرث

عنكانماذلكمنوالألصغأخإركتهلمونالمعوونههـ

رسولهمنآميوالالمهكتابمنأصعدقوالصادقأمين

هولالوبعفىالفحذثاتءأبتدامنالعقلفىدوالصلعم
ماإليالقضةهذهتأويليجرونآبالباصالالمحترةالمحدثة

يخرجكبفبأنالعقولالضغنئتضرونفيممالسإلطادإلمئؤدى

جمفافىتنالجتةمنيخرججمفالألرضهنجوان

كانوليثحرةعنيىولتمالجتةقإلهالشيطانظص

زددثبالكمنأالعاخذثمسألةفإذاكاتتمولعاكأ

وبراهينبيخةجالترهاتهذهمنعيكأوردماص

تلكأنأوأبتالااالعمشرةكأثىافأنوالجوابأاأنترب

كاوصاإلنسانإلالمثجطانظوصوأنخلدصداريمنلم
وإتالثعيائاالجوانكتولدضىالسألرمنظغهوأناألعراض

أوجداسذىاهوفاثهالفقهـاصهـوونهتمابشىواالتجاج

والشتعةالطنههإليلمسيل41لمحد

ايوجملت
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قاللعمالنبئعنزوناوفاتهوخبرادمصررةذكر
بهيرذرالحصشينالمعتحوثكالخلةطويألكانآممأباإن

عورتهبدتاطنطةلألمانوانالعورةموارىالثتتر

وناداهنجاصيتهفأخذتثحرةفحلقتهالجتةمغهازبانخرح

كحياواحكهرلطياالقالادأيامنئازاأيزئه
بعثالوشادحضرثهفلمااألرضالىتعالىالمهفأهطه

ابئعغاطنعنامحقابنرواهالجحةمنوكتنهبخنوطه

السئماتمئنتهامتهأنقلماواقاصتققتمىالعن
فثعكوةخثاديتأقزنكانوالمألثكةوأنالعمقعذلكفن

صتينإلممنهطأطأهمزةمزهفجبرئيلفبثتحالىايهإلى

صشينطرليثكرونمملمينالممنكثيريعضمدتمافليسذراغا

ألناخروجهعلىنتأؤلأنإأتمالالعادةعنطروجهذراغا
فساظقكوماالعمامنفهوالألرضوجهعن3تصامحدما

وزعمالدماخفىالرطوبةمنالألطاعندوالصلعالعط

لولدهالنتتوإنمادأمبريةاأبهلنآدأأنوهب

انخثاهيتادون

مهكلمه8أاتمافي



اشتماخنفيزلتاادنمأنأنعنوهىوروىبعدهن

فتلقاهمليطبوهبخؤفانطلقالجئةيطفمنقطفما

فقبضواإليهفانعهوافقدكحفتموهارجعوأفقالتالمالئكة

ةوالمالئجبرايلعليهلىوكفوهوحتطوهوذصاللوهروف

فىشتيهمهذهوقالواودقوهةالمالثظفونجوهظفه
أعلموايهأروايةاهكذاآمبئياممو

بالثهذاأناعلموالموتواطإةوالعىالروحبمر

منذبهروأناواالخحالفثالخبطكثيردمعشلقصعبم

الروحقلالروحعنيسألونكشالماللهقال3اقزطقةقي

الحوضعناطلقحبيلاالئىأهلبعضفالربئأمرمن

وخصواهئمائمبتىفوقالعليهاحداهئطيعوأف

وقالروحنامنفيهافنفامرقيفىوقالروحههنفيه

نزتالىوقالأمرنامنروحاإليكأوحياكذلئهتعالم

فيهاوالروحةالمالئتنرلتعالوقالاألمينالروحبه

يالحتحر01

8ولالتي
8كا109كلىو

اهطلع



فىالمفوخالرأحومعىالقرانمنمونحعغيرفاالروحدبهر

واحدةكلبلصطقغالنبئإليالملىخىالروحمعنىىيرمريم
يقولوقالواطياهالموتظقالذىوفالحدةعلىمعنى

اطيوانالىآلخراالمحدارإنرقالطياتىشذمتلتقيا

تحإنوالتعالىوقالولهولصثالدنيااطياةإنماوصال

والفرقرتمسمعداحلبلأأموااللهبيلفىفاواالذبن

فىحاابموإنماظاهربثيأالالخرةدوحياالدياحياةبين

راضةرتلظإلىارجنالمطئسةالتشإتهاأياوقالمظاا

يانفقتقولأنالشفسقولعغيةءوقالمرضتة

أماكأتالىوقاليةال4اجحبليفرطىمالىحر

موتهاحينافألنفىيتوفاالهتاليوفالسواهاوماوتنيى

أضفساونصىوقالبالئولألئارةىالنغانوقعالاإيةا

هواهاعنالنفسبنهىاخراشااهناافانتالوىاعن

فىاياتاسنريهموقالتعرونأفالأنفسيوذوقال

أتفسكمتقضلعنهوقآلأأنتمئموسالأنفسهموفىاآلفاق

ملصولتبلوقالأنفسكمفطضنتمأأوودتال

اعىفال
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الذىوهووقالوإطياةالروحعنبمثماثاخبرامراأنفسكم

فقالوقالموتهاحينايألنفسيتوفي4االوقالويمصمجى

الموتملكيتوقابمفلوقالأصياهمثممودؤاالمهلهم

وفالآعامائةءاالفأماصهوقالبممزلوالذى

فىفتلوالذينتحشنوالاوقالفأجاعأموائاكنخم

إتالمحتدوماوخالرصمعندأحلبلأمواتاالمهصبيل

انقبتمفلأوماتائإتالرساقلهمنخقىقد4رسو
أموايمثآلالشتمعهيةعئسنمابعدبالموتفوصفهأعقابممعلى

كموجعلروحهمنفيهونفخسؤاثتماطواصقجمرفىوشال

واالفئدةواالبصاراسمحا

الرحيمعدحدثشاأصاباهذافىارألنجاركتتجاماتجمر
خالدحدننافتيةعنالسراالعتاصحدثناالمروزئاحملىانجه

قالاللهعبدعناألحوصأبىعنالمجرئعنالمهعدابن

مفاثناكراوائخلفيامنعارففمامجتدةنجود3األروا

ألىعنشابتأبىبنجيبعنالورىسفإنوزوىاختلف

عنمجاهدعنبثرأنيعنهععثموروىمثلهعلىعنالطفيل

ول3الله8أكعم4ع4م4المثأك
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اللهخلقمنوخلقطإللهرامنأهرأسألرللالحالعتاسناب

ومعهإلألملكالئمامنينزلوماادآبىصورةضلىصمورهم

الروحفالمجاهدعنمسلمعنثالووروىالروحمنواحد

بمالئكةوليسواوسورهوارجلأيلوالمويشربوقلوقيسأ
بناحمعيلعنالثورئوروىالمالثكةعلىحفظةماوزوى

وليسواالناسيشتهوناالألرلىفالصالحألبعنخالدألى

صملعمالبىانقالمةابعناتوبعغالورئوروىبناس
يخهثخوصالىقىواأآالبصرائبهخرجاذالروحإنفال

أرفىفالأتهضتفتتماشانسلجمبنصفوانحدوق
طعامهالونيأالجتةخجراتمغخجراتفىالمومنايئ

ماآتنارئخاويقوأودتانمنويلبسونشبىابهاميقيشربونو

حجراتمنخرلتفىار3اوأرفىإخوانناناواطقوعدتنا

مقويلشونشرابهامنتربهويعثطعامهامنلونيأاشارا

اخواننانالخقالةوعدتامااقىثالرتشاويقوأوننياها

اللهعدعنمسريقعنمرةبئالهعبدعناألعثىوروى

بلآاموااللهصعبيلفيفتسالذينتحسمإنوالتعالىقولهق

ولحلى501ق



01

فضلهمناللهآتاهمبماحينفزقونهـرتهمعدأجا

عليهمخوفالأنخلنثأل3منملجقوالمبالذيئويشئرون
الجتةنىئسرحطيرفيالمعهدماأرولقالنونيئهعوال

فاطلعفالبالعرشمعققةقحاديلإلىوتأوىشاتيهف
لمحأذيدكواتععنزيدونهلفقالاطالعهرثكعليهم

نسرحالجنةفيونحننستريداذاورتثاقالواثهحمه

أئييدفاقالواذلكمللهمفقالعليهمفاطلعثعألنحببث

دميلكفيفئقتلالدنياإلهؤجعحتئناأجسافىلتأرواخا

فىاألرفىدبهرلعمصالىأنحابرهحدوفىأنهىىمرة
علكواأحقوتمراطئااهـنتأهيمعروربهقالبرابص

خقرمرضذالوثاخقرطيررالمومنينأرولقالالطعام

الجتةفيويصعارفونوتشربوننايأالجتةهنخرفى

طويلةقضةودبهراالرمنخرفىوأرواحالدنيافىيتارفونكا

أرللانقالصتققنماللهرسولانلمهمالىبنكعصوروى
بناصكماوروىالجخةبشجرتعفقخضرطيورفالمؤمنين

أنمالكبنكعببنالرحمنعبدعقشهابابئعنأتى

لمال15خضر
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الجئةخرفططهتطاثرالمؤمننفمىإنماقالمتققغالنبئ

بناللهعدوضنيبثهيوتمهجسدىإلىأتعالم4االهـجعهاحتى

الرززورجمعوكسكالزرازيرطيرفيالمؤمنينإرواحانممر

قالالئنارصىصلمانهوعنالجتةثمارمنئرزقونيتعارفون

هاهلسووماكاتائملفلقهكانفامجتدهجنواألرواح

احدليعىانهنحذثئاقالجابرعنبيرالقابىعنأهـ

فيأرهىإنماصةالقيايومفجللمجسدهوالجتةالناريدخل

الصورفىهغوبعىالفوسرؤحتفإذاحانويجمبي

عناكلبئأأوعنواالراتجةالواألجساداألردلصارت

فيمامهـتنشثتحالىقولهفيرضهعباسابنعنلحصأبئ

بنخثمةعلىوقرىالنارمنئرشودطفىقالالتعلمون

سفإنعنالحالبئالجئارعد4عنباطرابلمىالقرشمىسلمان

علهعلعغالطقيلابىثعنالفراتبنفراتعناصورىا

يقالرموتووادالألحقافواثىوادتينئمعيرقالالملم

بنأبانعنمفإقوروىاكقارأردلإليهيأوىبرهوتله

ارللخشرتكأخابرهوتفىبثقالرجلعنتغب

طالالعرفط5ثيالعد



أل

أهلمنرجلثخذثىقالمهدياذوتهيايقولونوهماالس

وزوىا3شئارأرواحعلىأالموتهكأالمآكهودوتهأناأخاب

التقإلسيبئخغالمومثينأرواحفالأتأمماملىأبعن
أتنادممطفاتيلالتليبفىتذليقتلصقققماللهرصولناحىوصد

وكنثممنبأحمعفيعحتمأنتماضافقالخموااتفر
ميتآالمومغغخمكرصلعموقالمجيبوفىأنيقدرونال

مفازيهمفطالمسلمإنعنالمحواترةنجاروالثحساصسرهك
إلمابروحهالهخاقدقالواكافرمنفتلكدماأن

بروحهاتيقدقالوامؤمنأاشئشهدصقماذاصتارا

رصولأنرفأتىعنعحاسعنأبالتوروىالجتةإلى

كانفإنأخاربم3علضتعأعماكمانقالصلعمالله

ابومنإوحوتفقىكرهوهشراكانوإنبهاسحبثعرواأ
خرجفقديترجمىحىصاحبكماتركوافيقولالمؤمنيناخأ

فعقتماقزماطاءنخايقةتمشديدربمن

إلتصالفإتلةفاخعتنهفالبمهلةاشفا
ظكهقتذمآصااخان8إماتحدذانت اتالمحيولونالمحما

تمالألهلمحطستيةاحىاشأتهإلىبهذهبراجعونأليهوائااتمه



عنديساربنكروعنعييتةابنوروىاالمرئيةبئست

أتاهمفإذاالألخباريوكفوقالقبورأهلقسالكيربنسكبيد

يأممماولمفيقولفالنةفعلتومافالنفعألمايقواونالمت
وفيشيلناغيربهشلكراجعونإليهواتالقهاتايقولون

يوممسيرةعلىليتلقوناألرواحانعربنايهعدرواية

يوتمئعرضاألعالاقوروىقطصاخبهأحذهمرأىوما

األتاربعلىالجمةيومويعرضونالمهاعلىاطنيىويوماالثين

أبمجناسلمبنزيدوروىموحمتخترواوالاللهفالمقوا

ففالسفمهريرةابوفقالبقبراطوصاحثهممراتههريرة
الدنيافىراتثنانهريرةابوفقالفبرعلىاتسلمالرجل

يسمعالالالمومنابنوروىايانيعرفكهفاتقطلىئا

فقاليعباتبقصقققغالنئومرئطينأماقبرقاالذان

بمماللهشتآانواتامومنانقوأديارأهلعليكمالمملم
منماتمنأؤلوهومنطعونبنعثمانذفنولتاالحقون

بشىمنهاتتلتسولمجتخصنققتمفالبالمدينةالمهاجرين

حلالالمردتهههعنهثعسملاالصلبهذاق

8ثعلالمطعون8كلدتعلتر
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التىبمثكواهاتدىولقا3يعالمنيخاطبان5عدحاروما

بإققامحتئ4مونهةأكأخالميلطمنخرحافيحمض

أصحممافيهتمأما3مليفتثفقالاغبرراطفراقي
مجاهدروايةوفىالمظلمالليلكقطعالفيناثبنيهعلاالس

اللهسيلفىافحالذينوالتحسإنعتاسابنعن
هـز

ءاالممهأرواحقالااليةزقونلىرجممعداحإةبلامواتا
اهمذمنثربونيثمارهامنلونيأصةاسنبارقكأل

عدشاكلحاوماالألتإركقاوهذهفهاوليعواروائحماوينعضنععقون

االصتقإلعلى1اإأموجودةويألاليرملوقةخغيرالجحةهـىمن

فهاغميةخاألرللاللةمحدتثأنئحينمنصمومبدفما
للقائإلزحخةكآثاوهىارااكذأصكالموعودةالجحةغير

اطاالفىوالنارالجتةرجود

أحوالعلوالداللةأصضىواالقرآنفىجاماجمر

اكلكمرلهة

ول5اقىطهر

الهـثيفكم

95كهمايها
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فالصفماوالمالئكةالروحقوميوتمثعالاالفالردلال

منثرأظقهموفيلاألرولدؤوالحدقهوإطسن

ويوموعشئآغدؤايهاخلئعرضوناالرتعالماللهلمحالالمألئكة

أرواحممأنفأخبرالعذاباشدفرعوناكاأثجالساعةثقوم

صاحبنىوتالجمخنارإليمصيرهمنبلالثارعلىئقرض

يمنفلميعلمونقوهىتياقالالجئةادخلقيليسين

كآلوفاللدهممطروخانجسذهألن4روحهإقابقوله

تجينلمحأالمحاركتابإنكآلصينعلفىاألهـاركتابإن

ذبواالذينإتقالثمأرواحيعىرينالمفبعفثهقال

يدظونوالالمماأبوابئالمتصخالعنهاجرواواصتياتا

المومنإقارللان8عازببنالبراعنالسرئوروىالجتة

منجملكفئفالالسمآالىرفعوهاةيلألئقعتهافاذا

طعبنفعنخرجطئهثرجمغ3ه75أمواقاإةالمالئ

اذافراوروحفشمدالمهاآيعثحيثالىبهايثتهىحئئ

روخوهولونالسماأبوابليفغلالالتاإلمطزفعفب

هضندمهمههلةثهااالرول

هعمهعاربفيالل



ا

طويلهققعةفتجينإليفيرذخيثةنفيهمنخرجيىخي

منمومنكلقالواألرضالعمهألعلجمتجتفاوقال

وروحهجمفمهفيهيصعدوبالثرزقهمنهينزلبالثبابانالستا

وقالظيهواألرضالسمآلفبهتذلكانقطعماتفاذا

فئئسكفإميافىتمصلموالتىموثاحينالألنفسقتوقئاللة

وروىمستىأجلإلىاألخرىوئرصلالموتعاحهاقضىالتى

ماتاذاالرجلأنعتاسابنعنصصابطعناكلبئ

فاذابالروحموصمولةالنفىلألننفسهوبقىروحهاللهقض

وإذافاتروحهمعنفعمهقضلوتروحهقفثهاللهأواد

الىاوىإذاصتققمالنبئوكانروحهإليهردبعهاللهاراد
امسكتإظأرفعةوبكتجتبىوضثباحمثهاتمافالفراشه

الصماطينبيخفظبمافاحفظهاارسلتهـاوإنافاغقرنفسى

مابعدأحإفهالذىآل4اطمدفالنومهمناستيقظااوكان

قالعتاسابنعنخرجمغابنوررىلرالمصوإليهأماتتى

هىوالنفميهالشمىشعاحثليهماوروحتفسادابنفى

كوالخرياليقايئبهاالتىهىوالروحيزوالفالعقلبهاالمتى

تجىءاهدوفالوروحهتفسهاللهصضالعبدنامفحاذا



واذااضيقظأطهضرأفإذامناصهفالرجلإلىلروح

ابنعنعكرمةعنحصيفصوروىالروخانيذهبهأحضر

عليهاقفىفاذافيهتجرىسبهثلهائفىصلمحالعباس

عنوذوىرودتحتأوالتىالسمببيقطعحتىفامتالموت

ثلروحهامتداالنساننااذاالأتهالععلمعلهعا هءما

بعفهافسيخوبهالحائمفىأجقائهبعضنفيههالجط

ترجعفانإعهوقتإلىمعهامقبوصتااألموإتاحبأرنحتلط

العاقالعرأنأبهعنصالمعنلمجالنابئورولىإله

أشنلةعنأصئلكوغتئاشفدةشصدتورتجااطعمقبايا

الرجلاخنههـىوماالرجللمجىالرجلقالوماخىفال

اللهرصولقالنعمقالسؤامنهىوووماالرجلئيض

ائتلفصهاتعارففاقيشاميلتقىتجتدةجنوفىاألرولصملعم
ينساهأذالحدثخدثوالرجلعمرفالاضلف3تأوما

صلعماللهرسولممعثقالجمرهاذنسيهفدهرثفينا
القربينااغعراابةمحابةولهإقاقلبمنمايقول

وللنتكثهممثاثعاألعلبهذاق

8صطهومو



قالفذكرهنحتجقتأوفيتسىابةاغلتتهإذفى

قالمايمذبونههايصدقماؤخاالروياهـىوالرجلىممر

فيشتفليامأتلوالعدمنماهولقعمالمهارصولحمعث
العرمقندتيقظيالفأتذىالعرمقإلىبروص4عرجاقألنوها

فهىالعرشنديسخيقظوالذىعدقالتىوياالتلكف

ءتكذبالتىالرويا

يستىقدواطياةنفىوالالروحقاللفةأهلقوأجمر

عرضأوجسمكماثامابم7أمىكانماوعيماكاثئاءالىذات

ونفساطشبهذانفسفيقالتفعمئاذلكغيرأدجوهرأو

اللهقالاطركةونفىاكالمونفعىتاالونفىاألرض

ماأعلموالنفععىفىماتعلموفاللغىواصطنعتكتمالى

لفالنوليىنفمقلفالنفيقالانفتالمحتةوسىنفكفي

كذلكهمئهسمتيقالكذاكاإلمنفعهوصعتصنفى

أرجزأقالوالئرادالفىوالجرالطغيحعتى

حذثضهاإذاالننشبوكذ

وقال

ركتماإفاراكبةوالنقا

أاملأ

تقبتئمقيلإلىكأذوإذا



11ه

وقال

وزفبةطقعتى4شاؤز

طمغتجرمتقئىفثخقتة

يعأسر

تفىوقاتيذالفابىتئوذ

آلرذىخرىأددهتقححةوحذزثة

فيلكذللثنفععاالدموئستىتقستاوالخاعةالخإنآفسقى

مهافىهنساللماالمرأةنفاسهوسائلطنفسلهاواما

لثفسهاصانفعالنفسىسملوبالفأنالقامحابوئسمى

فىتوسففأسرهاتعالىاللهقالممابالنفسالقلبعنوئعتر

ضةكقهاظالجوههذهاناف3فىنتتمأاووقالنفسه
فيإلالتهتممنهاةشىقالروحوبينبينهاشركةالالنفس
ماتافاروحهوخرجتنفسهخرجتفالواوأحدةحالة

أطوبلالشاعروقال

بعانطولستاطاءشييت

جةروخكالرحمنفالخقط

اصألنصارئازيدابووأتثد

كطتنيظ

تييطآقديقوكنتئوا

تيأحينالدزولفىمىوال

أيعأسر

كل08صاور
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تققوفاخت4يهأقفقتتحمسينوقالواآالشإجعمم

ىالألعنحاشبمأبىعندذابننحكىالروحنىواخلفوا
فوتالنغىفاتاوروحنفسإنسانممآاطدثفىقال

الريمالعربئسيىوفدكذاكذابئفعلالروحواتا

أطربألذوالرتهروخافالواتةيئوالرؤح

ضلرا3فتنةلهاثوأقتةبروحكوأخيهاإليكآزقغقاتةفقلث

لطيفوالروحوالوحىالزوحهوالملكالروحالهوأوئعتى

أرللذاتاثاالجواناتنمويقالروحاهتعالخفيف

علىيخفكاناذاالروحعيلوفالنالروحضيفوفالن

كالمالئحتثاقديوماينتماكلويقالئقلأوالقلوب

تحقىوالتموتوافانفعىتقىوالألرللالروحانيونوالجان

وارتفعتتماحيثالموتيضاذةثعىصاطإدوأما

ا3فقفيت

5410والتا

لىفة

09وتاك
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وغيرهاافألرللذوىمنومشركاسحتمقيطهالجعثهفى

نجعلهمرتمابعدالألرضحهفأجيناتعالمقولهإلىترىأأل

مأحياالذىوهووقال9الماعليهانزلاذاحإةاألرض

قائلفنالمتتمنااائحرجوقالبهأحيانابمانجعلنا

النواةمنوالمحلةالصىمناطيرواالنطفةمندالوااته

باطياةنغعهوصفثمحيااطياةقوةمنفيهالماالخثهنجسقى
ألنانثىوذوروحذوهويقالأنمحوزوالاطىهوفقال

بمذاروحىأختيعتوتحىروحفيقالوأعلأغالجاة

أاهإالصعرفيلحآكائدعىودوائمبقالهمابهل

نقاواختلفوااألدئنعلىومرورهثهلعقاكالمأته

موضع4منهاواحلألخلالدنمنواطياةوالفسالروح

ألنابعوأئيابعبضبعضهامئصلأومتداخلأوكقهاجذنعلى

ماثجمعمنئدأئجدنالأنظرماجمفالمترعوأئهاخر
لألقخواىالنكتالتيهأسيئفردكتابفىإلتاح
مانتقثازوالاالختصارئنىالإذفيهأطنصإن

ثتىمنهما

ة3ووحمه



وإنيهفاكالمالبابوهذاتاباتكصعدرقترطعت

وذهابالجاةبانقطاعوحموددائمفسكونتالمووأشاالل
وإطركةالنمآتقدعدأمواالجوإمدتعالىاللهسضىوقدالروح

مفهذاللنسىاطاملءللثىوقاالالموتاخوالنوموقيل

أثأمجبعضمهموأنشللي

بقفراللبيبنوئ

قميرمرتةوآلتؤئم

الققيلذاهرتبته

طوللنوئموالموت

معتفراالقرآنتأويلوفىبراألالفقرالؤزيةوفى

معتوالجاهل

أهلبعفىزعماألرواحفىاكنابأهلعنتجامابهر
أونارشبهعلىوافىمتصلةاطالثقارواحأناليهود

شيفالموتمقثهومعوطلوعهاغروبهاعحدالشمسثعاح

فيكويلبقولواحمواهبقمهأنئريدمنأرويبههطع

بثمربهيرمحهمفاتاسراثيلبنىعلىالموتبعصاللهأنكتابه

واقفماالموتمقكداودفرأىاسرائلبنىومثايخداودنخرج

م109كذ
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هـفعأنرقهفسألسيفهعلىأاددأرريشلمقىبعلى

وسالكنغألفهفىشفهادخلقدالملكفرأىثمعنالسيف

إذاقينيالصلتالتررةارللأنمفرقةوفالتالموت
وارولالحياةخرةتحصالفردوسإلىصارتثتمافارست

األذلكبينكانماوأردلاإرضاظةإليوالفسقةالمحرة

بقبهضأحذكللم4االأناخرىفرقةالتوفواا

أعضآؤهوضعقمتاإلنسانجسمذبلإذاوكناطألئقأرواح
منهتجاثالذىالموضعإلىاألبرارارفىوصعارتفارفحها

فيهارتصاننلماقالواافالرضطةإلىاألشراروأرلل

فجولكنالألجسادإذاكاتأحدكذلكئدظهاانغيرمن

يقولثمنكثيراحدئحرجهاغيرأقمنخرجتالميهفوى

أجادهافارختهىإذالصاطاق1إلتقينالصاردلان
العاصينوأرللاغامةالىمإليتوئرصرةفيخعلت

لىمإلىاألسضاطةفىبقتأجسادهافارقتإذاوالئسثين

أنفوهاكتابهفىداودبنسلمانبقولواحمواقمإمه

أعطاهالذىالرلتالىردلايخواالترابإلىالألجسادزجع
ادمولدأردأنعلمعالئامنكمكانتناصتافيهوقال



11

ينزلالدوالتكونئالذينأردلوأنوالعلىالهوإلىصحاعدة

ضوبموهوأافبعةإبيفايلفولهاواالألرضأسفلإلى

فىخحمعداودصتدىروحلداودتقول3إكويليهابفى

أنبعفبموزجمم3بالمقالغجمائرهىأعدآثهوروحاطياةصرة
فةالىعلفآبعضعنزويناوقداالبتدافىخلقتماالروح

قبلمنخالقتاألرولأنوذويناالروخخاقماأؤلأت

عنعكرمةروايةوناأعلمواللهضةاالفباربعةأذجسادا

يماطضومةالثالقالالبئعنعتاسابن

رتياالروحفتولثكاه2أمالجسذالروخيخاصمحتئيامةاا

إنمارلتياالجسدويقولالجسدلوالالرجمحةبمنزلإنماكنث

أعمأللهعافيفربالروحلوالئنفىجذعآلجمترلىبهت
مققذاحمل

العربكانتوالجعدالروحقاألمعسائرمقاالتثر

الوتظتىقوتهامةفتصيرقبرهمنتحرنيالمينروحأنتذعم

كاتجهاضايل

4قولط

يالبألمتاريم
ول05ويقوليذفو



11

أبشطالقدوأق4األضتعأذوأهولوفاسقولياسقوفي

أشفوقالهامةتتولحتئاضريكومنقصتىشعضعىتذخلمياكروإن

أضوقال

المتابرمائمضتئقفئمعليهنموالمونالموتصظ

فراوأالفموصابووفال

وقاثضذآختؤبهنشئخآبأنالىصولأئخبريا

كانثمومنوالضقرهامةوالغدوىالضقفقمالنبئفسال
أردلبرجوعالقوليهمفظاهرالنداوأمالألمواتقونقسش

وأقاهمعألونوييمآموثمماعونوصحدورهمفىهممو
عونذاألردلرجوعأتامعدهمالفروردحانفأتامالفرس

الرياحينويترشونبالطيبالمباذلويخرونالطعامالوان

المسلمونوروىالراثحةإتالطعاممنئصيعبىنالهمنويقو
فىيسثلواتهعليهاهموئأهلهكالميسمعالمعتأن

مالتبرئاايالفعغ



إنقالاتهحذيفةعنوذوىالععالختقممعيوهوبره

سلكطدهقوضغفإذاملكلدوالروحليضعلالجسد
صعاطأكانفإنضرثهإليخلاذاالميتانوروممطفالروح

تجلواالفاليذلكغيركانوإنخلواببىخلوافال
صحلعمالنبئانوذوىبتقدمونماعلىتدرونالفإثكمب
وهذاكئهالجحةعصافيرمنعصفورقالغتمابرهيمماتلتا
يندبونفاطةواالسالفيابعدوبقالهالروححياةعلىدلل

حياةفىالموئللاألصولوالوبخاطبىثموينادوثمهمهو

والألثارالديارطتهمهذاظيقصوليىعلهاتجعوالمااألرول

الألممفي3طوذلكالعربقضامقهذالألن

فالواروحالععىفياإلسالمأهلنطاراخالفدبهر

وتمرضهطولهعلىالدنمساحةلهجئمالنفسبعهم

تواواستكلفيكلةبعفيىفىبعضهمشداخلواتهوكقه
كتمابأتكالبدناجزاجميعفيالفىاجزآجمعأنعلى

النفسولوالأتتالهوجدتالدنأجزآمن71خقظغت

وليستلهامساحةالموجودةىلنف01أنسرلوقطأيألم

الألمكصةفىلمجالهوليستعمقوالوالعرضوالطولسم



فيالفعاناللغةمجارفييقالوقدالمواضغبهاالئحيط
الدنهىيقالواللالفاعيلواالحداثالدبيرعلىالبدن

علىتجوزانماوالحركةالمكوقانوذلكواطركةالسكونعلى

عليهويجرزاألمكنةيهجمماعلوجسمماحةذىآل

إحدإلرءشىعلىالنقلةوالتجرزموضعإليموضعمنالقلة

ممنلمفإذانإلىنكأالجسمهـفعبجسمإماأمرين

الروحالنطامابرهيموقالوالجرالرفععلىمخهيمنلمجسما
الروحاطكمبنآهثاقالالجسمبهذاكةالمثااحلياةهى
عرضالروالروندئابنوفالمواتوالجسداألنوارمننوز

الخزهوالروحيقولمنومنهممجتمعةأعراضهوواإلنسان

ابهوااخلفصتمأمأعكهمعنفىالوهوجمتقأالالذى
بشرقلهووماهومنالمعاتتالمثابالمكقفاإلنسانفي

اطسينوابوفالعآنلالهذوأبواطكمبنوهشاهالمعتمرابن

ابرهيموسالىالترقالمثمعخصهذامعالروحهواطياط

الجععمذالمةالماباطياةوهوالروحهواإلنانالنطاما

امقداراإلنسانلمجيىبناحمدونالغيرههشىالوألثه

بينالجوهرهواإلنمانبعضهمصالوالروحمنالقلبفي



وخدهالروحأنهأحذهانلفعلىآمرهمومحقموللجوهربن

الروحاتهقالمنواحغقابمحوحالأتهواالخر

جنبفيفرطثماعلىحسرتىيانفهمقققوذأنتعالىبقوله

فابامنهودعمافكلالمطسعمةالثفعىأيشهاوداالله

لقدالىقولهتجالفرهمبراجغغيرالخالروهىاففى

االنسانأنفأخبرالآللةطينمغشاللهمئاإلتاقظقنا

االممتيحقأقلواختلفوقرثىنحتضىوأتهالمحوقهذاهو

لمجشاتهقالوااخهيفئمالأمثىروحهففارقةنجد
فأنجدخروحهأمجسدهإئمبذلكخسىروفأو

وابالقياههوومدونبهعىيععرالميتيمونانمهم

وبقولالهذامرفدنامنبعثناتنويلناياالبثلىتمبقولهنم

4روتحتىبعضهموفلىقىاتاكتلتىيااممفاويقول

االتاتوبماثروعشيآغدؤاعليمايعرضونالناربقولهواخ
ابنوقالويناهاالتىواألنجارالشههدافيتلوناهاالتى

ألمحأهعاحعءالصالةعليهتولهفىوردكاإأللمير

اييىضللالسلتيلفبذلكاقىيألمكاالميتيألموالالم
مضلهفىررفق
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فالطسلفدعرضوالرخالجسد4شبلالرونمدئ

قالاطمتىمنبضربقوالطممنينضربيعلمفالميت

فاحنبئميشاكاناتهأحقإذاعلمماهكذايمئلمولو

وهذهأهلهتؤحيسمعالنعثىعاحأالمفأنالمروئبالحبر

النطامسألاطكمبنهاوبينافطامبينجرتمئاظرة

لسداستعمالهالطإذالروحأنزمتلتمفقالهشاضا
بالتوةواألشعلاألخاصادراكنغسهافففحلترجغت

اذىاالتضادثافيدخلمجسميمتلألتساصعامقالالروحية
يهنلمفإذاالنطامفالالكونوهولإلدراكئزيلأحذهما

إدراكايوجبالذىفافولكعلىالضاديدخياولمجستا

علءثاوارتفااالنبماطقوةأهشاقالبحضرثاسليما

االنفرادعلوتقديراتنرهمأاالشاتدركأااواالسترات

أالالقالاالتجاحعلىوحتآهالمسةتدكهاثانمااذاكانت

هعامقالوحضورهالثىإيجادوالقدهـالتوهميوجبوهل

ادراكفتهووإنإتةمشاهدةيوجبمائريدكنتإن

ادراكوصحفتهوإنإئلىجبكانفإنآالثطاقالقعم

61هأتحيال59يدك



إدراكلهلمجتمعهشامفاللإلدراكالحاشةالىصاجتهما

فالوالحيانةالممعاهاوفىوالتقدهـالوهمفىوالصفةالمائية

فالذىاإلدراكطلبوإنماهذاإلىحاجئهوماالنطام

بالصفةإالعالنفىهيئهماليلمهشامقالحاشةبالوجده

نريدهوهلالنغالمقالوئقداافيلىعاطهاكايئةوا

اإلدراكلألنيدهنغنمهشامزاليرفىجماعلفاتجاهيتهءطه
طوالقيلممنانوذلكناتالوقمباوالإلدراكأوقألباطواكأ

كانفقدهثمراهلحإذايرهكفىيتصوهـحتئيتوههالقط

اطاشةاشعمالكقىإذاالروحإلدراكفاثئايرافىمصوزا

الدنفىالروحأنزعممنبيهةجرتاثانيةمناظرةوهذهاث
معتىعلىأللالفاعيل1هألدكهأهواالحداثالتدبيرمعتىعلى

طعتإذاالدلطعنخبزوناالمقاليافيهواطاولالعكون

الجروكيالقالواهشىالروحمنفطعهلدجارحةمحه

فىصحارفطعتاذااليدفىتاساكانالذى6دروحهن

الشعاغعاداكوةشدإذااكؤفىالشمسجمنزلةالذرل
ممأهصحعطنالمعه9كهكععة51حه8ثمناكاحماع24د5ا

مهل

ول09جارحه



فطعتأذاقولكعلىفينبغىقالوالهوشمكجنسهالىلعافذ

أجزائهمنيبتىماقوةبروحهدإدأنادكأباواألعفالجوارح

والغمقوالعرضىالطولمنهساحةلهالروحاذاكانفعهلجمعه

قالواواحدنيمفيصمانيمونانلزمجسموهوالجسمفى

ابطامبايئجرتنالثةمناظرةوهذهوالمجاورهبالمداظةنقول

تعمقالهـىهلبساناعناخبرنالهقالوانحالفيهوبين

بالبصريدركنعمفالبانبصرئدركفهلقلقوالمعهـىقد

تهغيربرولماطائطرأيتقدالقائلقولمفعوالمما

ويقوليخدهرأىوإنمايبماسفالبعلىترايوقرلتليهالتى

مااإلنانعنفاخبرنالهقلبدنهرأىوإنماميتارأيت

عنأردتمانإثاأمرينأحدمنالسوالهذالمجوالفالهو

يرهغوبينبثهيفصلوهابهائعرفالمتىخواضهعنأواحمه

اطياةفهوالحواصقأردتموإنإنسانفهذااإلسمأردتمفإن

أتهاممارمهذانعنىويىفالكواوالظهقوالموت

منأنبهتريدوإنماحىأوناطقأوضاحكأوميصأتسلعا

كوااطياةشأنهمنوأنيموتتمنأتهوغريرتهشأنه

يالكهلقول
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الذىإطىاإلنانهذاعنفأخبرناوقأجمكلموإن

لمجإةوصفئهفلمحاليرهغأمهىأهوبالحإدوصفته

وموتهوحياتهغيرههوبموتفتهوماتإذاكذلكيرهغ

قالواميتآأصألخركانوباحآكانأحدهافبيتضاذانغرضان

بهيموبئأنأمكقلهفعنىاطياةأئاقالوالموتاطإةفا

أنيرزالتىأعالهمنأرادلماوئريذاحركلمامحرتخا

منهيمونأدالمجوزإلتىاألعالومالهقلهتهيمون

الألشياالشراجفاإلرادةباالصتطاعةمساكانأمحالحال

المفاجأةعلىمنهكانفعلكلأشههماوماوالقكرهاطموا

لفريزةذلكفإنثملوالإرادهفيهلهقبولى

معهبطلباطىدخلإذاوهوذلكبخالفوالموتقال

ماعلىالقدرةلمجلولهتحطللئائهجمرناهمال

بهطفىالمهأحياهفإذاذلكقلعليهتقدران

لةفثاالموتوليسفالبهبطويعلهماتأهاتهوإذا

الموتوإنماثمربعوهوفيهالموتيقوهأنلخرلمفنالوكان

رابعةناظرةوهذهالتدبيروبينلةاتلمحإبةحفتآفة
الكهلبطل



39

يمونأننفىمنوبينجستاالروحأشتمنبينأإجرت

الدللفالوامحسمليىاتهعلىلالدأمالهمقالواجعقا

والةمتقىأأنةساممونأنيخلوالآاألجساأنعل

فلويخرهمنوتحريكقبإصعإقاوالخركنالسايكون

يهناولوكانامنرأوساكئانجسئااإلنسانكان

فيهاكالمقودووجبيلزمهمالزمهحالهيثلفأوالئحركله

ألعراضااخهيفهلقاللمحسمليىمحركاولهمسيهنإلى

وأوثعهوةوظمدوغضبإراداتايتىالذعراضاقاقال

ألوانهىالتى511أالسألعرأضوأياقعمذلكأشبهوما

يدركأنلجازذلكذلوطأتهللفالوأراجوطعوم

قلتمفإذافالوأصنةاألموطادتهبالألبمحارىوبالمذاقات

لطوالثصفمحسمولعسالألمكنةتحويهالاإلنسانأن
التشبيهلفالتعالى4اباشتقموهقدوالكقوالغقض

بالألعراشالألكبانطبينالشبيهوانماوالعمفاتاألعراضنفىث

الذىبالقإمصفاناللذيئالقاثقينالرخقيننحوقيهاالمركة
الكههأ4معا91ماح

8مياللبت01

الخعبء3معاوقد



3

أوقيامهقلصاحمشتقانهماويمدكآلفيكونغيرهماهو

المركبةاؤعراضبايخالشانقائئاوالألخرحالتاأحذهمايمون

التشابهولوكانالضثىفىالالإلثاتفىيقعبالتشائهشيهعا

كاناذاايةلمحعقمشبقايموناإلنسانكانالنفىقممون

إلنسانأاعنذلكويننىاكفيةعنكتثفىيةاطت

هءماعلبرالروحالنفسفىالفالصفحةرأراذ

النفسلىىاتهافالطنرعمالننسىحدفىاشلوطرخعطاذ
كمالالنفسهـىيعىارسطاطالوأنذاتهركتحعقآلجوهرا

عدقاالنفسهـىيثاغورسوانبالقوةحىالىطيىجسم
طبيعةالنفسهـىتاليمىوأنالحقلبالعددويعنىذاتسهرك

الفسىجوبعضفالذاثاةمحروأتهااطركةدانمة

فإتهالمحبيباصتعلوسوامااألربعةاألسطقساتتأليف

مووارتياضهااطواشتدزتئحدثاالنفىلىىكافط

كعلمحترته

8العهاطر

8ثعلنفى

4يولبقى

هولمافلرطوخى
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اجزاؤهاعجوهرأوأجسمممطماالنفىفىيركحاختالف

بعدباقيةهىوهلالرثشهاجقماالبدقمنممكوأين

معرفتمفصورعلىاختالفهميدلمامتالشةامالدنمفارفة

6هاالإلحاطةعنوبئهم

معابوالنتسياالروحأنئدكفهاالوجوهأعحوبجمر

كلةرحياةروحذونفسذىصكلوالألمحراضاألفعالنخلفة

ألنونانسروحذاحياةذىكلولىحياة8ذوروحذى
حجواناتوالهائمروحبداتواصستبالنباتتحيااألرض

رروحنفسلهفالإلنسانأنضىبذواتوليستأرولذوات

وعيشهنفسةفبلمنوفهمهوسطنتهومحقلهيزيوجاة

ماالمحسوصاتالدركهوحمهروحهلقمنالوهووبقاو

والروجوالنفىحإتهبموتهطليفالذكطياتحقبل

جرىوتدواطرالبثفىاللهننيخأنإلىغهينمقالن

زعموقدوكفايةققتغفيهماإراألخمقاالبهذافى

هالأتهنحتلفةعهالرواياتألنعنهئحكلفماإفالطن
بلفاسدةوالمائتةغيرالجمانألبدانالمفارفةالنفوسأن

يال59في



س

افالطنعيالخوئيىوحيوتألمفيهاتلذأحواللها

بذاتمااالواطإةوالنطقبنفمطقائمجوهرالفسفالأته
وإنمسرورةبرطةمغبقىخترةوكانتبدأثانجارقتفإذا

قبرخوكتحوليرةتحلهاألرفيتاؤثةبقبشرهـةانت

صموابولىأيسديدقولوهذااألخرىاالهمأةالىهاصحاح

لامقاربأصألتهوالوسالبرةةمشمئيمونأنفشبه

أعلمواللهالرتانتين

اطواصقأنطناصالحالىالحاصقفىفولهمدجرأم1أ

وانخارجمنالذىءالثىإدراكقنوالبالعساشتراك

ئئحرالصريهففىواخحلفوالمبدنوإلألتةينقسالقوة

المبقعراتفىوينشعطالعينمنيخرجالشعاعأنبعضهمفزعم
وئؤذيمدناباعنضارطماكانتطمىالتىكاليدفيهون

ءالمحإخاجذاثهـىوافالطنالبصريةالقوةإليذلثه

وآئئاوالضوالصرئالضوباشتراكيمونالبصرأنوهول

ينعكنمىالذىالضووانبيثساالتىبالجاثسةفيهوصعيالنه

فيلقىاسورالعهوشرعةلسيالنهواقىينبسطاألجسامكأ

اولعى



عاأنبمبعضعمةطعافيواخلفواصرئالاالرىلضل
أنذممنومهماألذثداخلممونالذىبالحالمجون
وافالطناوضادالصنوبرةصمورةفىاألذنيدخلالهو

ينعطفالحارحالهوأيضإلنهالرأسفىالذىواأنىهـ

قواختلفواالمحعحقذلثهمنيكونفالرئيىالعضوإلى

بأنواواتججسمالصوتأنبعفهمفرعمهوبهفالصوت
تسمعهلألتايفعلالصولتوأنجسممفعولوقيفاعلكل

ليستالتىواألصواتناتحرالموسيقىنوأطابهوئجق

اللينةالمواضعأويصإلركوالصوتتؤذيناالموسيقىعال

هـىوافألطناطانطائضربالتىا5سةمحلعنهالدجع

كلوينشطاليساقرضيعأصألنهسملشىالصوتأن

أنبعضهمفقمثتمييهفالتمفىواخلفواجعمعمفغيربمعط
بالتقصالرولبحذبوأتهالدماغفىيمونالرئيساخضؤأ

الشىبخارالتتيههواازجةيمسنالشثمأناخرونوزعم
الذوقأنبعضأفزخهويهفالذيقفىواخخلفوام11

الرطببالجوهرالمساقفيارزىاالرطبالجوهربممازجةيهون

8ولوذجةمما



9س

يهونقالذأنآخرونوزمئذاقالذىءالثىنىالذيأ
ينبثالىبالعروقاللسانفىيموناناللدينواليينبالخلخل

واآلفئدةوالألبصارإلمحعآوجعلتعالىاللهبقولالتنممنإليه
علللنايبيغولمثعكرهاعلىوبعثنااطوأسقهذهعلىفحبئسضا

فيهاظرتإذاالعتكولتحاروقديهاثاواليهفيةساركإفى

منزلةإالمموماشأثاوصعوبةأمرهادعظم4خاسرةوترتذ

كانفإنإدرممهاعغالحئنجمزذيناللوالروحالنفسى

ذلكغيرانوإنالصوابفهوحقاقمالواتماهثى

أعلمفالله

ال5حاصرة



التاسعلفصل

ءوفناالدنياوانقفمآالساعةوقياموامموائنالفتنجمرفى

العبثووجوبااللم

إحدانهفياختالفهمبحسبالفصلهذافىلفونضتالناسأناظم
وعلةانتقالبلهيمرتأنأممرابمتدألهأمجرقوابتدانه

االبتداوجوبعلىدثلناوتداالتدااالتداخدوثازجى

ذلكعليهحاثركناشاانحوجوداججمفليمعىولمحواثث

عألدذماجميعأدآخفيهقالصااطمربورودواجبئم

حدثهدديلىوألنخهومسافائهتعناهىعلثاذاالعادث

وتاهذاإلىنهحدثماانقطاععكلىلمحآلقسدأمأ46مم

أضيفلوأذتهااألصمتناهىمنهوحدوثهانصطعوما
برجودنوآئهأمقدارثذازانكبضهحادثيهاإ

غيرااللمكانولوحدوثهقعلتماكانزأالرائدذأصك

تلقاصارلوفاألوسطمنمتاائرالهعنالذالتمتناممط



439

مساحةزأأالعامنورآةظفماآيمنفريعخألفوجط
أحدثلونكدلكذاصككانوانهيديهبينممما

ذلكدةزيابعدالعالميمنلمفرخألفبمقداأجسائاتعالىالمه
لجازاجائقهذاقولوحالزيادةتلكقإطمنهممعاحةزا

فى4االظقلوحتئواشوالدوالثاالسعددفيمثله

لكذبزدبلموسمبىةوداتجةانسانألتمائةالوقتهذا

نوثعبرةالثيرنىوالداتةالدوالتفيوالأحدالناسفى

خروالكافنباتالئلمعي4ىارويابةجإلإلنظرمن

بأتهمحمأنلهلجارزهرهاولمعهاعثفىربيعأيامثظرئتم
ننطرلوكذلكعةالثشىىاليواالجإلهذهفيزادما

ذدلمبائهنطانةمنتوتدوإنسانراةمنتوتدتتخلةإلى

وجودفدكوالفساداإلحالةظاهوهذاشمىوالطانةالواهفى

االنتهاهوجودعاحااالبداووجودالحنصانوجودعلىالريادة

أنزعمومناطوادثاتقطئحعلىحادثبعدثحافىوانقطاع
معلوليالالعفةوجوديجوفيالمعلولأوالصاأاهاآلعأاإلرئ

لمالعالملواليعىولموجوداالعالمأيمنوعرجلاإلرئولوال

ي3ار
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أنزعممنوبينبينكفصلاماضشكوليموجودااإلرئيهن
البارئيمنلماالعاولوالللعلولهوواالرئاهتةاهوالعالم

اعضاللهمأنليعلمموجوداالعالميمنلمئاإللوالوليساضموجو
أالعااخرحدوثفىوالقولطصاتبهوحالنظرأهلعندا

المعلولتفارقالالعفةألنمتناقفقعقةلهاإلرئوأن

القوليلزمماوأدقمحدثأحدهماوقديمقديمفالوكأن

يغقلالأتهزعموإنالمعلولبحدوثفالكاالعقةدوث
الففحةمناطاتملحونهووإنماثمىمنالشىحدوث

أوصنعةهيئةواطادثذلكأشومااطعثعجةمنوالمرهـ

ىاألناطمثبةنفسمنوالالفضةنفسمنمحدث

حدثتوإنمامعدومةوالهيئةههجسدةقدكاتواطشةالفقة

أأنبعدوأوجدهاااخترأتهمعنيعاحقةافاعلهامن
زالطفيتمهشىمنالعرضحدوثجازفإذاخاهنيمن

ليسيقولوناالسمنكشيراأنمعءثىمنالجسمحدوث

هالعثنلمحورنفىفيالنكتةوإثمامجتعةأعراضشكيرالجسم
اسألنلئظهورهحادثيخركانفإنحادثغيرأمأحادث

ول59ال



9عم

فلمويعدالمرادتثتتفقلحادثاكانوإنحادثورال

أنلوجبعرضمغإوالعرضجسممناإجسمووجد

الرطبفياليوجدأنولوجبالبشةوالعرضجسمجدال

والالطلعيخالفماالرةفيوالإفسرهلفيئطعمواللون

ووجودالنواةيخالفماالخلةفىوالالمحةيخالفماالطلعفى

وساثروالطعومالأللوأنتلكحدوثعلدللجمرثاماخالف

تلكتضمنليستواألصاالوإةمنليتالىاتالزيافى

الصيفينكرواأنلقمهمالألعراضواأجوإنأمأ16أصيأخواةا
صرمذاوالنهارسرمدالالليمولطوانياروالواليلآلوالش

يلرمهمالهذاأنزموافإنكذلكوالصيفدائفاوالثمتال

الشصىلنزسوالشاغيبربهاوالليلالعثسلمحورالنهارألن

قؤجعونالإذاكخقيلكذلكوالصيفالبروجبعض

أمرتنيموقأنفيلزعوئعدهااوقرويخبرتماالشعسفىر
منجسمبنفسأوبحغسمهأمرهفقسدهأرادهأوإنساتا

ذالحثيمونانذفهأوهثىعلىخيدهإفاكذلكاألجسام

دائماحامذاذالالأنفيبأوجبجطغيرمننفسه

علىدليلكذوهذااألجسامنلجسموذئهحمدةيموناو



منهاشرىالماماالجواناألجعامغيرواتهااألعراضحدوث

قدالمسثلةوهذهلةالطتم7وافابتداةفلهحادث

قولهموأشاءوالإلاإلتاقانعلىايمابصدرقمرت

شآتواالضورهىالتىاألعراضمنعارتالفلمقديميحوهر

ألتهفاصدكالمفإتهذدكوغإكأعكونوالواطركة

فمامنهارىيانلجازمضىفمااألجامعلىذلكحازلو

ضغوالطولذاتيخراجسامرتناممونوأنيعتقل

والطمرائحةواللونوالوالتريهبتأليفوالكقوال

بالقائمةموجودةمنيةتكونحتىسكونوالحركةوال

اليمرنيغلىمئاإتسانثجدأنلجاذذلكصازولوعرض

والععمنىوالمعودوالعيامالعكوناطركةمنيخلوأنكوعغير
فهذاذلكوغيروالموتواطياةواأللوانواإلراداتوالفعل

قيلبالقوةفيهكامنكذكذاأنزعمفإنالفسادظاهر

أنلفمهنيهاثهزمنإنمنهازلناكامغاهنولمحور
ورأنزعموإنتزللمظاهرةفيهاكوامنهذهيمون

بالقوةعددناالتىالسألضاهذهأنكمافيهبالقوةاكوأمن

ثيالامرجرد



31

ممماوايئهىجمفهىماالقوةهذهعغشئلفيه

أنلقمهفيهاتهازعكمنفيالأمالقوةهذهأيهويئم
القوةلألنظلمظاهرةعددناهاكقهاالتىالعوارضيهون

مااالوالعيانمعهااطةواكالمعلولوهىاالآوالظسر

بعدالشىتحدثكىاهاإذوالثواةواليضةالطفةفىىقى

وأحدزثابعدهحدثتوإتافهليتأثازعموإنالثى
هنتخلوالالجوأهروأنبالخذثأقرفقدمحدث

وإنآوالسالبالئخإلثأقرفقدباطدثأقرومناطوأدث

يوضفأنجائزوغيروفضلهوجوقهبارئحكمةالعالمأنزعم
مأاإلرعلىيجؤزاللقمهلهوض8هجوفىوابطالحكمته4لة

وللصخةبعدوسقمحياةبدموتمنهلشىذصإحداث

هذاكقهفىألنخمنبعدوفبحلحوةبعدوضمعفنهاربد

ذلكمنهشىبمونيسلفالفإنمفوفىاطكعةاطال

يجبفكذلثهفيلضذهوجوددوتوجودهوقتإتحكمة

وقتفيحكمهألنعليههوماعلىالعالمنيمانيهرواأن

ولءلمحل

8لألوجوده



أم

أوأضىإلىحالمنوانحقالهنثماثهوتتدونهوجوفى

لمحةامنلفربيخرفاقطعهثمالثوبالإلنسانفيىل

يشوشهامثماألطعمةامنالأللوانعاصهاويثقحدالماثدةكيئوذ
إطاقاوالأقبهيذاطهواليمونواقكنععيرطباألوئفسدها

نمةبالحواؤالهاجاالإلشأحسنمنهوبلمة

يمونالذممطالوقصفيأاااهذااالرئينقفىأناممرتمأين

عيدنجأناقدبيرقوأنيغمةبالحأولمأنقضه5عببعأه

يلفإقأممالهمعلىمازديالدارهذهصعوىدارفىاالمن
وذلكهبعمدثإالفتاؤهوزالواإلقىبافةاألجسامأن

جئاكانفإنتمرضتاأوجعفايمونأنمنيخلوالالضذ

وجصعرضئاكانوإنيضاذهجمفالجسمهذاحيزيرغلمحتزه

سانأفيثاالجسميمونصالفىفيهيمومجمففيهقعومأن

الضوةإبطالإلىئتطرقوأقدبمجازيهفمقيلصامعدو
الجمصحاأنالمسلمينمنمولمنقولمعأاألجعا

الجمانضقالوجودهلطفيوأنمحلالىتحاخالعرض

8اثنقعه

هيحلل



أل4

وأنبقآثبفقديفىالجسمأنمنهميقولومئوغدمه
لىجدالجمفثأنممنهيقولومنبقااللهمحدثال

بمإنمعنىفاوبعداثانيةاطالفىفائئافيصيرالجمفى

الجسمةوخبرالموليوامرالموقحإةيبهرونوإتمااألجسامفاة

وتديلاألجامباقآمعكونهتحخيركوهذاكذواالر

ونارجتةمنهايمونأخرىتبئيةإلهبتعتهاوتقضصورها

أشانىتحالفمكتاوإنالدارهذهصبيلخالفعلىودار
يؤشيمفمااألركاننىوالفسافىاالحمالليثاهدونوقدمنها

وأبعاضمهاأجزائهافىزممستموأجزآثاكماكتياثافيالقسادإشاعة

الئذدمنئذةبدلإلنقاضموجةااللمطبيةيمونوأن

فئماأقعىبلغإذاآقثلكاإلنسانهيأةإليهإةمنييروالتف

جسددمننرعقيوطقعاصمرهتفرقعتبلوغهفىطيشه

فيكونآخرضربعلطذلكبدأجزاويتركبثمطهب

انتقضمدتهأفعىبئإذاالتزلعبهذاعلىأاأاكذلك

فلنتاونقس

ذللنية

داكهلىالحم01

16لق01
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أعظمفيمكمبلونارجتةمثهيمونأخرىهإةإلوانتب

ورجوعهخوورثمذاتهوعدآأالعافثاإجازةوهوهذاهن
لهجبالذىهوعتسهطحومموتوقينهذلكبعد

فتأثهجوبمنتجائهوجوبموجبلإذاكانذلك

نقوللألتامذهاعلايصغالهذاأنزعوافإنبطبه

ذلكوصالينهاوانحأللماألركانااهذهمناألجسامبتيهب

المحيولىمنعاثتلالالمرتهحةيرغاتالألسمنالألركان

وقد3هملىنغععمناقضيهميمونأنالوأجودقيل

صخةوجوبذلكفسادوفىالهيولقمذهبهمفسادأريثاآ
االنحالللهنكممغيرحدثحمالألجسامبخذثالتعول

وبعطلفنىإذاوالبطالنتالشىالحالالإلىوالعوداصدثوروا

أفونهوبلكابتعداثهخفقأعادهلن

تحماعلىالعالمالقدمائغنامنقالمنبهى

هوالموجوداتمداأنالملطىاالشهيدوصزعماافلوطرخس
إلىلىجعدوطاكلينتهىوإليهلهثايةالالذى

الواهوإتالموجهمبدأدىمادالقوان8كانعنهالذى

كيالاكلرطوض80مكعالمهـكيهةكأمأكه



مالعالنيموالهوالروحقاليخلوإلهاكلكاننه
وانمتواطماقوفألواحدمعتىعلىئقاالقالهوشوالروح

أترواحدهوقآلشيخلاصهوإءالماالمدأىالملطىليس

عنوخكئإلهروجعخالهوأوكانواواقااللمفساد

وانهذاتهيموواللهيمونأالعادىكاناثهالثاغورس

وإمامجتمجسئمخسوسلسألتهففاصدالطيةيتلمنإقا
عليهحكمواتوهوالاسديرفغوحفظهاللهسياتمن

كذلكاللهسدهالأنوأصازواطبطيتلهنبالفساد

بخالفهوردبراطأنإتألذلكئحيزونهلمحأالمسلمون

الذكطالمتعلاطرفيالفساد4ىفإتهأرصطاطاليسوأما

باكونيضوأهتأزثممنهمجماعةعنوخالكىالقرمنللظتحت

زوجوااطدثآابحدعلىالدللمنوهذاكقهساداوا

إبطالفييمخامناححبئوفدمذهبهممنانتهآنه
المايزمنلهائدوالاألربئاالسطقمتاتمنائهالعالم

سمبوخافيهااألرنمالطإخمنمجموحاإلنسانكعاواالنحالل

ملىيطالنيقولنمفالئثزبةوأضأوفضآئههالكه
تعوفىحتئامزابهمابعدوتبايعهعاماافتراوجوازنا3سوامعري



1

بالثوالتفيقولوناطرانيةاوأمريمغثصاشبالصلماكانا

تمونيناز3غهرأالعافينجنىمقويهفأدرىوالوالعقاب
هوالومنلماقهافاألطنجدثوصودونوهرمس4اغثاديموقإل

ئقرونالمجوسمنكثيروالبثأالعابضنايقولكاقمن

انقضىاذاأتهفارسلمجوسبعفغبرفىوخوالثشوربالبث

والعشالاكذارتفعهرمزإلطاألمروأنضىاهرمنئلك

روحانئينمكاطلقوصارواكراهةوالسقموالموتوالظلمة
مذاهصأعرفوالدانمهـنوسدانمتاضفىاصدينضاباقين

إذايقولمممبعضدعثوكلمتهـبم3أراثاختألفوالردقم
وغاضتالجإل3وفيتتابخومتساقطتاصفتسعةأللعاقمتا

هائلةبصفاتكذاوصاركذاالمياه

قرلممأناعلماالبهذانىا5ضاباهلقولجمر

كونأالعاوفحاالدنانقضاوفىسوآالسإلسالمأهلوقول

خألقاالوالعقابالوابمنأالجزووجوبوالحسابالبث

اال09اعياديموسىةمكاالهنعبماهككاعممثنحناطط05اث

51ثالأصلفأ4

ا59وفئت



9

الهودوأجمتالحأويلجمسةمنوقعالصفاتمنشىفى

ياجوزمانفىمحالةالجاوأتهبعذلمجىأالمسيحأن

ابلكأرمخهمفرقةفزممتذلكيعدواخعلفواوماجوج

ئلكأنآخروقوزعمحوراافىئضفخثمسشةألفيمون

وقدكازسنةوتععونوخمهسنعةومائاسشطألفالمسيح

أزدزجموبأوالنشوربافييومنونالعربمشرمنيركح

بنهيحةخيقولوفيهعليهالمجشرقبرهأعامطعحهغقرتمن

املأحالفقصىالألشتم

فسإتفىأفتكنإتاشعثيا

خنقكميعثزأباكتريهنال

اصاصبيرعلىأخاكوأخحل

مطيةجمت30ماقدولعل

أقردثالوصيةأخاهإلطوصيلثا

وئنكعثيذنناعلىئخرتي

أقرتثهوإتهيثةا8ويقى

ئزكئواقيلاذاأزكئهاالخئنرق

أهلواتبعالحتبقرأدقالصلتأببنأمقعهوكان
يطأبسوهوقولايماب

مثيالحزنة

هحولقىهامههلهاهعنهعاألصلفىبهذا
18ثههالكهمحعالامحلالكاعه
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ساكهمأمرعلهمراثواالس

ميخئهنمنصاراهنميفتههأياتم

إلبمتالراكاصاكدوههم

ايفتايقولوهو
ئه6ثدأمم

رقرأئخترواآقتويخاينمويوتم

غكأنالداعىمعصعتهسقيها

خررمستوبحعيدوأبرزوا

ئخدئحجهماباتذىوخويعبوا

بمبعةرافيفرخفشفئم

ايهخعمماحمنخزانهايتول

تؤواسادةفأحانتابلىقالوا

ماكئماللهعذابآمكثواقتالوا

بهيبرحوالعشعئمفذاك

اياناللإلينقانالفكلهم

وترباناودالهواكاننين

دشقاناإفيباكوتوأرطوه

أبيط

زالخينفغالإذالتفاقيوتم

رتنتألريخزقشةفىآلجرادرخل

ئرواقييزانوالمألغرسقوأنزل

ئعحجرالمجمذاكمثلوفىمنهم

ألقرتأؤاهئمعفمواداخرون

ئثزدتكغمنجابهغحينألغ

وأنغئراليثنمذاطولعرنا

وألئغرواألغالل4ألالصألإ

نجرواوانمحعخواواناثمامحلوك

أبهرمنبتهىوالبرمثهامضىوالدنمدةلىتجاماجمي

الحمماهثدنهلءعولالرتالدت

اله03جراد

ال



لماويمون4عددمضىلمايمونأنأنكرهوانزثاةالعالمبتداة

وفمادةالألولىاطركةاالنيةاطركةأنوزعمأتدبئ
فىزوىكفايةيهماالمقالةهذهعلىالنقضمنمضى

كلآلخرةالآايامنايامبعةععلىالدنياوضع4اأنإطبر

خسونوزوىايامسمةوزوىأيامثمانةوذوىصنافأيوآ
ماهذاشةألفوخمسونضةألفمائةوزوىجمىهما

أقالعاسنئفىالألرضأهلاختالفوأماالمععلمونرواه

ةفشىوالمراناتاالجتماعاتمنفيهيقحهالمحيةوالطةاكثرة

القرانالفكتابفيالمئرئالمهعدابنجمروفدوصائهيطول

أصملأناذعهاالذيئوالهندالشدأؤلهميرقحمسنوذ

وأدوارهم3إعاسنئعددوأنأصحلهممنمأخوذفرقةص
وهذاسنةأالفأألفوععثعرونوثلمائةألفألضألفأربعة

جبهزتاألشابأالثاقهواعممحمحم5555555رحمه

سنةألفوثلحإنوانثينألفمائةأربععاإ3يئجعلواي
دواالسندمنجزألفعشرةكهجزثالفرفةهذهوشو

وخمسةماثسةعالمهنمسنئجعلواالصينأهلالرابعصنفوا

ول3اعدده5الرجيص01
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عثرةربوةقيرغمرونصفربوةوثلصنوةليوسبين

ألفمانةوبعألفألفالمدإرسثئيحونضةاالف
أشفروأربعةسنةوثألثينثا3وثامائةوثمانىألفالونوثا

إصهنواالهدمنبهيربابلوأهلالفرسالحاموالصنف

اليئونوهذهسنةأيفوستينثالثمائةعالممصنئجعلوا3

وثثونسضةخرحعشردعلىهياوإذاالفلثهإصدرجناصة

ألنأالنلثهبهيعاالتةاكوكبيقطعمامقدارصعةألف
قالشةفاصئالثةفىهـجكليقطحالثابحةا3ساي

اطعلمندفيقةأذلفيالعالمصنةنصفقالطوفانووقع

عندهيمحفوطاأصآرالعنةهذهوجعلواعيهالعلمألفعلعت

يانوالذوالدهور511ثأللزمانالمغيرةاأللوفينئوعتوه
وزوالوعارةخرابهنالعالمقالعظيمةواالحداثوالملل

منقإجارمنوارصطاطاليافالطنرهذماعلىملك

تأؤيرهليئأاألحداثهذهأنلويقطقالاليرناتيإن

كانوأقههذاوصتاإلىأالعاايام4اظقأولمذفدئما

وظكياتوأوعارأتومماكنواثاروظقكثيرةاممآهاف

اسأثكوتثالثممم9محاءلثهااللأمأكالكلا



والذخالقالعطاعفىالحلقهذاخالفعلىوخألثفأمألك
لقالمارةيثصلقدكانواتهوالمعامالتقرالماواكعسب

ولغاتيمةبخمآتحلمعينقطعالفراخألوفالموإضعبعض
فئدرىالمماذثوغيروصمغرهاالقاماتوطولغرية

والهداتوالزالزلوالرجفاتالطهسفانالثأبادهبمقدواتهكان
أهلمثهانحشرالذىآعاالظهقثموالعواصعفانواليم

التىوالسألجبالاألهمتلكبعدوفيهمنهنحنالذىأالعاهذا

الألالرهنالعلوموعقمهالمهإتأليهمصصوالعددهميعلمال

كآكالاألعئمااعوعتمتعالي4تولىوذلكمنليةوالمالعاويه
إتاهااللهبتريهبأالعافىالمونرةاطائرةاكوبرأسما

وبتننحذرهمواللالشدةمنذريتهينالمافعلماثماكذا

تحدثالىالباليامنوتختعمواهاإلأؤؤاحتئاالفةمواضمعلهم

وقدفالالفسادوجوهمنذاكوغيروالماالخارمناألركانفى

آمفبلصلعمالنبئادرقاخنوخوهوالهرامسةسهركان
االصعكندرتةإليعأواأإغلىاالحعيديترلوكانطويلفيمان

والنإتواليرانالطوفانأشدهعوقدالفرقمنبهاليصموا

أفى09اقرا



أل4

تعالىاالكنبكمابهفىوجدتذهمرةيخرواطيوان

واشنتهأوأإنواذصصكآءشىوأخأصدثاالرسلوأخبار

مفاففهوالأوإقابهقلضااكخابوأهلأاإلسألأهلرواية

واالجئاعاتالقراناتجماتورثماقالواإلمنالجوازحدإلط

والمغاوزمفاوزصوراجعلصحتئاطرإبوعارةالعمرانخرابفى

اقفقاعالفصارتواؤثاروعيوبئوابارفيئضىورتجاظلمجوزا
مأهرلةمسكؤلةفعارتومإهعيرنفرابانبعورئما7خال

وكرينكرمذةفيالئرىمابطالبئحكمانينغىوال

نالونانيانوبالدأالشابينالمفاوزفييرىامماركاونالنة

والماوايخواناإلتفيهالمعدوماطرابوالنيانالعادئةالألالر

فيهاوماجمستانمفازةفبلياقبالعاإقدفىنشاهدهماثم

عراقأيخاورسمائيئوالدكاكينوالقرىوالئدنالنياناثارمن

اقاعامرةالمفاوزكانتهذهأنالمجوصبعفقعلىوقرأقال

يونالعتلكعورثالئقكلافراسيابوأنجمستانمنيهاعلحارئا

ويعبستضهـارئحيرةززهإلوسارعنهاالمآاناقطعحئئكبسها

حممثعهاكلهاهـةهصققتمالىمول
لمبما3غور



الزماننىالمجازكانتباديةأنالئقفعابنهـوذلمفازة

مطردةوأنيازاجاريةوعيوتااكنووفرىضإغاكقهااألؤل

صارتئثمفنالفيهتجرىطاعماابئذلكبعدصعارتثم
تلفيخوالكالألحوالهاحكللاختلففيئدرىواليأبعتاقفرا

تالىاللهإتال

ماعلىهذاةيوهاإلىادآثلدنمناالتأريخدبهر

منتهبنوهبعنزويناالألخإرأهلكتفى4601ألدوجدناه

يوآصننجعلأيامسحةفىالماواتضاقاال4ئالافه

وإفئوصتمائةسنةألفستةثاخلصوقدشةأفطنها

عدوروىتاواألنبالمدوكمنفيههاكانزمانكآلألعرف

ألفعاشأادأأنالمعارفكتابفىدقيبنبنمسلمبنافى
واثنالتسنةوماثآسةألفوالطوفانموقهيايئوكانسئة

هالواريخأنمممححاءأزه3أههكمث9سهأعأه
ماأءأاك

أولهأثاهالسالمعليه
دفىم4الكعمة

اهأمهثم4اسأثاه5اكالاانثنالالححم4اسععة0319

قيبةابىاللهعد5ةتيبئاللهعد

الاهنسماثاهالئعالمعل
اول
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وحمسمونثلحمائةنوحموتاوبايئالطوفاقوبينسنةواربعون

واربعوناسنةومائتاعسنألفالغمواوهيمزحوبينثسثة

وداودموطىوببنسثةمائةتسعوموساوهيموبينسثة
وبينسنةومائتاسنةألفوعيمعىداودوجمقستةمائةكس

منفكانشةوعشرونسنةاستمائةفىصملعمومحتدعيسى

وفياااأعاائةوثمالةسنةةألفسمعةصلعممحثدإلادآد

آدآهبرطمنناتهقالبهصرداذابنقأريختابك
ومنسنةوخمسونوستشةائضاوألفانالطوفانإل

كرمنخلتشةونالثينائىعمابرهيممولدإلىالطوفان

اا9لهاهحه3

الل9هالثة95ع

رءالف

طهال9ولعةكمعحلمه

ومايةالف

ءهاجمعايئعيهموصالمهاللهكعلوات

7محماذ9الثةكه

افيكون

8اساالف01

51إس3سنةانس5إثثلاءاأم5أيمعألأثأ34االلأك

ناليألثهايكمااله4هـموللعالاساثعلاللكحمعككيأللموالهاحثثثنعهه

الثادأم2العكاس4امهه4اهطهفاأل
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مائةخمسمصرمناسرايلبنىخروجعندوذلكموصى

سلمانكملىمنأرجشةإلمخروبهمومنسنةوخسون
وسمتسماثةالققإلسبيتءببناابتدائهومتوذلك

سعغاإلسكندرملكإلىالمقدسبيصناومنسنةوقوثال

مولدإلىاإلسكعدوملكومنسثةعشروسبعسثةمائة

إلىالمسغمولدوكهسعةوستوقوسغماثهثالثالمععغ

المجوةوهنسنعةوصسونوأربعمانةضصثلقتمالنبئلمجرة

بمبةفذلكدةونلوخسالينضسثةوهوهذالىمناإلى

اخعإركتابفىوأضبنثصنةعثعروضماشةعوأراالف

وخسونوتسثةألناوالطوفانادأبايئكانقالزفي

وأريعونوثالثسنةمائةتسعوابرهيمنوحبينوكانسن

وبستةاوسبعونوصتماثةخسومودمىابرميموبينصعة

وشاللسليمانوببنسنةوثمانونواحدىستمائةوسلمانموصى

ومحتدوعععىسوبينسنةوصعونمائتانصدوبينوفارس

صققمافبئمولدومنصنةوتعونوثمانمانةضضتفتم

ألفوكرإدأسنةوستونوخسمائةاربعهذايومثاإلي

وفىسنهولسحونهاثةولسعآالفسبهفذلكسنه



أة

كانقالبميربنيوشععههـويهفماامحقبنمحمدرواية

ألفإيرهبمإلىنوحومنصنةوماثتاألفنوحإليادأمن

خسموسىإلىابرهيمومنسثةوأربعوقثئتانواوماثة
مائةشاودضإلىموسىنوسثةوسونوخمسمانة

وخسونوئلثمانةألفعيمىإلىداودومنمنةوشونوتسصع

خمسذلكهسنةسثمائةصققتمعتدالىعيعمىومنسنة

غرآدمئذهوىيشةوعثرونوستمائةوأربعاالف

التنبمأهلبعضىتبقىورأتصحلعمالثبئوتأريخ
وثلمائةخمسينصعنةأؤلإلىاأللللواريخبهروا511لهمأه

الدموستينماثةوسغاالفععتبخةضلقمالبئلمجرة

اربعةعنةعمنوحلمولدونلثافةوصعيناالفخسةةععنعي

نوحلنرقئا2وعشرونوثاثةوئلثانةوسعينوأربعةاالف

سنةغتمألبرهيممائةوأربعوأربعينوكأألفثثةسنةعم

وثفثألفسنةعتملموسمانةوتعوتسعان3وأرخألفايئ

ول59بين

هولواشان

8كاة4االهصمانةما
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انجتوستماثةوشينألىسثةالقرنايئلذىنوماثبينوس

المجسطىصاحبلطلميوسوماثينوثمانينوضأيفسنةنصر

االفستةئملعيمىمانةوتسعوسنينوثمانالفسنة
ثمانستةالمجمملوكشمهريارآجمربنليزدجردوثلثإنوثلمائة

وخرجتالنشوالذالذاوفيهتجالللفيلماثوأربع

السنةهذهمنيوآأؤلإلىاطملهفىدفيقةأولمنكبابم

وعشرونواحدألفألفوأربعوتوتسعةوثلحمائةألفالفألفا

يوتاوخسونعةفأووثلمائةسنةوخعونمانةوتسعألفا

وتيخرهيعلمالواحكمأعلمواللهوثوالتدقيقةعشرواحدى

كانقالرضهعتاسابئعنعكرمةعنفتادهعنهامروى

ويالاطنمنشريعةعلىكآثمفرونعشرةنوحوبينادمبين

ونوحادأبينكانالواقدىفىوروىالأللةواحدةأتالناسن

ونفرعشرةيموابرهنوحوبينشةمانةوالقرنوننقعثرة

بينكانفالوهبوشوىقرئاععثرونوموقأابرصنوب

رواهماهذاائاثالثونومجمدابرهيموبينائعثرةونوحادم
الرواياتفإنوالمجومىالفرسوأتاخاباصلوأهـالمسامونه

قىمملهلهملعنهالذصلة



صاسانبنىملكانقضآمنأنبعفبمفيفنىنحضلفةم

أيأاتاوخسةأشفوعشرةسنةوأربعونوأربعشآالفربعة
الطوفالبعدهوشكعناطسابهذامحسبمنومنهم

وازاعصئنكانالهمويرءصجومرثعنلمجسبمنونهـم
أبعفيىعنوخكىادآابئهوقولصموبعدمهمنتادم

االألرءملكواملوكريرلزردشتجمطقرأقىأتهثم

وفمواموالهمرفابهمالناسملمكرفئمنمهوششكفبل
المهكتابفيالفليسواحكممأعلوالمههاقافوثهمرقى

لىجبماصملعمتتناعنالصادقاطبرفيوالأيدينافيالذى
كأالروايةإفألفليسئهءبعثىايتإناويوجىعليهالقطع

والملممنماممكنهوماوإجازةتتجة

أهلرواهفماغتممحضدأمةمددوأاعاامنبقىمادجم
أنعتاسابئعنإدرقبن4ابروىاألخإر

نلثاثةاصرانيلبىعمراألفةهذهعرإنماقالصلعمالنى

المنعموعدوالالياالماقيصيهمأنقبلالراوىفالسثة
انوئثستجاسابنيلقأالهئةمنفيهماومعثقةغئر

11همنلمؤا



زيادةسثةثلماثةجمرمجونأنعتاسابنعنالروايةاتص

زاداسرائيلبنىكربأنالعلهرإحاطةالروايةنفسمنليى

الئتىيمونفالطعتمأتهأيضاوروىباضعافهاثلحمائةعلى
اضنفافىالروايةوهذهصنةمائةضىمقدارهيوآيصف

الرازىجعنرأبووروىلمقألأاألولىبدونليعسثوهياوا

واكصواكرآلمفىقعبالاقهاتبنالربيععنأبيهعن
فىوهوإتألحرفمنهاماورالأواثلفىالقالحروفوصائر

عليهلعاتلىأخطبحمآبنأنامماجماروايةوفيقوممدته

أنحلماأعلئمفإفىادقاعتكنإنقالآلتمصمققتمالنبى
الجتلحسابمنسنهوسعونإحدىوهوالهمنينمئامائه

لهيفقالاخروحروفاواكرواكصاكرظعتمالبئلجهفتال

يعلمومافنزلكآذلكلهيجمعلعآئدريكمابضهم
فإنالألتةهذهأجلثىمنتيعنىإكلبئقالاللهاتالقأويى

اطرشىنصرابووحدثنىباطلفيهاطدقربةالروايت

كتابفىاألوائلقرأكتبنوالصععدمنقريةفرخوط

مهـهمناهلمهعناهحكعككاجلةاولثاطل

يه3بفرخوط
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بالسيفهموفخآصنةألفنسعممحمدأتةبقآلمسطوزاانيال
قاؤهافاألتةهذهأحستإنكخابنطوجدثبعضهموقال

وأجمعواسنةخمعمائةنجقاوهااستاتوإنسنةألف

إنحت3نهايةمنلهاوالئداألمماخرافالمةهذهأن
ثئشتالاتهلعمالثئعناطبروختجلهماألمم

تعالىاللهقالوالوشحطىبسئابتهوأشاركماتينوالساعة

بغخةإقألتأتيمملوقالقريىالساعةلمحآبعريكفيوما
كلهدونبعلمهاواصتأثروتربهافأخفاهاهواتألبايعلالوخال

منبسأعلمالمسئولماقالعمجبريلصلعمالنبئسألولما
وجبريلنفسهعنصلعمالنبئفأخبرصمدقتفالالسائل

جبريلىذلكفىوصدقهذلكمنصايعلمانالانهما

بعلمصرخفقدولممنثامامضىلميعلمأتهادكأفن

أنفيذهبأنإقأليب3آلاامباداعنءئهاللهطوىما

أاهبرطابتداوهاالهذدمنمذةسنةاالفسبةجعل

هوكائنبماأبملم4الدثمضةاالفسبعةابتدآ8اوهاوانقف
هووماادأفلانمااحديعامالإذمذهبذافبعد
عنوزوىوتعالىتإركانلهآإالعامذاانقضابعدئنط
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ونألثمينمنةثلمائةألمةأاهذهيطعمقالممربناأ14جمدء

ينقضىثميوماوثالثينثزاوثالثينسضة

بنحدثنامحمداثماوعلمالساعةراطافيتجآمابم

عنزيدبنحئادحدنناالعرارموسىبنعرحدننايناط

قالرضهدالخذرىصعبأبعننصركأبعنزيدبنعلى

يدعفلمخطيمافابمثمالعصرصالةصلعمالمهرصولبناال
حفظهقنصطهبه5رإلألختةةالقيايومإلييمونشعيا

وجعلف7آخرهفىقالطويلصحدفىنعيةقنونيعتة

يرتلم8اتهاتسألشفقالةفىمنهابقىهلطىاإلىنلتفص

أن4اطسنعنوزويناةهذايومكممنبتىإتألكماالدتمن

اولاألحلفىبهذامماعككأهولهمهـع
اولالثعهثةلمح

8الهعسمس55م51الهنلم4ثه9أجحأماهفىفطع361وىر

4الحذلضغابا

8لساالعةآقيا

أسااخبر

هاعآخرهفىطوبلواطديث
هوللهاكعةثءأ

لسوروى

ركغهماطابىاالأبنعليبن



فبعثواغذواخاسراكقوأوتملكمثلىإنمافالصلعملتبئ

شقهيأنىاطيلىبنواصىهوإذامفارفلتالهم4زبئة
الماكةوانصععإحاهياالوكبثوبهظعايهاالىالعدؤ

اكتابهذاشرطةمنيىالهواعامإليهمهتسققدت

بفطهورهامستغنيةعاتههـالئاناألخبارىحوالألسانيدروأية

يقدقدئتمانتقولتنظرناللهاتقوتعالاللهقالالسندعن

حذيافةلعنضريمةأبعنالطفيلألىحديثإبالهذاومئ

نحنصحلعماللهرصمولعليناأشرفقال541ثأصاصداابن

اياتعشرهتكونحئئتقومالإثااافقالالساعة8نتذممر

رية5ريه

8لجل01

ثدو4نلمةم33أكه34كظم4

لمدمتقنى

آلندالهافى

االثكيثملهاصهح9ال9اأها4ثاوش

لمهعهارفى

لمءنذكر

دهءأكمأداهدتلهاة5نجم
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وطلوحعيمىولوقىوماجهجوياجوجاررتجالواالدخانفدبهر

وخسفبالمشرقخفخسونجاتوثالثمنربهاهنالشمى

عدنقعهننارذلكواخالعربهـةيئوخعمفبالمغرب

ثوراحتفاغدواالنارغدتفيقالالمحثراليالناستعوق

بنيدسعحدسطمثهعحقطماولها3وتغدوادتروحوافروحوا

قالصقفعمإلنىأنعيابطاابىبنعلىعنالمستب
7اتخذواإذا8البالهاحلخصلةعمئرضاهتىعمقت01فإذا

الديئيرلهوالتعآممفرتاوالربهوهمفنتاواالمانةدؤلالمفانم
4أباهوأفعىضإليقهوأدثاتهوعصىامراتالرجلوأطاع

ولعنلأطماالهك

هأالهاهـلنارا

لمدموتروحوتندو

لمسوروى

هأعنهاللهخممىش

هولاذا

8تخذ01

هعالعلمتعلم
هثا4الع64لمح

5صأثا15اوأت



4واكرأمأرذالقوأزعيموكانالمساجدفىالألصواثارتفعت
الحمورشثبتوالمعازفالقيانوظهرتشرةخافةالرخل

ذلكعدفتوقعواتاآمةالسا4هذهاخرلعنوواطرولعش

ععنعرابنحديثوفأوقذقاثومسوخسفاحمرأمرجم

أمرالدينعنيهألهالنبئاقىلئاجبريلأترر

المائلمنبهاطبأعليتالمعمثولماقالاالعةمتىفقال

الضاةزىوأترئتهااألتةتيذانقالإتازاثافاقال

وفىصدقتقالاليانفيقطاولون3والغاتةالعراة

قالضقفقتمالبئأنعرأعغاطضرمأخرةأبىحديث
إليفيهاهوكاننماوإلىإلهاأظروأناالدتإذرفعاللهإن

اامكراو

اوفرقا

ولعحهال4مة9

ولجبريللهاثلهامماالالمع

لأثاالهأضها
لعثاعععهةلم

7اعامارتاما

هاثللاالهرعاه

8ولولامعمهفىاع

اول6ممالكههثهحنالهاو9اطاههمث

أ
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لئهحآله4االمنحلتانهذهكنئإلطأننطركاالتعإمةيوم

والسقيافئالهايثقىةخروجخبر4ومندتحبهبختينحلىكال

وخروجومابرجوياجوجوالدتجالواطشةوايركانمآوالؤ

منذالحثبعدرذماصمالضورتاوخوالدخانالداتجة

ئوزذبماالإلنسانصدريضيقأنيبئليالألخرةأحوال

آذلكألن4لىئروىأوالألخإرهذهمثلهقهعل

هظثفيصدقآسحاالرجليظنأنجازوإفاجائرفأمت

محمأوكألمهبوفاقفيقغبشىويضكقمركانتهخفوبكن
رأيهفىفيوشدرأياهـىاوحصمهفيمغاطسابثةجمن
لهفيوجدالروحبقوةيويدأومنامهفىأوهإلتخملأو

منبهبرفيمايمبائصمحوزأدفاللهدثفياتصديق

4مذا

بهمهلكملكهـطال4ثاسثا35

ريأللحه9ال42ول3ع

نخة

6ط9لماة5اال4ااثاثامصنأك4الءوحلدوعجمىم3إؤولو
مغربهامناصصا5هاىكطالط4اجمعجالطإلالاعااالا

اثابهاكل

اكملخعية

2الثثيا
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رجةعنالبرةدرجةبؤخرحال4ايةؤوالنحاالوجهة

ماكأقالبتينالمتحاوتالظاهرالغلطوجودمعباصناه

يديهابينهنالعإطليأتيهاآللتى01ؤخدهاالنبزةإثألبهرنا

دشواقباإلسالمترونالمستيمونأنإئألالقهئمظنمامنوال
اوثصذبثاطدثفىادحدهاوفوإحشيرمسااألخبار

النفسقودعامحأالألشأعوزوينالمستعانالمهواالقردالئل

وجوبمعرفةعلهاالفلبوحشالرواياتهذهقولإل

سجوفىالعقلفىممتشعهوماوجوازكوناألنيآاوضذقالبزة

ماتيقةأفتسابقهغيرمنالوإلمجادهأالعاخذثعلىالداللة

ءوالسطمذلثهبعدعليههـدماقلحدكطلمصناه
الرهرروايةفىالقمانتجرفىواكواننتنالثجمر

قالالكأهالمانبئحذهةعنلاطوالفىإدريىألىعن

القيامةلىمإليكانشةنفتنةلبالناسأعلئمأنا

لال5ايةو

6168ايااثكهل

هـلمة3طوالفى01

للذ01

هالول9مكعدثلم03



3شياذلكفىثإلىأصصققمالمهارسوليهونأق4لىما

شالفتنعنفيهأنامجلعحدثوكتهغيرى4هحدبجمختلم

7كأببمالرفطأولثذفذهبيهإرونهامفارصمنهايمونالتى
كرزعنعروةعغالقهرئعنصبنةابنحديثوفىعرى

إنآءاواكآلربئفقالفتنماجمرصلعمالنبئأنعلقمةانجأ
أساوذخعفهايعوزنالبيدهمحتدمقوالذىفقالاآل4آهش

إذااطحةاألشؤذالرهرئقالبعضرقاببعضكبميضرب
الناسكانحذهةفالتنتصبئمرأسعهاترفعثمترتزثشت
الرنههأسأيطبهثراطعنلتغصالذدسوليسألون
جاهلتةإتاكتاقاللهرصوليافقلتئدكنىأننحافة

قالشرمنالحيربدلاطيربهذااللهجاهوقدوشر

صب

هلملى

صيا01

جما

هلوالفاكوانن

عالهثا5كهد03

المه9سكالحةمهلس3ء

برر



أبوابعلكاهيتنينابألعاييهئمونجلدتنامندخنوفيهعم

عنمسلمبغالولدعنضيمرواهفماانخموهأطاعوءمنجهتم
عغاطوالنىادريعأبىعنالذعدبنبمعرعنجاأب

عنعررةعنالرهرئعنغتيةابنروايةونرضهحذيفة

مويألرىإفيفقالىاطمعاىصفققتماخبئاأشعرففالاسامة
نيمحذئناأرىمازونفهلالقطركواقعبيومميخاللالفتن

العاقيأبىعندةألىعندءلمةتدمححدئناحتادابن

عدامصالهرمزانماليتوجدناقتسترتلماقال

نحعالهقالثئحعفماانيالفىهوريقالسرعلىثرأكط

فشسةكعبإلفأرسلقرأتالعربأؤلفأناكرإلى

أأحدثاالقيامةلىمإلىافتنمنيعنىهوكائنمافيهبالعربية

بنحمزةعنالمذربنارطاةعنالقدوسدعبعننعيم

بايئقالعليهاللهعلىالننأننفيلبنسلةعنحييب

أأحدثناالرإلزلصنواتوبعدهثمديدئوتانالساعةىيلى

3جبربنالرحننعدعنصمفوانعنبقيةعننعيم
مهـهنيهلعون

8ال5تثتر

اهأ51كهمعثيهعةنعمامثدكثنثكدثهكهكهععهل



61

ايتةرسول3لمطتالقالىاوألصكمالىبخهعوفأعن

فساشبكيتدموقآولهنالساعةيدىبايئصتآاعذذصققع

والحانةاحدىلقالثمةئعمكتىصغققماآلرععولجعلحتئ
انقفييموقموتانوالثالثة8اشتان7نلالتفإلسيتغ

فىيمونعةفمنةوالرإبخةاثالثقلثالعتمكلعاض
هدفهسةواطا31دلختهإتىالعربفىاثبنتذفيالامتى

لمسوعن

لمص3عنهالدركمى

داماه9ثاعحثةث

4س21ة5كعلىق

يحعكبنى

هلمنحالهاهلعفقطتاحلىقل

57قالعشهه74رحالثاأطحطاولالمكثنه

8ءاهولممقلققلت

فىلمالننمبهعتاص
51تالتةاثاللمااصكأفقلت

فى3ممون

5ل3بيتا

ءاأأفقلتةأدقل
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3فمابلوبممإليكمثيعيروقئمفرالألصبنىوبيناإالعربأبين
أحدكمئعطىحتئمفيالماليضيفوالسادسةضقل

عنغييةأبىعننعيمأأحدثناافيت8الديخارالمائة

تخياربعإلصالمأافىيقولحذيفةعنصحآعنضامرعنأفىمجا

حدثنائعيمأحذنناالظلمةلاالرفاضالدثياإلالراجمةثمتععت

الشعبىعناطنبنالرحمنعدعنالقطانيدسعبنسيى

أربعأتتىفىيمونصتلقماتهاوسولقالقالالمهاعدعن
فيهايفرجفتنةكونانهوروىافنآاالرابعةفييمونفتن

عبلةأبىبئابرهيمعنحمقهعننعيمأأحدنشالالرعقول
العصافيرأخألقأخالقهمفوأعل7تقومالساعةأدتبلننىفال

أبيهعنالسلماقابنعناطارثبنمحتدعنشيمأحدئنا

ةلمه

8ييرون3يرون

د3تلوفيية

المنيرالدممن

لء3أستةستقلفيس

ي15أااأاكان4م5اسكه

7هـهألقوآ



التقومعالقهصقىاللهرسولفسالقالعرابنن

تهيمأليلودذلثفقولاحبهعبربقالرجليئحتئالعمهاعة

ةأبيهعنادريسأبعنانعيمأأحدثخاالفقنهنيلقىلما

اؤلصنققماللهرسولقالقالةهرأبعنكد1
روايةوفاثرهمعلىالعربثمحاتأفارسهالئحاسافط

عتاسابنعغةطالبألىبنعاىعنلحصبنمعاوية

أهلأقىالشومطمستفإذاالهمالألهلامانالشومفال
أمحالبأقذهبثفإذحابىألأمانوأناه7يوعدونماالسط

أقىأمحابىذهتفإذافيألةأساقابىواصصلىعدونما

االههاثضمههههمحيأهةاكمأالثفثيثاكههةلها4ك

اطا011

ةسوش

ه531جد

هأغهعاعنهاللهرحنهه

فىكهةول8ههلمةا

هامنههأكهافهرضى

7الهـسعللىن

ههالمامعط8صلحمالهرصلينى



6مه

الجال3ئسفتفاذاثلألرضأمانوالجإليوعدونمااامتى

عتاسابنعنعطئانرواهـوقدجمدوقماالألرضأهلأنى

بناللهعبدورواهولصملعمأضبىاعن5خايألبغ4وس
النبئعنءلحةالىبغلىعنشوقةمحتدكعنالمبارك

اطالنقثيرإرعلىإلألالساعةتقومالقالائهالقتمض

ثمإيثيقعولالهائمتسافذالطريقظهرعلىونتساف
الساعةتقوأالالعاليةاابووأخبرثالطريقعننحيتصرهلو

فالنحدثئئأثوقولواألسواقايقاطذإبليسبمثىحتئ

هالمسكههثصطنأ4هثكمأهةكحعاهـكعه

8هاسعاألألهل

قتاث

املها

روىو

هلمهامأامعنهماللهرضى
7فىمحه9هالح

ثر01

المة9ال94لم

5مااللالابىةلمهابىروايةوق

لطرق01

8ولموله



التفسيرأهلبعفىوفالاكذابمذاععاللهرسولن

والعانأميةبنىيلكوالميم3بحاطآأنعسقختمفى
مضى6قدمساالماقهذهفندسمانيةوالسإنعتاصية

ئنمنهرهوماومنهاهـوانقفى

إبوحدئناقاليوسفبئيعقوبإحدثناتركالخروج

نالرعجدبنيعقوببنهفحيبةقالالسلالعباس

ةهرالىعنأبيهعنصاعأباسكشهلشندرئاالسمك

لمااءمحأالهأكذباافتراه5

هسافحاامكاالهالىقرله

دمعنيكاالهأالزماتاخرذ

هث3أاهاممأالقيامةوالقاف

فىلمهحذلك

ءم9ثا49عة03

8ا4اس434

هةونه

هول59لسه

5أثاهكسيحهثثثعم9اهن8عةلكأ1لة5كا8صيسكط

كلمبتكاهماعابووى

ةلمهثنالهامطعةاللهرضى
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تقاتلحتئاالعةاتقومالقالصقفقخالفهرسولأن

األ3صغاؤالئطرقةكالتخانوجوههسمفومالتركثالمامون
ابنوعنالثعرفيونوئمكأالئمعريلبسونالألنوفخسس

الخعهرعرهملبحتئولسدىفىليكوفئقالركهعتاس

برالحهذاتأويلفيالنامىواختلفتالمطرقةكالمجانالوجوه

األقىاكأيدىعاحاهاشمبنىشلطانهالكأننفومفذعم

اكككفرةأيدىعلىممونائهاخرونوزعماإلسالمة

أهلهم7بلفوموفالاإلسالنجةزاكالألعنويأخذونه

منوععى3أعلمواألحمهاألقالمهذهعلىيشواونينأا

بغداذالماكافىتحمدخلئذيقولوكانمضىاتهثعم

هاشمبنىسلطانضعف

أفىموآ

8المسلمينماتل

دلمكعغار

ثيو

8لموقعلاءهاكتغعثههال

ءءالزككنزايلعلىاإلصألميةاالقىاكومالكا

7ولوقيل

كعهـكعععةلى55

صكمأمحلكح4حمالحعملمفىعمعه4هالكععةكأللةكطة



ا

أأحدثثاعةالمعاأشراطمنوهىرمضانفى4الهدة

روزفعن3البهبناللهعدعناألوزاعنثيرولىال

رمضانقهدةديمونقالأتهلعمالسعبئعنديلمىأا

وفى6فتادةروايةفىهذا7اليقظان5وئفرخالثائمفؤفظ
7الشهرمننصففيانرمففيصحوتيموناألوزاعىرواية

بونسوصمتمألفاسبونفيهتىوألفاسبونفيهيضتن
قالبمرألفسعبونله3ويفققالفماسبونويخركأإلهـ

لثاقوااثعمجبريلصموتفاألولاخرصحوتيتعبهاثم

أهـثرالفدةصر

ذلمج01

كهاليةلبابة1لبانة

4هنكون

كملنزعومز

يالهمالءةكعلمس

7لمسرمضانشأمننصفق

هولح9السكعثةةلم

ولنثمدتنلقوتتمتقويننتق

5كصبعينةش4دثء

اقالثم
5يم9ععة



ا

والقعتعةرمضانفىالمحوت3فال3اللفةعليهسإبلي4صوت

فياطافيعلويفارالقعدةذىفيالقبائلوتحئرشوالفما

اآلرسوليامالونفرخواضهبألاولهوالمحرتمالحخةذى

روايةوفىبالمجودحعودلوبيتهيزأمققالمنهتسلممن

ثمشؤالفىجممعابةسيثمانرمففيهذةتكونقشادة
اطخةذىقاطابئتلبثمالقعدةذىفىمسةتش

اهتاثجصفرفىصوتيمونثماكمفىالمحارمفىتنهثطثم
بهادىبينالعيصإلمجبثماألولربيعشهرفيالقإئل

ألفماثة4ثتعلدسكرهمنخيراةئقيعهياثمورجب
يثهكهالس4ح

8الكهـكطمهأع

دلم3وتل

4وتمييز

يخ
داهدويتس

لمتظ

هيلم

تنتيكلىهف

يشارض

االمصةياقة5مغيةفنةمقيةفه

حالألههععةلمه
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الراياتمعخرسانمنيخرجالذىاالشفئاكدأم

موسىابوحتثناالمجزئيوسفبنيعقبربأحدثناةالسود

حمادحدثثاتجةيافىاليابرهيمبغاطمنحذشااليوئ
خالدحدثناالخقافيعطابنالوهابعبدحدثناالمفى

عنهثوبانعنالرحبىلسئماألىعنقألبةالىعنءالخدئا

قتلمنالسودالراياترأيتمإذاقالاتهصلقماللهرسول
القهيفةظفيهاألنأقدامكماعامشئافاستقحبوهاخراصعان
صحصإنوأوالهاأحسنهاهذاأخإرممثيرةهذاوفىالمهدئ

المطابأعدأبنالعتاكطابنعنفيهلروىوفدالرواية

الهدئهئوطعبىنالمشرقمنالئودالراياتاقلتإذاالأقه

ااسالهاصمىجمر
محاكا9الء4ثا

ثدالحلداه4نماهكالسكهـالمع9ول6ميم3ءاميهم

محهاهمروى

ت4ةيءنيو

9اكح9هال4عحالم

لم3وروى

عباسهـعإسفي
كأهاال4لىاع

امحابهايوطى8اباايوظئون
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ثسقالالألخإراحذهتأويلفىالناسواختلفسلطانه

منأؤلوهوئسلمأبى3فيخروهوهذهتجزتتدتوآ

لبئفوطأقخراطمنوخرحنيابهوسودالممئودالراياتعقد

وقطعالسوادعرفغيقالوهذاكافالواسلطانهمهاشم
كانإدغيرهمفعلمنماكاقايهمإفيضافإصلضااألمير

وإنبعذتيأتلمهوبلاخرونوفالهـبأمرهمذلك

ختنلمايقالناصيةمنالصينقبلمنذاصكدانبعاثارل

طبراطسينمبنرالععلعاعلبفاطمةولدمنطانفةكا

يقالتميممنوجمزبئئقذمظعلىويمونداعاتابن

41ثههالص61ول45ا

لم3وقال

لمءبخروج

418ثهالكهس4اال511ت031

لعتأذهذهبلصدتأتلممذهبل

54ااكو

االمإتمنمجزجماكأأذلك

هحةتهـخق

9كعسمعمة9ل

5ينثاهعاعنهماللهرضى
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يصوأقاءياتمعبالطاتقانمولدصافىشعبله

أعلمواآلوافآلشرالقملمنثالعفهأ

مكصكعنالناربنهشامروايةفتأصفإقإخروج
قالدعلهتهالىصاآلرسولىعنةالجرإحينعإةأبعة

بنىمنرجلهآثاتئعطبالمقاثهتاأصألمراهذاالال

رصلةأنثربانعنأسعماأالعنفالبةأبىروايةوفىامعة

يذقعلىهالكهميموقفقالالعتاساولدبمصحلعمأإآل
صفإنألىبنتراحيعإإلي4وأومىهذهبيتآهلىمأرجل

المحجميبةواخباركعترةإتحكا
8ساثهعاالهأبم

هكعاللالهـ4كعهلمي

شروى5لوى

هـلمامثاالهغهاللهرفى

لمثااثاالمحااله6وسلم

7يعلعه

هلمكأ

أعأثهعماالهنه01

ولدمن

3يد

وأوهلهواومى

8لمجةام



ا

ديهرقثلجه4االملواتطالبأببنعلىعنختروف

لةااينخرحذلكانفسإذاقالأبالثعاالفتن
3ذللىفإذاكاندمشقفبرعلىليستولىافىهلىإدايأل

هذاناالسبعضقالوقدئلى11خروحفانطروا

يدتبنضالدبنالقهعبدبخهزيادخروجوذلثهمفىقد

راذعواوأعالمم3نإجمموبيضوالمجلبشمقيانأببنةمعويابن
عدبنعاىبنمحمدأبنالفهعدتاسالعأبوفبعثاطالفة

عمواخرممعنفاصطلموهمإليهمأبآجعفرعتاسبنالله
اللهعدبنلزياديوصدلموصفهشابأالموعودفماأتاخرون

اةسهجالفةعليهمامعويةبنذيدولدامعاتهدبرواصئم

دمشقناحيةمنيخرجباشبهنةوبعينهالجدرئةالر

اخلومماخبرومما

عأكهاللهركى

1مة4السعة5ع

اله9أكاهكالكال9ح9مالةم9كلمصسمهمعاه

هفيهعمنوأنهالمعياقبمثم
ه9صكثاكععةس

هثبوجه

ءنقطة5فكت
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وينشروناطإلىبطونفيقرونوالمجرابرافىوسوايادخيله4وئثيب

إلىلههتايجويصبصالقدورفي3جشلهموبالماشيرثاالص

أفبرعنينئشونئئمرفوقوويأصرونفيقتلونالمدينة

عضداحمهلمنكليقتلونثمرنهافاطمةوفبرصحلعمالنبى

4آااغصثيشتذذاكفعثدالمسبابأكاويصلبرنموفاطمة
3إقىممولوتعالقولهوذلكرصقأيخابغميخعيفعليهم

أقدإههمتحتمناىقريبنمنوآيخذوافوآلفالفزعوا

سارحوراغيبئالحتنقالمديحةيخربونأثمخبرآخروفى

المديحةتربهأاللآلصال3صظقتالنبئ3أنوزوىهأثل15

أويبعث5ويبث

س3ماولاليماولونولمجر

رعالناسويطبخون

4إسعةال09تنون

دكأاالس4هكعال

أكمالهحكلن

147الجباركضحبعليهم

هيعن

هأحالكاأأولنه01

5عثلتتركن



المسدساريةعلىفشفرإكلصيئحىماكانتأحسن

لعوافيلحالأء11رسوليايومئذالثمارئكونقالواكن

يدقىالسمفيالنئهـخيليرتسثم3الحبرفيقمالواوالطيرباعالمع

العبمامنمادفينادىبيدالهيقالموضعإليتثتس6مكة

منرجالناقامز3وفالبهميخسفملبيدىبيدايا
ماأعقاعلالقهقرىيمشيانأففيتهمافيوجوهفماال7هلبكلب

وهو14المهدئايزالبشويأليفىبهفعخبراعئفإقئاليأتحتئ

ياقىحىآهواالاالبدال4ثمألفاضثراننامعهفيرججمعت

حمأهثعهاعنهـاألصلفىبهذىلمأحنبم

الهثاكعةةالهث

ثح9اهـحة9ه

عسرية

دنةثاهأمحتى

هبدىا

3أتقلب

وجوههم

هـ9ثبرانهفي

05ولمةالهـكمععةل

ع1للمهدى

8فيهم
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ويسبىتتقاغهألزثمكلصعلوئغيرمانالفيأصر8المل

كذاكلبغائمعن4ضابمغيرمدفالحائبقالواهمءنسا
أعلمواللةمردودةومحاالتسثرحشوتمعالرواية

فازوىبما

عنوأخإرظفةنحرواياتفزوىفدالمهدئخروجة

ثظراهاأنإتألوغيرهمعباسوابنعلىوعنلعمصالى
نسوئماأئهاإتالاممافحادثاتمنوونههـماكلكذلك

بنبمرألبخبراإلبهذاخاتئماوأحسنتجاكأفىعا

البىانمسحوبمداآلبخهذزعنبنعاصممعنعياش

أهلمنرطأشأةيلحتئالدبتذهبالقالم
لمالمياه

8فبسار

هـاتباعهاتاعهال

هغاب

دبهارآععامكفيلى
الم9كاممة9كاز940اعلم4وا

7حأ5لهامحأاجمم

هوراالهطاكهمالهركا
اهةككهلم

علىياق5ءاللجا
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دنامنيقألواخرىروايئوفياكىاصئهيىاطىبيى
عدتاكاالسألرضيمألييتىأهلمنرجألاللهلبعثعصرإقأل

رةأشاربهفيهمييعةوللثاسمهيواطئغفعهلشتجوزائلئت

وفالمعالخاحبنمحتدبغاحمدحدثنىوفدبعيدة3واسطار
حدثناقالوثلثمانةوععريننهسةسنةبالعثميرجانبالمجزئ

االلهبدعبنبرتحدثنىاالصمفياكهواشدبنأحمدبنمحمد

كأبانعنالجثدئضالدبنمحتدحذثنىذالشافعطالألعلى
شدةإتاالألمرفىدادالقالأتىعناطسنعنع

إكاعلىإالصتقوآوالخاإالناسوالإدبازاإالدنوال

أثبتمنعلفاخثمهريمبنعيىإلمهدئوالالناسارش

غمطالبأبطبهنهعلىانهوبعفهمفقالالألولاطبر
كانأتعهقوأوزعممهدياهادياوجدتموهلهفالعليهوتأؤلوا
منوهومحثدواحمهانمدئلقيهجعفرأألبنمحثدالمهدئ

هللكعلهكععة

8أعشاصمىاسمهتواطواتواطى

8إسقاب

5ف014األصلفىبهذا



وفيلالجورونمىالعدلإلمحارفيجهذ4يأولماليتهل

العقعدبنعريعنىبهحالذىالمهدئهولطاوش

وأنكرتيستكملهذاكوانالعدليستكملالهذاإنالقال

ثمطابأبأدىولدعلماإإلمقونيأنالثية
يسوقوشيعودحتئيئصلمالجفعةبنهوععدفقالوااختعلفوا

يومإلىايةإليهدفععليآبأنواواواحدةاطالعرب

اللهرضوانعلىبنحساندودمنمموبئوموقالالجمله

حتئالحقطلبجاهدفىألئهفاطبةطنعليهمامن

اخلفواثمغغااطسنولدمنيمونبلاخرودنوفالاصعشهد

اقبئالعيانأحمرأقةابنيمونمبعضهقالفوهإتهجفيتهفى

تجةوغرجهبالمدينةمولدهفوموقمالضالىدخدةالئناياق

ومنأتئوتتيخرجأتهاخرونوزعموالمروةالصفابينئمإتح
قاالهميمونأنقىطمغايةالىفيروانإدريمىبنوستواثم

اولينلحمع01

هلهاههاه8ممههعكا581النم3اامماتااكلهـ4أالألث

أااأأاثاهمكأكللألنك4هـولأولأالص

اعمعكثهحمع4ام4الكمالثالهكأاصمرأنهدىالمحليةومن

خالطخدهفىالثنايابراقالعينينكلالمحيةبهثون011مأكمأهحمام
يكثعاكاهـعألثاأههلهـهنهـكلمأ



81

وئسوىثعليهمالمعدلةوميفاألرفأهلعنالجوراورغ
ماإالىألرفيمشارقأالإلصالويحقغ3والقوئيئالضعبين

ودخلإنسألالسألرفىفيأحديبقىاليخقاالقسطمينهوهغومغاربها
هشلظناالهوعديتمذلكوكديةذالةأدئمطأواإلصالآ

سنينسبعيعيشفقبلممرهمذةفىواخعلفواكتهالدينلى
7سعينوفيلاربعينوقلثرينعوقيلتسعالوق

عنقغمنهالرزاقعبدروابةفىافئالقالخروح
لمحالهرهـةأبىعنالمتبرئسععدأبعنفىقريبألط

تعقوأوالصةزومناضافلا51يقفلحتئالساعةوآتةال
8ول31يرش

كارلم3الحلقعلى

رلشدمأإمماطقئ

4لاطاأمماالفى

يةالجز

اماأله

هالمنهاعلموالله

هلمهثآوضجمرض
اولال4ول9ي43أقااالراعامكروى

هي3ةص3تقفل

5ءثالتوافل



منيهواخخلفوأمحطانمنرجألالنالقيسوقحىلساعة

وهوصالحرلجاالفياماقالأتهسيرينابنعنفروىهو

أتهيعنوروىالمهدئوهوعيسىظفهئصاقأالذى

عدعنوزوىالمحطافئبعدهويبايعثدئالملمجوتال

والالعحاسولديعدايخزجرجلفالاتهكرةبخأالقه

اأاليبالزياطخاجعألالسألشعثبنالرحمنعبدخرج
لهفقيألالمومنينيرأمناصرالرحمنعدمنالعفالإليكف

الرحمآوليسعدطىافقالأحرفثلحةعلىالتحطافئاصمإن
وقدعدهممشهوراكانالقاهذاأنفدلةىامن

العطفيالمهدئبدونهوماكعبقال

قولفىالسرىعناباعنزويخا7ثعةقعممطنطيفغ

وللوقام

أثاالههأناس

ههـألمعكاالهعنهمااللهرضا

4أمن

همطأأكع4مثمحطأل9كاس4ثااإاثه671ك51

ا09شطانبا

3ةولثالقطنصييةفقعجمم
المدىعنأروىالسرىش



عنطيمعذابالألخرةفىوالميخرئالديافيموبئر

الروآىغلبالمتتمروتيفرينالمافوبعضاقسطثطييةفغقال
كأالفرعىبمئاعاتهوبهرالكائمأ311أئه3هذاعلى

فغوبينقالوابالمجفالدنانيرويقعسمونبدرهملهاال

إدكذلكفبيناهمسنينسبعالدخالوضروحطينيطقسط

فىمافيرففحونفالداحمفىاالدخالأنالصرجمخ4تجآ

اإلهويخفرونأتمأيله

9ح3أأثهاممأثاهالدجالوخروح

318تفيرنىذهب

اولح4هالحة5ةمنوهم

9أاهلعهـأذسطنطينيةفغبهوعنى
هوجمر

تباع

7كاحالعئة

95الكهحكعة

لمهفبيلعم

همجاه

نأمطماهخلفكمقد

لأممملذلثهمن

لشالمنامهـاابةتومى
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3شالةبالبخروجهمتواترةيحةااألحإرالدتجالخروج

مدصائفهوكؤئملمحالوالوهيأقهصفتهفىاالخالفاو

نفمتلقمالمهارصلذويذاالمعنةعليهإكودكتىاصحاند

النبئفأخبربيتهيمحىبيحهفىوحمعمهدفىيربواأحإتا
فدعاعرفهإليهلرفلتاخابهءأمنتقرفي5فأبذلكصعلعم

وقىإلىالمجرجزائرمنجزروةإألفرفعهوئعالىيخانهالله

لأقدالدتجالالممغأناخرىروايةوفىخروجه

بيلعوهوةاللهعدطهاأنوذوىاألصواقفومثىأالطعا

النبئلهفقالاا14رسولأق7أقشهدديئابنفقالالصبيانخ

اللهرصولالي7أتثهدصعاداكدفقالاللرسولأفئأئهد

لمجمرخروج

هلمهالمأولمطريبوال

هقال5القو

هولهالولمعه9ع

8صة3كلفنو

هحععثههحلمح8ماهيممكعثمههـ5لحكيماكلانبىانوروى

آضفقتمةثا9ال5ان4هثئحلهالهـاه

3اشعهدة



فالهوماقالاخيلكخحإتقدإفئصتقغالنبئقال

وولنأاضتضفقتمالنبئ3ففالالدضانيعنىاآلخهوث
فقالغنقهفأضيىلتلىائذنكرهـلحال5قدركتعدو

تسلط8فلن8يةئفإن7دغةعلاللهصملىاللهولرص

صلعمالنبىدعاثم31فتلهفىأخيرثفالوإلأليمنه4عليه

51عوبالشعرصالاغتمأتهاطديثوتجافاخمطف

يح4المةحةأالمرهحثثهه040ه3اكمثاكدفه9ثه95ال

كا005

8ولمالممة9اع

دلعالعيماله

فلن

3طوركوقتك05

لهاأالهمتاللهرضى

47ثامقة9

ولممهفانهةيمنهانةمعه9السععه
فالة

محأهعههلععاألصلفىبهذا

اليمنهوانةعلهاهـعةء

8أاالهلك

8ول8ثا4ةهاهلثاألصلبهذان
هفاختلف

هلحمحتوب



اه

واختلفواوغيركاتبتبأحدعكلهرأهرفكعيخيهبين

تةوزصةبالكوفىأرضمنيئجقومفقالتحرجهفى

دؤالتسأكوذإلىيشبهقومقالايتبعهدمنفىواواضتلف

تظهرالتىاجماثافىواخخلفواالموسوماتوأوالدواألعراب

ئارهفيونارجئةمعهسارحصيريسفومفقاليديهعلى

طرفةالسطفإمبراطالئقربئاتهيدتىوإتهجحةوناره

ويقتلفىالموقىصورةفىالشياطينويمبثشهفتالألرضويأمر

إيحوفويبهونويؤ511هألأاالكقفيفتتنئحلئمرجآل
هيأةفىواختلفواجماراإتاالدوالثمن11لهيخئروالقالوا

لمه3نحهاهاأمموضع
هولاككو

لمودسبميخرطائفةوقاكاصاتضارفىمنافرقهمن
هصةرةاارمنيخقوموقالأسفهان

ا15أاتجاعه

ءلمءالنساقالوا

أالواوالدهنالموسومات

2ال9لماء4هكم5ح

ههمود

35مولى

5م31يتبعه
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اربعونوفيلشبراعشرائنىحمارهاذقبايئما4فقيلحماره

أيامثلثةمسيروظوه3ألةسبايئأذفياحدىثللئذراغا

آالرصولومعآاطراصدهجدمطاربةإالنهلمكل5يلغ
بيت8قصدصباخاأربعايئوفياطوراومدالألقصىومس

كامنضإبة4فعفهم9الملقتاقالنااتجحوقدالمقدس

ترلقدثمريمبنعيسىيرونفالعمبحمععزثم4ينكشفئم
الدتجالفيقتل4االمقدسبيتطرابمنأةضرلبعئى

فقارافقال

ثالةكهتطل

هربال

صرامدىوخطوتهاميرةوظوته

هويبلغيبلغ
سأالهأممالله

7نةمحمماهوالالملألةالصعلعهوالالملممالةافضلعل
لمويقصد

هبقتالهلقتاله

فععمهمء

كف

تمألهامأالالمعل

ءمماهفهـنهـاحهوجدتبهذا

اميةنجاجامحفىالعضاالمار
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ولقىفىيختلفونالالمسلمونالسلمعليهعيسىولقى

ليفئموإتهتعاألقولهفىقلوقداكمانتخرغغعيسى

لمحالصتققتمالنبئأنهـوجاولهقىآتهاتممرفالللساعة

تبهفلمقرئأدكهفنعليمظيفبئوهوفميمنازالعيعمىإن
مأنفىصغوالصلبفرويمراطتليقفإتهالمى

نردهمنامراةتيتزويلمجخونامفإاكفأمحابفعهم

هـهاثاإليالآلرضوتعودوادمخاسدوالختاةالبضاة7ويذهب

أصداعيهاءمعىيافلاالمقالصىئترلثحتئادآفىدعلى

عجررول

8لعلعيعاشمريمبن

هجمسىقىولا

4نمكأالهاطديثفى

هفليؤنهفليتريه8

ةلال09لزدكاهاالزد

7تدصب

سإالصمدإتمااو

هلمهاالمنةامآالالعله

هـمالصاتقك

ليما01



ثفهرهمفالاطثاتمعالصبيانثويلعىالذئبهمعالغنمزى
وحقجراباالفأرئقرضالحتئزمانهفياألرض3ويلتى
ناناذالرقانة5ثحبعويلهيتمفالالمالإلىالرجلئد
لالدظبهيقتل4جمشقعقيدههفىعيسىوينزل4قال

عسمواتالرصاكسذوبيمماذابتجالاهـااصهإننطإذاوقجل
خلئىيهودىتمهذا41لمهـوالخرياالمجرفيقولجضتلونبمالمسلمون

أربعاليئاىعيوفيفىقالالهوداضرثمنالفرقداال

ثااع3ترفا

وتلعب

جمفى8هـاكاالهقالعدلالله
اءاثافأرا

5لم3ولغ
5المحثهثالاألول6ابأجمهمالدارأمل

2لم3قالىا

مالمعلب

ثعوفى

5ذلشقخى

ا11ثه9الساول5ول

ذلبر

ا19أقالوا

اهـأحوطاالهالعالمع



ياجوحيخرجئمالمصدممتىخلفوئصلىوثالنينئالثاويقالة

جوجرما

2الشعبئعنمجالدعغسفياندوايةى3الدخالخبربقية
فىلعماللهرصولعليناخرج3ققالنتفاطمةعن

كنولرهةواللرشبهةأبهعملمإقفقالايرةكإلظنحر
الحذثنىالقائلةسرورهفصعتىاالدارىتميمحذئنهطديص

فعاصرجمغ3ابتفأصالمجرفى7اقبلوأفومههننفقاأن

فىأذبمااقالوابداتةهمفإذاةجزممإلىهـ3وألجأت
بهذافعليكماطبرأردتمإنفاكبراطاخالبريحاقألاسةالج

سمحأالهأضة

8لممثة9س

تالت

4ارلدا

هصور

ص

2ةلمهبهوا

همملجا01

اشاقالت
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فقالفأتياهأقالواإليمقباالشورجألفيهفإنالدلى
ئدفتأصناتةهـطزةلمجفعلتمافقالفأخبرناهثبعييإقط

تنهاتاقاخاآوتيسانكاننخلفعاتماقال6صانهابايئ

القمالاهماكانيشربافلخ7زعرعايئفعاتفاقالأهاينا

مثهلكل4اقدمىفوطئصوثاقىمنفىنقذثهذهيشتفلو

مافقالبلعمالنبىأنوذوىاوكةالمديحةإتسا

الدضالمنأعلمفتنةماعةالقإمإلىادمظقبيناكانص

مال9ياس3034الم

8اول5بغيملك9ء4حالكأع

8لمجانيهامنأالماه

لس3ل

هة9ا5والالت

كاللمجنيا

7لمال5زس

ثية9بخاقالوا

هلمهنفذت

5لمبقدمىوطيتثم

ثالمصوالمديةممة

8مالولثاسحة3لم



فقالةووصفهثبالدتجالقوفأنذراإقالنبئأيمناتهقال
جمتأعورقيآصهالألحديتنلممالىلينفدكإته

فاللهبعدىإتالفيجأوإنجمستمفأنانيكوأناخرجقإن
بأعورديمىرتحمأنالناعديكماشتهفاعديهمظفتى

نسلمناتهدزممونةكواتلموخاليكودائعتيهوالدضال

ايهودفاسرائيلينىإلىالملكوهـداألرضيملكوأتهداود

واحدايدبهرونالمجوسوحمعثةكقهمالئألرضأهلابلاس

امشتراألمرهذاصارفقدإلهمالئلكفيرذيخرجممن
كوذلىوأصخهااراألكأأصمدقعلاالغاذبقىفيهمتثاذغا

فالذىتديلوالتحريفيخرمنوزسله4افيعغزوىما

لالسالمنحالفرجلخروجالصهـفةهذهمنجائرئمكنهو

ندلألتهاللهعلمإليفوكولذماسانرواتانيهئفسد
ةالنذر

ثا3لمحالدجال4ف

لمموانه

لمميهت

اكوايلمراطيعولكوايلموصيح
فيتهودوايخعهو
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أفلفدجاقألثاإثينالساعةيدىبإلتإتشاللمحدأتطء

اهولآلكأجديمونأناإلبهذافىما

قولهفربنالمفبضقالآالسالقيىعيخبربقتة

اتهموتقبلبهليزمأنإتاابمضابأهمنوإنتعالى

هإلاالرفعهبلوبئعراالمهصالولمحد4ترؤأعند

اممتاباهليختلفوالمشةو3منصلبودأوالقتلوهو
لالثىاألنبياكضىىممتولثيأتهاحمماجاأثه

شسياكتابوفيالردتمجىقبلالنبىاإلموتجةاقعشر

علىالصدقيمونالمخيصذيقائحرنينكاصمبيتيا
ويلبةالخروفمحالذنصيعكنخوبهعلىواطقهميانه

مسيحوالدتجالمسيحعندكموعيسىالمئمااألفاعىمعالصبى

نصلواقعاماجوحياجوجفيجزمانهوفىميهانوهما

حمأثمالمأههإلبماهاسأ4ءهأ9االثحهسنحي9الع4هكهإص05

تآللجمدسولهإجبهامثمدثنلإلساالكافىابهتكاعند

عيىكىول

دع3وقال

هأاثسأنكماثلثةنا6أه

هذلالحروف



فقال4لىوناقأواختلفصتمافراثيمبئشعياولدن

ترولفرقةوقالتالدنإلمترينهبعئمعيىهوأكزهم
يقالكاأشرفواالفضلفىةىبعشيهرجلخروجعيى

بهئرادشطانهواولثيرهـشقكهواالحيرللرجل

9ئسقىدجلفىروحهالىدشآوقالاألعيانالةةالثيه

6أعلمواالةعى

فولهفىرينالمفبعضقالمغرجامنالشمىااطلوع

تكنلمإيمائهانفعئاينفعالرتكآياتبعضيأقىيوهتعالط

6المفرا01الالإلمحمخم48عالائااخ3اكذأالحأفحع9ال
اولكلما

أانلاهبهاإولالحسديقبااحممو

كاراسمجىيعحب

64ول9الألول3ثدا

اللتثبابهما

هاحاصرادوال

ةلمدقىدعء

ثالصي41اصعه

إراااالعإهبسىياؤاالخرانت

ءإاجمرحللرلح
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أفاعنوزوياامغرمغالثمىطلوعاآثهحلمننصام

انهاإيمنانعئايسثفحةلمخرجتإذاألثثفالائةثة2هر

ضةفق5قالواوالدخالاتةافىوابهافيمنقالشمطلوع

احمتهافىالشمستطلعالتىاليلةاإذاكانتاتهاطلوعهاة

قالىاإلليفدرئالثاليلةاتلكفيكونخبستمزبهامن

مماواييلةركدةوابخومويمتقظاأوينافىهخرةالرجلفيقرأ

تطلعئمقطاللةاهذهمثلرأيتمهللبضثمبعفيقول
الععماهفىتتوشطحتئأشؤدغآئممفربهاكأنحامنالشمس

ااهوقعل

احا3عنهاللهرضى

دلم3ال

تتفم

ثاوقالرا

اااأإمهكاالههامفرمن

7لم3صبيتها

ة11فتكون

ل05جرؤ

يامم

1أثهالك534سأ
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فعإ4تجرىكاتاالذىمجراهافىفتجرىذلكبعدتعودتم
اتعلىعنوروىاصقامةايرمإلىالتوبةباباغلقولمحد

سنةومايةعثريرشرفهامنذالخبعدتفشطلعقال

كاليوأوالجمعةصركالجمعةوالشاشسكاعنةالقصازصنوقلكنها

ثممنالثعمسيترخحدونابةاهنكثيروكانكاالعةواليوم

4هموعائثعةلىوباليمانلمدحذهة

وخوإذاوبئعقاللهصالةافارضداتسةخروج

قالتمهمئأسألرضامنداتةالمجنااخعيهمالقول

وزغبوريحشؤبزذاتداتة111األخارأهلمنكثير

واذانهـاثرررأسرأسهافوأئمأربعولهالونلمنفىويها

لتى01

3ةتتطلعكهفيطم
6صرينءومانة3وعثرونمانة

4مزبهامنالشىطلوع

فىاالجذا

لمالدابةضوخجم

7رباالخبا11لعلومالعلما
أولمح9الهـ4ط5أل

ألسفيها
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دزهاوصامةعقوغنتهاإتلثقونوفرنهايخلأأذن

سلمانوضائجموسىغقىوميبابعيرقوائموقواثاأسددر
محلووهوباحمهأحديعرففألالسبماإلىتفعوة17ايبم7أه

فعغشوافرالأفاعلىوجمقمقييحقبالعصاالمومنوجه
بئالهاعدعنوزوىافرالويامؤمنيافيقالفيهالسوإذ

الدارىاالمجمأخرالتىثالغلئالدائةقال3اته4عر

ئريهأنرتسهاثغتمموسسألفسالاالحعمنوعنعها

تساذان

8لمقروناوترو

4االسماهوقىغأاالصاهوقىتفع

هتجلوومى

ثوفيف

ثيأهمأثاثله9صكالعععة

7لاكااله8عنهمااللهركنى

هألماكألق4كهس031

هي09العلباةاكعهسعةلهث

5بهتمح

ءلهنالاحهنه01

فىمكعمةل



رلتيا6فقالرفاثطأئئدزلمأيام4ثالثنحنرجىلدائة

الىواابئاعتبفىبأنجادةشجتحاثاويقالزدهازذها

أثاوأوصاعدفاثمإهاكلبالليلوتقفبالنهاريرتععأعلم

أترونافتقولالمشافقونعاذبهوفدلجد01دخلال

وتعمرىالظاهرقولهذاامبالثقألكانمنئئنجيكمالمجد

منأوامزمنالشعسوالطلوعالداتههذهمثلخروجما

حبأصمىوالبعزنراللهعلىكانتالمانواحىمنيةناحأئ

نجهتجرىالىمجراهاعلىووضعهانفسهااإبداهنروأع

ثااصااثالثة

7سنعهالهممأحم

لم3أالهطأاموسى

6لم51ايهابنافيهالحاجةالمحانهالمنالنفيىماثامذارد

جنادصابا3دينيحما

ثاغب5اغيب

ولم49لعا8115

هةيحخل

81للعرو

اولفعقوال

دأثهممأالهاعلموالله38اللنهمئاالمأمحاأمحدكملسف
لعألمم



صورتهاومحوبنيضهاانقضمنألمجبمفربهامنالطلوعما

قامتكحدذلككلمعسيرهاوهدمؤهاضواستالب

فنآعوانباليااألفاتهذهبحلولجوازأمأعلىالدالئل

أبمرواممقفوويذهبوجودهبعدعينهوعدمبأسرهأالعا

فىرمفربهامنالئعىطلوعأنإلىوانتقاضهأالعاخذث

وهذادوتةسلمطانويقهركلةاألرفعلىيستولىئماسلطال

افألسإبمنوسببالوجوهمنبوجهآلالعقولئجيزهالحال

يتاولأومبلفهأوعرهأوالناسمنأحدفوهفيمونان

وينقذواالنقيادالطاعةأهلهايهوئعطومغارهااألرشمشارق

وامتدترهطالوإقالواحداالنسانانوحكمهأهرهفيها

الذكطوانبعضهواليفمفهوالتهالعالميقطعلمأيامه

منشىهوباألرشأحاطواالذينالملوكمنئذ

اليخبرلةجمقةعملحيئنأممنرئذوماالحبرحمة
انوجبفلشاهمابطلفإذالناالخالفاطصمهذاام

ليهفمذللظئنكرأومشرمهامنامفربهاكطلومنطلح

األنجتآصهـقبابفييقحلهذاوطريقهجهتهمنالئهعلى

9كنقعق



إلياضطرالعادةعنخارحآشههوماهذاأنإلااتجأان

حقالعادةعنضارجلهيرمجانسةكمنأصبههوماإيجاده

فىالقولويعودواإلطادالعطيلعنأمرهاطالفيينكشف

فىموضعيرغفيمرطاشماولمذاالعالموإحداثاإلرئإنإت

القاعدةلألتهاعليهاوالخرنللسئلةلهذهظق11اكتأبهذا

ماعلىتقعاسعمرالداتةوامابهاالموثوقوالعمدةالموطودة

وطائروبهيةوشئحإنسانمناطيىانأنجاسمنودحمادفي

ممآمنداتكلظقااواتهالىاللهوفالوهاتة
يمشىمنوشهمرجلينعلىجممىمنومنهمبطنهعليمعىهن

رزقمااللهعلىإقألاألرففىداتةمنماوقعالارعلى

يعقلونالالذيخهالعالكمالصئماء11عندتالدواشرانولحال
اتهاكنايةقائلقالفاضاضةالناسإتاهافائرذفلم

زوىماخلمإذاهذافوتسامحضظنخمكأوإنسانعن
فليىاطبرخإنفاقامجرناوتعوتهاكافاثامنبرالحفى
يظهرالعالمةالدائةمعنىمولمنطعثوقدإتإعهإل

اللهصلواتعلئاأنوزوىبهائبجقهمشتاكيفكالمها

ولكهلمحاو



52ال

اناكذاأناكذااألرضدائةاناأ07اسقالوسألمهعليه

الألرضداتةبإلهـالقبناللهعدوقلأعلموالله

بدضانالبماتألييرمفاشتتبتعالىقالالدضاقبهر

بينماألفدخانايراقااطنعنوروىمين

فرالويأخذاغربوالشرثئدرىألحتئوالألرضالما

يمشفئماجمةاعصئةالموثينعلىويمونأمسامعهمنفيرني

ثركوأالساعةقداملكواالمئألئةبعدعنهنمالله
اثامفىماعااصذىاالجحاهاعلىالتأويلأهل

قحلقتماببئ
أسقيوجلقياتال

رلمعأثطالهحغهاللهركىةأاالهةانه

8خانندا

ثاباوفيشرتا

فىلاكفار

ه9مسامعم

7ءلمؤمنا

هثوجلفي

هييلىبين

55نجهماالمهو

ء3زمن



03

وعذتجافإذائعالياطهاقالوماجوجياجوجخرو
مناألخبارفىوجماحقاربىوعدوكان3ذتحاةجطهربئ

ارقمةفىازكلماضالفونوالعليمبهاللهماوعددهمفاترجمم

الألرضمنالمسكوققالاتهمكصلطعيوروق6ارألرفى

فىأتتان3وماجوجأجاجومنهثاوثمانون1مائةمسيرة

وكمهأخرىقةاأ11طالثاضةافأمائةأرجامةكل
ففصوتدريعيهوتاويلتئيكأممثالث31أتهمالبقهرئ

خروججمروضضجيمفى

أهوجلفي

همم51المأأناناحانهـالماةشااالسدينى

1ااالهكونفىهـفى

سبين

أاهاليماوسما51رصمالها

7يال9اع4م039

هالصثمانون

ه3أثهكلمكاالهاالمملبيةوعرةللودانوعثرة
طكالهحذ

ول5اللثه

االخرى8االخرىامةامةء

8نهما01
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أحدهمعرضمنهموصفاالطوالوالثجراألزز4ثالمنم
ولمجفأذيهاحدىيفترشمنهموصنتدسواوطوله

خروجويمونوكئرلشنرأحدهملطهأنوذوىبالألخرى
تخاالمتذاللهجعلالولمحتاتجوإذاآلالدئيعيمىقتلبعد

مقددضوناتصموروىظيخشجوقراذما

اهويعثربونالبيرةمأؤفيالي11قالوابماخماأاثموساقأبالشا

انجرهمويأفاأيخهـطمالمحسونأوصطمويأفأهااةم

لى3مثالم

أللاالررةثفىول4ا4ثاولااه

8االرزمن3االرفمن

هلم5بالوا

ويلشئ

ولألموممكل

أألمكتابهئوجلفيصره

هل3اثهااءاولاالركقفىوينتعرون

ثااولنبيعبيمن

5عوصاقيهم
المع3تال

أالمفييربرن

13أأاهاأطالنداوةمن



سبعالألرضفىكثهمويمونمالمرةهثابنلقدخايقول

ساكنتقاتلةفقلهالألرضأحلتمرناقديقودونثمشين
قديقولونفاادئانحفمةاللهفرذماةيبئشفيرمونالما

رقابهمفىالنغفعايهماللهسيرسلالماأهلمنفرغنا

منصكرتماداخساتالدمعليوتنكروفئةفصجون

روايةوفىالمجرالفتبىفهماصمااهمظاللهسلثتمرءيثى

وقدافيعودونمكلبمتاقيرهنمالسدينقروناتألكعب

11آلشات11األموبلغإذاحىان11ماعاد

ثاإعافيقولىن

8ههباهـ51هاهنا

رى3فالعوا

ثاصكاننقلقل

ت613اأكثاالهءالسانحو

هحبدملخطةعليهم

11ألالحعفةد03أل6مئااالول6ا0أل

أللل9ال2يطلكها

الفدن35الغدامن

5لما

ا151المحلوماالجل



وزوىحينئذفعرجوناللهشأإناحدهالنعلىنقى

أذتهيفمرمقمنمهـأنصفاثمقىوفالواحاثلمجسؤأزثم
ةاالطوبكاالرزةقن3ومنسواوعرضهطولهقنأومنمم

صدرهفىوعينانرأصطفيعيناناصكيئنهـأرجةاصهمنومنسم

هومنومنصمةالطآهتقزينقرواحدةرنجلهامغومنهم

أإمنيوفالناسليأمنوفصمالهاثمشقراملتس

فىحتىكممنالرجليموتوال3صااصدماغبيعئولال

ياجوخأنتوبمالوراةوفيفتطعينألفطلضلبه

بأصاسراثلبنىأنويقولونالمسغآأيافييئجونوماجوح

لما4اا1اثى

ءأأالدلجون

312منهمأكلكلطائفةفيهمانوقيل

4لارقي

قفزابهاجنز5نقرابهايتر

لم3الناسطوماالتأكلالطانفهأطوافهاثطوانفهمومن

ابدماهاالتثمربوال

7لم3الىاحد

لالهبطرف
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القريةنصفويتبون4أوريشامفيقصدونيرةبهدرأوابأموال

اخرهمعنجمودونضيحةعلهماللهوهـسلالألخرالنصفويعلم

سبعديستننونمادمكرهمداوانىمناسرإئيلبنىوئصيعب

جمرياكفابفىحدييممنالمقدارهذإةاططبعنشيهق

تختلفوالوباطلهاتهااعلمواللعهرويثاهسافأماتعم
أنوحائرالألرضمثمارقمنامموماجوضياجوجانالناس

ابىعنالربيعفروىدونهمعليهاويستولونقوبمأرضترث

دهذاوالديلمالتركهووقيلرجالنوهاجوجياجوجقالالعالية

فالوا4وجطعلىؤالصفاتسائروأقاالقلوبيبهرهالما

ةأوريلم

8اس5نصفا

فىبنوعيب

4لمساةادوات

لاثهأءبه

هوهذا

دكة9اهنهـدكل61وللحه2كثهط

لصيقيل
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لم5آهلضسنةثعشربنماجهجهـياجوخأبعدالناس3ثو

3ونويهتونجم

بعداالسوفيالعلمهذاأمحابصالاطبشةاخروج

ئمةالمهثتاماوالذغةالخنبفىوماجوجياجوحهالك
وجمدمونمةيخربوقناالسرعتنذروعلهماطحشةتخرج

عونكثوزفحمرجونالذين3وأبئاالئعرثجاكعة
حمويسبرسيئتلؤلسممويقاتلؤلالمسلمهتيجمعقالوقارون

رئحاألوجلطعرالمهيبثثمبعباداطبثىئاعحتئ
6اائسلمكلروحالفىن

لمأالهاأهألك

ةعرون43عل

المأثهامسكاالهاعلموالله

لمسحضوجم

تأاالهقالى

قثإنالو3العويقين

ل3مه

11ماس64ول5سا

فىءفيقبض

08نالاثاهلطمتعالىوالله
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اوسالمهعلياللهصلواتعلى3عنوزوىثمكة4فقددبهر

التعمتمةوبرأاطتةظقفواتذىتحتجوأالأنقلتجوافال

أحدئحميدرىالختئأظهربمبينمناليتهذاليرننهآ
ةحمعيأسودإلىانظركأفيوقالباألمنهكانأين

طوبةطوبةويقنهاعالهاقدالساقين

اللهأنزوىاإليمانأهلأردلتقفىالتىالرفيجمر

منةوأطيعبالحرهـمنألينيمانيةرئحاابتعث01تعألى

إلألالإليمانمنذزةمثقالفلأحدعاقتدخفالاليعنك

والدينأيعرفونالأعاماثة4بعدهاسالناويبتىتقبصته

فقدان

هع3اامكافةلمضا

نلممأشالحن

4لم3كهاللهرضىطابىاببن

هاحمق1نجق

ءلهوجلفي

8ءإشيعث

38وال

طتبضهةمنالك4ثاهممله

5لمبد



قهمأسوفيوهمالحاعةتقوأعليهمالمهظقشراروهمنةب
عنأبيهشذيدبنالمهعبدروايةوفياليعوت

فىاللهيعبدةحئئالساعةتفومالفالأتهصثلعمالبئ
ترئفئقالكردبنايهعبدوعنستةمائهداألرض

لمه01اتسألإلهاليقولرخألفيسمع6منغأنالضورصاحب
ماعامائةفئوخر

مسعوبناللهبعنروىالعقرانارتفاعدبه

التقممنالرجالفلوبعلىئقضااشدالقرانقالأته

دووناصفىلأثعجناهوقديهفالرحمنعدأباياقيلهـغقلهعلى

والئقرأفالئدبهرعلئسرىفالومصاحفنا

وعلعهم

8ءبريدة

3مأالأعاال

هأالهكأعد

تنممأداهعنهعااللهرفى

أاهاكورهق

8تفصياأثاكهنماشدلمصبا

هغلهافىعالة الفى

5
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إلىاسالتوقعدنفعرمنتخرجالىالناردبهر

عشوآياتدلعمصالنبئعناجدبنحذيقةروى6المحشر
أخرىيوايسةوفىإحداهنةهىهذهالساعةيدىبين

اعنماقمئضىالمجازأرضمننارتخرجحتئالساعةتقومال

نارتخرجحتئالساعةتقومالآخرىروايةوفىبئصرىالإلبل

الرواياتفىيركثاختالفمعحضرموتمن

االدنفىننهاانقححانثالثواخىرااتبهر

جمةإتاماينظرونوفيعقاللهقالالألخرةفىوافالعة

إليوالترصحيةيسعطيعوقفاليجمممونوفيتأخذهمواحدة

عكرمةمنقتادةعنشإنعغاطسنوروىهـجعونأهالم

ثاثهثاءحمةا

8لس3وقفش

ألمأالماولطةأتاللهرحنى

ل3اإلهاهصلمقالات

ث6ثا4لما49طس4

6اةلمأمصماالهلها

ثنتانمرات3اإثنانمرات

لامامحاولآخر

هـلم3ةالرضاولفىوواحدة
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يتبايعانوالرجالنالساعةثيجتفال4عتاسابنعن

قىيفالخوضهليوطوالرجلطويانهفال3ثوبهعانشراقد

فدوالرجلىيطعمهفالنالمجهبدإنانصرفقدوالرجلهمنه

وهمتأخذهبمتألصتملمايأفالفيهإلىأثحلتهر
يقالاألولىةاكءبفتةإتألالتأتيهموقاليخقحمون

4االإلىاطلقأصربوهولاسرافيلالضورفىصاحصأن

والعرمقبالمفربوخاحبالمضقبخاح4و4اوتعالى4صبا3

لهدنهماح15

8لبما3يجل

كاىلم3بهماأثوا

كااء3يطويانها

دس31عتقىب

حامحعه

8ةبهر

ثاهعمحهطعة3لم53

ء3مأالهأالسيدمر

لمثهاالهاالالمعلمه

ااوجلفي



1

3بعدحئئالسئقلىىاألرضثمرلحتقدقدقهاوانكاهلهعلى

فيلمحفيدائماهذاومشلوهبرشاهماعلىعامماثةمسيرة

وقدتئعاليالمهلألمروتعظيمهأتجويخهفىويعلغالعامىقين
يفيقالبسيطالروحروحانئونأثمالمالئكةصفةفىبعتا

الصورأ1د7إعماحمثقلالمركةأاآلجساصفةالصدرق

وصاحبأنعميهفثزوىفماطعمالنبئوألعنرائلفي

فينفخ34ئؤقرمتىينظرثاتجوحنىالعقمهقدالصوو

فان

هدلىمرقتامنه

هلملمعمأثدمننحما

8هرريد

الهـقناين

تخرمه

7ثثمهثاهـنثيهـكلعمألةطخة

نهمأثاهروىقد

هقالانه

نتم01
ولمة9معة9

5ينتطر

51أهاعله

حمأيملماهعميهثصهسان01حمن9يمثاثععهكه



بعددفيهقرنكهيأةاتهروىالصور4نىتجامامر

الثرىتحتشعةشغبثارثولهدداره3روحدذىكأ

العركأتحتوشعة7األجسادإلىوترجعنااألرفىمئهانيئج

فعهاالتقكفمفىوشعبةالموفئإلىاألرفىالمهلسئمنها
أمرجمرناالتىوالعالماتداتايمضتفإذا8فالوايعفخ

ةتغقفالويطواالويديمهاالقرخةيخؤخألقالصورصماحب

إقوثألينظرماوبئعر11يقولالتىىوهئاكذاط

الصورفىبفخويومولوفواقمناماواحدةجمة

لهوهبتالصورعررة

همداهـ4له

لالهم4الهـ4ط5

ثقبنتب
ة

ارول

لمدهاجساا

الهسكالععةل

هلهيبر

قالىقولهفىالماجمررةرمىاملةثأاكثهههـأنمأمنا3
ننأطه43ثامنملىلمااأالهـ4هـصكه

فالىلهقا
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اللهشامغإالالألرضفىومنالسماواتفىمنففزع
لوتاهتوتحيزتاطالئقفزكأالمجةبدأتفإذاقالوا

البوادىأهليخارلوشاعة5ظاعةتيرمقيذدادوهو

8ينتقلوحتىالمجةدادثموالئذنالفرىإلىوالقعإثل

اوجاهةوالسوأثمالرواويعطلواألمصارااإلي

بالناسافاختلطتالمجةهولمنالساعواالوحولق

ثايال9اسكععة

8لمبتاذا5

38فهامت

4أينادلماشدادوائحعيهة

3وصلةمضامحغةأأانالالهوشدة

هفتشاز3زفتبا

لمس3سداد

تلس33ازوااوزتحىثعتدو

هلم3وتفارقهاالوانمالىعاهوتعطل

ور3ونأقى

مماامأالهلعمذعورةومما

5اس3تختلط
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وإذاغطلصالجشاروإذاتقولهوذلكبهمواسحأنست

وجهاعنالجإللرئسحتئالصجةتزدادئمخشرتالوحوش
يرتسالجإلوإذاتعالمفولهكوذلجارئاسرائايروتصالألرض

افالرضةوتزلقلتالمنفوككاليفنالجبالومجونوقوله

رلزاتهاازرضزنقلتإذاتعالقولهوذلكتقضتوان

الشمسةئكورثمولعنطيمةشىالساعةزلقلةانوقوله
إليهاينظروناتأحواالسالمجاروئمخرجومادروتن

اطواملإضعوتآرضعتكاالمراضعايذهلذلكوعند

ول3وتإن

هس3زثهللهاهلمتعالى

فىلميأأثهأمسكأالهوصدههرال

ة3علي

3أثهالهاتعالىنهصا

هوزرلت

7وانشفضت

أطءأناحأهلمث4ألمممول4اكعمااكثالك

8تعكرن

5أانجحاألالهالينكالراة3حارىمالاحيا

ألمحنذمل

8اارتضعت
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ةالفزعمنةازىشالناسوترىالولدانثولشيب4ثاحم
أبعنأروىاشديدالمهعذابوكنبعكازىحءوما

أبآعنالعانيةأبىعنةالربعععنةابيهعنالرازئجعفر

ظالشمىضودذهبإدأصواقسمفىانناكقبيحافالكبابن

إذكذلكةوبياهمابخومتناثىتإذكذلككوبيناهم

تحركتإذكذلكةموبيناهـاألرضوجهئيالجإلودعت
ففقعتدهاأوالجإلجعلتمالاللهفالنمطربتفاالىألرض

والطيورالدواتاااواحنتلفتالجنإلىواإلشاإلشإلهالجن

نأتيهمنحنالجنفقالتبعضنىبعضهمفاجوادحوش

هحملهاحملذاتصتضعث
8وتثعيب

8لم8يمسسط03كمبكعارى

ألهء51ابوحكى

همعي9الءبأ95اأ

هربيح
7لمعنا

هلم3الثسذمبت

صأويخامم
لمأبتوافمطر

8قال
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إذكذلك3فبيناهمثتتئبئنارفإذافاظلقواابرأبا

القرانثةنضمنافحاوهذهفأهارجمحزثمخا
وفىبهاذيبوالهارفىمومنألحد6يسعالظاهرة

أيغنكاالجبالوممونكافنجلءالماببنالصيحةهذه

ويهاأبوائافصيرهالئما8ينشقوفيثاحميمماحميميسألوال
الثياطينفتطيراألرضبحافاتالنارامنسرادقاتحط

31فتتلقاعاالسفواتأفطارتأقىحتئالفنرعمنهاربة

ءأ3أمحماثاهيتينا

تألنحتأججتاني

ل3فبيفامم
11الالحة9ةسأ

8ض

15يعمم

هـلمتكون

هلتنثق

8ةل3فتصير

دلمحيعل

ثالمرم

ل3االرو5السا

هـلعالمالنكةفمععلقاهم
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تاتئشريافولهوذلكروجعواحتىصاوجوهايضربون

وازرضالمماواتأقطارعنشنفذواأناعحتطعغإنواإلنيط
انهمنبءيثمىيشعرونالوالموقى3ااقاااللةفآنفذوا

الثانيةالفخةئم
قواصهوذلكالمهورقتفخةوعاشعافاففخةذكر

اصآلرنهطاقومنمماواتالقمنصجتىالمورنغاقتعال
تهتحاومنإالةاذهفىدويؤناقافاللهشعآمنإلأل

اإكحاأهلبعضفزعمعفيمخضتفوهماللهمقفىألشا
قةصفىاكخالأهلوإختلفأحمكلمواللهالألرللقبفىأن

افاوويقبفياجعلالهأنبعفهمفزعمأة7ألأهالموتتتك
3فيضربون

8عاوجوههم
8ا4الع4كلمهأ

هأامهـألهامزالمبورفى

6علمبهذهةاحملثدباالبم

لمحفى

7ثآأهـ3المورفىونغ
افىملى9سكالثة03

آهنالعماولتهظاايم3اللهشامناالقوفىفىاالصتثناهتاولهة

محاهـكهـهم9سكال



ملكانثمبعفوقالالموتتقكيستىالذىوهوفافىلى

تهمعلىماتإتاحدهلمسيقهشهرإذشيفمعهالموت

منالألردلالسيفكبذلىيقثلحأتهنهبعفىوقال

أحداكلأاللهأنوسالواضالفوهمثممنثيرواممبماا
أعضاؤهوصنفمتاطيواننجسذذبلإذاوكنالألرفىبقبض

يقولفنفنهمونافأقاالروحفارقهاافعلالقايالت

أوكالألنيةهأوكاكالسفرةالموتملكيدىبينالدت

يتزعونأعوانهايقولميومثهمشمآحثمنهايتناول

يقولمنومعهمبتقسهترتاهاالئرافىبختفإذااألروأح

عندهاطإةبطلتحضرمالمحيىضدألمإةطبهخعلبل

أعلموالله

قىتصنةاربعونهويقال4تينابايئماذصكر

والقالزلةالألهوالمنلهامرمابعد3لتهاطعلىالألرض

وللمم63أأطهكأثاهالمدةكا

لعالنمعينبينماان

هـاى1مترلمجةحالها

نبها

لم6أالممأالهآالعظا
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أعاحىوالامحازهاوئطيممياههاونجرىتهآؤهاتمطر
عللبثاللهييهمئخبطنهثائموالفيالرهاثظ

وقالوالالخراألؤلاهوتعالىفولهفىماختارجمر

علكامنهكلدتعالوقالئيدهظقأؤكبدأناكاتعالى

وقالآراواللابخاللذورتكوجهويقىهلحاني

الموتقةفائنفطهكلوقالوجهلىاتاهالكهشىقي

قاللماهدونهصىكلهالكعألاالثآتهذهألئدك

األرشفيومناتالماشنىمنفضيقالضووقونغ4دتعال

الحالثعتهجميحالصعقةتعهالأتهدلاللهشعآمنإلال

سوتمطر

38أأمكأالهالخلرقاتسامنأاحسكالثكههمح9ا

8ءمماورداا

وجلفياللهتعافىالله

نهصب

محطمما4لهاءثسكهيهمح4اسةمحثااع

ءأأممأداهوعالجل

هعمفدتت

يهم4ال9حةكاوء8

وفيجلوجلفي

تعمالالمعقةاناأعلىدل
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ةائكونأنامكنأنبعداالالتبايئالشفقفالخسنا

نفخةعحد8السإلصتثنافاتفحااألىلتلكمفعترةاإلضئخا

يطألئالالحبرفىجاكاالنفختبنبينالفتاوعومالقيق

عنثصماعأبىعناكلبئوروىىمحضاأغراناأنظان
فالوجههإالأصئةهاهشمىكلةقولهقىرضهعتاسابن

واكرسنمردقواوالنارالجئةالألالفثالميهتوجبءدثىكآل

صتاهنإتا3قولةفىوصلالصاطةواألعالالعيناخوروا

العيناطوروقلبأعاقحماصيوفهمقالعرخوكالشحداه
اثلوميجبريلوصلمرةقحيقلعمموصىويل

اللهفيأهرقالواعالعرشوحملةالموتوملكظواصعرافيل

مة9اطعة15

38طاع

4ذ3منةالم01تعاذ

15بعيرفهم

هلمالنه

وقلاجوعانجيااعااللهلىأكاجمعينعليهماللهصلوات

لم3وقيلالالبمعليه

لمساامنالعالالمعلعهم
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فالفيىتمتايقولئممأروإحمفتعفالموتملكتعال
الومالمطكلمنيتولذلكلحعندثتعالاللهإقألحىيثا

فىزوىهكذاارالقاحداءااللهيتولفأحدمجيبهفال

أشياتثهـصنهجتلنرتوالمسلمونالألخإره

فإذاقالوانالموقأنجسادئنبتالتىالمطرةحرذص

العرشتحتمن2ةاللهأمطراماعاربعوتالنفختينبينمضى

الجوانمالهياتالجالإاكنئالطاضائراما

4الدويأمركعبقالاتجاقايتكماكلماجعمايت

كلتما11ترذأبأقوالباعتيراااونؤمروالمجاررضأفيا

5لحاثهاهاءاولله

دسلح6أاهكاالملكفى

كا4لهاع4ول3

سأثاالهاهاعلماالط5ثاه3اثألاع4أعسكى9ول4البهم
8جط

ة3جعادلذ01

سبانه3أوتعالىانهص

لمكاوكالمنى

هلم3فضخبت

ثالهم4لهاس34عا

دس
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أجسامهمملىتتاحتئسوقسأفاثالشعرةحتئآدآبئمن
فإتهإلذتبغخبإقألاذابئارضاللوشألوقا

الخلقالهافئنشىالطرفيدكالالجرادعينمثليقى

ومماملتمفإذاالشمىفطكالهتأجزاوهعليماوجمفمنه

ةأقاثمالقبرعهانئقثمالروحفيهخ
فيهنفخثمتعالطقواصهوذاصكاااالثالثةةاص

واحدةصيهةإقاكانتإنوقولهيضظروصاقإمهمفدإذااخرى

فىالخالئقأرولاللهولمجيضخعمرونلديعاجمغهمفإذا

المس3المالحصإاجعاد

لعاالهلمولحدةلوا01

8الالثثاعةح5لم

لمفتمكامل

إعإدةالجر

هفيثأاهشثأ

اةالمجبذلكمن

ه6أالهمطلمشعاع

صمأثااسمألمخثماط

01ةأعأاالهولالميامأاليامةتخةوهى
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أالعظاأتعياوهولفهم5محهاثأنالتقكيأمرثمالصور
يأمركنأ6اللهان5طرقةاوالشعورالمقطعةواألرصالاإللية

علىللعرضفومواىينافىئميخشمعنالقفئالغصلتجتمعنأن
الألجداثمنيخرجونديوفولهوذلكفتوموقالجتار

اآلرضقتثقنلىآدوقولهئويخضونتضبإلىكأثمصراغافى

فبورهممنخرجوافإذايسيرحعثريخاذلكساعاعهم

المتقينرنحثكم4وعدثكااللهرحمةمنابمركبالمومنقى

ءايتخ

هثفهم
ءاقاثال

ثقطعة01

8ولحاثرةالموائعراثمزقةواالعضاه

دماإمعكاالحالقالمصوز

8ثمامأأهتالى

فىاكعء8ع

محطالثممحة41ناحأنسالكعةءكععةي

ثهالثدمتفالىأتعالىوقالهةكعاللمحاحمثثعمنام8ال

حيمهمثهوقردهالدلالىمهطعينمثربرادكاثهمجداثاالمنيخرجو

قاثلمنفي

هءااالمومبيئبراكبالمؤنونتلقا

موتعالىانهمب15جمانه
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الئجرمينونسوقافدمهعلىلجشىوالفاسقؤقذاالرحمنإأل

ماالمجثودالئلاطثعرآنارمنالقرآنوفىورذاثغجإلى
كانراومالنفيالمنرلةاللهفيمنءشمىفىجذال

4لهمبهرين

صملعمالثبئأنالحههداطمنروىاطلقثجمى

فقالتعقالئاأشكرإةخفاةالقإمةيومالشاشثرئحقال

يومثهمءانرىكلفقاليمعتجوناماتعمماثهإحدى

ولقدوجلعرقولهفىيرخبنسيدوعنيهئضنشأن

إلىواحدذكلئقالمرةاولضاقابمكمافرادىجئتمونا
روايةوفىممقطتوالشعرةففىالظفرحتئتانتقفىما

قالصملعمالنبئعنكربمعدىبنوالمقداهجبلبنئعاذ

إلىيقطالمبينماواحرهممأوالقيامةلىمالنايععث

عمعيمىسنوهوسخةوثالثينثالثاكأزالفانىالشيخ

االبىأتهاياتعالىقواصهالبثشبهرىعلى4باللهامتبئوثما

منثمزابمنهخلقناآفإتاالبعثمنريصفىنخإن

دطتعالىقولهوهوسوقاأقدامهمعاىيمثونوالفاسقون
ههأهمكهل4الحمهحعماليسنكحن9ال5كمامحةكلهحطاكهف

ألمةكأهععمالأ4أاكثا
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هامدةاألرضوترىقولهالىمضةهنثمعلقةمنبخنطفة

جبزوجممةمغوأنجتتوربتاهترتالماضيثاأنرالفإذا

األرضياةقبررهممغونشورهمهوثميعداطلقحياةفشئه
اتااإلنساقتقأولموقالوتحخرهاغميعاونإتموزثابعد

مرةأؤلأنثعأهاالدىاجيقلشلهإلىنعطقةمنظقناه

أيصاوزقاتاعظاتاكتاأثذاوخالوابهرهتعالطوقال

باعبهمفافئحديألاوجمارةكونوافلجديلماظقابوثونلم

وقالواحدةإتاكشفسبعبهموالظشكلماتعاألوقال

علاهونوهو

أهلبينخالتالاطشركيفيتفىاخألفهمرذ
منأحدهئنكوالواطشرابصثالأفىقاطبةاألديان

خالفاقولهئقدثالالذىالئعطلالئددإالاألرضأهل

ضآإللهإنوهاذائخنصقاتهمنأشفياالختألفوإنما

علقفيقنعماالألخرىتشأةالأمرأخذةكالفىفإنتعالى

ال3اخالقهم

ت1ولناحالولهولثاولعاألكلفىبهذا

دذاحد



اطياةحرارةمنإلهضتموماطايئجمعمناطلقأؤلأة
وقدغىتإنسائافصارالمئيزهبالنفنىوأنطهقالروح3ةبماحرك

وفإتالنعثورذيكثرقفالربيعإلىظرمغالمجىقىتجا

آاإلصالأهلوأكثربالنشووالربيغأثميماماوزوىقمبرر11أهل
والبهانعوالباتسالجنمنهاطالنقأصمنافيخثعرأنعلى

أتيصاوعكرمةاطسنعنزونياوتواألنتصاثلمقصاص

قوئموزعمبعثااالهـيانالانافثامواالئمححثعريقوالنكانا
يلممرافااللهأمرالقإمةيوأإذاكانأتهخاتالأهلمن

ثمشفودفىواليقاباثوابمستجفاكامنأردللمجمعأن

تلفهلمومنقوالمجانواألطفالالبهابمبعثوأممروافيهينغ
وقالوايزانوالموالصراطالصوررونينمنهموقوئمالدعوه

اهلوصحارفاحياهمالمسيغبعثاالسماتإذااه1037

ءآلثممنكثيروقالالنارإلىالنارأهاطالجئةإلى4الجت

قىاهاالتىاطلفةهذهغيرعلىاألجساداتدلألردلالبث

جسداالسإلنعانوليعىالألتدئالبقااخلودخلقةعلىوكين

وقوةوعدموصورةوتقمقوريمروحولنيخرالوزوخا

ايألرضىيهلاهذاوهوالعاشرأشيهتععةوجاةونطق
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منثةشبكانتوإنالجراهرأحوالمننشاهدوقدالمظلم
اطفأحالإلىتحولتوصنتيصتسأذيشبهتإذاغألرضاا

يمونأنالئنكرالإلنسانكذلكوأشرفرهوأمنها

هذهغيروحاتألورقةلالفةيدمعنىوحممرهؤهوبافحآؤه

6اعلمواللهلملمحودئخلقلسألتهاطالة
بتاليلمجشرونالعاسأنالمملموقروى4الموقفمجر

كذاوالمشرالمحشرهوقالصملعمالنبئانوزوىالمقدس
إلينظر3اللهأدثكعبعنوزوىاليهودمنيربهيقول

الجالتبقتافاسثتأعاواتىإلقافقالاألرفى

مقافهذافقالذلكلهاالمهاهـفعورهاوتضعضحت

ميزافيموضعالوهذهنارىوهذهنجقةوهذهظقىومحشر

اةءأاكلهكجمصثوات

لمولذلكعاالبهودووافقعت

هحأ5لما31تعالى

لموقاله

دفاتفت

ارتعلتوتفعفعترهاأوارتجبتوارتجت
58مذ

هث3وهذا



مي2رةااللهفصتربعكهمقالالدينيوأدتانأنا

مغطعىوقالخللليهاالمجاصباألرضطباقدمرجانل

إلىالحلقاللهبثيآاشااأهلموضوعاتمنهذايقول

3ببثعادىةحيث

األرصقئبدليوتم4تعالىاللهقالنااألرضاتديلمجر

ممرزواقدأىالقهارةالواحدلقهوبرزواوالماواثاألرفيغير

يرهامماغويبسطاألرفهذهالمهاهـخأنيلىالعبفوثمكال

عليهاقعفكأالعكاظىلألديبيفعاتيأرضتمذاطبرفى

اةنهقىفقحةهنأرضتشطوقيليئةبايعيلوأحرأةةفى

لم3يصيروقيل

لميرة01

دالثعدمحةانءهعطء

امسبو

لثسمأسكةنهاصلحطه3أدماعلموالله

لماالرفىغيراالرفوتبيلروانثوالحراثعيامةيومبم

ابعومذلكاواحوالالسعاهوطى

2ةلوجلفي

اهنإطهطالاماكمانطعصللىأل6اكث

اله09تحا



3ثأل

رضماعاثشةأنوزوى3أشدامتحتمنلونياائضقمة
اخاكاامجونأولمحالىافالخههذهعنصلعمالتيسألى

مجزوهثفلناللهأضيافهقالأتهوذوىثنمججسرعلىقال
جعبهاوالىأصألرضاهذهئطوىقالأنهعصرمةوعن

يرتيالسألرضتديلإخرونوقالعليهاالحاسمحشرأرض

أمحارهاودقابطمإهوتغوهـجإلمابريتسمنوهيأثاصهـفاتها

قالائهرضهعتاسابنعنلحعأبعناكلبئوروى

العتاسبقولواحتبئثإبتبذلتوانماتدلتللرجلهالكعا

أطوبألعدللطلبابن

بأيخيماخفنصارآد6مجلمقإفا

دتفغآنذينبألتاسآلتاشفا

وأصعلغيخناريهاونازتها

أعلغكنثأتىبآلذارألذاذوال

هذاكلعليهاالفتااللهلقولثخثمتبدلقوئموقال

ضكهرمنالعدممنأوجدهاصالىاللهبأنأفررناألتهجاثق

ءأعلمواللهبدأهاكايعدهاأنقيئجيزأنكناسعابقة
56نجم

يالكهساقه
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برنجو3وقرهاتييرثهسثاطيهاقوأصالالممادبهرطى

تعالىاالبقولواحموالسألرضلمحك3طبافةوهىوهيأثا

وليعقالوارضوارالسماواتدامتماواالرةالجبقآفي

العريقبفافلنافقدللدينأ70ثاأمهـناتضبفائهماالقولنى

والألممالواألرللوالخاروالجتةلمأواوايوحرسمىوال
يلتفامجأقيصإذااألريليمونأنأزمهضالغناومغالصاطة

افحيتكانتوإنافنتتقاهىلوكانتااألكانتمايرغ

غاليرعلىواققينواليغابالوابكاناخرارواحااعيدتثم

كاتالتىتهائربمنتعادفسداألجسادكذلكمناشقاقي

وزعمالسرمداألبدعلىواالرالجئسةفدتبتىثممنهاعمتخإ
بمرناماإلألهاطمعنىوالبهونمحسمالمعتالعبماانقوم

لقوبظاهافيبهطىنالوىجسمهبلاخرونوقال

نعيدهخلقأؤلبدأناكمالكئهبالجلكطيئشانهالله
والماوالثالقيامةيو3قبضمئةبهيعااألرفىوقولهعليناؤغذا

111فبهاوقدوأشاربمقهبعضهمىرحتئجميهقطيريات
يروقالماأحوالوتختلفهاهنايثمىومغهافامنهضل

كالنقص
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ذلكبعدتطوىثماابرائاوتصيرتنشقسوكالوردةكالمفل
كنقومالدونئوذاصاثظاهرالقولهنفهذ

وافارضالسئماأمرمهبهرممااألوليالطاتفةمذهبيذهب
هماكمامقررانوهماأهلبمابهيوادفإتهالماأحوانجييرو

أعلم4ا1وا

منصخةالفاليومذاصثهطولأناليةالمحإمةيومجمر

كألفرتكعضدماوإنتعالاللهبغولالدثياأتاممقادهـ

منوهوالدنياحممناليىآذلكقيمعفتعدوننمآصعنة

لالجأهلفيدخلظتهبينالهيقفىأنإلمماالألولىمحطاك

كذااالخرةحكممنذلكبعدثماالرالناليوأهلالجتة

بعفىقولمحهانفرقةىوزبقولهالعلمأهلبعضحمعث

علىمثرءاوأالقيامةلىآاتهمنةأنصسينهقدازهكان

االعىبعفىئصيعصالذىواكروالشذهمناتمثيلمناقه

موقفاخمسونالعومذلكوقلشةأفأخمسينهيعلتحتى

اجهمإاهمصقازدتالموففجمهمفإذافيهماالعبدئنعأل

اال5بملوا01

68لعته
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لقرق01يأجتفمحتئرؤوسهمفوفمغوأذيتحرهاوصفوكأ

تةبابوئوقئالميزانتعاقثمهالمالئلمجملةالعركنزليثم
وجلعراللههـلدشآيهفىاللهوإفطالصراطوئنضبوالنار

أويقولتتريآلةثالمالونبائقمامالمطثقنتويوتم

ةوالمالئالقماممنظقلفىاآل4يأيخبمأنإالينظرونهل

يقىثمالمسلمونقالالآلموررجعاللهوإلالنألمروقصيى
نحقدينضالديناالرفىالثارهلوةالجئةفىالجتةأهل

جعديذاظقااللهئحدثهلزىيلىوالاالبإلينأتذودائمين
بماكقفويمففالرشلإلهميبثوصماشوأرضفااخعالئاأو

تاىكانأقهبعهمقذوىوقدالأملحلهمكانمن
تعونتوئماكتابأهلومنأضالثمضىمابعداالرأهل

أهلوصاروقييتابادصةأفهاالووالمتةمفىإذااثه

هودءلمامنرجلوجدثنىرميعاالتوأهلةمالالجف

معهاضىعئدرىالالمالعأنطفعونفرقةفيهما

الحالنقشرثمسنةألفضةأعاكلمدةوأنبئ

اوقورن

8لىالعواليم
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الجستةفيدخلونتالسهيومفالىالسابعيراوذلكمجاسعبرن

وئعاديئارمالناروأهلةنماالجحةأمليصيرإلنارئم
سبتكلذلكالالتوأمرآخرأاىثهأماخرخلته

بفضلالحلقخلقأنذعمعنالقدماومنكذاقيامةعندهم
فجوهينطهرانالمفقملالجواداءلمجوذولموامشنانرجود

مغصمآخراخعاإبتاخأالعاهذاأسنىإذاوكتهوقتكل

الألخرةإلالحلقنقلخعولمنونثموأفأهابعدعهفيط

بالحبرتجنمامنهمطعثوعالمواتآلقيامفيامآفكل
فياتهقامتفقدماتمغثئعةبنرةالمنعئالمروئ

جابربنحكىالعالمخرابفىالقدتاعةخكىمابهر

فىوتفرقتغايلإلىاكثاكبيرمسافتهىإذاأته3حيان

فياكانتلربتواضأضلكاحركاتوتشوشتأبراحما

العاأحوالاختلفتالحملمندصقةأولفىكباكواتجاخ
صيصوالشتاةيستقرفالوفصوفاالممتةأرباعوتقاوت

6كحألعحل

8كلال09لقل

4ثهالجبار
ثالكهةشا



2

الألمطارءلمجىوالنباتإطوانوتهلكالعواصفالرياحوتصت

الألركانوئعادىالرياحكنرةالزالزلوشذةعاوفعغيرفى

افباتعلىوالنارالماعلىيحشواليحشالعلىالمآفيلب

أنإلىويخلوالألرضوتففاتالتركمننوياثسدواطيران

والئععئو8اطناقءبدوعندهتفرقتمنهحصفياكوكبتجحمع

النفوسذكرفىسصوفسطيقاثكتابفيافالطنوحكىثاتيا

إذاالثيرلىةالفسوإنقالاألبدانمفارقةبعداالواحوا
وتإلىاألرضفىمتضةتاثةبقتالبدنعنتفردت

أفالكهامغبراتسقطالوقتهذاوققالالألخرهاننمثأة

نعنارمنكدانوةاألرضحولفيصيرضببابعوئعمل
قاللهاثحآالألرضوتصيرمحائماإلىالترقىمنالفوستلك

اإلخرةوالنشأةبثوالبالقيامةافألطن3رحثعنرالمف

وأتهالقرفلكفوقهمابقافىارسطاطاليمىرأئكذا

والالوقتؤلكإلىبهأرادوانهاالشالةيقبلال

ال3تبهه

165سوفطيقا

ألهلةنسكاحمحالثمعأكلثحكلن



33م

الدالنلشهادةمعألرآلمالمتفلسفةكتارتأويلإلىتتفته

واعامذلكفىزشلهوأخإراللهكتبومعاوثةفظناماعلى

اإلفرارإلىمضطربعقلهجوجعقلذىكلأناللهرحمك

ئدالماهذاوانقفتائالفحآئهوتجوفىوابداعهأظغباالبتعدآ
أواطإثعاإحدىأبغافيهفذلكمعرفةفأمامنه

علماكانأوتلأوانوشوقخطوقوحأوفاسدلئول

ةفمىدوزثممنأوالباكواهلاإلسالمأهلهءمانحو

وقوعوالئبطلوالتفاوتاالخألففيهيفعوالمحعبراصبله
ارويناالتىألخإرااواماالعقوللؤجهمافيهيالختالف

علىيعتاقدهاأوتناطقوصريمانديانةومحضالديئشعار

بحقيقتاصدبئاراىوالاقعتصمولمباطتاأوظاهراوجها

وأصوهمفهمااوايقنهمعقألالناسأكملنوإنيهافوابخاه

وأتدممياوأصاهمحسأرمهموأغوداوأصملهمرأتا

حلسياوأعضمييميرةوأحمذهمخةوأحماهميرةغوأغيرهمشرفا

وأفؤتمنفماوأفرفوأطلحهمنفعئاوأنحاهمفواداوأرقتهم

وأبدالمأدىهموأباكفايةوأقنهملمضيموأحميمجقئا
عاللاقخ



2م

يداوأبطثمعليهاوأقدرهملمففانلواهداهم47أمندى
رنجيماقشدمعكريمةومأنرةحميدةخصاكلوأجمعهم
إلىفهونالحعمالثتآارواالجملالدبهروالرأطاصخئا

واتإعالجاطناعالهراونحالفةالعقعدةوضعفوالتقهالقص
بمعتقدىتافواالبالفماحشأواإللماالرياوإألرىاله

الرذائلإلىالفضائلمنعددناماوتسواتجمالهمخالفهم

ائراداألنوأؤذأحناوطوأدأفرب4االضدادإلوقلحها

تصطنهماإلأفهوذنبمامنوحافرنفسهمنباخثلهيمنلم

ثمتفخوالمتارعوالالىغةصمادقوالتظغيربهويترخ

والءلمذهبهوالروتىدلهأيمنكذلثهكاقومنفاذ

معقددتنمنوثاهكيماونزقبولالصتاخذوىعد

هائهخمنننيدأهوضرتافالهقئتوانالديافة

بثرهوخنتوافعهوحملإظرافهوسكونشمرتهودو

وبذلهفىبنتةيتاؤلاودينهخالفمنعلىسطوتهوشده

اضالضدا

8ومتاح

اه05فعه
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وأهوابممأنتتالقهعإواشاحذشدونهممهوم4مالى

إنالمسلمينفحلفىكمواصحغثاأناأشاهكممنرأصنالمحا

ودعاهمخلقهاللهأأحلالذىالدينيواوألقخآإلله
علهالمحاظةفىودوالعالموإئيقظهموأخذبهالخمتمكلي

وأوعدإلهأجابمنووعدالقىشلوأرسلاكتببهلأقىص

حكمتهآثاروصختهـهانهدالئلوضختفقدعنهحادمن

إالمانةومتتاوالخلعاخاناوااءهلباواالغراررإيطبم

أحدهمقةمىأصارحتئعيموالععئحعيةالبهيميةحطأغلة

بةوالبىيخظوإنفاذشرةوفالظسوكتساهبطنامتال

اهرهاظمزؤرةعاطيروأئزخرفةأباطيلفوهواعلكلفي

بهاياقمثصونواإلطادفرالوباطنماوالتلبيىبهثطا

فضلعثدهمليىالذيئالعوائمونوئحئنواألحداثاألكار

فالشىأمرهممنعليكماشعشومهعاتمعروالكثيرآلمعرف

مهيطعلماعاكاطالدنيافامتئذجمماللهفعلعئلعتلوا

والبقارعةاللههوهقإالالإلصالمفيوالصاهتيةفىصاغ

ناجمنجموالواطمولبالبههسىالبوطهاإتارايةأفماموا

لل09حل



42أ

رذهإيهداالررينكافىوالطقهأضقفيىاللهسعقطإتأل

ولوكقهالدينعلىلطهرهئعالىتوعدهدجرنحرهفىاله

الألرفىأهلمندينذىكلديانةالمركونتجأصلر

بالعدلىيأمرهوهووئميعهييهوئحومحنيهلفظاللهان

موتهبعدثهويبوالبئوالمنكراالقحععتاعغويهيادواإلحعان

لمجلنتالسيتئاتةعلىوالعقابإحسانهعلىالوابااوبهفي

وأضافليةشريخةوهمريةاللاصطلهإئخلفيه
خلتهصابقاللهأنبهرنامايعتقذواأنفلزمهماكتبأهل

واليشرثلعهشرقكالواحدواتهنهدءثىكلخقق

وأتهواإلتذابالبشارةاممئبوأؤلصلإاأرصلمهلسديم

هذاكانفتنثئآءإذاأبدأهكعايعإهثموئلالحلقئفنى

خوثالالذيناأليخينالفائزيئمنيمونثلهزجىعقيدته

جمنيرنهموالعليم
فىاوبيخا

31ضاة

اثاليالجزاتم



3ألأ14م6047أ

ء

مأهـسكنمأهبم6يألصمألألكألنبهأإلول7يهمأ6ا33103

4أأل9فىأآل6017إ

ةلألولثاأأهيمل

ههـهـ5ألدقآ5فيالمدةألد3ااداأددأل4قأيأ

3الأطخحمحهثاال

لمهىولصالفيملمم

ثهـث

لمألثئأطولفأ
مبم6ءمحهعىط

ءسكولدكتععخعحهمصىمالطج

عطعكعهولاهدءععكلكثهعإياحكي5سولحبم

لبماالسهننازرالول1اقا



واألويغالبلكنابمقالفافىءزالهرصص

العحيفةانلعنوا

ماومأواألرضءالمحاخعلقفىالعابعالغمل

واالرصقالسماواتخلقفىبعضعنهاحكى

لكفىالفوسهاذعمه

فذلكانالقراياتبعضهايستفادص

ذلكفىوهانفالسماواتفة

والرواةالمفسرينبعضقالهوماالفلكصبفة
فذلكقيلهااالفالاهافوقصفة

االخباربعفوذكروالسماواتاالفثكفىمافة

فيهااآلياتبعضكروالنجومالكواكبفىكالم

والنجوموالقموالشمسفىنةالموهوإلاالقوبعذكر

الكواكبامقانقالكسوففىآكال

فيهادةواالاتالرواتوبعغالآلياتإكرالرياحفىكالم
الذالذلسلهداتاصحهاشهبازوقوساساعهقلصوالرعدواقالبذك

والنهادالليالذكو

كأهيثعهاوماقيلاالرصقصفة

واالنهاروالبحارالمياهفىهاقيل

الجبالفىقبلها

األرعقفىالمفسوخةاضتديمةإءاآلرابعضذك

أيامسنسةفىضلىشاسالسماوأتخلمموالذىتعالىلهقيمعرتفمكأماقيل

22

ه3

97

016

2101

7121

أال52

232

323ال

3ال93

443

642

76

234

ه55



انلعن

الخاقخلققبلة115منهاحكىذك

فيهاالناسنواختالفالدنياهدةذكر

اوماالدنياذكر

السالمعليهآدمقبلاخاقاهنهاوصفذكر

والشياصبتالجيطخلقذك

إلةاالواليعلمهاالمالعإعددهنوصفواماذكر

دهولوانثارآدمرظيقىالثاعنملا

واألنسانالحيواناتلدتيفىالفالسفةبعكماقالهها

فذلكالمختلفةالمللهقاله

إلكفىالقرآنيةاآلياتبعضذك

آدمخلقفىاآلياتبعضذكر

آدمخلىفاالفوالبعكا

لهبالسجإالمالئكةواهوآدمفىالروحتمخ

المالئكةعلىضههاعثمكلهاءادا611يموعمتعالىقولهذكر
وتوبنههنهاوخروجهالجنهآدمدخول

آدمذريةمنالعيثاقاخد

ذريههآدمفىلفاساختالا

وفاتهوخبرادمورةكرث

لموتوا3يالحىاوالنفسالروحفىاردةلوااآليات
لباباكأهذالواردةاالرواياتبعضنقل

احاالرواحوالعلىيثواالحاالقرآنفىءهاجا

والموتوالحياةوالنفمىحالرثفىاللغةاهلقولىذك

حيفةالص

8555

2685

626ا

6646

2396

ال2أل3

أل674

ال6هـ1

281

8يم8

648

2638

3629

6636

66

8676

9أء

251

851201

211601

611211



اننو

البابهذافىالكتابأهلعاقاله
الباتحذافىالفرسالهنودثممنهالةكر

حالىبتاعلىالدالهدهالواشلرواياتابعفى

والروحالغفحثافىآاألصالأهلصنالمتكلمونبعضهاقالهذكر
أوهماهعأناوالبلىوحارعدحلالمعاصبالمثابالمكلفاالشان
اشاخرهناظربعضكرثلككأخامننظاماإيئشعةاالوالمناظرة

حالرسالنفسشلفالسفةابعضآرا
الوجوهوباذكر

الحواسفاالخالسفةقول

العاعةوقياموالكواثنالفتىذكرفىالتاسعالغصل

البعثوجربوالعالمءوفناالدنياوانختاه

العالمتنامىاثباتلمحىكالمبسط

والحرافيةالئنويةأتوالعالمبنهناءععااامنقالمنذكر

البابعذافىنبالكأهلقولذكر

والنثوربالبعثنيإهنبانإالعربمشركىهنكئير

الدنياهدةفىالمخقيةالملالءأرا

السالألمعليهآدألدمنالضواريخذكر

ضانآهتوكمالعالممنمابقىذكر
اتهاوعالهالساعةاشراطفىءجاما

هانالآخفىوالكوائنالفهنذكر

كالبوجضالساعةاطأثرهن
رمضانفىالدة55

حبنهةا

811611

األ6118

021911

أل12102

321121

أل82132

أل6218

621أل53

أل233

1133

41أل341

341ا4

41ث5

ا55

أها05

ا5أل8

36151

51361

ال15أيا

371271



انلعنرأ

السودالراياتهعصانخرمنيخرجالذىالهاشمى

نىالسفياخروج

االأياتلرشابعحقنقلوالمهدىخروج

فماالقحطاخروج

قسطنطضضةفعح

لمحيهوماتيلالدجالخرو

السالمعليهعبسىنزول

الدجالخبريقية

عليعالسالمسىعيخبربقية

هغربهاهنالشمىطلوع

االركابةداخووج

الدخانذكر

وهأجإجيأجوجخروج
الحبشةخروج

ةفقدهكذكر

االيمانهلواحاشتقبعقالفىيحالرذك

آنلقراارتفاع

لمحعرعدنهنتخرجالهىالنار

الصورنفخاتذكر

الصووفةفىءهاجا

االولىالسفخةعندهايقعذكر

العانيةالتثخةعنديقعهاذكر
اموتاهلكفةفىماقيل

خنينالنةهابيقذكر

المكحيضة

671471

581671

ا3818

81381

581481

681681

أل5أل29

591

69156

أل86169

3028

302

65252

902

512

11251

2أل1

12

12212

512

522512

022

12256

22122



انلهنو

واآلخرحمواألولقولهفىماقيلك

لموتىااجساتنبتالتىالمطرة

عندهامايقعشالثالثةالتعخة

ذنكفىاآلياتبعقكرصاخنقابعث

ثرالحجفيةفىنجنلغةالالمقاالت

وقتلىذكر

رفالتبدل

السمافىقى

القيامةيومكر

العانمخرابفىءالقلماعنماحكى

االرثادالنصحفىللمولفكلمة

س

الصحيفة

22232لح

722532

22أل82

822

13532

232132

422

632432

832632

42832












