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خؤألتماراتذأهتحابئ

رالثؤةاطهلبهالرحميمالركناللهبسم

الفعفاممكلالتلمبحسفيالمحخةشإئنهنالأتممعلق3ا

تآاإلعمغيدة3افسافياطقنبمفيالمنرفوبطوتسق

تطفاوماذ4معادالهوهماومإنيهاستىمإفىطبقهن

منوذلحكالعاقلهظنةنيحيراالناللنجكرةيشتهونبه

ديرالمانخقاضفيلبلوغهمرإنخناللدقدهميابها
وكاحختهكلمتهويعلىائورهسهئتأنإإلألفةيآبئلة

الألئةآعواعلىاالنةعظيممنوانانرولطأذصكؤلدو
مهبوانتماوهافيكيلبماناظرهمميقماظرة4ضديهم

فماعباوالمعرفةاللمبطرارتيساكطغيرمنسهعزافوفي

اممةم3أأفيأل4



ثماكالمائقبصيرةولالجدلبادبتحككواللمول

وقارعةافهامهمتصذصاكةاؤلعصدديهمباالقأوهم
الخماالىئستقتينتجدفيئحمخاشعينضنرعيناسماعمختق

االلرفاهلوعلىخبيمةعنأتعيرتوالروتةاجالةباللهم
الظاهرعنوالرشكبئالنريهبالنادرالخصيصثاثممنوالشرف

الرائعةكلمواائقةالىااللفاظبغوامضابللواالمسخفيض

واهيةالضمانرضعيفةالمغافىنحيفةالمحاليناحلةكانتوان

والألديانبالشركاالشفسافطنظرهمففصازىالقواعد
أونظاامرهومالكخطقهاسةسيفىتعال4اوناقهىالى

لهمالراحمهادهمعلىوالمخئهمعاشيموفودهعبايئالأللفة

والخواصلالتعاطفالىبهموالمهيبوالخظالمالحباكأعن

العاجلصناخمشكورمنئرالذظاعتقسادعلىلهماعثاجوا
صكمةفىعثههىهومااليفتوضاالجهـلثوابومحمود

واستدعاالقاحبقدحاالممتهدافمنلهالئعرضالعقل

للفخنةواالسششرافاليناذاتافسادفىوالسىالمافتمقت

طحقةالبليةهذهيعترىماوممثرغقةالقعلىاطتهوتلبيسثا

فاصرةمممويسئونكاذيةظوئاطنونوالياناللساناهل



ماولمحقأدناهالىالشطغمحنفابالاإلرزهمهياحيثالى
ما4تكنففاصحاعتفيخال2كانوانكتابهفىتبىالعجمده

رضىقدالثلبقةهذهصفةفىقالحيمثبققهمنليس

إطحفوفالنمتقفالنيقالانعوضمادعإفىومنانء

والناسبهلةعنجهاخدئدالتتالطفاتإليذهص

وهوغثزوالءوالنشساالرعاعيدعوهمثوفهماوهماعامبه
الذهاخواتفيأليئبهوهىأولىامحفاتابهذهاللهلعمر

احدهميمظماطجةاخذتاذاففمجةمناالوياثحيرة
فتعضانتسهقدمهوئامنقطئابئماحهجناحهاطقواسبل

ضخالكةوصارحيرئعهديفلهرلتعورتهوبدتخيتهاكذبت

ككةطنكانأنبعدالسامعاقفياسائألوالناثلوين

بعذهلرافيىورقضاةودناهوحرئاؤكفىبياناوعلملفثنعل
ئامعمثوعتلههطمهسيمقالفلةابضفريطومعترالمنزلة

النكاللهنحقحالههذهكانتمنوعلمهأذبصطايا

وصكظيماالثمناهضمنبهبريمامعالهاجلنىلغكير1

القالنساربابعلذلكاعظمومنجلانىالإلضر

وكألنفسهموالقهالالعلمطلهيالذينالمجالسوأحمالبا



لهويترعونمظايهرغمنيأخذوتهموالتقدئملمتعذر
باطرالعاممةأقئدةينمقذماتهواعيةبالدما2أ

المجائبغراثمنيقضونبماأذهاثمعلهممفسدفيمذاهحهم
العقلفىأحدوثعةعناصالفقلةمشارؤؤهاالئئ

صدورهمثحنوأحتىوبةالفهمشوالمجوبةمردودة

المهوالألساطيربالألسمارثمقوسوضثعواالألباطيلبئرهات

متعرضونوالسعيطاحتذىكلوعنديمرلناعتيكل

والخالفئلحدوالمدقممطلنيهمالمحقضوقئعالواجبوعن

اشهىطازجملعنمواطديثمبرروالناظرمئهوليالم

منعندهمافىقيئةورؤياسابهلعناطديثمناليهم
العلمحرمانسببكانثالخطةفهذهمروتةرواية

للطامحنوالوسعجالجذالنواشقاقالحظوفوتاهلهوتيئ

ورذوالهثحعةوالشتببالمقخبالقادحإنوئسهيلهالليهةفى

يخفضاوكتفهمحانالعلمويأبالبرهانوجدالعيان
طجهومتوفربمفيتهلهتجردالالوجليسفرشاوجناحه

مقترتاالصافيةوالروئةالثافجةبالقرمحةئعابامعبأ

مالالبأقتيته5ولالبامبه



النصبحليفليهواسمهرذيلهئرفتدوالتسديدالمايجده

المتطرفاويحلماهمحهدزخاأضذهيسسأخذالتعبجميع
فيالعشواهخبطفجهواليخطأوااللمحافبالتعالعلميظلم

آلومحاالطغألحعينأأغوافقالشردةلمجرانوعأالظال

كوبنءنأالراممماوابالةجةوالماملسةالمحاونبذالإللف

بينالخمييزمنحفهالنظروتؤفقهالماليلمطيفوالتاقئافئ

عندرالوقوفيقوالخقالتمويهبينوالئفريقوالمصعيرالمشستحه
سال

دالمرسفسةومصافىالمرادإصابةذلكفعندالعقوللغ
طاعتهنىاللهاطالفالقشلولفاوالرشادالحونجيقاللهربا

قدومساقةالطهذاحوالالىاهةالعلممنولجغبقا

مذاهتهمغوتصحلاانر4منموتوزالممامنئسههم
الألصوبييزومقاالتهممغاألغاتحصيلالىنفسهتاشمتافت

أجمعأنصاعدارجذهأساعاأمرهالزالافسأمراشاداثهمامن
حدعنارتجاالعاورجة2عنثخاللناإلبهذافيكتاتاله

النساالتقاطيعنمعتفىفىالتزشعرإثبمنذئاالتقصير

1ايآتواشتا

019العساالت

اافىلتافىا

ابأح



منثيينالموموضوجماتقحاصالقاويروتالمجاثؤخرافات

قخعاطاواعايه4االطبهالذىاطبرفيمنهرغةذثينا

االسالمبيضةعنوذئالهواحتاطاالديئعن4ومناضد
أنسكنزاوفئفاثخيهالنفوارغامائناويهكيدوردا

مطعتاالطاعنسلداونارهيلماخالمولؤراحتستأائصيب

5محاحوتحتثعترسمماوارتسامثلماالامخحالمفحسارعمث

ءتدابمفىوجدثماوجمعثالخصانيفوممضمخاتالألسانيد

آالسامسكاتااألفيقصصمنيتبهماحومنخهاهاطلق

العلىبمناالخثالرذوىالملوكودؤارجمخواالجإلأإإمماوأخإر
الىاساعةاقياماسدنناطلفاهامرمنروىوماوالمجم
اهبرةمنوخسينوخمسئةثلطسحةوهوهذازماننا

نوالةاكواقمنبددرواصعأنهىحوماصحلعممد
اكتبفىلوفضنأمانحوعلىالساعةيدىبينوالمجائب

واديانواطنالئقاطلقمنالموزخةواالخبارا3يامةذالمتة

االرضمنالعهرانوبهرورسومهمومعاملتمالألمماصحناف
اكهمناصلة

اولثفاكه



منأاالسالفيىجمامغاصكوافىااللحاليمصفماتةمف
الفميولئفصيلفىبائطيمرفاذلكونميرتوح11إنازىا

كرتفالاحالعملازلمأاطقىلأردناماحمكللىخاآذوا

يمعمنألحمانجدأثاطناكطابتدابمجمعئالمااثاوزاك

االذلكتحثلناولمضدائحهاسانطافى صما

بيانبعدالألانباتهابمنرالبخلقسهسحابمقالجهبانبات

والجدلافظحدو3مندزوبدبهرفسابشدحاناإالاحوخماحلرق

مامئماطنلقابخداهثتمالمعدادمماااكدحاأصالتاااجميثم
مماكاناصؤعلىاتيساحثئبائاوبائافمسأليثممأاثذاميله

منوالخصمسلالفضالاهليزلوأبسدوالمتمثمودالرش

فىرغونيثسالرحداكمانقديمنىوالمارلىاحغلمآوادمااا

اقيرصوقرصيهمإبقافىحافسونويضجمصرهمتخعايد

بلينةوحكهةحميدةنقحبماهمتزئرمابدهعمنعررثوا

نفعاهموأيامنئوخاصذخازاكلتقاداالفضلافتشاهنىاؤثنه
أالنسانبسةرةاطاقوذلوالرسحدالعمالحليدبارتحئاطير

منفهماقحتئالخعماليهتطهحالعتليؤطهمايةوظ

16الشجت



ثونخخرقمنومنهمثحاعخطلدبهرآيفالمكالمالنتبم
واالستنحإطهـبالألنارةالنوادرلطائفيمففمنومنهمالنفائس

عألىمحكلماافياوبخابنىاومنازارغمنومثم

خصلةعنضالئامثهمواحديوجدأواالراداتالممافدر
ادامفألتادعاالذىفهذدونهابثااالمميتواقاطصالمن

بأخذهماألخذالىواالرتياحبهمءاالفتداالىتحيهالله
وشرفبحأكريممنبهاللهخقيهلماباسوثموالتأسى

منرجوهماثمالخيروخمتالصألحوبغيةالفوليوئدالهئة

مستعرابهيبفمرانالمهعسىأالمابكرحالثوابحسن

هذاؤشمتوتدغاوئاويردضائويهدىامسترشطئرشداؤ

ائنينعلمشتملوهووالتارتخءالبدممحاباممشاب

ماجثممىمنازاواذابوابأفصلكلمعفعألرينوعش
حمايهيدذ

عجموهولجدلاوتهذيبظراكبيتفىاالؤلالفصل

ومراقبهاالعلوميةممعلىوالقولوالجهلالعلممعىفيالقول

والمحمموساطثلهفيوالقوليوالمعقولالعقلفيوالقولوافساهها

ول8بااللحار



والعفةوالدللاطدفيوالقولالمعلوماتدرصاتفيالقول

بينالفرقفيوالقولواالجتهادوالنظروالقياسوالمعارضة

والقولاالضدادفىوالقولاطدودفىوالقولوالعأالدليل

الخظرومبطلىالعنودأهلعلىاغولواااالعلىاحدثفي

عألماتفيوالقولوحدودهالخظرمراتفىوالقول

االنقطاع

العيانعولؤجدالبارىاثاثفياخانىاالفصلاثاأ

والقولاالضطرارئةوالمحججبرهانئسةالالدالئلجممعوهو
بأنوالقولهوكيفهوومنهوهايقولمنجوابفي

التشبيهباطالوالقولغيرالوفردواحدالبارى

القولمعوهوواسمانهاإلرىصحفاتفىالشاثاالالفصل

ومابهئوضفأقوزوماالألسامىفوالقولالصفاتفى

فيهالنامىواخخالفمخوزال

معوهوالثبؤةابواالرسالةتئبيتفيليافصل11
كيفثةقىوالقولالعقلةوامحابهفيهالناساختالف

افألخإرفيجاماعلىوالرسالةالوحى

هلمعهود01



امحابمعوهواطلقابتدارذفىاطامسلفصل

وفولوالمحججبالدالنلابتدانهوامحاباللمقاحدث

أهلياتءوجمرائهوابتاطلقامحابفيالقدمماه

وجمروالمجوسواطرانيةالثنريةمقاالثوجمثمعاالسال

فياالشالماهلقولكروذفيهاكخاباهلمقاالت

فيخلقمارصوذالمذاهمبؤبضؤجيحروذالمبادى

المافيخلقماوأؤلالروحانئاتمنالعلؤىأالعا

الخلقخلقمياالسائلوسؤالالجسمانياتمنقسلال

ظقويغخلقومقالمخقجمفخاقوفيتم

واكرسىوالعرشلقلم1اللوحذصصفىالسادسالفعل
فيهاالناسوإختالفوضاتهاةوالمالنالعرشوحملة

اضلواتهمبورونأنمهنمأمكتفونةالمالثفيوالقول
المنتهىسدرةفىءوماابيفيخآماوجمرصالممن

الناساختالفوجمرنارالصفةوبمروالنارالجئةوجمر

اختالفروذرافااهلصفةروذصصوالنارالجشةفه

العاساختالفوبهروفنائهال1أوالناةابقافىالتاس

والعدورواطومقوالميزانالصراطوذالفصلهذافط



1

وغهرهاواالعراف1ثاألاأ

صفةجمصخوهوألراوااالىظقفيإحاسااالفصل
نىمافةوالفلكفوقماوصفةالفلكوصفةواتا

واكحمواكثاكبوصثفةابخرفيءجامماوالمميواتالالكأإا

واختالفبيخهماوصاوابخومروالقسىاصورةةو

والقمرالمحسطلوعروذاالواشاجرامهافىالخاس

يعرضئماكذلىوغسيركماكبوانقضاضكمهموفهماماوغرو

والبرقوالرعدءواألنداامعيابواالرياحوجمرالسافى

سامقالةروذالجوفىمدثههـتااذيرءو

والزالزلوالروبصةفقحوسووالمثئهحإنواكوكبوالقهر

المجارفيواخخالفهمفيهاوممااالرضوجمروالنماراليلودبهر

ايألرضتحفيماواختالفهموالجإلوالجزروالمذواالنهاروالمياه

وماواألرضتواتألخآنألذىأدثةتهالنولهكلروذ

اطاقخلقفلافدةافيحيماوبمراأيامسئةفيثمابين

الجنخلقوذصكرالسالمأعليه3اأقبلالدنيائدةوبمر

أالعواعددمنوصفواماوجمروالشياطين

مبمايأكيي



اختالفمحمعوهوولدهواتتشارهااظهوبىفيالثامنلمصل

وسائرالمنخيينواخخالفطيواناتاتأنيففىالفالشة

3اخلقأفياختالفودبهر3اخلتهوجمرذلثهفيالناس

المالئحةسمودوبر3آفىالروحئيهففولهمجمو
دخولوبهراانألشتآتادؤغفتموجلعقفولهودبهرلأل3

ء

ادمظهرمنالذريةأخذوجمرمنهاوخروجهالجئسةادآ

وخبرآمصحورةوجمرتهوفق3افيالناساختالفوبهر

فيهاالخاسواختالفواطجاةوالنفسالروحوجميوفاته

المقرآنفىءجاومااكتابوأهلالقدمامناطوامقوفى

فيهاالناسومناظراترضاوفيدبهرهامن

وماالساعةأقحاالىواممواكىالفتندفىالتاسهعالفصل

العالمفخابوجوبالقوليمعوهوالألضةامرمنذحكر
وجمرالعالمبفناالقدماهنفالقيطفولوبهروانتقائه

الدنيائذةفىجأماوجمرإبالهذافياكإباهلتول

الي3آلدنمنالتاريخوجمرمنهابقىلبممنهامضىبم
يقىماوبمرإراالخاهلكتبفيوجدناهماعلىهذايومنا



أهلرواهطاأفىأصملعمعمدضة11همثةبملعاان
وبهروعالماقهاالساعةاشراطفيجاماوجمراألخبابى

والقذةالترلثوخروحالزماناحرالىواكوا4أالفآن

السوداالياتخراسانمنيخرحالذىاالشوارمضانفي

تسطنطينيةوفغالمهدىفيوخرالمحطافىوخروحفإفئالوخروج

وطاغالسلملجمهمريمبئعضمىونزولالدخالوخروح

الدحانوذصكرألرشاادائةوخروحمنربهامنالخس

فقدانوذصكراطسشهوخروجوماجوحياجوحوخروج

كروذالإليمافاأهلأرللتقبفىالتىالريمكروذاكعة

تسوقعدنقعرمنتخرحالتىالناروذصكرالفرانارئفاع

كروذالثالثالصوراتروذالمحشراليالخاس

الموتققكةصقفياكتاباهلواخمالفالصورصفة

ئالىفولهفىاختالة3كروذالنفنتينبايئماكروذ

وبهرالموقاجسادئثبتالتىالمطرةوذصكرالثه7شاتاإل

روذاطشريخصةفيافاساخخالفروذاطشر

رأكلوذالسعآصلىوبمراالرضتبديلوبهرالموفف

ابمالمعاألأل8فى



ححىماوجمرذلثهبعدهوكاتماظاماوجمرلقيامة

اعتقاددالمزعلىثيهبماوجمرالعالمخرابفيالقدمأعن

البابهذافى

وسدةاساماطيهمموالرسلاالنبجابهرفياالشرالفصمل

ختمدارواازاللمايةعلواخإرهمماوفصعثاارهما
مشهورمنوماكانهالمجيبهركفيعشراطادىالفصل

صهـاسقدنبينادبصالىائاههي

ونحلهماالرضاهلاديانرذفيعشرالثافيالفصل

جمرألمجمعوهووغيرهياكتاباهلهنائهيواومذاههم
وبهرواهوانهموملهميوشرائعهمالنداأصثنافوبهرالمعاللة

كروذصعصالتركشراثعهنحكلماوبهرالصميناهال

وجمياالوثانعبدةروذالثنرتةاديانوجمراطرأنئين

اهلشراصروذاطرمثةمذاهبوذكرالمجوسامذا

والصثارمىاليهوبرشرائعوجمرالجاهلئة

أقالهاومبلغاالرضأاأقجمرفيعشرالفالثالفمل

المجارمنالمعروفوجمرضةالساألقماليمبهربحهعوهو
همأعهمدكثممعأه2نمالبير



وتبنالهتدمنالمعرونجةالممالكودبهرواألتهاراألودية

وعرم4اصيبهئمةواطوبربروالرووالتركوماجموحوياجوح

والحراقوالمغربنوالوالشاماطجازمنالإلسالميالد

وفارساهوازوالوارمينيةانوأسوالسوادوالجزيرة

النهرءوراوماوخراسانوالجبلهـانوموجمستانمانك

حكرومراقواةملالفاضملةأبقاعواالمساجدوجمر

وجمانباالرضجماثبمنحكىماوبهروالرباطاتالثنور

بناهاومنوالقرىالمدنمنبغخاماوبهالناكاصناف

البلدانرابفيجاماوبمروأنشاها

المشهورةوأيامهاالعربأنسابفيعشرالرابعالفصل

الىثهوومنشاهالنبئمولدفيعشرمسالالفص

صلعملمجرته

الىصلعمالذرسولمقدأجمرفيعشرالسادسالفصل
وفساتهيومالىوغزواتهراياهوعددسالمدية

وخلقهصملعماللهرسولخلقصفةفيعشرالسابعالفصل
وأوالدهأزواجهوبهرعرهومذةوشرانعهوخصائصهوسيرته

جمقاتهوجمروقاتهوخبروقراباته



األمروأوليابةاافاضلجمرفىعشرالثامنلفصل

وابتدااعارهمومذةحالهموجمرواألنصارالمهاجرينمنمبهم
4بففمتأومنمنهمأسكقبومنأوالدهموبهربسالمهم

آاإلسالاهلمقاالتاختالففيعشرالتاصهعالفصثل

المشئهمةقوفإطوارجوفرقالشيعةفيقبهربحمعوهو
اباوفرقالععوفيةوفرقالمرجثةوفرقالمعتزلةوفرق

ءوضهماطديث

منقهاجرممطوماايةاخالفةمذةنيالهشرونالفصل

الىخالفةهعوهوأميةبىزمنالىواطوادثالفتو
وخالفةواقوحوالتشثياليدةمنأيامهفىوماكاقبمر

وماعثمانوخالفةالفتوحمنايامهفىوماكانرضهمر

طالبأببئعلىنةوالمتنالفتوحمنايامهفيكان

مينوصالجملروذالفآنمأئامهفيوماكانرضه

وخالفةالخهينوجمطيهاسثوارجأحماأمألثاوالهروان

األمرعلىمعاويةظبأقإلىرضههاعلىبنالحسن

علىإيةبنىواليةرذفىوالعشرونالحادىالفصل

الرببرابنفتنمنالفتنمنمنمهاكانوماواالختصاراإلبحاذ
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رووالمغيرةوموتنضةلمجمعوهوبجدغابطفيوالختار
البيعةهعاويةوأخذارضعلبناطسنووفاتالعاصابن

الحسينومقتلاالهخةعليههامعاويةبنيزيدوواليةليزيد

اطرةوفعةالربيروجمربهق4االعحبدوققمةعلىافي

وذصصيديقبنمعاويةوواليةمعاويةبنيزيدومهت

الملكعدواليةفياحافيهقتلانالبيرالقابئفتشة

أئإيهمآضالىمروانافي
سنسةمنالعئاسنىظفآعددفيوالعشرونالثاتىالفصل

وثلمائةخمسينسنةالىومائةوثلثانائنتين

مشاهذاأالعاعلىالمطلعكالمشرفاكشابهذافيهـفاالظ
الجافيوحدوثهكيجهفبللهاسافيواإنالهولمجيبحركاته

الدينوألهلتوطئةالعلمقلطوفيهودثوليدانجالئهبعد
تبصرةفيهرولتفسلوةبهوالسحأنسرياضةوالتدىفوة

نسألوالذناهة6الدناوعنداالخالقرمالىوهووعبرة

ستةعناينوانواودخصنثنبمافهنفلروميقينفعناأن

قريبيمإثهاإلصيابةلمجسنتوفيفاويوئقخاالغقلة

4مكراأل4ف

ا21



ألؤذاالفصل

الجدلوثذبالخظرلثبيتفيكه

معرفةانمسديداواالععرمةعنذةؤتنالتونيقوباقهأفول

فزامنرواالتئادركعلىإبالألسأعوانمنالفصلهذا

عليهوالإلشرافاهمهمطاعنبأحلءالغثاديضافىماوبين

الفثرمنفترضقدإذغيرهومننفسهمنالصدقليعرف

معهايلتسشماالردئةطراتواطالفاسدةوالألوهاموالخايل

4ويدبيهايميقماوليسوالشذالظنعندهاعابويتاطق

ترفيهوبالنظرإئامخهااإلطلوئطالنالصحيحصخةعلى

الجرابمنالجائزوالجوابالالزمالسوالمنالساقطالسوال

غذةيمولتلمحاصثدوهنحنمااملمامنهالألنفلنعدكرالعادل

فيأصهإاأشاانيستقصيهبعدمنثملناظروفؤةللناظر



والشعليماماماكتابوسسناهالثوعهذاعلىاسخسخاهتاب

اعتقافىالعلتمأنأفولوالتموفيتهالعصحمةاطمهعدومن
معقوالكانوإقفباطسئهمحسوشاكانإنهبهوماعلىالشى

فاقضياالعهـلوأكفهااليهترذماأصلتثلوالعواطشفبالعقل

منسليتينكاناإذاهذاانتنىبتأحهفضياوماثبتبائباته

منغسياليئالنقصوعوارضالعاهاتمنبرجنافاتأا

قىحيثجذعيديال501أوالنمثوااللفعادةعشق

لسألتههامعاندمناومالفمنإلألاختالفومعفولهسوسه

وعحورتهالمحسوسهيئةفيشألاليقيعترضالضرورةعلى

ةخهوتيعلمهمايعلمالأن4عقدبديهطالمضطريقدروال
كادعواهالىمضطرولوكانخألفهكلىياتيئمهذقوال

األكسراحتيجوالخالفأحدمنظهرلماحوإشهفياضطر

انتحيلأئسهىتأالكراركالمهعنواكشفسهقول

انتحيلالظاهركافيحازاوالخلجباردةالنااطاشةتجد

مسهفياويناساصويعلمامفىالمعميممون

العلوألجطلتهذاصازولوأسودبائهالعلمويقعأبيض
أالدشمافائلكلفهماخاالعثقاداتوفسدترأسقاكفا



عالوهذاحماوالميتهيحاواطى12والبصرالبصرطعاآط

فهوصحدثمنبههوماعلىالشىادراككاناذاالعلمألن

أإذااطمقكذيكمعاوتايمنلمهوكاذائهئدركلممثم

فيهالخالفوهذاسوسئايمنلمتحتهبقعماطجطبعهيدرك
العافاأحدهمااثشينرجآيخاأإفاطجةالعاكتالناقيزينبافي

لهالحومثىلهاسلسهاخذاالغفالهلهنظرالذىال

وظنأخذسعنذاكقولسهالنخالفهوانقطعاتجعهالحق

مالفلهبحصديقهيشهدماكعهقىعفسإذاوتقليدوسماع

القدمايسةيهرزىالىالمعاندالجاحدوالثافىبهوةاليه

السأصهءشاانموضعهفىمذههمفسادوسندبمالسوفسطافى

هوماخالفعلىالشناعثقادومعناهالجهلالعلموضذتعالى

فيالجاهلوكيطباالظالقجاهاليعلمالمنصوليسبه
غيرعلىلسهالمعتقدوحفهالشىحدطلباركالتاطقيقة

علىةوالمذالالثمةاسحقلمااثذاولموالبههوما
جطه

يطاققدالعلماسمأنأدؤلءومراتهااهلمممبةثالقول
واططرةوالحقمايئوالفطنةوالذهنوالوبمالنهمعلىاطهلةفي
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جماالطأواهراظىشنادراكمنهلمجصلاحوالصرفة

كاالستداللاكةاشمالاوحاشةمإشرهأوعقلةيدي

طصالهذهألنواالجتهادوالقياسواتمييزوالمجشاوالفكرة

منيصابوئمااليهالتوضملوطرقلعلمادراكت3اكإثا

أالاأواطواسقاجدايهاعلمإلبالإلضافةفروعكةابهذه
وحمئهعقلهشواهدالىمضطرالمهثزالعافلاإلنسانانزى

الىلالشبأنالترىأوثهواستداللهالىمضطرغير

فحاؤلطهلمجأصيبأوعقلهمنعرىلمنواالستداللالمجص

الديهةبفوةتلمثألتوهوكالبديهقة3الصاطرةاطاهاعا

عنهةوالشجالشكفاواناطتهاشقراروهونايقاواخره

اففسايخطرفمدالثهالصدقاططرةفياشترطخاوإنما

ئعذأنوزفاللهحقايقةالبماوالعادةوالطبعالوىوا
ثاوبدكوجسههاعلىباالشتاطيجالذىالحقينالعامآخرمن

اكافاثللنوذاتهالشىاأينيةادراكالمعرفةممحهها

انالعلموبايئثابيوالفرقتسجةمك60أصياخرائهاضروره

ذإتسهادراكوالمعرفةوحإلهيهعالشىبذاتالإلحاطةالعلم
9يكهأيخه
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اسألنوالجغاععاملمفاوحقيقتهحذهيدركلموانوثباته
أنتىأالامصيوكأصروفوليسمعروفمعا3كل

حةاكيةاأللنباالثإتإثسالجمؤصهوالرزالمرفونالموخدين
اوسوسشنورةاعتقادوالومنفيتاإلعنهواكمئة

فىالوهمقؤةناألالنداهرفىاوجوذهمنفئكانوانمظنون
كذلكالعيهونتواهالماأترىدنلذالثفثضانمشاطها

زآتهعنهائءالمرمسافةوبعدتبصرهاقؤةامتذتاذاالعين

وغيرواالونورةوالملموالبالصمترمنبههوماخالفعلط
اثودعواحافىفاتاممواإتاشئاواالستامنذالصا

وقوةالمعرفةهوثموالساكفىصؤروالالوهلمجمئهافال

لبنحتوالؤ3الذهنأنغيرالعقلفئةمنيبةشرزهنالى
لسألنهذاالمطاصتجناوانماالذهنن4المعنىيجهوالفطنة

شفرقونويالألسامىهذهشنالمجسيولعوناساكمنكشيرا

العلمقفىماالابستوضلالىألسإباوامابيحها
والروئةالرأىوحذهالشىعئةشاجمصاوهىافكرةنا

واالسحداللدوسوالمحقرليالمهطىفىماانتلتاطواالسف

اليهيمألنماأاوالثخالعادةيلمقوئمعذوقدواالجتهاد



ومحصولهااوطرالعامأصولجملةثذهطمامضهينفرإنو
ضرورةوالمحسوببديهةالمعقولاليأصثافثألثةالىرابم
والثالثومقثماتواسةبيدركيهمايدركمااألن

يخهابخفهذهواالمارةبالمجثالمسحسثبعلعليهالمستدل
والبديهةاطاشحئزعنطروجهواالضطراباالخعخالف

وعقوالمآاأراوتفاوتوالناظرفيالمستدالنفوىاوتو
منالدواويئودوتاممتبصئفتوفيهحذايمثروهذا

يزالوالاساعلىالدنياقامتئذوالمفةهةاطعلى

الخاسمنكثيراألئإموتخرالدهورانقضااألكذلك

الشتراكاطقيقةعلىعائاواطمقالبديهةعلمسثوايأنأتوا
مسشفادغيرهونمذلكنىدرجاثمواستواههفكأ3الناس

6واطاغةيزاتياوةوالعزيزةالطبعبماأوجتلمكتسبوال

بايئكيزةإلهيةفوةالعقلأنأفول6والمعقولالعقلفىالقول

اططراتوباعثالعلوموأئموالقبيحوالحسنوالحإطلاطق
عقالألتسهعقأللهذإثماقيلوقمداليقينولحابلالفاضلة

الفالسفةثرتأدوفعليهخطرماإلىاتخطىسكنالر

كتابفيارسطاطاليسفالووصعفهبهرهنىتالفاالخ



اوركرةاعلىأصإلنساناذريةبهاالتىالقوةهوالعقلأنلبرهان

شهايوافالجزوئةياهاالشمنالمقذماتلجتقعلوبهايزبوال

لىالماهوالعقلأنخالقايخاكتابفىوتالقياسات11

لهضيرحثئالففاذلانهلميأاالعتيادبطريقاإلنسانفى

النفسكتابفىولحالالناسفيككحةوملكةخلفاذلك

واللقاياالعقلالآأفسائالثةالمطوئمتمههذابخمالف

العقلانرقالرالسكطرهوفالمستفادقلاواالفثالاصقلوا

تأثرثيؤلالتنامناصإلنساناثخصنىبوجدماهوايواللا

امملواالمصررهوأادألأ2المستفاالعقلوانافئالاالحقل

قلفىالخرجهوالفغالالعقلوانشمراللهبئايوالنا

فسالفهوالعقلأدطبعفهموز3بالفعلالوجوءلىالمسخفاد

فىمنهمكثرتخاحطء9اجالجلاإلرفىهويقول3وبع

مولودالقلفولهماألسالفعنلؤارثشاهئمااالبهذا
بضابقهفالافعالهباسم3بفثاهوإتياصمخفافىواألد
تبالقالانهاالؤىمنهالمطلوبالمعنىأقىانبد

نتخكأوالموأتهاواألشساراألوائلأنجارالمئصفين
لم9خدراالم



3

هذالةدهمنفعامةالرجلظنوفيلوأذهاثمعقولهم
القلاالطفىالقدمأقولينحخفطوالمارةواالشطثيلاعلى

ورتبمئهمااخسفععاحمعقفوقوحمممهالنفسجوهراصفىالهيىالفئ

بأقوهرجاللهجألالبارئصةقيودونهرالجوزتبعلى
بدهومااقلاامنيعلمونالالمسلموننهءألشياأا

4فاتسافألالماالعافىاطيوانسائردونحاضةاإلنسانفى

اوكتابالعقليردهأهاالجوازعلمافوفوفىيربمعنكى
أولهويسلبههيوجبيخاالطحجحخةأنفومذهبوفدالشريعة

وافقسالماالىاشتيساقآلجمنذالحثممكواواالعقلحخةمن

خامقهوجلصؤالمهوانوينافرهيعافسهكاإضهوانةوديهئه

حمكهةأميراوعثاشانحاقانوذوالكذلكظقهاذ

صهبممتبثمثنالسنوهومستمممنالقلوادةوفائ

ماهـايستزوالمراأليسالوالماخطئهيسحتئمويسخصوبه

العإلعان2فالفوهمابهمفأجبههوماخالفشالشىجمدوال
والعوارشاصته2العاتضئرهاوقدوئإشرمحممقماإتعرفال

ئنفركافماالىالألوفاتبععقفىوتملجمثتماأصلعن

بينادلهيبزقزتهامنونيسإليهلوينفركاكاتعخه



صختوفدالعقلقئةفيكاباالسمتداللوالقبيحلحسن

الطغواتاخخطابهاسنلمثأخالطهاوطتالهابمطإخ
منلمهمحلىغيرالقبيعحواسخقباحناطهاشسانعن

تحسقالالمواتانمماظقهفيالعثموجبوالمةاط

وماداللمطتلمةاطمنجمنئأثمألعياضاامنبشى
فائدتعهسهجبهخحصىذالىوالمفعازالمناغمنتحويه

االعتإرفيعايهالمعؤلهواهفلابمانفدتغاوحكمته

اكنميا11ئااالتحانووخالتكليفلإلسقاطواالسدالل
بخفممدتحلالعقلعرفتمبتمقحلفانوأخالطهاطباعكهاست
كاسفخااالشداللعلوأوأئموالبديهةاألصلاألتهالعقل

بعقلالعقلعرفناولىكمتاالطبعأصسهلسألاطسقنفساك
أصلالعقلولثاكانلهثايةالماإلىالألميفألفضى

وداللةالعقلةدالبايئيفرقونقيمفلفانوراسهالعم
ليشاالةخلألنلاألمالىرذبالىقيلوالعادةالهوى
ءلإللطولالىومغلهفرغاجمنلم4ايشالمولوالألصل

اياهوقجمييمالعقمليكأالثاستعظيماطبعاحخةوجوب

الىهمواستخاأقدارهمورقصالعقالمرأتبوتففيلهم



2

كنواالصشخفافدرصاثمكيوئواشاربه3ئاتادهموامازا
فامتاسبمنذلكأأ137لبفعاواولمخمهوبداعقلىذل

وهوإطجامعقضثيرمعنىافهامنافأخألعلهكاكأباعهط
لألالعقسل

تاواقفئاطواكاأدطأقولطوالمحعودراطممقفىالقول

باشتفإذاصكاجهوبئعر4االوضعهاكاراتا11لقبولئأة

بقدرتأنيرهمنهقاإتبولسه5بقدرفيهأفىتالمحسوساطاشمة

تمنازعشهثمفيهواستفرقاب11الوأذتهافضبهنجدرت

العقلعخهولمجثفةوالمعاكل1والولهممالناليلمأنوالح
اطمسواطواسباحلآلارصمنفاهاويقيئاأسهصظومثبزه

المايختاباطياسقكمابشجودهويمنالشىيوجدلا
منرباالذوقولمجعلونأربمعأنماأقويمويئعمسةساحاشة
سادسةحاشةالقسلبفعلوإمدونسثيقولبعضساللهـ

لألناطرامتفعلوصجويربصخةاقرواأنندواسعصمهلىوهذا
حمنابرؤيةفئواالاحوائرتتغفعلهاقصةحقبيمرمالنامن

اليمونالذىالمطفىةوقعاثلويألالسيفنىيهرى

واكجيرالصغيركبيراويرىمنكعمةقامخهكساحةممقهمماحة



2

إذوهايئوالمهالمعاندلملرأىينوهذاسانراوالواقفسغيرا

العارضةللعللوذلكعمر11سماشةغيرفيتالتثيرهذهترجدال

كفيةجهةمنالنلطفيقمءالهوانفوتالمسافةئعدمن

االيثيةفاثمابعدتإذااثناةاتضبطالاطاشهألنواكهثة

اطاشهثخمهاتحصرفالأهدهايفرطلماغلطفيهاقيفال

فحهايقعفالوالماشرةبالمضائةفعلهاالتىاطوالمقساثروأما
صاحببهيقابلماوأهونهتوسىصختمااخالف

ومطاطواصقلقرالناعروضنفسهااطوالقرانالراى

دسادهورولرهوانالرأىهذبرذيشتفلعقآلانااعلم
خطابهوضش

علىالعقولفيأثاءشياأيخاانأقولاادرجاتفىالقول

لإمافىفاالجبيطوموسالثواجثأضربثالثة

واكخابةبانئايقتضىالبنابأنكيلهناواستداللهالعقلبنفس

والواحدالواحدوانصاخمنصنعةوالبذكلكاتئمتضى
ذلكأشمهومارضيعاكاناصغهرواشإتاكاقالشغوانائنالط

واسشداللهالعقلبنفممثهالعقلفىالمستيلالمهتعوالسالب

يطناعقلكلالملىمات



3

فانصمانعغيرمنرنهةتجهبنيرصجدكتابلىأنوهو

الطبحمحاجهيستققىالالؤهمرهيىيشوالاهقلايوالهذا
عنحكىمماالعقلمميابتقلاافىالموهومالجمائزوالمه

بعذكونساتهيدبهروماآلاخاذاإئاصدان1السمالنةالقررق

ليمانهوجموزكذالئما4ازفل11فىمحوزاعكذاإثءة

االلمتذلمنشدقيحماعاللرضايدذالاألتألكذاصاعا

الجوازحدفىدخودسهدابعاللهظلهفاحملريدذانزمجيلى

قوفالىحذماسقصربهةاالدافسأتألتاءفاصكاناوا

اوموهومارفصراهدإوآمعقسؤليووصالألشىال

كالكوس

والنظثادواالتاسقواالمعارضةآول101دالياواإذفي

ضهوضاكمأينعلىدآلصااطداذغأتولىذللةوشيم

قمةتمئزشاواالرهشهنالسدادكدازرإيهبباحاطة

فيالدةوافضهألىفدارهبهنجمرفسمابحعتةكناسكا

كقواشهطلوبالملدالبىزيادةشهوالنقعمانانانقعاطد

نقعثهاوشافيهزيدفإقدهفاناطقمحثسثااإلنساق

بالعكساالظرادفياطدودصمخمةاألعحاألناصئقافى



اطدودفىاخستمارهائذىهذايسخفنملمدحعكنسلمفتىالقلب

أنبفهمرأىميبألنومذاهبأفواليخهلمناسكانوإن
الشحذبضهموعنداهفةكاذاثهفىلهوصمفهالشىحذ

فأخامماحانبنينمنهطرفىعفهمبواعتبرهواهذان

الوهسذاالطردإغاذاواحدصانبافتصرقوبعضهم
علهااسالعنجمبالىامواالكخالشبابفيإثاقيمهي

يقولحثممحالعةاأالممالةحذأنمثألزعممنكقولالموجبة

الصفةنسصيهأتهذافيألؤلمطفالصالةطاعةكلوليص

حذأنتالكااطرتنينافىلسلمحذالوكانلألثهحدا
قناحميتحمآللناطقاميتأحأيمونأنالإلنسان

لماجاءاطذقيلدوقناطقميئعتحىإنسانحملىإنسان

ونئهالمطلوبعلىدلماالدليلاقوأفوليلالتفمعيفرفه

بهالتخوصالتىالمعافىيحمنكانماالمقصودكائأعلى

علىيدلالشىكافسادعلالدليليدلوفدعليهالمدلولالى

للاواشمىفسادعلدليلفهوشمىمحةعلىدلفاذاته

الئلفىالىدلىويضذهصخةعلىدليلفهوأالمثفسادعلى

مكانالىةالمويكااللئرقاحدةاالعينعلىالختلفةاكثيرة



كم

اثهصمبإركألصالةيهعددللفهوشىالطهدىسلىاحد

واكتاباثثةليلاسا23اعليهرالىسكللخلقهدليلوتالى

ومادديلرابا1كةواطدليلواالنردليلراطبردليال

أهلمتدليالذىالدليلفىاشتارهالذىهذاذلكأشه

نفسههالمسهخدا4هرالدليلاقاناسابعضزحمكلعدوبهالنغلر

طولمبإؤاللمدىلجازكذلكلركانبسأتهالحمهنحافناقثفه

لمناستفاولعطاقريبحملاوهنىالداحلانالطولأنالدإسلب

الداللةفساعلالدليلىجمودناانحفئالمعةاأدطلتأة
عليهوالمدلولالسداللسةعينيكووانيراسهواارجمبكالث

فساعلاالدإفعاالداحلأناالمداوالهوال11
اس

الداللهعينبهأراداذاجميلوانماخطايرخالعداأللة

سئلاذاامراعلىدلعيألعينهيمونوقدبيثاللبماعلى

لموإنامحخرثأعلىدليلوهواليهسلمدلولمنماألئه

وسالموجبالمجباالهتالطوأهموليخسهطادليألجمن

ممابقةغيربذافهاالموجبةسةاهقلىفائةمممثرصسةعقاشرباى

الخهفالشرعيةنالسماممكردوركاهتصرعصةهلرألئإ

فمإيابمآألمهلولمقذقالماويمرنحكمهفتنإلرالسثىعلئعلرى



عنتقاعستمافقمحلواالنىجريانهااالهصخةشرط

ثمالعللمنلعاحكماوعينكوجمودذلكتمافتاالطراد
زوالاوآلالعأتلكزوالعمواطالعينتاكوجوبر

أآلكمهخةالوصيةةالعأبقاعواطحما8أالعين

اطذ4العأيستولقالناسمنخعيراأنسواخاطذ
وصفذاتآلالعاانوفيلالمعنىالتفاقببعيدوليهميه

اطميصغوالكثيرةافأوصوذاتوصفينوناتواحد
ميتحناتهالإلنسانفىأوصاكنهاكقرلخاخباجتإقألبها
ونتانلبحالهتالصفاتهذهمنصفزلتالوناطق

أدامساتصحجحآلالمعارانوأقوللهوعالإلنسانحدا
المارضةومسنىمذهبهبمثلهدهبكمنافسادهخصثملث

مافخعلوقعتإذافاثلةوالمهالسواعلىوالمقابلة

هذقوأنكروقدفاسدةساقطةفهىاليهاطصمذهبي

والسؤالالجوابحذصخارجانهوزعمواوابممطاوهاالب

فيهزيادةاوالسسؤالمنضربئبائهنحالفوهمفأحابه
انولوجازمياقصهمرئىاوميبالمعارضبألنآواستدتوا

تمسكانلجازفيهعورشماجوابعنلهالمادضتمسك



بحيروالمعارفلىمتيرالسمائلاذاسثلماجوابعقلمسؤل

ويجطلثالثاتيعغمنازلأرجصخحهاكأالمعارضةنزلثم
قولسكمادجألكسائلبالسؤالالالسفىمعارضةوهىاحدة

ألبسهافهنكذافىانتكتولماسكاحهفيركعذافي
الدعوىمعارحفحةوالثانيةشلاجرالبهمنثفىفيهليس

رقاامااطضملمهفيقولقدبأاهااانكقائلبالدعوى

اتامةمافامدتىفيلزآةحدثانهيدخنوبينبينك

افحرمنفولدكللقوالمدعوينبينقيالخيفالبرهالن

المئىمهثحةفيلأللطاسقدمافىاهدعلىلهمععختخدثانه

المرخدكقولاهلةباةاعأاإكخمةمعااثةاث11طيهفساد

االهاصكآتعقلاللماالجسعمئالحباأنقلىإؤامالخ

جستاإلالترآلالنكنرلفكبهـتقلفيسمجستا

يقالأنفهريسلبالدلالدليلمعادكينمةابعةاوامزلفاكبا

يركمبيبينكافرقافاوقييهعتدليلككاناذا

عقةتقابلدائكفالجوابذلمكعيراخرثنطالدليان

ادواقولللالىاحميهتمطالةبالفرقومعاللتممكبعلة
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القياسويقالالمشاكةبالعفةنظيرهاليالشىرذلقيامى

منباالستداللعلمماكلوفيلبالمعروفالجهولمعرفة

واحتبئوالتقدالقياسوقيلفيامىفهوحاشةرالبديهةضكير

أوافرأالفرزدقبقولفاناوه

نطقايقينااطصاعياقيسنمفورابزفوفافىونحن

وقدواحدةمشفيكأئهاالمعافىقريةالألقوالوهذه

المعتىعلىأسعازوهكاأإسماعلىالقيهاسالقاثسينبعضأجاز

معايخهجميعمنعاحهالمقيسيوافقالذلىيحاوالقياس

علوهحثبزفىلدخولهالبرهافأالقياسوتسئىممثرهاأو

ماينكرانفلقمهالقياسالناسبعضابممدونال

وباطلحقمنسجثاماصبممخةويقروبدانههحواشهفات

منواحدامشتبقينكىيمونانتوالعقولوفضئة

لمستحأئهترىأاللالشتباهمعنىفالوإتألااشتبحيث

اطرارةطجفىاليرانالشتراكباردةونارحازةنارثوجدأن
هواالجخهادانوأقولالقضثةفيلهماالموجبالمحنىوهو

إطقوجهعنالمجثفيد8أءواالستقصأالفكزةامعان
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الطلببحلىالبعاحملىوالديهةبايثمماالاصذا

بالشىهاظعةاياسالماسااآلقدمه5هراللاالسخدهر

اصغنالقضاذاصكتجهعلدبدراالكأيلول11عيط

ضثيرفياسقاااألنؤناط11وشوع3رذوادهالو
فعلالخغلراتاقولولردالاصغيراخملنبااسقول2يااقي

علىتمقعفدالعينأنتجعاهعخنىاليرلىبقاخافلرإ

مبقااإسااتفهـتنماوااصئغلرابعدإلأليتينهرالالععن

ةاكاأوإألكررافيإكنلرابعدإتليافااطفلرةلشتعؤد

مخاهنديخمنايبماباالتليرئثسجهمنألترنوندهةالماناطا

3مساكهمإحملىإسالال

ماالدليلانأتولآصةرالهاصدليلاييالفرقفىإقولا

ريوجحلءجدراارجبماااهقةراإليالوأشاالعمنالىهد

وتاهااليمليرحكاإيثنعاعألنبعابئالبدالجهأئالالي

يزولولدلجاازوليوتدأااامثلىيدللىايئااألنبدليا

العينعلاألدأصةاتختلفاميهاازالتالعأمآلزالتفىهـشمبنه

رالداأل3اطواينوت1وجودلوكةالعآالضتافالواحدة

إسهعلةالماجودكالوغيردليليربن



المدلويمافقماالدليلمنانأفولالدليلفىلقول

والمبفرالجسيبعفكرؤيتناكحيرةوجوأوبوجلعليه

يوافلىالماومثهامخفصالاومتصآلكاناكلةعلىيدل

كالصولتاالسحإبمنوسبالوجوهمنبوجهعليهالمدلول

اعلااعليدلوالفعلثبههيوالالئصرتعلىيدل

يقعممنويلزميشههاوالالنارعلىيدكخانوالديشبههوال
جهاتهمنهلعلهالمدلوليوافقانئذالالدليلأن

فعواراسبةمبيثهمايمنلمإذافائاكثرهافىفالفهواق

وليبالمدلىالدليلتعثقسقطواذاالتعفقارتغاالشتاه

جسمإبالغافىكأالاقالألدليأليمونانبطلعليه
رئنوانحعدثغيرالشاهدفييرىاللألثهغرضأو

لهنحالفاألسفلأالعافيمااصألناألعلىأالعافيما

الكذلمكأتهزاعمزعمفإنعليهألدممونفعال
فىلمانحالفأئهيرغحدثاوغرشأوجسمفىشثأ

واالشنتحإهالخحققتقطعالخالفةألنأبالفرقطولبالشاهد
وهوإالنائبفىشنالبأتعارضهمنمعارضهوالزم
مث2حاغيرافهالشاهدفيوالحادث



م

الجوهلىعلاطلقعلتماسياالشىاناقولاطدودفىالقول
جمغمناالستدإللدواطاشةةبالحديايعدركوماواوترض

فيمانومماصاطالفىهونابتوماوانقضىمضىما

أويوجداوئذصصأويعلمأنيصغماالشنوحذبعد

شنالمعدومأقثبتفقدالثثحذهذافاذاكانعشهيخبر

شماالمعدوميمونانفومروأنعنهاطبريصغألثه

والمثبتالموجودألنموجوذامثئايهونأنالعثثنحذوجعلوا

ذلوكانقالوالهنقيفىوالثعأاليعيكاءالألشإيقان

وزعمالمجهولوهوذقيض301الهلوجدالمعلومالشىحذ

3المعدمنثاشىوالغيرالالمئبثحذالشىأنبعفحهم
يذئحرأؤلألوبئعرثمهالبمتاببعفمهمواصتصمثتصغير

انفخفاأشتعلجأؤقنمقئللطهـناةخآأئاانإلتان
اتىقلتعاليوبقسلهشاحلقاقتجلإالنسانيمون

تذئحوزاشئاإصكنلنمالدفرمنجيينأانإلقمتالبغلتى
الموجودالمثغيرشايمنولوالوجودقليدبهروالشى

ام553ا703كهيرارلممأهـ
مه03سأل17أل
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فإمتئذوالمرونااللماخإرمنعنهيخبرمايمونأنأوجص

الوجودالممرةحخفدذلكأنفلفإقهذزاباطألياالدت

الوجوفىاليضارحغيربعدهوكاثماانيدريكومافيل

الوجودعنخرجفاقيلشحفهوالوجودالىخرجاذاوقيل

ذلكقلالمسمىعلىاالسمتقذمالفيلفمإقفاليثمى

فيونسينقوللألتاكتغرةالعاتمفائااطواصقفي

ثخصهاوجوددتيهاافتقذأوحيوانواسإبأمورالدنيا

جسعمانهالمعدومفيبقولهمينايالهذيلابووفدكاق
المعدومالموجودونقيضيرقصقلنسوةرأسهعلىخئاط

لألنشمىالالشىنقيفميطوليالمثفىالمحبتونقيض

وصفيالشىوالوغدمنفىقدشيئانوالمعدوآالمنفى

أآكةحأمغرشامهونجمممقيلفإنوالنفىبالعدأ

أنلسموحذاالغيرمقدورلجهمعلوملثمىهوقيلسكون
شاغآلوإبهاضاجقامنمركئغامومميقعريضاطوياليكون

مناومنهاضالتابتةيوجدوالكلراكطلالحامآلانال

الصفاتبهذهالموصوفممونأنابمرئثكرفانبعضها

بالفرقوطولببماشالتسميةفيوشوهللهلمجمسما



ماطبنأهشاوكانالصفاتبهذهيوجدالماوبينيثه

يقمولكانإلدهبنفسهقامماانهالجسمحذفىيقعم

ماغفظالنةفىفالجسمجسمقولهعنوعرجملالبارئ
أطلتهوإتماجشمةالعطيةثةيقولونكذلككخف

لمإكمهغئرفانمعناهبهالموصثوفماعلىماإلسهذا
ءأسألسمااتفصيلعحدالفرقيحبئنوإنمامعناهيخيير

ايوجدوالبشفسهيقرمالأقالعرضوحذواألشخاص

منكربهقابليبمماقوبلمنكروهآنفإنجسمفى

أشارماعلىاكأثجغيرهوبينبينهبالفرقوطولبالجسم

وأنالعالمفىعرضالألتقومزعموفدالمعنىمناليهه
بعينمهحمذالجوهروصذمتفرقهمعةأعراضممهاءااألش

والجروالعرضالجسمحدودعنخالماولألنجسمالثه
أجزاأضثعفهوائذىالظنفىيتصؤروالالوهميضطهلم

الطينةالجوهريسئىوقداالمخخاعخبرفىودخلالعلوأ

الناسواخظمفواالسطقسوالفصحرؤوالضيوليواوالماذة

منثيزقالاألجساممناجمقالاتذىالجزفي

حيثالىالصنرفىيصيرحىأمجقيقالالاقهالناس



يضفوالربعوالثاشلهيمونواليتجرأانجمبوزا
شأكانولماخاهتألعألجساكانتاذلكولوالفالوا

أنيقولأنلقائلجاذولمامثهأصنروالشىمنبرا

فيمهخهـلقهابئعكلالجسمهنيرغانعلىهادراذا

بنأوهشاالنظامبشارابئقالينجذئبايئخاالجمفأقل

بالفعليتهيأولمنهايةبالاجمرأتجقانهماط

اقهيخلقأنوزالممابأتهواحتخواموهومفاته

اناأماللوزالفذلكمضهبرأالشىشعا

فالمنقوللوكاناواوقامظأصنرشىالشئايخلق

واللهالطولينفسهفىكانبخاأيتبمالابئأن

يعذوالنفطوللهاحدثثالبلهحدثفإذاصش

اثهثبنفلتامتاتهماأوالسألخردونلألحدهمايمونانالطول

يعوفىحئئيخجرأالجقابخاريئاطسهوقالرأائهعلملها

ندرىالتوومالحينئذنيبطلالوهم4يقباالجقالى

وحلوللجهالرؤيةجموازفيواضيلفوايخهالعقولكيف

ازفأذلككيروالسهكونواطركةإللونمنفيهاضاألس

ولهـأهاالهو



خالفعلالفصلهذافينحتلفونوالقدمااخرونونفاوم

االسقساتتجبلإسىاتسهبنهمفيزعماالسالماهلفولي
كايةفيتجرئةعرءاألجزإصثاغرآخراسطقساتاالربعة

واماأالعاتريهبمنهاالتىاالسطقساتئريهصمنهاالصغر

ةايأابالفانهابالقوةاتجزنةاتايقولارسمطاطاليعميه

يقبلالايتجقال3بعفوقالتهايةدنلهااغعلباوامعا

الفلكحركةالقمانحذثمينبكثيرالفاخشحاالنفعال

افالطنعنوىالمسلريئقولهذااألفعالبينهماومدى

فيارسطاطاليسوحكىايوهمفيكوئاانالزيرىأئه
بسرمدثةيقولونئواالقدمأبمجميعأنالطجيىالسئحكحاب
أثهفىافلوطرخسعثهوىوافالطنيعنىواحذارجآلأاالرمان

فولوفاقهذاالسمآةحرهوالزمانجوهرفال

اختالفمعبشىليسالزمانأنوليقوبعضهمالمسامين

نحفسلحطمعقممذادبهرمنبهرماوائاينهمبكئير
نايقيئادوايسوالخجيزبالعقلالقاناليئخالفالىالناظر

مألولفانه

ولهـضلموطوذ01



أكدمنوهوقؤةالإلجماعفيلألنقوالياوفاقمنعضده

ماهعلفىاعننماالمحانوحذمعلارااالستأسحإب
صيمثارسطاطاليممثهدأرافىوهذاالترضحأطاوبهأحاطأو

عليهتوىمايمايقالذىالمحخوىآلالاانالمال

فيهخالالأالعاقوئمنصالوالففثاإطألفيواخخلفوا

علىهىاثىبالألتةويعححنبسيطمئتشرجسمالهووإن
ءالمايخرحاعالهاشذفساذانقباسفاالفىالرطلثهيئة

الواوهوداخدفعهالمأنفعقلشالفغواذااسفسهامن

خالمنالألجساميرادالآخرونالواكوزفىالداخل

علىئصعمثالذىبالمآواشدلؤاالألجرابينخاغاوهو

قالواةءواطنالفضابينقوئموفرقفيهافيغوصالألرض

لألانجعلالمحتوىهووالفضتاالجسممنالؤكهواطال
وليويقواحدلثمىوالفقااطالأنقوويقعمثايةبال

أحدهماوجودجازهاالمتفايرينوحذبشىليسانهاخرون

وحذأوصالنهمااخخسلفماحدهما3بعفوقالاألخرعدمح

ول05الدتطهار01

يالتيأة



4م

الموجودوحذاألخرعدأءأإأحدهماوجودمااليجوزالضذين

مااالسموحذالشىمنىوهووههااوحستأاوعلماثتما
قبعحفىكاالسموالصفةجثسهمنبالخييزالمسثىعلىدل

اهلداكاالشىفيكااالنجارحذهاضاضيةأنإفاالألحوال
ماالصفةفيبلونوالصفةفالوصبينفوميفرقوفدالعالمفى

االرادةوحذذلكالواصففولوالوصفيموصحوفمألزمهو

حركةاوفولاوفعلمنقانىهأاالنسانيضطمرهما

لألشارةقاليفىوزبسانهالقائلهئبديماالقولوحذ

4بلفلىابدىماعلىالتيابعقدالمعىوحذالمجازعلىقول

كذلكولوكانالقولسالقولمعنىانكآلبابنفرعم

زوالالحركةوحذفولكمعنىصاالقاخلنالساخسألما
والمكانئةالذاتثةالحركةثافثضروبعلىووانتقال

لثالسكونوحذوقنييراخشالفةاطرقيلوفد

الجخسثهوحذبشىسلالسكونانثمبعضوذعمواسخقرار

فيلوفدباتواكنولالضؤركانححلفةياأشمعما

منالنظاثرجصتخصالنوعوحذاالنلاستوعبماالجثس

النوعتحتواهمصالنئحمنالذاتتمييزوالشضالمجنسى



أصإلغنااالبهذامنماالمقداروهذاالمجنستحتالنرغ

لمجدلألنةلنظركالمادةنمانهمطالعتهباحدش

الشىإنزعميمنهولاناقول6األضدادفيالقول

ودالئلهسدودهالشىميرفةلنافيمحالدبضذهإلألئعرفال

أصألنونديدهءبضذمعرفتههنأمحنونظيرهشكلهبل

وكنضذهعلىيدذالماونوعهجنسمهعليدكالشى

يقعوالضذهفسادافئصخةوعندمجخمعانالالضذين

الجسيمصنذأنالقائلقوللفجطالموجموداتبايئإتألالتضاذ
وضدزمانالالؤمانوضدعرضالالعرضوضذجسياال
مخخافيةأشثاالإلصمدادألنأشىالالشىوضدمكالنالكاقالم

فكيفاطقيقسةفشبثالعرضوالجسمالالقائلوؤل

مضاذة8اشتااضوالألعأصألجساماكنوشىبالامئىائضاد

الموجودالقديملألنالمحدثضذوالقديمألبجضأاضذكاالسود
أيمغانبعدوجدماواطادثأفلاليال

األساضحدثمعرفةأنأفولاضالآلعحدثفيالقول

4ولماععكى

هولفيلم



إتأللهاالمنكزوماالبديهةالنفسفيالقانمةالعلومأوانلن

المتضاذةالأللوانتعافبلماينتناالمحسوساظاهرالمنكربمنزلة

السوادبعدوالبياضالبياضبعدكالسوادالألجسامعلى

اطاالتوسائروالطميحبةكاكريهةالمتضاذةالرولكذلك

واليبربةوالرطوبعةوالبردكاطرمنهاالجواهريخلوالاثق

واالفترانواالتجاعوالممممكونواطركةةواطشؤدصينوا

منأنفسنامننجدهوماواكارهالمالذوالطعومواالفتراق

برولوالمألمةوالشوقكراهيهواواإلرادةوالبضاطث

واليقظةوالخوموالمشيبوالشججحةوالضعفوالقوةواشاعة

والبدوالقربوالقعودالقيامحالمننراهوماعوالشخوا

العوارضوساثروالغضصوالرضانواطوالفرحوالموتواطياة

أنبعدوتروليمنأانوبعدارألجسامعلىثطراالتى

فيهوماالعالمأوصافجميعيسحكملبابوهذاكانت
وفليلوكوناطدثعلىالدللألئهمتكفنطيمئفهلو

الألعراحماهذهأنزاعمزعمفإنكثيرهعلىيدذالهثى

ولهـلتضاد01

8امنزول



منئذوالوالمحهولاملاهـبينبالفمملطولبجسام

جوازالجسمغيرالغرضأنعلىالدللمنثمبينهماالتفصيل

مثعاطقثراكائبمنرةبافيةالجسموعانهعلياالختالف

وعيثهافرثاصبعدتحمرثجخضرثافتبطل105تصفرتراها

تختلفالوعينهحالهيخخدفلعفاوكالراضىقاثمة

شابقدلمنيقالانلمجقلمفيايموبئواطىيشيبوالشاست

عاطىبذاكليساشهماتولمنالشاثبذاكلشاته

سمليسالعرضأنعقلاخرىحالوارغاعلورودط

كاالجسماتغيهثذلكوكانلألئهالجسمبعفيماوال
أاألجسايخراألعراضأنثتفإذااطادثةالألعراضتغير

أنبعدكائنةرأيثاهافلتامةفديامهىأحادثةننظرانوجب

حدوثهاعلذلكدفاكانتأنبصدوناظةنأت

ومجتمعةمجتمعةكانتأنبعدمتفرقةالجواهركونهاكوجودنا

بأنفساتجمةمونأتأنيخلوولنهتفرفةكانتأنبعد

هاوجوفىيجرأبأنفسهالمجخمعةكانتنإننيهاباجتماعاو

ثمخباجبحئهعةائهافعلمنافاثمةانفسهادامتماقةمتف

لوكانأئهفدتناعرضاوجوهرخاالجهأذظرنسا



4

فلمانهايةالماالىكذلكمماخرباجماخمجتمثاكانجوهرا

كذلثهالجوهرعرضهوباجتماعمحتمعأتهعلمنافمالمابطل
كانتاالعراضأنفيلفإنوالسكوناطرصكةفىالقول

حادثعيرأهاحادثفىرهابعدظهرتصثمالجسمفىكامنسة
والسكونةواطرواالفتراقاالجتالعنأنالةاسغع
واحدووقتواحدةحالفيالجسمفيهوبئالجسمنىةكا
مذهبالىالتجأوافإنمتفرفاتمفاومترئحائاسا

منالتيئلأفدئماجوهرأكانواثهاليولىبايقولمن

فيهاالعالمهذافيهنحدلسهاألعراضفيهحدئتثجالألعراض

ةكاكانتنأنمنفيهاألعراضحدوثيخاواللف

بتةكيأأوفانتقلتاخرجوهرفىاوكانتثوتظت

الذىالجوهلىفيالألعراضكوناكالفلفافأحدثت

أوأالعاأأجسامثليمونانالألعراضمنضاآل4قعموي

كانمايفأوأدجمفئالاخقيموناومثهاأعظيأودوثا

مننفكبوأمنهاينفكلماعراضوالملبرواكالصنرفإن

الفرضمنالفصلهذااحكامأنواعلمتادثاطوادث
وانالألعراضحدثمرفةوضاضةالالزآواطقالواجص



واطادثاطدثعلىالظاهرالدليلألألمنهاينقكاللجوهر

برخهيعصمناوأنوالتسديدالعوفيقاللهونسالواالخغ

طاعتهفيبصيرةيدناويق

منطائمفةأنأفولالنظروئبظلىالعنودأهلعلىالقوله

همدعناللفظةهذهمعىالسوفسطانثمةشاهمالجاحدين

الملحدينارسطاطالشسثاهموقدالمعخرفوبئالمهوهون

العلوبممنلشىحقيقةالانوزعموارأشافااهلوماابطاوا
الجعدانهومعقولقاطواموجودروالحانوالمعلومات

اطيلولمةعلىالألشياأنوزموااالستسداللومستنعطات

منئيرشأعوفالمامفيالنائميراهكاجانواطهم

لألنطييمبالرذاشفلمنعلىوئتمناظرثمعياناس
عنفيهاتغنىيستىااوالجداثهالمشاعرضرورةروهأنما

صمختهعلىيدلذاهثذهبومتىالعلوماصلألئهاالدليل

الىاصهذايقودهحمئئحمهاللمجتاحلماالدللأوجصفقد

فسادالعاتةاميفىناقفهممنوناقنهملهنهايةالما

النظرأتونما01ثاأاوجدكماطسقفقالهممذه



وإنالععيانكذبيمالحثىاقوافمانتزعونماالىاص

نظرولعلعقوكمفظرفيغالعطونملعففالواالنظراقموا
انلزمهماألمرسفهوافاننظركمخالفعلىيدذنحالفيكم

والئحسئامجمدواوالخطئعايخطواوالقااليخاظروانحال

وإنالرأىفيووهنالقولمنخلفوهذامسئايذثوا

الذىلالزصوتقضوانملرالانمتوفقدتظرهمتربماقكحا
هذهمنصيفانالرأىهذااحتبسوفدهممذهعليهبنوا

النافيعلىدليلالأنومذالنظرممطلمقلداألئة

ابنعليىلهموقيمالالعنودأمحابلرمماذلكمقفلزمهما

فالوافإنبنيرحشةأموخمجهاالعقولنظرأفسدتموحخة
بفيرنظرزعموأوإنيئبتونهوهمالضظريعطلونفكيفبثطر

اهلمنليسمنببلتىوالالنظرمنوالجوابفالسوال

غلطأوسهواوعنودأوودنظرغيرمغأكالصلىالنظر

ثمالنافيعلىدليلالأنالقابميقابللهوبمغثأو

انتاذالمدعيإقأحدنفيتهمانفكعأثكحالدليلتفيت

طالعتهإذاثمأكثواطلفولكتجثلخصعكلطنرلوط

الدمويينانباتيخرلمذهككلأحالمنهتجمح



5

فيكثيرةجماحوفقهاثماإلسالمأهلولثطاراسقالمحاأو
كوليعتومماباكهذاغرفمنهذاولشإبالهذا

موجودةابهفهااصألشاكيقلملثااتهالثظروجوبعلىبه

االخحالفوحولثموباطألحقاوكنحفاباطلةثاوالكحفا

وأعاجقجاهلاوئعانلعايممنإثاالنطارعلشائخايخها
يمثزالصذىاخظرباعليهوجباخحالفهعلىبهاألخذيهن

ظاهرةاألشميابهفهايمنلملتاوأيضااطلوالإطقينب

لوهـاألخفيةوالكافتشنحهلتاظهرتلوألثها

خفئوباطنلجهظاهرثامنوكانكأعلمتااكأخمفيت
بالنمفلرإللذلكيوجدوالامنخفىماعلمطلبوجب

يالدفءالعلماأنألحول6وحدودهالنظرمراتفىالقول

أضربواالجدلشجللهمومفدواالنمظرشلرلنماوطاوا
وتصمئقه4تنكنهجقتدونهقفهـراوتعذاهمنحدذلكفي

يقعالأفسامأربعةالسوالنجعلوبثثتهوفسادمذههوظل
ذهبالىءماذعناستشادألزألابكلىوالصدقفحها

يالبهبهلبتن

ول8ماقئة



5

العفةتصحيحشثمامآصةاعنثملدليلعناؤفألثم
وفسادهاالدعوىصخةواستقرارالننطرفعولنهايةوذلك

تحتلأخإروكأثابانجومنبعددهاالسوالأفساموقاباوا

فيهبماالمثىعناصإلخباراالصدقاألنواكذبثدقاا

بإخإرليسوالسوالفيهليسبماعفالإلخإرواكذب

الشيثعينأحدالسؤالوجبيوانماواكذبالصدفيض

القحبوليوجببوالجوعهالمسثولانامتوإئابهبهلاإتا

والدليلبالدليلمطالةاوبمعارضةرواإلجوالرذوالتسليم
وحيثماصمختطردتإذاالجوابتحققوالعفةالعثةيوجب

اكالمانتهىوشماطعثمثىانت

المنالتفعةأقولاالنقطاععالماتلىالقولأثألأ

ودفعالضرورةوخدالضايةباخعنوالمجقواالنتقال

دالئلمنالمجزكأثاوالسكوتبالغيرواالسمعانةالمشاهدة

صانمضفقفاسؤالهفييرنحسائللواالنقطماع

حالذلكوليمستأحالاوسوالهفىأحقعثحاأأ

سوالوجهالسائلوتعريفلقالقصدعديهبلإلمجيب

فرغهىمسعلةعنهأنعوالوإحالةابةإصمن



5

تهميثاوتماخهـذابهابقررهيحئئفيهـايخالفهلمسملبما

يالردلملالذمفيوافااذاكاناطالففآلنبهاالقولعلى

الرسالةعنكسائلاقحيلفىوذلكخالفىالقياس

الموجثلألثحهالحوحيدبصخةالنبزةتصغوإئمامتكريتوحيد

المسعوليلزمهأنيدديماكثلالسائلالىوجعسؤالوكألها

الدليلعلىالدليللعبقاثمدفيالمارضةاألنالزمفغير

محصولطألنفاسدلهالنهايةماإلىامفةاعلىوالعقة

لهايةالوماالمعقولالبواطنومحممولالمحسوسالظواه

الذيلاالبئسنئستوقدموهوموالمعاوموالموجودغير

مابريئفيالمحقوضوانضقساضالصحيحصخةإلقفوله

4اجرإاحدهماأؤجهئالثهفيياتمالختلفونفيهاخشلف
والحالثبانمتفسيرالعتةنقضافىواكالمطولفىالعفة

فكقولالمعلولفياهتسةاإجراتركفافااالضطرارصد

ألققاالذلكفلتولتمفيقالجوادهذافرسىالرجل

اليومفيجرىفربرلألهفيقالقرسخاكذااجريته

وانعلتهأجرىتعمفعالفإنجوادفهوفرسخاذا
اكاهـاهـمةفواهـاافي



نقضوائاأخرىعلةالىمحتاحوهونقضهافقدالال

الصيفةحرأشتذإذاالقانعلقوليفبالخفسيرالجمملة

حراشتدالهفعتوةبرداشتداويغتليهاالتىالشتوةردباشتذه

والالصيفحويشتذوقديقولثمتليهااتتىامجفعةا
التفسيربهذانقفىفدفيهوبئييهالذىالمثعنييرديشتذ

إلألالصيفحريشتدلمصختلواصألثهاتقدمتاتتىالجعلة

الدائهفقىاالضطرارصدواتاأبذااشتاابردباشصدماد

كرفيعلىرأيناهفيعنالدهريةكسوالناوذلكواطوأمق

فاعذاهحذايقلأأتهأيزعمونوخضابههيئتهفي

ضابوانجالحسوةمنعيهاهوئ11المهنهفي

مبابطاالعقولبشهادةاالضطرارجدوانعمقالوافالق

فيالحالممنأبلغاطقاستقراربصدالسكوتأنواعلم
لألنفرصهـةأورثمتوربخهجنةالبحاقوزيادةعشهالذث

اضحاحكمنأبلغودحوصمهافىالحخةثبفلجوعلبمتقصاإلفراط

ياشتدو

يفلج

هالودحوضما



5

لوليساناشاهدالالقلبشاهدالثماهداألنبها

علهوجباومتافىجوالمجهشبئاومناظرهقولمهلمن

والتثبيتالتبئنبعدنولخصمهمذهبالىالمصير

ربهالمسمأصألعواالموطودةصولاإلموالىحغاطالواستإلرا

زبدهعنالمحفيطوصرخوجههعنءافطااشفانفسإذا

لىأقادراالاالقرارغيرعذحييسعقسيرهاطقوأومض

نفسهفىخفىهوماإظهاراطضمتكليفاطتةمنوليس
والنتمسهفظاهرهومااخفايهنهمماءيالكنغيرالثه

مقذماتثذهفيهوصعنالشقإزالةح2أذلك

يخهلىلىاحخاطلمنعخاوأإخساكتافىلمناظرنظرافذمخاها

المجانطراتوالمرقينوتاجيالملدينتمويهمنوتحرز

اكفايةتولوأفكرهمالؤكأفسداذينااطلعاووساوس
الشهواتبصنوفوعاشتمعقوالدفائقشوحفت3قراثح

االطلامواسةرالجهلهمورالرلا3وملنفوسم

فىفاحتحالوااخظراحموامعليتوالفصكصكمولمج

وليركبوااشهواتامإديئفىإيمرحوامعالتكليفإسقاط

الديطمنصولالألبانارعلهسملمأتامنيفوونهما
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ألهلفانوبعدءمعانخيروهوالمستعانواالئهوإطواسق

والقيامواالجماعوالهممئةخابالمنأصوئاالسإلسالم

ودالللهايشهادتهاولقنعونبيحهيابهااطخةلهميقومماعليها
ذلكأنغيرتابوودينةكالصلأهلكذلكو

عنأضربنافلذلكمفتهموشراثعثهمديفروعلخجح
فخارهذ



الئاليلفعهل

البرهانئسةبالدالئلالصاخوتوحيداالرئانباتفي

الإلضطرارثةوالمجج

غيرولجةعأااائبالمحتطعلىتدكاشاالدالئلأنأقول

أعيانأجربعددألثهااطالئقأوهامفيمتخاهةوالمحصاة

منخفىئماذلكوغيروالنباتاطيواقمنوداتالم

إثألحمصهفولجسمهصنوانشىمنماثهايخافبصار

إالهئفعنوضرخربوبئخحهعنتعئردالثلهعدةوفيه

المعنىهذاوالالعفةويقاحهةالشأدناهاءينتسقىتجاتصر

4الىتدألايةلهشىصلوفيالهذنينبعضنءلر

اطلقضالقهولماكانلألتهفلناماغيروزولنواحد

لمالوجودالالعدممنومخرجهاالألعيانوضترعالصنعوصاخ

بهاالمقترتةالدالئلفهىواختراعهحلقهاثارمننخل

شانهاإلرئانإتعلىالدليلفنثاومنشصانعهاعلىالشاهدة



مهااألرضإنواألواخراألوائلبينحالثائهتعالى

يخرمجهولوخرابمطمغيرمسكونوعامرمعلوهمسكلنعامر

والروموفعارمىالعربمنهاالمعلوالمسكونعملموانمهعهكون

الألرضاهلسائرمنواالخالقإباالذوووبمشدوا
واطصالوالنظراللةواصةواطواإلفيتنوالالهمييرلهم

واططواطسابوالتثجيمالطتمنالمأثورةوالعلومالمحمودة
وغيرتبوالوالألديالطوالحهاتةوالفراسةالثلمسةوا

سواهموماموموضموعامعامالثمفييستعهلونهاكاكذل

رهمذفدمنامنرتبعنالرتحبةلرامافوهمبئزعاغ

يزاقيافلةفىالطجهيهنبإئامحظومنفاطوئاقصوا

قنأمنهمانحثئواليلظةالجفوةفىشئعيعةوإماوالفطنة

لعدلبعصقابعفهملهيأمنومتهمبعضعلىبعفهميترو
نهسباللهبقولشرحماموضعهذايسلالقدماجمرهاقد

حهياخالالمحمودةألاألممهذهإنثمتغلئونتألتاؤيخلن
المذاهبفياراثمولمحفاوتديارهموافتراقأصنافهماختالف

2ولمهذومهـ3ه8717

ولهـمةأل01
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فىيختلفواأاعحقدوااتتىفاهأواألدياناتجاواائنئ

فييشاهدونهوماالعالمهذافىاطيمخالماثاروجود

فاذاأعراضهوتاقبطباعهواختالفهوأبعاجمأجذاثه

العقولبداثمهبالسابقاثؤلاالقديماسألذلماالبارئوجود

بنىبذلكاطلقةءوالجاالفطردواضطرارالنفوسوشهادة

صاحدأوجاهلييشذتنائاهمتريهبنىوعليهتأسيسهم
موهوموالمنهوآيخرإذعقلهعلىمنيبأونفسهفيمؤوف

غيرمقحركةوالصاتعكيرمنوالضخموثرغيرميأأئر

باببالبنابالكاتبكتابوجوفىالضرورةلمجحدكامحولث
لهابتدااذاللسهانهاالتنمصورنجانبالوصورة

وسابقالمواذوممذالقوىمإعالنهايةوإيىالبدايةمنه

رومدبإنظاماوحاذظالعناصروكلكبالبسائطومنشىالعلل

اطييمالألألنومحيلانوالمالزمانومحدثالألفالك
عنالغىالمعانبمناالبرئفاشاناظرابالقسعلالقائماتفلا

أصألوهاماعلىأرخىالدهورومدهرالألمورمدبزالمناغباجظ
إالهخضهخجبقولالكلمطا4علىوضربربوبيتهسحور
أحدئدركوالنضسهاطلقبهعرفبماإتايغرففليس
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والبصائرضاسثة4صحشدبدائععنازالئألبكهةصفاتهمن
حائرةعليهالدالئلانارنىوالقاوبنابئةمالحظهاعن

عافطةعندالقولواالةواإليهالقاوبحيرةمعوالخفوس

وفمعزماقصفىنردمهمتالشيئمضمحفةعليهاالشراف

يسيهلالصفاتبحضاذموصحوفاللغاتمذكوربئلسانبئ

ولديعههدافاماعلىنحمدهالصيرالسهيعوهوشنكئله

المشركينعنبهكير4أ11أإالهالانونشهداجتبانا

ورسولهعبدهلمحتذاانثهدونالجاحدينعددئلونتق

والوالكاهنساحروالحادسغيراطنودينبالهدىأرسله

فائلوالدنيامريدوالابكذمتنمثوالتاالواللشاعر

الذبأمرموصدوأهدىوانذرىوأفىفأباخالومىبسا
هـوبرداتةغاديروحهعلى4الذفصلواتاليقيناتساهحتى

وجبالذىالخميدهذااجمعينالهعلىمترادفةرتهخه

بهأولىانهقذرناحيثاليناهأضكتابنابهنصذرأن

انفوسؤتهشانهإرئالائإتعلىايدليلومنوأليئ

يوجدالإذاصنطرازاإليعهاطوادثحربتإذاالقاوبخوف
أسآلكجمالتلم



الىيفرختاتولدغتهنعاثبةعفشمةوفدضطر

بماويدعوهاليهالااطالنقمنشىأومددأوشبرأوحبى

ختعياتاكامشاهدهذاصفةاواسممنعندهمروفهو

كاوابخاةإثرباطلبإلىالخوفةارهالمعندالثفسعه

فيالثهذاكوخطقةضرورةأثهئدىاليالطفليفقع
طماعليهاطلقفىالداللةانوألنءإباهخامعرفة

المنكر41لمحديمنوالوينافرهيالئمهماالإليالطجأثرمن
اواجالفهمعرفةفيااالمتحاعادالإلطفيويعئقغالوان

ونسيانهعمدهحالفىأبىأنم7شالسانهعلىواسههدبه

الميملعلىطبعهأنكاالخلقذاصكعلىولسانهفلبماألن

الدليلومنلمثاأأحبلالمكروهعنالزورار1المحبوبالى

الألمممناثزلسانيخلوالأتهوعقجلإرئالاثإتعلى

منبخواصقيستونهوهمالوافاقهاالألرضأقطارفى

كاشالةلهمسثىالاسموجودوحملعندهمأسائه
لدليلموجبالمدلولبلعليهمداوليخرعلىدليلوجود

بمترلةإلألالمجلفيهوومااالسمموجبالمسثىلمثذ

ا05المتناعوا
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فيالكرشوجودجميلافالمحهوليوالعرضاطامل

ذلمكنلمسعفىااامعموجودجميسلعذلسكجوهر
االسمهذانىيشاكوءاقغيرمنامفراللهلهاللىبتول

يطلقوبنواوصعندهيالمكاصالئسمهممعوداتهمنبصاحد

فلموالرحهنيفبالخعالرتمهماواالشتكيمثلىغيرسكل
الحذابمسميلهةاثسثوانماتعالىدتهإمحيزونسهيموتسوا

ذلعمكبماعليهصعولهلومعاندةوعربئكالةةمضااللرحهن

فنأالإلسالتامصلماوائافرانىفيممعخنيصشيم4

أطويلةالجاهليياقبعثفولكذل

يييتهسابتقاألرخمنطةأألحهاهجتألفعاةئالثثنمرنجتأال

الدعابهدأراألتسهالرحعنالىالقطعلفأضاف
ابربناميةوقرلاللهإلءالدعاجميهبالأنهوعلم
علأبعسملتالع

تجهااالرتعآالحمذألرألشيه

ضيهتأزانانيبفنممبمازطإزا

ثسمؤأاللايناثنجحرهان

ززئمشغبقابئئرممالأالهذات

اكدمكى
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آللرتالالهيةأإااسمإلثإتحخةاليتبهذاآيناوإنما
أأظويلعمرولملنىزيدوقولاطئة

ؤثنايايادصأفإلىألئلإلى

فرقةلياتذىعثلنىاللاتيلثإتمط

باتياالدهرالبنىازعميتوئلىو

ايياذةسراهربثوالةإ

راكمعإدأنقممونويويقدانوايقدهرمقفارسوفول
وأعظماإلسطقساتأفوىألئهاأوبئعراالرئإلىيقرب

مااألوثانعحبادثمفىالعربمشركواقالكااألركان

رشكبمونأنوزجموالزافئافهالىليقربوناالألنعبدهم
أنيعلمتعهأفيالذدونمنشايعبدمحمالةهذا

منشىأوذهبأونحاسأوجمرأوخشبمنمعحبوده

ولقدمحولهوالأمرهمذبروالصانعهوالضالقهيخرالجواهر

ةفىتفارسكورمنكورةوهىخوزارتبيتدخلمث

فأخرجوامكتابفىالسارئرذعن3وسأيالحثا

همحاةألذىالصخاباإللسعآلوهوأثاأزمواصحقاإلمه
الفارسثةمفهومهمعلىروهوفبلسازعلىواءفقرزردشتبه

حمالثخاييا
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فارارشيزفعكمازهموبشتاسمبهدانهرمقبهستهفيكمازهم
ومعنيالمألئصةوبشتاسندازبلساثمالبارئهووهرم

خذاىالدرئةبلساناألعاجموفولقفئمقنييررش
تأويلهفىقالواحلغيردعثوقدنوخذاوخذاوند

مكؤنيمؤنهلمبداتههوائهمنعاهرخوذبوذخذست

ومهاديوشيساوابتوالسخدالنداولوئخدلثئحدئهوال

وفول38أافعالهواصقيصفونههذهغيركاليرةوأدميما

وقولاالعظمالردثمعناهقالواوتجليرىوىملالرنوح

تنكزىأنثمبعفوزعمواحدالرثلجشونتجرىبيرالترك

اامثشلىفسإز3دبهروامماكانشإنااماضرهطاسم
وفالالصفةفىشكواوانماالحةاإلمنالمطاوببالمعنى

باياتباحأعندهماالرئواسمالسقاهوتسنكرىإمفهم
يدانيهاوماواطبشةوالقبطالرووقولاالعظماننىامحناه

فذوسارباالهانصارىثمعاثتلألزأريانيةبالالئلدانمن
فكأنيسيرةأحرففىإلألوالعربيةالسريانيةبينفرقوال

السريانيةمنشتوالعربةبيةالعمنشتانثةالسري

شراهيااهياادناىاياوهيمآلبالعبرانهالمحهودولمحول



ايلهيمبارابرشعينالتوريةاوايلاصقهاايلوهيممعنى

الذمممعنطميهعلالذىهذااللهخلقهشىاؤليقول
فىالشاسأفاطغفاثاوغيرهماكتابأهلمنوالذجيال

وقسمخلقهمىذ11لألإبلغاتهميطفنحاليمالألمجاهيل

فسألتهمإدفواطؤلهبرجاقمنقوئاوسيهثألسنشهمبيهم

عنمصرصعيعدمنالقجطوسألتفقالواخالصنماسمش

ألجمواللهظنئكذاشنقإحدفزعموابلنتهماإلرئاسم
فيهبماالعالمهذاشانسهاإلرئإنإتعلىالدليلومن

التدبيرولطيفالصثنعومحيهمالترتيبوبديعالنظمجميبمن
يئاللماتهإئاأوجمهثلثةمنيخلونالواالتقانواالتساق

مكؤنكوثهاثهوانابنفسهقفيمنلمانهوإئاهوكال

إطوادثلمقارنةرليلمقدتمابهونااشالفلتاخكاليرههو

نجمانواسمتحالصاثلمحادحادثمنينئلموإنإتاها

جمصزتوفمفيهفتفسهىيأنئناالشالةنفهمتهالشى
الثالثالوجهيركيحقلمعالتافيصيرييركبأنمنالمعدوأ

وهومحدلثهوالمعدوأغرغيرههوؤنمككونهأنوهو

ولاالللطما



جمسوسليسوبئعقايإرئانوالجمجاللهبئلبارئ
اينثتهيههكحفيتهفيدركلمةبالإلحامعاولوالاطوالقيخصره

والواطقرالظنثربأفئعلمشمجيهاولسهبنظيرمقيسوال
وآياتافعالمهبدالئلمعروفوركئهالعمنبصورةموهوأ

نىإوافعالهاثارهجذئوالغيرالالعقولفطموجوبرءالر

اطنلقتفاضلشانهالبارئإنماتعلىالدللومنخلقه

والألخالقدوالصقىوالإلراداتالعموإإعوالطالدرجاتفي
فاووالخباتاطيواقاجشاسمنأللوالاصاألسوتمايق

ابهااسبفساتوتاالأحواالستوتبالطبمغمكونةانها

سكاجزوالنالتصفيهارجدولمانحتارةانفسهانىيمونوكافت

االمروجدنافلئاصاحهدرجهعنمحأضروالمذموموال

نهسبارئاوورثهاومردئرهمدئراأنءلمنابخالفه

عليهالدالئلعدداقالمقالةههصعدرفيقلحماوقمد

اليعدتلوألتعكتقضاةواللمحعهـاةغيروتقدشتعالى

ماتمدادفطفكركوأططالحييانأشأصمنكبههأممنر

غبيئاحسئرالرجعثيهفالعانحاثارضنعمنووجدلق
ولسزن

31



6

وذاللظاثارضخعهوحثزشالموعبئإرىالحخجوأبئتثا

بتىيهففبابأوح44امألنمللأوتعوضفىكناظرالمثلفى

لهأطتهجمفأجزإئهوصنرلطفهفىبههوعقجآلاإلرئ

فنيرقتلوماااألعفمنفيهكبجمفوالألجنةالقوابم
جمفتحدهااطاشةوالهايمالوهمواليدرالطرفلماكان
لظامهستواوتهأقوامبهتهماالطحإئعمنفيهكب
واجتنابمنافعهطلبمنصالحهفيهمامعرفةأودعهجمف

طعامهومنافذغذائهمداخلجوفهفىسلكجمفمضاذه

وصنهاألعراضلىعلهحملجمؤذاتمهوقثةدهخقةح

واالتجاعونوالسمحةاطركبكيفامبخابسألوان
كيفبلالعينفيهكبكيهفورةامواوالصوتواالفتراق

كانوإنببتوثدماهواثمصفارفىهذاالبصعينهفىكب

هذابيترلمفانسهوإنارتههلبععفةالقمانطحج
قادرتدبيرمنالالألنيقوالنضيدالمجيبكبالتر

وماحاتالمنتنأدونالمطنظرلوكذلكحكيم
وجذعهوفرقهوورقهتؤرمنانهأاختالفمنفيه

ومفثارهاومنافعهاقاورائحأجزائهطعومواختالفوسفه



6

نفسهالطرجعدوكيفحكيمرقافىتدبيرعلىذاثلاول

ماألخذمحدالءوااهيئتهحنحممورتهكالالمطفخحنلر

حرةاواوالبخثوالفثلنةوالعامهةاطنبههئاض
وحسقالصناعاتبأنواعوحذقهاساوجعإالألمورباطيف

بهغطاحالئهواتالغامضةربالوخبزنسهكاىالاهتدائه

منبهوصحفناهماهوغثجفحلنشهوزيادةعقلهبفضلاطجوان

فيماصحغيرماإلىواطاجةاضعفاعلىتمبئوالتاممالال

بهألجممادفععفعاجزلتصب1بالنمحبءحمضهـهكجيرهأالعا

نشوهفىفهوئصؤهـحمألسساررصاهلاإذ 005طا

لدأصههنهويقيههالىشتاجحقصافهووزيادتونمائه

هذاإلىنخلرإذاكذلكحكيمقادرلدبيرعلىذلك

ايئةاابالتركيواثارالتدبيرسواهدمفيهيرىاوأالعا

اليبعحنحهوحاجةبعضفىبعضهاثصالمعوالصورلشكل1
واتفاقوالنهارالميلواختالفلبرد1اطراعتقابمنبعض

تسدبيرمنآتأعلمولجاينهاتحفحادهاعلىثاوتقاوكاناأل

األافههيأتمه

ييرونمأ



6

منأالماهذاحدوثيخوفمانلمتوفمجازولوحكيمقادر
كتاببابغيرمنبتاوجوبريتوفمأنلغيرهلجازمحدثيرغ

مصورغيرمنوصورنقاصقغيرمنونقشيركاتغمن

أتهيظنةأنوثيقوبثآمشيدقصرالطنظاذالهولساخ

طفاخلجاحمعهالمبحتهعةالتربمناألكومةانساب

عالبئالانسعبهتثمديتونفت11حتىضالطغيرمنبها

ثمضاربوالسابقغيرمنالتربيعانقواالخقدهـال

شهلمماظوارشفعتفواعدهعصوتماغصراأساسطتأشم

اركانهاملسوتحيطاشهتطاولتإذحتئوأعراقه

التريبمأحسنوتناضدتفيهاحوعلىوزممتاللبناوتوتطا

فدرعلىأثحارهاهياوالجوانالجذممتساظتثموالحناضد

ثمعاضدواللهاحاصمدباللألبنيةوالمحتطةواطططالبيوت
بالتواسفناشرالبوانخشرتاع4اناجربالبحرتا

صأنفسهاترفعصالمائلآواسخقااكمالمنهتهيأفالسافن

أساطينهاوفاقتبيوثمافوقوتسقفتمنارزهافيفانفرزت

فانفلقتأبرابياوانتصتصعفاثحهاعليهاانطبقتثمتحتها

بأفلوتحفثىوتجضصوتجئعلوتسنعالقصرتكلسثمبذاثا



قهمتعفوافيبئاوهشادأمرواستوىوالخمقرثلتفىاويق
والناحيةمخهتعرىالحئئالتدبيرلالتقدهـأخسنعلى

واطاجةمةاطموضعإليهللناظومفهوبمإتألقصبةواللمنة

فيعهسسساعوالصنعهعماعوالفعلهاعلفغيركأإليه
موقرةممشونةسفينةالىنظلوكاكذلدبئههدئروأل

اوالمجرلخةفيدةراتعاليالخافوأاطهوالترانبأ
مساميرهاوتمممنرتوأعضادهاألواحهاتحبمتتانهاةائ

الطاطمولةنقلتبذائهااسفنتحتئوانفحتتودصيرها

اطاجةعدفسافرتالماهنىكدتثجامحعألتحتهانفسها
انسهمنقوبمق3ديبااوفيمنسئولبماالىلرنغلوالئطكذا

والحأتبئواوانفخلانفزلمقرهوخلصكبهاتحلمج

اطنرطوانضثتاالامضالىوالتفتاالشرإموامتذتالوصائع

المتوهمهذايجرفافاوانخعمقشفسالشجبعضالثابعف

لمجيبالتالباهرالنظمجميباالعاهذاعلىلرهمهفيهف

يبوتىالمالايبمتربايئالفرقالىذاهبذهصفاق

األوذلك

يالىمانغ
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وانتساجالدورءبابتناتجؤزلمالعاددبأنالإلنسانووتجبهما

انافىذلكمليوجدولمألوافىأاوانعميبغالبماثواب

واعنطمرناذممحاألمجبهوماجوزتمفكحقبلوالطحإخ

يمتترانزعمفالطفادحكيموالتارفاعلغيرمن

إئعفالحلالعلجائعلمنابولتريهالخظمهذاعلىااللمهذا

اطنالفمنوبينهبيننالمجقوأعالمةحكيمةقادرةتآاحإذا

الطجعةجاةاكرواناصفةاوتيخيراالسمتحوسلىالما

يخرمنقنميكمفعلوجودسوزفكيفرااولوةوحكمترثا

االثساقهذاعلىواالئفاقالطاةزعمفإنقادرحئيحكيم

منأنشازذلكحازولوالنوادرفىعه3ووإنماموهومعر

فتصحليلةاثفاقيئفقارةوالفيهابخآوالساحةله

التريهبوالمجصاالثيةاحصمنأعلىاثحازامغروسهدورامبنتسة

حخةوهوفبموآياتهاإصه1جمجمنواليحمثاطلحد

يضاهىمااللهاهاالبابهذامننوردوليسولغيرهبنفسه

صمنامنالنولسدننجصفثهمادونوقييصغوماالفصل

شافيالمساثلالذهواإليفاخاالسحقضآفينالنمأن

بحتوإيى



لةومنافبالتوحيدعليناأنعملمنفهكراواالمانةبالديانةهمتنا

واعلمالتونجيقالمهعنددنوطستبصريخهوتبضراالدينعن
لجازاللهخلقمنالاألجساممناشقيرجمدأقلوجازاته

لمخلقهقهـاالجدلمفإذاهعلداللةمنعارئاجدان

مصشوعاممهيعلمفكقيلفإنعليهأللةفىممخال
قلاطدث3ثارفايلقفسإنفيهاطدثباثارميللوق

تراقماراالاالبراعمةهاالجواهرتعرىالأشاالألعلىاض

نفطذالثوخكيروالرافعةمواواالوناسكونواعوا

منالاأأموصعهفىجمرناهبماوحدوثهاكفماكااألصكاانكر

آاألجسااحدودثمايصغاشالألعثدبخداألؤلاالفصل
سبالهلهاعأالبارالمحدثوجوفىصحياألجسامادوو

سألهـلموكهممنالمانالقدمآكخببعضذفرالتولغد
الدالئللهفقالاللهعالسرايالإهـاأدماتااطنهـحكيئ

شىالعلىيقعالالسوالليمانعخهاسخلتكواؤاالكثيرة
فانمافيهالعثماتحيشالثقهـالذااثمالماصكتالط

ولىقالذ01ئمالملكتالهوالفيماالهوفيمانجشائآ
أثاكحاثت



فالزدليالملكفالمنهاالمتثاعيستطيعالالذىاليهلفطن
اطياةفالزدليقالمشيتهاضكيرعلىوتنقاثاالألشحاحدوث

واجذافلستابآواالخشواصفالسفةايستيهمااتذاذوالموت

منهمينلولنطوتالألكارفاحئاوالنفسهأحيااحأل
حةاطممهعلىوالعقابالحوابلتالزدليقاليخواليعتى

ئجدقالزدفىقالالناسألسنةعلىالجاريانوالسيئة

هذافىلفوااخاسرائيلبقانالألخبارفىوجايدام

بضمخقالالجارئعرفتيتمفسألوهعالمالمففزعواالباب

بدالثلمملوةآلالمنرلىالفهوئحئمبالهئةوتقضثماالعقم

نفسثافىموضوعلألتهخةيذاتأوالتهحيداالثحإت

عنشئلحميثلرسوله114وقالالقرانمةوخاقالفطرة

واختألفواألرضضؤاتألخذقيفيإنعليهالداللة

وماالناسيخفحبماالمجرفىتجرىالتىوالففكوالنهاريلا

موتهابعدالألرضبهفذحجاءمامنالسماقاللهازل

المسرابواالرياحوتصريفداتةكآمنفيهاثوب

المالفطر

لمهـول



ذفسهعلهفدالعقدهسنيدقويماإيالتواالدضاسمااين

شىثفىضيرهاسثاالاقاانارهجمؤاتوأفحالهبخواس

ممطيننأهـئاللةكااإنساناخدقناولضدوتماالمغها

أخممعئأأللئةبازكثققولهالىالبهيناليتافظفةجعلنا

الرلهمماذنشىفعليإماحذاترىهلةألخالقا

8شساتماداللبممالقوأزلكطافيواألممتتوالتختععقأئي

تنبئواأنملكانماإحفجغذالحدائقبهفاذتشا

ألرضياأاجعلأئبئونيعدتوئجههفياأأاإلةخرها
إنالبيمبينوجعلرواسىلمماجهلأممهازاأآكالوجعللهرارا
أيتئمافقولهاسامسىالاخرالهاآآ101صاإلسمهحاج
علىلهيآئخايالوقنحخيآاتخئفوتةأحمتهمأائمحوناة

شحيئحخئمإنفآنبمايات3أ1آخربإجمازهنمبمففصه

ماغيروتجأفضادقيقضئعماإنترجعوتاقامدبنم
لمهأ03ااألاأبمم

لافي011ااثا

اال

ظفي1اأاأأاأأل

اللما01701ألثهأاب

ألي4بم1أ

االل

دلال

إاللملما

لهال03

ولهـا03

للمل
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وتأتلهئدئرهلمنممكتمعرضالثهفضلإلمهابكظفى

ولملؤجدوهامإنئجصيرونآقآلأتفميمئهنمؤفيوقال
والسقمالصخةمنأمرهامنئاونتماولستمتحدفوها

ختىهيهنمأتفوفىالألقاقفيشنريهنيآياتناوقاللمثسلاو
الصنعاثارمنضثنهابماييعىاطثتالةنمليتبينة
رجألأناحدفىوذوينااطدثودالئلالمدبيرولثصواهد

هلاللهرسولابئيامحثدبنجعفرابظاوعلىلتعضدسال

لمربااعبماالضرطماففالعبدتهحايارئكرأيت

بمشاهدةالعيونتره3لمقالزايتهفكالرجلهفقالاره

ركيدالالإليمانبقائقالقلوبرأفهنوليان11

موصوفالالتفىبالىمعروفبالقياسيقاسوالباطواس

بالعدل751أوئذألباطقئعرواألمراطلقلهبالصفات

عنهالاللهرضىاطسينبنعلوشلفدلمرءشىكلوهوعلى

يعضعنوحكىرتنانيلموكاقالرئككاكان

أم3اسأةأل12

هـ1035اطألث

ول09الم0
لما8بالناس
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التوجدمنالتهدرهذاعلىالناسيقضركانأثهمااط

أربعةالخوجيدفيقوليرضهافىالخوضالمنجمصوأ
واخالصبضةبالربوواإلفراراوحدانجةامعرفةاأشي

كفرهافيالهربءحكماوكانتابىدئةفىواالجتهادثةاال

اثهوبساكأليهويمدحونهأشعارهمفىاليهئشيرونثاوجاهائت
أطويلتفيلعروبنزيدبرفولذلكفن

ورحمةمنآنضلمنائذكطؤأتت

أدعووهارونفأذمبلهفقلمت

هذهتسنأنتألهؤفوال

هذهشويتأنتألهوتوال

غدوةاشيايزليلقنلهوفوال

والالىإقىينبتمنلهوقوال

يقولوكان

مناديارسوتائوشىالمهبعثت

طاغماكنآتذىفرعولنإفثةإلى

هباكاأستقرتحتئبالكل

هياكاأسقزتحفئؤتدبال

عياحيافىالذكامشتمافتفبح

راسيايهتزالبقلمنهفتصبح

أربأمتقا

راثقاالملاالرصلهاسلتعتلمنوجهىواشتمث

مهالقصل



أستوثراهافلتاحاها

اسلتتكوجهىوأسلمث

قيباافىشوقتهىإذا

الجباالعليهاأرسىالماعله

زالالعذباتحملالئزنله

جماالعليهافصتتاطاعت

منهمعرفةالخاوقونثاعنيعجقاتىبالصفاتيصفهنجعل

بعضسألثأقصوأذفاعلةاللهـاسورالة

تكإذوالمهازلةالئزلنواحماعلشاربنواحىالألعاجم
خالفالكأنعلىالدليلماألمجةانقلالجشةجلفأراه

شئهئهوماابئألقصثفذفسماخذقكألمجفىىقال

رضعفانبنغمانعليهخرجإذقيسعدبنعامرصنراال

فقالالألعاريبىزفياغبراشثكئةفيوهوعثه114

فارعدعثمانذلكفهالبالمرصادفالاعرابيارئكأين

قبلفحسبنانسبنصرمعةقرلذلكومنله

أأخفيفأاإلسأل

ترااطبيسالراهثوله

نتأيميهودمووتوله

وقامواالنصارىشضوله

بالناموكنئوئيزفن
فضالأمروصدينص

احتفالوكللهمعيلص



الرماللىخياوفىجقاففىتراهالجبالفىالزخقله

الرهبانوحمبستالهودهيردتنحافخهكانينهاأمأأ

منافعهاالوحوشعرفتدالفلهومنوامعالصفيأنفسها
واحدكمأفهيدوإنماةمميقعقولبذاتوليستومناممها

فيالنهريحبخدىوانشدلطاستداللهكيفيةفهههبمقدار

أإطويلالبصرةءجا

عاقيأواتاسااقطارخلسل

ملتىعلىكيذغوتايرولم

خلفهاكنهنفإاليرولم

وأختراعهاإبداعهاعلىدليأل

لباجمذأقمهـابالدافاحتلأو

قاجملةاللهمنؤخىتأيلولم

ئايداللهبارملىدليأل

ئشايذالدهورمرعلىشنيرا

التعهـفةوأعلىنفستهنالمنوبالخمفتغالمقدارهذاوفي
فانورالسهالمهعلومنوالعنودالجحودفبوط

فيالألنفلخملالئئووجودالحإرىائحإتاوافينوبىمن
صثفاته

هويفكهووماهومنيقولمغجوابفىالقمول
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وجهمنحالوالممويةوالمنيةالمائيةعنالسؤالانأفول

فىرهاتصءاالشنياهذهالىاإلشارةاألنذاقهعنالحفتش

وهذسوسيمانظيرأومحدودغيرالوهمفىيتصوروالالوهم
واثباتإثاتهعنالسؤالارادأتفاثااطدثفاتصمن

وجودعندىنتقدانهلبقعمكقاخلوذلكفالعمفاته
االؤلهوانهالصوابفالجوابهوؤشانهاالرئ

أستآئهجمخؤمدغحىاطالقالقديموالجاطنوالظاهخروال

غيرتلذاتمههوئةعنسألانهزعمنإنوصفاتسه
زبمفإنوالإلصاطةبالإلدراكهةلوالموهومةوالمحسوسة

االجوساوسمىفهداجلالنوالالآلشيلصثفاتهمنهذاان

لفاعلوالفعلالصاخالصثعلابافىويمفماطظلوهذيان
عفاتالالدهيفاشاونظيراطلبفاقذصكرهسمبئقدبما

ثمسوسوغيرخسوشاائنينإلقيحننتخذانفهذايمتقنا

واحدإتهأإلمنوهالمجققهبالشاهدالغاثنشئه

اذاأثاقىىآاللمناجمالجهلآمثاهماعلمميوليس
انبهولمومنهومانبموأالسمادفىخصتااتسمنا

ولمهاالمين



صاتهعممنخثايخاابمصاذاتفىءلناطل

منللوجوبرجملانالداللةقاتلئاكذلثط

ءلمنائعطلاقبلمفاعلهتشاهدأفعألوجدناثمفاعل
اافعقهرئتهعنقتيصاللهرسولشعلوفدناسالديهى

ييذؤاآالضتدأفهأحدهؤاللهفلصفائهفىالجواب
الكأحلاحداتهفاخبرأحداكفواتهيكيقؤلمئولذ

الشاكطوسائرالمالئةيعنيلولدولميلدالكصهدوضتد

أحدكفوألهنيوأبقولهالروحانيايئاطالثقمن

ئيرئفماالسلمعليهالرسولوفالعنهوالشبيهالنظيرفنقى
ضركماذاىالههوعنهسالهاباالعمنلربل

المحابامطرفدعوتهسثةاصحابتكواذاأصابلمأفدعوقه

منيفالراحلتثاضمفتواذاأه31أالنباتوانبت

بداللةرئهعلىيدلنجعلاليكرقهاهفوتاالرض

هذهلمثالالألساتيدطلبعن8ئقيئالحتابوشهادةفعده

ويمشفدعاهاذاطرالمضيبائنتالىفه11بقولاالخار

مبامها253

8يال09يغنى



عثهاللهرضىهريرةابىعنالتقبرئروايةوفي4ولس

لههولرزالفالاحدبميأقىالشيطانانأقاألالثبىان
فاذااللةخلقفنيقولحتتىالذفتقولهذاخمآسققن

هريرةابوفقالأصإلخالصاسورةاليفافقعواذلكدعتم
خلقتنفقالآبأتاتىاذصاعدانافيناعنهاللهرضى

فنقالاقلثالألرضخلقفنقالاللهقلتالسما

قصتاتوففضتاللهخلقفرقالافالتاطلقخلق

وأوأيولدلجدلمداليهاحداالهوقلصغذالقهرسول

قطاخالإذفيهاتفكراعنىزوالذااحدكفوالهيمن

باحدرجعاليهبيلسالماطلبمنعليهروالفلوهم
كمقرفيهوالشذسدوالججاحداواثااشاثإفااالمزين

ألناطالقفيوالتتفكروااطلقفيتفكرواقيلوفد

أصنافمنأحدماأعلئمواليذزكالواطالقعديهيدألاطلق

خالفالفائبفيبرجوديثمىئمروهوائاوالألمماطلق
االجرامخالفوانهاليولىاالقالسفةفولذلسكفناطاضر

عليهالمحوزناطقجىقولمنومنهموالمعمفلئةالموثة

ممههلل03ألكلال22كع



فسالمنومز3يتاإثألناطفاحيأيشاهدهلموهولموت

يشاهدلموهواألرجالطباخغيرمناالفاللثجوهربأن

بغيالألرضمنبمواضعقالومنالطباخعانمنشئا
عنهاالمحسينيبوهواضعساعةوعشريناربعةبهاالنهارطول

شقلبالثطفةسأنفالومنيشاهدهالموهوأشسئة

قالومنعيائايشاهدهاوأئضضةتنقلبوالعلقةعلقة

منفسالومنوالنباتحيهـواقثامنببترالبارض

هماشينغيرضالصةءلةوالنائبفىضالصبعنورالثشوية

ئثصبافيمرئحتموئفاإلألجسئايشاهدلموهووالممتؤقين

القائلقولانتعلمحئئرهابذالماليطولالذا
اليشاهدهآإممااعنهغابشنواليعالجهماغيرشىال

واالفتراقواالبئعوالسكوناطركةنجدفائاوبعدباطل

وغيروالبنضوافيوالحراهيةوالمذةوالخروالقرخ

اونوالبطولصفتهايمنوالاالعراضمنكثيرمنذلك

بثمالصفاتمنصمفةاوطعموالريموالفيوالش
والروحوالنفسوالقهيالعقلكذلكفاتهاصلعدهاالايطا

امثاوليانعه

61



منفانمةذواتولهاثابتةاشيااتهاشثةالالنوم

فاذاوجودهاغيربميفعتهاوالقابممييحاطالثماالعراضيط
االحاطةاعنونجفىفيناوتمكئهاامثافربهااالثسثآهذهفت

ومقيههاومتشئهايعهابئهكيفلوحوههارهاانواإجمربها

وأرغكاتهمحثنمنرتبةأشكلىالشثةصاخصلىمراتباعلى
والروحالعقلصفاتبايئشويختقائلقالانفادرجة

يدعوناىالهالبارئوبينرتذماوسائراوالنفع

كرفاالموصوفاتتساوىوصيالصفاتوئسالطاليه

قوليمنالعنحاسمنالالعقلأوالخفسهوانهءؤبمكن
قيلعقولهياهويقوالمن3ومناطالنق74011أمنفسهو

الصفاتحدودتساوتإذاالموصوفاتتساوىجمبانما

نقولائاترىاالنحتلفةوالمعافىفشتركةاأللفاظفأئا

منيتتايزكاولغيرهواحدهووتقولهوولغيرههوله

والثاتاطيعوانمنولغيرهذاتهوتقولواحداألعداد

ألنفالنوفعلفالنفقالاألوفملإلذقالقولونذواثا

الىجئنافاذابهاايألالعبارةيمهالالعافىليممتاثاظاألل

ويغلمحارحةليسوينلهارحالإلنسانيخعلفلنايلالتفعم



زمانفياإلنسانونعلالهبلحسويفلهبآللالنسان

بينبقلتانوالمالقمانحملاللهوفعلنو

الألوصافسالزكذاوهالمفظممةغيرالخشانجهمنفعآجنا11

بالنفعليمجاللهبئالجارفىأنعلىالدالئلمنثم

األنفسانذهبمنالهذهبكااللروحوالقلاباوال

رقئواتجثواالثخاصاإلصكلابيهافرفصقدمتبزئة

عاركنىخاتواتجمعهوموهماقامتفرقوالعارضوالتفرق
تطلانمنيخأواوالاثتويموتعائشيعيثوقسد

غيرهالمتنخقلاوثاكئيتالىترجعأوصاححبهابموتنفهم

علىالداللهأوضحخشاوفداعراضكفهاوالرجوعالطالنوا

السواعلىاألرلفيالقولوهحذااالعرأضحدث

منفيهايعرعوساواختالفهاالعقولتفاوتكذلك

ومااطدثدليلمنكفهاوالفلعلوالسهووالنقصاطلل

وشغالعينوبصراألدنشثعبمنزلةإفالالمعرفةفصورفىالعقل
فانوكتيةاكيفيمةغيرمطومةموجودةاكمانفأا

اليهوإضافةالهوتهقيلظهالموإنهويخةأتةفيل

أكوالى



8

لهلعهرىواىفالذاتتةامعنىفاثااشارةوهومعناه

دفإنكحفئتهالمومةهـغيرحيةفادرةبصيرةمميةعالمةذات

لهمعلومةفتكونذاتهغيرهوليسلهفيلبذاشهعالمفهوفيل

قومقالوقدلوأوعلمذاتهمنلهونويشكيرعلهه

أشصيآالطبهاغثحهوترأالعاخذثومنهالطباخهواته

ثماطدثعالماتوهذدلمجبررةمقهورةمخضاذةمتخافرة

هحهافيصغقادرةوالنحتارةوالعالمةوالحيةغيرهى

هذهاعليهأطلقوافانالمتقتةهةالهاالفعالهذد

أتؤاوانةافىغلطواوإنمابقممهمارئالىفهىامهفاتا
اهلواخخلفصمفاتههذهإثألثمنالالفعلفى

القولمثهمركثيرفأنإبالهذامناشتافىأالإلسال
أوغيرهأوااييموناأنمغيخاوانوالوالمائيةبالئآليحية

كانهـاوانالتوحيدانتقضبعضهأوكيرهكانافإنبعضه

حثحفمةوابوعمروبنضراروفالكثيرةلأشعافافهوائاه

شىاليصونالئهومائيةئةأيلهعنهماالذرضثا

عقةغيرالأليخيةوعذآلوماثئةأيخمةولهإتألموجود

لهكلهثولكلوالمهمعباها



مصؤئالهأنفتعلمالصوتخمعانكوذلكلمائية

هومافجفدكهومافتعلمدالخابعدلراهئمهوماوتجهل

نفهمتهيعلمانهعخدهماالمائثةومعنىضهدسأينيطكغير
فزممتةامشهاواختلهكابدللالبالمشاهدة

جعفروابوماطلملهشامورمفدجمجوهرانهالنصارى

الومتنامحدودجسماتهالطابشيطانالملفباشاحولا
القرضمناالقدارمنفدرلهمفمقمثجسمهوهمئام
واحدةاطرافماجمغمنتألألكالدرةسيكة15171011كائه
فالانهمقاتلعنىوختخلخلوبمجوفليس

مأوفدمعبرفككيفهشاموشعلودبمطيمإنسالنصورةعلى
جسمئئنموناللهذبالةالأتهإئاذاهوتالسراتجا
هوفوئمولحالشثأكلمنبرواكقااالشحانجمففتا

بنعلىهوقوئموفالالمسميحاقهفوموزعمثاينبعسا
لفوىنحتلفهمتففمةبهيرةاشيإلمفوئموذهبطالبالى

بعضمنأعلىوبعضهاببعفثهخلةابعانإتافعلوا

صفةواللهجسمالاشهريرعوربحانهالبارئفأعالها

العقلودونهكريذأنجموزواليعلموالئعرفوال



8

األثيرالهيولمطودونيولاالنفسودونالنفسالعقلودوق

وةدرمخهتاميةاواسةحفوةاوكةحمقيونويالطإغثم
الفهءشاانالتوحيدبابفىمحمألعلهمالتقضبثه

شىفىاإلنسانيخوضأئألالفصلهذافىأختارماواحسن

ذلكوىيمافاتاالصفاتبدالنلالذالسهباثإتإتمنه

اككلهقالحيثموسىاألنبئوليقتدعنهفيسكت

انبينهاوماواألرضاهمواتربقالالعالمينربئوما

يعلمالقيبعنههسألهفإنالسالهةطلىيقهذااموقنينكنتم

شبوالاخشبيهايوجسكيففإلثهولمهووأينهويهف

انالمطبوايئواحدوهوالعددعناشبارصبمله

كنالألمافئشيللمجسموليسيه
وجودلماأئهانولعرالواحدالبارئلقفاصقولا

أمهوأواحدئشظرانوجبالعقليةبالدالثلاالرئ

وفدواالثنانالواحديفعلهقدالفعلألنرأ

الدالئلفاذاونظرنامناروغداربنافىالجماعةيشترك

أئهوذلكإثاتهعلىالنلاولاآبإوحداتئحهعلى

موممقامه01ألاكهـصثدمم



8

فىمتعسايرييغمصئاأنمهلىأاثقينأاتالو

ئهمادالممثهئهوالقذموالإلرادةواليلموالفدرةالقوة
ذهلككاتافإنالمهاصفامفهبصفةبيحهمايقرقال

آاقطاحذمايمونأوعرهالغقولهفييثعبنالالواحدضة

اححاجمفاإذالقسادرالقديخإفاقةقأنيوأفدراالضمن
ئتضاديخأئتقاوبعنمعااأويمؤاللةاإلتهالثاطافى

كذلئةلوكاتاألثهأمروالخلقوجوديرزالناقن

إالححاحئولمخر3ا1أفخاهإالخلقاأحدهمايخقأ
واحدأئهءلنابخالفسهاالموجدناافلثالألخراماته

قعههعذتعاايهقةييهتانتوعتعالىالمهنولضفنوهذاوقد

تؤكانفلمأوقالحفوقيتمتاأفقرشزلطألئةقهثنخان

اشئألأصرأحىإلىتألنجتغواإداتفولونآيقةنهتاضغة

أوتاوهوااخاعلىقادزئنانالائنينوكاناو
ولمتمدبيريتصللمقادزيخأكاتاننيكذعنينعاجق

امابئاصكىميقانضفوجودعكاجلىينكاناوإنخلقوجودكئم

15كيما003يالممأالي

اكة34ا0303كنمأمكسبيا3



هـ

إنفافلثاهفهوكاقادزااخرأوامكاجراأحدهماأوكانمحالر

بعددالقوللجازوضدفالشىلوجودباثينالقولجازولو

الفدرةتماموازثااوأنواأجخاسهاالختالفالمهجوداتاعان

كمهسكاجراكاناذاأالشففاعلوضذهالشنعيأجوازها

فدرتهممالعلىدكوجلعروالبارئالفدرةعركاملضذه

والثنوئةالمجوستفرلتتهاهخاوسهلىوالشىادب

فاعلبأنالمجوكفقممتالحنماللةيرقوسائروالذفرية

الجنسألناطيريصلالالشريروانالشريفعلالايخر

ائألمنهايمونالالواحمدكالئارالفعلإلألمخهيقغالالواحد
الإللهنسثواأأألأالخبريدإئامنهاليموناحابمواينا

وبهيلخسنكلواضافواآهرقناطجبصوالشريرهرمقاسنبر

اطبيصالشريرالىبموذمفبيحكلاطيراالىحميدوفعل

فديممثهمايراطانعلىمإجمابعداختاغواثملهالمضاد

الحخويةأيفتاكقولقعديالشريرانبعفهموزعياليقلم
اثهاخرىطائفةوزعمتوالظلمةالنورمنونينالبقدم

يهفثاطجيالشريرجمدوثفالواالذفياخحلفثمحادث

الولاطير



8

تفراطشيرالقديمأنمنهمةفرفرممتحدوثهكان
الشريرالجبهذافكرتهمنلمحدثفاسدةردئةفكقة

يشوبهالخيرجوهرالقديمجوهربأنأصالمنقضوهنما

ققوةهفااطنيرأناخرونوزعمواآلفاتالشرورنشن
3اطنركالمنونجعاوامشئةوالمنهإرادهبالاضداهذافهنحدث

الصنفالنهذانأقروقدوأمرهنفسهيملكالالذىالجاهل

منهيننحتلينجنووجودالمحموداطنيرمنالشرخبولح

شرالخوفجازفإذانحتاغتنفاعقينهإئإتالىتهماحاجفا

الشريرهذامناطيروقوعهميومفاالمحيوداطيرهذامن

يهفيدرىالانه3منثالحةفرفةوزعمتالمذموم

بالخيرةلحافصوامالقدييرأالمثازعالشريرهذاحدث

إذاميعارضكنينفصينوبنمبالشهةانفسهمعلىونادؤا

ناعلخيرحدوثلخزثنميتملشرناعلشريرحدوثجاز
هذاانجمتازعمواوقدحادئينائنينثمضاليمونحئئايخر

منجنودهاطيروجمعمرأيخاونازعهاطيرركايذالشري
مغمدةفافتخالالظلمةأبعاضمنجنودهوالشريرالنور

الملثهوالمارن



الىودغوهماسهماةالممالئلؤلمجتئمطويلةاالل

صسشةاسفبةسمدبيثهمايضعاناليوالموادتالففتة

كمواطالينمررقجمأنسكلىافاالم11قوامملف
انقضثإذافالشمريرلملمجوهرالمضروبةالمدفهذهقوالنلبة

مثهيستوثقالشريرهاظإطيرالقديمالىافألمرافضىالمده

الىاطكمويصيروالفسادوالفتنةالشركالمينقضىأقإلى
كيفواالختالفاالنضقاضظاهروهذاالحضاطيو

يؤمنجمفأمرعلىمغلوبعاجعبمادةالىالنفميهتطمثنة

منهوهلأتيل6وملاو2واباالوفاعلىحثاطنالشرير

اطميرجوهرهمنوخدفقداالخسانواتماطيراففثلأا
وهووالنلبةالمجقيراطجوهرمنوجدكاصشهيخرمنوهو

وافيماليفقعمالخنعآلبةواخخلفتجنسهمنوليسشر
واياالثمرضالقوالظلمةالحيرضالقالنورانالعوتجابى

وامتزابهماااجتمااطلقفىفطاوأناسانححئانقديمان

االمترلنفسمنأالعاهذانحدثممتزتجينيموفالمأنمد

ارادةوالاوجبهسصشكيرمنالقديمفيحدثادثفأفرا

بالالشرمنهحدمثإطيرانقولهمفىالمجوسهماهيامنه



9

انطلمةواحهـأالخورانديمعانوزعممشتةوالمنمهإرادة
فىلالفهالمواتمنأصاز3إاإلحالةئشدفأحالدات

االمخزاجنفسفى3بأجمفناقضواوالألفاتالشرورخلق
الظةمحافسا7اسافقدورالبدابلوكانالئه

وعدهموأفسدهالنورشطبفقدمالظىمنبدوهكانوان
الثراتاأاتيمونالوالظليةاطيرايألمئهالجمونالوران

الظلمةالىمنسوبشرلوالنوراليمنسوبخيرفكل

مافاشاقفعازثمعنيومضبماجوابهممنكخنهماوا

يهابفىهصنسخةانبعدهذاكتابنا1أه84ليشا

بنجعفرالمسأوفداللهشيةبفيهالقولخوئمالمعدلسة

المفقالاططرعظيمةاطروفقليلةمسثلةعنخرب

فالأقتلتهفسثلهرجألطلئالقرجلأنجروناعن

النوربذفقدقالالنورفالوانعمالقائلمننعم

صدفتفقدفالالظلهةفهوفالواالشقيفعلالعندكوالور

طءلشىمنأحداعشذرهلوقالاطيرتفعلالوالظلهة

فاواالئعتسذرفنتالجميلنواالعشيذارخفعمفمالوا
ولمنه



قالظلمةقالوامنهاالعسئذارلصانعفصقاللخور

فولمواسمتعظمفقطعهمذلتاعتطاذااحممثهتفقدقال

وخمأالمإرئبقدمفقالواسابقمنالأعيانادباالقول

واألصثلالعالموماذةالهوئاتواخراألشتاأتممعهديملت
بسيطجوهرفاتهاصواالشجسامالينمهحدثتالذى

آلصاطرهناعراقغافيهالصماخاحدثثماألعراضامنعالي
يأجرائهأالعاحركاتهمنفتركبواالفتراقواالتجاعوالسكون

والعقةالذاتاليننحتافديمينشميهتنأوجعبرادلأل

وناففثواالثعوثةمذاهبفىودخواميتواالخرحأاحدهما

عقةبأتهقوالمفالمجافيهيحخيزلأالجارئبأنأصيم
المعدوآفىاالعثقادفىولااوجملةالمطولتفارقالوالعقة

اوئرفأوسئهأويعلمأوئعقلماجودالمأنوالموجود
المعاليهذهمنخالفاذابهأومعهأوفيهاوتاثيرمخه

منالمعدومالمعتقدجمتقديهفممانذلكولوالالمعدومفهو

وانتمهوأذهدأيمالقدهاعشقدتمدلفانالموجود

انتمافئسوونقيلوالألعراضاطدوثمنبشلىتصفوتهال

منبشىتصفوزثاالوانتمالأمالمعنىفييوليوبانبينه
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بدالئلهالبارئوجوددانماونحنوالألساضاطدود

موجودااعتقادهاؤويوجبالهولطفييسياولواتعادهصمثعه
دوسحزياعشقاددجصضاصيةبافعالونهوهلىبل

اآلسهشااقاطدقابتدافمحلفيالمسئلمةلهذهاخاايف

لىماذ

فىاالتفاقيوجصهالخشبأناقولبةالحشمابطالبالقول

يرعموذلكاالشتمإهمنالمواغقدرعلىوالمعقماط

يقشفىاذيدزمهيقعريفطويلانهالجسمحدأن

باهاالشتلألنطسيمبارضتيعرفيلولذىكلصكلى
أكاالجساالجسمقالفاذاالوجوهجميعفىواقعاثبت

جسميقولأئهففالمضروبة3وفىافىجطلبانوأراد

حدودمنمحذطولذىصعلىسكمأزويلزمهجسمال

افىكومةقاارصافهابعفاشقححينمنلألتهالجسم
القوللقمهبنفسهيقومالبأنهضإهاحداذااتعهكابه

انهقلتماليحميهفلفانعرفلىفهوبنفمحعهيقومالماعلىبأت

أوأالكاالجساجسمانهلقولمنرونتخفاالكاالشيأشأ

عائماسمالشثأفسإلتالكالجوارحإرحةوالكالوجوهوصجهله



فىجصرناهفدماحدهوالنخذثوالقديموالمعدوملوجود

دوقجسمالمبهيذهبلمبهالسامعءفاذاموضعه

الخفسيرالمطبهيفرقحتىفحذالدونمفدياليوالعرض

مئهيعقللمبالجسمكعفاذاالمرافىعلىه91يدآلما

الفخذثاتاكآإطالقيخقألمذلكقكبالمالموأاال

المعقهذاوإلىتماثالحيضمناليثاينمءأاستوألنعليه

أبسيطأقولهفىاالشىذهب

فيهخفقهمن4دالئاكاتفليقتهننجةسلقبلوكن

عحانعهنشومنئقتضياقدكن

واحمحفهأوهامعنجلكممه

ناشيهاثارمنانشرايقتمىما

نجبديهوالتقلئعإلشهفاط



الثالثلفصل

ئضتقدأنلمجبوكيفائمهواحعثفاتالفى

انهسنهوالفعلالقول

وحدانئتهتصوثوجلعقالحإركأوجودثبناذاأتحهاقول

يايقوماصفاتهفىيظرأنوجبتفاالىالاررالال

صفاتهمنفاذافخظرناالدمرففىاليهيضافأنب

كاطجاةبضذهئوقحفانمحوزالطهـفاطالمقأوسكالضاص

اتهترىأالعلهابالفدرةفيوصأنوطدرداوااهلداوا

انيقدراويعلماقلقدساوحاانيقدربأتهالقوليصعال

والكذاعلىيفدرااكذابعلموالكذايعلمبأثهالفولرالتقدر

كانبضذهابدفثمبنفسهموصوفاكاننافيممذاظلىدرتجى

وفدرةحياةبنيراللةاالالتستقيمنفسثهالىراحغاالضد

فيوانمحوزماوالعاالذاتصفالتتسمىدوهنىوعا



والرحمةواطلقوالرزقكالإلرادةعليهابالقدرةويوصفضذها

تثماجرالفصلهذافقملهمومنيئوالسلهالفعلصحفاتوهى

فىصاحبماضالفتيقضاللالىسدعوفوانحكفر

دبهروالصفةوالإرئلماسمالناسابعفىققالذلك

بمعرفةإليهؤجودوففعلورحمةعدلكللحسبانينبنرانما

أفوالاللهفاتصانتزلةالمعوقالتهأفهالقلوب

ناالواووصفالقائلينقولمناأاوممكباياتو

الذاتلعثفاتالمعتىوانماالفعللصفاتمعنىالقوئموفال
ئوجدأنوزوالتبايخهوالالموصعوففىقامسماوالصفة

رازفابارتصاضالقا4الذليقفتمقالواعدمهامعالموصثوف
ناسوفرقصفاتهاخرعلىأتواحىرتيئمامتيذام

الموصوفيالصقماالصفةنجعاواوالصفةالوصفبينمثهما
فصفاتالصفةتلكفالواصقولفوالوصجوهرلكالرض

وهوغيرنحاوقوهوموصوفبهاآخهلألرنحاوقةغيإصها

غيرهوالبعضهوالهوالوصفاتهفابصفاتهواحد

ؤلدحيىصفةانلهوولوكانتهولجستبأثهاواحتخوا

بذاتهولئاقامبمهرياءياقحدرةيايامجلمفقيل



حذألنغيرهوالبانفعمهاالتقوآانصفاتألطا

فلوكانعاةامماالخرعدأءأحدهماوجودجوازالمتفايرين

والقدرةالعلمعدآلجازغيرهوبعرهطعهووقدرثهطه

والسقدرةوالعلمباللفهاإلرئوجودمرهاحوغ
ئوصفالواطهاطدثدإلئلمنالشعيضلألنبعضه

الذاتصفاتفيالمعمرلةوقعالتواآلجمرباالنجعافلى

لمجةعالمةاالرئفداتشئاالذاتغيرمنليهستاتها

بذاتهلحغاتهبلفادربذاتهلموهوبعميرةسععةقادرة
وصفهأوئقممتهبهالذمفؤماالصفاتوائمابذاتهبصير

غيرهوالهووقدرتهلهيمونانلمجوزوالقالوابهاالعإد

ولئبذتفةثيرةاشاانلهولوكانتالئها

يزلأوإنثيرةفدمأانتلصغيرهفلوكانتحكيمتو

غيرالعلماحداثقلانفمحدئةكانتوإناإلرئح
فاتالمسائروكذلكقادرغيرالقدرةاحداثوفللمط

وفدرةيعلمبهعلملهكأقإنرة2فاعالمةذاتهأنفحت
ونالواغيرهأوهوهىيكونأنمنيخلولميقدربها

وفولقالوابعضهاوغيرهاوهوانهزعممنيينقعهـلال



ذلكشخرجمغيرالوفولهنفىهوهوالائل

نبمعلملهلوكانأثهيئعموننهواللهواذإتالعنى

نعلملهيكننلملوإقيقعمونونحالفوهمغيرهمعه

كانفلووالعلموالقدرةامذمباموصوفوهوقالواحاهأل
الئقموركابثفسهئسوضفأنجازلمافديمابثفسهمالما

المشتوأيشحتموالفسهبنتوبالمواليمتببشفسهالمحمؤر

ائهمورةبالمصورويصوربشتمالمشتوميشموانمابخفسه

منفالقديمالألسامىمهايشتقوالصفاتبصفاتوفموم

اطهرةألنمماالعلممنأوالعاالقدرةمزوالقسدووالمذأ

فالوايرهاغوالهيئهؤتألثملألصفرصفةوالضقرةلألحمر
فحمذلكبقددةافافادزاوالبااالمالهأيشاهدأولو

والضفرةالخمرةأليسنحالفوهمالمفقالعتاغابما

عارشممهبعلممئاأالعالشأوفرواألصاألحمرفىغرضان

يشقصلونويتمسضذىسمالجعمارئتمثميلالفهلفيه

يظهراللألئهمنهالفعللوجودغرضأوجمسمانهيزعماممئن

القضماعلبثلفحذلثجسممنإتاليشاهدهيخاالفعل
اثممأ3ءالغاالصلكذان



منأاالفعلنشاهدلمإذاوأبساشأعراضذوجسمأته

بساتهالقفطبالكذلكوابعاضاعراشذىجسمم

مالتائجزلفافاقيلفإقبعلمالالعالتانشاهدلماذابعلنمأما

لسحفىأذالسويلقلسمماالبصفساتفحأجنزجسمأاليعلحي
والشكيرهوالهوالبعلمعكالئااحازتسكفىبعيظهومكال

تولعبهالمبضفسهيعمورالالمصورالطفوالموامسابعفعه

تابةبويكتمببصورةيصوروانماهبدنفستمبالي

يشعىالحمفاتمنوقوالمغيرهماشذالةواكتابوالصوره
منةاشمئاتيآنماأليستنهابعيالألسافافالعمفاتاألسامى

افعالالمنفعالأبدىنا4وكأالجواهرفىكاألسكراضفيه

ويمحيدهذافيطولآواكالبهالعادسثااوهبلمسهى

لهتبعن111ثأاالمقدارهذافيفكرهالناظراملومق

وقزئهالمهجمولالعثوابوجه

فيكاختالفهمالألسامىفياختالثمأناقولاألسامطقالقولط

االمحمموانالصفاتهىالألسامىأنعلىالمعتزلةوعائةالعمنات
لسىالمععلىك3ماوحذاالسمالمسيىفولوهوالمسفىغير

انمهشبحبعالىبقولهواحتجواواحدوالمسىاإلسمأنفرتة
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عرهبعإدةاعىقدكانيخرهاالسمكانفلوافألعلىزئذ
علىفدلؤاألزفيالهممتؤاتفيتا4يأشثعغقالوفد

موضعفيقالآلمأاأإذئحرواوفالاللههواللهاسمان
لوكاناالسهمبأننحالفوهموناضهمالثيمااشتمرواؤأذ

أوسفرقخرقأوأخيىقواذاالمسئىتخيرغبرإذانبمالمسئى
وجائاسمهسايقمسهىصؤالمسمثىفىئهذلكأثر

غيرواحمدوالمسثىكثيرةخخلفةواالكاعليهاالسمتبقل
الخمنمتأانيماشتاؤياوبئعقاآلصهنالودتنحتلف

شكالشكهرهوهويذشبهوفلههوومابقاقأذعوه

علىنخيالسهيقالأنجائؤغيرأتسهاالإئةوأجمعت
والفعلالقولمحسنيوصفداواذاتهفيخسنهيموقأن

ونهايخهالحسننمايةفىحسخةطاالهأنأخبروقد

وفاطمعدودةةوعلىهـطوبئواكآوةاسيإولغيرأتهفعقل

وتعالىشانههارئالبعلىذلكمنشىاطالقوزوال

الفريىلغةأدقفكمااللضاتباخخالفتختلفطاؤهوا

ايهلقولاطعبثىلنيةغيربالعولغةالعربلفةغيرهى

بهاتسهيةالكذلكؤأنؤايكغألمعيعتتنمؤئخهآلفثعالي



09

فذاكواحمدواسمدهمرماالاخملففاذانحتلقة

لهالجمونأنينكرأنااللهيالشاثأفيهشاخاالختالف

باختسالفاالسبمذلكيخخالفالوأنواحداسمغير
فيالثآئممستسبمتالهوقولهغيرالرةضلىجاحدفهذااالفات
رذممكنعرألتمهوصافتعهبساسههكرهاؤأىاألغاحا

واذصراالهـواواذصسهأسئحقولمهثمباسهإلالشمى

فيراذيمنلماذاالثىانالناسيتعارفهماعلمارئلط

طههاللائلالقوتولطباسههاهذصكيمينمالمنفسه

بانالقولئزغيربواشمتافهمعناهرفةلمصوبئاصمائه
والعمفاتمد6االكاناذاتاشلتسالفعإنلمجثطاوصفى114

تلممفةوالاسملهيهنفاتمكناياثمالعبادأقيالمن
الطفلمناقدقيلالعجادسفاأقالغألسطألوكاناطلق

سفاتمنفاكانفملوسفةذاتمحمفةوبهينكلصفاته

اتهثاواصمفهبهايعهـفهلموانقامرعمبهايزللماتال

فيلموانلماوطحكحدخلتمجمألموانفرقاواحذاليلم

يزللمباتمهالقولفاضاوقدتمازاوقساموجوفاالمعل
والععداوالعابدكرفاالثعامشكوزااومعبوقعاأوتدغؤ



رازقاضالفاليقلمبائعمهالقولكذلكيزالوايعسوالم

علىةالقدرجمهةعلىإاللهموالمرزوقالخلوقإزلنةتفو

كذسكوذلكلهيستقيمفانهوالرزقاطلق

وأبهعوسيممنتعشئمبصرمعىعلبصيراطيحايرلأقال
عالمدفواحدبعيرطيمفدفادرحىاللهانالمسلموق

محفقملللسرحيمموجودنحتارفاعلجوادمتكئميمحك
طائفةفقعمصويمقلهاالمعفاتهذهتفصيلفيواختلفواغنئ

لألتحهبذاتهعالمأئهاحرونوزعمعلئالهألنعالمأثه

لمجآلالفريقيناكجقذمأوقدهىاالشيألكايسدرك

بأنأالقولثالىفنوالقدرةالفذمفىمفوذأصكو

القديمحذفالوفدرةقذآلهيمونأنوالقادرالقديمحذ
عليهالفعليمتخعالالذىالقادروحذأيلإلىالالموجود

والوذاتهبعيثه1االتاااموجموفىانعههوالواجمعباختياره

ينالوجو2ذلكيخللمبوجودموجودالوكانلألتسهجد
فقدموجودشكيركانفانوجودبليساوموجوفايمونالظ

7هـجماج
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ئوجدأنوجبفقداموجوفيكانوانالتذمبسابفيخل

يؤدثمطنهايسةلهليسبماوالقولطايسةالماالىاخودبوج

محيااحمانسهطانضةعالصوقاصدهااهلقولال

علىمنهاالفعالوجوبراكمعقاناخرونزعمبعلممالها

فقالالأأنهايةألهاذاتهفىواختلفواواتساقىآفاقا

نهوالحذسكرشوالمحسمالالئهمتناهعيرانهممزهم

بنهشاموزعمواطدودالنهاياتمدعوهوةالنهايفميقتفى

قعالطوقدثممجيلقآكأذلهـكومتناهأصهاحكم
أفماتهواضثلفواالذاتمخنساسشكيرائعهالقضأامحاب

اللىؤيةراىاوبالتشبيهفالفئيةمرغيرأمئةهم

لمىذالىومنمعلوأموجودهوكالقىمرههوقالإمءاا

االخثالفبتىلوسوالمسوسنكيرهوكالئهمغيرقسال

بيثهماوالضفريقواللمسوالعليالرذيسةبايئالتوفحيئنى

فصالالسداتصفاتميخهوقمالفناممالفىواخعتلفوا

هوهوالأجمالتامخليقلماالنافينحلوقوالثمحدغهـك

هوقالالفعلصفاتمنقالومنفمهةواليرهضهووال

الإلرادهفىواخحلسفوامتكلمالقخفىاممالمألنشحدث



كثرهمفقالاكاقفيواختلفوااكالأفىاختالهمحهسب
لمحسيذاتهوليستوقادزاوعالمامدئرحافطامكانبملاثه

إلصفةجمذهكانومنأإالجساقيئبعرضوالناالفاكفيشنل

انهوالمشثةاطمبنهشاموقالاكانالىمحتاحففير

جسفاهمرالماأصملهعلىمالردوذلكمكانذومكانحمالةفي

نهايةبالبذاتالعرسقفوقالسمفىانهقوأوقال

ابنوزعمواالظاللبالممافمالشىعلىالشىكونال
االيخلتأانأجازواواذاكانفياللقالععلاتهكألب

منيثكرونفامكانفىالالعالميقيموأنممانفيالجسئا

العلمفىواختلفواعرفلىواللمجسمهووليسمكانفيالكوته
يموقانتليمونوجماكانإنقلكانبماصمالمفوأفقال

أحدثهاوعلقااستفادبأئهاالشىعليهقيأنواليجوز

اللهأنالإلمامئةمنفوموزعمعالمةمتشهةذاقهبللنفسه

تنأنيعلمولوكانشالوايمونحتىهوكائنمااليعلم
راطفخوأحازواخلقهلتاويؤذيهويعصيهبهيمفريخلقه
بنالختارأصاتةاهذهفيالرأىهذاأبدعمنواؤلوالباله

فيهبرالوحمطجهةمنمالمجدثيعلمأثهمألعمنعتيدابى



ابدأفدمالفوإقأدادفهوقتائةفحإنبموائنابه

اللهسكنهاعالصفاتينسفرامفوانبنجهموكانلرئم

ويقولالتشبيهدتفرإزاذعمشىبأثهالقرلوئنكرشائه

منقو3اهلاصإلأنهوالعلهالرذاصةومحدثالمعام

سالمكورالمعثزلةوأبااإلالهيةكقالالمذقةومستق

الشىكونآلبعاليم11جململألتاليمونانهالمه

الهالمئخدقهلتاطبرللماتهكااكونعلمالعدومحالمهوال

لههاملواطلقبكللةطمهبانالقولخذلمشخاقبل

اثهاعلموايمونالأتهاا1علماومقالواالمجادهعأل
كونأوعهإلهكون1111اثااكرثاالةيألساليصرن

خمهاولهقضاهوانثايةأرعونيغلحهعنهالبأوكونشريك

برالئحوزصنهازالكونهااصةالشاجموقالاااعلمامور

مامنهنجمالأتهيعلمبماعبلئايأعسانئقمرطوغقالوا
اإلصوزحوانمازاوطالتهالعليهيقدروالبيأعص

تقتفىإلىالقدرهألنالفعلعلىرإفىدفانسهعلملمن

معاخالفكونوبئالنحالفوهمرتالالعليالالتكليفي

خالفجازكونلوالثهعلممافطبئاألصوزبحاللهعلم
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مديالفريقإنبايئرةمناظهىوهذهحاهالعاجراكانعلمما

بأنعااليزللم4االانقوكمفىأليسلهمفالواففيدة
يؤمنانيقدرفرعونبمانقالوابلىقالوااليومنفرعون

فرعونبماققالوانعمقالوايؤمنالهأئهاللطعامولحد

فرعونانالمهعلملوقالواوتجهيلهاللهعلمإبطالعليقدر

يومناأوامنانهقلناثيؤمنالائهعامكايومنانيقدرال

انهوعلميومنالانهاللهعلمفلناو5ضاثلينمجفبطلينكنا
فلبواثممجيينوالمطلينبمنفلميومنولميؤمنألانيقدر

وقخهافيالقيامةيقيمبافهلتاطاللهأليسفقالواالسوالعليثم
القولبحوزلفمقالوابلىفالوايقيههاالأنئطالقادرهو

كاناذانفممهوتجهيلضليهأأعلمهإبطالعلىرفافىالمهبأن

علممايفعلانوعلىيفعلهانهعليمااليفعلأنىعلقادزا
وأمرهيؤنالفرعونأناللهعاموليصىقالوايفعلهالانه

جوازفىواخخلفوافيهاعلمورجمهيلهأصفهليومنبأن

اوجوزةفيالعالمكإدضالصالافىعلىبالقدرةاللهوصف

يقتفىلذئهذلكلمجوزالالعلماهلمنالجمهورفقاليفةب
مقدوركيرهوصالفكمعلوقاالعاليقتضىمقدوزاكاالعلم



عليهرقافىأنهبعضهموذ3عليهالقدرةإجازةمحالليه

فأحالهوالجورالظلمعلىبالقدرةتعالىالمهوصففيواختلفوا
حازولوحاجةاونقصعنإثايفعلالمذمومذلكلألنقوه

الجهلعلىبالقدرةوصفهولجازيقعانمأموقايمنلمذللثه
ولحمنكذلىعلىفادرهويقولهذيلابووكانروالعي

مقدورغيرواكنبالظلميفعلوليسوحكهتهلرحمتهيفعلهال

الهعلمهىهلئعالالهندرةفىواخالفوامحائافيهونعلميه
وزعتالذاتاتصفوسائقالمقدالجرةكوكذغيرهام

ااهلملوكانلألرضيهرهاوالفدرتسهليساللهعلمانطائفة

ئييموالنفسهيعلموهوعليهقدرفقدمعاماممانوالقدرة
لمجوزآكنقدرتهغيرعلمهودوكالننفسهعيمايقدربأثهالقول

يهونألنلجازهذاحازهـولىالتآلضرعدممعأحدهماوجود

وزعمعالميرغدذاأوظقادليغيركالماحاليفيرئاا

قوالممافليسالمعتنرلةواثافدرتهغيرعليهأتعلىبنداود

فىواخمتلفوابينههاالخفصيليلزمهمحئئوقدرةعلتالهأن

منيمتسمبروماهمالبادافعالخلقهمنجمويزواالخعديل

لهموضقوبتهخهموإرادتهعليهمائاهاعانهوثموالماالمعاصى



وفعلهمنسهذلكقوأصفقالمثهمأوجدهاانبعدليما

منهيمونالهأعيواألصيخلقهاطلقألنوحكهةممدلوهو

مشيتهاوهمرافىبنيرحادثحدوثصازولوجوروالظلم

زعونكاكانلراخرونوقالمنلوتااعاجقكانوإجماده

هذابهميفعلمنوالمعاقبانوالملومايئاطلقلماكان
إلمحتربابمنوهذارحتماوال1201ألاعالعاوالحكيها

ناطقانحيانااللمفيئجدمذفائمفيهواالختالفراقطوا

اأوسامورالأل8لوأطةالدالللتكافئذلكيخرمحوزوال

عيادادالالشسعنفىاقدركالناظرافيالناظرفيلفقد

باإلمسالثنفمممهطاوغتهوتنودههثاحيرةأالنظرطول

نصانرجوبئاكتابفيماووواالفتعمارفيهاطوضممط

افائقينمن



الراجلفعمل

الثعبزوائحابالرسالةتيثفي

ينكرونالذينالمعطلةاحدهماصنفانالرشلمنكرىأناقول

اقرارهمبعدإالمعهمللكالموجهفالشانهالحإرئإنبات

واحتخمواالرسالةوابمروابالصاشاقرواالبىاهمةوالثانىبالوحيد

بموجبيأقكاقفإنفهاوبئالعقلفىبمااالياليالالرسولبأت

معرفتهمنالعإدعلىتعاليلذيجبهاكافبالعقلفيفاالعقل

وانالقيحوإستقبئنالحواشمالوعإدتهوشكوهحيدهو

نوبمهعلهوخاباألنلقبولهوجهفالفهبئيأليكان

بانالمسلمونكمفاجمااودعماهاوالخحيزلهاوالقفميةالعقول
وحاشاتجوبقهأوابهاالعقولفىبماإفأليأقالأبداالرسول

األشتامنوكنالعقولفىمابخالفيأدؤاأنولرسولهلذ

حتىخبويخفىاوالعقلعهحتىويلطفيفمفمهـا



ويشتاقنفسهأياينرخمااالنسانكانتفاعالعقلدونهعر

فيضمتنفانهالمقؤيةوالمالهياالغذيةمالذمنطبهاله

اذاكانحسنوغيرواجببلاطاجةبقدرمنهاابإلخذالقلا

فعلفصارماكهامنأصإلذنابعداثألمنهابشىاالنتفاعجملكهاال

يستغنىالالعقلانفدكحالفىفعلخالفحالفىالعقل

الرياضةاليمحتاحالعقلأنمحالسمعمنلمثىيضاثولمبثفسه

الحلقكلانلوموهومغيرالواتجاربوالسحوالذيز

يسمعلمحئئوليذاالناسعنغيففطةواوفاهمعقأل
الفلسفة3جاكيلمجتانهفأدركبلغاقالىأ

أنهكئهذافعدلذلككوغوالتنجموالطعثدسةوا

ومدكروهادومعرفمعفممنبذوالبهتحفرغامقلا

ليسالئأضرورئاإلهامااالشيابهذهالعلميقعانجوزوال

شرلباالاكااليمونوانوامثالهاأجناسهافىذلكنشاهد
كاقاذاقيلفانسابقلوآصمقذمةغيرمنإطواالشحن

يممممهوالاجقوالالمجلغيرخلقهلصالحمريذاةاالر

منوألهمفمزسألخلقهجعلفهألهيفياجوالعممأف
9ليح



المتضشمطححشاوالرسلعلىبهاسخضوامااهلم

انواالباوىداريزالمأذلكقعللوفيلمحظورإلى

لتمؤعممنقولهوائألوماالثوابلشرفوالعرضهم

الجنةفيوابتدأهمالتكملحعحهموأسقطاطلتهاللهخلق
هذاتابخاولحسصلوالتعدلم5لمحأالخويقبابوهذا

فنقوليفعلأفإذافعلمالهكانفعللووكن4لهبتينا

الدفيطالوالتوحجدنقضإظناوهذاجمقاوبهلأوأسا

األصلاأإيفعلاليهيمصكادلبأنهوتقررفيهاكالمفيعاد

عوىيأنلوجبزسألمكجعالمولوعليهمالعودوبخلقه

عرفلمافعلىولووالقؤةوالمالوالجاهوالعقلالقفمفىبيثهم
اسقاطفيوحمدرشولمافوتهقوبمةوالفعلهفاضل

فيتيحوهذائمذوالىالفكرواباحةواطردالشعكرإتموج

والاطالفيالاطلقبينالتممويةزيضلمأئهفدلالعقل

وجدياالةالرسفيطععوافانالرسالةفيوالالمالفى

العقلفإناالسآوايالالحهائيوفيالدماسفكمنفيها

مماالمالحمنضربفيهإذاكانذلكمنشئايرذال

لهمثهمهبنيناهلهذ



والمجامةالقضدوعلىكرمةاألدويةشمربعلىاالتسانمره

وغيرالاألوتأديبنحونةإنتظارعندالجوارحمضعو
رحةمناليفتمقظالمااليردعأنعليهفيوجبذلك

علماالدإلللأطمومنالفسادفىصخيوتفبيحوهذا
بهاالناستلفظالقالختلفةاللناتهذهلالروجوب

مترفميأئذوالمعرفتهالىمحتاجونمابهاويتعارفون

الصناعاتكذلكالالتباختالفالمسئياتاسهاالومعفم

إشطالناصؤشمعفيوليسالهابيايتوضلالقواألالت
يحداعونبهسابقاالبمألمعليهيئفقونلفظووضعأضة

والبذذلكمعرفةالمعقولفيوليسيريدوقماعونويتواض

غرضيههئثمكلقاءانألشناآتؤغقتموبئعق4االقالمعاممن

كتئنمإققوقلبأشتابمعوفياتققاذالتآلئةتثلى
المرقائعلمأنبقىالرسالةووجبنالبىةصختإذاثمضاديين

فرقفكائاتمتساويةاألثخاسألتالمتنبئوبينالنبئبين

الصادقبايئدعوتمهواظهارختهافامهمنارادلماتعالىالله

والعالماتاإلهرةاالياتمنبهخضهبمامثهمواكاذب
معدودممامعروفوذلكوإطقالعادةشإطارجةالمجزة



شوغإرهمالسلمعليهيومحقدوعيسىموسىعنحكى
اجمعيقعيهماللهصلواتااالن

ومنالمسلمينألنأفولوالرسالةالوحىيهمصةفيالقول

طائفةفزمتكمثرااخشالفااإلبهذافىاختلفوافبم

االلدسأالروحنؤةأئهآخرونوز3وتونيهاإلهاالوحىأن

علالوحىيقولونوالمسلمونوعلعبمفيةاكالفالسفةوعد
وهذهيلتنقومضهتلقينومنهالروياونهأاالالإلؤصهوجوه

هذافىسؤرناهاهوضعهافىاغفلخاهافاتالصفصلمنمسئلة

االسالاهلألناللهمنوالفعلالقولكيفيةوالفصل

بهفهونهفعل4االكالمأنبعضرثمفذعمعخلفونذلكفى
وفولهوئفضهوحتههومشيتإرادتهلمجذلكقممت

هذهلألنقالوازيادةوالقولالشلىمنهيمويئقيونكنة

بمحلةهووليسةمعيوامواضعفىتحلأعرإضاالشيا

هنادواانالمجأتكوينالفعلانعانتهموقالاالراش

بيذيسهيخلقائهفربمشذتنهإفألارفيمعالجةغير
ومنهواالخحتياربالقصدالفعلؤشهكثيرةوجوهعلىواالفعال

وابئباالثفاقالفعلومثهالهمتفوعلحدغيرمنالفعال



وفعلبطهالهمىالتوثدممايضفعلفعلومنهحرممت

ليسكالمهأنفوآوزمجمرناممثابثىغيرئشبهشالىالله
إلىالقولبناامتذولقدوالفعلالقولبينوفرفوأالهافمن

اطيركهرجونالماوكنكفهنعبغانفصلناوماكاقهذه

ترىولفابهواهتدائهكتابثافيالناظرهذاتلمنوأتلناه

واجمابوالنفاقاالطادطالعوتحرموأهلهالرمانفسادمن

ومااثارهمودروسالطماإلنتقاضبنفسهحرفإنذىقي

منعكلةوأونتهال11نفسىفيآؤتحدهوعملمنتذمت

منالذىايهوأشلشرحهفيثادواالجتاكالمهذاجميع

يننافاالبهوينفعالشيطانتؤظمنيعصمأنوأعان

أوقامثاكانانتقصيرفيعذرنامنجموانتفيدينوالمس

فلموأجرهثوابهفيلناامشارظطهواصالحاؤدبتقويم
دتفئعلىوالتعصصاطمثةوالحملتناوتحريقا3خطافيهيتعئد

وجههاكلشقنعاهابلبةءأوروايةأوتنييراوابطال

الألعابممناليهاطاجةبعموملمحنالفظهاوجربوأديناها
6المتعائينمتدئواألضمين

ول3مال01



اطامسلفصل

اسلقابتداصذفي

اللهالننحتلفوناطلقامحادمعنىفيالموخدفيانقال

قاعلوقيمضرةلدفوالمنفعلالالجتالباطلقخلق

إذاهذامونالمسافنالحكيمغيرفسفيةضفىوالنغيخرمن
احترازمنغنئاكانإذاأقاوالمضازالمخافلمجقهالفاعلن

قامتوفمدمكابثوالسفيهيرفغضررطوقمنامممسنضمنفعة

ومحالسفيهغيرحكيملكدفالمإرئأنعلىالمداللة

واناطحهةمنخلقهيخلوفألاطحيممنالغتثوجود

حكهةيخرهومايفعلاليمالحبأندالوجههعليناخق

ظقهفىمةاطمنلهمالحمافيالناساراواختلف

عخهمءلهمعغلظثهمنهشدعلىالمقطعالجموزكانوإن

بإفساضةالجوادإذولرحمتهلجوهاطلقاللهخلققوآفقال
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طهرالمقسدوربإظهاروالقادرجودهيظهرلهسالجودعلىالجود

المتمآغونبرالتعيعثونبهمويفحليخفعهمفوآخلقهيوقالقدرته

قوموقالوينهاهمهمليأعسقوموقالأمفالمغيربالخلوق

لمجمافهعلتهلعموقيلوالححآالشكرالستدغاخلقهم
لناعلموالشالماثمخلذاكمنانقوليالقوموقال

مدثاةلىوأنأالعاسدوثافرهنقرلهذابمشيخه

واالهمالمالقدةاحمحبئفإئهذلكابمرمنفأئالهسابقا

خكتفاوتفيهلماكانناظمدبناوصاخآيعالوكانبأئه
اعتراشوالفادوفوعواللواركولوالشاعتعادىوال

وأتسةفاقةوالحرنوالموتوالقرموالوأؤجاعأسقاها

ولماااقعنازفيثمئةنام19حيوانميةصورةافشصافىحكمة

والمالباطاالجاهلالعايتمفضلولماوالمجيبالماندحالاستوى
امقظلهكاناناطلقاخبرالدوهلألمثثأمنزلةوالم

والتظالمتعادىالوبينبيهمفئولتمالتواصملالتخاصثفعلى

اطلقاثاربشهادةمتاللثيمفمعئوهذاكأوالزثارجوالحإنمى

4رلنع

هـءةمهولممل



واالفتراقاالتجاعمنالظاهرفيواخحالفسهتفاوتهلى

ممالسرفةلهوالمقارنةواالعراضالممكونواواطركة

وإعطآارهولمادالألخلقفىالعبرةووجوبالقدرة

الواباشرفالمبأمافواستحلواالخحياروالمدرةالقوةلقاط

كامجبورينتواولووالفسادالظلمعنباالعتباروليرتدعوا
مواتاءبهاداكانواضذهدونواحدفعلعلىمجولينأوببنعمون

بعقوالموجدواواللمجواشهمعرفوألماواحدطجععلىولوكانوا

يمليفحينهذيصلحفبمطبهميأليمالذىالواحدالشنإثأل

لهيانفعالصورةهذهعلىإطادهموتركتمييزمشهموفعوال

اواالألحكماألصلحإثألالمهيفعلوالمةاطفيلغواب
لألثهالمالمنأفضلفالعلموالجاهبالمالالعالمالجاهلفضل

هذاانصففلوالمفارقةة3السعامنوالمالالالزمةالسعادة

العالملفمقلأامااعلىبالمالالجاهللفضلالقفحيةفيالزاعم
بئجعفرشلوفدصاتمهمالثساوىلهبأضعافالجاهلعلى

العافلليعلمقالالقضيةهذهعنعنهاللهرضىالصادقئحد

دليلأدلمنهولعمرىواىيثمىهأعينإليهلعسأن

عدفعاالناسافلالمعطلسةوهوالفاهديرمدئرعلى



حخةوأنقصمهمعرضاوأوهاهمرأياوافيلهمعدةاوهمهي
واحدريالذهنآموأكربمراسةوأدناهمدعؤىثموأخ
مشرذلراىلألئمهواطينالدهرفياثأللوجياضةفى

صاهلفذيممنإلسأليبدوالمدحولوعقممهبررةوعقيدة
أصألزمامنوزمنالألمممنأمةفىانتشرأراهومامعاتلاو

موتيمباالشأهلهقسهذهوأفتنااهنهزمانضافياتحشارء
لهماضالمناحتالطاهلهكارفيودخوالمشرائعهمتحلية

إلهبهوالمصيرالظاهرةصولاتسليمفىاكويهبلطيف

نىولمجتسونضبوحعيأئرألقوبقثملالباطحةالشأويالت

عنهماطقشففىوفيدمألهمحقنالدىكوذلىارايا
باالستئمهالعوجلإياهوابداوحديثهالدهرفديمفيناخ

الدينفىاسثةفيهمالعذةواسخضجرالذوصالهمواحثت
الدنياهذهأنزعواتبديألاالئةلىتجدولنقلمنخآو

صعيفلماكذالالثالتقوالعلميهماعلىاتزللمفديمة

ونطفةليلبعدونهارنهارجمدوللصيفةبعدوشتوةشتوءبعد

اليزل

87لهيزا
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والدمنوولدولدمنووالدنثطفةمنسانواإنسانمن

اسةاطيأاالشجميعكذلكبيفثامنوطيرطيرمنوإيف

اخواللهااؤلالنرفى8والبالصاغبعفثهمننفاكالوالخامية
المذئاهذاكانولوباطلةومقالةجانزةدعوىهذهلحإن

يالنمأاندعواهلهساغتلمابزعمهالعالمأزلبة3فيلأ
لمهوممنهواوليفيهفأزليتهعلىغيرهمندليلله

وانقحبهكانمنخبرفيهداعوانيقالالكقهوواليزل

ماإئاذلكمنيشاهدأوحدوثهالهفىالوأخبرهمن

نانىالمولأسلمهاطنصممعارضةختلهكانمنشاهد

اتهزعبموإنبالصفاتالبالمججالدعاوىألنواطدوث
غيرمنقفيىوائهبعذفيالهومستقتبمامنهمفثطماقاس

اهدهونفسيهبلمذةواضعفالألؤلمنأجودالقفقافهذا

والوفتاطالزعمفإنقائمةوالمعارضةفيهاخولفش11

مرفتهوشخقتلجمهيىقضقنرأئهذافإنفيههوالدى

اطالفىعليههوماعليقلأبمفهههويمونأنوأوجب

ئانوالجوالئضغةلقةوالنطفةفطأيمنوالوفت
عليهوتجرىومرمويشيبفيكتهلبدافيتغيروالوالرضحيغا



المطيضطرةهذهومعايخةالألحوالبهوثنتقلطوادث

نفسهفيحكههأنزعموانالضادوبعةويئناإلفرار

إفألجرالأنتوهلذلكزعتولتمفيلالعالمحكمخالف
الألصنرالعالمفسيعيتمعانيهجميعفيشتهتفدبلالعالممن
العلوئةوالألددلالألشاصمنيعابنمافيذلكو

الىعمدتلوأفكأالترىوالنباتاطيوانمنفليةوال

العالمطصلباسيمفاخخصصتهااللمأجزامنجزل
الإلنسالتطصلواألعضأالجوارحنرتتلوائككماشمىال

فإنغيرالالجاتجاصذالأنيدلكفهذاشمىال

هداحدوثالنفسنىيعتصؤروالالوهمفييقوأالفال

الوهمفييقوالبصأثهغورفوإنقففاوةفشآؤهوالالعالم

عليهالمفئااانحبقاوهوالالعالمفدآالنفسيتصؤرفيوال
لفوسإرتجاطاوأشدأاألوهاالىأفربواالنقضابالحدث

يمنيهفقالفإنالشافيةابراهانوالةالواالدالئلىألقيا

نوالزمانفيوالشىمنالالعالمهذاحدوثاعتقاد

ثكليفألئهالقضيةفيوتجؤزالمطالبةفياثشطاطهذافعان

نعلموليسغيرمحسوسشىوإحساسلهمثلالماتمثيل



ثادةلشبحدوئهانحموانماهذهبهذهفنمثمئهغيرهاذنئاالدنيا
عندهنظرواللهرأىالالدىوالعافابهااطدوثاؤ

ئحالوذلكاطنفيةاالشمتاعلىالظاهرةالدالئليطل

سمعالمايسمعوأنالئرىماترىأنصتنأبمنزاصة

لأننفسهأنصفومنمسماخهوماىويريرىمايسعاو

المحسوسومنبالوهمالموهوممنوكتنىمشازلهاالمعاومات
فيتصورالىلعهوفبالداللةعليهالمدأولومنقباطه

ثمسابقغيرمنالواألعراضاهرالجوهذهإحداثالوهم
افأتتفإذاهمحدثمنالحدثوجوديخصورال

درجةاطقالىوأدناهاداللةأشيعهماإألالمصيرملالصورتان

وقضيةموهوموالقدماطدثثارشاهدمةالدالثلقإن

صادثالعالمأنعلىوالدليلالوهمقضئةمنعاالداللة
وتحلهااالحركةواللهاؤلألوأثهلرجمونكانديمغهر
الاطفىحاضرهوماوجودجازلماكذلكلوكانئةحافى

لهايةالماألنماثخبمأوثارأوليلأوحمركةمن

وانقضىتناهىفدبأنهفيوءأنلمححالوعدمهوجودهفي

ثافيوجودجائريرفنلهأؤلالمانوأيخمثهوفرجحدوثه



لهثالثالماروجودواللهثافئالمانالثوجودال

فينهايةواللهغايةألماأناكهالصامىهذاعلى

يوقابخقطعأويثقضىبأئهءرضفانمحالاهلهأالمستقحل

فهذاأيلبالدلثيرللماطوادألمنزعممنلمثوليص
اتا4ةثلوجودمنيخلوالالمشاهدوالوقتاطالفىاطادث

فإنااليلبعدوالائلوالاالؤلبعدأواالولهويمولتأن

كانوانااليلنصفقداالفلبعدكانوانااليلهون

شىقالفكأثهظاهرةفسادةفهذااالولبعدوالايلال

العشراتوجو3لجازلهاؤلالماوجودجازولوكأال

العشراتتقذآغيرمنالمئينووجودالألصادتقذمغيرمن

االنحانيتيباألحدأسألنهـالىيهنتقذمغيرمنلوفأاووجود
األرضئثيتالفاللوقائالأنقىىأالالثاللةيتموباالثنإق

ثورحئئوالتحغيئمتتسغيئحتىالسماوالتمطرالسماتمطرحق

الرياحتهمثوالالرياحثهمحىالحخاريثوروالخارا
ويمذكذاتكونحتىالطكأيربههاوالالفلكاصجمقىئها

06111دلمه

811المافي
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والغايةنهايةيرغاليأبلئاءشىفبماااالشتراطهذافي

ئعققلألتهوالريميخموالمطروالتنوجودجمزلم
ذلكومتناغرلألئهوجودهجائرغيرفبلهمابشرط

وفسلهاتألانسانوالحركةاوقماالكةيمنلمأثهزعممن
تهايةوالغايةالماالىنعتوقبهافألتوالانسان

فائطكانهوجوفىألنوالتاالنسانهذاوجمودلهحال

ئوهمواليعلموالئرجدالاصهنمايسةالومااؤلهاالبشرائط
والزيديدخياحىالدارهذهأدخلهالقاثلفالدوكذدك

فالنيدخلهاحتىمرويدخلهاوالرويدخلحئئزيديدخل

أبذاشكيرهوالزيددخولجمقلمغايةصكيرالىكذلكثج

تقاحةملهالاحتىتداخالاالفاللوكذلك

الىيدهبضكفماأصهألابدافاحةتلالهفيأ
الدليلومنءفبلهاتفاحةلأشرطمنهسلمهاأء

حركةصولءؤمثالوائااؤقالهانأوأاهااحدثعل

كانثخعصظهوراوخذلبحدوثالجسمحركاتمنتمقم
اطسابعليهاويألىالغذدضرهحاضرةاجساماذلمحاثما

حركاتهيعذأنلجاذلماحثاطأالعاهذالؤمنالوكذلك



اصهومالمبلغمعروفاقائتاعدقاذلكفيكونمعكناته
يخناةلموإنأؤللهمتحاهعلىفتخاعلميهالثاطموأقىمبغ
منمضىماأناؤاللهوأنالحاحدثعلىالدليلومن

شساويةسكثاتهامثليموقانمنيخعاوالالفلكحمركات

اومصفكالفالملمعالهاكانتفإنأفلأومنهاثراأو

تضاغفعلىاممفرةتدللواألثروالألفتخانصفله

الحركاتاحدىصقدأثبتفاذاالألفلةءلىثراألأ

اطججمنوهذاأؤلولىفخناتقذألهوماالالخرىعل
مناجاباهذافىويوخدينساءكليؤثمهاالتىالوامحة

إثألعلهايظهرالمالؤفقسهمن4الذاههيأبماالنظردفائق

اطوادثأليسفيلنفكحابسهمنمومغعهاولهاالطةاللقن

هـيدوناؤللهاكانوإناألخراالتقالالالمتسقبلفىعندبم

ساأنأنكرتمفاالألبدعلىالألضهببقاالتوحيدأهلفول
اثالقباخرلهاانوانلهااؤلالالحوادثمنمضى

واناخرلهونيانالمحوزأؤللىماأنق3ال

يزالالاطوادثأنقولنوكئاا2ة7آمخنافحةغنراطرادث

إلىكقهايئجوالغايةإلىالحادثبعدحادلثمهاجمدث



أيليسولئوخدأيثمنمنهيبقلمموجودايرىحتىيجود

علىمرقوفاحرهانكااحرهوفوعصمخةعلطبوفوفءالشى

واللهاؤلالاحرونغتحيللألثهأؤلهخونصخة

منالفعلوئزعأبداكاستحيلاخربعداخروقوعجميل

أواأبئباصئافعلهبعدالفاعلوجودلمجبالثممتقدثمشاعه
ثم2وئبتدمنهتشوأؤلالىأبدمامفحقلىةالألعدادانعا

هالمسمتقببينالفرقومنأذااللحناهىتناهيهاوجودبأ
وجودسوزواليمقكلمفالالماوجودجموزاثوالمسمتدوو

منيحذارالالمنوجودجموفياتهكاركيقلأما

تذاراتالسألنمعتذزايرلأمن2وجووزموالذف

االكذلكاخرالنجمانيرزوشدأذلمنائذال

ومناخرااليموناقبولاؤفالهاأنئذالالألفعاله

آلالعااخراخراالاطوادثبانالموحذيئبعفاالتزمهاهنا

وماالطإغفعلمنفيهوماأالعاهذاانزعموإناطدث

كرضوالتريهبالمشائطمنهرتجةفالطحإغذوازيااوجحه

ومواتجمادثمئحدثةإفافالطمإخالخذثداللةوص

شأثامنأنبداللةمقهوليةمسضرةهيثجرواكاطجر



اثهءلنامتوافقسةمتواطمحةرأيناهافلئاوالتضالخنافر

كانواذامميقةوالعالمةغيرثمضمابطوضبطقاهرقه

المحقخةمةالهإقحتتةاهذدوجوداشالهحذاهذا

الطإغفعللمنحروليسعالمعرخرمنالبديعةالمجيبئ
واالرثلالفصولفيوايرداطرمنالمطبرعاتفيوثأئيراتها

المقوةتلكفيهاوكبفهذلىعلىوضهاتعالىالمهألن

إتالمسئلتلكسجباوجعلهاعليهيصرفهاأنأرادلماوسخرها

11الدجعلكهااثافهوأبطللالقؤةتلكماجهاشاومى

أطلقخاثهبماالقوليألؤننماسالمنكثيرمروئاوالمامشبغا

االضتيارنأئانادرحىمننعلواقهبهملمذزافئ

منعلىكذلكحكيمقادرمناائفغيروالخدبير

وغيرهاوابخوأالفلكلمنفيهوماالعالمهناأنيزعم

وفيمبوصورةانساتالقادزاحمأتروانماذافيلفإن

حيأاالئبفيبأنقفثيتمثوالسعوالبصروالقوةالعقلفيه

مثلتصورالطإخيمونانربمانماذأصكبفعلاقساد
ومالقيالشاهدفىهذامثلؤوانموإناالنسانهذا

شاهدنافقدانساتافعلقادزاحيأنشاهدلموإنألئأصوا
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ذفعلجصرزالانهفدتناوأبدعهشيافعلقادزاحيأ

فإدنارةقافىواللمجيةالطبائعترأصمناالبهالغا

فالنيقودونفقدقيلهلوطبوالمخرقالضاراحسأقيال

المضطروالمواتاطىافتارالالفعلمونويفىويمبندق

فإنضافمهاصأاالئفاقعاجماجازلماأنمابذاإصالماكائتولو

قيلهمنهامتوتدكيرأوإغاثاامنشثأتعلصؤقدياليأفيل

األفالكأنحمكاحااالقدثرواهـصهادةهحوئانفاعلباعا

آلاطرلمجأنفرل11وهالخالطبائعجشمغمتلي

الجاللهوالطم10111والقدرةجرواامثوتواوالسكوز

ؤلكوغيراإلدادهواراهةوالرزةواوالأللمانجضراوابئوا
طووجهابشنليستاأأولاالمناإشمكالواالألضدادمن

لاالشعالفذلكباالحمالةاتجاجهموأتاالطإغأز2من
بهبنفشىانلجازبنفسهاهشىاورطيلأنصازلوالنه

إلىويخرجبثرئحبأنلجازفبتيتالثىاقزولو

ذاكلمهذايرجمزلمفلتاعدآوهوالعدأمنالوجو2

يخدوالأئهالمالمحدلماعلىالدليلومنالتوفيقوبالله
ألافى3م6انثيمباؤصكذان



انفجمهنلمأنواتاكاقفمدانإقااالمزيغأحده
بأئهشاهدةلهالمقارنةلطوادثهذهكانفدكانفإن

أحدمنهذايخللمثمفكانيمنديأتهفدلةكاقما
فإنشكيرهبمونكانأثهوإتابنفسهكانأثهإثااالمريى

عنالقالقوجوداامدمايئنأنحالبثفمسهن

بقىمعدوئموهىذاتهيمولمدعلىيقدرفحثيفمثلهمموير

علىالدليلومنونئكونهأتهوهوالساخرالوجه

فديئاأوحادتاأوقديئايمودألقيخلوالأثهالعالمحدث

قديمالبمأتهلالقوفاشالتاحالىوالفديئاالاوحادثا
حادئاقديئايمونأنفاشالاتاهلمشاهدتناحادثوال

والدعوىواطدثبالقإليمالقولوقىاضذينااعاتالةا

منأولىنالعلمأنزعممنليسثأفولئهافيهيتساوى

يمنلتمليمفالمنجوابواليمنليبأئهزعممنفولط
دالئلفإذافثظرتاهكانليمقحالتيقوليمنباسعد

انالهلحدأرادومتىالقدمدالئليشهدالبمايشهداطدث

فإنالقديمبصفاتظايبهبالقديمقولعكفييعارضلثا

مناظرةوهذهاخسهيةافيإطالفوبقىبالمعنىأقئفقداععطاك



كلالئدوانفعهاالمسائلاوخمنوالملحدالموخدبإنرت

حدثعلىالمدليلمافقالسهائلسالإنتحفظهامنئمعملم

واصبواهروأعراشجهاهرأئهحدتهعلىالدللنملالعالم

أومنةسااومتفرفةاوبحعمعةوقتانمنالتخاو

المجتعباالجتماعجمتمهحولنواحدةحالفىإالةمتر
نوالسالخركاممذلكوباالفتراقالمفرقيفترقوال

انإذاوهومحدئةواطرتواإلفتراقواالجتماع

يسبئلمماألنمحدثةفهىمنهاالجهاهرتخلولمذلثه

لوفالتاأنذلكمثالامثث2نحايضقدمهاوأالحوادث

ثممعهوزيدإالالدارهذهفىقطيوجدلممرواأنقال

أوجدانماعرواأنفوجبأمسيهزيديعهافوجدوانماقال

ليسالدىاقىالبوجدتمقدليسقيلفإنأمسفيها

متعرئابعدهواليوجدوينمقفىيجقىالثمايخاوالبمنتقض

حادثمنيخلواليطأالذىالفديمأنرتمأنامنه
قبلمنفاسمدةالمعارضةفيلمنهبامتكلهساقامرجدوال

وانماالمحذثاودثسوضاوينقضىببقىالاممليساته

يمبئالفولكانوذلكوانقضىيقلمذلكصوض



بأتهماطخقيمبهيأقىوفتعلىاطالةينقضى
يخاوالحىالباقىقارنيالقمنكرايمنفلمباقيغيرمنقفيى

حكمحدلثدقوفولكلوصفهالمفعاذالوصمفئستقأاذمنه
فاةطالوقتفيهوجوبينقظرال4وقحففىلهوجصفد

فإنلهسابقاالقديمكمااليمونحىالقديميقارنأن
كهاوانقفىيبقلمممنمتفرئاالبافييمونأنفاوجبواقيل

يلقبهلهاهوجو12لممحدثاتسابقاالقديميمونأنأوجبتم
حذلكقالمحوادثسابقأتهكماالواجبوهويفعلذالثط

ذلكيمنلمماومىعحهامتأخرابافآيمونأنلمجب

اذاقالفإنقديفايمنلمشقهايألواتهباقياكمايمنلم

ممونأنرونيخفاحواثلممادثالمقارقأنزممتم
الذىأننقولألئاقيلأمسحادثاأمسوادثالمقارن

سقهايلممانقولنولباإلطالقحادثوادثيقارن

موجوداكانأمساطوادثلحارنفإنوالجسيامثلهالحادث

ديؤوهذهمعهحادثايمونأنمحبلمفلذلكق

امساطادثسبئيلممارنيانوجبكمالهفناما

اطواثيسبئلممايمونأنمحبكفحدلأهساوئا
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آواالجسانشاهدلماليسقيلفإنباإلطالقدثاطبإطالق

طوادثمقارنةتلهاموجودةكانتوقدإلاللحىادثمقارنة

قبلكذلكترلاوأايسلمثذلىأنمزفهأليخرها
القأااألانكمنائحثاوإنالئاواجبغيرهذا

لنيرهامقارنةاالالمقارنةوادثامتقذمةشاهدناهاكانت

ائماكاقالجسممألدنأوالالوجوباريقمنبذلثانحمفلم
لموادثمتقدئايمونأقمنالئاذألثه31موجوجسئا

بلوحقيقتهالجسماحدهذالألنلفيرهمقارتالهاالمقارنة
وقففيحعدثجسمتانشاهدألألتابسذلكمناحانما

هذهأنوالدليلباطنرعندناغوألثهلهمشاهدتنسا

لهاامشاهدتفلموجودةكانتقدشاهدناهاالتىالألجسمام

فىجسفاشاهدناأتاولوحادثمنيخاوالالجسمانوئم

كانأتهعلىدلللشايقنملمثمقجلسهنشاهدهلموفت
محاحلماكبذلىصادقخبروالاطالتاللطفجلموجوذا

مقار11لهالمقارنةاطوادثفبلموجوداكانقدبأئه

هـاسبئنالانوفنرةذلكفيئابللنيرها

ولهـاحد8الأللمحالمةلمحر



قضيتموهألهداجؤزتجولتمفيلفانمنهامعهموجودهو

كلقاهيرذولمخإلرافيهوذدحضراوغابجسمكلعلى

آالألجساهلهعليهشاهدمتممابمحليفغلمأودليلتقدمه

ومقارتتهامثهاالموجودةاطوادثتقذمهامنعلهابماوقضيتم

الياشبعلىبالثماهدتقضونابم9تزعونبمفوإللغيرها
لألئهظنثتموهماعلىالضائبعلبالشاهدالقضاياليسفيل

تقفماأقالصفاتمنصفةعلىجسماشاهدنااذالمجبليس

صفةعلىشاهدناهاذبإنماعئاكذلكغابجسمكل
حذههوالدىالوجوبجمهةمنعليهاهوهلينظرأنما

جسمكلعلىفضيناكذلككاقفإنالأأوحقيقته

إلألالشاهدفىجسمالأنفلتمفالكماوالكمهعثاغاب

فلتمثمجسماإالالطباخمنمركئاوالالألرجالطإخمنمركبا
فكذلسكذنكيشاهدواولمضامسةطجعةمناالفالكاد

إنانكلباتالقضابلمأبيضالإنسائانرلماذا

ميكثل

الالمقاربتها

هيزصن



م

إالرثانيمونالأنيلقملمحلواإالئازظترلمأوأبيض

كانوندإئألطادلثمقارئاجستاترلماذاكذلكحلو
هلألئجسئايكنفلمغيرهطادثمقارتالهشقدتادناعث
عريفئاطويأليكونانحدةبلحذهذلكواللككل

غيرهامعفيوجداطوادثيههسبئالتهجسئايكنلمعميقاظئا

كلفىجسممكلحالهالمأأمذلمكيكونانجمبلم

ورائهاويناتالأزضتاتيرؤالمإذاقولهمجوابايفئاوهداوقت
بيضةمنإالدباجةوالاجةدمنإلالبيضةوالأرض

ابحممةاحذثهليفيقالشاهدتهامابخالففضيتميفف
البيضةمنتكونانالدجاجةحذوالالدجاجةمنئكونأن

انزعبئولمفالفإقحدثهاعلىقامتالدالنلوانما
منهذاقيلمتفرفةاوبحتمعةثكوناقمنتخلوالالجواهر

فانبالشبعيهانزضوالةبالدئعرفتىاالعاوماواثل

وطفترقبححهاكانبهاتجاغاالمجتمععلىالدلجاماقال

انلوفيلبنقسهوبحتهعامفثرقايكونأندونآافتراقا

وفيمنفسهأدامامفترفاوجودهزلمابخفسهتجها

كألكخباجبحتهعافيأندلالمفترقكذلك
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واالفتراقخاالجعلىالدليلومافيلفإناالفتراق

مفترقةالجتمعالجسبمنقصهدأتاذلكعلالدليليلثانمض
انأقمناالفتراقذلكيخلوفالافتراقفيهفيزجد

موجوداكانفاقنحدثيهنأأوذلكفبلفيهموجوفا

عندحدثانهفحبهتمحالوهذامفترفاتمغامحفقدكانفيما

فيكامنانواالفئراقاالتجاعونيأنوبعللاالفتراق

نتراقاتواالاتاالجقاسببهونأقكرتماماقالفإنالجسم

إئألتراقانوالمحابموتإإلألاجهاعالوأئهلهانهايةال
صمازلمالمأكذاكانلوإتهرراسهذافقيلافتراقوفحله

فقمالجماعةإلمضمدقاصذالألطثماممامواحديوجدأن

جازمااخرفجلهيدخلهحئئمخيمأحدابتاهذايدخانةال
ذلكفىنوجدولوالبذلكفىمنهمواحديوجدان

اعاالصبنيمونأنتبهرونناقيلىفإنالشرطانتقاض
ناأنمنيخللمكذلكلوكانافيلخسينواالفتراق

فانيرهماأوخهماهماكراقواةغباتجنمفترفأوبححمغين

مافيهمااالفتراقوجوفىاستحالهماهوبافيعمجتمعينكانا

كيرهماهوخباجهمحتهعايئاناوانقائمةانهعاأعيدامت



9م

وال5دثايةالماالياجهاعإلهخاالتجثاذداحتاج

فيماوجودصانقفنيرغايةواللهنهايةالماكآلغاية

ولقدالزمانقعديمفذحاريةلةمممنوهذهمنهالحال

ووجدتهاشأتهامنرفعينويأمرهامونالخحظراهلثرأي

كنهواتمملأاجدهافلمنححلفةبألفاظتبكةثفي
فانمبثاالدثةأواثلكتابفىعبىأاالقاسمابىقول
ئنظرأنفيبترئكماالعالمحدثذبتوفدوجهاعلىها

لألنءشىبعدشئاأمواحدةوضربةواحدةلجةأحدثأ

فابخداؤهواوجدكيافإقالعقلفىبحوز4كذذلك

أوجدتمافابتداوهشثبعدشثأنهاوجدوانحدوثه

واطنبرعا5دسيودكنفئعتمدالعقلالذلالثهولي

اكتابأهلهنبخدهموقيقالقدمأفيهنحتلفونوالغاس
الخهوافقماوئرخحروىماكذلىمنذيواناوالمسلهون

ولجةعقآ11ءشاإن

رجلهالمحسوبكتابفىفرأتاطدقءابخدافىالقول

اختالففيهرذصاافلوطرخسلهيقالالقدمابمن

اولافلوطوخس



9ه

إلألرامنالفالسفةيرضامابمتابووممهالفالسفةمقاالت

مبلذيرىسانأئهاالملطىلممىعنخحىاطبيعئة

ققفمالىعاهفىوإنمايخلوإليهبدأمنهالمآالموجودإت
الرطبالجوهرمناطيوانبهيوجدأئهالرئىهذا1اهكلهيأ

منيااالجميعمبدأيمونأنفأوجبالمنئهوالذى
ىوخوطلتجفتالرطوبةعدمتماومتىالرطوبة

بهذاالفلسعفةسقىماأؤلوهواشامأهلمنفيثاغورسان

ألبادايرىكازأتهالفلسفةابحدأمنأؤلوتاليساالسم
ؤهندسئاتتاليفاتيسفيهاوكانالمقعادالت3الألعدا

والثانيةاحدةدياويقولاسطقحاتذلكجملةمنويسمى

آلالعآإدىالمهذدأحدأنويرىالمإدىفيماحذال

والثالثالعقلوالثاليوجلعرالفهوهىالةاطاقالقاعلة

المدركأالعاكانوعنهلالنخقالالقابلالجوهروهوالعثصر

بلنهاواذاالعشرةالمتنتهىالعددطبيعةوأنالصرممق

09111طآ01

ول4أثهاأهههثلاهه2اطاصبهاالصلفى

3ولينتهى
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اذاوذاصكاألربعةفيبالقترةالعشرةوانالواحداليرج
العشرةعدداشكملثاالربعةالىالواحدمنالألعداذاتجتت

علىالنقضحابفيالفصلهلمارنامابنرذوفد

يقواون4الميئاغوريونكانكذلكاظوطرخسقالاإلطية

نيقولإذالشيربشهادةذلكفيويأتونعظجئافسقااالربعةفي

طيعةكلأصثلهىالتىأنفسخاتدبرالتىالرباعيةوحقال

أربعةمنمركبةفحاالتىاليفسكذلكداثماتسيلالتى

حلىتكونومنهاقواطواوالراىوالعلماهقلهاوممطاشي
الواحدةهوفالعقلأنفسثانحسكئاوبهايفتةصصناعة

لمجهودةليستالتىالثانيةواثاوحدهلمجلىىاثماالعقلانوذلك

فالراىالثالثةوأفافنهاقناعحمألبرهانكلانوذفهفالعلم
ائهلرافيطسعنوخسحاطواسروالرابهةلجهاعةالراىألن

الناراظفأتوإذاانتهاؤهاواليهاالنارءشىمدأصىكان

واجتمعممانفإذامنهالغليظأنذلكوافلالعالمبهيشكمل
أجقاؤهاوتفرفتاالرضتحفلتواذاأرصئاصاربععقالىبعضه

عنىوخويثيرهااألجساميحللوالنارمارتصبالشار

الفىياهوريونلقلىا
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اكلىكانمنهالموجوداتأيلالواووىنانهاقغمافس

هوواوانفيناالتىالتقسمثلالموجوداتيخلواليه

والهووالروحكأالعالمنئمسوالهوالروحفياففالذى

صشوخحىمتواطحسافوفاواحدمعنىعلىألنجميئايقاالن

المتشابههوالموجوداتمبداأنووىكانأئهنيثاغورس

ومنبهتنتذىالذىبالغذايمونثناتاوانالألجرا

االشياهأنوعندهاألجرااالمتشابهمكيموقئناتاهذه

متشابهسمفيتوائماالنذااأجقوهىباطمقالبالعقليدرك

متشابهةانذاامناكونةعضايخاهذهأنأجلمناألجقا

ممبادىوجعلهااألجزامتشابهةفسئيصبعفئايشبهبعها

سالوساعنىوحعنصهرااإلنجرآالمتشابهوصثروداتالموج

فاليمفيهمترضوفلهايةالماالعالممدأووىأته

السقورسعناصوحنازايصيروفهمايريصمافنهلأوا

فيهاالخألعقوالمدكةأجساتاالموجوداتهـىكانائه

والهثثمرالتكىتملالفاسدةغيرسرمديةونوال

الغورسنفسا01

ولمهاالسيآه



بالعقلمدكةوهياسشالةوالخالفأجمقائهافىرضال

غايةفياآأجمرأالقولهمعنىوليسأتحقالوباطواسقال

شوخحىالةوااالنفعالتقبلالنلالصنر

افىممطالتىاألربمطقساتاالىلمالأأث7أأأثهاثمادقليس
والنلجةالمحتةوهماامبدانالمدأوأنأصألرضواالوواوالخار

عنوخصىالتفرفةيفعلوالألخراإللمجاديفصلواحدهما

مدياناماأاإلالهىاشطوبنوافالطونسقرلقسبنشقراط

معىأنرونالمفزعموالصورةامنصروااللهثالثةئالمجافى

االقلالموضئحهوالعشصرومعتىأالعاالعقلهواللهفوالم

الخييالتفيجسياالجوهرالصووةومعىساداواللكودن
المنطقصاحبتحوماجسثهإدعثاارسطساطاليعنوخحى

الألرجواالسطقممماتالعدموالعنصرالصورةالمإدئرىأسه

دلنوهرماومىشىويلاغيرألمرااهوضامسوجسم
الفساعلةالعلعةوهىتعالىاللههىادئالمبهـىاته

هءماجملةفهذااألربعواالسطقسعاتالمنفعلوالعنصر

ايالمبديان

ول05لاللة



ايوبوزعمالمادئفىفالسفة11أقاويلمنفلوطرخس

ينىالمفردةالعثاصرهىإدئالمأنالفسيركحابفىالرهاوى

ءاقيقىجمبمنالنازفكيزنتوالئنسيهقةوالوالبرداطر
منالماكيرنالمثةمعالبرديهبمغالهواليبمثأكين

إليحشايبردحكبمنالاألركيزنتالحنةابردحقىجمه
العناصرهذهجميبمنكيزنثمكئةالمالعثاصرهذهفممارت
والنإثاطيوانالمركعة

كتابفيزرقانىعنهمأاالشالاهلحيماجمر

للممهوقوةفديمبهيولىقالشثاارسطاطالأذأالمقاالت
ايردلمحدثالقؤةحركليالياوأنلألعراضقابلوجوهر

احداثوشتهقاوالجوهرفمابعاثماطرلمحدثماحربخ

فاعلغيركانأنبعدالفعلاالنسانبإحداثاطركةالهيولى

أحدثاليولىافكذلكاالتسانغيروهوغرضوالفعلله

حدثتيهفيقالالاحدثهاكايهفيقالواليخرهىاعراضفا

فالأئهجاليثوسأعنوحيصكىاالنساذمنكةاطهذه

ولفلوطوض01

ول05اثحدبا



الفالسفةسائروقالقالمنهاالعالممفثطينلمطجائعأرخ

ائتالفللطخكانلماهولوالخالفهامعهاوخامسطمإغبأرب

فاشتهوآلمقالةبمثلاهرسوفالقالتضادهاعلى

والسكونوانتقالزوالوهومعنئبهةواستحركثمساكئااهاا

مدئرولهلتديمالعالماباعوبنبلعموفالفالبفعلليس

انفسقالالحركاتوانحتالمعاقجمجمنخالفهوهويدئره

معاطركةأنقولهمنلألبئمعاودةالثانيةهىأصاوليااطركة
االصطرالبامحابوفالقالعحدهفديموالعالمايعالماصل

لمحركاتمتركالممأااللمأنزعموأأيمإلللجعممفالةبمثل
ليستكالالواحرأؤذلهااطركةنجمانواوأجملهانهايةال

فدئمامصوزانرللمأالعاأنالجثةابأوقالقساللمجدثة

علىفظهرفهامتااطنلقوكانالجثةفانقلتئضهتةخثة

ءمحابأوقالهالوالنواةوالبيضةةالمنفىطهرمانحو

اخلفتاواالذاتوأحدئةقدمكةجوهرةالعالمأنةالجوه

حراكاناين7جركانافإذاوحركاتهاالجوهرة8التقاقدرعلى

ايالمهرم

ول8ءلعقآ01
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رطوبةصارتاربةكانتواذابرفاصمارأجزاثلثةواذاكان

مذاهبالناشىجمعوقدثايةامإليحركةلحركةأنوزعم

فطقةطبقاتأربعهمفقالواحدةيلفنطةكغءهولسأل
لمجدثفالتوطبقةالصفةوخذثالطيةبمذمأه72أفالت

حديثةأأهىأفديةتدليفلمشكتوطبقةوالصجنةالطيثة

أدليلمأنعلىوماينوسحالقالوفدعندهاالألدنةسلت

تدصناعةفىذلكالماحاجتىوماحهـديثةأمهيأفديمة

فىهولألاعتعقادأصلواطرانثةالثثوئةاالتمكرذ

فىاالنوركانوأنوظلهةنورائنانانشيالمبدأأنةالجما

وظلمةضالصئانوزاقلالأسفلكانتالظلمةوإنالعلوأعلى

بماقفامتزصاوالشهسالظلمثالعلىكاشانغيرضالصة

عقائدهمأصليجهعالذىهذافهاالعالمهذاامتزاجهامن

اطيرضالقالنورانديصانابنفزعمذلكبعداختلفواثم

والظلمةاسححىالنوربأنبدشلهالشرضالقةةاظاوا

مافنونمنرأىولماالمواتمنالفعليعحغفكيفموات

أحدثوالفسادالتضامنوالديصانئةالمالؤقةطق

ىشومعهماقهـديمانوالنطالمىالنورئقالكوأنزعمهذهبا
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حملانذىوهوضارجهماعنوخارخافهاظلمملمئالثفدبم

لمابينهماالمعإللذدكودالواالماتلالمشابمةعلىاكونين

أصلأنكئانوزعموالضبافرالتبايخهإلجوهرهمامنكان

اثثاناالالمدئرأنغيروالناروالمأاالرفااشئةنالالقديم

احمدزعملةاطفيعثدهمنختلفاطرانئةواثا6وشرير

ضمعونالقومأنهممذاهفهادبهريلهرسالةفيالطيبابن

وهواوقواثناعشرممجللدئراتويقولونظلمعفةلمالمأنعل
والقؤةكةواطواكانوالقمانوالصورةوالعدمالهيولمافي

امأزرقانوزعمايمانكعكتابفيارساطاليسبقول
ناموساطرانيةمذهبأنبعفمموفالالمانيةقولمثليقولون

وأئاءخالفهميظهوأناحدسريمنومامالفالسفةمذهب

تجاوزةوئرهاتعظيمهوسولهمكئيرةفماصنافالهوس
الثعوئةبقولهولفبضهمعليهايوففالكادوالمقداراطذ

يتسترونمنهمجنسقوالخرمئةالحرانئةمذهبكلوبعضهم
ظلمةفاشالبعضهخوائهتورالعالممدأويقواونباالساله

التركمنيليهمتمنكثرالىالثشوثةفعاثتهمالصإناهلوافا

صاخالالعالموأناألعيانقدمنبقولالدينالمعطلةوفيهم



عيةواالبراهمةوتجعهمكثرةأصمنافوالهنودهدئرواله

الرسالةيبطلونأثمغيريالتوجديقواونالالخرىوالمعاللة
مهادرزأحدهماخهةثالنةأالمبانعمونكالمهادرزتةومنهم

افسلشميتافسقطداثتهبهشتفهبهممرافياخواهفاحتال

االرشهذهجلدتهمنفممارالعالموجهعلىوبسطاهطده

شغرهومنواألنهاراألوديةدمانهومنالجالعظامهومن

الألرضلىكانمذاهصهنبلغناماهذاوإباتاألثحار

ومذهبمذهعهمفسادإلىأشرناوفدالبابهذافيوالقدمأ
وغةكفايةفيهبماتعالىالذءهشىأوالعالمبقدمقولقنأ

أواالزاأوزئرامنهاشىيمنلماناكآياتاطوهذه
رسولأووبئعرالذكخصمنكتابعنروايةأوتمثيأل

قاطبةالعقولبشهادةأومنهمجاهابوفاقأوالآلزسلمن
متدعهاوتلىويرواصنعهاتمويهعلىمولةومقبرلةيخرفردودة

نفسكمرتتومتىفاثدةوالتكلىاركئيرالتردادكنرةفيوليس

فياطوضكثرةعنامممتتيتالعالماحداثمسعلةتحفظعل

ؤإذاالئهاالعدآأصلعلىبييتالتىالنروع

اركاةقامثوالفروغهيعئتلموضغفالبتأ



كثابفيمقالتطابابهذافىاكتابأهلمقاالتهر

تقخصالنقؤاشكالثممنجماعةأنودالبشرألموسوأ

أنلالنسانينبئالاتهوذعموافيهوالشروعاإلبهذاعن

الذىهالشىانبعفهموذعمعلىومنهشعخبكاث
الطقبالالفهـخلتهاشيحئاسثمرسعبةاالبتدافيتعالىاللهخثمه

والقمانالمكانوهىنوالزمانوالفكفىةوالحركةوال

والعرشوافوووالظلمةواالرضوالموالثارالوواوالريم

اطالنقجمغمؤروفوبهعموالجثةالقمدمماوروحواتوا
بينمحصوروهوستجهاتذوونحلموقهفالهةواط

وااليئوالسفلوالعلووالخلفاألماهاهيالقالجهاتهذه

شئاوعشروندسبةاذظقمالأانبعنهموزعماشالوا
ممعهىالةموسىاليهاكالموأضافعشربعةالسهذهفدبهر

التىوالعإقأيماوالوالسلوىوالمناالنبيعأرأتهماوجمغ
ائمشألالدىواللباسوالشياطيناسرايللبنىظهرت

ايةالحمكذابلعمبهكلمىالسالجئاركالموحؤا
رابرلشهتإبالعبراتيةالتوريةهنييمفرلأفيوالمسطورغهم

ثرهمتوهواورصوهواورسهوواسثهشومابمالثعمالجوه



واألرضاخلقههثىأقليقولثومهيعلحوخ

نرفالئمهورجالحرعلىمظلمةفاويةجزيوةاألرضوكانت
ضالفتيهفأدرىفالرونالمفرهفكذااألرضوجهعلى

أسفارهمبعضفىدبهروماولعلالتوريةضمنثمعثايةاط

اعبمواللهاألنحيكتىمنكعمبعلقعلىمشتملةالتوريةألن
التوريةونيقرمالإليهودديئهذافىفدينهمالبصارىواثا

الثامىثرفطهممذهفيمحرونوالصابئونفيهابماويقودن

كذللىكانفانوالححهـارىاليهوددينبينهمدينانعلى

والظلهةبالنوريقولونالصابئنأنزرلحانوحكىقولهمفقولهم

اعلمواألالمثانتةيقولهمانحوعلى

فيهاالروايادتمنجأومامبادئالفىالممناأهلفولدبهر

الذعدفيابرهيمحذئىقالبتلمأهشاابنالحممعنحذنمنا

عإسابنعنطبيانأبىشاألمشعنكيعحذئناىالغب

كتبفالالقلمهشىمناللهماظقأؤلفالعنهاللهرضى

منهوكاننبماالقلمنجرىالفذرفالاممتبومارفياىفقال
األرضفلماالنونخلقثمفالالقيامةيومالىاليومذلك

اليوبطفاضطربتواتامتهففتقالمالبخارفارتغطميا



األرفعلىتمنثرالجبالوانالبابفأثتتاألرشارت
حذثغابمروللروزئأحمدبنالرحمنعبدوحذثناالميامةيوآالى

دضالدحذثناسعدبنتيبهقحذثناامحقبنمحهدالسئل

عنهالذرضىاسعهابئعزااإلىعنعلبناللهعبد

فيلهفقالالقلئموتعالمهتمإركاللهخلقشىأفلقال
الألرشعليهافكبسنونخلقثمالقيامةيومالىمايمون

بنمحتدوحدئتىيسطرونوماوالقلمنونتعالىاللهيقول

فيعيسى4ددحذثنازيانبنابوبمرحذنناباسوارفلشم

عدالىعنءهاليابىعششضدبئالقيثعن51ثهـ15حساد

أتهضففتتماللهرسولهعنرممبناللهعضدعنالمجلىالرحمن
واألرشواتاظقأنفلءشىصلقادراللهكتبقال

رضىاسعهابنعنالرواياتاختلفتوفدعامالفبخعسايئ

بنسعيدعةوروىالقلماللهخلقماافلعهفروىعنهالله
اللهخلقماانلوروىواكرسىالرشاللهظقماأئلخعبير

قعالاتهاطسنعنكلىذلكخالفورويناوالظلمةالنور

اللهخلقماأقلعثهوئوىالعقلشىمنماظقافال

الهعههلععنهاألصلكيذاث



49

كلنبشرابىعنعواتهابىعنالوديدابىروايةوفياألردل
وخلقتوالهووالماالعرشاطلتابدقالبحاهد

حذثنابتكريتالسثدئبنحاتموحذئنىالممنالألرش

هرىالقعنسرعنالرزاقعدكاالرهادئصورمنفياحمد

إللهرسوليقالعهالحالتاللهرضىكائشةعنسوةعن

نارمنقاليحكهالجانوخلقنورمنةالمألئخلقتمتقتتم
فييعلىعنسلةبئحمادثحديائاكموصفعاإهوخلق

الإثهالعقيلىرزينالىكهعنخرمىبئجمععالش
والألرضطواتاخلقالتقلرئاكانأيئإللهرسولياثفل

عرشهخلقثجهووالفوفههوتحتههاعافيكانفال
السابالعتاشأؤلكهتأويلصوصغاقفانهالماصعلط
قبلكانوالقراناطبرفىالمدبهورمالظخلقأندلأوالط

كتبقالالنبىانروىوفدواالرضالمحوإتخلق

العرشعلىووضهـعهاعاأبألفئاطنلقيخلقأنقليهاتاالله
اطلقسائرقلكاقالعرسقخلقاندكالروايةصختفان

رضىعتاصابنالضخاكحبرشعنخذيفةابىكتابوفي

حاهـلمالههاهعمةهفعمبىرحمىسبقت



ياقوتةالنورمنخلقالمأيخلقأنأرادلمااللهأنعهلله

فالعيمبهالمهماطكهاووعرضهاطولهافىخضرأووصف
ضحفاحفىيثبتاليترفرقماثارتةالجتارهاذ

المفوضعالريمماقثماللهنحافةهنمرتعدضاحضحغيروال

فدلكالماماقعلىفوصفعهالعرشظقثجالرجمتنعلى

سرعنالرزاقعدوزوىالماعلىعرشهوكانتعالمقوله

اللهرضىعتاسابنسألثقالحبيرابئعناألعشعن

فحلالماكانفعالتمءالماعلىسصشهوكانتاليفولهعنعنه

عنالروايهصختفانعالرمتنعلىقالاشييخلقأن
امحقبئعثداواالماخلقفبلالنونأنلثهـالضخاك

اطلقبدهفيفليهابأؤلوهوكتابهفىقولفإثه

سثمةفيواآلرضواتاخلقالذىوهوتعالياللهلقول

وتمالىتعإركتفسهوصفكافكانءالماعلىسشهنوأيام

والعرةأراواللابذوشالعهعليالماالليسإذ

لمجلبيئهماميروالظلمةالثورخلقماأؤلفكانوالسلطان

عكثممبصرااازاالنوروجعلمظلئاأشمؤدلينالظلعة

األرشدحاثماستقتلنحقالمأدضانمنالعهبعواثا



والهمبماالاستوىمثماألفواتفيهاوقذربالجحإلأرساها
باكتاباللهيديئوتيطالمسلعإنمنأحدتالجماند

يدبهرأوانئحذثنحلوقتعالى114دونماانوالرسالة

انمنهاللهخلقمااؤلنعرفأقمرادناوانماوإحدانهخلقه

يرهوغمخثهبئوهبعنالرواةاخحلفمظئاكممذلكن

اتهسالمبن4االعدشفروىاكثابأهلكامنىمن

منوخلقظةالنورذلكمنوخلقنوزالهخالققال

منلقيخماالنورذلكمنوخلقنوزاالظلعةتلك

وجدتثتالمتبئوهـعناكءاالألشسيالمالمثذلى

أرادلثااللهأنالسلمعديهرانبنموساطالمهأنزلذطا

خاشثمالهوالروحمنخلقثمالروحخلقاطلقلقخ

النارخلقبمافىالنورمنخلقثمالخوروالظلمةالواامن
أنذعمونالشيعةبعفوسمصالماعلعرشهوكانوالرج

اعلمواللهروايةفيهويروونوعلىئدنوراللهخاقمااؤلط
اللهيدينكانومنالعربمئاحرتذوقدتها

قاطلأمإكانيهفوخطهااشعارهاىيتااالبدينمنهم

اءذلحك
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يقلىأانئاصنانادئالعبزيدبنعدىقوللمحت

أإبسيطتبال

بهتجايوتاحديثاممااسهع
نعمتهاطتالةإأبدىكحفان

غوانيةذااءومارياحماكانت

فامجشذتءالتمؤداالظلمةفأمر

ققرهاثمبسطاالألرفوبسط

يهالضفآهامصإلالشحسوجعل

ذقحهضأياهلستةقهح

صأالسايلاإذاظالفيبش

االوالايعاتهوعرفنافينذ

ضلالوالفتقمايدعلموظلمة

شغالقدعتاكنالمآوفيل

فعالمامثلسواالسمآهتحت

فضالقدإاليلينوبهارالبايئ

السرخسالؤرءشىاخروكان

المهخدقمااؤلموموبذدنهمالعنالفرسحكىوفد

االنسانثمالنعإتصمألرشاواالسيوات

أتقديمأىمنرأئانأقولالمذاهبأرجحتصويبدبهر
إالشالةفيتلفوناملألواهئحتألهويخرهعلىاألركاقاحد

مستيمعندهوهوالمايستالرأىعلىيصغلمجطوالفسماد

عدهحميلةوالناريطسواقلرأىوعلالألرضمن

ل05بقدمالهطبراطيطس



توثدعندهميجوزيهفأماألركانساثكذلكوان

الذربعأسألخالطاهذهاجتماععرمننباتتركبأوحعيوان

الطبيعيةحركتهعرمخهيوجدالواحدبطجتفردماأصألنفيها

قولهمثيماتهفالمركبئالعثاصرثمالبسائعلبابتدازعممنأو
بميفحاملمناالبذوالبذوالمثاالتقوأعراضلالبساثألن

والظلهةالحودزعممنذاصكوحاملبالوجودهايصغ

راىماهولألمدهصعلماواألصغجسمانالعرضانماال

عندظاهرهذاوفسادالألرجاالسطقساتتقذآمناثمارفليس
كانتفإقأعراضئاممونأنتخلوالاالسطقساتبانالمسلمين

الجسموحدأجسائايمونأوبخفسهيقوآالضفالعأعلىاضتا
إعراضئاوالأجساتااليمونأولهمقارناطدثواؤناهدبهما

فائهجاللهبئالبارئافاالمسلهانعندمعقولغهرفهذا

اجمماتمااولتكقأوإذاالرجوهجمغمغخلقهخعالف

فيالموهومالهيوليهويمونأنئذفالعخدهماصقاأعوال

االختالفوفوعجازلماموهوضانلوهشىوهذامذهه

االالمعقولفىاالختالفوبسببرزالئعاندكاينإفافيه

منوالصحفةلىالحذصرماالالوهمأنمعمعاندمن
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هذاوجملةالمحسوسةاصألعراضامنشنأومقدارأوتؤن

جلالجارئسوييخااطدثانرمراعاةاإلبهذافيالقول

منلهئذفالمحدثاكانماأنغلمكذثعثفاذاجالله
يوجدلمالموخدونإتألالعالمدثيقولالكانواذاابتد

ىالثمعنالروايةفييخحلفونوهم3جهتمنإفاذللمهابتدا
اهلفاضاالنظوانعيوااذاالمعىفومتفقسونالظاهرفي

بهالقطعالمحوزأئهغيرهلعثهمىخوماا3كتاب

ريفاكمنفيهموغلماصتققتمأجناخبرأوكتابنايصهلفهلمما
إطنلقاتدانىالتوريةاؤلفيجمرماخالفوألتهوالتبديل

وانلهسابقميهنكلنيموننأالعقليوجحفالذى

يصغالوانزمانفيإئأليوجدوالجسمفياثألحركةلال
منإلألءشىدثالوانعالمحىمناليروتدباخإرفعل

هذهبقدمقالفنلألجسامسابقةاالربعاألركانوانشى
فيهااطدثانارعليهونقضتالخالفانجملةفىدخلالمذكورات

منهافذأماتقدياليطحاجفالمجدثهافالومنومذه

فيوالمحانزمانيرشمنالرمانأحدثاللهبأنافروفد

شئافيهئعمداناتألائماأوكانكيرمنواالدكانمكانغير



فيقضىهوماخلقماأؤلكتابفيجمدفليس4االكتىن

ينتهىغايةمنحادثكلوالبذوالإلبماربالرذضالفهماعلى

واالسبوعاالسبوعمنواليرماليوأمنالساعةقولناايهاا
منوالزمانالزمانمنةوالسالسثةمنوالشهرالشهرمغ

منفالننقولكانكايتهمانوالمانالالىانتهىفقدالدهر

الىققتمضاللهرسولنسبمثألزغكافألنمنوفالنفالن
سائررزلكصواخرفالثرابترابكهواعيقالثمآا

ويشاهدهيعايثهماهذاغايةمنلهاالئذاطادثةاالشتا

إالتهالوجهعلىاكتابأهلعنروياماوضعنالثهفات

الرمنأحدثماأؤلهأنالأاالسالأهلبعضذهبففد

منهوالدىاشفلىاليسافعلافيهيظهروقمثوهوالعلوئ

كاسكوالئمتبنغيرهوالذىانالمثجالفلككات

الهووليسقالبالعالمئحيطخالذاهبوبعمجطففماوهو

وليسومنتشرتجقئجسمالهوألنءشفافف11من
الاطالانئلشقفولهخمماءومحسوسوالتجرئاطال

السمابايئماوالهوبئةتحإلمهاالشىخهأصالمايدخل

واألرفالسمافيهماواطنالهشىمنهيخلووالواألرض



كضضرفيرأيتابأعراضهاتآالألجساثمالهو

ماأننجوابهاطلقابتداممسائملسالفاذااعلموا
المممقلالمالاأالعلوئالعالمعنيسزالكيغتمنحلوقاللهدون

غلإلنثه103الفانيةالدتياعنأمالموعودةالألخرةعنام

هلقيلىفإنونشفىابضدآابشدأمثهاالشياهذهمنءشى

ةوالمألنءرسىوالإلعرشقيلءشىخرةوالالدنياغير

مناتعدوالآلانحاوفةثىالمنوسدرةوالقمواللوح
والميزانوالصراطوالنارالجئةكذلكاالخرةمنوالالدن

منثيرعندنحلوفةوالعنابوالرحمةافواألعوالصور

الدنمامنئعذوالمتابالأهلمنبعدهممنثمالألثة
االضةفلثهتعالماللهقالفقدقيلفاناالضةمنوال

االشتارذيويتمتيليخرهمااريذصولموالئألولى
فيماطلتطمعناهيقولونحفسير11أهلثرأغهـيرهماح

الموتبعدماصلعم4أ11رسولقالوقدواألولياالخرة
غيرهماءشىالالئهوالخارالجئةالالالدتيابعدوالمستعتص

عتثالاألعلماماوالألخرةالدنكرفتاذاهلمايصغوانما

اثيعذ



فيهمفهايقةوالالألخرةأصيمننادذصصمماعذمنلى

ويبئاللهكصبهجإتالاعتقدهاأنيدفى

اخلقحيموافئروحالىالدنيادونفاأنبران
بقولوالدثوراالنحاللعليهوزالاألبدعلىواطاود

يعلمونانوالواطتؤانلهىاالخرةالداروإنتعالىالله

يدكاطيواناتمنالعلوئالعالمفىماخلقأؤلرذ

ةرواعلىواللوحالقلمتعالىاللهاوجدهماأؤلأنعل
ةروايعلىرسىوالالعرفماثمعئاسابنءكظبيانابى

والعقلالروحقمالأأنتافلفالوفدإهد
قالانهعثاسابنروايةفىلألناطسنروايةعلى

فيواألصتباومطردطاىفقالكتباللقلم

إطصثمقحالتلطحىمنايقححالوالجوابيقةاطق

الجئةيعنىوالعذابالرحمةثمةوالمالثوالنورأالطومثها
ماوأؤلكرفثماكذوغيروالميزانوالصراطوالنار

ماوالهوالمأاطيواناتمناسفلىاالعالمفىخلق

العالمكانأرذهالمطمناألرضوخلقتمجاهدفال

العلوىالنوربينيفرقمنالخاسومنوالظلمةالنورثم
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2ضالصروحوذلكلطجسمهذابأنالسفلىوالنور

فيبكوسيعرجمممغيرآأهوأجسمالروحفياختالفهم
سانلسألفاذاعروبئاللهشاانرامفمشروطبابه

ءجزأئفعننحتلقةاجزاهالحلتهانقيلاطلتهصلقيم
االىيشيرحمئئابوفهسوالكاطلقاجقامن

جاعماالمزبدمنفيلاألرضعنسألفإنأردنا

منقيلاالسمعنسانلسالوانبرواطاطديثفي

النهارصغومنفيلبوااعنصألوانالمتاندظ

المفرداتالشانطمنقيلالمركبةمانالذرعنيمسالوان

ممأخلقتونيأنآيمحنقيلالحشائعلعنسألوان

1114ىنالتاهشثطمنالخلقتيموقانويمنفلهاخلق

أنعلىدئلخاوندءشىالمنويخاقالشىمنءالشىيخلق

نجإلئاابتدعه4االواننحلوقإتانالاللهيرغءشىال

فيمهاغولادةإاليحاجةالماءشاماءشمىالمن

كلةخلقالدهوقالوالألرضالسمواتبدجثعالىاللهبقول
وقالواحدةنفسمنمخلقاللهوقالمامندائة

مادحمنالجانوخملقكالمحارصلصالمناالنسانخلق



فإصهخققهظتيمنخلقهاتهوصقثساؤمامعنارن
موجممبسببالوهلهبسمبالشىيفعلكذلكاثاأ

منبهحفاخماالسممنلوانقتعالاللهقال

سبجعلانهربئعرفاخبرعملرزفئعاالثعرات

سحبجعلذلكوالماانقالوالعباتالعهراخرل

وقددثهويوجذهماوسائالنطفةاالنسانون

هبقدرتبلاالموجببنيرسباالسعإلباهذاتهالأوجد

عنسواالفبيقيلخلقفبتمسائلسألوانمتهوح
سبقتوقمدمكاقالىمفتقروهوالمحانوالانالم

قالفلرةنهايلهليستبمااطلول3فساعلالداللة

بأجمبليسلألتمهقولمكانمكافقفيالالعالمأنالقائل

قيمعلوقدسابقةغيرمنالاألعيانادبافرارهكه
سهـ

بعضهالعالماناخرونوزملهانموهوخالفيانه
آلوابئاهمواتانمنئهبنوهبكتابوفيلبعضمكان

اكرسىجوففياكأواألرجمحالموالألخرةوالدثياوالنار

والذالألشعالهلهمكاتااكرسنكانالروايةصختفإن

واحاسبم



قماالتمئهبيهيقتفىسواذيهفيللخقيهفسألان

مشاهديخهوممئابهفنشثههعرهمثآلأللعانعلموليسالجواب
واكيفتمةمعالجةواللمجركةتالىاللهفعلوالاحدإللهعندله

كيفاردثفإنجمانهسعنهمنتفحةهىممافعلهعنمنتفية

لألعرافحاملةوجواهراجساقازاهفكيفعدممنأوجده

وهيئةكألاردلثوإنعنهمرناأخكافكانكنلهسال

الخطوقينعلىتتعالتالىالألعراضحاالتمنفهذلفعله

والوفتائذةاعنسواالمىقيلخلقمتىسانلسألفإن

بينماوتذىاغللاحركاتمنعندناوالمذةالزمانمن

ئطلقوالالفلكحدثعلىالداللةقمامتوقداألفعال

يوجبذلكالنآيفعلليقلمتعالمهاألبأنالقولالمسلهون

حمتىالعئةعالمعلوليرىمنقولالويودىاطلقازلية

بعضزبموفدئدهالمالميتلانالىلهسابقفعلبينيمون
احدثاتهفالإممنأهاافيهاوجدزماتاأحدثأئهاالس

سألوانيشىأجسالزمانقوبمفقالالعالمفيهأوجدمالكاتأ

وناعلللفعلالموجبةالعنةسؤالدشيتمتلخلقلتمسانل

فىذلكوزوالمظوبمقهوروالمضطقنحتاركيرمعمطرذلك



فهواطلقفيالمقصودالنلىفبالعفمةاردثفإنالقديممفة
تهلرأفاطاقخدفانهالفعلهذااؤلفىدبهرناهما

ليخقلبراورزقعهمنلواواصأاينفعهموفدرتهوجودهورحمتمه

بطاعتهالثوابفشوجمفوانعمتهفى



ممطالسافىلفصل

اضورواوالمالممةواكرسىوالسشوالقلموحادبهرفي
والعقابوالوابواالعرافواطوضوالميزانراطوالص

ئعذئماالموخدونورويهماوسائوالمنتهىوسدرةبوا

فيهااخالفمنواختالفالألخرةامورمغ

وماالطيوانكتابهمحكمفىتعالىالفهفالوالقلماللوحدبهر

وقالالمطفرونااليمهتعهالمبهونكتابفىوقالجسطرون

فيفرطناماوفالبايئامامفىاحصيناهاثاهأمشمىحؤ

المفمئريناكثرفالمحفوظلوحفىوفالشىمناكتاب

أرادبماىلمجأنالقلموأالمشاكااللهثهاظوفلمخلاته
المالبهةجمعلممامالبمتهوبينبينهواسطةاللوحوجعل

ظقهوبينبيضهواسمطةورستهزشلهويينبيهواسطلى

لظاهريعهفاالخالفشخيوالموضدفيهيختلفالوهذا



أيةباتهضاطررفإنوالععمئةاكتابمنقرله

وجألعقاذحكمةأسراربأنلهفليقلوالقلمايوحفىفائدة
فليهميهعنهمطوىوماعليهأطلعهماإلماعجوبةامإدافي

مااللهووبئعراللهلقوللهأواالشتسالالتصديقإال

هذافىالكالمانواعلمالكتابأئموعندهويثمبن8يشا
هذاألنورشلهكئبهومالئكتهبالفهيؤمنمغءالفصل

قدقاطمةاكتابوأهلوالمسلمونوالسمعالجرسبيلشيله

أرادلتاوتالىتبارلثاللهأنقائلفالوفدبالقبىلتلفى

القلمفاجرىنهجمهووماهوكائنماعلماطلقلقجمان
اطديثأهلكتبفىمسالرةانجارفيهوروىاللوحفيبه

طولهانالقلمذلكفيوخالهاسحسلمنامنهابماخرضنا
االوحصفةوفيتورمنسظقوانهواألرفالسهآبإنما
بايئماوعرضمهاسألرضواالسمآبايئماطولهمحفوظلوحأثه

اسرافيلتئعيبايئمايعمذبالعرشمعقودوالميربالمشرق

وتعالىتإركالذأرادفإذاالرلمقإلىالمألثكأفربوهو

فأطلحاسرافيلكةالموحغفاظقهفيدثأن
يمممآمااللهوإلمهبقولتعالىاللهأرادمافيهفاذافيه
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منليهيمنأوجبرئيلبهفياعياكشابائموعدهويعت

أئهكايمسنعالاإلركألأتعلىالديئلهأثروأالمالبمة

أهلفولهذاظمهلمسيكهاكالثيههعتعوإنماالئلتههعه
تاويالتإليبالدينالمثعمشينمنقوئمذهمبوفداإلسالم

ألتهالعقلالقليمعقأنبعفهمفقعموداتمرفىمكروهات
يدرلثالعقللألنبنفسهوجرىالرتمةفىوعربئالبارئددن

لألتهالنفسئاالمحفوفياللوحومعنىفالواسطةيراالشي

االوحلىالقلمجرىكهاالعقليدبئهاالرتةفالعقلددن

وقدنحلوفينوالمحذنينغيرواللوحقا11انوزعمالمحفوظ
عليمارىابالشاليالفصلفيفسوالالعقلخذثعلىدنلنا

بتفرقواتجرى9والثقلةوالضعفوالسهووالنقصانبادةافمن

وهـماجةواالتحاناتجربةإلىالعقلوحاجةآواألجساالهياص

انوذلكوبالخكفايةفيهماآوالقواءالغالالىالثفس

وز3العوارشههلمنشىوزعليهالالبادئالقدي

فيبؤثرالعلوفيالهالموالقلمقلىالالمالمهواللوحاناخرون

وأفؤنالجسدواللوحالروحهوالقلمامذعموبعفمهمالسفلى

االهـوالعقلة



الألخرةأعيمنفوصماوسائروالقلماالوحراتلألمور
حيهثمنمعهماكالميقعحئئالهضالإلطادفىوالدخمول

السلمعليهماألنبادشراغمنااالشهذهلألنفئأنينبئ
العقلاليتاويالالهـذفكذلثهالعقليوجهالمفكما

عتاسابنعنيرجببنيدسعروايةوفىجآتكماتسقمبل
بجفتادزةمنفوطالوخاظقتعالاللهانثعاعنأءاارضى

األصهظريضماأثهأمالبرمهكنورلمحهحمرياقوتةدقخاه

بئويميتنظرةيئئحيىطرةوستينمائةثليوكأفيه

يدلىمابهمويشاماويخلقوئذلوئرويقغخدنظرة
اصيمنماكانكأأنلكدئلناوندواحكماعلموالله

فنأالألسامىفيجسمانيأشاركوإنحيوافئفروحافئاالحرة

آلحمرويافوبيضاذذةقولهذلك

وتعالىتباركاللهقالالعرفأوحملةواكرسىالعرلقفىبهر

عرشلوجمولحالالعرشحولمنحافانالمالئكةوزى

كشابهمنغيرموضعفيالعرلقفدبهرانيةيومدثمفوقرتك

االخألفوفوعذفلمواالرضالسهواتكرسيهوسعوفال
فياخشلفواوانمااكتابشهادةلظاهرالمسلعينبينفيسه
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كلواستدئواالسمريرشبالعريقانبعضهيفقالالثحأوتل

العريقكلابورشهاوبقولهبعإتفاائحمقولهقوالم
وهولهكالسويانهالىبهيلالتشمبيهأهلكثيرش

عليه4ديبديثهمالسبمنكاقومناكتابأهلهب

املهالصلثابىبنامئةفرل

رتتاالمطاياعلىالقطعشذ

تثرخعحانلالىوافترمثنفا

برشهكفلياقوببفصوص

تأستوىالقرائمظواالتفظ

ايضاوقال

مقئعذاالبىبنعمآكا

مزسطداثباجهنعلىاطح

تتوقددونهونازهلىلد

نحلذأرادومنالجلودفرق

آنجفيف

يراكضأنسطالسمأرئخاذأفلللمخدؤفوةاللتبمائوا

حديرأنوسطواصيافغقاواتؤاطجارةضعىاذنك

مريرأالسمآفرقوصزىالنايقمبقالذىاالعلىءبالبتأ

راالمالنكدونهترلىانناستضرينالعهألمثرمحمئا

ي3ولاالنالكاااألصلذاقب

أيتوقد
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عاملإيدلبوقسال

ئؤلصولبيمتالغتىولهاالفضلالذبئنافلةلذ

اتمغقلتزعونشبعاطباقاشهفةضدونفأغلقشؤى

3لمنتهىاللهظقهثشى01العردمزأنالمسلهينمنكحثروقال
إطويومسحايلخوتةوالطوافيتعظيمهبالمالئكةوتعبدعإده
لديهااطواغواشاحاممعبةتعظيمالخاستتدكماعنده

لجةحامألأولهكاتاذلكيمونأنالالهالهاوالعملوة

موبعمحاطااومحدودااومحموئأليموناقاالرئلثوتبها
استوىالعرشعلىالرحمن4فؤلىويتأؤلافئكالعرشيقول

اأطويلالشاعريقولواحتجالملكعلىاسحولىقال

وجنيرإيادآؤدتكاوأؤدلتوشهمسثقتمروانبنومااذا

اطسنزوياشوقدالعرسقمثللخالقاكرسنواماسالثهأ
أناتالروايبعضفيوجامرشاهوالكزسىقالأثه

السبعوالسمواتفالةبأرضكدزةالمرشيدىبيناكرسى
أل5الصالة



طقمنمملقةاكرسىنبيخهاوماالسبعالألرضون
أتالمطيذهبرنكثيرخلقالمسلمينومنفيأأرضفىالدرع

السمواتكرسيهوسعشالىبقولهواسمتدئهااليليهوااكر

العلمأواكراسىفيهاوبمابهاعلئهأحاطمعناهاقمالوالألرف

أأطويلوانشدوابيأ

تشبحينحداثكرامآبالوغصتحةالوجيبيضبهمتخف

قتمإنه11موضعالحرحمأأنثاطدالبماأروىوقد

ممماتسليمنامذهألتصغإقوتأويلهبصدقهاعلموالذ
لذلكخيقواالمالبمةالعرشحملةوأئاءلناعحهضر

وبمقالوالجمبهاللهماواجسامهااقدارهامنفئوضف
كوجوالثاليالنسروصورةعلىأحدبموجهاربعةاليوم
فإذاالرخلوجهوالرابمالثوروجهوالثالثالألسد

اللعهيقولأخرىأربةإليهمصمئتالميلمةيومان

روايةوفيثمانيةيوممفورثعكسيعقملوشانه

ارابنأمتسةقولأتشدصققعتماللهرسولأنقامحابى
أماملأالعملت
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شستوعذوالمنهمالواهنقتهالضوافئالرافيلب

مرصذيثولألخرىوالنسزمميتهرنجالتحتوثوززخل

بصدلهاإعلمواللهالروايةهكسذاصمدقالسلمعليهفقال

والثاذبالألذلإالحداثمناالكارالزفيأهلشدرجيوقد

وبالثافيالعقلعدهموهوالقلمباالؤليعنونلاواوالثاك

السفلثهعندهموهوالرلثوبالثالثالنفسىعندهموهواللوح

البروبمفلكوهواكرسىابىوبالألفالكوالضابطالمستقيم

والمالبهةالتقسيمهذافينحتلفونالخمانلألنبعنهمعد
عندهماالشياوهذهالألربمالألركانالعرشحملةهمائذين

الثوالوالحالياألؤلباعنهاإطبريصغكيففىيزالوالتفلىلم

نوبين3بينالفرقوماؤعمونكماعثدهمأوانلكائاألن
القدينمعمنتقرواكرسىكهدالعرشبذلطالمشئالثةمنعارضهم

الراثيينتأويلعنلبعدهلتأوييماللفظظاهروفاقمم

سقوابأتهيالطإخوأهلالخمإنكتبفىشانجدلمالنا
المشهورهاهل7سابلبرفوثاعرشثاالثااواوخاوالخفمىفلئاالعقل

االخياروسوواطرماناطزالنمنباللهونعوذسامعهاعند

اقئإتاخوالجزش
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أنالمسلنروىصفاتهافيقلوماالمالبمةمرذفي

اكتابلأءاناسقابئروذنورمنخلقهضالمالبمة

فيواحدوالنوروالنارنارمنالمالبمسةظقالذأنأؤعمون

مالبمةبأناطبزئنبينالتونجيتهولمجنوالضواللطافةمعني

نعلمولنارمنلمخقواالعلمابومالبمةنورمنضلمقواحمة11
كانواوانبالمالممةئمروهوالأليعديناللهدينممثةأحذا

ابىبنأمثةفولفنهوهيئاتهاوحدوثهاقمهايخفىنحتاغيهه

أملطأالصلت

جرةبالمحنقنهنيتخابه

إمرهالمبمالمجوبونذشلهىأ

أدبرثبيخاالىيمكأوبففئم

تافهمأعلىمناجمهمخذ

تعاونواالإللهتالميذوإذا

كلوايتوفلمبأنجةنهضوا

لمجثحذامالنكمنألصالبفى

يتمقضدنثواةينظرونال

التكردوجههابوادىرجت

وااستنماإذابهمفىثزت

ذئغتجناخوتثتطهمغلبوا

نمتريخذوالمنهمئبطىال

انقسائلفنمواطواسقالحرعدمفيوناواختلف
ولمالنكة
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المممرلهاونالواجزائهمأجسامهمللطافةيفقدهمالبصر

معثاوهىماثحهعقشىألقالواكذلكلودبذاإاليدركال

فمإذاكئاالمالئكةشعواأظظوالهوعليناخقخطة

بالروحانيإنفكيفواضطراسبحركةمنحادثابهالئجممق

بهالهالفونناففمهميخاوقالواوألطفألطفمههمالذين
فقالوالشذةبالظظةعتابهفىإتاهماللهصفةمن

مومضاءظيممنجالوماشدادكالظمةمالئ
صمورةفىاكهوعلىفمضالنىيأقىكاقالملكوانأجسامهم
الملهدثاقمنكرغيرانهاالنبياسائرلككلالرجل

كماكذلىاالداذاوئشاقدئوىومعىشئاالملكفيشالم

يدبهاالالهااجرامنكاهوينعقدفيركباالجوفىثجمى

وكذلكأؤلكاقكمائرىالحتىويتفرقيخلثمالبصر

فانوايفتااطلقمنالروحانئينوسائروالشياطينلتةاحال

ئرادياوانقيادهالطاعةفىلدووبهاالسمهذاسقالملك
أضافاتالماليمونإنبعيسدفغيروتفضيألتخصيصتافه

أناألخإربعضفيجأوقدوجامداوناتاوجسهانحاروحانيأ

التقدهم



ورشلهاللهجئوذونيسوالمالئةملكوالثارقتكلرعد
صهـب

طواتاجنردوللهوبئعزالئمهبقولواولياوهوسفراوه

جنودمنجثدوانملاالجنودمنجندالجرادوفيلألرضأوا

سماقىفمأمرقداالشترانماويةخألماأئهتىىأالالمه
جنودالثهالنأالفؤادعلىأبردهامافاللوغيقشيفي

كثراعددحىماللططآواملكالألرضويلعسلمن

طائإنااتيناهالتاوجألعقاللهبقولواحتخوأأالعاأجسام

علىالملكاسمإطالقجائقاكانفإقالألؤلهووالقول
خيقةاللمجازامحكولنااألشمهذه

وأهلالمسيونائاممطماالمالئتفيالناسالفاخجمر

اآءرناذصصكماروحانثصونظقهمفيقولونخابال
وانهاالبناتالمالئحةانؤعمونالعربمشركواوكان

الجةشركآءاصااوجعلواتعالىاللهقاللهفولدتالجأصاهر

وقالتاناثاالرحمنعبادهمالذينالمالرئحةوجاواوسأممهم

ثأحلوهوأللعاالمدئرالتوهيابخوآةالمالئاطرانثة

عليهاهقواوتأؤلتعشرةواثاسحبةاافقعمتنئةالباط

بيخهميخاونيترذفىالذيئزشلهيئسئونوالخرميةعشرتسعة



طقالمواعةالمالئئنرلنفالالمجومىوائطةال

بهمالإلفرارمفتهمفيلشتساسبندانموتهمويعنهمغاثب

وذلثهالصافيةالنفوسهىالمالئكةانفوبموزبموالتصديق
حقانقبمعرفةولأاالرتياففي4بااذاالإلنسانان

بالعالمائصلعداواخمحيادفضاثل11إفتنالفيواجتهدآثاال

صثافيةونفمعتاخالضاعقآلالهيكلمفارقةعثدفصمارالعلوفي

لاألفيالدرجاتمىواالواالقتكحينذهوتهفي

وهىةالمالثاألعلىوفىوالعملبالطمئنالوهىالنجوة
ةالمالنأنفرقةوزعتالألسفلفيالنبوةنالقنينالها

بسيطالشىوتعالىتبارلثأئهوعندهمواجرااللهمنأبعاصق

معوأعوانسهاطهاتالميطشعرهفىأميةوسئاهمروحافئ
بالعقليدركتماإبالهذاوليسمتإينةثيرةمفاالت

سلهمالرذمعنيفالسعلههذافإذاكانئعرفئهول

اطبرغيرإلىاطبر

النبئأناكافدئامحقافيروىةالمالثفاتءرذ

قتلثعغماحذثأقالوسفماكهوعلىعليهاللهصل
رسوليابلىقالواعنهاطديثلىربئفيأذناللهمالئكةمن



أ

ثمالمعمقلىاالدضبقدمهنفذفداملألإنقالالله

شالعتهامشهأنحئئذلكبينماهواشخرح

المأغئقهبايئاالطيرلوسخرتبحدهتدنفسىواله

ابنوروىيقطعهأنفحلعامسبعمائةفيهطففتاذنهثحمة

لعمصالثبئأنعنهاللهرضىعتاسابنعنعكرمةعنخريم
عليهـاتكونائاصورتكفىأراكأنأحمثافئلجبرصلئال

فأينقالبلىقالذإصثهعلىتقوىالالالسعآفي

قاليممتعتىالفالاالبطحفيفاللكأتخيلأقتحب
النبئوخرجذلكفواعدهبالضرىذلسكقالبعرفات

اقلقدجميرثيلهوفاذالوفتوسماآ4لىوعليه4اصلى
اطافقينوسذوالمغربالمشرقبايئمالوقدعرفاتجإلمن

يفرجناحألفكذاولهالألرضفيورجالهـاولفىوأسه

جبرئلفتولعليهمنشيأخصقققتمالنيئرافلئااقهاويلمنها
ةئحصعورةوهىفيهاأتهيكانالتىصحورةالىصورتهعن

مدرهاليفضفهلبئالةفروبنظيفةابنوهولبئال

يافالحهيشظقاتعالمألأنظنثتمافالافاقفلئا

91كفوإعدا



ورجالهالعرشتحتمنراسهاسرافيلرأئتلوفكيفحمد

ايتضالوانهكاطهلعلىالعرشوانالسابعةاألرضتخومفى

عرشملومايمميركالصعوةحئتىتعالالفهنحافةمناحيائا

4آاانفالعنهاللهرضىمسعودابئوعنعظمتهاقألرتثه

قالانهإراالكعبوعنإبهـامهنقرةفياالباركأاما

الرحاثدوربهاكهادوريمنكهسلىالسمواتماللقهان

العذابماليحةصفةفيعثهاللهرفرمسعودافيوش

واتايلحقمأناللهأمرهولوائملكمنهمماتال
مناللةعطملماعليهذلكاالقشىءمنفيهماوماوالألرش
امذاباةومالنجمةاةمالنصفةفىجاوقدأجسامهم

اهولألوغيرالموتوطكيلواسراثلوميجبرثيلفةو

وجالهاخمساموابهالإليمانالمومنيعتقدماالمالئصةمن

مسيرةأحدممقدتمفدزةمالئماالرشحملةصفةفي
العرشوفيلالوعولقرونقرونولهمشةألفسعة

أمواللهالعرشفيناشيةعبممناعلىوفيلاهيمكعل
يعبثاللهانعالشثقاتلكهخذهةابووروىوأحكم

ولوآلط



ثمارهافىناخيهفيثهسالعدنبخةاليلىأكأبرنيل
طرةألفسعبونكأجناحمنفيسقط1هثمثأفيتفضهالمجى

اليالسمنطرومافالاملظرةكلمناللهلمجق

العهايعودالئمرشيخاالىينزلقآطةومعهااتألقطرةالألرض
ساجدأوفانمتتكوفهإلألشبرموضعواتافىومافال

رأسرفعالقيامةيومفاذاكاقخيقهنذرأسهفعلم3راو
ملكولذفالعبادتكحتأعبدناكماشاتكفيقول

جقورفعهاواذامدالمجرفيقدمهوفاذبالمجارموكل

مللواسرافيلالرسالةملكجبرئيلأربعةةوالمالئال

عنوزوىالرزقشائيلوميمالموتملكوعقرائيلالضور

ملكالرعدقالاتهعشهاللهرضىطالىابىبنعلى

حديدمنكذامعهبلدالىباطمنسوقهيبالمحابموكل

ودوىبهبالسمعهوالبرقبهاعاخممابةضالفتكئها

بأحسنيتكفمملكالمحابانالراهركتابفياألنعإرئابن
والمطرككهالبرقواكالمهوالرعدوجمكويبهىالكالم

نومكمفيوشراأبطعابمكلاللهانلوالكعصوعنؤهبم
ئتفاتلهشالياللهبقوللمجفظحمعثكميذثقنومظتكم



ي

هشاموروى41اأصهنمجفظونهخلفهومغيذيهبينمن

شسةبعنسعيدعنمطرفينالرحيمعبدكاربنابئ
لدانقالصتققيالنبئانمنهاللهرضىانسيهعنابان

وجهكلفىوجهألفرأسكلقراسألفلهمال

كالهوئقلاللهئسئحلسانألففملفىفمألف
علىموفوفأشههوماذاالحهسبيححمنلغةبألفلسان

شافهالبارئعنيمتنعليساذالراوىوصمدقاطبرصخة

بابتدلئضدقوهوقائلههيقولأقعهمنوماشىوتعالى

هذاعنهجملىلمفنسابقةعينهنالالعالمهذاأعيانالله

كهاةالمالئأصوالكانتواذابعاجمنهأجممبعنفليس

باخفغيروالمواتالجهادعلىةالمالئاسماطالقمنوصفنا

ققكتقميىمنوفيململثاالرجقيلوهدعنهمىماخ

منصنفوهماهافريديةالمنرجلحاختىألىروأذ
تعنينامانامودفثنافىاالذىعنواكفهمالخيرمأطالإبوسا

فكيفاإوبئتلقمونهوانبئققئأالألرشانفقاليذلك
كلالشإطينانثاس11بعضورىوقدذلكحمسعنون

ولهـالبهاقرديه



حا

مااندالليرومذهبفاضلخيرلوالملكداعرشثرير

فناهووصحيهناه

أمأففملوهيبحبورونأآأمكففونالمالثحةنىالقول

بورونمحالمافعااليوقمضطهمفومفالالمسلمانصاطو
ئسئحونتولهفيقالاثهعحاسابنعنوزوىعايها

لخاالخفسبمنزلةلهمالتمشيصحاناليفترونوالنهارالليل

يقولتعالىصهالألنمجضورونففونمهمآخروقال

والبهئمهتمجزيفذلسكدونالمنإلهافيمنهميقلومن

االرشفىجاكلافهقالطوفدعليهالمقدورغيرعلىالوعيد

تسئحونحنالدمآويسفكفيهايفسدمنفيهااتجعلفالواخليفة

هذافدكتعلهونالمااعلمافىقاللكونقذسمدك

امرهمماالمهيعصثونالوقالاختيارهمعلثممثالقول

نلماالمصيةعلىقادرإدولوأيمونوايوبرونماويفعلون

اليفترونوالنهارالملجمونفولهومعنىالمعصيةبتركيمدحم

مطعماعحهااليقطهمأوالطاعةعلالمواظةعلىلهممدح

انعنهاللهرضىعباسانجهوقولواألشالالحوائجشالناس

ول05ثههاألصلفىبذا



ةالمواشرعةفياةأصكالنفمىلجهعمسهللئسجيح

ومخهاضطرارهوماتسبيحهمبنيمونالنوزووالمطاوعة

لهمفهلباختيارمنهيالطاعةكانتاذافيلهفاناختإرهوما

المزلةتقريبزابهمانفائلفنفرابمنذلكعلى

الجذوتجديدالطاعةعلالقوةزيادةانهواخرالدرجةفعو

وليسالجثةأهلاخدامهمانهواخمرالعبادةفيوالنشاط

أأجسابذوىليسوامالوالمشربالمطعئمئهالشمواب
افيفةأاالجسماذوواليهتاخماالياطاجةفئلجثهمةمجؤ
اوذلساثخدينالمفىدعآوهمجميبانملواأنقيلوقد

لمجمديستحونحولهومنالعرشسملونالذيخهئعالىقوله

كةوسعترئشاآمحواللذينويستغفرونهبويؤمنونرلهي

فيجمابانخلقومذ3فطاعتةالألدوعلمارحمسةشى

ربشذلكبعدوطاعتهموتضرخمسئلةموالموخدين
أففلأئهمالمؤنينومالحىةالمالنفىواخخلفوأاوبوف
واحتخهاةالمالثتفايلالينالمسليمنكثيرفسذهب

الغيهباطموالالهخزاثنعندى3اقولالقلتالطقوله
اأيبمأكهمماالعملبهذاق



الشطانعنكىفيهاتعاليوفونهملسكاليكمافولال

ملكينيمونااقاثألرةاهذهعنمارئعاتهاما

إنابشقىهدامايوسفعيواحبوقولاطالدينمنتكونااو

ويفعاوقأمرهممااللهمصونالتعالطوفولهملثاكريمإهذا
وفولهاليفترونوالنهارالليليستحونتيالموقولهيؤمرونما

منورزقعناهموالمجرالبرفىوحملثاهمآعبنيونقدكرمنا

علىجمألمكالتفضعألظقناكثيرثمنعلىوفقثلناهمالطيبات

وهلقمالوامنهمأفضلهومنهاهخاانكلشاخلقناش
معصميهشيتعرىألمنلوطقمذاليعصىمنحاليستوى

تنأوفضيلةسثةمائةفرهأفصىشنةعملبفضيلةكيف

ابدثملمأففهلالمومنينصاطىأنالىوذهباألبدفره
والعملالشيطانوممانعةالشهوةمثازعةمعالطاعةمفة

شوائبعنأضمىمنطاعةيقعواقطوطعتااخؤبالفيب
وضمقالعصمةبظلوأيدالشهوةمزاحمةمنواظصالهوى

الشهواتعلىغمطبالوىاعيابحبىلطاعةمنالوساوسمن

يستخقواثماوشيطانهوجنسهتفسهمناعدابيهموكل

مثكل



فالوافيهوالمشفةوالعنااكذباتهالآلفضيا11تماملعهل

صثرسومنالخاسمنأفضلالمالئصةاناجموليسى

وانمااالالتمنخصمئاتالهمايمرمناثحقأاالشالأهل

امفيهاالأجمدهموقدوصحاطهبمالمومنينفاضلىتفضيلنا
جآلوقالآليابالفحشمبقهعليذلكفهألكانمءآدم
وصالحوجبريلموكهوأسه11فإنعليهئظاهراوانوش

المومثيناطىصققذميرذلكبعدةوالمالئالمومصين

وجوبفيوليسةالمالثمنكحثرعلىلفضيلتهمبالذ

قالبالمومنينالإليمانوجوبمقفضياصةثرامالإليمان

ذلكءهمثمالومنين4ويؤمزبالقهيومنوجألعقالفه
اناطديثفيزوىوفدعليهمفظةوحاعلبنيضؤ4
صالحأجعلالشانهاللهفحقالالجئعةسألواةالمالئ
كصبعنورويناقكانكنلهفلصكنيدئظقثمن
وفيثهوةبالالعقلةالمالئفىاللهكصقالأته

غليهغلبفنكديهماأدمابنوفيغلبالالشهوةالهائم

ولمجمص

ولممناكيم



حموئهظبومنةالمالنمنثاأهخيرنهوهوته

شاسبقولالمتاخرفيبعضىواخالبهائممنشفهوعقآ

أأخقيفنواسىلأللىهىوهالالرضاموسىابنيماخ

التبييماالمالمنمقالكملفىالتاسؤخذأتمتلىقيل

ئجتيييماىمنزاائجتنئنظالمالهالجيدمنالثه

ييبمفناتتىوالحصاكمرسىافيتاخبختنلعاذا

بييماألخادئاجإلنيلعناي10لمدحأهتدىفلث

علىحئاجبالاباانلماعاطجبفىجكرماؤ
بأنهالقوليطاقوالظقهعغوبم4االلتاالرسال

بنوهبوروىالمعافىمنوجوهاتهلالمجابألنمحدود

عنبشمااللهاتجبهلهصثققتم4االرسولسألسالماب
الذفيةالمالنوبينبينهتمغفقالواتاطرظقه

نارمنجماتوسبوننورمنجماتابعونالعرشحملةهم
لمحلاحدثوفىعشرخسةعدحقةلةمنجماتاوسبعوني

فيتداحاانفينودىاخضررمنرإألثيثفانت

يمممتعظممنالمسامانومنهأنوارمنارعذةودبهررجاالعنور



81

انعمعنسةبنحضادروىوفدكمبالمجابالقول

ضنقغاللهرسولفالفالأوفيبنزرارةعناطرافى
سمعونوبينهبيىئدياروقالرئكرأيتهلياجبرثيل

ابىحديثوفىالحترقتأدناهامنذتولثلولؤرمنجمابا

صكايهاماحترقوجههشنحسالثابمشفتلوالألشعرئموسى

قالانهاطسنعنروىامفههذاويسيرشىمن

ربئوبينوبخهاسرافيلمنتعالمطايهالمطأقربءشىليس

آلظصوالالجبروتوجمابالعرةجمابمنحصشبغةالعق

آبأجسااجستالثاجماباالصفياطديىجمبثماستول

موقوئعدفىيمخحلوكئهوالمجرباطاجببايئحاملل
بالعظمةواالخشصاسبهالإلحاطةفياالظماعوفطعاطواش

الحإرئوتعظيمالعثادعداهذاومثلخلقهدونوالسلطان

مامرونسثرهماذنهوالرهةإلهللرغبةقدرهوتتي
ءشىالباطالقأوهامهمفيواليتصؤرثمحواشهئدرال

إزارىالعظعةاطبرفىروىهااصأويلاهذاعلماويدذ

فهلابالوالالنارفىألقيئسهنازعنهمافناركالىواكبرياه

97و2كايمردائى
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يتردىالواكبريابهايتقرالالعظمةأنفيشكلساحيعرض

الخبوسحفةلماوالفعهاليهذهناماالوجطوكنةبها

أإطويلبعفمفالاشعارهمفىموجودة

زئحاوالشكروالنعمآالحمذلك

ثيينةالسمآسسقعلىمليأ

فهبعحموايىفالتشزي

وأفجدخداجمتذالأغهشهفال

وتسخذالوجوةتغحواليزته

ئوئذخلقالنورجمابوفون

اللهكتابفيمذكورةوهىالمثتهىسدرةفىجامارذ

فىبالرايمر511كثثاالمثحرةهيعةصلىأثاروىوجألش

وورفهاثمرهاكالقالليقطعهاانصئنسنةامنهاقتيبظل

فىوالصمإليقينالشهدأرواحاليهايأوىالفيلةذان

المنهىسدرةعندوبئصكالذبقولذهبمنفراشصورة

ذصكرهاوفدينهثمىماالسدرةيفشىاذالمأوىجتةعندها

لميغرهفيانخ

لملئرتفهـاثذتدألحمدالئتتهىيعدرةلدىمقائم

مأهعللدمةههلهنهثهلاألصلفىبهذا
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السدرةأنفيبممنقوليرذالمأوىجئةعتدهاتعالىوفوله
جبرئيلعاجهنزلاذرإإتحتهاصققتتمالخبئنالتىرةا

عةأنرهذامثبرىإن4أبقولهيشههاناالاللهئمإلوحى

رياضلىمنروضةومنبرىفبرىآبينوفولهنةاطغئمغ

ظاللتحتالجئةءصقولهكذلكمذهتنفيكونةالجت

فأعلىأصألؤلاإلقولعلىبالظاهراالخذانغيرالسميوف

المنتهىسدرةشئينوانماقالواثرأبهواالخباروأشهر

واألورالمالثحةمناحديعلمفالالعلمآعطمثىمنألئها

38لعيآؤلهاالقرامطةبعضوممعمتوحذهاللهاالهاوراما
منفيهرأىلمااليهالسروأفشاهعلمهماصققضمحئدامح

امالهموخيبأفواههماالفضفحهوقىلممعهاالمارات

رئنالألديانأهلمنأحذاأعلمالوالنارالجئةكرس
واسضهفىمملفوااوانوالعقابالثوابمنالجز

والنهىألمرااطالابالجزاابطالفىلألنووتتهنهت

ذلكويودىاليوارععااطلقإهمالوإجازةوالوعيمدلوعد11

كأهف8ا8اهـلاالفىبهذا



المسعلةوهذهوالمتعطيلالإلطادأولهوتجهالمماخيهتسفلى

عألالداللةقامتلتاائهوذلكالتوحيداصلمغفقة

يموبئأنسولموحكهحهدرتهووعقجلالبارئاثجات

لمبماطأننعلمناوصوابحكمةغيرإنالهمنلثمى

ولموأيأمرهموالسمهوالعجاوالعبثااطلقههذالق
حذرهيالذىوالعقابمطلهعرضهمالذىللخوابإالينقهم

افالجاقئربهتطنأنعلىالىوانهسجأل4وحالثمى

االرضأهلاكزلطحإقثمجمتهوحخمهوحيدالئوجبجمىجه

يمشنهاالهارضةكانصاذاجمخاطأعظممنبهالإلدقارعلى

أوعنهالمتففبعدهاعذرفأىئاطلقواتجاعالعقلحخة
أنبهفأولىبنفرةنفسهمنأصقواقضذهاالىمائسل

فىالقولفائاواألجيالواالهمالمومنينعقلدونعقلهيتهم
االخإرفيهيتجفشماغيرهماأأ11ونارآلأصوماهئتهالجقاأيثية

الثوابمنالمعلوأنولءشانجيرهماكاجمبنئ4االدثماولو

ةنهوالوالنكالاكروهالعقابمنوالمعلومواالغتإطالخعهة

التىالثارقأبلغعقوبةوالالبقاأدوامنأعظم
الألضدادلةآ



عشراثفىفرأتوالنارالجتةفىالخاساخخالفر
نرولالنعيقاأطاحمنوعدوجألعرالبارئأنانئةاط

ثراناموبهطاوهلاشقاقهبقدرالذابعصىهنوأوعد

الم11هذافيماثتالقاالشيريرةالنضميهانؤممنومنهمالعد
ناروهىيراألثفيخحبسصهيكلهافارفتاذاوأتحاوأفسدت

تعودالففثائلاستفادتالىالخيرةوالنفسياأالعاظيراعلىفي

العلوفييعلوالفاضلانزعممنومنهمالألزلعنصرهاالى

لقطوقسدواطنيودالظلهةقىفيتهايتسافلاذلوال

السفلواناطدودمحألالألعلىالئلواذاهلئلارسحالطاليس

والذيخهبالجقااقرونالهنمدأهلوصكاثةالموتخلاالسفل

والنرقواطرقالقتلمنالعذاببأزلأنفسمونل
وانمانفسهزهوققبليخخالقتهءلئةاجوارىأنكفمون

وجهالمفرهمفيبالجثةاقرارهملكلألببنهذاائبت
الجثةكرذلألنبهالإلقرارعلىئجمعوناكتابلوأه

صفاتهافينحتلفوبئأتهيامكتامنعموضغيرفىوالنار

فةطاكمويئكعاؤقةوبالعبربرديسابالعبرانيمةفخسمئىبالجتة

هـسفلماةممهامثهلماهدمهـلع05
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وادىمنجهثمأفىتالقيمةيومإذاكانأئهالهودمن
وأظهرتجسعليهوئصمبالوادىفىنازاوئخيىنت

عايهيسيرواأناطلقوأصالتفإلسبينناحةمنالجثة

ئهافتآثفامنهياكانومنالريممئلجرىبرئاثممنكانفن

وذلكيفشيانناروالالجثةأنمنهمفرقةوزعمصاالرفى

أهليصيرثماليههاالثاسصارأقوفصمنشةألفيعد

هنيانالأثمااخرونوزعمرميفاالناروأهلمالثحةالجئة

والمممخالنسخفيالجقايرؤنااواالمتخانحةوأثاأبدا

حولوالهائمالسحاخطإعمنطجعلىاشهرمنأنولنزوي
الألذىعنوكصاطقتعاطىومنلهعقوبةصورتهالى

وهنارئحساوقائدأولمخأصورةفىخولىإلجميلوتجمل

الجقئثكرالمنالمعطلةومن6القدمامنكحثرمذهب

مناريمبههماوالألحرانواألألموالفاقةبالفقرالدنحفى

عملمهاجقاواالذةوالفرحوالراحةالدنيافىغةوالقبهيح

اطنرفاجلكانمنأنالهنودمننيةاقعمويجميلهن

االيثدسأصئاممهـهث4ول013ولاذأممأولكطهـشاولاهشمث3

نثهـالذصلفىكذا
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عليهحصذقفاللألبوابيألياليئمةارلثإلاليصيركاسف

الطامأطعمفنيقاسكقعظيقاضيايصيراطيركثيروماكان

اصابالثيالبكساومناطعامإتقؤىالبدنألنالقؤةأصاب

الصإحلألنالعيشحعنهناصابانمئمافىأوفدومنالجيال
الظلماتدتط

علىفيهاياائهاعلموالنارالجخةفىالمسييناضشالفرذصص

أثماالمشربنوبشراهذيلاأباإثألالمعهـزلةتنزيرقثلص

يموناأنالنخارواجازالقيامةيرميخلقانوأثهمابعذيخلقالم

وقاالإمةالةيوميخلقانواثمابعديخلقاأوأنخلقتا

منباقواحتخمامشهماونممفنحلمونجنتارأئهماإلناساثر

ياقيقالالجنةاثمخلفحلفنهاالسئهمنلث3واحااسقرآنا

سبيلفىفتدواآلذينتحمممبوالتعال5وقوديعدموبئفومى

وجثهتعالهوفولهيرزفونرثمعثداحتبلاموائاالله

غيرئعذأنوزفهلتقيناعذتواالرضاحمواتاعرضها

بصفالتهكذاعرزاالجخةختمااأنثاطديفيوخانحلوق

لنىلدكافراعذتاشاالخارواتقواوقالباكفىمضجوطة

كناسآدأوياوقالوضمحاغدؤاعليهايسضونالناروقال
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نوابوالنارالجثةأتنحالفوهموقام4انجثوزوجكإنحت
األعمالوجو3بعدإألالسخفانوالعقابوالوابوصكقاب

وممماثافأنانحلوقةالجئةولوكانتقالوالمياالموجة

واالرضالمحواتعرضهالقولهواالرضممماتالىتسعهساال

ةاطتاعلىكرهماذهنحةوالعمضالقرانفىساوتأذلواكأل

وانزجمفىاألبرارانوبئعرالمهقالتدالمنممخلوة

وغهرفالواالوقتفىوليسحوا3عنفأخبرجيملنهاارلمحار

أووببفنيهاجنائايومللقجمضأنتعالاللهكلتسنعك
ضةفىنليعاالمعأرينعموانياثمآامماأأال3أأيجقيها

أونارفىالخدالمينأرولويذبجخةغيرفىأوالمسكدقرثا

وثوابهخلقماافنافىعدتهسقتوقدوقالوانارغيرق

منبذفالموجوذيئكاناإنفأبدافانيينغيروعقابه

نهأوهمقالكاماتهمبثلفالوعدهخالفرذلكفناثها

والعقابالثوابمقفىهمااةياعفاتاوالثوائاوالنارالجتةليست

الالكواالفنآمنتاولهيافدواالستثنثاويماقفئثابفايما

بالسرمدئعةعليهامهوططارءشاماااللقوله

2ولهاين



أنوعدفكذلكاطنلتايفنيانوعدأتهكاالألبدية

فيهىبعضهمفقالالجثةدنفيهولألاختلفثماليفنيهما

وأللهاعالمفىهىبلبعضهموفالنحلوقةوالألخرةالألخرة

السابعةلحااقىهيبلبعفمهموقاليهثتآماقاطعوالم

نحلسوفةأتهابعضوزعمخبزاوروىالرحمنسقفهاصسق

ممانمفىاا1يمعمكهاأنمحبوليسهيأينيسذرىوال

السابعةالألرفتحتوالنارمتالوامكانفىالالعالمأسمك

خبرافيهوروىالممئفلى

فولهلوصفهاالقرآنفماأجمعواالرالجخةصفةذصكر

فيهاوانتمالألعينوتلذاالنفستشتهيهماوفيهاتالمط
عنعنهاالئهرضىهريرةابىمخبريخهاخبروأجمعضالدون

لعبادىثأعدفىوبئعقرئهعنمحيطاصحلقتمالثبى

علىخطروالكعتاذنورأتةعينالماالصاطان

ضىهريرةابوقالعليهاطلعتمماوتفةبشرقلب
فالوجلعراللهتابفىهذاومممداقعههال

يعملونبماكانوا8جزااعينقرةمنلهمأخفىمانفستعلم

بنعضدصشعمروبنالمنهالعنحبيبينحمزةورواه



فلماشمتمبماالجخةحذنواشفالصتلتتالنبئاناطنفية
مناشازهاهثافنمنهأشذوهىأإبشىثاعختحذثوا

الواصفألنالروايةفييأدمبلمبماوالنارتةاشصفةزاس

فتهمعوغايةهثتهضاطرتذىيفدلمالوصففىأفوطوإق

مميهمافوقونقعهالقهنعملألنبعقحهوالفهاماكخهالبئ
رسولسثلوقدأبذانهايةوالاالنكايةالإذالهحصون

ثلمثأبتامنوبئلمجلئرفىجقفىفمقالالجتةأهلعنضنقعمالله
مريدبنعلىعنهـلةبنحنادحلريقمنهذاسنةوثلثين

نيلثابنامدنأخرىدوايمةوفىهريرةااعنالمسيفعن

ابرهيموفلبيوسفورةوصثماعحسغعلىشةوظثعين

موعاعليهاللهصلىمحثدولساقداودحوتومآفىلمولءر

وخسئاجمافألليزدادونالجثةأهلإنأهريرةابووقالاجمعين

أهلمنقوموافحروهرهماقباحةالدنيافىادونكففىمما

منثممعأنوذلسكالجثمةفيوالوفىلالألاكثاب

بذصكراقاغافىاألسهفكذبهملالرولإالبنلىىال

لعمصالبئعيأ8وروىالجئةفيوصنهاالتىالحواذىآالطعا

ااطنمفيهاالهروو



فرجلألففوةئعطىممنالرجلإنفالئةاماذكر

دحتافالاللهرسوليسااكيففسالواوالجعاعآالطعا

وفرجيملالبدبهرابئمطفرةرجعتعثهاقاماذادحئا

فقاليغوملاقهـقيهودفمقالتنقطعالوشهوةمحفىال

منيفيمضهوسقوانماتغرطونيوالههثةصنققتمالشبئ
الثومعنوشثلبطرئهملهفئقعتركاليمثلاضهمأع

وشئليموتونالالجثةوأهلالموتأخوالخوملعمصفقال
حملهكانأرادوالوقالانهوزوىفتنةقيالالولدعن

االيمونالتىالمرأةعنوسملواحدةساصكةفىونشوهووقثعه

قالأثهةحذروايةففىالجئةفىكونلمنزوجان

قالتالدرداهأثممعاويةخطبولتازوخيهااساخرن

الطهرسولقاليقولعئهبديألءالدردابألأفالست

الملهصلىالثبئازخرهولذلزوتجيماألخرالمرأةصتالتم
انهاطسنعنوزوىالجئةفىأزواجهليئهنبعدهمنعليه

حبمببننهرةوشئلخلفاثماتححارأحسثالمرأةتخيرقال

انسطيثكةلمتعاليبقولهواسخدلنعمفقالالجئعةأيدخل

الهـجمررن
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العالةابووسمعلجئياتولمنأاذممياتفلالشوالبانقابي

عىاطحالىالمحرطحبينماممثلقالالجتةأوقالتعن
يهرفونوانماأبدائورفيوهيثاروالليلوالقروالفحهاالض

اطسنائلوساالبوابوفغالحجصبارخاوالنهارالليلماقادطي

وتمسالالرنصالعنشهوالجمافسقسالالعيناطورعن

ويعحلوققالفلةاااذابنجعلناهنةانمثهاانشاناهناتا

عنالماركابئحديثوفيالعينالحورمنغيرهنأزواخا

الدنيااهلنسمنمنأدخلانأفعمافيعغسعدبنرثميد
وهذهالدنياارفىفيملنبماالهيناطردعلفضلنآةالجغ

األسانيدراستننمانبماشةةاعوأعئدلشهرتهاماأتيااألخإلى
وظذاألنفسهيهتمثمماوفهاوبئفيقولهعنوسمعمل

اوالغصىكالقتلالعقولجهيستقمااشتهصفلوناال

هذابأنالمسلوقفاجابموالبناثاالخوات3وبموالظلم
انيهالمشألئهاةالجئفياليشحهونئاأشبهوما

فيمهاليستألئهالفاتة1والمذذوالمرشالموتيشهتهونال

وينسوقالعقولفييستقبحماإلىالتهثوقصكلنطحإعهمش

وللعضب01



ذهبهامنبهوصفهاصأناللههداكواعلمرها
كقهامنهافوصماوسائروطعامهاوطيبياوجواهرهاوفقمتها

األرشجواهرتمااكثيفةاالسافيالحقيقةعلى

لواطيواناالخرةالداروانوبئعر4االبقولوثمارها

نجهاسامةعنتاللهرضىعئاسابنعنوروىيعالونكانوا

الألنورفقالالجتةعنشملأتهصملعمالنبئعنزيد
انجهعنالألمشعنكيععنالعبسىهشامبناطسنوحذثنا
الدتيافىثماشىالجئةفيليسقالعنه4ارضىعتاس

االفياال

4فولىالشاروصففىايمةأجمغوأهلهارالظةرذ

يخففواليخودؤاهمعلئقضىالبهنمنارلهمكفرواوالذين

كانوإناطنفيةبنعمدخبرفيهاخبروأجمععذابهامنعهم

وإلالبشىعنهاتحذثوافلنشئتمبماالثارحدئواشمرشآل
وصمفماكآليمونأنالشديدالميامىاووجبوالذىمنهاشد

ومقامعهاوأوديتهاارباووحعاثاوابمالهاأغاللهامنالثاربه

الدتيافىهوماخالفإرواألخالقرآنفيرذماوسائر

االسمبهةمنبيهعاالجهعيمونوانالجتةصفةفيقلناكما
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دالىالجئةأناظوددارالنارألنالمعىجهةمنال

فقالبهتمنارصفةعنالنخعىابرهيموسئلا79أمظرفى

بهاضربولعقدنمجمنارمنجقسبايئماالجهذهناص
عناطسنوسثلبهاانتفعتملماذيثاولوالمرتينالبص

فقالطشخردآالجمارواذاتالثماأناالمجرقصمرفقالالنار

ويسهقطرئحاالجنولطمنعليهاهـسلثمبعضمنبعهاجم

لألهلبهئامحصهاانجطاناذفتصيراجمرهاحتئساعليها

تخومتحتوأزثااصومانحلوقةالنسالاآلقوأوزعمالمعاص
حرارةوأقاشلمقعناطاجزةهىوالمجاراسفلىااالرضحين

فقاكاشتكتالنارأنأوروواهاسؤخيفالصرحمىسا

الصيفسافيذفسففسينفىاالفأذنبعفتابعضىملأ

وفيوالبرداطرفىيمونماأشذارالثالشخافىنفمس

فيحمناطرشدثةفىفانبالظرراابر2اطديثمناحا

لقصودوذلكالنارفىحرذلىبقأقوراستعظمحمثم
الواعلوفينرعونالذىكالألثيرفمروبالنارألنءلمهم

اا05يخممل

ل5مرخرها



رضىعئاسابئشئملوفدوالخراطجرفياكامنةكالمنار

وتشربلتأنارأربمالثيرانفقالووايخاتالله
فىالشاروهىتشربواللتأالونارهذهناوهي

سلتأونارراناروهىلتأوالتشربونارالمجر

دمآلهمتشربوالطومهملتاجهنمناروتشربوال
الخيرانخالفحمثمنارانفأخبرأرواحهميبقىفلذللط

لخاهمبئودهمنضخمتكفمابعالىاللهبقولرهاذالتى

لهملتبقىلودالجلهميبذلاثهانهفاخبرسغيرهاوذا

قدرتهمناللهأراناوقدفئفخيهمالثارعليهمتأقالالألرياح

بقاجوازعلىبهدثامااطيواناتبعضطاجعليهكفيخا

والطانريضرهاوالالنارلتأالقبالناركالنعامروحذى

عبرةاتألذلكجعلأراهوماقيفهفسالالثاريدخلالذى

طاخفىحازفاوالألالناراهلفياطإةبقاجوازعلىفدتا

أهلفةفىوخاالمحماةدةواطدياللناراالغتذاالجوان

أبوسئلائهروىماذلكفنفظيع11بالمجيبالنار
فئبمايأنىيقللومنتمالىفولهشعنهاللهرضىهريرة

فقالشاةومائتىبعيرمانةغلمنيمافيجمفالقيامةيوآ



9

وساتهورتمانمئلوتاألخدمثلمثرشهكانمنأرأيت

بنالربيعوعنالربذةاليالمدينةيينماومجلسهالبمحضماهثل

اوبونأحدهمدانالأليلاكتابفىهكتوبقالنهأ

يرحتىليبمواقهلوسعهجبلفميهئريخعلوولجنه4ذال

ذالجرتالسقنفيهاصأيىحاوالدعهنأضاديدوجههفى

والنارتةاطمنيوضتماكطأنواعلبمأعبمواالرواية
هوالذىفالألصحلالعقلموصبوماواطبرالعهعفسيله

مبهراكانإذاالصفاتعنالسائليحوابتثعتيلفالالجق

بسهئقرحقلألصحل

فيقرأتنهماووأالجنةبقآفااالساختالفذصر

رييهواحدوأتهرليعأصةالماأنقاطرانيائعش
ارالإلقالتييزأهلكافالمعلماتمنشىوصفلجقهوال

منفوعدوااطخةوتثبيتللداللةالرسلوبثبربوبيته

اكقافبقدرعذانجاعمىمنواوعدوايئولالنعيتاأطاع

آألفأ7اسبةيعأئهأوايلهبعضوقالينقطعبم
علىالندواثعالى114رحمةاليويصيرالعذابينقطعثمزولي
الموخدةوالبراهمةالمعطلعةالمحنيةعلحانجمهعهااختالفهاكزة



تقولنمةوايوماسينقطعالعذابوأنبالجزفقرونتهم
ماجرباطوامقالعالمهذافيموجوداقوالعقابالثوابان

باألجسافىادالوفطهافاعلةةاضاباقيةالنفوسممحسبته

ثئذلمجسذافارفتفاذااألبدانخهصحايزالالواتها

هواهاقدرعلىالأمراإليالاالفعاعلىتتناخواثاابلتافيه
فىالألفعالتلثهاثرتاتاسيثااجترحتفإذاوهمتها

ذهتالجسدفارقتفإذااالالزضاغرضئاوصارجوهرها

فيصيرفتالبسهفتهاياليالالذىالجنسالىيرالتاثبذلثا

اطيوانأجسادفيالتحاخوهواكروهإلىالسمببذلك

الوافوالبحرالبرنىوالطيرواالالمواالنعامالهوامنكته

األرضتحتحميوانجسدفيخيزلتاذاكذذلكواشد

واطروالعطشباطبئعذابهاويطولسورةوالءالماحث

وأخراهالعذابنهايةوذفهاماوعنىجهنمالىقخؤثجوالبرد
أكأوائالواللعملاألرضوجهالىالقهقرىثئمجمننودثم

فيالبىوصفنائمابالضدالفاضلةواألفعالالصاطاتعملمت

ششاطاواواإلتسوالقؤةواألمنوالعحخةواكمالالجمال

ولتحؤ



الىكلهذدكيرتيضرويعالنقسوطيبوالعقالملثه

للعهالالسدفياالىيلىجعثماقهاابقدرفيهاسالجتة
مرشةافقفيأطهاويمثتةمونلثون6لنتانوالجنةفالوا

وسثمائةستمةالفوئالئينونلثصنمةأفمدماثةاربمهثها

عدديطولسابونها2مامافآأمرثهكلسثةوعشرقي

الصفأتجائمبوسفوهاثجمرتةوذالثوناننتانوالنارقالوا
اطيوانمنشئاقتلمنأدنأوزعموايرا4والاطريقش

بهقتلانساثاقتلومنومرةمرةماثةبهقتلالئامىدوق

كجاوفمبحاألعضأمنغعهووليعيهقساللىاوممرةألف

الدواسمنداهيةالعضولكبصاحهأليوقداظقئه

منوايسالألممسانرفيانتشرومنهمالتبماخأصلاه

الشناغإقاوناذكمابالجرامقرةوسإلاألمممنامة
بماالطقاقبقدرامذاباأنوأجمعواخرةاالفيخرالهواثا

التوالنارئةاطعلىألياذااتهاليهو3هنكثيروزعملئقطع
الجخةأهلحاروكوتاالتافييعااهلهعاإكهااممارمابعدسخة

عثعرااالشنىااالنيبقولوإحتخوارميعاالنارواهلمالنكة

ال05ساللىا
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تمكتإنيقولاللهأنموشوعيمقرفيمحتوبأته

الواقفينهوإلبؤنمطموضعايملمقاميمثافيتوأنممامرى

معاشرأرخلتحترميمابصيردنالنارأهلفيوقالفدامى

انيرهموناللعنةعليهمييودرجآلمنوكعثالجتعةاهل
ستةالفستةلفىىيخقفالعالمأنيقولمنمهم

ويوآستةالفومقداوهاطسابيوبمالسبتيوموانومجدد

يقولمنهمكثرفالبمااعديواللهااليتديوماألحد
أنهقيفيشعولبقومحتمخوبئاألبدعلىواالرالجتةبق

يموتالعصوليالذفيأجسادويرونفيجونالجثةأهل

ازهىجمالمسىأنعميوالمجوستارهمتخهدوالأرواحهم

فعلماكفاأئامبثالثةاحهثهامموتهبعداكقافقدر

فيوالنارالجتةانيرعممنومنهموالنقصانزيادةالسواه

ظاهركبيروتخليطهوسءالهندبأرضالدن

فمطائفةزعمتالفصلهذافيالثاساخحالفذ

رواياتفيمهرؤوامايوماوانقفئاثأالثارفنامنبذالأته

جهتمعلىيأقىقالاتهعنهالفهوضىمسعودابنفروواش

ما55لهرشرلح



أحقاتااسثوامابعدوذلكأحديهافليمابوابها4تخققمان

أء11رضىعروعنخراتاالدارينأممرعجهثمالشعبئوش

لهمكانعابموملعددفيالنارأهللثووأرضاهعه
بقأفىيخحلفواوأالتعديلبابمنباشئاواحتخواجون

تفنيانالداثمتاننمفىتداثمااخرونوفالوااألبدعلىالجحة

انوانتهااللهلتعميمنلميانهواحتخواتروالنوال

هذهرذصصانهاألوزاسعنوروواانقففافقمهاليمون

هـجونالتاصفدكانوفالؤلونأابهااخاكالروايات

الممصاتدامسمافيهاضالديئفولهعداطقوحالنارألهل

ؤلتفيااحقائافيهاالثينفولهرئكشاماإلواالرض

يخرجواانيريدونالقرانفىؤلمااخرىوالمائدةفى

انهاءلوامصيمعذابوالممنهابخارجينهماومرانمن

انالعدلاطحمعلىوزيهفقلفإنابذاتفىال

الجقهوقلمنقضيةيرغبعقوبةقفيىمخكليعاقب

ثارفيالحفرعلىرهمدعةتققرلمانهوكماءالسواعلى

اإلخرفيعمرهمذةالعذابعهقصريالانوجبالدثيا

لال05محق
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نقمةاليمونانوجبمنتهيةتكنلممافمةفانوأيصئا1

ظرومنباطقثؤمنباهلتهافىالعربوقدكاتمنتهية

إوافرأمثةفولؤنهوابارإلجتةئقرأكاناكتبفىمنهم

بقيماتبغىالتلكجهنم

قازلتثمجهسئماذا

صالبصتمبصندليمحب

ضواهينيهامافتسموا

فيهاكاالقذاهطفونفهم

نزاالفاتمنبدانية

تصزىالتحلبءئعاحما

غرقرعمنحالبهايغ

عرقمحلعنفغفيحرآ

وخرلبنوذاعسلفذا

عداالكتافماتعلونخل

وهوزساألوووتقاح

هلىيم

يمجمعح

رجيميطالعهاالوعدن

الجحيمقوابسهاشوأقي

8قضيملهاالصاحياثكأن

السمومفيبردهامحبروال

الرحيمالرلبيفنرلم3لمق

سقيمفيهيرىالبرآ

معللمةااليدىبها

خزؤمفيهاوالوالتجشم

لتموالاحذالهـمميج

صريممنابشهفىوفح

قيمزطباعمولهخالل

سليمعذبباردومآ

هالمرحيم
هألملين

همميعيم
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مقيمفيهالهمفامواومماونحرثامدةلحموفيها

حمممهاضورالدمىعلىفيهاورمذالشسوحور

قرومؤمئمانلعقففنقاصراتاألرانكفىنوام
والنعيمالنضاوةاالثغمتقابالتترىئمزرعلى

فيحميخهايرىوديباجزيعلوجنابمعندسعليهم

كريموجمدةذمبومنلخينمناساوزينوخلوا

لميمفيهاوالكولوالفيهاوالتأثيملغووال

النديمرويتهاعنيلدشاربيهااليصآعبهأس

رذوممباكةذهبومنلجينمنافقيعمفوا

جمممنوحللتقبلهماليهااجرؤاالقىبلواإذا

الئئععموانتهتاللهفضولواردفتهمالبدوروخفقت

واطبرالروايةبهتجاثئمااالشئاهذهأناعلمهثهأمال
وئفريقتمييزهوماومنهاابهوماومنهاثوابهومافثها

مانييافىاطصالفوإنماأسامعهافىيختلفونالوالمسلون

ظهرعلىجسرئيضبأنهاطدثفىتجافقدالصراطفائا

مهـهعر

يلصفو



وهنهجازهالجتةنهلمنكانفنعليهاطلقوئحملهتم
هنأحداتهصفتعهفىوفيلفياتمافتاليارأهلمنكان

ليهويخهمقالةدخصالشعرةمنوأثقالسيف

سبةكذائسئرةةئفلوخهمتكمفمرسةوشحدانوظاطص

ثهماممالهمقدرلمجوزونهوالناسوطأكذاهبوطاوهكذاصمعوقا

منونهمالعاصفيمركالريممنومثهماطاطفيمركابرقمن

عدؤايمرمنومعهمالمضمريمركالجوادمهومنهمادىالطيريمر

تحفمنومثهممشئايمشىمنومنهمهرولةيمرمنومنهم

وصدربمشحهتضتهمنومنهموخبؤاهنومنهمزحفا

أظمظلمأئعمذمناجيبوفدكثيرتوالزاأونوالرا
بينتمييراجعلهاتصورقههذهماعلىالثاسحملمن

هلكمنهالكعلىالمحقمةولحهالمعصيةوأهلالطاعةأهل

الطاعةأهلأنالألخباويعضفىخاوفدتجاهنونجاة

ماافدامهمتحتينزوىوقيلبهيشعرونوالوزوته

اخابامافالواالجتةفىاستقروافاذالنارمنالجلدةيزوى

الصراطجزتمابمفئقالوعدناالتىافاونردولماطالصنجزلم
9ءدحضول8الراالتواونالى
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منذهبهافاومنضامدةوهىالنارووردتمأعا3الدتيافى
الطاعةمشقةمنكففاالنسانالزموماراطاائأويلالىذهب

اتخمفالبعفهمرفهذاوعلىاليهينزعطاالنقسهدةوم
المعتزلةواتااالتةرقعةفكالعقبةماأدرالعمثوماالة

الذىالدينهوالصراطأتإلىيذبونفإتهمالنظروأهل

يزثمبينمنلالفذيابوألنبهكواقبفىومهاللهأص
واضابدالرناهذبماغوجآاطنركمالقجآما

اقاايزانالمهيحةعلىخلقانعهالمسيينمنكثيرفروىالميزالن

اعالبهيوزنومايعاثممعامالثمفىبينهمالخاصيتعاطاه

ابنعنؤفبكتابوفينحلودتةعثسدهمواألعمالالعإد
احداهماالألرضطإقكقةوعموفاصكقتينلهانعتاس

والمربالمشرقبايئماومودهنورمنواألخرىءلةمن

فالناألسعدينادىوصيحلسانولهبالعرشئعلقوهو

فيناهصمافيهفالمعنىالروايةصحخصفإنفالنوالألشق

وزالهذيلابىقولوهوفارفااكيقجعلانهالصهراط

وخفضهنجالمنعالمةزجانهعلميزان4ينصبان

اولينضب
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اناسألئةامنكثيرغيرهالمعتزلةوقالتهلكلمنعالهة

مجاهدقولوهوالعدلوتحقيقالجقةلتسومثلزانالمي

الحدلأصألمايئاللرجلالضاسبقولواحتخواالشعبئوالضخاك

عدبنعربهلىقيماالىأالترىالمستقيمإلألممليزانهوها
أأبسيعلاللهالعزيزرحمه

الموازينقعمطاسععانبديردفنوااذالتربالدافنونغيبقد

أكاملأيتابالفراوانشد

ميزاقنحاصبمكلعندىذايرةلقائكمفيقدكنت

فيوختلفواواحبهماعلمأاواميزائاالخجةويسئى51ثهأمأل
التهالسيمةفتاألعالعينيوزقفومفقالالموذوق

بنايأتيهالألتهاطسنةوتثقلونشاطبخقةاإلنسانيأتيها

ابنفولوهواألعمالصصيوزنبلطائفةوفالتثلفة

عنعمربناللهعبدروايةويعضدعنهآسه11رصىعئعاس

جمالوتسعإنبتسعةويوليالضامةيوبرجلئوثئضتققتمالنبئ
ولمعىمنغىالهك91الث4س3كهكعانهكثاة

كمةمىههـنثن304ألمالهث
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ثمكفةفىفيضعوظاياهذنويهفيهاالصرتد9بئكل
بعضعلىسبابتهبطرفواشدلممزطاسلهيخرح

قةالفيفيوضحاللهالإلهالانشهادةفجهإبهامه

وذلكاألعمالثوابيوزنفوموهالبهفيرجحالألخرى
الطاعةجمطثقآلالوزنعندوئحدثصورةفىيفلهرهاللهان

ئهوالىنمموروىحكىماكلةالمعصيةفيوضفسة

نراثهرفذاألعرافاوأماوأحكمباطقاعبم
بايئتعالىاللهيقضىأنإلفومعلجهايوقفوالشارالجئة

ائهعلىويلملعلهآيقامنفىثيراختالفعخلقه
الجتةاباالناراىمحابونادىوعالعرقولهالجتسةمن

يقولوفيهالفهمرزفتماأوالممنعلينايضواأفأن
أأبسيطالصلتابىبنامية

طمعواقدافاالسعلىواخر

رزقهمصالىعلىرصالمنهم

والخقهـزالرئانخفهامحتة

اوززوااالخباثعفغمحقر

القرنكهيئةاتهفروىفيهنحتلفةالرواةفانالعفوروأقا

ال09فه

كعم



وقالالبثعنداألجسادفيمنهئنقخثماألرواحفيهجمع
خلقالدىوهوقولهوتأؤلواالقيامةيومالصورلمجققوم

يقولقالفيكوقكنيقولويدوأباطقواألرضواتا

الصورةجمعالصوربعفمهموتالفيهئيفمخعوزاكئأسوات

وحناالتقمهقدالصوبىاحبوصاشماطبريهفلمان

وامابهوالقولالتسليملرمفيضفخيؤمرمتىينظرتهبج
منكعثروقالنحتلفةبرواياتالحدهـفىجااطوش

بايئماوروىصهـلعمالثبئحوشاسماكوثأناخفهمميرااهل
اانجوآعددفىواتيتهوايةصنعأبايئكهاحوضىجتبنى

بنامنبياضتاوأشذالثلجمنوأبردالعسلمنأحلىهم

تأويلفىفوموقالأبذابعدهايظماالشربةمنهشربتن

الجمواألوطريقتهودينهعملهاتهالحوض
أل05واسته

األؤلامبنتم

برطرندبمطبعشرنالعلىصالىمعيهتةقطبع



والتأرجمخءالبداب

الثاليالجؤء

السابعالفصل

فيهاوماواالرضالعحعآخملقفى

هماربمجمرناوقدوقذمهالعالمخذثفىممأيخامقاالتبتئافد
انعلىودتلنااطقخالفمنكلغواليعنكشفناحإدىالمق

يدمقالبماوالنعبىةالحىجهةمنإلأليصغالالعالمهذامأخذ

اعلمواألهذاكخابنافىتضنثاهاالتىالشريطةمقدارفىعل

ابنعنالبابهذافىالرواياتلمختلفتوتوالمعانوالموفق

سالموابئووهبكعبخاكوالفامحتهوافيومجاهدإس

هذاعرىممنأأهدمثهأصوغيرهمومقاتلوابملبئوالسندى

فئواألفسطرواياتممناالصغفلنحدبهرنحوهويخموالعلم
ول3لرى

41



بهيوالفياكتابأهلجكيهماوأمعئوقبالصوابشعال

ابووروىصحقتتمنيناخبرأوكتابناودناقمنيحيقحهفماافأل

يخلقأنأرادلماتعالماالانهمطاأرجالعنحذيفسة

موخافصارخربتهحمتىالماعلىالرجمحسئطوااللىضطآا

جبائألنجعلهالموحوأجمدارضئانجعلهالرتدفأبهدودخأناودهئا

بياتلريادةالعإرةفىتنييرينورئماكانجعلهالدخانوأجمد

مااؤلانامحقبنمحمدوزعماالفظالالمعنىالناظرعفنير

ثجنهازاالنوروجلليألالظاةنجعليةظوالالنوراالصهخلق

استقالثآالمآختهمادخانالدخانمنالسجاواتاشقذ

ضحاهاواخرحلحلهاالدنيااهمفىاغطشوفسددنةمجحبهولم

ثمنجوموالروالكسيخهاوليسوالحهارالميلامننجرى

الستوىثجاالوقاتفيهاوقدربالجإلواشساهااالرضدحا

الدنيالحاافيوجعلنحبكهنأالدخانواتهااالى

منوفريامرهاسماصفيحىوأوونجومهاوقرهالثسها

الوذيةعنصانهسالململط4االعدعنزوىماهذا

منوالألرضوالجالالمامنخرجالذى4ابخارخلقان

م3رالمط



لبئالعنعبةالموضعتحتمناألرضودحاالمماح
فأكخالسفيثةئحفأئقأكانتألرضااأنوالسخدئ

114لقولهولؤطدتاستقرتحثئبالألوتادوأرساهااالجعإالله

أالتوريةصدروفىيهنمتييذأنرواليمىافآلرضفىوألتئتالى

والألرضالمحااللهظقماايلأناكخاباهلأيدىفىالتى

ورجمحاألرضاعلىالظلةوكانتصألخماوتهربةاالرضوكانت

الورنفالنورثليكناللهكقالاالموجهعلىيزفلىتعا

ليألاظةدأوسعقزانوسفاهظلةالمنفئبزهحسئا4االفرأق

فكانوالمآالمآبيناقلتحلحمآاوسمطيعارفيكنلوقال

أعلىهوالذىاالوبيناشلالذىاقابينيميزسقفا

كنولالسياتحتذىاايجعالما4إا1ولمحالاسوسثاه

اليمشقىوسالمجارالمآلمجتمعفسقىكذلكفكاانالئبسق

ذاوالثعبروالعشبالقهلىايارفلئخرح4االوفالافألرض

يالةلتورا01

8ول09للى

دول3وشثى

4ول09لمحل7

ولءلمسآ01



نليمتعالىاللهفالثمذاللهاكرشفأخرجتطفل

ايتينولحكوناوالحهارالليهلبينليزادآأاشقففىنووان

نرواألبرالألنورانانفوالشينوالشمهورلألثام

فراهالميلهااسدطانجموأواالألصنرواثارالطانبرفاأل

وليطرحيةنفسكلءالماليخركتعالى4إالوفمالحسحاالله

المآوحركعظائاثمانيناللهوخلقالسقفجوففىالطير

حسحاذية4االفرأىلجنسهطاثلىكللجنسهاحئةنفسكل

قنختعالياللهولحالالألرضوامألواثرواواانموافقال

اراحمكعلىمسلحفاويمونومثالخاوالمبقخابمثمراكصورتنا
الهومصمورتهعلىادمخندفاالرضوات2والسئآرو

أنوموبذيهمءقآثمعنكونإثمفالفرسواتا6وشتهه
علىذلكووضحعيوماوستانونهسةثلثماتمةفخلق4ا

نهسةفىامالالمهخلقمااؤلوأن8ماهدينانباركاهازمنة

يوماسمتينفىالماظقوماهأإقكةانباروهوكاهيرئاواربعان

يوئاثالثينفىالخباتوظقماهاردبهشتانباروهوكاه

ثمفيمممرلذو

اكهالتادكاهارمحهطا



منههأيعرثممنثةعليهماهذاماهاياناخإرهوكاه

بهماذثمنوالألصحدقالعالمذثألرض11أهل

أحدالحلقيشاهدألألتهرشلهبهتجاتأواللهكحه

احملهشىالثمذلكفيةكموجباسقلاوالعنهفينر

هذاملىواضطراتاثتاتشويثروأالروايةفىواظطزيادة

ربذفبدأاساواتظقوتالىتباركالمهمالالباب

شالثمكخابهمنوضمعمغيرفىافآلرضلمحاالس

لهوتجعلونيوتينهفىاألرضسملقبالذىيهفرونمأئت

9دخانوهيالممعآالمطاستوىثمفولهافييةاالأانداذا

فسواهاةثاشفرغناها8آاامظفاأشذأنتمأوقسال
الممئاخلقأنفأخبردحاهاذلكبعدوافألرضقولهالي

السماتسويةفلكانالألرضوتمنمطافآلرضخنققلكان

اممقابنجمرهاكافيوما

طافاماوالتسغضدقتعالى11فالالسماواتصفة

كا35يتاأل8

همميهاألأل051

م003صآلثهـ031ثهثه

م3ةألهألماألثا

م3ةءاألكلمأ2ثالمءطمأاأل41



فوقواتالههطأناكلبىوزعمبعفيىفوقبعضهاانأخبر
اقاحقاللهوفولاطرامنهانهاالماتصقالقتةكهيآاألرش

سانعنوصبهوروىئجيايئاوصادقئخصيصيرذلممايتي

خضراةزمرمنالدنيا3السماظقالهان4ارحمهالفارسى

وسئاهاكالءبيفمافضمةمنالئانيةةالمطوضاقابريموسثاها

ثابأسسماواتسبععدحتئياقوتةمنالثالحمةالعمبماوظق
إنلحالأتهعثهاللهرضىعإسابنعنوزوىوجواهرها

جبلخعنرةمنخضرثاوانماأبيمضأزخامنالدنياالمئما

قيهقدمه11واختلفمكفوفموجالبماأنوروىقاف

صهأضمبهوزعمدحديمنالهمبماجوهرأنبعضهم3فز

يزعممنومنهمالجليدمثلصارحثئبالناروجمدجوهرصثنن
وبارفىصاقيمنبئمرحبىهراهـاهوبضهمنارئجوهرأته

ثيوبعفوتصأبالمآبماثفئخارمنخانهويقولوبعفهم

السماواتيسمونفكآ3الطباثعمننمنخارخاجوهراواه

لولمانماجوهرأئهمنهيعضقدأنثفاتذىاالفالك
الملسوادمنفىاهاالتىألعراضاافباتماكذلكيمن

ال5برقمما



عنهفهههمفصورعلدليلفيهالقدمأواخشالفخضرة

اوإجماعيمنلممااعتقادايرجبالاالسالمأهلوروايات

بالمعجزاتمؤئدقيصافىتبئخبرأوكتابمنتؤشهادة

المعافىفالاألسامىفيوفاقيموبئأنأإاللباهرةال

بالرجاجءالسماأمئةشثهوفدالعلوأجساتمقلالأجسايملخالفل
اهلمنوالالفالسفةمنأحدعنئرؤولملونهجمهةمن

أعاملاكخاب

لةخووآلمالئذبريخقكأن

رووسفنمتظلآنيةضضرآ94

اضنأخسنالغئعولكزجاجة

شخرذأيتواثئمايهئةئوشت

قمذالفأستؤثالذوائبفوق

يترذرئنعابناهالتسا

القعرئدركأنلهاينبنىالشمسالتالىاللهفالالفلكصفة

بضقاليسئحونقنتلطفيالثهاركلسابقيلاللوال

ولأممإنهؤعمونابخومواهلالرحاتدوركذؤرانرينالمف

وليلةيومكلفياوالعممبعةكباالقالمحيطالألظمالفلك

ول05ءوخضرآ

م83طهكالاألألمه



جوفهافىكاالزوسائرالمغربالمطالمشرقمنواحدةورة

الدائوةالرصالهءلالممشىالمشرقالىالمنربمنقدور

مفهاشاسعةاوالثاجمتالفلكهويقولمنومنهمبالعكس

اكثاكبوفيهاالحامخةاألعلىكثرهمولهاالضابطةالألفآلك
خمسمحسيرةءسماالمءسطمنأنالمسلعينروايةوفىالثاتجة

اغدماواسنةمائةنهسمسيرةممماهكآلبايئوماسخةمائة

مسيرةوفلكفلكبيناتالفقارئفرعمتقديرهذافى

أاجراوقادجسعلىالمكخابفىبمروقدسخةاصفنلثة

بعفيرذمنثابعضوبعداألرضانقحلةمنوابعادهااكوكب

وصالعتهاوياالفألكوغظمبهايدورفالئقطرصائطوا

عليمبهالمهاماواالستدارةوالرضااللؤلفىكئتهاالألرض
الهامعنتقصراطلقفوىلألنالوحىفهوحقئاكانلمحإن

وإذقوأصالىحقأأالإلسالأهلفروايةوتخهينئاخززاكانوإن

المسافةفىالبعدأحدهماالتأويلمنوجقثتتححعلثىفصخت

وىالمنصنربالمجبومنإليهالترفىعنجزاوالثانى

حذااةمترأجساثاوالمركبةأجراتاواالفالكالسماوات

ولفىلهمتبر



واختلفمتناهةوالمحصورةعروالحشائطوالقربالئعدفىها

منائهامنهمنزعمتجرماثازعمواينالهالفلكذاتفى

خارجةحامسةطيعةهيبلقوموقالاالربماطإغكب

ونقلياتوالهوالناراخفيفئاتإخوالطالطباخهذهعن

طمانهفوآوزعمنقيلوالالخفيفوالفلكوالمااالرض
واكوكبناطقحىالفلكأنرأئاعندهمماعوقالودم
الىميألريخهالمفبعضكتبفيورأيثالناطقةفساكاال

طائعيناتيناقالتاتعالياللهبقوللهواخالرأىهذا

واألثروبالداللةوالبيانبالعإرةيموبئفوالنطق

وفوقالعردقاالفالكفوقالمسلمونفالالفلكفوقماصفة

االرئالسشفوقيقولمن3ومنعليمبهلهالماالعرش

يوضفلممااإلسالمشحعارمنوهوسديدقوالوهذاوبئعق

وكأاالويلمنوجوفايحتملفوقلألنإنبهنوابالمالكان

واخالسابعةالسبمافيهىفالالوتفالجثةجمىجودقال

منكثهـيرفالئموعدونومارزفكمالسبماوفيوبئمذموله

هحقيقيات
لمهلملاال51031



بعدالعوالمفئليبفىفدتاوفالالجثةأثهالحفسيرهل

انلمحتالفهمعلىالتاسمعأوالثامنواتهالمسقمبملفلكادبهر

عالمفوفصتملمجميعهاخطالنفويىعالماكاالفالكفوق

فوقوتعالىشانهوالبارئالحوالمهذهعلىمسبولالعقل

المسلمإنبعضقولمنفقريبالمسافةأرادوافانكتهذلك

واللهالخقالىافربكانوالغلووالعظمةالرفعةواأرافىوإن

أصحدفأخإرهوفىواحكمأعلم

اطننرفىوزوىاطنرفىءجاكاوالماواتاألفالكفىماصفة

يدخطهالصريلهيقالاكصبةلمجذابيئاالدنياالسبمافيأن

هووقالأبداإليمايودودنالئمتآكالفسبعونتومكل
قالوااليهتصمعدالصاطينأردلأنوزوىالمعصوراليت

بهاللهلمجيىالرجالاخضركنئتآمنبئالعرسقوتحى
والقرانصوجلةعقاللهفمالالذىوهوتإنابينالموقى

جمباتالالسئمافىانالضخاكعن1431أموروى3الذيخرذى

ذلكفتىفإذاسنةكلمعلوتامفدازااللهخلقهتردمن

أماان

8كمالضرل
م03مرممماألممم11ال



1

أتهعثهاللهرضىمسعودابنعنوزيىالقمامةقامص

هذهفسم4االوممنسثةمنيافآلمطراسنةلشمتقال
حولبالمعاصىقومعمالفإذاالقطرهذامننجعلهااألرزاق

ومارزهتكمءالسماوفيبعضهمرفمحدوغيرهمالمذلك
أسوديراطالوافيظتأاللهأنوهبوزعمالمطرأللؤعدون

وروىالفيلامحابوعلىلوطعلىباطجارةارتطالتىفحعا

دكا1114خملقئماإنقالافهصتققتمايبئعناسقابن
أحاطفدالعرشتحتضتالووعرفهالسابعةالألرضتحتبرائنه

لمجحاخيهضربالألخيرالليلئلثبقىفاذاباالفقينجناحاه

اطافقينبينمنفيسمعهاالقدكأوسالملكرئخاجمانفاللمثم
ءالسمافىأنوزوىلمىذلىسرتتإذاآلتاللأنأفترون

الشمسمجارىفيهمكفوففيالسبمادونوفيامكفوفاموتجا

والمجرفولهذلكانبعفهموز3الختسواطوارىوالقر

وفيهإئاقذأتوصنهغالسبعالثاواتفيواحسفالواالمجورت

جميبلججالمعحديثفىوجاساجدأوركعأوقانيملك

تجاةذاوهاعلموالدالهماواتفىالذىفلقايصفة
مه03األالس

همم03صفاكأاأل3



9

حذفىجائزذاكتيهوهالمحلحديثغيرفىاألتجار

فىنحلضاألاوجهغأتعالمماماأنءلمناقدألثاالإلمكان

ليسووزقةاطافةازداددرجةارتفعمافكلالروصانتينحد
قاخاوقدالجتمعالمآراوالوخشمبطنمأهاصا

النسبةانقطحتفقدالألسفلالمالمهذاعنخرجاتهذا

أجقاينزلانفجلالمطرأنكالفونايختلفوالالتسميةفىإلأل

مستنكرفنيرالسماقكمميكأجزانهاطفوهنلطيفةمتفرفة

الترذكذلكالمطءاجزائةصعلىلمجرالسطفييمونأن

ثاخالةعلىالمسلمينثروأالضخاكروايةهذهحوالثلج
صنفىعاالخوانماواطجرالطيرفىوصباروايةكذلئه

فىيمونأنالقدمآمنبهاعةأجازتقدالسبمافىالمالبمة

هننقمونيفااجسامهاللطافةغيرمحسوشهوبهائمسباخالغاهـ
المالممةبصورةأقر

يانفىالىالسمازثئاأإتعالم4الدفالوالمحوماكثاكبصفة

تالىوفالمارديطاقشكلمناوحفظفاكوكبؤيخة

والمجرالبرظالتفىبهادوالابخوبمكمجعلالذىوهو
9فىلحنث01



1

بهرهعقوفالوهدايةوحراسةزينةابخوآفىأنفأخبر

التفسيرأهلمنكثيروفالهالجوارإكتبالخمطأاقمسيافال
السابعةالىفىزحلهفأؤالنةالىخيرةالمسثارةاكوايكأأث

السمآفىالمشترىوالثاتىسيراابموكبإطأوهوالحلبيعةداسبا

صازاطامسةالسعافهالمرجمخواأللثالصخدلهـالسادسة

واطامالطعحازةالرابعةالسمآفىالشمسوالراخالحلبع

فى2عطاروالسادسالطبعرحلبةالثالثةالسمأفىالزهرة

باردنياولالىالسمافىالقروالسالىاللىجهمازجةاثانالسمآ

اتالودسفاكوبرهدهكألسيرااكوكبأسرعوهوعالحلح

صندالطفيقالوالقراالشصكآعنتمتبنمسدووالمرجمخرحسل

زحلنوالنحساوالزهرةالمشترىفالسعدانوممازجونحسالط

شندالممعوداومعنحسالنحوسمععطاردوالممازحجمخوال
والقهرالملكمثلفالشمسوالقهر1الألألااالشعهسوالنثران

والمشترىالسديدالرأىذىكالشعحخوزجللهالوزيرمثل

كالمرأةةهوالامعذبارطىكالثوالمرتخالعادلكالقافثا

اكويبهذهنهكوكبوكلوغطاردكالحاتباطسخا

واحدكلفإنالنيريخاإتاعشراالثىالبروجمنتيتان



9

وسنريدفصلهفىتهأتهالبيصومعنىواحدايتأبثمامن

بيتوالسرطانالشمسبيتفاألسدفيهوشرفهسلطانه

المشترىبيتاواطوتوالقوكطزحلحياوالذنووالجدىالقملى

والجوزالزهرةبيشاوالميزانوالثورالمرتخبيتاوالعقربواطمل

لطقاكتاثاوعونهاللهبمشية2وسئفرعطاردبيتاةاسنوا

أرىشافقالحقأهلقولويوافقيخهايغوماانجوماجصرق
شأنمنووضعوااالشفافبهاكةوااةقدال11

وتنزخاواكهالتالرزاقآىدءاقدارهامنوصحغروامتعاطها

نفسهأثرواستخلقسهعن4اللىعثنهاالتىألمحامأاالىأبواعها

الئرهانتجخذلمحإنأخذوالمىاليهاالقذخلكيفدونهمثابعل

فالالألديانوذوىالياناهلعخدعظيمنقصالعيانورذ

فىجعلالذىتإركشالوالبروحذاتوالسماوبئعقالله

أفلمتعالماوقالئئيراوقراراخايفيهاوجعلبروخاالسمآ

فروحمنلهاوماوزينآهابنيناهاكيف3فوفءالسماالمينظروا

المقبينتهماانفسهموفىاالفاقفىآياتنامشنرالهو
واختالفواألرضالسماواتخلقفىانئعالىوقالالحقاته

ودالالتكثيرةآىخالألالبلألوليآلياتوالنهارالليل



1

التوحيدعلالتخخمأهلمنالمحفقوقدلاسوالقدخمالهرة

فدفا11رأينالماقالوارتحهاوأسنىاءخثلراعتلممابداللة

األتهستزلثغيرشىمنحركتهانئناارفباحنممتلمترخا

ماإلىذلديموقانلزمتحرئحالهركالىكانإن

ذالتغير4لىالركاقوةاطرصدائمفالمساواةازال

حرئحاجمإلنأنيببلجسمايمونأنجمنفلشاثاجة

دحاسدوالبزائلهوإداافليمقوتهانهايةالكاألجام

ائبدعادئاالصاخاطالقأدكنافاقلرواكجفالوا

باطوايقاخدرصاإهرواظاهرةاشيآأبخاناأليثياالمحرك

فاسدوالكراثوالنمايةذاتنحيروفدرةقوةذوأزآلوانه

وحشافاكبيرااعااظالموناولكاوتعالىتإركيموق5وال

نهاتجااسنةاشرثورن5شهرلصضالشعسينزلعشراثنى

ثالألصدثمالسرطانثالجوراثمالثورثاطملفاؤاال

ثملوفىالىثمالجدىثمالقوسثمالعقربثالميزانثمالعمخلة

تمصتىاجمرأوعشرينثمانةعلىمقسرمةاإلروجوهذهاطوت

والماالشرطانيومنرئأللحاآلمنهاكلالقريترلالقمرمنارل

كةوابفافئواوالرةارزرلواالخعةواالقعةواوالذتراقالئريا



بهليسلواوالربافئوالغفروالهيماكوالعؤصرفةوالةالر

8ئقغوسعدالذانموسعدوالتندةوالنعائموالععتولةوالقلب
وبطنالثافىلوفينأصألؤلافىوقرخالألخحةوسعدعودالوسعد

الشمسبقطعهأفمترلوثفثمنزالنمنهاكىجكلأطوت

فذرناهوالقمرتالياللهيقولاشهرافىالقمرويقطعهالسخةق

نارئةندثةالبروجفنهالقديمكالعرخونعادحتىمنازآل

والميزانالجوزاهوآئثةوئلثةوالقوسوالألسدلاط511لمحه

أرضئةونلثةواطوتوالعقوبالسرطانمائيةوثلثةوالدلو

الطعاخهذهمنخلقتانهاوذلكوالجدىوالممنبةالثور

أعنطمهنوابخومالبروجالاالختيارئافعلاإضافةاقواعلم
أرافىماعلموضوعةمسخرةنحلوفةهيانماوالخطلاطظا

كااطباعلىالخلوتجةوالجوامدالسمواتمنهاكسائراللسه

كموسخرتعالىالهنالئرطةوالماهمحرقةالنارخعلت

ا06والمحوكة

دفيمبلع

37وفوع

يمسشرة



1

ابخومفىطزوفىوكفأمرهمسخرالثوابخوئموالقمراررطسق

6وجلعراال4الىالعلم4ويضيفبعضهالمجكىماروايات

حذيفةابووىفهاشوماوابخوموالقمرالشحمىصورةذ

طووالقمرالشهسفالأقهباننىفالهأطآععن

اضعاكالؤفرخوراعفىفرخمائةتسعاوعرض

فالامصامناعظموالشعصمىفرغاالفتحمعفوجدناهلمحسباه

عنوزوينافىسخاعشرانتىفيفرسحأعشراثناامموايكظمو

القمرويصةكاهـنلثالدنامثلاشمساليمعةقمالهأاآلبهره

منمعتقةممباكولمحالأآئهأمقاتلوعنسوااالدنمثل

ماوابخومقمرأواالشمسوظقتقالوائماكالقاديلاما

والكتامنروايةكيرمنالإلسالمأهلقولهذاالعرشنور

كدبالنوطرخمىمحكلكذلىفىالقدمآلواختلفادقخبرص

وأناألرضقعظمهافىمساويةالشمسهـىكانأتمهثمبعض
وعقمرةوعشرينتسفااالرمثلهىمكليهايرياتىالدارة

فىأ3بعفوعنالرجلأقدامتممعةقالأتهميع

كليفلوطوض01

ااهـ



هناعظمالشمسأنهعلمايئالمنوعاثةطىاهاالذىلمقداد

هذاإلمفانظرمرةثمنوذخمرةوشآيئوستهائةاألرض

عيبعقلذوجميزوهلالبينوالحفاوتالظاهراالختالف

واختالفأصمحابهاختالفمنووىمامحروايتهمفىالمسلمين

آتهارسطاطاليسعننحكىالشمسجرمفىلفواواخقولهي

جرمكذلكاطامسيهالعنصرمنالشمسياسجرمءهـىان

نازاالشمسجوهركرىأمديكاناتهءفهافالوعنالفلك

المجرمنلىتفععقلحأجوهراالشمسنءوواماالروافيثينوعن

هنومثهماالمسخنيرةكالخصنرةالشسجرمأنيرعممنثمومن
الفموويعثأالعااعلفىالتىالناراسخارةتقبلكالىجاجهـا

العااعلىفىالىاحداهاثالنأرأيهعلىالشمسفيكونالينا

اليراةسبيلعلىممونالتىوالثانيةنارئةوهىبماالفي

يقولمنومنهمهيقحؤءاليناينعكنىالذىاالنعكاسوالثالثة

المسلمونوائانازالتهبكالنيمكخلارضىالشهسجوهرأن
اروالنارمنيقولمنومفينورمنائماخلقتيقوأونفاثم

ول4المسعرة

8ولكهلال



الشمسشمكلفواختلفواأعام4أاواالمحىفىبفريالنور

الألشكالهذوقىازثمالرواقتايئعننحكالكبواكووالقهر

السفينمةلششكياأنبعحنحهموشإكرظآالحاكاثةك

المساميرفزلةمابخومانمنهمحالثفةولحالنازاةالمعاشالمقثرة

وقالالمريخجمةاإاتأوالفصوصئدالجوهراطنطالمستدة

نحكىالقمرجرملىواختلفواأعاكاإوااقدمامماصوأ

الجوهريقولوالنالطنرستدهـمحابمرالجرمانثمجمفه

وجإلسثلوحفيهيرفىسخصاتجسمالقيوقىكيبفىالنارئ

افحخهةحثروااالزممةوجمههفىلمحاحشاخوصةوأود

ولذلكالشهمميهضومنئقبلآلاصعقعينهأسنزع

الشمهسمنهاضوفأخذجوماككذاالمقابلةفىادسعق

بعنهمعنفحكىكبوكوالقرعخلمنىواختطفواأعلدا4وا
أئهقوموز3منهاأصنرأئهبعضهموعنالشصعثامشلأته

والمنخهةمنهاعنطمالألرشأنالألخرووزعمالألرضمناعخلم
أعظمهوالثابتةاكوكبمنأصعركوكأننرعممنثيمن

مرةوعشرينمائةاربمبرهاوأمرةعشعرسساألرضمن

وللنسفا



3

ولمعئينمرمائهالألرضمنأعظمفالشمساسيارةاوأتا

ونيفامرةوتسعينتسغااألرمملوزخلفلخاونيفاكاةم

والمرجمخوربئاويصفامرةوكانيناحدىرضبخاملمشترىوا

أربعاالألرحلهـهرةوالقونصفامرةأارألرضحلط5

والقمرمرةينوساثخيناألرضشلوغطاردمرةوأرنين

قىواختلفواأعلمواالصهوربعامقىهوثلثينتسعةاالرضمثل

فرعموالقمراشسىافياخحلفواكمااوابهااكوكبأجرام

واالحيةاكوكبياصسارسطاطاؤكانأنواركرتةأتها

االطقةالنفساتفاقعلىيدألفلذالثهقالاالطقةالتفمم

اطدقرممضورصااالاكوكبأنثمبعفوزعماطبواتبتسة

وقالةمالئااآاخرونوزعمالةإأنهانرعممن3ومش
فىنآفوذالمشرقفىتخشأوالقمروالشمسكباكوانقوم

واحدلكةفىوالقصوالشيساكوكبانفوموزعمالمنرب

اكوكبأنالخرميةكتابفىوقرأثنحتلفةأفالكفىال

فذلكالقهرالطوتسئمهااطالقأرفىتنرخوانهاغبوىئم

منالىسفمهاغايتهآاوااكمالفىانتهىاذاحتئالقمرزيادة

اهـأمدذلمالالذصلفىبهذا



3

حغامموكهـاشقافيامآسافىعادثمواشنمرثفوقه اح

ءموةتااشيم3آوأائصالعهلطلمحثءاؤحا4اع صةلعود
سصا

إحمتعاابا11قولطيالىكالكحصأهألآاحاامولااسمححصا
لىرراالاءاإارأفينوراوالتمصرراتجارماثاجمل

الاآلبهارةطأبهفأقحالحثعوأكبأصاحمثبت

كاذاأسا19االطأشاولةاابوالمانودطزالنمهرملءو

لىفوحىالنفنصفايبماأحاصوممالثادفىوأ05قداإعنباب11

أاالجمأاسلىءوحمئطؤوقىالساناالءأونةبضاالألاو

اصااةلياكافربلمحطالأاضرفإل11البمالى8افىاالتجنألاألوا

بإةا9تث11ثإااألإاطلمانهاارلباطواإممشاثارلثهالمطأ

ايخناتيينوكالنقهاثمرفىيملاأنفاوذلىالسأإالما

نرلبطآشرقيتمايوذتكأاأثأءيينا5هطو

آلإسخافىحوم1لوأممشرإمشرقالطوالمهإحمقاداكردبفا

طولممادىيومضروأالسركالنااأبراصثميراولحاعند

الطاوففأدسوعلىماخحاذئاةومنرباهاءلدىابرأس

والاربانداأتهفأخبراكساكئدأانلمايخبىالشيعع

حع60صاحقانةمنزاالمممنألنارممآمايحدارصإن



3

واتسقثاكملقاباذاحثئاضوادازفىتعدوكقهايسختر

امهنمافهوالليلآيهفخوناقولىفىالمفممترنهبعضىفال

أعبمواللهعانوالنةأاا113الزيادةمنبهالقمر
وغيراكوكبوانقضاضءاسوفهماآمرواالشمممطلوعذكر

سالمثهأنالألخبارقوزوىالسماهفىيخعركىتماكذلى

دلمحتبينساجدةفشررضأبخاتقطعحىمرتغرتإذا

أنئوترثمجديدانوزاحسحىفتضودهافتسلباهرشا

يعدوننىفومعلىامحللعالوتقولكذلىثصخالىفتطلعؤجع
مالنوتوسمئةمائةثالثنخسهايحى4الددونمن

7ثذلكوصفراوبيحنتاحمراولنالثعليهاخلعطلحتفاذا

جماتمالنبئوأئشيدطلوءثاعخدااألوائنيرهنئرىما
أملأصةبافولروى

توصديلوئهاىحمرآليلةآخيركلتصبغتممقوال

ذنجذوإماشعآلبةإشاشملهاليفىلخاتطلغفائأب
ص

الشمسالنجومأهلوعندضحذقالهوعلىطعمالبئفقال
ا51نشعميزي

16ذفتأذ



كشةعلىداثرةلألثافومعلىربةوظقومعلىطالعةتزالا

تخسالناسمنثيريندكروقدمستقجمادوزااألرضا

نححارةوالطفةمرغتجادمسخرةالتهاتمالطلوإبأهاالشمس

منواتمثيلفاألويلخوإنغآراهمطاسنبرانمح
العرشتحتجمدتمانحيمثمامالباطةامرشالألنورائه

بالتتمريبفوصفبعضعلالقاعبعضىفضلرثماوكن

اللهوتبجقواخاويعينهءشىصلى4اايينقولنافالن

والشجروالنجوممراواالشمسجمدةوأئاذلكأشهوما

اطلسقوسائروالستاالألرضبهئوصفكاكذلىوغير

لماوتذثيامنهائرادلماانقيادفهوعاقلوالئمميزليسيهالذى

وفدصانهاعلىءثاامخاوقأآلحرقيأوطبعمنعليهوفحت
لصانعهاالمجودعلىاالظروسمليدآلهافاضتعاأفئبلقل

الشمسوىومنسبههىكانتلمااحهـاإودالمجيففأض

ءوتسبيهاجمودهامنيعنكرفاناطقةأحثاواكوكبوالقمر
لألنويطيعبهدمعنئالجعافىفى4الدئحإلثأنئجيزأتأ

اشماهذهرذسبقوقدعريرغيراللهعلىهذا

القرانمعاقكتابفيوالبهيانالخققمىعلىحقاثقهاومعفا



ال

قالكاكونلتمينبهونأنفيشحهآهاإالمالئكةقنخواتا

كلويلااالعبدابنالشاعرأوهوطرفة

ددضتلموناالنتهأعليهدابرماليآلقتاثهاكأتوؤنجة

الخطئةإلمللتحسرخمعنىفالللتأويلمحتمآلاطنركانفإق

ئسةثاخالايمخدآلعلىالشصمياأنوهبوزمصواليهذي
جؤوأكالآلالمالئيمنقتكوةعلىبئتعآققدغروةوفون

فالطاشصياانورنالقمروجمدآلالىالسمابهذدكفي

سدتولومدودجبأطكأذالممواهفيمكفىفتنرجرول

منيعدودحتىاألركاالأفتنأثالمجرذلكهنألشمس

امئمابعينكلقدتعالى4الدألنشكيرهوروىاللهدون

اللهلمألئحةهـمنزكامالوالحامهنارفىفقالتغربحؤ

ءالسماألهلوجههايضىامثعهساأنوقيلاعاماكاحرقت

الىءسيامنهحجلتااثفاشمسواقالوااألرضفاهوظهرها

وهبقالاسقرالدئياسيأالىانحقتإذاحئئتخاراسما
المالال5إالناولأالحالولاثةئا

0616دمد



عنالشمسزالعفيسمتعتهمايةالعحإذنرئاناااأراداذا

األيةئعطمأن4الدأرادوإذاامجراذلكفىالمجلةتلك

غهرفىلألنأثوندالقوككذلىئههاونعت6511بأس

حمأأجماماالألخإرهذهمنءشىعلطداالظأتموضع
حششهءشىعلىطعبةوالنوففوكنخبرأوجمحدقكتاب

ماتيوآالشهسكسفتأثهصلعمالخبئعنوالثابتغ

لخطبلموتهالشمسثاانماكسفتسالنافقالئمابرهيمابحه
لموتيتكسفانالاللهإداتهنايعانوالقهرالشمسإنوفال

اعألةاالفافزعواذالصارأيتمفإذاحياتهوالأحد

ذعمطرخسافاحكعاكماكسمؤساتافىملمفوقوالقدما

ىس7مبوبعفتحتكالالقؤبمسيرالهسكسوفرى3بعضأن

فقىهفيصيربالسفينةالشجيهالشمعجسمالنقالبذلك
ثهوسصاالشمسىيوبعضهماسفلإلىوئحدوتخهفوقالى

وفىاألرضاشايبممناقليمكلئيرةأقازاكوالقمركثيرة
القمكسوفأنبعضهموزعموزمالطومنطقةفعامةكل

اءفلوحلوخس01

يالالفمرالثص



2

وارسطاطاليسافالطنوأقاققويسهفىالذىالقعربانسداد

األرضظلتحصبدخولهااكسوفاتفيرون3منفواطلى

ألناهامقالجفىوالقمرالألرضتحصسالشهكاتاذاوذلك

وبينبحنهنحالجرمهعلىاألرضظألوقعواحدةطريقةفى

وأثاكمسوفالشمسمن50ضثولألنلهالمايئةالشممس

كسوفهاللهلمجعلأنصيرةفيتبرهانخراصفاروفهالشمس

المجلةعنسقوطهكانوإنخهمسشيقايةالألرضإنطل
جملةأنوفولهالسألرضلظتحىلدخولهيةطىروكما

الشمسنورمنالقمرافخاسالمرمقالشمسنورمناحقمرا

بهيعنىعروةوسثونثالثمائةلهالمجلةعلىالشمسوقوالم

هطتاكأوقولهأعلمواللهيئاسواالثلمائةرجاتهوفىإفلكا
فىمسيرهابهايعتىالضبحرامبماالمسئيمناشمسا

التشيمأهلألنمفزلةاألمنزلةمناصحهاوارسدرجاتها
ىذالىالسوادفىواختلفواواحدةءسمافىأئهايختلفونال

أنوروواهلكولدطأثهالمسلىنفروىالقمروجهفىىقي

فأمررالمنالليلألمرفيمنفلمالشمسمحثلالقهركان
السوادمنيرىمافهوفماهعليهجخاحهيمرازخالتتاألالله



صنثمسخغيرالقصرجسمانأديمقريطيسعنوحكىوجي
وزعموجههفىئرىمافلذلكوجإليةوأوفىسطوحفيه

صقيلةعايئاثهقوبموقالبلتهمبمسصنيرمحابانه3بعض

فىالجتالفذاكقابيامااذاالشمسمنضؤهدقبللمرآ

وذلخهشفلهذافىاصألمرواالشمسعايئمنقاللهماوجهه

اسمابىفىجآءكماإئاهاللهوكانالقومزعمكمالوكانأصهأ
فىواختلقواشآبماأوجإلارباأوفيهجمالطلقإهما

قالكماللشإطينرجومهوالمسيونفقالكباكوانقضاض

التعطلأهلإقألحماالنىالروحانثحةاصرراإشكروتفماتعاألالله

معنىفالفيهاوماواكوكبالفلكأثيربئقرونهمأإطادوا
رالصةرأنمنمعالسغيسترقشناسقرانارإلن

أفيلفإنجمروالشياطينالجنمناألرضثةفهوالممماوثة

مثعدالسبماخرسصأنتقعمونموانققىتاكوكبتزل
للشياطينرجوئاكلهليسبراكوانقضاضقيلصققتتمالنبى
ينقفأواهكوالأحدبهيشعرالبههـبهونالذىولعأل

اظالقريطمىد

8لما3حتال



ال

لشياطانعذاتاإليهاالحمهيتهـرنأوالعامنآلاهأكبا

الجاهلئةفىالستاتخرسكانتألملاكفرئسثلوذحد43اإ

نقينالمخنوهـوشارتظغ3صاقداضففماحموالى صا

آلتجترلىالهأبعفاثمعنكطوالحممآررلىجماأابم3

ألالبعضهموزماممانعلهففافهالألثيرمنتسقطاحرارةا
محكماالمجرةفىواختافواثرفاصعاشعسامنطهـغمىلمح

أنهبعفهموعنومحابقفلكائهبعفيهمعنيرخعىافلوج

اثال3بعفوعنبجعفبىثابعفضصلةصناريرةعكوممبخارتااش
عاجهأؤفألكانالشمسرمسأنبعضموعنالعينفىحلى

محثورةؤمئصلبهيريابسئخاليثابالتأتهارشالطاليسوقال
اسابابايعسمةقالمسلينومنالمهبرةابىواالتحىالنار

امهااشريمايسةمناوشهم

كآذلكوغيروالبرقوالرعدواالنداابواررالرياحذكر

ىاكوهوتعاالاللهقالالرياحفىاخظفواالجوفىبعترض

المطربشرىأزثافاخبررحمتهيدىبينبشراالرياحئرسل

311لمحلد

ولظنلوتلوض01



فأخبراتفئثيراحياايرسلالذىطاذكرهعروقال

الوالرياحوارسلناهالمماوفالبالسوشعرهايخماباعةآنماا
اذعايروفىتعالم4اافالاصألرضوااررجرئطقحازثارشاخ

ألثاالاللمحةالرياحضذااأبرفاخالعقيمالرتمعلهمارسنا
بالصجاصرلثأفالأثهصلعمالنىعنوخرحمةوالاللمحةعذالبا

الوىوشيخثابهااالصمثأإتجنوئيومابالدبورعاداوافإك

تنضى4االانرونالممعثوقالالرحمننقسفاتهاالرياحوتخ

ددؤحالغينمنااليترلكاقاااابةصاالرضكدعنبها

الصأرخوالرلحبماعواضقكتضسالرنمونجلهالوامن
فىنحتافوانماواحدةالرصويقالوالذبوراشمالواوالخنوب

نالمشرفينبومضجهاالفبرلهىفالصكاتامنالمهمث

مطلعالىالدركمطلعمناالشحومشرقالصييفصشرق

هشرقبينمانحرجهاوالجنوبيقابلهاوالذئورالذابمشغد
مسقطالمالعدابمسعدمطلعمنالشتامنرباليءالشتا

ةمائوالمناربوثمانوقمائةوالمطالىاايقاحمالواالعقرب

فيداخدآلاكأريممغربوكلرتممطدعكألوثمانون
ذليهصم



س

حركةفيهاال4أحدثفاذانهبعيالهوهىوالريمألرجأاهذه

شيالنارتماانالقمدقاأكثرقوليكنعاواضطرتهئت

منهافيرتفعاصألرضباالشمسمرورمبرلهاأنوطفعونالوإ

مئايابنوإناالمطارماذةنزطحأالنجاركانفاذاالئخار

عفةالشعسمرور4اعلانجائقوهذالرياحماذةكان

بعففىجاوفلطرسياالمحابجعلشآبمااذالإلثارتها

اطسنوزويناشالنارمنوالذبورالجتةمنالصأناألخإر

حرهاحئمفنبالنارافيرالجتممأيخرحالخنوبقالأئه
والمهوهذاتردهائمفنبالجئةقىالنارمنتخرحوالمثيمال

للرجليفالكالاتجعيضامناللالخثةإضاخوإنأعلم
بهيرادياطينالشمنهوولمشيرةالمالئمنهوالفاضل

حرارةأنلمفممونوالمخمونوجملتهمجنسهممنالمالتشيه

الشمالوبردمنهاالشمسفخقربماذةبالدمنلجيئهاالجنوب

لحائاأعلم4واالواحىتلكعنالشمسدلبهههأ
الألرضمندتفحبخازفهىلضإب1واالنداوالمحابالنيوم

اكفتمر

ول4وللياالصلقطبهذ



يم

تعالىاللهفالوقخائاصارضإتومانصارمحائامنهاظملفا

أنؤعموقوالمبجمونمحائيرفخالرياحرشلاالذىالمها

مرورهالمجرارةمحائفتثيركروبطاغئةأفىبمواضثعتمرالشمس

ذلحهاتجاعوالمطرقالواغيئاارصابخارذلكيماثففإذا

تلءشىكلألناالمذرطتنيقطفيقحلركاوانعصارهابخار

الرطوبةضالطتإذالرارةاأدنوذلكالشارمثهثارخيهآاذا

بردابخارذلكفيكثرفاذاهواأفصثرتهااهااأجشقت

فانحدرمآوصثاروانعصرفستكاثفاألرضالىالبرذردهالوا

ولذالئهنداشئىيسيراصنيرائاالمتحإلزذلككاقفإن

ماابرودةكثركثرةأاالسإلىوفىالشتتافى4الألندانجم

عللمجمالذىالبردألنيسيراخفيفاالصاعدابخاركانفإن

اابخاركثراكانوإنحاملماابخارهذصيارشديدافوقمن

البالسعلىالبردأصوانثلخاذلكصارشديئابردوال

فىاالختالفوانماترذاوصارفيفهالذىالماانقبض

ادافإوفوبهالألرضمنالنيممسافةصدلئبرهويهصمره
الخمتيركبفمقىةشىجوانبهعنقنمالتبسرعةلقىقرب

وللذىوا



س

شىفىنعلمالجائزكنمموهذاكآالمطركلىكذطروالق
اسقيابنعنزويخاوفدلمذيئإبطمالألوالللكتابارفىمنه

محائافشحثبرالرياحئرسلوتعالىتباركاأنعنهاللهرضى

فاثابولدهاسئوحاكلمحفكماالرقزكخضهالمطعليهلويخق

11اوإالطوفاناتاماالالموركأاألرضأنوهبيةص

زيدأتهفالمعتىخفإنلطرغربائلاسابنجعلهاجذفى
خالمطلهوذلكفولطكهاكان2وغآظهالسحابكثافةفي

علىالفغةاهلفاكثرترمنفهاجإلمنالمعطمنوئنرل

امحاباوالعبماالتمامنقلاذاكالجعإلاألرضفىالبتزدأن

مناألمحالركاثاأنقوئموقالذلكفىاللمغةأهليختلفال
اسمااناال4ئثقاالواحدةمطرة3إفاالنجارأوأمااألرضبخار

قولهوهووالنباتوالشجرالألرضبهافيضىسثةكلفي

اعلموالمهاأليةمباكاأالسماشهنالونق

ذاتوافزخوفوسوالشفحإنوالصواعقوالبروقالرعودفآتا

لاليمخف

ول5وغلطه

ولاولأل83االصلفىبهذا

واترلنا



ي

امحاببافوتهلضآكالرعدأنإرالألبعففيازلوأ

الراعثايسوقبلدكاالىلجدمنسوقهيحديدمنكذامعه

المحابردزخفصوتهبهصئححمابضالفكالمااإلبل

السحابأنضرا1يثلىاطوفيشرارهوالصواعقمضعهوالبرق

فسالرعدالعجخكبأحسنويصضكاكالمبأحسنيشكفمةتملث

ضقد4ألناألخإرهذهبصخةاعلم4واالصحخكهوالبرقكالمه
ابئأنالخفسيركتابفيروىاالصهرحمهالطبرئجريرافي

فقالوالبرقالرعدعلىيسألهالجلدابئالىكخبرضهعثاس

لمجمدالريعستسحتعالى4االقالالماوالبرقالريمالرعد

يشآمنبهافيصيباعقالصويرسلىخيفتهمنوالمالنحة

قولعنأخبوكماواعقالحوإرسالهالرعدثميحعنفأخبر

هذهفينحتلفونوالقدفاطائعينأتيناقالشاواألرضماواتالع

الشمسانفبموهوارسطاطاليمعندهموأزضاهماأليثيا
فانعقدالرطبانجاروااإلبابخارفأثارتألرفهـاأبامرتاذا

ماحصرهناك51ثعالأالرطبابخارذلكافيفاذايخئا

وحكهالسحابفقرعالسبماتجؤففىاليابسابخارهنفيه

اول09مدال

ا61



منويمونالرعدواالحتكالثالضذمذلكمنفيكونصدعه

تطايريكهالاتمفىوالصواعقإلبرقوالصدعاطرقكذل
حرارةاالحتكاكذلكالىخاباذوذلكالزندشرارمن

فيمابيثاوقدالصواعقلمجدثذلكفعندواليحبرسةهالشمس

الجمادوعلىالروحانيةالضورعلىقيفدالملكاسمأنمضى

ئسثهماأنبعيديرلهؤصعلماواالسخسالماالنقإدجهةمن

اعلمواللهالوجوههذهعلىماكامحالبضذئمأوريخوهوالرعد
السحابفىونيمالذىاالصوتارسطاطالششصهوف

صوتلهفئسمعافارفىيستعملذىالىالرطبباططب

فيالرتماضطرابمنقماللهونيأنوسوزولتعقعة

أهلمقاالتبيننوفقونحنالرعدئسضيهتتاالسحاب

الصادقواطبركخابنامنالثضنجدماالقدماوارآاإلسالم

اراألثمفبئذلكمنشاوجدنافتىصغققتمنبياعن
والقعرالشهسةهاوأضاجمورمثبودالرأىفذالث

ئوزسطعفاذاويمائفهالجؤفيابخاراتجاعفنواكوكب
اافىالجئاالثورذلكعطفالواافيوالقعرالشعس

بالصوت



بخالففوميقولتدوالداراتتلكفترىالبخارذلكلى

اليابسالحخارمنفهىواألعمدةثإنثالوأفاأعلمواللههذا
هنالكتفينحنالقهرفلكمنفقبحثئالجوفىعالاذا

بعضهمثصألالجارذلكفإذاكانالفلثهلمحرممةولجهمت

وفالالذوابةذىواكويوالعمودكالشهابئرىببعف

فقحقوسوائالهحقيقةالالبصرفىلتخذلكأنقوم

يشرقماكمثلالرطبخارالالىالراجعالشعسشاعفن

ذلكمثليعرضوفداطانعلالممرجعثمالمافيالشعاع

بأنذلكتحنأنويمنالسرلالظراذاذجملاربةل
ويفعلثهابينفمالئويقهاويأخذسىالشلمجذواقفثيقف

قزحفوسذلكمنوجداكأصاذاكانحئئمتصألذلال

ذدكوفياسوالئبشالرطوبةقلؤنفرتهوصئهرتهوأئا

أحمرالنارتلكلونكانزطبحطبمناذاكانتفإتماالنار

واطقرةصافئاأصثفرلونهانيابسطبمنكانتوإنكإلزا

كبريمونعثهيمسالذىالجسمفألنالصفرةبعدفيهالى

صكبلالحقيقةتخئلذلكانبعفهموزعمكدورة
ولكهبهفى



يم

عثاسابنأنوزوىمعهتسيرأصألرشاآنيهنتلالععحفينة

وحكىللشجطانقزحقوصويقولققحفومىيقولأنيمرهـن

واللهالغرقمنأمائاالعطوفاقبعدذلكأظهراللهاقهب

اجهتيمنخنتلفينهحينرالتقنافهىالقوبعةوأتااعلم

أثيقالوفالوافيسخطيل5إعصماومنهارثفعفومهائهما

تاافيالرتموففاتفنالهذةوأقاأعاموالهشيطان
الألرضأنوذلسكوجوهظماالزالزلهاوأاألرضوفى

ويتسوتدالشمسيخهافيعملترطجطرلةفإذاالطيعةيابسة

ءالألنداماذةالرطبفالجخاريابسياوبخاررطببخارمنها

فوقالمطاطركةالخارطبعومنارياحامادةاليابسوالبخار

درإنلمثاذاالألرضاضطرتةصأرضتاوصادففئكفإذا

األرضكانصفإنلةزاشوغمنخرجترخوةأرحنئاادفص

نفذادولمجوفهافىالرجمحزيهـا111وئزعزعتضلمةحارية

الذةالزاصةالقأكرعلىخرتجتورنجاوصحذعفشقتهفربخ

جوففىالجخارالحتقانوذلكالشديدوالمموتاالئلةا

عيرفياألرضاتفاوربخضرجأصحابانشقتفعاذاالألر

منكثيرافأضكرقضومياهعيوقعنشقورثماأسفلهاأعالها



مختلقةطومذاآكععكالالزلقاضةةعلفوللقدللألرض

إذاهائولمحأأنأراداذااللهظامناأفيقولونالمسلمونوأتا

تجريكالأليةهذهاللهعلأنجميبوالييستعتآئه

الذزداابولمحطبدمشقبركاالوزناللتاصألوضاالريم

القصمنذوىماأشاأوىالمحأيعاللهانفقال
فاذابهموكلوالماكقافابلنصآلالفيلطأركلأن

العرقلثهخركاناليهاوقىبفوميخسفاناللهأراد

بأمناوليسوااكتابأهلبهةمنإئأليمغأواهوماخفإن

بأنوتعلجمالحلقافهاممنوتقربتشحيهفهوأيدهمفىماعلى
ءتقسهاذاتمنال4افعلمقهكفذلك

والنهاوالشهسخكيبوبةالللالقدئاعمدوالنهارالليلدبهر

غيرلفهخلقانيوالنهارالليليقولونالمسذيئمنكثيرثهاطل

جرمهافيهاكئيرةأشئامساثانرىلألئاقالواوالقمرساتا

8اوضوإلضوالفالحرارةنشاهدوقدحرهاثاومنهاضوومثها

وفدبذائهمنفردمعنىمنهاواحدكلأنعلمفنحرارةبال

يلمحطب

يال05وضو



3

اذاوالنهاليئالهااذاوالقميىوكاهاوالعثممميىتالياللهقال

الشهسسلىالنهاررينالمفيعضقالينشاهااذاواللجآلها

الهظقماأؤلأناكتابأهلروايةوفىاضوفيكسوها

سيكحثمثازاوالثورليألالظلةنجعلثمابينميقثغوالظلةالنور

فىاوأغطشاستققلنحثئالمادخانمنالسجعالسماوات

وليسىوافهاراللحلفحهانجرىهاطوأخرجثاليالدنياالسبما

بالجمإلفأرساهاالألرمقدحاثمنجوموالقرواللثسفيهما

أنسكلىيدلمنهذاكئهالمبخدفامحقبنعئدروىوهكذا

هثالكانتوانشأفيالشهسمنلميستاوالنهارالليل

الليلحرمنالزثارحرعرفحاصسبالشوحرارة71وضالنهارئعلى

يلىهأظلمةمنجممائاظقاللهأنالقمثصيعضفيوروى

غربتفاذاممراهيل4لىيقالحاتقبهوكلالمثمرق

المنرلتاواسخقبلظةاتلكمنقبضةالملكفبضالشمس

ئراسوهواويرساأصابعهجمقلمنالظاهةيخوحيزالفال

ثمظلمةالدنيافطقصكفهيبسطالشفقبفإذاظالشقق
فذلكالمربإلىبالتسجيحالليلةلةفساقنجاحهتشر

ولهـاعلقو



فاذاالميربإلىالشرقمنلمةاتلكتنقلحتىلعيةي

الققهـةههفيسالنشوهبوحكىانقيامةتفاتقلها

فداسوخرزةيعدهفمرإهيللهيقاليلاللققثطأن

وبذلكوجبنإليهاالشمستظرتفاذاالمنربقحلهمندإلها

يعققهاثآبيخرزةلدههراميللهقالالنهاووتاتكأيرت

السوخرزتهالىمذهاشراهيلرأهافاذااتطيعفلمن
فإقأيرتوبذأصكفتطلعالبيفتااطززةالالشسفينظر

ذلكغيركانوإنوصذفنابهامتاحفاهذامنءشىن

وإتمثيلهلالتأوعلىموألفعلمفالله

مهادااالرضنجعلالمتعالياللهفالقهاوماالذرضصفة

ئماوالمفراشاالألرضكمجعلالذىتعاليوقالدااووالجل

مابه1أهكلهأهاصألرضاكمجعلواللهمالمطاللهوقالبني

مهاايمنواعليهاالمقراروالشاطالمهادمعنىفيقوئموقال

ويفكلهااالرضهإةفيالقدمااخخلفوفدفيهاوالتصرف

جهـاتأرجفيالسطحمستويةمحشوطةأتهابعفهمفدبهر

اازعممنهولآلومنوالمممالوالجنوبوالمربوالمشرق

مملههثاماميلص4هالمهلهامكأمهـ



اتهازمحممنوشهمالماثدةأئاكهينةزعمممطومثهمايزسهيئة
القتةعثيئةاكرةبنصفتشيهبعفثهموصالطنلكهيهة

منجانبفىنجموقالاحلرافهاعلىمرتجةيماالهوان

ةاطجريسغلواذآلاكامممهتطحلةهىقوموفعالالذوسطالفلله

السولوألساالزثايةمساإلىاألرضأنوئمقوفالكالعموفى

دورانمنئرىالذىأنقوئموفالالتهايهماالىمدتفع

هيهطوالذىلك11ذورالالذرضذؤرهوانمااكوبر

بهامحيطةالحماوأنكاكرةمسخدهـةاألرضانجماهـيرهم
رضلىأفيابخزلفسالصفرةبالممخةاليضةإحماطةبجاكلمن

لشىاقهاأنيخرالسمابمترلةوجلدهاالواممترلةثاوبياض

كاسثدارةمسخدووةبلالبيضةكاستطالةاصةامشطاهف

الوهمفىرلومهندسوهمفالحهـقاطزطالمسخويةاكرة

بفوقثألنقبولواقألصالوجهالىألذىاألرضوجة

علىكافلاشألرضاوجهعلىوالناسدتالواالصينبارضلنفذ

إفخاشومنهايلهافآثامنكحيهرة3لمجججلقوالمواحشجوالبيفمة
يالغمركجة

ولمثبفوص

هاللمججاض



ناإلمضلىذلكاصازةاعتقاذهالمسلمءكهمحبالذى

ستملوويخرهلثوبومسلءالعثىنشرشعلالبسيطاصألق

فالألرضوازاحاألرضعلىالناسكانفإنمنهيمق11

اطمدولقهتومافوقهاهىكهكيثلبساطقىتههىآفأ

العلوممنءبشى8اإلذراوالأهلهومعاداةقاطمعاندةيثاعا

الاليةوئبتيقطعالديانة4تخئدكاقطوإندابوا

وإععقابهلمطرلخهاطقتنزيلمقأعظملهـلدفيوالنصرة

ماكالجامؤشئقغوةاألرضاأنبعضهموزعمحقهحمبذى
ظقامذىاتعالمطاالمسهلحالاالرضينعددممثصةفىواخخلفوا

ألناالتمثيلهذائاحتهلمحانأاصألرضاوميصاواتنمس
بعفعهاأنجمارالشألبعمضفىفروىواالطباقالعددفىصلثمون

صهنحاوعاممانةخمسمسيرةأرضياكألطيخبعمصرفوق

أرضكلبعضعذوحثئعامهائةخمىمسيرةوأرضأرض

كاصقظباسمأرضكلوشئىةعيآلوهىثآلصحفعلماأهأل

الرابعةالألرضفانبعنهموزعمضاصقباسمجسضاكل
فنالخارأهلجمارالسادسةالألرضوفىالخارأهلحيات

الم9عله



وكسوهبفيفىتظرعليهالإلشرافالىنفسههاز

ممرضةفاثاحطهاففاستوفىالعليهذاوطبقةومقاتل

سبعظقالذىتعالماللهفولفييساربنعطأوشنةممئه
يعلوئوحاثمارضكلةفىالفمئانآالألرضنومماوات

هبأذاعاوليوأحكماعلمواللهابىجمكممحالموابرنوحكم
أقاركثيرةالععراوأنآكحيرةشصسألشموسانالفالسفةقولمت

أنالقدفآوقالتونجومقرافليكلوفىشماقليمفاممآ

علماالاالقاليموافتراقوالمالصقةإلمجاورةكلسبعالألرش
هذاإلىيميلونالمسملمينمنالنظروأهلوالمكابسةالمطابقة

واالرتفاعاالنخفاضعلىسبعالألرضإنأنوىمنومنهمالقول
مشاطقبخمسمقسومةالألرضىبعفهمويقعمالتراقىكذزج
دا1565لةوالمتدوالمسحويةوالجنوبيةاشماليةاطقةاكوهى

مكوياعنفروىكهئتهااألرضمبلغفيواواخخاوالودنمالى

مانهخمسثاأدناهاالالدنياماأفبايئمامسيرةلمحالأثه

أحديسكثهاليسومائحانالمجرذلمحثامنمانضانسنة

وعناطلقساثرفيهوعشرونوماجوجياجوجفيهوثمانون

لمألمدلمون



4

السوداقفلكفرخف3اوأرخعشرونالدنيالمحالفتادة

المجمومثهفرغف3اثمايخةالروموملكفربخألفعشراشخا
بناللهبمدوعنسخفأيفالربومدكفرخصألفثلشة

منثراأالسودانمنبالثنيلبسالمنعرقالعمر

واستدارثهااألرضفطرمقدارطلميوسأخرحوفدالخاسجميع

وثمانونألفصةماالألرضاستدارةفالبالتتريبالمجسحطىفى

ثمانيةويمونميلألفوعشروناربعةوهى8يوساسطافىالف

والنياضىوالفيافيإلوالجالمجارمنفيهابمافرسخآالف

الملكبذدلذلألفثلثةوالميلأميالثلثمةوالفرسخ

واألصمبعأصبعاوثلثونستةأشباروئلثةاشإرنلشسةعوالذ
بعضالىبعضهابطونمفوماتشعيراتخمسالوإحدة

وهىالألرفويخقألحالذدلمانهارصعواالسطاديوممماه
وخمسألفينميآليمونوئالثونوستمائةاصفبةسقطرها

األرضفحشيطفالوثلثافرسخاواربعإنوكسةفرممغماثة

ثا3كال

75كوبرممهسطارا

عيكالعياو

هول09واالسطاربرس



ايالفطوستمايةأألفصأألفوثإلثونواثنانمائهاآى

وحىنهوحفاكانفإنفرسخاوثمانانماوثمانيةألفمائىيمولط

ميأأيفحامنقريباستدالفاقإساكانوإقاالماأوالحتأهاأل

وأثاأعلمفاللهوتنبيمايفخسهكمالمثذلىيىءكاألوإناسقا

علىيقطعالذىاليقيغالعلميوجبفولمجولقتادةقولى
المسامولنفروىألثارأوااجاهوابار11فواختلفوابسهصالف

كاالعمذبالماالممئماميقلوأنفزصكافئاراالبحارقني4اأن

ضراألدفتاهفآسمكفبقذر7ماالمعمنوأزلناقال

المقااصاذلفقذلكشكليرأونهرأورإهزبذمآخوصهل

تلكلمححعطسمهتمعهمتا4ايصثالساعةاتتربتناذا

تخرجأنهاوأربحةأناكتابأهلوزعمالجتةايمافرذهاالمإه

ذمونأنهموذلكلةوحانوحمثوشيحانالفراتخصةاصمن

زتنجقرالقراتأنوزوىاألرضمشارقمنالجتةأن

مناتهممبفقسالاإلزلالبعيرمثلبرتجانةفرمىماوية

جنانمنوكثهاالخلدبحثةهيفليعستصدفواإنذالجصة

االكتخحى

ولفأرسلناهالقدر ها



كلطئمنالةاالستحاالتمنالمياهأنءإالسقدكلوعندضبإلئ

محلىحجانهالمهلحدرةيخرلوضنبتهأشطعمكلآم
ةاماواعاعةاظفةالخكمايممثاماعلىءالشىإصالق

أنعشأهـكمايفحيهأنإلىصاليدصالألذلكثمضنةة

ثهمطاللئاآصهأقومفقعمالجوماملوحةفىواخحلفوا
واواجتذبمفخامراصاباليماحراقطعاحالشصريفألض

الرطوبةمقالألركصقتهما4ينقعهنماتجقآئحهمغفثلفا

رلذاطأجمو11اأنيرعروفابحرافىأنآخرونوزعمفغلنط
ططيالارسطافزعموالجزرالمذفىواختلفوزعافحااكحمحار

ازدادتاشابىالرحركتإذاالشمهسىمنذاحمسكةآءأخأ

سيهالوزعمرالجقعهاكازانقصتوإذاالمطثمحهاكالطالرداح
ثمبعفوزمحمثابسكؤلوالجزرالجرفىالألثاربانصإبالمذأن

منثمنتجمونوالمضويهؤلهارضايخاتحرلثمنذلكالط

وقدذوىصانهبنة41آأمهاروالجقالقربامتالهالمذأنذع

يدهحوفاذاامجارباتألموغركاآلخإيأنإالبععفىا

كالطاعامواآلءذلكغفإنجزررفعهوإذامذالبهحرفى

لم31قيه



ذاهبذهبولويقةحقيفيدالماالىالمصيرمنقأؤعضقاده

المذسبممونالتىالرياحايهمثالتقكذلكأنإلى

يمونحتىالقهرامتالعشدذلكيفعألأواألنهارفىيدويق

أعائم4واالمذهخاهذاناءاصألراواالرواياتبينلؤفيقا

إلإلرضيهفىوالقىوجلعرااءاقالالجبالفىواختلفوا

والجحإلمهاداالألرضىنجعل11تعالىوقالبممتميدانوراسى
ريخهالمفمنفومتالالمجيدوالقرانقتعالموقالأوتاذا

فقالاختلفوائمخضرزمردةمغبالعالممحطجبلأصهأ

بلوقاخوقالزخلتامةمقدارمحماالإلمطمنهأنبعضهم

إليعلمهاالوخالئق3أعواورإةقوموفالعليهئطحقةالسماآ

وإنحكمهاومنةاآلخحذمنورآةمايقولمنومنهم4ا

الألرضىعناالماقىاوهومنهوتطلعفيهتغربالشمس

عنافلوطرخسوحكىزالئلىكواافارسضةبا7القدويسته

الالثتفث

097ال

لولكهعواليم
اللهـول5هـااا1كاسثالثعط51ثاأكه

ولفلوطوض01



4

لصترهافاتاالبتدآفيكانتاألرضيهأنديمقريطيس

المسلمانفولوهذاوئبتتفتكاثفتالرمانحلولعلىوحقها

المإلأنعممنومثهمبالجإلثحضفيهزافىائهلوبعينه

القدماأتاأالذرتحتألاواخحلفووعرودركالاألرضعظام

بهيطوالمااتمااسالألرضأنؤمموقئرهمصاة
ثغالذنالبماايطوالنارالناربهتحعلءالواوااالواا

بهذهمحالثابتةكباكوفاللطدنوفهاحغالسبعإلىالثانحة

يمالمسمخةاألعفطمالفلثافوقهاثمجمرناالقوالألركالتالسماوات

أعاوفوقالعقل1الخفسعاوفوقفسالعالمهفرقثم
هشىكلفوقوهوالشىوراالهليسجاللهبئاإلرممأالعقل

صاصكتبوفيفوقهاكهادطالألرضتحتأنهممذهفعلى

قلتاظتعالماللهأنوزوىعنهاالصدرقيضعأشثاالمعلهينا

لهبطملكااللهفحجىالسفجنةبمفساممفمأكهاكانتالألرض

أخرحثمعاتقهعلماالصرةفوضعالألرضتحتلدثها

06طبيمىطريقرد

78فيها

دااللقيماط



أسألرضيناعلىففدثمبالمفربخرىاأوابالمشرقاحداهمايت

هاالفأهبطفرارلقذمهيمنولمقرتفايممفضبطهاخالى
لمحعلتائمةألفواربعونقرقألفأرشعونلهتةابمنثوزا

1114رئثايهإفدماهضلفلمشامهعلىالملكفدقىقرار

فوضعهاعامألفكذامسيرةغلظهاثةامنخضراأليافوف

مقضارجةاشراوقرونقدماهعيهافاسخقرتالثورامسعل

يهتثقبفىالثورضوامرشانختةتمثاألرنحيطأقحالر

فإذاتفسينيومكليشنفسفهوالجرنختالصخردملكمن

يمنلمولماالالعجرجزوتفسهرذوإذاالجحرمذستح

وسبعسماواتسبعكعقظكهكفااالطفخلققرارالمثورلقوائم

مسمتقركعكييمنلملوثمالورفوائيعاحهفاستقرتارضين

ؤترتعلىاكمكمفوضهحابهموتلهيقالحوئاالمهفخلق

وذلكظهرهوسطفينجمالذىصاحابوالوترااطوت

الممماواتكجقفبسلسلةمزموموهوالعقيمأالريمأعلىاطوبئ

آلأ11بلهوتبخمنااالثاافىااللمابهااأل1ايمدلم4للىلمأل4بم

المألور

6ولوالرلر



4

ذلكافياللعنةعلميهابليسانتهىثمقالمعقودةأإرضإقوا

الدنياايلنفىالذليمنكأعظمظقاااظقمافقالاطوت

عيضهفيبمةعليهاللهفسفطذلثهمنبشىفهياأكليها

ينظرفهوكالشطحةكةعليهسفطاللهأنبعفهموزعمفشغقته

قافجلالياقوتةتلكمناللهأنينثمقمالواااوالهها

منوأنبتواسثانووجهرأسوالسهخضرازمردمنوهو

وزعمراعروقمناهمرأنحتمماالشواهقتافجل

األرضلىمياهمنينصثساتامانياواطوتالثوراالومب

علىرضالفىقالواالقيامةقاممتثماأجوافامشسألتفساذا

منكمكمعلىوالثورثورامسعلىرةوالالصرةءلطوالماإ

الحقيمالريمعلىواطوتاسلرتثرعلىواكعكممتلئدالربل
الالثرىوإلمالئرىعلىوالظلمةالظلمةشجمابفيوالريم

بقولهاللهإثألذلكندماأحديعلمالاطالئقعليانهى

الرىتحتومابينهماومارفيخواالصراتملكلعهتهالى

عتاشعلأتهالالمعلهعحشىعنروىفماوهبوحكى

علمانقطعقالتحخهفاوفيلالواظةفقالالألرضفئ

الألنريل

ا71



ولعهرىفيهويتنافسوقالعواثماقؤلىماصالققفهذهلطما

وتحيزارثهلقدرةوتعظيمادينهفيبصيرةالمرايدءويئااته
لمذوانفياللهعلىظفهافاصحخصفإنظقهجمائبق

تمئحلفهافالفقماصوتقويراكتابأهلاخاتلمنيمن

فتادةعنالرحمنعبدبنشإنروىوقدأعلموالهوتشبيه
جمالستاأأكانضقلقتمالثبئمابيفالهريرةأبىعناطسنعن

فمالوااهذماتدرولطهلهفقالمحابهمعدأقىإذأمحابهفى

الذرضزواياهذهأنءلمواا4أالنبىأقالأعلمورسولهالله
هلقالثمواليدعونهاليشكرونهفومإلياللهايمسو

ناثهاتالطأعلمورسولهاللهنالوانونكمالذفماتدرون

بينكمبمتدرونهلقالمكفوفوقرحمحفوظشفالرفيع

آعامانةنهسمسيرةفالاعلمورسولهاللهقالواوبينها

أعلمورسولهاللهقالواذلكفوقماأتدرونفالئثم
كاتنبينمامثلدئماالاوبانوبينهالعرلثنفرقهقال

فالأعلمورسولهاللهفالواتكمتحماأتدرونقالطثم

قالئمعاممائعةنهسيامسيرةينهمابأخرىأرصئاتحتهافان
مأماهت4عه11هنمهها



علىلهطئمخبلذلتممأثلوبيدهمحثدنفسالدى

فهذاالأليةواإلطنوالظاهرواالخرالأليلهوفرأثمالله

فيهوليسأعلموالهصغإنأالروونكأكحيهربصدقيشهداطنر

النظأهلواضاكذلىوغيروروالثةفروااكهكمحرؤ

تحتأنماطبنآهشافزعمالألرضتفيمانختلفون
واثهوالريموالعلوكالخاراالرتفاعشأنههنجسئاالإلرض
عهدهماإلممحئجغيرنفسهوهواالنحدارمنرضلالماخ

ابووزعماالرتفاعطلببليندرمأليسلألثهتحته

أنآبعضهمولحالعالفةوالمودبالوففهااللهأنيلالهل

شأنهفاطمايعهوئقيعلفخفيجنستينمغمقوجةالألرض

ثمامواحدصذطنحالبوطاشانهوالثقلعودوالعاالرئفاع

اعلم4اواقدافعهمالتكمافئجهةفيالدهابمنصاحته

ثيرىاألرضأنمثهمقوآعمفذلكفيالقدمواختلف

ثمبعوزعمبعفنايمسكبعضهاأناضونوزعمالنهايةماإل

الفلكدوراقأنثمئتواطاللذلكالنهايةخلفىاا1

ويقولنواححهاعجميمن851أمرالمرفىهايمسهاعلي

لدافعهما



يتشفسمامقداراطالمنأالعاضارحأن4رسطاطاليس

فلوكانالعالمأقهذامنئغتقدأنينغىفالذى4العما

يخلمقأنجازفاذااخرنإلىالمكانذلكاصسعاحن

فىالاألرضىقاأنجمبفأئنمفىالاإممانالله

لوجمبيئافضحاأوخألمنأسألرضافيهماولوكانن

فبيانهاطالقدونفمااطلقانربدإلالتنحاسقايمونان

6تلفيماهذابمرسبقوقد

آأياستةفىوالألرضالسماواتسملقالذىهوتعالمافولهرذ

أثإممنأيامستةومقادفيقالانهعثاسابنعنفروى

اطسنعنوزوىاصمدنيااأياممنسضةألفجميمكلاالخرة

شاولوبساعةشولونيااولاأئاممنأثامستةفىقالأته

وآياتطلقهفدرقهارأرادوكنهعينطرفةمنبأسرع
بعدشئاصمفتهاثارلمحورمنونمماتعهلمالئحكعشه

فىظقثفلذلثاايامستةالدئيامذةأنفلوقد3شى

صفي2تنقضىالدنياأناليهودمنطائفشوىوأئامسثة

اهليقولامحقابنفالالسابعةىودعافىسنةالف3ستة

لمامأياليكألي097ينقصما



هه

لهالسبمفرممنهوفرخألحداايوماطلق4ابثداةالتوزي
ااإليتدااالنجيلأهلقولويكرمهشرفهوعظمةلعبادهعيدا

ابحداالمسلمونويقولاألحديومالؤإغوكاناالئنينيوم

الجمعةشثيصئاواالجمعةيومالؤكوكانالسمتارولق

الروايةهذهونينكالمسلعينمنحيرأوأفيهاطلقالتجاع

يعطمونفاثمالمجوسوامااألحديوماطنتهاتداوموأون

وستانئلمانةفىاطلقظقاللهأنونؤوهماالئنينيوم

لقومعيدوهواتأليوممنماكفعمالعلمأهلبعفىوسيغمثيوما

الألرضظقبالذىلخكفروقأئتكمتعالاللهقالاعلموالله

األحدتالالعالمينرثذنكاصةألداداوتجعلويئيثيئفى

فهارثوفيهاوباركفولقامنرواسىفيهاوجعلواالئنين

سبعفقضاهنفولهالطالسائلينسوأأئااربعةفىافواثها

عنكىمةروىوهكذالهعةوااطجثهيومينفياتأوس

وشقاالثنايئويوآاألحديرماألرضاللهظقعئاسابن

االربقآويومءالثلثا3الألقواتوفذراالثحاروغرساالنهار

نالالجهعةوووأاطميسيرمنيهاوماواتالهمطوخلق

اللهعالج
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أبسميطزيدبنشكليئى

لألآلرضوزشثأتيخرؤكانخآليقعةأيابمييحتةقضنى

خووبهاإلىالشمسطلوعلذنمناليرمكاقإذاقلفإق

قدقيلاليومقبلاليومفيخلقبائهالقولوزفكيف

والقهرالشمسلتحلخلقاوالليلالنهارأنالمسلهانفولابتت

اطنلقأيامستوليءشىفىوالقمرالشمسمنليساماوأ

اللهستهماوقدفيهااطلقيظهركانالمقادهـوكئهاالدنياكأتام

فيها3رزملهموفاليوماوالقئثمثهسقوالمةالقيايوم

يوموالقمرالألحديومالشيسخلقاللهألةويقالوعشحابمرة

يوموالمشترىالألبعايوموعطاردالثاليوموايريخاالننين

ئسبنفلذلكالسبتيوموزخلالجمعةجمىموالقهرةاطنميس

3أالألثخينيومورلثالاالشمسالألحديومرثفيقالاليهااألئاما

54هأصعطارداالربعاجمىمورثالمرجمخالثلثايومورثالقمر

يرموربئالقهرةالجهعةيرهورتالمشترىاطمشيوموربئ

قوةلحظمأإخدايوالاألابتعمدالوئسخثزحلتالس
ولأاهئناحه

همأمهههاهثةالكثعنثكعلثهههـامةلمالكأههعها



5

مةواالقعريرساشرعةاالثايئرموالسفروسلطاثاالشعس

لممازجةاالربعايوموالدواالمرحلمكاناثطثايوموالفصد

واليوالمشثرىلهـففهلوطلبهاثجاطوففاواطميسعطارد

قولوفيهالسبتايوموالمعيدالقهرةألجلالجيعةموالفرح

أوافرأالمتأخرينبعض

خفابتأليوئمآليوئمليغتم

يخييذنألبنااألخلوفى

قاكقنمسافرتإناالثنايئوفى

فألثالثاأطجامة3تروإن

يوئافيغغالدوآءئردوإن

خاح4قضاأطعيحملىيوموفى

وكرستزوصماتالجهوفى

آنتربالأذدتإنليضي

ماألخلقفاألرثتبذا

وبألترآبألئجاحشترجع

الإلمآفىشقلثساعاتهففى

رتعآرواللىيوئمآلترلشرب

بالقضأدنياللةوفيه

سآأةآشآلرصالولذالث

بنحضادروىااطلقخلقنلائسذةمغماخكىرذ

ابنعنعكرمةاشطاووسعنديناردبنوكعنزيديم
انههطماكلاكلأثكطامثاكثاصلأكيهـ

هثكلاكلميألكأهاكلميممكةال35هاه401ثاهـأ4لها5اأكهإأ55أ

منهههللهثنل04951ئهكانحأكاالماكمثم

ميمثاكمكععهلهطاوس



5

اللهخلقآفذاةلموسىثفيلفالاعنهاللهرضىعتاس
فأوحىجمإدك7ولمااأتسمعمارلتياموسىفقالالدتيا

ومالثاففعةمنمديةألفعشراربعةخلقمثإفئهإليهالله

حىاحتةيومكلرزفوجعلسطيرالهاوخلقثال3خر

كانفآينعتاكالبنلفقيادن11خلقمثثمذلكافتى

لىاالهـالمانأينلالمآكللفطصكرشه

عاحهالبعأفيبنعلى31عنهذامشلوزوىالريممتن

العكنهماثا

3اسرائيلبخوقالت

إصاااهاإكارنلقسلالماطيهممرالنفي

ضذ

الماول9لهاء4طبما9أ

م3تسهحاما
3تقول

هثانهلوثعاالشانه

انألهاهمموسىيا

51الهلمماطننرائنفىادكاحئالخردلفطثلالخردزذلكمن

ئثمرذقهءاستيفابعدالحلالاتواطزدلتاكمن5ث
امعمثحممثثأثمهالثمنا

97ا5ةمهـح039

ألهـأأاممكألماهمرفوكاشطاووس
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ليسإذاللهعليالىكل5صعمغامضةشىفهذاالسلم

علىأوهاطلقهذامثلااطلقهذافحلكانالذىمائلزى

أألثحهالآأالدنياهذهفثآبعدالدنياثعيدوهلخالفهم
والذلكمنءبشىضلعمنبيهلسانوالعلىكتابهنىئخمرنا

ويخرىليهدمعفغيرابخرفأئاعليهواالسمداللالعقلفوةنما

ولواطكمةوالئبطلالفدرةمنارفيوالفيهوردمايبءجم

3اقبلغدأئهالناكطبعفوزبم7ذلكأضعافن
واللهالآدمومائخاألف9هثىالاابتدااليهئتسبىاذاهذا

كاعنهاللهارئهاأعنهمااللهرضهـط

ول315هذافقال

كلجمرل

ةهـامثل

3م01

يصدت

7لماهههمممعثمهأال3احاايفالاهإبداالااهـ4ولولي3

سالكمأهعافألاطةوالقدرةجميبةءبأشياواردةواالخبار
ذلكااضعاف01أمهمالأللهكماللثكاسولهـفم8مثاللمامع9تاا

ولهننسب

3آدمأومايتاطومايةآدمالف



5

نأتا3قالإليمحذفيوداخل8كويهثقاكأئهاعلم
هتعالياالانفراذتقادداعةويلزمبهاالالقولايسعالالذى

أبماخئم7قديمجوهروالكشريعرمنسابقاقهظعن
يأليالماالفذدمنشيئينبينولوكانشىمنالاالشيأل

صثادقخإرجهةمنإلليصغالاثهإالوالعدداإلحعثاعليه

بهرفليسنهايةالماالىاألبدعلىاطوادثبقاتحبراألت

كونالجئةفىالجتةأهلكوبئهذامنبألمجبالمذةتلك

النارفىالنارأهل

تعالىاللهقاليافالناسواختالفالسدنياولئذةمجر

بهله

نهكابملهمهأثدماااليهانتحت

لمهداللمجا01

ول8يسمعالههيم8كالأيسوخال

ءلم3تااليكم

لمهجاللهجل

2هعأثهثالمأاالال8اثماهثعحت9هـاكمهلمكالمسكلى

ةطهلامهـأكافالشانهءثىمنالاالشياوابداعه

هواالاله

هذ



الدنيامدةأنقومفوعاثإمستةفىوالألرضالسماواتلق

اكعبشوزوىسثةألفمصرلىمكانسنةآالفةسئ

ابوريوىهايامسبةعلمالاأادأياالدنياوضعألاأن

بهةالدنياقالعثاسابنخيرشابنعنالألنصارفىالمقوئم

ممأوأبانمجاهدعننجيهـحابى71لقوروىالألضةكأخمع

سنسةألفنهسينمقدارد7كانيمفىتهالىفولهفيعكرمة

اتدفياخرخهروجااخرهاإلأواالمنالدنياهىقاال

وخبزفىسنةالفوكسوقسنةطامائةائهالدنيا

ماالهاالحبارال1111عنهاللهرفا

أولثاهوللىاش

آفى

3اإطمأالهصبةالفصيومصمحان

المهمنهمااللهرنهما

ييح

7الميومكأفى

أللملقال

اهـااضخبرفىجاهلى

لمهأنجذاللهركهإلبكقال



أربعةالدنيائذةأنمكتابفىأنبفارسالمجوسربذا
أثامعددسمنةالفوسئونسنةألفمائةنكفاؤاالارباع

الشهرأئامعددسنةالفثالثونواالليمفثتوفدالسخة

السنةثهورفىعدهسنهألفعشر7ائنااوااللثةعتوفد

األسئحايامعددسثةاالفديسبةارابحواالهضتوقد
نىجمرهفطولحسالبفيصهالصمانوأهلوللهدفيهاونحن

عنروايةمتابفياووجدثااللهشاإنموضعه

سخلصحلعمالنبئأنعنهاللهرضىهريرةابىصنىوهب

الهرلدوحترلى

لبوسا531أاهاطلم31الموبدأالموبذلنمناعلموهر

3هـالثافىالىخو
الشهورع

الهندثاهمسكماااي

ههـثاالثاوالربم

3يهاثنى

لمهنةمهأثاهايفحا

لمهالرابموالىبم
5للهههـهياهأاالثعالكهـنثاكععمه5هـثالمهح

المهبدتاللهرحمهالبدسقاال
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سغئغذظقهاائه9ربئاخبرفيفقالالدنياخلقتبممذ
الثاسالىرسوالفيهبعشنيالذىاليومإلىسنةالفهما

فيخاماذلكعلمايدذكاأنأاممخابصاحمثزعمثم
خلقاوأثهسنةألفوثمانينخمسةذالمةغتديسيهابلأناطنبر

علىكركئهوهذا7لثبمابماوالألرضلىالساواتخلقمابعد

الدنياأنعلثاذاعلىوماحمهاللميقطعيقومالإنوجهه
منهامكطبماعلمالانوانقضنلانتقاواالمكونةمحذثة

قدانهيقعممنقولالماالنفستطمثنهمميفبقىيمو
أئامهاوعددوأسابيعهاوشهورهااحدنياانيليأحصى

5مند

االمالماماثأوجلفي

يالمعه4لماء4اثااألا

لممايصاوزعم

لمادميخلقانقل
الف9لماي44ول3

2اعلمبغيجهوإتعالىشانهاااوااللهءشاهـالمددمندافي3
افئااجمنام51االولالأئاألبئ1لمأشاخ41اافااااالايغ11هثالاثاأثاالالول23اث

ابهاا

وللقطع
ولت

ييعيي



هذامثليقولوهلونوانيهاودقاثقهاوساعاتهمالياليها

عافل

فىمنفرداائابكتابفيوجدثهىوماالدنياجمر

الدنيايقواونأئهمقومعنفخكلالمدنيافياناساختالف
ومنفيههاوماوالألرشالسمافىهائأجقوجميعيأسرهالعالم

النماوبقاالألربعةالفصولتعاقبنيافىالىيقولوقأئهمقو

قالواأز3قوموعنالدنيابطاتهذابطلفإذاوالتناسل

أنفالومأفوبموعنااليلوظةالهارضؤالدنياان

ايمفوأوعنالدنقييتقفآفإذاغيرالاطنلقهذاالدنيا

هىياالدنفوموعنودعةوجاهومالسلطانالدتياأنيقولون

قالفنالقمانالدنيافوموفالواوالألرضالسبمابينما
فىرعندابتداوهاقالاطلقمنالجنعىهذاهىالدنياأن

األرضينواالسماواتخلقمنالدنمنقعابامابعدوالالنشو

ومناعقبلاطالئقأصمنافمنرذوماةوالمالن

الدنجامن3افبلوجدماعذبأسرهالعالمهذاهوفال

تعالىاللهفالحذيمثحمنابتدافمحذحدفامنكذلك

ول8ذ
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تعاليالوقالغروروباللهيفرنكموالالدنياااطيوةتنربممفال

حياةوالألخرةحياةالدنياأنخإرف3طيوليقذمتليتنىيا

االخرىإلمالبافحةوأضافالقآنولالىاليالفانيةأضافمثم

إخرةأصاخرةوااطناقمنلذنوهادنياالدنياشفيتوإنمالقآبها
يوئاسيفتىأوفابهومافكلةالدنياتفتىأنإلىلتأخرها

فسابغيرهوماكلدنيافهوماكانألمركائئاوالاطلقمن

لحبابهوانصرمشابلمنيقالأثهؤىأالالألخرةمنفهو

دنياهذهبن4فىأاغهوسقطمالىذهبولمندنحاهذهت

ذاهمثفالطهوماإفألممةدنباتسفىلالدنياههلكماتولمن

وافرفنالواكئرىترىالدئوكالصمنننقدنيا4ومثا

عقوعليكتساقالدتياقب

قأيئلإلراكذتيوما

الروالإلىذاكتصيزألض

بالرواالآذنثمكأظف

كحثرةذفىالدتياوأنكاسهادنثةالدنياأنفيلهافاومن

ول8حياة

يالبمالنريز

كملحياذ
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نهديافالهجذثهعلىنفسهفيدتيالهاتععمانفكل

4إيناماكللهدنومكانهلهدنياوأيامهلهدنياوجافه

أأرملبعضهموانشدليلهدتياممأاليبئويسربه

االوئتتهاقيأتتألتى4لدنياذمذكيفذتياأتت

جمثالدنمناألرضأنعمطالبأببنعلىخبرويدلى
ومصلىاللهوحىالجطةالدنيايذئميسهعهلتذى3ال

تعالىفولهالدنيامنالسئماأنويدلإئهأولومتبرتهمالئ

لمخرةامنكاتفاللكخبالمجلكلىالسطنطوىيوتم

نيةغيرظاالخرةألنتطؤ

أناطدثفيزوىآدآنفبلاطلقمنفوصمادبهر

المجادبعدوجدهاوأنعم3ابلفالمهخلقءشىكل

كميلدنيا4أنالولهـم7أكمعماهـه

8منتهاكاومى

ولهـقالحيثالق

ال09للكتاب

نحاهألهاهالسالمعليهدمههمصكمحامعمهـكههثثيمههثععث
كهـماألالهث

ادمقبلكنالحلقمنالىأاللهخلقه



وفداطلقنيهالقانتى4األئامفىقألئةطلق
الجانظتهفياألنفلنفلالمالئحمةظقفيفيلمابهرنا

وظتاكالقخارصملصالمنإلنسانااخلتهوجآلساللهفمال

شالىالمهفالصتققتمالنبئأنوجانارمنمارحمنالجان
داتحةكلخلقواللهثعالىاللهفعالنورمنالمالئكةخلق

بهفانتناإكامماالسبمامنلناونقتعالطوقالمآفىمن

كآمنيهاوأنبتخابمرهبئوفالالحصيدوحمثجتاب

لؤزنالقالجواهرأئهالتفسيرأهلبعضقالموزونشأ

والخارالمامنضلقممنخملقهجميععنحمانهفأخبر

بنمحمدعننافعبنمحمدالوليدشفيبقثةوروى8والطإن

اشثاأربعةمنخفقهاللهظقفالأتهالمكىعامربناللهعد

6إموبنىمامنوالهاثمنارمنوالجاننورمنالمالئكة

االياماضاقاخلقالنه

الههههمثمالمم2أثا13ال3ااثهولثهالال4ولكاعه

8دلقيهةبقحصة

4نةهألمقالى

هلهءوآدآ

ا81



النورمينهالألوالهائمالمالئحةفىانطاعةنجعلطينن

والناواطايئمنلألزثماوالإلنسالجنفيالمعصيةوجعلوالما

األرشفىاللهخلقدقالاتهحوشببنشمهرعنوروينا

انغفاضليفةاألرضفيجاعلائىلهمقالثم5خلضا

فأحرفتهمنازاعليهماللهفارسلتطيعهوإلهنعصثيهفالواصاتعون
7المهيعدونفكانواالألرضبمارةفأمرهمالجنخلمقثم

لهلمجاللهمنجحاوفتلوافعقهـؤاألمدأاهمعليطالحى
عليهمالمالئكةمنصشذاعليهم8فعبصالدمأوسفكوارسف

لمجقائروأطقوهماألرضعنفأجلوهمعرازيلهدهواابلش

أسعنأثاهطهبالتبعكذلكوذريته

لميأثهمهـأالهانهسبا

دولهـاالنهامصنال8ال

قيل

هلم3نحأاهإطسكأفيهاواسكغهم
ليفال

7نمأالهعبادتهحقالى

هعمهـألملمنالله

اعهوحمنرثيساابلعليهموصلجنداالمالنكةهن



6

العبادةعليهثانتفالألرضلىمعهومنابليسوسعكنالمجور

الألرضفىصاعلىالىلهموبئعر114فقالفيهااكثوأحتو

ونحن4الدماةويسقكفيهايفسدمنفيهااتجعلفالواخليفة

وروىتعلمونالماأعلمانىقاللكوتقدسلمجمدكنسئح
7نارمموممنالجنألئاخاقتعالى4االأنةعتاسابنعن

المالنكةمنرسوالإلعهمبعثثم8والمومناكافر3مجعل
الناسومنرسالالمالئمكةهنيصطنىالمهتعالمفولهوذلك

قموهمكفارهمالجنة4بمومنى14الملك4دفقاتلقال1ماهأ

المهءأولطهـثاالهالمالذكةمن

ءدأطهـالأنهـالمههطسثمثطومفارقةالعزلعليهمفصعب
وقالواالمألرف

اسعمصصههـهثنعاسبانهاللهمناالستفهامطريقعلط
هيأهأكهم4الالهـلمحمثهمكماألنسثألهـاس03

هغهمااللهطر

لمهالجان

ألمهلموم01

الوجل

لموكافرالموئن

هـالاللقا

للمنهلمرسل01

هبمولى



لورصئرةابوالحارثاص8ؤصنىغالئموهوابليسثهاأسر

الطاعسةفىةالمالنبينونشأالعهئماإلىبهةالمالن

ابليساليماللهبثففعتوةالألرضفىظقا8وظقوالعإحة

ائ9خلقثماألرششفنمفوهمةالمالئمنجشدفى

امقبالكاناتهبعنهموذعمبهوذريضهيسابلفاشقى
قالواتعالىولهبقواستدثواودآطملهمخلقاألرضفى

عنإاليقولواقلمالدماويسقكفيهاهسدمنمافاتجعل
فئعثهخلقكانائهحوبرنبقمولئااوإحمتخوامعاينة

كنوااممنالثهذهةفقحلوهووسف9لهقال7نجعىاليهم
فتلواوالذينثانسلمنابليسالتىآدآقبلاألرف

هطرث01

8اهـاههللها

اهالهاهاللهتعالىالله

دهأثاهمطلكذ

هجويلجوبايئ

ههخلقاكانواانهم

2يان
هولل3اسمه

ثهالذيناممثالثماقبلاالرفعاصوالذفي
5ألعئ



6

ائهفيلمامعاألرفمنيسابلاجالهموالديئايتبثي
اخرالفونوحآمألفومانخاادمألفادمتجملق

األرشلهقعالتظقلئاآمأنوزوىاآلمينيحروهو

قالخلقتوفدوشمإبىتجدئقىذهتتمابدجئتنىاعيا

أبسيطزيدبنعدئ

7ارجالعورتثأآخروكنخالنقهاياملستةأقضى

فيوقعاطلقلأصأناعلموالشياطينالجنخلقرذ
فئيفالمنخلقؤبهفلطيفمنعيقش

منخلقوماواألخادالجواهرمنوالثواليوالمماتكالجوامد

منخلقوماوالجنةوالمالئكةوالرياحكالهوآطيفاللطم

هامنهاميوسف

فمملهلملةهم9اه4هـ80لم

المةههةمل

هولهالكعةمة8

8لال4شذء

نلهمفردا

3همأههالةهعع4هالهاهـمم4أصههألمثنالمهـياكهياهـ

نعثهـةهكمامهعنن4مثهههـجالرانملعههاللاألعفىبهذا
نهـأفعهايكهـكممهههصهدمعطكلعمالالألملىكمل



7

منهاخفىثتماطيوانكاجناسالمشيالطفيهحابهيفلطيف

فضلانساتاكانالناطقةوالنفسالئمبقوالعقلاطقيىبالروح

منالجانظقأتهتعالمهاللبهروفدبذلكعرهعلى

والرجفالواونارورحماأتهقموئمفزعمنارمنمارح

اضوواوالرجالممنأشتاأربعةمنخلقهيفكملالفحإب

البهنالختلطأالغيرأالمارحأقعلىسثرهموأواطرارة

فنبالشرلوتسويواختطافوسرعةخقةمنفيهمفاالنار

آلجفنوفضيلةخهرمنيخهمنومازيةاكطإعهمبهة

والررتالمحييالتفيأوييموتمالواواخخالفالضو

كاأجسامهمالطافةاطواسقوفالواعناصرهمأجقالخخالف
الوأواالمالئحةفىالعفةذلكفيوالعأآلالمالئكةفاتتة

ذثلممابهئحعمقأفاذاكفاالجنمنوأثحفأغلظ
وأخعثنهألطفهوبالذىفكيفواضطرابحركةبه

مجرىأحدبممنلمجرىطانالشأنصتلقتمالحبئقالوفد
أجسامثاإلىتخلصالتىالعوارضغزلةبإالهواالدم

ذلكوغيروالفرحقواطوالبرداطرمنأنفسثاوتجاشر

ول09أ5ئث



فيوصاهيثافحادئهاأيقيئاونعلمالياوصلتيهفالظم
3االبشرابىاسمسومكاالجنأبىاسماناألخباربعض
ولدهكثرفتخاسوالحومانارمنوزوجئعهسوموخلققالوا

شحسانوالمالثكة3افلالألرضسانالجنوكانت

منانالمسلهينثرأفقالالشياطينفىواختلفواالسبما

منالشيطانانبضهموزعمشيطاتاصارالجنةمنعصى

أمهوالجنأأينثهابليفىاختالفهمبعدفاضةابلحسذرئة
كانمدتهاجنثوفاألبصارعناجتنماكألالمالئكةمن

فيقال041ةأهوالنكارةاطنثوالشيطخةشيطائاأوتاأوص

وللنوسشياطينالجنلعتاةيقالمماشياطيناإلنسلعتاة

فيوجتاشيطانفطنيفخفأوداهيةوكلشطانالسريع

اشاعراقالوفدشيطانهيمالماالسودامملباناطديث
الضنفمنالفقيراسميهمافسثىشيطاثاإتألالفقيرليلةما

الجنممممحنفالائهمجاهدعنوزوىشيطائاوالشذة

ويثرابمهمأالطارواغوطامهمالألرضوأعماقوالمجارالهو

دهفالالجنأباتعالى5الدظقودئافالالشرابرل
الثرىتحتندخلوأئاؤىوالترىالانأتمقفالتتن



قالاعظقلثائمذلكفاعفئئيعودحمثاأن
شياطإننوقالواذلكفأاطتلأتمنئفالتميله

كااروحالهميقمالحفظةالمالئكةوعلىشياطإنلالنمىكما
باطنلقوقئقالفالسفةمنكثيرالمالئكةمنحفظةللناس

افالطنبهرهماذلكفهنتهمصففىضالفواوإنالروحاق

النفوسهىالشياطينأنئمونجطيقابالمعروفآخركثابهفي

وزصكمأعالهالرداكأطثتاألبدانلهذهمالبسةكانتالتى
يعملونهاالتىالألممالفيالنفومىبهذهيسحعينونالمحرةان

أطفىيمونأنوئملوأجازأرادومالهمويظهرونيخيبرام
ضؤرأنبعنهموزعماابسداللطافةغيرمحسوسةوبهاثمعسم

واخمتلقواالروحانيةبالصؤرأفروافدفهولسألدبذاثاقاثمةالعدآ
المؤونةبعضكفواالصفةفي

روىالعلمهإتسالجمعهاوالالعوالمعددمنوصفواارذ

مثهاعالمألفالألرفقىهفالاتهالضخاكجبيرش
يهأثسيهبنالربيعوصكنالبرفىوأربعهائةبالمجرستمائة
ونلثةالمشرقفيوخمسعائمةاالفنثهةطلمألفعشرأرنم

دهمفىوحالىااهلعهـأ



هكداوخمسمائةاف3اوئلثةالمنربفيوخمسهائةأاالف

طالبابىبنعلىعنوزوىهكذاوخمسماثةااالفوثلثة

واحدصكاللهنهاوماالدنياأاآالفثمانيةلفهتسالاثه

بيضاأرضئااطاانقعالانهصلعمالنبىعنحديثوزوى
الذخلقمنخلقاةمملوةيوتاونثلفيهاالشمسمسيرة

عنهيايارسولابليسفأيئقيلعايئطرفةالفهالينضون

ماويخلقأفثئمابليسخلقالفهأنتدرونومافالالقه

أصنافمنئدبهرمامعالروايةبصخةأعلمواللهتعلعونال

وماجوحوياجوجوهاوقلوتاويلومتنمثعكناسثهمئلهالألمع
وحابلساجابلقاتحانئساللتإنالألرضجنبنفىاطافوسائر

وللف01



الثامنلفصل

ولدهوانعتشارادمفىرفي

لالبتدامنكرئلحدائثانرجالنالفصلهذافيالناسأناعلم

قانلباالبتدئقروموضدالعفةخالمعلولبأزلئةقانل

فىركيفئةفىاختلفواالحدقدابابتأقرقنثمصماحعهضذ

4الذبمشتةمنهموفععيأوئنيةمقاالثمرذاواناأؤله
فيالثاظرابالمنأاالحدثإنباتمسئلةكقفلوعونه

إألالمضطرالدللهو3اخذثعلىيدلفالذىالفصلهذا

6بابتدائهالإلفرار

كانوكحاطيواناتلوثدفيالقالسفةاخضالفبمر

فانلهونالالعالمأنأثهأمووونالذينفائااكو

اجقلألقهبعضالىبعضهاشالةمنعدهمالجمانكون
اطيوانأنةفيرىالمسممدوامايثاغورسفهـىكذلكااللم

ول8لى



7

السمكفشورمثلأقشرأييشاهكانوانالرطوبةمنررلؤآ

فانقشربميهواليالجفافالىصارتالمنوقعليهأتتواتا

فيرىديمقرطيسوامايسيرازمائاحياتهاوصارالقشرذاللكاعن

ماأؤلوأنحازجوهرفيلهاشوأنلؤئدتاطيواناتأت

واناطيطولنأنببرىانحباذقليسوافااطرارةأحياها

ءشىبعدءشىكئهاواحدةدفعةاألمراؤلفىأيمنوالنبات

ذلكبعدصارتئممتصملةوالموتلفبماعيرأعفثآكأياكانت

كانثالثكونوقىالخائيلصورةفىنابكونفىمتميلة

الغذكثرةثفواليمباالتجاعراخكونوفىجمضفىبعفحها

بعضهمفعثدنحيعووادماطجواناتفىرفىقوالمبهلةفهذا

وكانالهواثمسانريتوثحدمماالسألرضرطوبةمنلؤلدادمان

عثهوسمقطجمثعليهالقماناقىلغائمكالسهكمشرجلده
يهصثمءشىبعداظهرشئاواثربممالهاصخرلموعند

فىالمحونواختلفتاتأانساتاوصارالقمانمرورعلىوائصهلت

فكقماسنةالفكذاداركذاالفلكانءكرعممنفحهمذلك
اأتمعلىدارأنالياطلقمننوعظهراسحقساهةعلىدار

يالم01



ي

اليثمىالذىاإلنانهذافظهراالعتدالملوأاالستقامة

لئاالسبعةاكوكبأنمزبممنومنهممنهأففعلوالعلأ
لئامالمهائمجثسثاظهراطملمندرجةأؤلفيكفهااتجعت

اجتعتولئاالحاممطنجسياظهرالجوبممندرجةاؤلفيطعتا

منومنهيالنباتمنشجرالثورمندرجةأؤلفىكئها

دارئثمالهانمظهرتقامةاسحعلىدارلثاالفلكأنذعم
والإنساتايمونوكادالفرفىفاظهرذلهـكمناعولعلى

االنسانفأظهالعدلغايةعلىدارثممنهيهأشبهشى

أنالنداكهفرقةفزممهتذلكفىاألممسائخلفوا
واألرشرذالممئماأنالإلنسانظهورمنماكاناتل

فبىلبمنزلةمآهااألرضفقحإتالسبمامطرتوأتهانني

يسهتجبسرعةالفلكثاوأتجلزحمهافىالرجلمتاةالمر

الذىباالنسانالشبيهالتهذابداماأؤليخداودورانهـه

حثئبدورانهالفلكعليهألئثمالممنهىيبروحيستئ
ممايسعىانساتافعمارنععهمحركةوأفادهمنتسهأفلعمن

ثلثمائةفياطلقظقاللهانالفرسكتابوفىترى

لالهـلبوض



ثاالعممااتإرغقاكادأزفةعلىذلكووضعكقااوسئين

وستينخممةفيواألرضيوئاستينفىوالمائاوأربعينخمسة

وسئاهكقاسبايئفياإلنسانوخلقكئانالنينفيوالثإتلىقا

اطيريععليزلولمكوشاهيسئىجحلفىكاقواثهئنمرث

فقتلهثاابليطعنهئمسنةئألينسياحتهفىوكانوالععإدة
اخذتهمنهفصأئالثثالثةوصمارذئهطعنتهمنفسال

ويصونهيأخذهأنالملكذوشثكالمهامروئلثالشياطان
4اأنتشنةسأربعينمحفوظةفصارتالألرضلتهقونلث

النباتذلكوسطفىروظمالريباسهيثاتناإسمنه

رذأحذهماأأالائاالحجاتذلكبورقملتفانصورتان

ميشانهالألننيواسممشهـمنهاالذكرواسممأنثىوالآلخر
اكتالطأهلعثدوحؤاآئممرتةالفرسعندهذيخهومرتبئ

بعدالمحإضعةشهوةفلوههافياالمحهألقىثثمدافامماال4وسانر
الناسنسلوصعاروترالدافماتجااطإةروحفهماأجرىما

ولستون

المبشى

ةول8دشانه
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وغايةولؤشطءابحداهطركاتالفلكانفوفيوقالمنهما

انضئتثمالفوىآئفىوفيماالنإتحركخهابتدامنفظهر

قؤةوالقالواالإلنسانفظهردامواالفايةقؤةالقوتانإلى

الإلنسانأظهرتالىالقوةهذهمنوابلغأتمالفلكفى

الفؤىفيهاجحهعتولذلكمنهعلوأأتمصحورةوال

ومنوالتييزالنطقوفوةكةواطاطممقوفوةالشمافؤةاكأ

إدالألصنرأالعاهوسالواوالعالمثمرةاالنسانفالواهاها

فيهلألنأصإلنسانافيشبيهلهوجدإتألشىالعالمفىيوجدال

اتهاسطقمنطإغوأربعروحههووباطبنجسمههواظاه

يابسةحازة18والصةالألرضطعمغيابسمةباردةفالممتؤأ

حاروالسدمالماطحغمنرطبباردوالحلغمالنارطبعمنا

وشعرهكالجبالوعالمهأصألرشوفىدكاالواغطمنرطب

اومنافذهكاألنهاروعروفهكاألفاليم5واعففااألرضىكنإت
نيراتوفيهبهمحيطالفلكورأسهكالعيونجمرقهومفاوز

ص

نحعخلفةألوانبطنهوفيكالمجروبطنهكالبروظهرهالفلكجموآ

ولهـفدمناو

لما5مفادوو



الدواثيذفيوفيالألرضبطنفيمالخوواطيوانالمياهن

فىكاالنماوفيسهاألرضلنىالمتوئدةكالدواثالمتوتدة

وفيهالسمإعفيكماوالغضبكالهائممنةاواطركةالنإت
والفالوالهالمعرفلهالمدئركالإللهوحيوقهعقله

كانفرقلومجتهعوالالعالمإالانسانمنهكانخعلومتفرق

انسانبالفلأعابرالألوالعالم4إنساناإلأل11لعا11منه

النباتوفىبالقؤةالعاوهوبالفعلإنسانفالإلنسانبالقوة

الهاثموفياسةاطدرجةيبلغلمفلذلئهضعيفامتنن

وفىوأحعمثتتفئفلسذلكذلكمنأفوىامتنن

ححمصغوقعدلمحالواونظامتعديلعلىامتننالإلنسان

العملاخرالفكرةوأيلالفكرةأيلالعملاخرأنمااط

ءالعمافكرةاؤلأثهصغالحاحلاخراإلنسانكانفلتا

اإلتسانتفصيلفيبعفمهموقالالفالسفةكثررأئوهذا

مخالوأظفارهجناحاهيداهفيهفااللمناطواجراوفسمة

لمجاروماشثه80مماورأسهفيائمهولينجالهوقرهثهسهوعياه

ءولةنناهاوليالكا

ولنانللةمول4كاه
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أجنرائهبهيععذحتىخعزانتهويغدتهطواحثهوأضراسه

ئنكراللألتايسيرسهلوهذاكذواإلطنةالظاهرةوأعضاثه

إفاحرفانفيهواكالهالهالممنالعالمهذافىاالنسانظق

كوتهكانأنوائامحالنهوضكوبغيرمننفسههوكانأن

أنوائاويينهمبيثخاالشغصيقطعالسذىومكونيزهغ

سبئوفدالقولهذايرذفمهالحدثفأثريزلأهويهوق

الدعوىهذهفسادعلىيدلماالألؤلالفصلفىةالش

مثلهفياطبرمشاهدةممكقوليسأوجديهففيأاكالبقى
إروأخ4اكتبفيماإلمهفانتححفىرسالةأووخىعنإت

التوزيةأهلىأنقاإبنوروىعلييماللهصلواترسله
علىيسقطهارادلتاصورتهعلىائمألله11ظقأدقفهارسهنيى

النبىأنااطدهذاروىوقدهأامأللمحكهفيهاوماالآلرش

التأويلفىتلفوااخئمصورتهعلى3االلهخلققالصتتتتم
جمبعدققالامحقلمبنءجمرماعلىزيادةةفيوقىأث

وشهـهثابصوليتخاانسائايخلقإللهفالوالألرفاواتاخلق

ماشيةكلآواالنعاوالطيرالمجارثعلىمسلطافيكونعلناوم

وجههفىونفخومحالهصمورتهعلىادمنخلقالألرشعلى



8

الجمعةووموذلكاألرضفياعلىوشطهوةاطنهة

اجصرةبايهودنلىروفالسمحتيوموهوالسابعيومواسترل

واللهفيهنفخثماألرضاعلىصمورهاللهأنآدمظقفىفرعم
مشىوأيمنمنتصمبايمثىادمنابقالامحقابنوروىاعلم
لمسهكةفقالطالمجرإليالخسرتجآإذمشلهحيواناألرضفى

فىبهمايبطشيهدالطيولهالقذمايئعلىيمثىظفارأيتإق

أراهماخلقاتنعتأراكافئالسهكةفقالتأصابعحمسيده

تمثجلوهذاالمجارفعرفييذعنىوالالسبمابئفيذغك

تحريفوالتغييرفهيلمالذىصهاكتابوفيأعلموالله

قرارفىنطقةجعلناهثجطايئنهـلةسمغالإلنسانخلقناقدول

اللهعندعيممىضثلإنبهرهعقوقالواحمدهيعىمكايئ

تعالوقالدجكونكنلهفالثجزابمنادآخققهكمحل

فأخبرطينمنناروخلقتهمغخلقتىيطانالشعنيةح

الماكأاليهضثمثمالترابمنكانأئهادمخلقابتداطعن

تالوتعالمفولهبداللةالطينخالصةسلثمطيتانف

مسخونحمامنصيلصيالمغبشراضالقإذلالئكةرئك

الصاممناالنسانقهفالكاوصلصثالحتاتركثم



تصفيةاالنسانعلىقياالتعالىاللهكانأحوالوهذهالقخار

منهيتوئدكاطينكلجملقلماذلعيتهوإخالصقالطيتته

اليئاتوااألحوالجميعفىجعلهوالالناتتويثبتاطيوإن

حكمتهيدعلموكنلألؤجدهلثمألولوذلكمنهيوتجدكال

3نجقكللنىوابداخكمتهقدزصهإظهارفىوتدبيره

ئقمنةمنبمغققةمنثمنطفةمنتنسلهكايخلقترتيحهأجقا

ءلهوأسرارحكمتسهأنمعافطفةيرغمنخلقهلألتئمشماولو
لوماواألخإرالألحادثمنفيهاوتجاللمحإدعليهامطقعال

واللهالمقمثودالنرضعنوخرجبهااكتابلطاليملفناها

انماائهمففبمتمشلوالقربالمنفيهلمابعضهامن
سثىالضخاكالواألرضأديممنحيفلألئه3اشحتى

والروايةكاضااواسالسادسةالألرضمنخيقاصألئه3ا

وجهجمعمنبضقاللهأنبفمهموزعموأعرفثرأشالألولي
فلذلكئضةهاوأحموأسودهاوطاثحهاسبانجهامناالرض

وروىواحمروأسودفىأبياأللوانتلكعاحأاتمؤتدجا

لمحهفىالغدبفوضعكقهاالمياهادمفىجئعألله11أنبعهم
فىوزوىخينشومهفيوالمتاقافنهفيوالمرعينهفيويالع



أصابهمنلمحرحوأثهاآدمطيثةخئرتعالي4الىاأنبأل
أعلموالله

آدجملقأناللهأرادففماقاسابنفالادمخلقدجمر

خلقهوجميعكخهالئفيبمالعقمهبهتلىويليبتليهلقدرخه

تحمثمافيهلهاكاالمالمخةبهائتلتمثلمألاأؤلوكان

علئمبهأحاطأودعلئوالوثمافهمماواكمحيصالألويمره

حثمواألرضاواتاانثدئممةةالمالنسيخمنهمالله

ماأعلمافئفولهلمءخليفةالألرضفطجاعلافىمال

والفسافىألمعصيةمنهلهميدهاولمومنكمفيكمانأتمتعلمونال
منلىماكافلثعالىاللهوقاالاأالشزاداالمثوسم

كلقعلىتعالىاللهعقمفيايختصموناذاالعلىءبالمالعلي

سويفهفاذاطينمنبشرافالقإنىطالئكةقالادم

المالئحةنحفظتساجدينلهفقعواروحىمنفيهثو

اللهعدؤمنماكانإلطاعتهوأجمواقولهووغواوعده

والثكئروالجقاطسدمنفسهفيماعلىكتفإتهابليس
سمصء

ءحمامنالذبطينمنالألرضأذقةمنادأاللهوخلق

اللكهواسنك



خلقهأعلبمافىوافيفالألمرهوتعظجهالهيهرمةبيدهسنوق
عادحتهاالروخفيهينفغأنلعائايئاربإليهينظروضعهثج

احمىفىالجمعةجمىمخلمهوكاننارتمهمثهولمطصافالكالقخآر

شحافياإلنسانعلىأنىهلتعالىقولهوذلكثهاساعة

امحقبنمحمدفولهذاكفهودامذاشاثيمنلمالدهر

ليسحروففيمنهخولفوقدوالمغازىءالمبتداصعاحب

شرحهاموضحعهذا

اثهالمسلمانمنكثيرقالآمظقفى3اختالفدبهر
خؤازوجتهفهونجلقتاألرشمنخلقكماالألرضفيظقه

وأسكخهاعدنفىالفردوسفعباللهأناالخوزيةنخةوفى

فأزلهبادمالرلثوانطلقطيحةثحرةكلمنفهاوأنبنادم
ثحرةمنلتأوالوفالويضعاهدهليعئرهالفردومى

وقالموتاتموتلظيومكفاوالثمررالفقه

وأخذالنومعليهلقىفسوحيداادميمونأقسنالئعالي

اللهأنالنامىبعقوقالحوآةمنهنجعلأضهـالعهمنلعاض

الىالجئةأنعئاسابنعنوزوىالسمأفياعخلق

ول6التوراةمثيلال



8

أئهاقوليتيقالمسلعينومغواالرضءالهسمابينادماسكنها

الخلدجئةأأيقولمنثمومنتيتأقثجءلالبتداخلقت

فىالجشةواسكنالجعيةيومادمظقنفالواأعلموالله
الصالتايئبايئمامقداراالفيهالمثفاثامنوأخرحاليومذلك

أأسريعفصيدتهفىجهمافيالققهةويهرهذه

الخلقإبتداكنسانيىيا

قاتإةآمنقوئمأخارذ

إللىتارطلبفىتفرعوا

والإلنجياراخؤزيةأردرسوا

يثآ8مايفعلالذىأنآ

إنشآادمضدقأنشأ

ألبفغةيوموذاكمبتديا

أيخناناوزوتجةأسكنه

بةفأغتراألشيطانصؤفى

محنعافيماآلشيطانهماقي

ادئمأبوناالشيخقؤقع
آلجنانمنأعتامالبش

فىول09ال

ألحتيقصدآلقاصدمسألة

قيئآتوأولوعلومأولوا

اراالخمواردوعرفوا

وآلتتزيالالتأويلآوأمحموا

آوأدمتألفدرةلهوتن

حؤاذوتجةمنهوقذ

آلضنغةفيهاكلاذاعتئ

كاناماامرهماينفكان

كتابةفىأقةأبانكا

معاالألرض9ألىمنهاهبطافا4

واسغئدممادآل

ألإلنسانجبقةمنوآلضغف

اول6ألو
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ءألشقآووزثافثقيا

ذتعةينمفتقرايزلولم

وآلعذاباآلسخطصةفا

ألتنالواحمتتشالثم

قاينأفستىإبتاوولدث

ءوألعناذوألنسالما

ءتركيماتتاتهطحفئ

تابامنعلىتؤابواللة

اخنلحؤآ8نينحهقت

عايناماأمرهمنوعايخا

فأخذاخوماعليهألقىآدمخاقلثاتالىاالآناطديثوفى

لمئمنائموادمبيثهماوألممراأليشقههزالعهأفمنضطغا
ودمىطمىفقالجخحهالىرأهاتهـفلتازوجتهلمحلقث

فىإننمممآتماحفظواثاسءابئالفااافسكنوروحى
ارجلاوإن61أاالرجلفىئهاههتلالرضمنتخاالمرة

أحقاللهأنالتوريةوفىالطينفىفخههتهاطينامنخاق

عوثالهاشوحيذاآدميمونأنسنالتالالجتةادم

اكايروايةوفىلديصافىتجآحوآبهماضلقامرأةفي

فءوالطامكةبينوخاممطلىبمانطإنامنآدمظق4الدأن

وجلعقفولهوذلكبهعئصنهائذزىالسنسةاربعين

مدبهوراحايهنلمالدهرمنحيناإلنساناعلىأقىهل

9يةفحكر
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لثااألخبارأهلفالالروحفيهنفخكيففوالمجمر

صلصالوصازثالدهرمنحينعليهوأقى3آطينةالهخلق

الجثمةموائدهنمائدةعلىعثدهمنروخاإليهأرسلكالفخار

فيهالدخولكرةهيكلهوظلةضدخاضنتقالروخرأىفلثا

فدارمنرهفىحالرخفئةكرقاواخرحكرهاادخلفقيل

عينهفضحفيهاطياةروحوجرىنهافجقرأسهفى

لهفقاللفهفىاطهالفوعطساذناهوحمعتلسانهوانطلق

اذملمجهيمأماأؤذبهانفيصكحمكبيهلجأرثه

أاللهأنذلكعندالمالئكةفعلمتلرئهوالخميدالوحيذ

ادمجسدفىتمرالررحوجعلالتالعظميمألمرإياايخطقه
غراوودئاصارطئاإلألمثهءشىعلىيأليزإليهينظروهو

منسهلننالرمنقانتلوثبثثمارسى11سانالفى

لمجوالاإلئسانثوكانتالفولهكوذلى

آماطهظقولقاقالغتمقزمأممةالمالامجودببم

ويتلىليمتاحهمبالمجودالمالئحةاموروحهمنفيهوخ

م3إنكثا3ولول6ألمحكاألولسكاأاليخلق

لظوخللى



د

أمروالبوفيلعإدةمبدةالتحيةعبدةضإلهفىبماابليس

كعافسدواكفمالقبةإليالممعلمينلمجوداليهلتهبالمجود
منوكانواستكبرأبااإبايإلالقراقفيعلينااللهدهف

فقالأجلهمنودباأمرواابذىالمعقفيتلفواواخفرينا

األرضفىذزئتهاعتميانىلهسابقفياللهكاققوم
أنأرادفلثاوطيعوهويعبدوهرزقهمنلواويأعمروهال

فالواضيفةاألرضفيجاعلاقلالثكةقال3ايخلق

بحمدكنسبحونحغاالدولسفكفهايفسدمنفهاأتجعل

أأنهذزئتفيأنتعلمونالماأعاماققاللكونقدش
4أوأوالمنفرةالرحمةفئظهلهفعاغفريعصىوأثه6وأول

فيهنفخفلقاوالقدرةوالجودالفضلفيظهر4رزفهمنصلى

احسهختاحهعنمتائمياتعالياللهقاللتهاطمدفالالروح

المالنحةأموتئوتمخدنىتحمدليكىخلقتكلهذا

انينوحمساللهعبماإبليسأنفوموقالبحمدهلمهبالمجود

فالفلماالجنانفازنالمالئكةبينئدكلوكانسنلأل

ابليسقذلكاستعظمظحفةاألرضفىجاعلإفئوبئعرالله

ولةوزق



إبليسجعلادمطينةاللهخلقظعاوالمعصةاطالفاعتقد

يخاترؤالمالدىاطلتةهذاأزأيتمطالنكةويقولبخايمر
ونأتمرنطيعفقالواصانعونمابطاعتهأمرتمانمالهمضى
عليعهففثلتولثنلألعصيثهعاثفقمللئهةنفممهفيفقال

مننفسهفي8المرأكرماظهرحثئجمودبافأمروالألهلكئه

صاعلاذالالئهـكةقاللئاتالىاللهأزاكلبئوزعيالمعصية

كرآوالمتاأعلمخلفااإ1محعلالنفالواخليفةاألرضفى

لئاتعاليالملهأنبعضهموزعملأل3بالمجودفاتجطوامئاعلميه

مثوأمضلوئمتمسملواأحسنقهخالفىأيمنائمخلق

وجألعراللهلقوللفضيلته5دبالمجودالمالئكفامرت

تقويمأحسنفياالتسانخلقنالقداربحةافسامبعد1اهثأل15

بعضفالوفدعايهمءلهلفضللهبالمجودأمرواوفيحل

منهألتهلإلدمالسودأوجباصدىاهوالروحأنالناس

الشىواألرللالحياةفىواحدنصصكئهااطيواناتأنوزئحم
4ومممابهاالتاكفهاالياكلواواألجساهااصافاشوانماواحد

منفاكانوئقيلخفحفشيئعينميأمجئعفالجوانقالوا

اوالمساكن
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خفييفمنوماكانالترابالىويعوديخلهفائقميل

اإلنسانئطقوهوأبذايفسدالوهوويبقىيصعدفمانه

القدمينوهشىاليذينوطشالألذنايئوحمعاهيتثناوبصر

وهووالرائحةوالطعمذلتاوالىالشئممنكآالمحاسقوأجناس

ماكألبمروالىوالعقلوالوهموالفهموالمعرفةالقلبحفظ

الواوالكيفيةاكهئةفىاطدودوممعاغيرموجودهو

ئحسقواليرىالاويخللحإسطواألجساماصشأإفا
لهبالسبمدأمرواوانماقالواومخسقوجمعكرىيسعوهووال

انالمسئلةهذهحكموكانواسيهبرابئمنفكفراطالالذه
إئباتفيالثاتىهلالفمنهووماهوميبابفييمون

علىداللةأمرهعلىمغاوباإلنسان3نووعالقيالبارئ

وجودحائقوغير4لذإثألالكمالإذاطقةاهذهنولنساد

حدودنسابوربالدفىرجلعناثتوخدباكمالفىالنقص

الخاسعوائميخالفونأمذهـويذهبرنفومإليهمحتحعفارص

المسترسلىكالمضةأياهاهولرمئعندهمامتصحافقصدثه

علممنشىهـجعالىالرجلوكانئخاهالامتعندلما

كمهالحديثو



بناحميئوؤثقبىأنيأنإليالقدماشمذاهبومرفةللة

المذهبهذاعلىهوواذاسرهودفينرهامكتومأبدىثم

وأدجمروصيامصالةكثرةحإموتهتجدطولمعصهجمرىاذا

وهوفقالاصدالنلباإليهيشيريوئاكانأتهعنهحفظتهئما

أأنجصيئبيساأنشدئمعينكفىوأراهىعيفىؤاهالذى

وحيلفيقأمفيهاؤفؤعيهبقيشتألةبوخخت

فالاثهالحشطامىيزيدأبىعنمهثمائخهيعفىشوحذثق

ؤجذتارسطاطاليمىوعنهوأنافاذاسنةسإناالطلبض

فيهبهتوبئكتاليدهوفيالمواضعنضفىمصورةصورة

وعرجملالبارئفمثعفاضاأزؤىوالشراتاأشربكنث

هذامنفريثمدهثالمتصوفةولبعفيماشرببالزيريث

حسنةصحورةرأؤاواذاباطلولقولمنمنهمألنبعحخههوبل
وأنشممدليهذايفعلونالهندأهلنركثاذسضخروا

علىيدلماباطألحالمعروفمنصوربنيئحسالملهعدابن

أأمنسرحالقولهذا

حآكدعدؤفمىيخحىضايرقنيايرسرضت



9

تجقىناباهـإهراوفى

تجفلإليلثاعتذارىإن

غيرىلستأكلبهلةيا

هشىبمل3شىكل

كأوفرطحاوغظم

إلتئإذاآعتمذارىفسا

اقعريفوتسهيلحيدالتبالهاموالمئةالفضلمنعلينالقهوبم

عقلوأئالمسذاهبهذهمثلاليظمننمميزةتقسوأئ

ءيقبوااليممح

على4عرضهيثمالألحمابهفها3اوعئمتعاليدتولهجمر
اعفجلدكطكآلخلقاللهوكانفالواأأئا3المالئكة

وسائروالهائموالوحودقاسثمارواالألشعارؤلمحةالمالنحةوكانت

خاغتولمنخفقلمنيدرونواللتأوالشىاطيوانات

الألرضفيحاعلإفقلهمفالفئماونافعهاأسطوهاوماهذه
شىلالدمآويصفكوناألرضقىيفسدونمنكموبدئألظية

وانهحكمتهمعرفةونويطلجمبرونهوكناللهعلىءوذين

مااعاممافئاللهفقالافسادايمرهتعالىوهويفسدظقاكظق

مجياوإئمافوالمعنالمالئحةجوابلشوهذاتعلمونال

سفمهم01



القولجوابيمونوقدالمستيات4اسمااعأنبأهميث

ويقالاالبمإتعليمقااألسمابرادموعقموحركةوفعالفوتأل
واجتهاداستدالليتعليتميقسولكاقفاتهاطسنوائاتمقايئ
المرادعلىبالألتارفاستدألمستإلئاممعمتطاظقهاذاللهظتها

ادملفففذلكالمالثحةوأكفلتوانبأهاالمسفياتمن

اتهفوئموزعمثاداالجتباشعمالالرتبةشرفواشقعيهم
ممارضهتهاليأعادهمثمةلليالئيعقمهاولمالألسئماادمعتم

اعلموالمهاالتةهذهبظاهريطاقالماتكيفوأصازوا

التأويلاهلاختلفوماالمسثياتتلكجمرفائاواحكم
كفاهشفاهفيهظرمنالقرانمعاقكخابفىسخقصاة

انابليسأبولثامنهاونهروجهالجسة3ادخولدبهر

الجئةوزوجكانتاسكنآمياتعالىالدالالدميسبد

منفتكوناالمحرةهذهوالتقرياشئتيحينذارغمنهاكال

ماالجئسةتلكفيالعبرأهلفولدبهرناوفدالظالمان
اطثمطةاثهاقائلينرةاهذهفىوإضلفواهىوأين

سم

بعضهمعنامحتهابنوروىاطثظلاا1واخراممرمة1111واخر

ولسمآهلذ01



آموانالمخلدالمالئكةبها4ثالتىالشبىةالهـ4ف

أنلوفالجماوالنهاكرامةمنهافماورأىالجئنةدخللتا

الخداقحلمنقاتاهكذلىالشيطانمنه8فاغتثماخإل
يمونااوهلكايئتهوناانااةجملالشهذدعنثاكهاماوقال

يئخلصونظطائاواعوانهشيطاناللهجعلقدةالخالديمن

أعوذفلتعانى4االيقولؤنهميىالوهم3ولفطهيآدمفيإلىبها

الناسصدورفىيوسوسفولىالىالناسملكالناسممرلت

فىمجاوروهوصلعمالئبئأتتخيئبنتصحفيةأوزوى
يضربأنقلكوذلىالعشمآمنساعةعدهثتفتسىاإ

بهافرالبجتالليرذهاصتقة4الرسولفقاماطجابعلينهة

فئةافالياصلعماللهرسولذشاداهاألتصهارمنرجل

راجعوبئإليهوإتاالإثااللهرسوليافقالحيئبنت

مجرىادممنجمجرىالشيطانإنلتالآتاظنالىأظنت

وصولعلىدليلاطبرفهذاكفتتظنأأنخعثييمثالدأ

كمهـولممكألمملعههصلاللىفىبهذا

هلفاعتم

كهىول4كلألههاالصلفىبهذا



يروغوالبرداطرمنأصألعراضاكوصولاإلنسانإلىلشيطان

ولمجانبكثيرةمراجعاتاكخابوأهلالئعمثاصوزعمذلك
الألرضواثعلىنفسهعرضالجيعواناعقحةاهذدفى

ادمابنمنامنعكوقالاطيةكئمحئئلمثذااللى7ا

ناتيهابينأوؤثافىنجعقتهالجئةادظتنىانذئتىفىوانت

منافكأالجمةوخقانالدواثأحسنمناطيةوكانت

ابنقالافتحناحثئ8ةئنوحة9ماعلبناحوفيلهافي

فالوجدتموهاحيصوافستلوهافيهاالهعدؤذثةاخفرواعتاس

فيتعالىاالقةوفمااالتةجميعامنهااضطوافاناقعالىالله

تعالىاللهفالويرهغروايةزإدةعنأماكأصيايةقرانا

وهدىعايهفخابرتجهاجتمباهثفغوىربئادموعصثما

فدرواياترئهكاماتمن6لقىومالؤبتهفةصفىءو

اطسنعنزوىماذلكوأحسنالمعاليكحابفىبمرتها
كهأى8

8كميفكتمها

يعليا

لولهثلاألثمفىبهذا

يلمتى



وؤحمناتغفردالموانأنفسناةلثارئنافولهأتهاللهحمه

الحاسربنمنلنكوفئ

وتعالمالمهاقاالعغظهرآدممنالذزيةاخذجمر

علىهدهموأأذذئتهمفىرهممنادآبتىمنرئكأخذ
هذاأخذانوونالنظأهلبلىقالوابرئكمألستأنفسهم

با4منفليسعقوالمواشماممبلوعندآدمبتىمنالميثاق
14وألنضحذثنحلوقبأئهعليهساطعةالشهادةوتلكإل

فأهل20اوإثاهإلحدائهاالعبادةمنهقفالما

واحدظهرمنالذزئةاخرجانهرواياتفيهورونأسألخإرا

قالوابربهمالستفقالينطقونولسائاوعقأللنهتااليموجعل

عليهيةالمالئوأشهدأنفسهمعلىثمهدهمفاناشيبلى

ظهرهمنالذزثةاخذاينهولألواختلفصحلحهفىوأعادهم

ظهرهمسحأتهاكلبئنقعمالقيامةيرآالىمولوفىهوومن

فدألفئتذبئمنهاتفىأأشئاوهذهوطائفمكةبين
فىالماكخابفيحئهاوفيتها

كمالتهمذرزا

7منه01



رأن3نهأناعلموذزيته3افيالناسإختالفهي
ابتألفىيقللمالعفةمعالمعاولبقذهولمحالالعالمختث

لةاسبعدلةاستصهوحدوثهوائمااطلقمنشى

منالنسلوجوداستعظموإثهمالفرسوأقانهايةالماالمط
وسئوهاوأنثىذصكراالمبادىفيفوضعوااتىدونقتر

انؤعمونأثمالهندأهلبعفيهعنوخكىوميشانهميشى
ومنالمشعالناحةفيفخناسلهارشاعدهممنخرجآدم

القسنرئاللهعدبنعلىعنوخكىناوشيسمصيهتنالقدمآ

بايلأهلمناعيلسوفابوداسفعنالؤاناتكخابفي

الىالهاليمقواستزلصارواألباألدوارلئاكانالعتيقة

الشينهذهفنحفياننحكىسةألفوسئونثالثمائةهي

اخمنوخوهواأليلهرمسوانذلكنحذرهمالطوفانيقطع

يسكنوكالنطريللىمان3اقبلكانصتققتمالنبئادريس
وحؤلربةاالمحظإلىانالسوبمالدالمتصلالألعلىالمثعيد

لفنبوداسفانؤبمفهذاالرقمنوأنقذهمإليهالناس
يذهبهذاوإلىطويلبزمان3آفبلكانوهرممىهرمس

ال05سفىالود

0211



منوميشانهميشىانزعواوالقرسواحدهغيرادمورىن

وماهذااناألمراوجملةمنهماماففهذاذؤركجومرث

شكانماذلكمنواألصغاخإركتهالمسلعونوونههـ

رسولهمنآمنهوالاللهكتابمنأصدقوالصادقاامين

هوللوبعضالمحذثاتءابتدامنالعقلفيوالبسدصتققتم
معاإلىالقضةهذهتأويليجرونبالإلسالمالمستترةالمحدئة

يخرحكيفبأنالعقولاضيغقافيستغعروناصإطادااليىئوقي

جمفدظهاتنالجتةمنيخرحكيفاألرضمنحيوان

نولتمشبمةعنئهىولتمالجحئةفىإليهالشيطاقظص
زذدثبالككهأالعاضذثمسألةفإذاكانتتمويتمكذا
وبراهينبيحةجالتوهاتهدهمنعليكاوردماص
تلكأنوألالبتالجرةاعنالنهىأنوالجوابأللكأنئرة

لخلوصالإلنسانالىالشيطانظوصوأنخلدبداريمنلم

وائاكعيائاالجوانكتولداألرضمنظقهواناألعراض

أوجدالذىهوفاثهااللضاصهـوونهتمابشىواالتجاج

الثمتةواالطعنإلمللسجيلإلمحدا

ولوجملت



فالصلعمالشبئعنزويثاوفائهوخبر3آصورةكر
ذراغاكحثرستينحوقالضلةكاطويالكانادمأباانسأ

عورتهبدتاطنطةلالمانوانالعورةموارىالشغر

ونادابناصيتهفأخذتثحرةفخلفتهالجئمةهنهازبانخرج

منكحياولكنرلياالقال3آيامىزاأيرازئه
بعثالوفاةحضرتهفلماأشألرضاالالىاللهفأهبطه

ابهنعناطسنعنامحقابنرواهالجئةميأوكفعهبخموطه

الستماتمهمتهنتهامتهأنليلماوأثاصققتمالثبئعن
قشكوةانحشاةأذونيمحكانواالمالئيكةوأنالقعذلثهفن

ستايئالىمنهطأطعاهمزةمرهجبرئيلفبثتعالىاللهالط

ستايئطولئبهرونالمسلمينمنكثيريعتمدثمافليسذراظ

ألناخروجهعلىنتأؤلأنإالااللثمالعادةعنلحزوجهذراغا
فهواظفكوماالسثمامنفهواألرضوجهعن8تصثاعدما

وزعمءخالسدفىالرطوبةمناألطئاعندوالصلعءالعمما

رلدالميةنتتوانماأمردالبرثةأجملنآدمأنوهب

ايالمنخشايتادون

كثمهـمثاهـكتصافي



اشتهىاخئفيترلئاامأناقئعنوهبوروىبعدهن

فتلقاهمليطلبوهيوهفانطقالجئةقطفمنقطفا

فقبضوااليهفانحهوافقدكفيتموهارجعوافقالثالمالئحة

ةوالمالنجبرايلعليهلىوصكقنوهوحتطوهوغسلى4ر

فيتكمشئهذهوفالواودفنوهةالمالنظفوبثوظفه
أعلمواللهالروايةهكذاادمبنىياموتابم

بالثهذاأناعلموالموتواطياةوالنفسالروحجمر

منذكروأناواالختالف8الخئطكميرمسخنلقمستصعب

الروحقلالروحعنيسألونكتعالىاللهفالقزكاطمقةصلى

اطؤضءناطنلقحبالخاويلأهلبعضفالرفيأمرمن

وغسواهثم3ابنىفىوفعالعليهأحذائطلحولمفيه

وفالروححاهففيهانامريمفىوقالروحهمنفيسه

نزلئعاليوفالأمرنامنروخاإلكاوحيناكدلكتعالى

فيهاوالروحالمالئحة4تنرثاليوفالاألمينالروخبه

حتصر01

ول09ب01

لمال109درؤ

8طلع



فىالمنفوخالروحومعتىالقرآنمنموضعغيرفيالروحذكر

وكلبلصتققغالنبئإليايخىالروحمعفماغيرمريم
يقولوفالواطياةالموتظقالذىوقالحدةعلىمعنى

اطيوانلهىاألخرةالدارانوقالطياتىفذستليتنىيا

تحسبمانوالثعالىوفالوالولصثالدنجااطياةاوقال

والفرقربرثمعنداحعابلأممائااللهلسسبفيفتاواالذيهنى

فىاتجححاوإنماظاهربثيةخرةا1وحياةالمدنياجاهيايئ

راضيةرئكإلىارجعىالمطمئثةسفسالائتهاياالواللففل

يانفممقتقولأنالنفسفولعنيةءالوقمرضتة

أكامأثأتعالىوفالالألصول4انجبفيفرطثماعألحسرتا

موتهاحينالألنفسيتوفااللهتالىولمحالسواهاومايثماوذف

النفسوثىوقالوبالدألئارةالنفسانوفالالألية

هواهاعنالنفسبنهىاخراشتاهاهناافاثتالوىاش

فىاياتثاسنريهموقالتبصرونأفالأنفسكموفيوهال

أتفمعكمتقخاونهولالأأنتمأبخوفالانفسهموفياساتاقا

لحيسولىبلوقالأنفسكمفيثنتيأأووفال

كلهفالبعت



الدىوهووفالواطياةالروحعنبمثلهايخبرامرانفسكم

فقالوقالموتهاحإنألنفمعثااايحهقاللهوفالويميصى

الموتمالثماولمحابميفلوقالأحياهمثممودؤاالمهم

وفالعاممانةااصه1فأماتهوقالبمملؤالدى

فيفتلواالدفينتحسثوالأوقاللحأحيابمامواتاكختم

االمحمداووقالمرعنمدأحهآلبلواتااالهسحل

انقلبشمفتلأوماتأفإنالرسلفحبهمنلحتمترسول

أموائاالشهدتسميةعغثىهابعدبالموتفوصفهأعقابممعلى

كمعلوجروحهمنفيهونفخسواهثماطوامقدبمفىالهو
واالفئدةواالبصارالسمع

الرحيمعدحذثناالبابهذافىالألخباردقماجآبمر
فالدحدننافتيةعنالسرلالغثاسحدنخاالمروزئاحمدابن

قالاللهعبدعناألحوصأبطعيالمجرئاعن4ا1عبدافي

مثهاتثماكروماائتلفمنهاتارففمامجثدةجنوداألردل

ابعنشابتأبىبئحبيمبصكنثورىالسفيانوزوىاختلف

عنمجاهدعنبشرأبىعنهيثموروىمثلهعلعنيلالطف

ولثهالله8كلعدأألمعهثامهأه



09

الهخلقمنوظقاللهأمرمنأمراألرللقالعثاسافي

ومعهاالملكالسيمامنينزلوماامبنيعمورةعلىصورهم

الروحفالجماهدكهمسلمعنالورئوروىالروحمنواحد
الئكةوليسواوسءوروأرجلأيلولهيويشربونلوبئيأ

نجهاسمعيلعنالثورئوىوالمالثكةعلىحفظةأثهيوزوى

وليسواأنامىاثونيشتاالألرللفاللحصأبىعنضالدابى

صلتتمالنىانفالمةابىعناتوبعنالئورئوروىبناس
عينيهثخوصالىئرواألمالمبرائعبهخرجاذاالروحانفال

ارولفالاتهضتقعتالثبئعنشديمبنصفوانحديثوفي
طعامهالونياالجئةحجراتمنحجراتفيالمومثايئ

ماإتنارئناويقواونئإبهامنويلحشونشرابهاأمننوأيشر

خراتمأصراتفياكفاروأرللاخوإنخابناواطقوعدثنا

منويبسونشرابهامنشربونويطعامهامنلونيأالنار

اخواننابنا8لخقوالوعدتناماتهحاترالارنويقونياما

اللهعدشمسروقعنمرةبناللهعدعناألعمشياوروى

بلأامواالهسبيلفياقخالذيخهتحسانأوالتعالىقولهفي

ول05الروعهالللض



09

ففثلهمناللهاتاهمجماحينفزقونمرعداأحي

معليهخوفالأنخلفهيامنملجقوالمبالذينويعمهعمشرون

الجئةفىتسرحطرفىاشهدااالأفالقينونوالهم

فاطلعفالقبالعرمعفقةفناديلإلىوتأوىشأللتكيف
دكوهفازيشائستريدونهلفقالاطالعهربكعليهم

نسرحالجئةفيونحنثستريدوماذارتنافالوا41هكل15

دأتيفقاالذلكمثللهمفقالعليهمفاطلعنشألحيث
سبيلكفىفنقتلالدنياإلمؤجعحتئأجسادنافىارواحنا

فىألرولأافىبهرصلعمالخبئأنجابرحدثوفىأضرىمرة
علىأمسكواحىوتمراطتالونيأهممعروربئءالبرابيت

خقرطيرفيوقالاطيوزخقثرالمؤمنايئأرللقالالطمام

لئةافيويتعارفونويشربوناونيأالجئةمنخخرفي

طويلةفضةودبهرالنارمنحخرفىوأرواحالدنعافيخعارفونكا

أردلاققالصنققماللهرسولانمالمكدتكعصوروى
بنمالكوروىالجخةبشجريعققخضرطيورفىالمومثين

انمالكفيكعصبنالرحمنعبدعنشهابابنعنأتسى

ولخضرا



01

الجثةمحرفىتعتتهطائرالمؤمننفسإنماقالصلعمالنبئ

بناللهعدوعنيحبثهيوتمجسدهإلأتعالىامرتجمهاحى

ززورالقجمعوهوكالزرازيرطيرفيالمونايئارواحانعمر

قالالفارسىسلمانوعنالجتةرلحمنئرزفونيتعارفون

اختللنلسواهكانومااثخلفألكانفامجتدهجنوداألرواح

أحدليسانهنحذثئالمحالبرعنالربيرالىأأوعن

فىألللهىإنماالقياهمةيىأفللمجسدهوالجتةاالريدخل

القبورفىمنوبعثغوساكرؤحتفإذاخايئويمجفبإن

عقاممدبئأأوعنوالنارالجثةالىوالألجساداألرلارتص

فماموننشعتعاليفولهفىرضهعئاسابنعغصالحأبى

بغخيثمةعلىوقرىالشارمنطيرشودفيقالونشهال

سفيانعنالالبنالجتارعبدثعنباطرابلسأالقرشىسإلن

عليهعلىشالطفيلابعنالفراتبنفراتعنالثورى

يقاللمجفرموتووادالألحقافوادىواديينئشيرلتالالسلم

بنأبانعنسقإقوروقاكفارحأرإلهيأوىبرهوتاصه

أروحكائماحشرتبرهوتفيبثتالرصلعنغفلب

ول09لثىلمم01يكعند



01

اهلمنرجلنحذنقفالدومهيافؤتيايقولونوهماالس

وزوىاكعفارأرواحعلىأالموكلأالمقكهودوتأناكتاب

التفإلسببيتتجخمعالمومثينأرواحفالأثهأمامهأبىعن

أتنادىفقيلالقديبافيتدليفحآلصقققهاللهرسولنادىوفد

وكننهمياعمفيستمأنتماضاختفوافقالفوضاف
ميتاالمومنغظمكممهصيلحموقاللمجيبموفيأنيقدرونال

مانازيهمفىالمسلماقشالمتواؤةواألنجارحتاككسره
الىبروحهاللهخلقدقالواكافرمنفتلقعاأن

ووحهصهاخسلقدقاالموميطنمئشهسداكفماالثار

رسولأنرضهاتعثطعنعئاسعنأبانوروىالجتةإلي

كاننفبأفاربممعلىتعرشاعماكيانقالمصالله
المومنروحوتلقىكرهوهشراكانوإنبهاستمبشرواخيرا

خرنجفقديستريححئئصاحبكمادكوافيقولالمومنينارو3
فعقثمانالنزهلايقولونثمشديدربمن

إنفالفإنفالشةنصكسخصهلفالنبرهلفالنة

أنافقولونعليكمقذمأتامتبلىأهكلكهأماتفذاك

األثمفبسمتالهاويةأئهالىبهفمبراجوناليهواتالله



عنديصاربنكروعنعييتةابنوروى4المرئيةبئسمت

أتاهمفإذااألخباريتوكفونالقبررأهلقالعميربنعبيد

يأتكماوأفيقولفالنةفعلصومانفالفعلمايقولونالميت
وفيسبيلخاربهشلكراجعونإليهوائالذائافيقواون

يوممسيرةعلىليخلفوناألرواحانكربنالمهعدرواية

يغئققضاألمالانوروىقطصاحبهأحلفمرأىوما

األقاربعلىالجمعةيوأويعرضوناللهعلاطميسويوماالثنين

أبىعنمامبنزيدوروىموتاآتخترواوالاللهفاثقوا

فقالستمهريرةابوفسقالبقبرلهوصاحعثهومرأتههريرة

الدنمفىراكنانيرةهابوفقالتجرعلىاتسلمالرجل

يسمعزالالالمؤمنابنوروىالألنييعرفكفانهفطيؤا

فقالباتبقمحصتققتمالنبئومرئطينلممافبرهفياناال

بمماللهشانوائامومنينفوميارفىافلعليكمالسملم
منماتمنأؤلوهو9مظعونبنغماندينولثاالحقوبئ

ءبشىمنها3تخلئسولمضجتصلعمفسالبالمديخةالمهاجرين

ثدللرلئههـهاهسلألثاههـصلافىبهذاا

7مطونالدتلتس



الىبشكواهابتدىولتاثميعنالمنيخاطبانعليهصازما

بايئقامحئها4نويهبةأبخالليلمنخرحادفبض

أجحممافمهاجمتمما3ملتفنعفقالالقبورالاتيظفر
جماهدروابةوفىالمظلمالليلكقطعالنيناتبلضعليهالناس

اللهسبجلفىفشلواينالهـوالتحسإنعتاكطابئش

ءاشهدااأرواحقالالأليةزفوبئهـرهمعنداةأحبلأموائا
هامامنويشربونكارهامنطونيأآلث14نهربارقعلى

عدشاكياوماالذخحإركفاوهذهفيهاوليسواارواويستنشقون

االستقإلطاأإالاموجوثةواليومالخلوفةغيرالجثةمميىمن

فيهايتغمجتةالألرفىالةدثأنئحيزمنوهنهيبدفيما
للقائإلنحخةاكوهىالثسارككذلىالموعودةالجتةغير

اطالهفىوالناراذءبوجود

أحوالعلداللةوالىوالنكهالقرانفيجاماجمر

كلالموبهة

لمأل8افئطفر

يخكم

هامايا



01

قالصفاوالمالثكةالروحيقويوتمتعالماا1قالاألرلل

منثرأظقهموفيلاشألرولانخؤواطلقهواطمممن

ويوأوعشئاغدؤاعليهائعرضونالنارتعالىاللهفاالالمالنكة

أرواحهمأنأفأخبرالعذاباشذفرعون3ااثجلوالساعةتقوأ

صاحبفىولمحالثمجنارإلىمصيوهمفلالنارعلىئغرض

يمينهفلميعلمونفومىليتيافالةالجثادخلفيلالسايئ

كآلوفالملدمطروخاكانجسذهلل4روحهاالبقوله

تجايئلنىالمحاركتابانكألعفيايئلفىأسألبىاراكتابات

جمراتالذينإنقالثمارواحيعنىرينالمفبعضقال

يدظونوالالسماأبوالثالمتفتحالعنهاواستبهروابآياتنا

المومخينارللان8عازببنءالراعنالسرئوروىالجئية

منبملكقئفالالسمآالىرفعوهاالماليحةتجقعتنهااذا

طفبنضعنخرحطئبرجمغ51ثه7أممفالواإئاةالمالئ

اذافراوروحيخدالمهامتاغيحيثالىبهاينتهىحثئ

روحوقولونالستاأبوابلهيفخفالالسمالىزفعفجف

مهنأهماهطنهثةكياالرول

كيالعارببنللبر
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طويلةفضةفىئحينفيرذالىاخجئةنفممنخرحنججص

منمؤمنكلقالوالألرضالسمألعليهمتجتاوقال

وروحهجملههفيهيصعدوبابئرزفنهينزلبالثبابانالسثا
وقالعليهواألرضالسممابمتذلكاانقطعماتفاذا

فئنسكمأمهافيتمىلموالقموزثاحإنالألنفسيتوفاالله

وروىمسئثىأجلإليالألخرىوئرسلالموتعايهافضىالتى

ماتاذاالرجلأنعثاسافيشصرلحأبىشأكلبئ

فاذابالروحموصولةالثفسلألننفسهوبثطروحهاللهقبض

وإذافاتروحهمعهنففبضلوتروحهئضاللهأراد

الىاوىإذصتقتتمالنبئوكانروحهإليهرذبعئهاللمهأراد
كنتأمسإنأرفعةوبكتجنبىوضمعثباعكاتماهالفراشه

الصاطينيهظبماافاحفارسلتهاوإنفاغفرلهاتفممى

مابعدأحيافىالذىألاطمدمالنومهمنإستيقظاذاوكان

قالعضاسابنشخريمابئوروىالمصيرواليهأماتنى

هىوالنفسالثمممماشاعمثلبينهماوروحتقسادأابنفى

والخريكيقينالبهاقاهىوحواليزاتيواالعفلبهاالتى

ءتيمجاهدوقالوروحهتفمهالملهفبشداأنافاذا



واذااشقظأجملهضرلمفإذاهمنافيالرلجاإلىلروح

ابنعنعكرمةعنحصيفوروىالروضالبذهبأطهحضر

عليهاففىفساذافيهتجرىسمبثلهانفسيهكأقالعتاس

عنوزوىذتمسلموالتىالسبمبيخقطعحىقامتالموت

مثلهروحسهامتذالإلتساننامإذاقالأتهالسلمعديهعل

وبعضهايحنفهمثاوبهالضائمفىائهأجفىبعضفيكودطاطيط

فترجعانثإههوقتإلمثاممقبوضئاالألمواتبارواحنحخلط

اهلنسالرأنأبيهأعنساعنجمالنابنوروىاليه

أشيأ6ةئلثعغأسئلكوغتبااشفدةشهدتورئماناطسهبايا

والرجلخيرامصهحدىاومالرسجلثلمجالرجلقالنأوماقال

اللهرسولمالنعمفالاسومضهلىىوماالرجلئبنيض

ائخلفمنهاتعارفاثهاميلخقىمجتدةجنودالألرولصلعم
ينساهاذالحديثمجذثوالرجلعرلهالاختلفتناكروما

صلعماللهرسولكعتفالهجماذنسيهفد8هوفبينا

القمربحناالقهرايةمحابةولهأإقلبمنمايقول

ولثهسهدتول057ا6افااالألعملبهذاذ

لمهومو



قالفذكرهنحهتجقتأوفيتهمىالمحابةغلتتعهإذا8ضى

قاليمذبماومنهايصدقمافنهاالرويالمحىوالرجلعمر

فيشتنلينامأقةوالعدمغماقولصتققنماللهرسولهـطعت
العرشدونيستيقظالفذتذىالعرسقالىبروحهعرجالألنوئا

فهىايعرسقدونيستيقظوالذىتصدقالتىالرويافتلك

تكذبالتئالرويا

يسئىقدواطياةوالنفسالىوحفىاللغةأهلقولدبهر

عرضأوجسممنئا7أصكانمائاكاثوعينهالشىذات

نفساطنثمبهذاتفسفيقالتقساذلكغاليرأوجوهرأو

اللهقالاطركةونفساكالمونفسالسمهاونفسالألرض

ماأوالنفسىفىماتعلموفمالففسىواصطنعتكتعالى

لفالنوليسنفسقلفالنفيقالنفستاالهئةوسئىنفسكفي

كذلكهثئهستتيقالكذاكاالىهنفوسقمتنفس

أرجزأقالوالمرادالتفسوالجرصالطتعيستى

حذثتهاإذاالنفسقوممذب

وقال

ركبتهاإذاراغبةوالنذ

أاملأ

تعتغقليلإفىئزدوإذا
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وفاال

وزفبةطتعتثاتق4شاؤز
حلمغتجرمتقعمقفشبغثة

أيعأسر

تقىوقاتيذالقاتىتفول

آلرذىآالخرىتقسةوحدرثة

فيلكذلكتفساالدمويسئىتقممئاواهماعةإنآالحفستهط

دمهامنساللماأةالمريفاسهوسائلةنفسلهاوائما
ثالتنفستفممئاالنفسشئيتوفيلالنفسثاالعايئاباوئسئى

فىيوسففأسرهاتالىالالفالكابالثضىالقلبعنوئعثر

فاضةاكالوجوههذهأنفسكمفيتتتمأاووقالنفسه

إلألفيالقهتممنهاشىفيالرأحوبينييثهاشركةالالمعفس
ماتاذاروحهوخرجتنفسهخرجصقالواواحدةحالة

أطوبألالشاعروقال

بعانولستاطاعشييت

خئعةروخكالرحمنخقعلفال

ألنصارىءاازيدابووانشد

ولتنيظ

1211

تييماألضديقبهنكدوا

تيطحينالدزولفىممهوال

أيعأسر

اهـساور
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نقممقوفاضتكينقفقئىشوقالواسالتاشإصتعم

األصيىشحاهمأباشدتئتابئلمحكىالروحفيواختلفوا
وتالنفسفاتاوروحتفسإنسانكلاطدثفيقال

الريمالعربئسيتىوقدكذاكذابهفئقعلالروحواقا

آأطريلذوالرثةالروخاقوالتقخوالرؤح

قفدانةلهاؤأقتخةبروحكوأخبهاإليكآذقغقاثةفقلث

فلطصلىالروحوالوحىالروحوالملكالروحالهواونستى

حارذاتاتهااطيوافاتفيويقالروخامتعاليخفيف

علىمفكاناذاالروحثقيلوفالنالروحخفيفوفالن

ةيشاقدكالمالئوماينحتماكلويقاليثقلأوالقلوب

تحقىوالتموتوالألنقستحقىواألردلالروحانيونوالجان

وهيارتفعتماحيثالموتيضادشىفهىاطإةوأتا

أكالفقفيت

ا4والتحة

8ولفته

ولقالو
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رهاوغالألرولذوىمنومركاسحتائمقيعالالجملةفي

نجعلامؤبعداألرضبهفأحييناتعالى4فولىإلؤىأأل

يأحياالذىوهووفالإااإعيهاأرلاذاصاةالألرض

قاثلفنالميفمناطنمضحوقالبهأحيانابمانجعلنا

النواةمنةانواالبيضناطيرواحلفةالتهـالولدانه

باطياةنفسهوصمفثمحهـشااطياةقوةمنايخلماالخلةفستهما
ألننفسوذوروحذوهويقالأقوزوالآاطهوفقال

بمذاروحىأختيفوقدحأروحفيقالوأعلىأعتماطياة

أأكئهاعرالشقيلحمأكايرئثودواماشبفلهماوكل

نفىواخخلفواالأللسنعلىومرورهثهلقاكالمأئه

موضعامنهاواحدلثأالبدنمنواطياةوالنفسوحال

التابعوأثابضبثابعفمثصلأومتداخلأوكفاحذتلعلى

ماجمعمنئدأأجدفألأذظرماجمفالمتبرعاواإآلخر

لألفئوالروحالنفسيهكتالتاسنيهئفردكخابفيإليهاج
مانققستازاإوااالختصارئغىالإذفيهأووثان

ايالهـمنهما

ولجميع



وإنفيهاكالهالبابوهذااكتابصدرفيثهترطث

وذهاباطياةبانقطاعونهوددائمفسكونالموتوأضاطال
والحركةالنماققدعندمواتاالجوامدتعالىاللهسئىوفدالروح

متتهذاالمنسأاطاملللشىوقالواالموتأخوالنوموفيل

أأتجثمضهموأنشدلي

التقيلذارتبتهبقراللبيبنوئم

طويلنوموالموتقصيرموتوآلنؤئم

متتفراالقراقتأويلوفيبرالألالفقالتوزيةوفى

ميتوالجاهل

أهلبعفثهزعماألرواحفياكتابأهلعنخآمابمر

أونارشبهعلىالهوفىمتصلةاطالثقأرواحأنالهود

شيفالموتمقكومعوطاهـعهاغروبهاعندالشهسشعاع

فيثهويلبقولواواقبقثهأنئريدمنأرفىبهيقطع

بشركئيرمنهمفاتاسرائيلبنىعلىالموتبعثاللهأنأكتابه

وإففاالموتملكداودفرأىاسرائيلبئومشاجمخداودنخرح

أول09كذا
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صعهـأنرتهفسألسيفهعلىأاتفدأوريشلمفربعلى
وسكنغالفهفىسيفهأدخلفدالملثهفرأىعنهمالسميئ

إذاالصإليقايئالتررةارللأنمشهمفرفةوفالالموت
وارولاةاطيشبمةتحتالفردوسالىصارتتهاخئفارفص

اليذلكبايئكانماوأردلاألرضةلةالىوالفسقةالمحرة

بقصأحداكلأاللهأناخرىفرقةالتوالهو

أعفئاوهوضحعقتاإلنساقجسئمذبلإذاوكناطالئقأرواح
منهخاتالذىالموضعالماالألوارارفىوصارتفارفتها

فيهصارتالطفلفالحمالوااألرضفةإلىشرارافياوأرلل

بولالألجسادشاذاكانتأحدكذلككايدأنغيرمن

يقولفهمبهيرأحائحرجهاأنغيرمنخرجصالثفسفوى

أجسادهافادفتهىإذاينوالصافىيقايئالممدبأردلأن

االصمينوأرللالقيامةرمالىتوئرصمرةفىجعلت

مرمالىاألرضظلةفيبقيتأجسادهافارقتاذاوالئسئايئ

أنفوهاتابهكفىداودبنسلمانبقولواكواالفيامة

أعالهالدىالرتالىواألردلالترابإلىاألجسادؤجع

ادمولدحارأنعلممالئاممنكمكانقنأصتافيهوفال



11

ينزلالدوالثيشبهونالذينأردلوانوالعلىالواإليصاعدة

مكخوبوهواالنبجةحغايلاببقولواتوااألرضأسفلإلى

فىختمعداودسئدىروحلداود2تقولادسمويلكتابفي

أنبعفيموزعمبالمقاليعجمايرمىأعدائهحوراطياةصرة
ضةاال4علمآبعضىعنزويناوقداالبتدانىخاقممثاالروح
فجلمنخلقتاألرولأنوزويثاالروحخاقماأؤلأن

عنعكرمةروايةوفىأعلم4واسنةاالفبارنةالألجمساد

يوماطنمحومةؤالالقالالبئعنعباسابئ

رلتياالروحفيقول511مةأصالجسذاروحايخاصمحتئاغيامةا

إنماربياالجسمدقولويالجسدلوالالريمبمنزلةإنماكنت

اأمحأللهمافيفوبالروحلوالئلفىجذخبمنزلةكنت
مقغااالحمل

العربكائصوالجسدالروحفياألممسائرمقاالتدبهر

وتقولتقفوسة4هافتصيرقبرهمنتخرجالميتروحانتقعم
كمي4اقيسفايل

ول09يؤل

لمحييمرلمقابا
يالهـويتوليذفو
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أبسيملاالغذواالألضتعإذويقولوفهاسقوفىاسقعل

أشفوفىالهامةتقولفئصاضرنكومنقصتهاشخمهتلغلمكروإتيا

أخفيفأالوقا

المقابرمائمقمىققفئمعليهموالخنالموتستط

افلىأوأالغموصابووقال

وقايمأضذاختوةجمفشئخىالرسوالبأنانكبريا

كانمثمومنضقروالهامهوالغذوىالضتفعمالنبئقالط
اردلبرجوعالقوليخهمفظاهرالنداوأقادألمواتيسخسقون

وأشابهمويسألونيمآموز3امأولمفعمونصدورهمفيموتاهم
مثمونتالألردلرحغأيامعندهمالفروردجانفأثامسالف

الرياحاقويفرشونباطبالمباذلويبخرونأالطعاألوالت

المسلموزوروىالرايخهصةإثاالطعاممنئصيبونالهمقواونوي

فىيسثلوأئهعليهاهموئاهلهكاليسمعالمينأن

داموئإاالضتح



انقالاتهحذيفةعنوزوىالحالخققيسمعوهوبره

شملكطدهفىوضعفإذاشهبيدوالروحليغمهملالجسد

اطاصكانفإنحقرتهاليخلاذاالميصأنوزوىفهالروح
لموااللفاكذلىغيركانوإنبىعخلواخلوابفال

صتفقتمالنبئأنوروىلتقدمونماعلىتدرونالفإئكمبى

وهذاكثهءلثةاعصافيرمنعصفورقالعمابرهيمماتلثا
يدبونتاطحةوالثاسميهالنفبعدوبقائهالروححياةعلىدليل

حياةفىالموئلالألصلولوالويخاطبرثموينادوثمموتاهم
ثاراواالدياريخاطبهذاينقصوليسعليهاتجعوالماالألردل

خأفيافىعاتموذلكالعلىبفىضاصقهذالألن

قالوالروحالنفسفىألسمااأهلتطاراختالفدبم

وتمرضهطولهعلىالمدنمساحةلهيفلطجعسئمالنفس3بعف
واستدتواكلفىكلبعفيىفيبعضهمتداخلواتهوكقه

كئمابأتكدنالافىاجقعجميفىالنفسءااجقبهجعانعل

النفسولالأتئالهوجدلتالجدن9أجزامناءجزظغت

وليستاالمهمماصةالهوجودةالنفسأنسلىوفالأيألم

األمكنةفىلمجالهوليمستعمقوالوالعرضوالطوليحسم



فىالمساناللفةمجازفييقالوتعنحالموبهاالئحيط
الدنيقالوالاعيللالواالحداثالدبيرعلىالدن

علىتجوزااواطركةالسكونأنوذلكواطركةالسكونعلى

عليهويجوزافألمكنةويهماعلىوجسممساحةذىكل

حدبخإتشىعلىالخقلةتجوزوالموضحإلىموضعمنالنقلة

يمنلمفإذاقالىنمنالجسموونجعلمجسمإهماأمرين

الروحأالنطاابرهبموقالوالجرالرفععلىمنهيمنأجستا

حالراطكمبنأهشاوقالالجسمبهداالمشابكةاطجاةهي

عرضالروحاروندئاابنوقالمواتوالجسدارالألمننوز

ءالجرهوالروحيقولمنومنهمختعةأعراضهواصإلنسانوا

هولألباخيحلفثمأكاماأنفيالوهوزاجمالالذى
بشرفالهووماهومنالمعاقبالمثابالمكتفاصإلنسانافي

اطسيمانوابوالعألفالفذيلوأبواطكمبنآوهشاالمعتمرابن

ابرهيموفالالترئىالشخصهذامعالروحهواطياط

الجسملهذاةالمشحاباطياةوهوالروحهواإلنسانالنطام

مسامقداراإلنسانيىفياحمدوقالرهشكشىالوألته

بايئالجوهرهواإلنسانبعضهموئالالروحمنالقلبفي



وضذهالروحأئهأحدهمانوقعنعلىأمرهمومحصوللجوهرين

الروحأتهقالمنخواالبدنمعالروحهاوايألخر

جفىطثفئمطعلىحسرتىيانقهمقتقوكأنتعالمموله

فحاطظابمنوفعمافكلالمطمئتةالنفسأيتهاوياالله

ولقدتاألبقولهخالفوهمواحمغيخرالالروحوهيالنضى

االنسانأنفأخبرالألصةطينمنشاللةمناإلنسانخلقنا

االمئصيحقأقألواخئلفواقرئىضىنحوأتهالخاوقهذاهو

لمجسىائهقالوااخئيفثمالأمءبشىروحهةمفاربعد

فأنكقجسدهنمروحهأمجسدهأمبذلكشحهئىروصهأو

واحغالقيامةيومدوقءبثمىيشعرشتاليمونأننفهم

4وبقولىهذامرقدنامنبعثخاقنأويلخاياالبعثيرتممبقو

روحهتحععقبعفهموقالؤاتاكحصليشتىفرياااقولو

الألياتوبستاثروعشياغدؤاعاحهايعرضمونالناربقولهخوا

ابنوقالإويناهاالتىاروالذخالشهدآفىتاوناهاالتى

ألمهلعهاثملحمهالصالةعليهولهفىوردكمابااللملمجى

الميتينسلللغاسلقيلذلمذليكاطىيألمكسايتايألمآوالسال
لمهقبرفق



فالطلفدعرضوالروحالجسدهسقبعلةاروند

قالاطسقمنبضربسئهواالممنضربينيعلمفالمين

فاحتبئميتاكانأسهاأحمعثماإذاعلمماهكذابهنلمولو

وهذهأهلهيسعتؤحالنعشعلىالمبانالمروئباطبر

النطامسألاطكمبنهشاهوبينالنطامبينجرتمثاظرة

لسداالاستععابطلإذاالروحأنزممتدتمفقالهشاضا
بالقوةلواألشالألثخاصادراكنفسهافيففعلترجقت

أذىاالتضاذفيدخلهالمجسملجستألثهاهشامئالالروحثة
يمنلمفإذاأالشطاقالالسكونوهودراكلئزيلأحدهما

إدراكااللىجبالمذىفاقولمحكعلىالخضاذثايدخولمجسما

علىماوارتفااالنبساطقؤةآهشافالضرتهاليسما

االنفرادعلىوتقديرالوهماآاالشحتدركلمواياالسترات

النطامقمالخاالجعلىوجمممأمالمسةتدعمانماكانتاذا

هشامفالوحضورهءالشىاداوإلتقدووالتوقميوجبوهل
ادرالثفتهوصوانإئةمشاهدةئوجمبساديدكنصإن

ادراكوصفتهوإنإتهلىجبكانفإنأالنطاقالفخعي

ولهـتحسالمهيديهها



راكافىلهلمجتمعهثامفاللإلدراكاطاشةإلىحاجحهها

فاليانوالعالمشاهدةوفىءووالتقدالوهمفىوالصقةالمائية

فدالذىاإدراكايطلبوانماهذاإلىهحاجتوماالنطام

بالصقةاالعالنفىهيئحهمايعلملهشامقالاشةبالوجده

ؤيدهوهلآالنغالفالؤاوتقدلؤفايرافيءلىكاوالهيثة

اإلدراكألنفىيدهنغنمآهشاالةيرافىبماعلمابماهيتهطه
طواليرلممنانوذلكنانئااتوهمباواإلدراكأؤيألباطواش

كانفقدهثمرفإذاكيرهفييتصؤوحثئيتوفهالقط
اطاشةاستعمالؤكاذاالروحلإلدراكقاثمااهميرفىمصورا

الدنفىالروحأنزعممنبينجرثاأناثييةمناظرةوهذه
معىعلىاللألفاعيل511دإصواالحداثالتدبيرمعنىعلى

لمجتإذاالبدنعنخئرونالهمقالوافيهواطلولالسكون
ءالجقوكنقالواالءيممىالروحمنفطعهلثجارحةمنه

فيصمارتقطهإذااليدفىئاساكانالذىالروحهن

الشعاغعادالكؤةشذاذاالكوةفىالشعسةبمنزدصلالمذ
اههـهاكثممى4أدااكدهممةهـهاهوللهـههناالل4ثاهـ

هاممهـهأ

8ولرحهجا



فطعتاذافولكعلىفينبىقالواوشكلهجنسهإليلنافذ

أجزائهمنيبتىمافوةهبروحزدادأنألعفتاتهفهااواالجوارح

والعهقوالعرضالطولمنمساحةلهالروحاذاكانفيهلجمعه

فالواواحدنفيجسمانيمونأنلقمجسموهوالجسمفي

الثطامبايئجمرتثالثةمناظرةوهذهوالمجاورهبالمداظة4تقول

نعمالدفووىهلاإلنسانعناضبرنااصفاالنحالفيهوبين

بالبصريدركنعمقالبصربالئدركفهلفيلمعقوالووىقد

تهغيزيروأاطائطرأيمثقدائلاايقولمفعوئألكا

ويقوليخدهرأيوإنماسيفافأللطعلىرأيهثويقولتلعهالتى

ماالإلنسانعنفاخبرنالهفيلبدنهرأىوإنماميتئارأيت

عناردتمانإئاأمريناحدمنالسوالهذالمجوالقصالهو

غيرهوبينبنهفصلاوايعرفالتىخمواضهعناواممه

اطياةفهواطؤاعقأردثموإنإنسانفهذاالإلسماردتمفإن

أثهاكالمبهذانعتىوليسقالوالضصكوالئطقوالموت

منأنبهتريداوإئحىأوناطقأوضاحكأوميتأتذا

كوالفاطياةشأنهمنوأنيموتممنانمهأوشثريزتهشأنه

أذوللقول



رزىالىاطىالإلنسانهذانمهفأخبرناقالوايضيسكلمان

هيياةوصفتهقعدفالغيرهأآهىأهوباطياةوصفته

وموتهوحياتهرهغهوبموتوصفمشهماتاذاكذلكغيره

قالواميتأكانوبالألخرحئاكانفبأحدهماانيتضافىغرضان

خهنأنامكنلمهفعنىاطياةأئاقالوالموتاطإةفا

أنيرزالتىأعالهمنأرادلماوفريذاحرلثلماكاقى

منهبهونأنجموزالىاألعمالومالهفيلهيمون

الألشمياتخراجالالإلرادةفباالستطاعةكانماأماقال

المفاجأةعلىمظكانفعلكألههماأفحاووالفكرةاللموا

لنريزةكذلىفإنتمحيلوالةإدافىهفيلهقبلهشول

معهبطلباطعأسلدإذاوهوكذلبخالفوالموتتال

ماعلىالقدرةلوله4تعطللذثهبمرناهمال

بطبهنحىهااأحياهفإذاذلكلقبعلحهدران

لهفناالموتوليسقالبطبهويغلهاتأماتهواذأ

الموتوانمابشروهوهيخالموتيقومأنيخقلمفنالوكان

رابةمناظرةوهذهتدبيرالوبينبحشهلمحالصبهطتافه

ولمهلبطل
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يمونأننفىمنوبينئاجهمالروحأشتمنبينألتأج

الديىنالواسمليساثهعلىالدالجهماالمتالواجسما

والمترتأأنةساممونأنيخلوالالألجسامأنعليه
فلويخرهمنوتحريكنبإسهائألوالمتركنالسايكوق

المهنعيهنولوكانامشرأوساكئااكانجستااإلنسانكان

فهاكالمقؤدووجبيلومهمامهلحالهلشفيامحركواله

الألعرافيسكنهفهلصالوابجسمليسمحركاولهمسيهنإلى

وألمثوةوشوعلموغضباالداتلمحماافااالألعراضأئاتال
ألوانهىالتى41هيمأراشالألوأئاعمذالثطأشبهوما

يدركأنلجازذلكصازلولألففالوأرايموطعوآ

ظتمإذالواقطالألمكنةهوطادتباألبصارددىبالمذاقات
بطوليوصفوالسميصولالألمكنةتحويهالنسان6ا1أن

التشبيليسفالتعالىباللهشبهخموهقدوالعقوالغرض

ألعراضأباالألعيانبايئالتشبيهوانماوالصفاتالألعراضففىفى

الذىأبالقيايوصفانينالدذالقانقينالرخقيننحوفهاالمركه

وللبت01

ول09غصبعاوقد



أوقيامهفيلصاحمهئمبفامنهماواحدكلفيكونيرهماغو

المركبةأإشاضباالفسانفيقاثئااآلخرواحالمهثاأحذهمايمون

التشابهولوكانالنقىفيالشاتالكمفييقعبالتشابهفيهما

كاناذاايرئةمشثقايموناإلتسانكانالنفىفييمون

ساناإلنعنهذللنفىويالكفيةعنذتنفىاطيزثة

هيمماعلىوالروحالثفسفىالفالسفةأرآكرد

اليفسورىأئهافالطنزبمالنفسحذفطافلوطرخيان
كمالالنفسرىارسطاطاليسوأنذاتهركعقلئاجوهرا

عدداالثفسءوىفيثاغورسوانبالقوةحىالىطجيىجسم

طجذالنفسهـىلشوأنالعقلبالعددويعنىذاتهقئك

الشفسءوىوبعفمهمفالذاتهاةمحروأثهااطركأدائمة

فإئهيبالطعلوساسواقااألربةاألسطقساتتاليف

ولهموارشاضهااطواستدزبئئحدثاالنفمطهمدىكان
ولهـتهتر

ول05طاللها

الدتفى

هيولبتى

ظرطوض01
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اجراوهاوكمجوهرأوأجسمماالئفسفيكثيراختالف
بعدبافيةهيوهلالرثيسهاجق8وماالبدنمنسكنهاواين

معرفحهمصورفعلىماختاليدلمامألشيةأهالبدنمفارفة
جماالإلحاطةعنوجمقهم

معابنفسوالالروحانيدكفيهاالوجوهأصوبجمر

كلوحياةروحذونفسذىفكلوالألعراضالألفعالختلفة

ألنونفسروحذاحإةذىكلوليسحياة4ذووحذى

حيواناتهائموالبروحبذاتسضوليبالنجاتتحيااألرض
وروحنفسلهفالإلثسانأنفسيابذواتوليستأردلذوات

عمهوعينفسهفبلمنوفهعهوفطختهوعقلهفتييزهوحياة

منالمحسوساتوادركهوحسئهيوحهلقيمنونماوهوفىوبق

والروحوالفىحيائعهبموتهيمطلفالذىحياتهقبل

جرىوقدواطشربثالفياللهإذنانالعنهيتخقاللن

زبموفدكفايةققتغفيهماالألخبارمناالبهذافى
قسالهأنحتلفةعنهالرواياتألنعنهئحيفماإفالطن

بلفساسدةوالمائتةيخرالحيوانأليدانالمفارفةالنفوسأن

يا05ش

2211
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افالطنعنالخوئايىوحيوتألمفيهاتلذاحواللها

بذاتهالهاواطياةوالنطقنجفسهقايمجوهرالثفسدتالائه
وانمسرورةمغبرطةبقيتخيرةوكانتابدفارقتفإذا

قبرخؤكتحولتحيرةالألرضفيتاثةبقيتشرحمرةانت

صوابورأىسديسدفولوهذاالألخرىالثشأةإلماصاحه
اقىلمقاربأصهلسألوالوحىالبوةةمشمنيمونانيشبه

أعلمواللهالرثانئين

اطواصقأنافالطنقالاطواشفقولهمدجميلمأ5أللاأ

وانضارجمنالذىالشىادراكفىوالدنالنقساشتراك

ينميرالبصركفواقواختلالصبدنةوالأللخفسالقرة

المبفوإتفيوينعشطالعينمنيخرحالشعاعأن3بعضفزعم

ويوذىددناجاعنضارخاكاناتلمسإشاكاليدفيكون

ءالضيآاجتماعذلكهـىوافالطنالبصريةالقوةالىذلك

الهوآئءوالضوالبصرئالضوباشتراكيمونالبصرأنويقول

ينعكسالمذىالضوءوانبيزثهاالىبالجانسةفيهوسيالنه

فيلقىاشالئهوسرعةلسيالنهالهوفييثعبمسطاألجسامعن

اول09لمحلى



المحعانبعفهمفقمالمحعفيواختلفواالبصيرئاالرىلضيأ
أنمؤبمميأثمومخالألذنداخلهيمونالذىباطألممون
وافالطناوتصايرالصنوبرةعمورةفيأصاذنادخهـليالهو
نينعطفاطارحالهوايضليهالرأمىفيالدىالواأنووى

فيواخحلفواالمحعحسذلكمنفيكونالرالعفموالى

بأنواكواجسمالصوتأنبعضهمفقمهويهفالصوت
نسيعهلألنايفعلالمعوتوأنجسممفعولصفعاعلكل

ليستالتىوالألعحواثخاقئالموشيقىوأطالتبهموئج

نةااجم1المواضهعويصإلمثحركوالصموتثوذيناالموسيقطعلى

لىىوافالطناطاثهائضربالتىاكرةمحلعهاونمو

كلوينبسمطالوا01فيضيعيىلألنهسمليسالصوتأن

أنبعفمهمفقعمشثميكيفالشئمنىواخخلفواجسمفغيربسيط
بالتقسادروللمجذبوأئهالدماغفييمونيسالرئائضوا

هالشىجمارالتفسهوابممازجةيموناشثماأنآخرونوزبم
الذوقأنثمبعففربمهوفكالذيقفىواخخلفواالمشعوآ
الرطببالجوهرالمسانفيالذىالرطبالجوهرابممازجةيموبئ

ول09زجةمما



9

يمونالذوقأنونآخوزمئذاقالذىءالشىفيالذى
يثحبثالتىبالعروقاللسانفييموناناللذينواليإنبالخلخل

اصألفئدةواوالألبصاراهمحجمموجعلتعالىالهبقولالفممنإله
علللثايبثأولمشكقهاعلىوبعثشااطواشهذهعلىفثتهنا

فيهانظرتإذاالعقولتحاروفدجميباتهاوالكيفيةإدركها

بمنزدسةإلألهىوماشأثاوصعوبةأمرهادغظم4ضاسرةوؤتذ

كانفإنإددأكهاشاطلثثاللذينوالروحالنفس

ذلمحكغيرانوإنالصوابهفوضاقالواثماشى

4أعلمفالله

ال5حاسرة



التاسعفصهل1

وفشاالدنياوانقضآالساعةوفيامواكوائنالفتنبمرفي

بثالووجوبالعالم

إحداثهفىاختالفهملمجسبالفصلهذافيصتلفونالثاسأناعلم
وعفةانتهآلهيمونأنأبهرإبتدالهابمرفنوابتدائه

ص

ءاالبداوجوبعلىدئلناوقدداهاالباالبتدماخدوثجواز

ذلكعليهجائزكناالانحقاوجودبواحببفليسوادث

عددذماعجميأنخفيهالصادقاطنربورودواجبثم

حدنهدليلألنومساححهذاتهتناممماعلىدالأايعاحدث

الوفتهذااليمنهحدثماإنقطاععلىدألقد56011

اضيفلولألتهالألجزامتنفهوحدوثهانعطعوما

بوجودنوأجقانهمقدارزائذانكجضهحادثإليه

غيرأالعاكانولوحدوثهفلثماكانرأالرائدذلك

ثلقاسارلواإرضاوسطمنمئاالسائرنالذاتمتسثا
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مساحةثرأأالعامنورآةظفماجمهنلمفرسخالفوجهه
أحدثلونككذلىكذاولوكانمخههيديبينكا

ذلكفيالدةبعدالعالميمنلمفرسمخألفبمقدارأجسائاتعالالله

لجازجائراهذاكانولوالزيادةتلكقبلمنهمساحةثرأ

في114ظقلوئهاوالشبىوالدواثالناممماعددفيمثله

لكتمؤدلموثحرةودائةانسانألفمائةالوقتهذا

نوولشجرةالشرفيوالدائةالدوالثفىوالأحدالناسفى

ثحروالنيهاتإتالئلسيىارىويابسةجبالإنىدظرهيط

بأثهمأنلهلجاززهرهاولمععشجهافىربيعأتامنظرئم
نظرلوكذلكالجتة2شىارىواإلالجهذهفىزادهما

زدلمأئهبنطفةمنقىثدوإنساقنواةمنتوتدتئخلةأإلم

وجودفدكادافسوااإلحالةهرظوهذاةشىوالنطفةالنواةفى

االنتهاوجودعلىاالبتداووجودالخقصاقوجودعلىالزيادة

أنزعمومناطوادثانقطاععلىحادثبعدصادثوانفطاع
معلولبالالعثةوجودلمجوزالمعلولأاماواأللعاعتةاإلرئ

أأالعادوالوليسموجوداالعالميمنلموعرجلةاإلرئودوال

كييار
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انزعممنوبانهبيعكالفصلماشعويىموجوفااإلرئيمن
البارئيمنلمالعالمولوالالمعلولهوواالرئالعئةهوالعالم

اعتاللهمأنليطمموجو13العالميمنلماإلرئلوالولحسموجوذا
العالماخرحدوثفىوالقولسافطبهرحمالنظرأهلهعند
المعلولتفارقالالعئةألنمتناففعثةلهاإلرئوأن

القوليلرمهماوأدقمحدثأحدهماصديموقديفالوكأن

ئغقلالاتهزعموإنالمعلولدوثقالكاالعفةبحدوث
ففثة11مناطاتموناهووإنماءشىمنالءشىحدوث
أوصنحةهيئةواطادثذلكأشبهوماالحشبةمنووالسر

نفسااسألنةاطشبنفسوالمنالفقحةنفسمندث

حدثتوإنمامعدومةاليحةواموجمودةقدكافتوالحنشبةالففحة

لمأنبعدوأوجدهاااخترأثصهمعنىعلياطقيقةفاعلهامن

حاذالفيتمشىالمنعرضحدوثجازفإذا3شىمنيمن
ليسيقولونالناسمنكخيراأنحءشثماالمنجسمحدوث

الشىفىرنفسفيالشكتةواثمامجخمعةأعرافغيرالجسي

لألنئحالورهفحادثعركانفإنحادثغيرأمأحادث

اكاال



عم

فلموبعدالمرادتبئتتفقدحادثاكانوإنحادثااللور

أنلجمبعرضائألمنوالعرضجسمإلألمنجسمجد

هالرفاليوجدأنولجبالشةوالعرضجسماليوجد
والالطلعيخالفماالبسرةفيوالالئسرةيخالفطعمواللون

ووجودالخواةيخالفماالخلةفيوالالخلةجمالفماالطلعفى

وسائرواطعومالأللوانتلكحدوثعلىدليلدبهرناماخالف

ظكنفسىمنلحستواتهاالنواةمنستليالىالريادات

المصيفينكرواأن3لقاألساضأبمرواوانأما16أاناةا
اسرملىوالنهارسرمداالليليهونوانوالنهاروالليلوالشحتآل

يلقمهمالهذاأنأزموافإنكذلكوالعحيفداثراوالشحأل

الشيسنزولوالشتاتجهاغيصبىوالليألالشممموبىالنهارألن

فىؤجعونالنغكإذافيلكذلكوايصالبروجبعض

أمرقنيمونأنفيلقبموئعدهااوفراوغيبربتالشمسفىر
منجسممبنفسأوبنفسهأمرهفقدمخهأرادهأوإنسائا

ذلكيمونأنذئةأوشىعلىخيدهإذاكذلكاألجساها

دائئاحامدامؤالالأنفيبأوجبسمصغيرمننقسه

علىدللكذوهذااألجساممنلجسموذثحمدهيموناو



الم

نهاتزىلألاالنجسامواناألجسامغيروائمااألعراضحدوث

قدالمسئلةوهذهوانخقاألعالةابتدفلهث3حاآو

قولهموأمامءوالإلالإلتقانعلىاكتابصدرفيامرلم

حمآتواالضؤرممالىاألعراضمنلكارئالالىلمقديملمحوهر

لألتهلحاسدكالمنمإئهالذدوغيروالسكونواطركة

فمامنهايعرىأنلجازمضىفيماالألجسهامعلىذلكصازلو

عرفوالحلولذاتضيهرأجسامبحضرتايمونوأنمثقلي

موالطهرائحةواللونوالوالثركيبتالفوالسثقوال

بائمةقاموجودةمثةبخوقحقاوالسكونوالحرك

امبحربانحلىمناإنساندأنلجازذثجازولوشكرض

شوالةوالقهودلقيامواوالسكوناطكةمنيخلوأنممنوعغير

فهذاكذلىوضكيروالموتةواطبوالأللوانأسإلراداتواوالفعل

فيلبالقوهيهفكامأكثهذلكأنزعمفإنالفسادظاهر

أنكمهفجهأتهـهزمفإلنمنهأزذاكامنهذاولمحور
لهورأنزعموإنتزلأظاهرةفيهاكوامنهذهيمون

بالقوةنا2عدالىاألشياهذهأنكمافيهبالقوةاكوامن

الاحود
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هيواينهيفجمممطماالقوةهذهعنصعليخه

أنلرههفيهااأزعمالفإنأمالقوةهذهأفحهممطوجمئم
القؤةلألنفللمظاهوةكقهاعددثاهاالتىالعوارضيمون

مااالوالعيانمعهافةأواكالمعلولومملهاعآصةوالظهور

بعدءالمثىتحدثقىاهاإذوالثواةيضمةوالالنطفةفىنزى

وأحدثمابعدهحدثتوإئالفيهليستاأزعيوإنءالعثى

منتخلوالالجواهروأنبالخذثأقفقدئحدث

وانوالسالمبالئخإلثأقرفقدباطدثأفرومناطوادث

ئوضفأنجائقوعروففملهؤجودهبارئحكعةالعالمأنزعم

اإلرفىعلىيجوزاللرمه4وفضاال30وجوإطالحكمتطفي

وليلصخةبعدوسقياحياةبدموتمنءلشىضذإحداث
هذاكذفيلألنخسنبعدوتجقوةبدوضعفنحاربعد

ذلكمنلمثهأيمونليسقالفإنفولهمفىالحالكمةالإبط

لمجبفكذلكقيضمذهوجوددونوجودهوفنتاألإحكمة
وقتفىحكمهألنعليههوماعلىالعالميمونأنيمرواأن

وللمحل

8موجرد



9س

أواضىإلماحالمنوانحقالهفخاصهوتدونوجوده

المصلةمنلضربيخرفايقطعهثثمالوباإلنسانينسجلشثه

يشوثمهاثغالألطعمةمنالأللوانعاجهـاوينضداقائدةوذكيئ
إبطافاوالتجسيذلكواليمونيهسيرواطباألاويفسد

فنمةباطواؤالهااألشياآحسنمنهولبمةلم

يمونالذىالوقتفيألعالمهذابارفىالقنقضأنابمرتمأين
هيدوأنالتدبيرفيوأئينمةباطاولىانقضهأسثأ

قيلفإنالمأمماعلىلمجازيمالدارهذهسوىدارفالناس

وذلكسفهبصدثإئهفنآسوزالوالبافىباقيةاألجسامان

جسئاكانفإزغرضئاأوجسفايمونأنمنيخلوالالضذ

وجباعرضكانوإنيضاذهجمفالجممممهذاحترشكيرنحئره

فانئافيهاالجسميمون8حالفيفيهيقومجمففيهيقوماأن

القؤةإبطالإلمتشطرقواأندمحازيهفالملفيمعدوفا
الجمممافأنالمسطمينمنبقولمنقوومحالألجساملفنثا

الجسمانخقالوجودهعالنىوأنمحلإلىتاجالسض

لما3نقصه

كالماحلل
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وأنآصهبقبفقديفىالجسمأنمثهميقولومنوغلضه

يوجدالجسمافأنمثهميقولومنبقئا4الددثال
مإنمعفافاويعداالنيةاطالفىفمائئافيصيرالجسمفى

الجثةوخبرالموقىامروالموفيصياةيثكلىونوإتماالسألجسام

وتديلالألجسامبقآخكونهممتنعغيروهذاكفهوالنار

ونارئةجمنهايمونأخرىبنيةإليبصيتهاونقضصحؤرها

أشتافينخالفمكتاوإنالدارهذهيلسخالفعلىودار
ئؤمثمفماالألركانفيافسادواكاالستحالليشاهدونوفدنها

وأةماضهاائهاأجمففىزعممتاكماواجذافهاكئياتهافىالفسادإشاعة
امذداكاةذةبعدلالنقاضموججةالعالمطبيعةيمونوأق

فىماأقصىبلغإذالألثكلإلنسانأكاهيأةإلىهإةمنيروالتغ

جسدهمننوعقيوطقنحاصرهتفرفصبلونجهفىطبيعته

فيكوناخربضرعلىكذلىبعدأجزاؤهيترفيثم4لىبشك

اانخقفيمامذتهأقثانخإذابتت11هذاعلىالعالمككذل

لبمافدنحتهاونقص

النية

األأللالس01

111ألانحتص
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أعظميقمكمبلونارجتةمنهيمونأخرىأةهالطواتقلب

ورجوعهعودهثمذاتهوعدأالعالمفنآاجاذةوهوهذامن
لهيوجبالذىهوطبيححهوممونوقينهكذلبعد

فحآئهوجوبمنبقاصهوجوبموجبليساذاكانلذ

نقولألثانامذهعلىلخاهذاالأدطزعوافإنبطمبه

ياكذاليهااالواألركانااهذهمناألجسامبتريهب

اليولىامنشائطالالمركةغيراتالألسطقهناألركان

وفدمذهبهمنضىمنمنافضتكييمونأقلناواجو3فيل

صخةوجوبذالث2فساوفىاليولهافىمذهبهمفساداريناكم
االنحالللهمسخنكرغيرحدثعأاألجسابتحذثالقول

وبطلفنىواذاوالبطالنالالشىلطالىوالعودثررفىوالى

أفودطهوبلكابتداتهخلقأكادهف

حكىماعلىالعالمبفشاماالقدهمنفالمنجمر

هوالموجوداتمبدأأنالملطىحدوصاالشهيزعمافلوطرخس
إليوجعوويفسداكلينقهىوإليهلهنهايةالالذى

الهوهوالموجوداتمبدأوىالقمامسوانكانعنهالمذى

لم3افلوطوضولمما5كثعهمكأهعنه



أالعانيمممموالهوالروحقاليخلوإلحهاكألكاننه

وانامحواطمتوفألواحدمعنىعلىئقاالقوالهووالروح

واأفئفدوهولفئيخلاحعهواالماالمجدأهـىالمللىتاليس

شوحكىايهإجعمصثألخالهرأواكانواوإنالعالمبفساد

وائهذاتعهيمونواللهبمولنالعالمىهـكاناتسهالحاكورس

وإناهاخجسمخسموسألئهففاسدعةالطجيتلمنإثا
عليهحالكمواتدوهوالفاسدفيرفوحفظهالسياسةمن

وكذلخاالهفسدهالأنوأجازواحلحبعهيقلمنإفسادبا

4فبئورداطبرانإتألكذلىيزونمتااأالمسلمون

الذىالمنفعلاطرفىالفسادوىأصهفإارسعالطاليسيأوأقا

باكوقيقولونأثممنهيبهاعةعنوخكىالقيرفلكتحت

وجوازثاطدابحداعلىالدليلمن4وهذاكأوالفساد

إبطالفىمنهماحتبئمنخاصوقدههمهلىمنهانتهآ

التمايحقمنلهاإصدوالاألرجاتاالشطقمنأثدالعالم

سبوتمائقهاعالألرالطباذمنمجموعاإلنسانكماواالنحالل

منببطالنيقورنآافإالثثؤبةوأشاوفنآئههالكه
تعودحىامتقيعهعابعدوتباينهعاافترافهماوجوازاممؤطنامتقاج
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بالثوابفيقولوناطرانثةوأثاننمنحادثبالكماكانا

ينتمونأتهموغالعالمفتافيفولهمكيفأدرىوالوالعقاب
هويألبومنألئهـافألحلنجذثوسوأوقسوهرمااغثاديمحنإلى

يقرونالجوسمنوممثيروالبثالعالمبفخثايقولكانمغ

انقضىاذاائهفارسمجوسبعفقليوخبهثوالنشوربالحبص

والعحتااممذارتفعهرمزالمالألمروأفضىاهرمنملك

روحانيينكغاطلقوصارواكراهةوالسقموالموتوالظلمة
مذاهبأعرفوالدائموسكونضئابرانمفيلقاصدضابافان

إذايقولبعفهملعمتوحمهمكاأرآثمتالفاخوالثميرم
وغاضتالجإلوفيتتابخومتسافطتاالفتسعةأالماانققمص

6هائلةبصحفاتكذاوصاركذاالمياه

قوالمأناعلمالبابهذافىاكقاباهلفولدبهر

كهنأالعاوفناالدنياانقفتافيسوااإلسالماهلوفول

خالفاالوالعقابالثوابمنالجزووجوبواطسابالمبث

ياألوسىعيادثاامه33ا4ال3ثهـد5لم3أمممأاثه81

اسولفأا4

اإل09وفئت



اليهودوأجمعتالضأويلجهةمنوقعالصفاتمنءشىفى

ياجوحزمانفيعالةالجاوأقهبدىلمالمسيحان

المسيحلمكأنمنهيفرفةفقعمتذلكبعدواختطفووماجوح
فلثهأناحرونوزعمالفمورفىينفخئثمسنةألمحهبئجم

وفدكاقسنةوتممعونونهسسنةاومائسنةالفاير
انمونووالحشوربالبصيومثونالعربمشركىمنثير

بئخريةيقولوفيهعليهاشرفبرهعلىمطئتهعمرتمن

أاملالفقصمئىإلألثميم

فإتنىكنأفتإئاشفذيا

يعارخلقكمأباكتأريهنال

صابعلعلىأخاكوأخيل

مطيةجمعتقدألماولعل

أتردثالوصيةأخاإتأوصيذ

وئنكمثاليذينهعئخرتعجا

أقربئهوتهاططيئةاويق

تزكعواقلإذاأزكئهااقشرفى

أهلهواتعحبالقرأقدالصلتأدفيأمثةوكان

إبسيطوهوقولاكتاب

ايئةص

7هـوتحاالههمنااألصلفىبهذا
االثثاالمهاملهه
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ساعتهمأموعليهنمراثوالناس

مسيخفنمنصاراهنميفقىأياتم

هماإقالراكاساغدوههم

ايضايقولوهو
ئلنقألم

زترايخشترواتنغتؤجميويوتم

كآتفئمالسداعىمعمستوسقين

خررمستوبصعيدوأبرزوا

أخدئحصمهمابانذىوخويعبوا

بمجعثمسهراصقرحفشفئم

عنمدكئممساكنخزانهايقوال

تحلرواسادةفأحلغتابلىقالوا

ماكماللهعذابفىأمكثواقالو

بهتبوحونالعيثعفئمفذاك

اايانللإلينقائلبهلم

ولرباناوذااطنواكاث

شقانادافيباوأروركسومت

سيطأإب

زاخاينفغالإذالخغافييوتم

تنتثمرآلىحزقتةدالجرادللي

ئشوالروالمبزانآلترنقوأنزل

شعتإراليومذاكمثلوفىمنهم

ألشقرصأؤاهئمعقراواخرون

ئذزرئكغمنجاكنمأأليهط

وآلغئرالعيثهذاطولوغرنا

زوأدوأالعالالأدسالسلإتلى

رواوانعلواصوانالمقامطوآل

أبمرمزبثالبممثهامضىجمالدنةمفيجامادبهر

اهثالثثااح3ولالىالدسفان

ا6جراد

32111



لماجمونعددامضىلمايمونأنأفكزوانتهاةأالعانخد

وفدئعادةاألولياطركةالثانيةاطركةأنوزبمأقدبقى
فىزوىكفايةفيهماآلالمقالىهذهعلىمضالفمنمضى

قيالألخرةأياممنأتامبعةعلالدنياوضع4االأنبراط

نهسونوزوىأيامستةوزوىأثامثمانيةوزوىةسألفيوم
ماهذاشةألفوحمسرنسنةألفمائةوزوىيوضا

فىالعاسنئفىاسألرضاأهلالفاختوأتساهـنالمسلهرواه

ءفشىوالقراناتاالجماعاتمنفيهيقعهامميةوالقتةاكثرة

القراناتكخابؤالقممنرئالمهعدابنجمروقدوصفهييطول

أصلاناذعوارزينالىاثندواالسخدأؤالميرقخمستوك

وأدوارهم3عالمسنئعددوأنأصاثممنخوذمأصةفركلى
وهذاسنةاالفأألفوعثحرونوئلثمائةألفألفألفأربعة

ثاالرجهقأصطابالثافىوالصنفعم555555533رص

سنةألفوثلثينوائخينالفمانةأربعمعاييئجحلوا
وافطالسخدمنهجقألفعشرةمنجزالفرقةهذهوشو

ونهسةمائة3إعاسنهآجعلواالصينأهلالرابعامخفوا

ولءعدذاطمالأاالرجيهر
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عشرهربوةقيربرةغشرونصفربوةونلثبوةليوسمجايئ

ألفئةهوسبعألفألفالمدارسنئونيسنةف3ا

أشهروأربعةسنسةوثالثايئثالثائة51وثماليألفاونالثون

نأمثواالهندمنهير3بابلوأهلالفرساطامسوالصثف

يمئونالوهذهسنةفطأوستانثالثماثةعالمهمسقاجميام

وثلثوزستةخرجعشرةعلىتهاوإذاالفلكاسدرحناسمةم

ألنالفلكجميعابتةااباكوقحلعيمامقدارسنةألف

قاسحةاالفثألنةفىبرجكليقعمملعالحابتةاكوكب

اطيلمندتيقةأؤلفيأالهامضةفنصفىالحلوفانووخ

عخدهمفوخماأصالالسةهذهوجعلوا4على8العلمافعلمت

ألدياناواوالدهور71بأألانإالكالمغيرةاأللوفانئيوسمقوه

وإوالاروخرابمقاماافىامظيمةاواالحداثوالملل

منماخومنوارسطاطاليسانالطنصهذالىلمك

رهتأيرلىأالىألحداثهذهأنويقالفالييناليونا

كانآنهواهذااوقخنإليالعالماتااال4ظقأزلئذقدئما

وملكوأديانوماراتومساكنواثاروظقكثيرةاممآدمتجلي

ااسألككإلوكونثألثما3الءاألاثهاخوأإسول011



9

والألخالقإصطلافياطدقهذافظعلىثقوخدوأمالك

فياالرةيخصلفدكانواثهوالمعامالتوالمعاشواكعسب

ولغاتجميحلاخينقطعالفراغألوفالمواضمعجض
كصئدرىالماذلكوىيروصمحرهاالقاماتوطولغريبة

والهذاتوالفىالزلفاتوالرجالطوفانالثآبادهبمقدواشهكان
أهلمشهانتشرىذالى3االمهظقثغوالعواصحفوالنيران
اشاألجإلاوااالممتلكبعدوفحهفنحنالذىالعالمهذا

الألالرمنالعلبموعأمهاإئأليهموالئنعددهملعليال

كآكالأسألسنمااآموعئمتعالمطفولهوذلكفلةوالاهلموئةا
إثاهااالصهببقكيأالعافىالموثرةاطائرةاكوبرأسيماهى

وطتنحذرهمءوالالالشذةمنذزتتهبنالمافطمكذاصك

ثقيالتىالأليامنظصواوإليهااأؤؤاحئئفةالألمواضعلهم

وتدفالالفسادوجوهمنذلكوغيروالماالنارمنأسألركانانى

ادأخبلصيلعمالنبئادريعاخنوخوهوةالرامساحاهركان
االسعكندرتةالىيدوالصعألعلىأايدالممعينزلوكانطويلبئمان

والنإتوالنيرانالطوفانأفسدهموقدالنرقمنبهاليعتصوا



41

تعالىهاالكئبكخابهفىوجدتممذامرةغيرواطيوان

وافقخهإنوأكلواذممآجشىوأخاصدقالرسلوأخجار

مضاففهوالأوإالبهفلنااكتابوأهلالإلسالمأهلرواقي

واالبخاعاتالقراناثجماتاوربختالناإبواالجوازحذإأل

والمفاوزمفاوزالمجورجعلتحىالحزابارةوالعمرانخرابفى

ففراالبقاعفصارتواثاروعيونوآبارقيئشكاضصاورتجكوزا

مأهولةمسكؤلةفصارتومإهعيونفراباؤنمورتجاخ

وكرلمخرمذةفيئرىالصاطأللبجتهمانفاوالف

ن4اليونانجبإكوبالدالشامايينالمفاوزفىيرىأمماركاآلاوثأل

إواحوانواطاإلتفيهالمعدوماطقابوالجخحانالعادإآلاألالرا

نجهاوماجمسمخانمفازةقجلانبالعلححافنشاهمدهماثم

األسواقورسانيقوالدكاكانوالقرىوالئدنالبنياناثارمن

والمآعامرةالمفاوزكاذتهذهأنالمجوسبنئعلوقرأقال

العيونناكعورتالوعاافراسيابوالقجمسخانمنعليهاجارئ

ويجهستلمجيرةفصارززهإلىوسارعنهاالماعانقطعحئئكابمها

5اأ211المأالالمةصاأاالغلعمسرلالى

افاغؤر
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القمانفيالمجازكانتبادلمجةأنالئقفعافيصروذالمفازة

مالردةثازاواجاريةئاوعيىومساكنوفزضياغاكقهااألؤل

صارتثتماشفنافيهتجرىطانحالمجراذلكبدارتصثم

حافيخوالكمألخوالأاعيهااخمتلفطكيئدرىواليابممئاافف
تعالى4االإتأل

طءلىاهذايرناإلتآدملمحدنااقأريخدبم دس

متهبنوهبكنهروينااألخإرأهلكتبفىااالقاوجدناه

جمىمكلنفيأيامسنتةفىمماواتالخاقاالقالانه

وإفئوسثمائةسنةألفستةمنهاخلتوقدسنةألفا

عبدوروىاتحإوالإلاوك11صفحهكانمازمانكلألعرف

افأعاشاآدمأنفطاحاهـااباكفىاضيتجبنمسلمبن4اال
واثنانآلسآومااسةألفاوالطوفانمؤنهبايئوكانسنة

كااثا1التواريحأأحسالالهـكحاشاحاشانا510ا59الح3شااثانامالح
االولإا6بهاكه

كاثأيثامالهاهالسالهعليه
6طلماثااص63ادام

اهاللممصملنثءشا2لما31اةاننكاثاممثاىلالالفلماسهث13ا

الةقتياباللهعبد3قحيبةبئاللهعد

اأفىعالماألاصملزمامملهه
نثا01



وخسونمائةظنوحموتاوبينالطوفانوبانسنةواربعودن

واربعونسنةومائتاسنلأفاةأعموابرهيمنوحوبينتسخة

وداودموسىوبانسنةمائةتسعوموسىابىهيموبينسنة
وبايئسخةاومائتاسنةألفمىوعحودداوبينسنةمائةنهس

منافكانسثةعشرونسضةلسكائةصلعمومحقدعيمى

فىاعاممافوثمالبسنةاألفبةسضطعممحفدإلىدآدم
ادموطمنكاناتهفالآبهخرداذابنرختكخاب

ومنسنةوخممسونوستسخةافتاوألفانالطوفانإلم

كرن4خاتسنةوئألثيناثىعمابرهيممولدإلىالطويخان

ثاإئاا

اعاحهوسالمهاللهصلمرات

03

61األألائا1إاافى

161ثه1111ئالإةولكه

31لف01

اا1116ا15أالأل

أل3ومالمجةالف

الثأأظ6اناجمع

1اةاإياس4إةألاغ

ثافجكون

اثااااالف

اأإ1سنةاإأ3اثااالئمأشااالااألأدشا3ظأإأإأ4ولإولاالإةأ6ألفىاا

11111لدالاهالثاإيإالاأحااشااذءاال31الة6أالمئلناساأئاااثمثمنإلولألال

111اامماااظناأدااللااناحااحا111أنممإلإل



59

ماثةخمسمعيرمناسرانيلبنىخروحعندوذلكموش

سلمانمدكمنأرجسنةاليثمخروجومنسنةوخمممون
وسصسمائمةالتقإلسبيصنجاابتداثهوفتوذلك

سبعاإلسهكندرملكالمالمقدسبيتباومنسخةوثالثون

مولدإلىاإلسكندرملكنوسحةعشروسعسثةمائة

الىالمسغدمواوهنسئةوسثونوسبعةهائثالثالمسغ

وةاومنسخةتئنوسهوأربعمائهخمسعمصالخبئجرة

سبةفذلكوثلثمائةوخمسايئخمسسخةوهوهذايومثاإلى

إرأخكعابفىجثوأسنةعشروخمسمائةوأرنماالف

ونوحمموسضشةألفاوالطوفالناادمبينكانفالذفي

وأربعولتونالثسنةتمعمائعةوابرهيمنوحبينوكانسنة

وبينسنةيوقوسىوسثماثةخمموموشابىهيموبانسنة

وشالحلسليمانوبينسئةوثمانونواحدىسمائةوسلبمانموكأ

ومحتدوعيسىسيذوإثنشةوسئونمائخانسثدوبينوفارس

صلعمالنبئمولدومنسشةوتسعونوثمانمائسةضصقعم
ألفادآوكرسنةوستونوخمسمائةأربعهذايومناإلى
وفيسنلىوقسعوقمائةوقممعاالفسبعةفذلكسنة



ال

كاقفالبميربنلىذعنهوويهفماامحقبنمحمدرواية

ألفابرهيمإلينوحومنسنةومائتاألفنوحإلىادأمغ

خمسموسىإلطابرهيمومنسنسةوأربعونثواننثانومائة
ماصةكسداودالمموساومنسخةوستونوحمسمائة

وحمسونوئلثمائةألفعيسىإلىاوفىفىومنسخةوسئؤنوتسع

خمسيافذلكسنةسئمائةصنققتممحثدالىسومنسنة

ادمفرمذةليمؤىسخةوعشرونوستمائةواربعف3ا

يماأهلبعضتبفيورأيتصلعمالنبئوتأرجمخ
وئلثمائةيئخمسشةأؤلإلممااألنبياارتخجمرواأاالاناا

لألدموستينماثةوسبعاالفستسنسةصتقتمالئبىالمجرة
ص

اربعةسنةعمنوحلمولدوئلمائةوشعيناالفنهسةسنةعم

نوحلغرقيوئاوعشرونوئلثةوثلثمائةوسقينوأربعةاالف
ءسهـ

شةعيالبرهيممائةوأربعواربعانوستالفثلثةشةعم

وثلثألفسنةعتملموسىمائةوتسعوتسعينلوأرفيألفين

ولكهبين

31اتاذو

أ6أالهسئة



59

انجتوسئمانةوسئينالفسنةالقريخقلذىومافتينوسعبين

المجسطىصاحبطلميوصلبومائتينثمانينوخمسافأسنةنصر

ف3اشةئممىلعيمايةونسعوسنينوثمانالفسضة
ثمانسثةالمجمملوكشهريارتجربنليزدجردونلثإنوئلثمائة

وخرجمتالنشوالذلذاوفيهفسالللفيلمافةوأربع

السخةهذهمناأؤلإلىاطملفيدقيقةأؤلمناكوكب
وعشرذوإحدألفألفوأربونوتسعةوثلثمائةألفأفأفا

ءلىئاوخسونأوإتههمعةونلثمائةسنةوخمسونمائةوتسعألفئا

وقدىيرهيعلمالوأحكمأعلمواللهوئوالبدفيقةرعثواحدى
كانالرضهعئاسابئعنعكرمةشفتادةعنأهماروى

وثالاطنمنشريةعلىكالمقرونعشرةنوحوبينادمبين

ونوحآدأبينكانالواقدى4ىورااليةواحدةأنةالناسن

فرونعشرةيموابرءنوحوبينسنةمائةوالقرنقرونعشوة

أأبينكانقالوهبوروىفرئاعشبرونوموسىابرهيبمنوة

رواهماهذااتاثالثونومحتدارهيموبينائاعشرةونوحادأ
الرواياتفإنوالمجوسالؤساوأا3خابوأهلالمسلمون

مدههكلنههلاالمملاقبهمذ



ساسانبنىملكانقضآمنانبعفهمكتبففىنحتلفةحهم
أ7أياوخمسةأشهروعشرةسنةواربعونوأرنمسنةاالفأربة

الطوفانبعدهوسثكعناطسابهذالمجسبمن3ومث

وانادمزلكاناثهويزعميهومرثعنسبمنومنر3
اابعضعنوخهـىادمابنهويقولوبعضهمدمهمننحصادم

الألرضملكواملوكردلقردشتجمطلفيقرأأثهئهمء

ومنهموأموالهمرقابهمالناسملكرفئمثهمهوشنمكفبل

المهكتابفلناذلشىوأحكمأعلمواافرهان3ومنرقى
يوجصماصتلضنبهئناشالصادقابخرفىوالاأيدفيالذى

كاالروايةإيافليعمثأمنهثىياجقيناويوجبعليهالقطع

والسلممثهابهاهوماوإجازةنجآئت

اهلرواهفماكاآلمحنداةمذةلممأالعامنبقىمادبهر

أقاسعئابنعنإدريعسبنمالمعبدروىالألخإر

ثمائةثالاسرامبقعمرالألثةهذهكرإنمادتالصلعمالنبئ
المنعموعبدوالإلباالفقيصيحهمأقفحبلالراوىلمحالسنة

إنويشعتاسابهنىيلقأالضةانيهفماومعثقةغير

11انالمؤكل01



زيادةسنةثةنلثالبمريمونأنعباسابئعنالروايةات

زاداسرائيلبتىعمربأنالطمإلحاطةالروايةنفسمنليمعثه

التتىيمونالقققتمصأتهأيصئاوروىباضعافهائلثمائةعلى
اضحغفافىالروايةوهذهسنةماثةخمقدارهيوميصف

الرازىجعفرأبروروىأالثلمأطالأصماولىاجدونليستوالوهم
وآلمصوالمر3افىالفهأتأنسيهبناربيعاشأبيهعن

فىوهوإفألحرفثامغماورالأواثلفىاقاااطروفوساز

عليهتمالقااخطببينأجمأأناكايروايةوفيقوممذة

أأنحلااعلمنسإقبخصافىكعتانقالالمالنبى
الجملحسابمنسةيونوسىاحلىوهوالسنايئمنأتتك

لهمفقالاخروحروفاواكرواكمصآلمرصلعمالنبئيهعلؤتال

ورلمومافنزلكهذلكلهيرخلعأكندريمابعضهم
فانأصألثةاهذهاجلثىمشيعنىاكبىقالاللهالألتأويده

الحولثمىنصرابووحذئتىباصالفهاسلذفضربالروايئحتت

كتابفىاألوائليقراكتبوكانالصعيدمنةفريالبفرخوط

مهـالمهـثهـكالهحهنامهثاكالسكطاجلةاكهاطل

8ول09بنهرخوط



بالسيفوفحآوهمسنةألفققتمصمحثدائةبقامسطوزاانيالى
فقاوهااألئةهذهأحسنتإنكخابفيوجدثبعضهموفال
وأجمعواسنةمائةخمهفبقاوهاأستاحىوانسنةالف

انتهصكاايسةمنلهاوالئذاألمماخراسألثةاهذهان
ئدصثثقالاثهصلمعمالنبئعناطبروخأحلياالمم

تعالىاللهقالوالوشلىبستابتهوأشاركهاتايقوالساعة

بنتةإالتأتيهمالالوفيبالساعةاهألئدرطةوما
كلهدونيابعلواسحأثروفربهافأخفاهاهوأإهلمهاالوقال

منبأعلمالمسحولماقالعملجبماريلمصالنبئسألولما
وجبريالنفسهعنفأخبرالنبئصدفتقالالسائل

لثريذلكفيصهوصذذلكمنلحجئايعلمانالانهما

بعامصرخدقبتىوكشهامفىمابميلمأصهااذئاؤن

أرفىيذهبأنافائماألامبهاداعنطهاللهطوىما
4سهـ

ادموطهاتداوهاالمددمنمدةسنةاالفسبهعةجعل

هوكائنبماأعلم4الدئمسنةاالفسحجةابتدافىوانقضاآها
هوماادأقجلانماأحذيعليالإذمذهبفهذابعد

عذهوردغونعالىتإرك4اإالالعاهذااتقفتابعدائن



هـ

وثالنينسمنةنلحمائةأسألتةاهذهيطعملحالعمربناعد

3ينقضىثميوفاوثالنينثراشوثالنينسنة

بنحذننامحمدماتهاوعلهالساعةاشراطفىتجآمابهلى

عندزينبحتادحدثناالعرارموسىبنعمرحدثنااطسين

فالالخدرىسعبأبعننصرلأبىعندزيبنع

يالخفلمأخطيئقاثمالعصرصالةصلعم4ابنارسولصلى

حفظهةتنخمظةبهختردإللأالقيامةيومإلىيمونشياة

وجعلنا6ءزافىقاللطويحديثفىنسيةقنونميميمه

يهألماثهاثألةفقالةشىمنهابقىهلالشعسالمنلتفص

أنلاطسنعنوزوينالهذايومكممنبئالالكماالدنيامن

يالالذصلفاكذامهينهولهه
هـل4ثا5حثةول9ء

دثاءكوهـوله9هأالكنمه4ولك5عهـاهامهـكم3زود

4ثااطذرىضغلاثط

لهالساعةآاقى

هلهىاخبر

لمهاخرهفىطويلثواطد
أله9الهـ339

8لموروى

01ضتهمآطالبابىأبئعلىفي



فحبثواغدؤافافهاكقوأوتعلكمتثلىانمافالصماهملنبئ
يسمقهأننخشىاطيلبنواصىهوإذامفعارقمفلتاالم4زبئة

الساعةوانصإحاهياولمحاللهبثوبظعامحابهالمالعدؤت

اكضابهذاشرطةمنليسأئهواعامإليكماتسقنىدت
ظهورهامستننيةعائتهاألنالألخإرجحوالألسانيدرواببة

يقدفدمتماثهنفولتنظرلاللهاتقوتعالىاللهفالالسعندعن

حذيفةأعنشرةلجةأبىعنالطفيلأبىحديثالحإبهذاومن

ونحنصغاللهرسولعليناأشرفقالئملأليااسيدناب

عشرآياتاايمونحقتقوآالائهاائافقالالساعةكرذنم

االرنيةالأربيبة

أاطيل

311لرلهفلمامه33المثا7كحثاساال

لمعتسجقق

هـاذأثاالهمحاقي

داهلمهمالثطثمهـلمااط9دا40كاثمطدله9اأوله9لماسوعن

37عخهاللهرضى

لمهنذكرع

هلماالإمهماالهقبلهاة3يمون
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وطبسعشىوؤولوماجعوحوياجوحوالدخالالدضالنافدجمو

وخسفبالمشرقخسفخسوفاتونالثمغربهامنالشمس

عدنفعرمننارذلكواخرالعرببجزمرةسفوبالمغرب

ووإحتفاغدواالناوكدتفيقالالههثمرالمالناستسوق

بنسعيدحديثومنهسقطماولها3وزوحواوتغدوافروحوا

قالضلقتمالنئئااننغتمطابىاببنعلىنههالمسب
7ائخذواإذاالبألاحلخصلةعشرخممىأئتىعمقتاافإذا

الدينلغيراتعأآوامنرئاوالرصةمننتاواالمانةؤفألفىالمغابم
اأباهوأقمىضإليقهوأدفىافهوعصىاهراتهالرجلوأمحالع

رالمينالاهماولك

أول5اهـلنارا

3ثألمه3وتروحوتغدو

لموروى

هـعنهاللهرفمى

لمهاذا

تخذ01

عالعلمتعلم
مهمثله4اط039

5لمسالمنهمماوأمه
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وأكرأأرذلهمالقومزمجموكانالمساجدفىاألصحواثوارتصت
اطموروشربتوالمعازفالفياقوظهرتشرهألخاالرخل

ذللثعندفتوفعواأؤلهاالألثةهذهاخرولعنهـاطبطاول

كه9مصرافيحديصوفىوقذفاثاومسوخسمفاحمرآرتحا

أمرالدفيعقيسألهالثبئأليالتاالبريجانرضهممرة

السائلمنابهاةبأعلمالمسئولماقالالساعةمتىفقال

الخقاةؤىوانرئهااألتةتيذألنفالإتازانهافاقال

وفيدفصصقالأالبنيعانفييشطاولونوةالغاتةاةالد

قالصملقهالنبئانرضهعمرعنااطفمرمىئحرةاأحديص

إليفيهاهوكائنماوإليإلمااظروأناالدنياإلمتئنعراالإق

عواكرام

4فرقاو

7لماسمثاكعلى4كه

كدجإليلداثهلعمأللالسالمظليه

لهناهككاعنها
ولطالهـهم8لمه

7لثامارتهاما

أممكثداهالثاهءرعا

ولالطالهـ4ول039

5ولمه9هما4كمطةلم43االكاواطثأهاههـ

ا42



61

لنجئمهحاله4امنتان4ههكفئالىانظركاالقيامةووم

القوالمممقاالشاةخروجخبرومنهإثفعللنبثينحلىكال

وخروحوماجوجوياجوجوالدخالواطحشةوالتركوالمحطاق

منذلمكبعدصذماثمالضوراونغوالدخانالدائة

ئوذدبماالإلنسانصدريضيقأنينبنىلهمخرةالأحوال

لهذلكلألنلهيروىأواألخإرهذهمثلمنعليه

ظئهفيصدق7شفاالرجلظنيأنصازوإذاجائقنأ

محمأوكالمهقبوفاقيغبشىوبتكئمركانتهغفويركن
رأيهفيفيرشدرأئاأوهـىححههفيمغاطسابجهةمق

لهفيوجدالروحبقوةيؤئدأومحامهفىأويتخثلأو

منبمهيخبرفيمابئصعوزأنفاللهذثفيماتصديق

هذا

سكفأحثةسمولول9ا5كبما8لم

زطمثاكلحاله

انفة

اهول9ثا5ثاولأ9اأأمأثاأن4الكاوطلوعىعياأترولو

مفربهامنالشمداهاصهال4داثههطالهط4مداءا5
اهاث0

يمقضيق

7كا9ثشا
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درجةعنالنبىةدوجةتوخرحال4أيةوالثعبزةالوحىجهة

ماكلفيالمبئنالمتفاوتالظاهرطالفلوجودمعبمرناهما

ديهايبايئمنالباطليأتيهاالالتىؤضذهاالنبزةافألجصرنا

فيأدسمباإلسالمالمستترونيمونأنأإالفظفهامنوال

بهاوتاطدثفيتفادحدهاوفوإحشفاحكليرألنجارأا

النفسقودعلىاألشتاأعوزوينالمستانواللهانالةدالئل

وجوبمعرفةعليهاقلبالوحشالرواياتهذهقولالى

بوجودالعقلفىممتنعهوماوجوازكوناألنبحآوصحذقالنمبزة

ماتيفننأسابقهغيرمنالوإصبادهأالعاختثعلىالداللة

والسلمذلكبعدعليهدماقلهدسلمجمرناه

هالرهرئروايعةاقالقمانايخرفيواكوائنالماقجمر
فال1أهكللأالمانبنةحذعن3اطؤالليادريسابعن

القياممةيوأالىكائمنسةلفتنةبحعلالمناسأعلئمأنا

كيالايةو

مهال4ة9لمسث

لمه098طوالفى01

جمافأا01

ولم4يكال4كعهثالمه



شئاذلكفيثالياسرصلعمالمهارسعوليمونأنلطما
ةالفاقشفيهأنالمجلممئاحذثوممثهغير8بهجمدثلم

7مكارفطااولئكفذهبيهارومنهاغارصنهايمونالتى
رريمعنعروةشالرهرئعنمخجينةابنحدبوفىأعرى

إن4أاوارجلحمآلفقالينتئادبهبمقممالنبئأنعلقيةابن

أشايرذخأفميهايعوزدنالبيدهمحئدتفهعىوالذىفقالاأل4ءشآ

إذااطثةاألشؤذهرئالققالبعفىرفاببعفيكبميضرب
الكاسكانحذيقةفالتنحصبئمرأسهاترعثمترتنهشت

الشزعنأسألهكنمتاطنيرعنصلعم4األدسولسألوني

جاهليةفىإئاكئاالفهرسولهيافقلثئعدكنىأننحافة

فسالشرمناطيربعدفهلاطيريهذااللهءجاوقدويثمر

اثالمسبى

15حافى

3شيا01

ابها

اهلمدموالنتناكواق

الاكاالثأولةكمعلسالا

2كايولامثا40ثهوللمهثا

هجمور



أبوابعلىدعاهيضينابانماتكثمونيجلدتنامندخنوفهعيم
عنلممىبئالوليدعننعيمرواهفماانخموهأطاعوهمنثنمج
عناطوالليمإدريأبعغ4الذعدبنبشرصابرشأبى

عنعروةعنالرهرئعنغييحةابنروايةوفيرضهحذيفة

مولألرىإفئفقالاطيعلىلعماخبىاأشرفقالأسامة
نعيمحذثناأرىماقرونفهلالفطركوافعبيويممخاللافقنإ

العالةألعنطدةابىصكنؤصدبنخندحذنئاحثادابن

عندامصالرمزانامالبيتوجدناقتسترتفتشلفاقال

نحملناهقالصمثفمادانيالهوقاليسرهـعلىبكلرأس

شمةفكعبإلىفارسلقىأئهالعرباؤلانأفمرإلي

أأحذثخاالقيامةيومإلطالففنمنيعنىهوكائنمافيهامرثبا

بنحمزةعنالمنذربنارطاةعنالقدوسعحبدعنميمذ
بايئقالعليهلى11صلىالنبئأنتفيلبنسلمةعنحيب

أأحدثثاالزالزلسنواتوبعدهشديدتانالساعةيبدى

جبعيربنحنههالىعبدعنصثفوانعقبقئةعنجمن
اأفينتكلمون

الكهيرتث

اأالهكهاهثمثمثلماهألما3احاهـمالثمنئااليشاالالا5ا03
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اللهرسولثاليقاللمحالىتاألثحعىةمابنعوفكه

فاسشبكتامونىأؤالينةالساعةيدىبايئستآاعذذصتققم

والثاثةاحدىاةقالثمئسكتىصتلقماأارسولجعلحمئئ

ائتىفىيمونموثانوالحالثةاثئتان7فلالتقإلستبيفغ

فييمونعظيةفتثةوالرابعةأألثالث7قلالعثمكلعاض
هدنهواطامسةاةهدضتهإالالعربفىاتبنتتجقىالاقتى

لمثاول3وكرط

3الإئااالعنهاللهرنها

ا1اا618الإلالإساال

اولالهةلصوقى

19كجنىيع

أنااناليثاالهولفقلتاحدىقل

اهـقالةمنالةهكمالالما6اأاش4ال4أهـكثلما

9الأهاولحقلفقلت

هلم3الغنمبهعقا
51ثالثةعثالألئةاهأفتلت

571كون

ابيتا

91أاأفقلتاربعةقل



3فيقالجوبمماليكماليشيرونئتمفرألصهأابنىوبين1العرببان

أحدكمئعلىحئئمفيالمالإفجضوالسادسةخسفل

حمكنعيضةأبىعننعيمأأحدئناالاخفيالديخارالمائة
يقباربعالإلسالمفييقولحذيفةعنصلهعنعامرعنافىلمجا

حذثحائعيمأحذثناالظلمةنااالرفاضالدنياإليالرابعةأسمثههم

الماثعىشاطسنبئالرحمنعدعنانالقسيدبنيخيى

أرفئامتىفييمونصتلقماثارسولنالتالالهععن
فمهامرجفتنةكونانسهوروىالفئاالرابعةفىيمونالتيق

عبلةألىبئابىهيمعنحملىةعننعييأإحدنناارجالاعقول

العحهافيراخألق3أخالففوملىتقومالساعةأنبلتىال

أبيمهعنالممديمانىابنعناطارثبنمحفدعننعيمأأحذسال
المه

ءيامحيرونوليسرون

دلص3فيقاتلوبمم

ات35الدنانارمن

دأشاالا3أستةستقلورظها

157اااأ3أإام4كالثما5

2ءلقوم



61

تقومالعليه4اآلصلى11رسولقالقالعمرابنعن

تهبمأفئذتلوفىفيقولاحبهصبقبرالرجليمرحقالساعة

اأبجهعنادديسألىتعغانعيمأأحدشناالفتنمقيلقىلما

أزلصتاتمهاالرسرلفالقسالارةهرألىهن113زإأ1اله
روايةوفياثلىهمعلىأهرباثجةأفارصاهالالحاس

ضهماالعثااينعنأطابىأببنعلىفيصاصبنةماوي

أهلأقىومالطمسمتفإذاءالمهماأسألهلامانالشوأفال
أصاقىفهبتفىإذااسألصصالطأمانواناايوعدونماالممط

أليبىأصعفهمبنفإذاقاألةأمسانوأصمالىمرعدونما

اإلماها6باجبدممهـهكالياوليهـأسااثحالثمنهـكثاطث9هال4ثد

اثاال71اثي

ءإاوش

لمه53جد

المهال31أعنههاعنهارضا

وللألناكس5ثهاالمكااولالح14

أهـصكأثاهعنهالرضى

7اياللوعدون

لساالمفأطصققماللهرسوليعنى
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الجبالأئسفتفاذالالرضأمانوالجإل2جمدونماااثى

آسءابخأعنعطآارواهوقديوعدونمااألرضأاأهلألي

بخماالممدورواهأغتمضالشبئشأغاالبنوسة
فيالةعنططصأبىبنعلنعنآلشوفبنئدءكطبارك11

اطالنقشرارعلىإالالساعةتقومالنالأثصهصلتتم

أمثقهميقولالبهائمتسافذالطريقظهرعلىنيتسافدو

الساعةتقومالاتةالعااابواوأخبرةالطريقعننحيتعوهلو

فالنحذثىاتويقولاألسواقواااطريقافييسإبليمشىحى

ائائأاأ1بهلبمائامبهاكالبمالمما4اله51انج4اول7ائهولكه

ثالمااألرفألمل

لنش01

وهلما01

اروى138و

6له3االمنطهـعنهماللهرضى
7أثهفىاا45طحا3لمس03

8شر01

طالثاالسطهل9لم03

09151ابىكاأابىروإسةوفى

اطرقا01

المهعيقول
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الحفسيرأهلبعفيهوقالاكذابمذادلعماللهرسولش

والعينائةبنىجملكوالميم3حرباطأأنعسقختمتفي
مفيىفدلصاذفتهط11هذهفنايانتةسفوالسينعثاسيتة

ئنتظرهوماومنهااوانقضى

ابوحدنناالفيوسفبئيعقوبأحدثثا2التركفيخر

قالرعمبدبنيعقوببنافمتيبةقالالسلاسالع

هرهـةأبعنأبهعناصاأبىعنشقيلعناالسكندرئ

ءإثاقلالهأطوأكذباافترا

إئاااالاياهإمتعافىقوله

اائا3أطماالهأانااكاخرفى

اثأ5نبماهاالهلالقيامةوالقاف

15ذللث

يلحه9ال5كمععة1112

3وللمعةال5مةك33

ومنه

ول8سه

5ألهاهمهـحدثااللم7اكهكعهـثاألكاأولاياكالالأل1هأصهـثنال

كعثكعامهلابرصوى

االهنطهـملللعنهاللهرضى
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تقاتلحتئالساعةاتقومالقالقتلقغالقهرسولأن

ئةءافآلصنائركةالئطرلمحكالتجانآ3وجوفومالتركتالمسلمون
ابنوعنالشعرفيوئهسوناالشعرياضصوقالألنوفخشم

المحهرعرهميغلبحئئولدىفىالجكوفئدتالرضهعباس

اطبرهذاتأويلفيالناسواختلفتآلالمطرفىكالمجانالوجوه

السألقىاكأيدىعلهاشيبنىسلطانهالكأنقومفزعم

الترككفرةأيدىعلىيمونأقهاخروقوزعمااسإلسالميةا

اهلهم7بفوموقالناأإسالمثبةااألزاكاهمحزوياخذونه

منولبعثاأعلمهواألألفساليمأاأهذهعلىلورببممتياايال
بفداذنىاولاحمحقيالشئذيقبرلوكانمثناتهشهـم

هاشمبؤسالثالنضغف

11يقوم

ينالمسلهيقاتل

ر7ألمممثار

318اسقا

فىصلم3وقبلأانااظالالاان

اهحاالترككفرةايدىعلىأاالسالميةقىاكاوهالك01

7ءالمقيل
األهملةصمال4ححه3لم03

ددأ3ئاد4لمايثمدا5ثعاداألعثةكاولللبهتله
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اأحدئخاالساعةاشراطمنوهىرمضانفىاالذها

فيروزعنالسهبناطهعدعناألوزاعناليرولي

رمضانفىهذةايمونفالاتهصماتتمالنبئعنأالديلى

وفىاأفخادةروايةفىهذاماليقظانأوئفيرخالنائموقفل
7الشهرمننصففىرمضاتفصثوتيموناألوذاسرواية

سبعوزويصثمألفاسبونفحهويعتىفاااسبوقفيهيضغق

لحالبهرالفاابونسلهاةويتفتقألفاسبونخرسوألفاأل
1س

وافاقعمجبريلصوتفاألؤلاخرصوتيخحبهث

اثااللماةاتالجمم

رأالعإلوذ

االلةثأبابةأإمانة

ا3دنت

األ7لفزع3يفزو

هأالمإلااا5ثاولكائالماال

آاااثهررمضان3نفنعفى

9األأألالماشا4ايله38ثأسلم03

كهأتفلىدوتنفتق3وينفتق

51ث3سبعهينأامههأال3إل3داله03

ا3قاالثم
اوللداال40الثه5لمفاكل



9يهي

مةواانرهـفىارمموتزقالاللمنةإعليهالجيسصرت

فياطافيعلىارومالقعدةذىفيالقبسائلاوتميشؤالفى

الةرسولياقالواخفواضهيالأؤلهوالمحرماطخةذى

ووايةوفيبالمجودهؤذلوذتهبييلقممنقالمنهمملميمن

ثمشوالفجمصابسةيظهرثمرمضانفىهذةتدكونخادة

اطخةذىفياطافيالتسلبثمالقعدةذىفيسةتكوبئ

ااتتنارخثمصقرفيصوتيموقثمالمحرمفيالمحارمتنهحكبخ

جمادىبينالمجبكلالمجبثلالألربيعسشفىائلالق

3ألفماثةاتتعلديممكرةمنخيرائقنحةهيياثمورجب
ولولامماللىكما

الميالالهـكمطمهرأ3ء

ثا15طوقيل

وتمجيز

فىف

أويتعؤد

7لمستظهرث

يعملم

15تنتهكرمأأل

5يتنارش

مصعةاالقةمغنيةفئةمغخيةفيه
ولعيال4ءلمه
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البراياتمعسانخمنيخرحالذىلهاكىهل7أ

موشىابوحذثناالمجرئيىسفبنيعقوبأحذثخا3السودث

حمتادحذتخابكثهعةالبباضىابرهيمبناطسنحدفحاالبغوئ
سعالدثناحدىاطثافابنالوقابدعمحذئناالثقنى

عثوبالنعنالرحبىاسعماألىعنتالبةأبطش3الخذاه

محتسلمنودالالراياترأيتمإذاقالأتهصلعماللهرسول

إلذخلحفتكافيألنامكمأفعلىمشئافاستقبلوهااسانخ
صختإأل3وأوالهاأحسنهاهذاأخإركحيرةهذاوفيالمهدئ

الممالمعصأعدأألبناالمتاابقعفيهاةزوىدوةالرواية

ءطبابداةطونئمالمشهقمموداللراياشطانبلىإذاقالأئه

11ح3الهاشربألط
الال46ثاع4دفي

يال5االحلدم9أالكديكسلى5ح9لماسكمحطسمصم

أبهإلالحىر5

إر3أيال4ياني

حاياله9ال40كمطةيلم

هولحلم3وووى

آعباس5عباسفي
هولهفانالما01ال3كلمح03

أاطاعوقىبرطايوظثون



فقالالألخممإرهذهتأويلفيالناسواختلفسلطانه

منأؤلوهوئسليأب3خروحوهو3هذهتجزتلتدقوم
لبىفوطأخراساقمنوخرحنيابهوسوبرالسودالراياتعقد

وفطعالسوادصرفغيقالوهذامماقعالواسلطازثماهاشم
كادإذغيرهيفعلمنكانمااحهمإفيضافاللضاألميرا

وإنلبعديمأبلمهوبلاخرونوقعالابأمرهيذلك

خققلهاأماناحةمن7الصينفحلمنذلكناانبعاثاؤل

اطسينفىمنهـالسلمعاجهاافاطمةولعدمنطائفها

يقاللمبممنوبمزجلئقذمتهعلىجمونالااعلابن
يالثمالهاكا15ا

ولقميل

كافروج

يالهـمالثثة9كأ03

هبعدتأذهذبلبعدتأتلمهذهبل
شاكوالى

7الصينمنبميخمامكطأأذلك

هةحقختن

عمدههالةعله

لمهامااله15عنهماللهرضى



9

وأفاصيصياتحمعبالطاتقانمولدهصابنشعيبله

أعلياأوااألشرواالقتلمياالمجائبايخ

مكولاعنالنارابئآهشاروايةفىإالسفياليخروفيت
قالااعليه4آااصاللهرسولعنالجلبئعبيمدةأبش

ىبمنرجألارثإمهحئئحصلبالفقافمآاألمرهذاالال

رسول6ألقئوبانأسعماشألىعنةفالبأبىروايةوفيامية

11يتمقعلىهالكهميموبئفقالالعتاسااولدادبهرااصقققمالله
سفيانأبىبنتاأحيحبةإلىاوأومىهذهيتأهلمنرجل

المجيبةوأخبهاركثيبرةحكايات
اللالاالمةإثاالمالجمم

يالولوللمااألالمفهثاشا034

كاهعنروى3روكما

ثاس3ألهةلمالماالهلمعنهاللهر

ثالمثاانهاهماأالوسلم

عيتعلمه

عش

11اأشا1اهاهسكأثانه

الأدولمن

11لمفايدع

اآألاوأوااومىو

داال16احمبيجةام



أحا

صفيتلجهاللهصملواتةطابىأبىبنعلىعنخئروفيما

لةاابضرجةذلكانفإذاتالبالشاهالفتنه

ةذالثطفإذاكاندممثمقمنبرعلىليسخوليازهماإدالأل

هذاانالناسبعضقالدوفاالمهدئحخروافانتظرو

نريدبئالدبنالفهعدبنزيادفيخلىوذلكمضىفد

وادعواثموأعألمئياهموبئضوالمجلبشقيانأبىبنمعويةابن

عدبنعلىفيمحمدأبنائمهعدالعتاسابوذمبثاطالفة

ونرعماخرهمعنفاصطلموهمإليهمجعفراباعتاسبنالله
الفهعدبخهلزياديوجدأوصفهشابئاالموعودلهذاأناخرون

اةثهبوااللعنةعليههاأمئويةبنيدكفولدامعائهبمرواح
دمشقةناحيمنفييخاضبيبمنةوبعينهالجدرئاةتار

اخبروممامخبرومما

8هعةاللهرنها

دهيالهكااال4طحاهـهـي

هلم4أالممثهـيسكممثههالكيدمة5هألأاهس

طنكهمممنوانهالسيافىبمثم
يالهم9الهـ84ا

هيبوجه

هـولنقطة5فكتة

ا52
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وبنشروناطالىبطونونفيجقوالمجرراافىوسراياهخيلهأوئثب

إلىلهجيعماويبثالقدورفيةءبخوثموبالمناشيرتاالس

أاأقبرعناينبشونئمرفونوويأسرونفيقتلونالمدينة

محئداحمهمةكأليقتلونثمرضتقافاطمةوقبرصملعمالنن
األ4غصثيشتذذاكفعندجمداإبابعلىوثمويصلةوفاطه
إذزىولوتعالىقولهوذلكاألدصقبهمفيخهيمفعايهما

أتدامهمتحتمناىيىقنمنوثيخذوافوتفالنزعوا

سارخوالراغكطالحتئالمدينةبونيئاةثياخرخبروفى

نةالمدي111ليتركنةقالصلقتمالنبئانوذوى51م1317

اثأويبصويبث

ثالممأول5الماكحقونرو

للهااسالويطبخون

11لمه3ولهـبتنون

فىاكسكأاثاالمأةكمسلهثأ03

أالهسثاجمالن

312الجارغضبعليهم

ءأش

شاااثاأاله5ولنه01

5ثاألتالكن
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المجدساريةعلىفيهثعنراكلبىحتئماكانتاأحسن

لعوافىقمالأصه11رسوليايومئذتاالرنفكقحاكا

تريدفعافئالاخيلتسيرمثماطبرةفيقالواوالطيرالسإع

المبمامنئنادفينادىبيدالهيقالموضعالتختهىلمكة

منرجالنإفايخومز3فالبهميخسفمبيدىبيديا

أعقابهماعلالقهقرىيمشيانفيتهماأفيوجوههمايقلبكلب

وهوالمهدئاالبشيرويألياابهفئخبرافيافئاليأتياحئئ

ياليحعئئأواالعألاالبدالافهمألقاعشرانخامعهفيخربمفي

اهملهنهمالا5لمماللىفىبهذى11اشا3ممهأحسن

ديالطه4مثاهالالا

األيول9الهـثاهكعأفىطاأ

اال3اسرية

كالمهأألمأالماهنولحقى

35ابدى

كااتقامب

االوجوههم

كااإسنهابىفي

51لماكطحايالالثولثاظالاأ

312لليهدكط

81ثاالصيفيهم
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ويسبىقتافهامألكلبعلىوننيرفياليال2يخأسراالما

كمذاكلبغنائمعنأضابمنيومئذلحاطائمبفالواهمانمم
أصلموالقهمردودةوئحاالتائيرحشوامعالروايه

ناروىبما

مينهوئخحإرنحظفةرواياتفيهزوىندالمهدئوجخآ

نظرانيهاأنإلألوغيرهمةعئاسوابئعلىوعنصحقغمالنبئ
انسؤاأثهاإيااكوائنحادناتمنوونهكصماكلكذللث

بنأبىخبراإلبهذافيجابماوأحسنأتجاتها

النيانمسعودبناألعدذزعنبئعاصممعنعياسق

أهلمنرخلائىااايلىحثئالدنياتذهبالقمالصتققم
إعالالميا

فيسار

اتباعه4اتباىال

4لمهاعاب

فىبهالها3امألى
طعالال9ادةكعزور9هثااعلمواله

7س3أثااللماهأولأدبم

أثألهاهامعنهماللهرضى
العةثاكلالفىاهـثا

5عالياقىعلىيلى



81

الدنمنيبئألوأخرىروايةوفيىااسمهيرافىبيتى

عدئألممااألرضلمجألايتىبأهلمنرجآلاللهيمبثعصرإقا

اشماركثرةفيمهوللشييعةثاسفهلىاطهنىفيهيسيتجؤزاملئت

المعروفالخاجبنعفدبناحمدحذئىوقديدةبعواسطارة

حذنناقالئةوثلثوعشريئخمسةسنةبالشيرجانبالمجقئ

اللهعدبنيوتسحذثنىاالصمفهافطراشدبنأحمدبنخمد

بخهأبانعنالخندئضالدبنمحمدحذثنىنالشافثناألعلى

شدإلالالألمرفىدادالقالأتسعناطسنعني
علىإلألالناستقوموالشئاإتألالناسنوالادبازاإئألالدنياوال

أثتمناختلفثغمريمبنعيسىإئألمهدكلةوالالناصشرار

غمطالبأببنعلىانهوبعنهمفقالالذؤلاطبر

كانهأقوموزممهدياهادئاوجدتموهفولهعليهوتأؤلوا
منوهومحثدلحهواالمهدئلقبهجعفوأبىبنمحثدئالىا

الاكعههم9ةلهع

داسمىاسعهتواطوءالاتوا

شاسقاب

4كهأهءالاهاثالذصلفىبهذا



وقيلالخؤرونفىالعدلإظهارفيجهذا4يأولمالبيتهل

امنرإعدبنعمريعىبهطعالذىالمهدئهوىلطاؤ

وأنكرتيسخكملهذاكوانالعدليستكهلالهذاإناللمحال

ثمطابىأبىبنكلولدإثامنونيأنالممييعة

سوقيحتئحيعودويصتلماطنفعةبنهوخفدفقالوااختلفوا

يومالرايةهإإدخعليأبانواحمواواحمدةممئاالرب

االرضوانعئئبنحسايئدولىمنفوأيهونوقالالجمل

ثهالقاطبفىجاهدألتهأرضتهآفاطمةبطنمنعلهما

اخخلفواحعماممناولدمنيمونبلاخرونوفالاسئشهد

براقالعجنينأحمرأتةابنممونهمبعكنفقالأتهوهـجنيخهفى

ئحةونحرجهبالمديثةمولدهقوموفالضالوخذهفالثخابا

ومنآتموتنيخرحائهاخرونوزئوالمروةالصفابينيبايع

فالواتممنهيمونأنفيطمغاالمهدئةيخروانادريسبنوسقواثم

الال7الحسإبت

هالممهاهولبباللثةانهم3الالل3أحالثاحاهولالثأأكثأاليأألثه

أإولأيالمكثاإلاااكاهـألمةصككلمالىهلأاإظاأثثاةآلطهكاولأولأاسولخها

إجوللكفالمنأكاناكث9الالاالماثمهاالااسعرانالالمهدىحليةومن

خالخدهفىالمنايابرافالعيخينألالمحيةكثللون011صأحثاهلنانأ
اشلمكالم9االاالهأوللمأدأهكله5أفمم3كالهأ3يكا
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وئسؤىالعلهمالمعدلةويفيفىاألرشأهلعنالجورورخ

51مأاألرضرقمشاالإلسالمويفغةوالقوكلةالضعيفبين

هـدخلإلألاألرشفيأحديبئوالةالقسطخطينئويفغاونار

لئطهرهلاللهوعديتمذلكوعندةالفذيةاذىأوأإلسالأا
سنبنسبعيعيشفقيلمرهمذةفيواختلفواكفهالديخهلى
7سبينوفيلاربعينوفيلعشردطوقيلهثسغاوفيل

عنتغرعنالرزاقعضدروايةفىأالمحطاليحخر

قالرضهرةهرأبىعغالمقبرئسعيدابىشقريطابى

تقووالزوصةمنااالقافليقفلحثئالساعةمتةال

35يرغ
3اطلقطا

لهأووهألئااطقفى

عحههاالمنفى

هلمهاالجزية

35اماثهلمسةلمحه

7أهأالهاعلماالو

هأللهووججمر
ألهالكعهطةكلمه3االطولعنا5حامهأروى

51ولملمه3تقفل

الأالقرافل



منفيهواخخلفواتحطانمنربئالنامقايسوقحتىلساعة

وهوصهـالحرجلالمحعطافأفالأئهسيرينابخهشفروىهو

أنسهكعبعنوروىالمهدئوهوعيممىظفهئصلىالذى

عدعنوزوىافئالمحطبعدهشوئمباتمالمهدئيموتمال

ولئاالعباساولدبعدأيخرجرجلقالأتهمربناأل

11بارمحطالقيممفىاطخاجعلىاصألشجثابنالرحمنعبمدخربم

لهفقحلالمومنينأميرناصرالرحمنعبدمنالعئالإلىؤكتب

الرحمنوليسعدىإفقالأحرفنلحةعلالىضطافئاسمإت
وفعضدهممشهوزاكانافئاهذاأنفدلاحمىهن

العدلقىالمهدئبدونهوماكبفال

قولهفىالسرىعناسمحإطعنزوينا7قسططيثيةفغ

ياللوق

8أاهمألناسا

كالامنهميأعنهمااللهرفمى

3من

ممأالمءاعثممطأل45لهالمعةلىاماا1ألاكث

لمالخطهـانبا

كهةالقسطنطحنفغجر
هالسدىسروى8السرىكا



8

عظيمعذاباالخرةفيولهميخرظالدنيعافىلهموجألعر

الرومعتاتمترونيفالمفسترينوبعضاقسطخطعحيةفغفال
منسالفهيباغأتمه6وبمروااكائناتهفىهذاصطه

فغوبينقالوابامحرالدناويقحههممونيدرهي7لهاال

إذلككديناهمفبسنينسبعالدضالفيوضقسعطنطينية

فيمافيرفضونفالداجمفياالدخالأنالصريخا

الاليهوينفرون4تمأيد

83المعهـاثاهالدجالوخروح

ثالمتقسلفىذمب

8مالكعميممةة3منوهم

4ةلهنةلمحهـاللهقسطنطينيةفغبهوعنى
هوصر

هةتباع

2مميهالطة

عدولهالعهء

ل3فبيظعم

ممجا

لهشاماهـأمعكمظقكمقد
الهأمهـالماذلكمن

لممنهعياابةممطود



ثشذبالبخروجهمؤاؤةاهميحةالألخإرالدتجالروج

كهصماهوقوئمقالواوهإتهفتطصفىاالختالفوإنما

نفصخققماللهرسولعهذويذاللعنةعايهكودئأ11صائد

النبئفاخبربيتطيمألحتىبيمهفيوينتغمهددفىأيربواأحياثا
فدحكاعرفهالهتطرفلثاأصمابهمننقيرفيفأتاهبذلكصق
وقصإلىالمجالقجمنمرةبئإلىفرفعهوتعالىسبخانهالله

لأقدالدتجالالمسغأناخرىروايةوفىأخروجه
لجعصوهوااللهعدطهاأنوروىاألسواقفىومشىالطعام

الثبئلهفقاللمه1رسولافئأتشهدالصيادابنفقالالصبإنخ

اللهرسولأفئ7أتشهدصئادابنفقال3اللهرسمولافقأشهد

ىلمثاخروخجمم

لمفكاالهريبوال

قال3قالو

هـطعاولمالهثححي

لم13ال3يزفو

هأشثثمالثهثههكعسكولاثهمص4طة3ثم3مطهياالاهاخبىاانروىو

هئطتتقمة3وللة9ا5أسني4شاأطثثصثاالثيا

8شهد01
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فالهومافالخبئالثطإدثخفداإفقعملعمالنبئفقال

أولنأاخصلعمالنبئةفقعالالدخانلجنىالذخهو
فقالغنقالفاضيفيلمطأثذنعمرقسالفدركاتعدو

تسلطافلنيةئفان7تخهعليهاللهصلىالهرسول

صلعمالنبىدعاثاةفخلهفياخيرلمفالوإلسأليمحهاااعليه
بمتوبالهشعرجفالاشكماتهاطدفينيوتجآفاختطف

يط4ثا34ث3زاالالاللثفث4اأااالالكملة3االثاهاااحااثا

4اةم03

يالثهولمثا4طه9صأ03

لمهأالهاللهـاله

4فلن

طوركوقحك

هسثأأداهطهعنهاللهرضى

7ولحه4مال4م9

هامممهفانهيمنهانزاولثالم9الهـ4ةول039
فالع

5همحاالمن5الذصلفىذاب

االيمنهأوانمدول4ال5هلحه03

كاأالماالهلك

ا7صلهزمأمهلمنهلاثثااألصلفىبهذا
اافاختاف

41داعدكتوب



ه

واختلفواركاتبوكاتبأحدكليقرأهرفكعينيهيئب

ألوفةبالتكوقأرضمن3يئحفومفقالخرجهفى

دوالنسأايهوذإيتبعهفومقالايضبهمنأفىواخخلفوا

تظهالتىأمجائبافىواختلفوااتالموسواوالدوالألعراب

نارثئهفيونارجئةمعهسارحيصيسيرفومفقاليديهعلى

ططرءالسمافيأمرإطنالئقربئأتهسيئ7وإثهمةجوناره

ودقتلالمونىصورةفيالشياطانويشثنتفأصألرضاويأمر

حإيونهوبهويؤمنونألمهل151مىالنايفتآنفلمجييهئمرجأل
هيأةفىواختلفواالجماراتسألالدوالثمن4111لىجمرواللواظ

هـنهث5ولموضع
ول09كوتى

لدهيهودمنيرجطاقةوقالتاسانضارفمنالمشرقمن

ةالكوةأرمنيخقوموقالامحفهان

ءلمحاتجاعه

لمهدمالفساخالرا

لمهاوالدمنواتوالموسو

97عهاح4ملمص

كوصور

موذ

51لم4يتب
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اربرنوقيلبراشعشرائنىحمارهاقفئبينما4فقيلحماره

أيامثلثةيرمسوخطوهةألةينسمأذتيهاحدىئطملذراغا

الرسولوجمداطرامجمدهمساجداربعةاالمنهلكللفيحلغ
بيثيقصدصباخاأربعانهوفيورالومسدالألقصثاوممي

قاممنإبةضحفعمهيالملقتاالناسافيوقدالمقدك

لفدامريمبنعيسىفيرونابممععنهميعكمثمفثئم

الدخالفيقتلاالمقدسبيتطرابمنابضرأعا

افقالواعفقال

لهأ09تطل

ربال

اإلصرملدوخطرتههـمسيرةهوخطوت

ويبلغ5يبلغ
لم3مهمالماهألله01

أنهدمأالهوالسالمالصالةعليه3والالمالصالةانضلعاحه
هويتصد

بقحالهلقتاله

5حفتعمهم

تجثمف

كاناهمأالسالعليه

دكسكاهاهاههوجدتبهذا

04اميةنجهجامعفىالبيضاالمإرة



ؤولفييختلفونالالمسلمونالسلمتلجهعيسىاول

ليفئموإتهتالىفولهفيلفيوقدالذمانايخرعمعيسى

فاللعمصالنبئاناوخالؤولهاتهاتمترنفالالساعة

ةبهشقرفىفأدكهفنعليمطفتىوهوفيم4نازىعيهمإن
ألقاسبينفىويحبئايصليمهويمسرواطنؤيقلفإئهسالمى

11ؤدمنامراةويمدملىوحخونامفإاكهفأمحابهمف

هيأتهاإلىأسألرضاوتعودوالىمخاسدواهمتاالبفئاهـويذهب

أحد19عليمهايسىفالاااالمقالصئتركحثئااادأدعلى

ولإاجمرقىول

ساالعليهمامريمفي

عيعىقىول

3ناالهثاطديفى

هفليقرنهولفليقريه

هـثهـالثهلزدلمهالزد01

7تذهب

لسأاثامنلىطتهاوا

كالمهامناهـولالسالمعليه

51دهالقالألتترل

أالاليها



تفئرهمفالافياتمعالعمبيانتويالبالذثبخاننما4ترى
وحتئجراباالفأرةتقرضالئهازماشهقاألرشتقىود

لنالالرتانةألولشبميقجلهفالالمالإليالرجليدس

الدخاالهبفيقتل4جمثمقعقيدهفىعيسىوينزل7قعال

واتبعهماصالرصيذوبكاذابالدخالإليمهئظرإذاوفيل

خلنىودئهذاالمممرياواالمجرفيقولهتلوثمالمسلمون
أربعيناعيسىوفي4لتالهودا81خرمنالشتداتأل

ثإحامماقى

618وتلعب

ألالابين3ادا1أطمأداهفىالعدلالله

ول12افأرة

آل15اوتشبع

ءاالاالناولثبأجمعامالدارأمل
27ااقالرا

الهمسالمعليه

لإالوفى

5ا0مشقض

ولالطهىاال3اتا

ولمبهر

اسااقا

أاالالشالالمعليه



ياجوحيخرجثمالمهدئظفوفعملىأونالنإنأئالالونة
جوخوما

الشعبهأعنمجالدممأسفعانروإيةفىالدضالخبربقية

فيضظتماللهرسولعليناخرجةقالقيسبنتفاطمةفا

وكنلرهةواللركبنأجمبملمائطنقالبنايرةانحر
هحذثىالقافلةسرورهفعنىدالسدارىتممحذشيهطدث

عاصفريخفاعمابتمالمجرف7افبلوافومهمنتفراأن
اةأفبمالهاواقابدائةهمفإفاوةجإلىالثموابئ

بهذاليهماطبرأردتجإنقالتاطبراخبريناقلناالجممثاسة
لهنهههاتسنة

8كاالعههالةعلم

8لمهـعقعالت

ارلد01

ههورسر

ص

لموبهواح

لمهالجاتهم

هاالقالت
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فقالأفأتيناهقالواإليمباالشواقىرجالفيهفإنالدهـ
تدفقفناطبرثةلمجيرةفعلتمافقسالفأخبرناهثبعيمإفئ

محتشيثالفلناةوتيسانفانللخفعامتماالفدجانهابايئ

الفالأهاكالمنهايشربفلخا7زغرعايئفعاتفاقالأهلها

منهلكلألمىففوطئتوناقىمننقذتهذهشتيفلو

مافقالخطبصدعمالثبىأنوروىومكةالمدينةاال

الدكالمنأعظمفخنةالساعةقيامالىادمظقبيناكانت

طحاول9ا5ثةكاثجا

يالثهبغيم7الالطحه5كاالطأليأإا

لدالجانبيهامنأءالماال

2الال

للهكلأيالكمودلسان

هلتيها

97ءأيال09ذس

ألالأثااالراف

5نفذت

ولبقدمماوطيتثم

اساوالمدينةمحة

اول9ال4كم

وا62



فقالةفهووصربالدخالقهفأنذراإثانبئيمنلماتهقال
جمتأعوريهتاتهألحديبينلمماليبينقدةاثسه

فالمهبدىاليخرجلموإنخممخبمفأنافيبهموأناصخرجفإن
باعووليعىرئمحمانفاىلمواطييهماشتمهفاعليكمظيفى

تسلمناتهفعمونكوالالموخالحهودائستيهوالدضال
فيهودهاسراثيلبتىإلىانملثماووالألرضيملكوأتسهداود

واحدايدبهرونالمجوسرطعثوكالمالألرضأهلدامفى3

ئامشترالألمهذاصارفقعداليهمالئلكوريرذيخرحمنهي
وذلثأوأصخهااراصألكأاأصدقعلىاالعتاذبقىيهفمتنازغا

فالذىتديلوالريفرمنوزسله9اكتبعنذوىما

لالسمالمنحالفرجلخروحالصفةهذهمنصائقئمكنهو

تدلألئهاللهعلماليفوعرلرذماساثروأتافهمقسد
أأثأفى4نذر

ثالمابالاا4فتف

ر19وانه

هلمصالتعمميه

ولكوالمواطغكوايلموشيع
فيتعدفيتهودو
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فأفلدضاقألنالنينالساعةيدىبينانقالقدهأحا
اهولألكأحديمونأناإلبهذافىها

قولهفىرينالمفبعضهتالالسالمعليهعيسىخبربقية

اتهموتهقبلبهليومةنآلألاكتابأهلمنوانال

اليهالمهرفعهخلوبئعأاللهمالدوقؤولهعند

اكحابأهللفواليخةالمشيةوكناصلبىهوالفتلوهوما

لالننىأصألنبيااكتبفيممتوبأثهباكواجآأئه

شعيايهابوفيالردثبئقبلالنبىإليكمموقةافىعثمر

علىالمثدقيمونالمخيصالصثذيقيخرجمخثهالممبيتيا
ويلعبآالضوفمعالذثيسكنحقوبهعلىواطقهميانه

مسيحوالدخمالمسيحعندبموعيسىاللكلئماىالألفامعالصبى
وجونفمالواوماجوحياجوحجمرزمانهوفىميهانوهما

أأثيمول4ا6باجعاأسلكم3كهاماكإلنالعندحالماهـاحهكملم

كوثاترولهعيدااسالاللمهاالباثولشالإالصلفىبهذاكادع

عيسىزول

ألمالاوزصال

اول21ثالنالكمما4الأمإإاهول

يال3طروف01



فقاللمهالمتذؤاوناختلفئم4افرائيمبنشعياولدن

ؤولفرقةوقالتإلدناليذتبعينهئمعيسىهوثاكثرهم
يقالكاوالشرفالفضلفيةبعيسىشمبيهوجلخروحعيسى

بهئرادشطانهووللميروومقكهواطيرللرجل

ئسئىرجلفيروحهردفوموهالالألعيانالةالتشيه

أعلمواالاةعيسى

فولهفىريئالمفحماهالمنربهامنالشمس4طلوع

تكنلمإيمائهانفسئاينفعالرئكإالتبعضيألييو3تعالي

ل09لمفرا01إلهاهمممثمثمحمأالاليم5اأكم3أالك5هط9سمال
916ثاإى03

8ثالصانحهكلثالماهبالتحديقواحقهم

9ل3عضىيشبه

هـ7طال9الحاكاكلمهاال

ثادل3شثعبيفابهما

أللصيايرادوال

7لمقىده

فىالمهاسعه

كالاكادهمولهبثىيحماواالخراب

5إهـلحاطلوعدبم



يروزويناشمغربهامغالشمسطلوعاأثهفحبلمنمنى

إيمانهانفمعئااينفع3لمخرجتاذاثالثقالأثهرةهر

فةفي3سالواوالدخالوالداتةمثربهامنالشمسعطا

7جمعقافيالشمستطلعالتىالليلسةاذاكانتهافطلوعهاد

قالواليالينالثقدرالليلةتلكفيكونخبستمغربامن

كاوالليلةرممدةوابخومويستيقظاوينام700خقالرجلفيقرأ

تطلعئمصلالليةهذهمثلرأيخهلبضلبعضهمفيقول
المحبمافيشطتتوحئئاشؤ2غآئممنريهاكأئهامنالشعس

ألمهالموقيل

لس3نحهاللهطرف

8لم3ال

اتتفم

لهاوقا

لثا3أمهـألمامابهامومن

وركا3بهتها

8لمهثفتكون

8ولجزو

5ناميثم
ثالطالهـ4كعةلميل
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فيهتجرىاكانتالذىلمجراهافىفتبرىذلكبعدتعودئم
أئهمحكلىعنوزوىالقيامةيومالىالتوببابأغلقوفد

سنةأومايةعشريئشرقهامنذلكبعسدضفتطلعقال

كاليوممةوابىوالشهركالجمعةكالشهرالسخةفصارسنونلكنها

ثممناالشعسيترضدونابةامنكحثروكانواليوآكالساعة

ثهموعائشةوباللايانبنحذيفة

وصعوإذاوبئعقاللهنالأسألرضادائةخروح

قالثمقئاألرضمندائةماخرجحاعليهمالقول

وزكبوريمشؤبزذاتدائةاا6األخبارأهلمنكثير

وآأنهاثوررأسراسهاقاثمأرصعولهالونلمنوفيها

التى01

37أتطلحولفيطلع
ا6ثرينءومائةأوعثرونمانة

بهافيممنالشسمعىطلوع

االيهاذ

هولءإثاادابةاخروجدجميم

األباالخبار11العلومأالعلم

11اا11اااااال

آسا11فيها
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وصدرهاامةعقوغنقهاإيلثفرنوقرنهافيلااذن

سليمانوخاتمموسىغقىومعهابعيرفوابماوقواأسدصدر
محلوأوهوهبااحديعرففالالالهمبماإلىوتفعوااساألأه

فيغمثوةافرالأنفطعلىويختمفيبيحقبالعصاالمومنوجه
بن4اعدشوروىاافرةويامومينهيافيقالفيهالسواذ

الدارىاااتميمأخبرالتىاةافلئالداثةهىفالأأتهعرا

يعريهانرتهاثعمموسىسألقالالحسنوعنعثها

لمهانذا

لمهقروناقروا

4إالسماهوترفعااالسماهوترئفع
الوتجوهى

فيفشو

حمأامهماالالعلاههكمط

2ثه3نةاهألمهـمأعئهمااللهرضى

لكالولععهالمهـ0

9مالعلباهزعاالعهداةكهـثكاثهلم03

كاام31غيم

اصالمالماميانه01

ا8دهالالعةاهـ



ربئيا3فقالمارفهاأئيذزلمأيام4ثالثتحرجصلدائة

واللهاطاعقبفىبأجنادةتخرحأتهاويقالرفمازفمها

وأئهاوفاعدلمحاثمإهاكلكباليعلوتقفبافهارتسير7أعلم

أزون1فتقولالمنافقونعاذبهوقدالمجدألتدخلال

وتعمرىالظاهرفولهذاابالألمىقألكانمنئينجيكمالمسد

مناواميرممنالشمسوالطبحالدائةهذهمثلخروحما

أصعبهىوالبعزفىاللهعلىكانتالممعمااحىمنناحيةأئ

فيعهتجرىالتىمجلىاهاعلىووضهانفسهاإبداعهامنوأعسر

ا5ثالثة

هـحآنملأالهطك

6تلهأكااالهأمثمرسى

اءهأ1يهابنافيهلناحاجةالكانهافىالنفيسالمتاعهذارذ

ثهـبنجخاباابنثلمجما

6عقبغيبة

2ولملى9اهـكمطاهـع

لمهالمدخل

35الس

51ول8فحقول

دهامنةأأماعلمواللهدس9النىاثلهاهدثممكةول
تهعهثه4



ورتهاصومحوبنشهاانقضمنألمجهبامغربالطلهمامغ

قامتفدذلككألمسيرهاوهدآضؤهاواستمالب

فتاوالبالياحاإلفاتهذهلمجلولجوازأمأعلىالدالئل

أبمرواكققومويذهبوجوددبعدعيعهوعدمبأسرهالعا

ورمنربهامنالشسطلوعأنإلوانتقساضهأالعاخذث

وهذادوتهسلطالطكلويقهالألرضعلوليسئئمسلطان
افاسبابمنوسببالوجوهمنجهلةالعقولتجيزهالمحال

يتناولأومبليهأوعرهأواالسمنأحدقؤةفييمونأن

وينفذواالتقيادالطاعةأهلهاويعطيهاومنارالألرضمارق

وامتذتعمرهطالوانالواحداالئسانانوحكههأمرهفيها

ورى11وانبعضهواليضفهواللهالعالميقطعأائامه

منءشىهوبالألرشأحاطواالذيئالملوكمنرئذ

اليخبرلهمعبذةعمسليننأمرمنريذومااطبرجهة
أنوجبفلناهمابطلإذافلنعاالخالفاطنصمهذامثلها

دتكلمذلكينكراوثامشرفمنكطدوعهابهامشمنطدوجمها

األنبتادقصبابففعفهذاوطريقهتهمنإثباتسهعلى

ول05نقص



إلىاضطرالعادةعنارحهأثوماهذاأنإلىااتجأان

حتىالعادةعنارجلهغيرمجانسةمناشجههوماإيجاده

فيالقولويعوبرواإلطادطيلالتعنأمرهاطالفييمشف

فىموضعغيرفىاشترطماذاوالعالموإحداثالبارئإثبات

القاعدةألتهاعلهاوالخرنالمسئلةلهذهظت11اممتابهذا

معلىيقعاسمفهوالدائةوأقاجماالموثوقوالغهدةالموطودة

وطائرةوورولممئسحإنسانمناطيوانأجناسهنودرحدلئه

همصمقداتةكلظقواللهتالىاللهوتالوهاثة
يمشىمنومثهمرجايبنعلىيمهثىمنومثطنهعلىيمشىمن

رزلتهااللهعلىإلألاألرضافيدائةمناالوقأربئعلى

يعقلونالالذينالبهمالصئم111عندالدوابآشرانوقال

اكنايعةاؤفائلفالفلوةضاالناسإتألهاهثائرذفلم

روىمايملماذاهذاقوفألتحلىنققكاوإنسانعن

فلعشإطبرخانفائادبهرناوموتهاكاصفاثامناطبرفى
صلهرالعألمةالدائمةمعنىيقولمنسمعمثوفدإتحإعهإل

اللهصلواتعايأأنوروىبهايعجزهمشايهفهكالاا14

ا7او01



03

اناكذاأناكذااألرضاداثةأناأأ37أسقالوسالمهعليه

األرضدائةبيرالقفياللهعدوفيلاعلموالله

بدضانالحماتألييوآفارتقباالىتفالالدضاندجمر

بينماألفدضانيرقالتاطسنعنوروىيئمب

فرةالإخذواغربوالشرقئدرىالحئئواألرضالسبما

يمشفصتماآلاكهيئةالموشينعلىجمونرامسامعهمنفيلىني
ثروأالساعسةاأفذاوذلكأيامنالئةبعدةعثهمالله

اثامفيمأصاالمحذىالجوعاااهأعلىالحأويلأهل

ضفقتمالنبئ

اهاوجلىفياقال

لمله1ألمحأاهطكالمئ4االرنههة3أألماالهانه

االدخان

1باوفيثرمه

فىءاهـارابهة

1ىعهمحمأ

أفىاهـالمومن

كأس1وجلكف

ثاإيبدممطبإت

احاا63االمالالشالهر

اشاهانز



وعدجفاذاثشالىاللهفالوماجوجياجوحروج

مناألخارفيوخاحقادبىوعدوكان3دتخاجعلهرفي

مشارقةفىاماايختلفونوالعليمالهماوعددهمصفاثم
األرشمنالمسكونفالأتهمكول7عنوروحاهاألرض

دأفياتتانهوماجوحليماجوحمنها8وثمانونعاممائةمسيرة

وعناثأخرىاتةاتشمهالأمسةألفةماأرجائةقي
فصنفوتدريمثهوتاويلقتهيمكاممثالث31مأالرهرئ

خروججمرهـخروججمرق

35وجلفي

لمه3لثحهلمنمأاثانهالماالمنلىثلايسدمنى

أاهههاكونقق

فىلمهيين

المنههاليماوشما3وثعمالها

7ولالكدهـ4م039

لمهثثمانرن

ههـ3ااهطهااالهملبقيةوعرةصودانوعمر
01يالهالكطلىكامعة

هداليشه

االخرى3االخرىامةامة

هـنهها01



أحدهمعرضمنهموصنف3الطيالوالشجراألذزث4مئالنهم
نولمجفأنيهاحدىيفزشمنهموصمنف4سواوطوله
خروبهمويمونوكرفىلثمنرأحدهيطولأنوزوىباألضى

كاذالاللسهجعلالوقتتجاوإذاالدخاكعيسىلقحبعد

مقلضتعهمهونتاتهموزوى9يخرجونوالذما

3ويشربونالمجيرةأؤلهميخألي11قالوادلااوساقتهمبالشام

اخرهموياقىلهطيخمادلمحسون3أوسويأنىهاشا
ألمسثامثالجم

ال3االررة6ول9الءالألا03

كااالرزمنالأاالرفمن

االسوابا

ويلقق

اس3ممبرو

ألم3كتابهفىوجمهفيبم

لم3أمماالهإإالرضفىوينتشرون

انمنجم

اوساقيهم
اءقاال

3فشربون

ةدسااالهطالنداوةمن



سعجأصألرضافىمكهمويمونماةمهتاثلقدكانايقول

ساكنأغاتلفهألاألرضأهلفهرناقسديقودونثمسنين
قدفيقواون11دمانحفمبةاللهفيرذهاةبئشابهمفيرمونمبماال

رقابهمفى7نفالنعاحهماللهفيرسلئماالعأهلمنفوغنا

منلمعكرتماداخيهالدوالثعليهمويعنكر3فئتفئمصجحوبئ

روايةوفىالمجرالمطفتبىدهيالسنماعليهياللهكىسلثمشى
وهـتداونفيعوجىلىمكلبمنافيرهمالسذينقرونأثمكعب

11ةالغاياألموابلغإذاحىان111ماعاد

11إدا11فيقولولت

11هنهااهاها

اولءافيهوا

هـ11سكاننقلقل

11إج3مالماألنإولةءالسمانحو

ألاالأللمبدملخطةعليهم
1احعفىااةمل3الااالكثأفاول6ا1لماألماا

7لمأ1لما153

الغدقأالغدامن

ااألل

ثا01ءيااالجل



03

وروىحينئذفيرجوناللهشئاانأحدهلسانعلىاألتى

أدنهيفترشمنمنهبمأدصقاتهمفيوفالواةلمجسزتهاثمأ
اصةالطويىكاالرزةدقومنهمسوهوسفطولهقنومهم

صدرهفيوعينانرأسهفيعينانأشكعنأرجةلهمنومثهم

هومنومنهمةماالطبتقزينققواحدةلينجللهمنومهما

أأمن3ومانالناسليأمنومنهمالهائمشغراملثس

رىحقضهمالرجليموتوالاااالدمغيرربأل

ياجوحأنتوبمالحوراةوفيتطرفعينألفلضلبه

أمحاباسرائيلفيألطويقولونالمسغائإمفىيرجونجوحو

لماال4االىإ

ثالمس3السدمطسون

3الالمنم01أكلكلىطانفةيخهمانوقيل

3اربعة

قفزابهايقفز5نقراباينقر

لم3الناسكلاألتأكلالطاننة31أطواينطوانفهمومن

ءالدمااالثربوال

أا3الراحد

ول4يعلرف



02

8القريةنصفوينتهبرن4أوريشامفيقصدونكئيرةوأوابأموال

اخرهمعنفيرقؤنضيحةعليهماللهوهـسلالألخرالثصفويسلم

سمبعايسشغنونماعسكرهماواليمناسرائيلةبئوئصيب

بمرياكتابفىحديثممنالمقدارهذاةااططبعنإنس

تختلفوالوباطلهائهااسمواللهرويخاهمافائاأعم
أنوجائزالألرضمشارقمنامموماجوجياجوجأنالناس

أبىعنالربيعفروىدوثمعليهاويستولونقومأرشثييى

فهذاوالدلجمالصركهووفيلرجالنوماجوجياجوحقالالعالة

قالوا7وجههعلىفيفىالصثفاتسائروأئاالقلوبيبهرهالما

األمليأوري

54انحفها

رالالبنووتصيب

5ااتودا

دثآحا6أبهالهاهولإبسه

هومذا

ب3طثهـهعهاهـ3احمثاالول6ااكا

أس3قيل



02

أولةأسنةثعثمرينوماجوحإجوجبعدالباسوفي
ثاوبعمرلنونجم

بعدالناثويمكىالعلمهذاابأفالاطبشةخروح

ثمناللهشاماغةواللجضبافىوماجوحياجوحهطث

ويهدمونمةفييخربونهالسوهتإنذووعليهماطبشةتخرح

فربكونكنوزجمرجونالذينوهمأبمذائعمرالئماكعة

مويسبرفيقتلوثموهائلوثمالمسلمون7فئجمعقالوفارون

رئحا8وبئعراللهبثيئمةبعبأاطبشىبخئحق
4فسلمكلخرهفتلفت

لهأالهإمطمالك

عشرون8ر

89لمهاالمأماعلموالله

4لضوضصم
هماالهأتالى

لنقتالسوقينالسو

7لمنختمع
هولم9الهـ4كدحةله03

لمهفيقبض

5ولسكأالاطمتالىوالله

7211



دوسالمهعليهاللهعملواتعلى3عنوروىومثهةفقدبه

النعمتمةووأاطبةظقىلفواثتحخواالأنفملخمواقال

ماحديدرىالحئئأظهركمبينمنالبيتهذاليرفنهة
أحمشاسوفىإلىانظكأفئوقالباألمسنهكانأين

طموبةطوبمةويثقمضهاعالهافدالساقين

اللهانزوىاإليمانأهلأرولتقضالئىيخالجمر

منةوأطتبراطرمنألينيمانيةرئحااتجعصدتعالى

أإاناللمنذؤةمئقالظبمافيأحذاتدخفالمنكالي

والدينايعرفونالماممانة4بعدهالالثاسويمبئقبضته

اانفقد

لم3نحثثاهالمفةالمشر

مالهامأكأالحسن

لهتاللهرضىطالبابىبئ

أحمثىأكث

لمووجلكف

2لمهـيبعث

وال

ههقبضهةناالليهههكلمهـث

ههبد



أسواثمفيوهمالساعةتقوماعليهماللهظقشرازوهمياتة
عنأبيهنريدوشفياللهدعبروايةوفييتبايعون

فىالمهبديعكحقالساعةتقومالقالاثهصلعمالثبئ
لسوقرقالعمرلبناللهعيدوعنةسنمائةاألرض

4االاثالإلهاليقولرخآلنيسمع5جمنغأنالصورصاحب

مطمافةفئؤخر

مسعوبئاللهبدععغزوىالقراقارتفحجمر

الخمتممنالرصالقلوبعلىئقفئااشمذالقراقنالأته

صدورنافيهاثعتناهوفدكيفالرحمنعبدأبايافيلعظهعلى

والئقرافاليدبهرعليهيسرىقالومصاحفنا

كااوعليهم

لهعبريدة

كلألمامأمال

4االهد

هـنههألهاهعتهمااللهرص

ةاهأثالصورق

7تفصياعالنساشدلميعصبا

ظمافى3كالعلى

هاتيتاه



12

اليالناس8تسوقعدن4قعرمنتخرفيالقالناودبهر

عشرإالتضمقتمالنبئعن3اسيعدبئيفةطروىالمحشر
اخرىروايةوفإحداهنلهىهذهالساعةيدىبايئ

أعناقهئضنالمجازأرضمنناوتخرححئئالساعةتقومال

نارتخرفيحتقالساعةتقوهالاخرىروايةوفىبئصرىاإلبل

الرواياتفىكثيراختالفمعحضرموتمن

المدنفطمنها7تقثخانثالثوهىالضوراتبهر

جمةإالبئمايثظروجلةشاللهقالالألخرةهفيوالحالثة

إلىوالؤصيةقستطيعونفالتجصممونوهمتأخذهمواحدة

عكرمةهنهتخادةممناشيمإنعناطسنوروىهـجعونأهالم

7حال4ثاسول33

ل3فتسوق

4لمفىاألفهكاالمنلعظاللهرضى

4له3أثاههـإأولقالانه

هـملماهـكاهـالهةه

ياله8أيمىلمهاالمأملها

ثنتانمرات3اثانمرات

هلأالهطهـاخر01

ةءأ3الدخرةاولفىوواحدة



ايمانيتبوالرجالنالساعةتهيجقالعئاسابنم

5يستىفالخوضهلجوطوالرجلايطرباتهفالثوبههادنشرافد

فدوالرجلطعههفالهلمحتهبإلنانصرفقدوالرجلمنه

وهمشاخذهمتالثملهاايفالفيهإليأنحلتطرفع

يقالماألولي7ةابضةإتأتيهمالوهاليخقعمون
اللهإلىاطلقأتربوهو51اسرافيلالصورصاحبان

والريقبالميربوجناحبالمشرقجناحولهاوتعالىبصانهة

3رفمهما

هـيميع

لسلمه3أثوابهما

لمه3يطويافا

هـ31بستقه

ه319مجته

ألةبرا

7م4امعة9لمهـث

8هـللمامأمالسيدهو

51لمنمهـأللالسالمعليه

أإله7وجلفي



92

3بدحىالسقبناألرشقتمقدفدتيهوانكاهلهكل

فيمنريدكاهذاوشلوهبرواهماعلىعاآماثةمسيرة

وقدتعالىاللهألمروتعظميعه5تجومهفيويبغالعاقى3قين

يضيقالبسيطالروحروحانئون3ااالمالنكةصفةفيبيئا

الصورأإأا47هأصاحبفيلالمركمبماآاألجساصفةفيالصدر

وصماحبأنعميهف8زوىفيماصملعمالنبئش8و7رانلص
14فينفخذائوشمتى84ينظرجهقوحنىآالتقمهفدالصور

فسالن

لهتامنمر

المه3امنإممأعنها

4كلييريد

ذمميقننمين

هلمهتخويقه

37ههالصثمكعمململثأكة14

ألههأروىقد

قالانه

51انتم
اثاكعةهـكلععةم

ارينتال
الألمداله

اأمهثيالصهةمالن01هـثعةمنيكالهالكعهعه



بددفيهفرنكهيأةاثهروىالصورفيتجاماهر

الثرىتحتشعبةشغبنالثولههـثعاره9روح8ذىص

الرمقتحتوشعةاألجسادإلىوقىجعهاألردلمنهايخرح

فيياالتقكفمفيوشعبةالموفئإلىحاألراللهئرسلمنها
أمرجمرناالقوالعالماتاألياتمفمىفإذاهـقالواينفخ

لتغقفالوطؤلهاويديمهاالقوخمحةينفخانالصورصاحب

االقوألينظرمااوجلشاللهقولانقوهيئاكذاط

الصورفييخفخويوآ44ويقولاقمناالماواحدةيهة

لمهوهيئتهالعورصورة

ياثعههعلهع

ولالعهالهثط

ثقبأنقب
د

رول01

كالهاجسادما

اعثاكعةلمهة

هلميإلح

لمهتافىقولهقالماجمهرةوهيملهكااكثممةهفهكأ
ندهانع4اههمةلهلدهناهةمهال

لمهفىظقولهوفى



13

اللهءشامنإلالالألرففىومنالهمماواتفيمنفمفزع

اوتاهتوتحيرتاطالثقفزعتالصيةبدأتفإذافالوا

البوادىاهلافيارأوشناعة5ذظاعةكىآكأهـادوهوذفى

9ينحفلواحئئالمجةألدادثموالمدنالمرىالىوالقبائل

داوجات5والسوانمالرواصكلويعاللوااألممارائهاتإلي
بالثامماافاخخلطتالمجةهولمنااعوالسالوحويمق

لماكل9الةم8

كارلمص3بدثواذا

الألهامت

يال8ادأفي1شدإدالصجة

لوشلةاعنةسأ3أممأالهوشدة

فتماز3ازفت

كه3تزداد

ا31أجمازوازاتحتىوتشحد

هده3وتنارقهاالسوائمالىعاةوتعطل

01لمهوتأقى

لمهحااللمعهاثلهرةمذوهى

هـتختلعل



12

وإذاغاللتاليشاروإذافولهوذلكبهماواستانست
وجهاعنالجإلتسيرحئئ7العمممةتقدادثمخشرتقالوحو
سيرتالجإلوإذاتعالىفولهوذلكجارئاسراتاوتصيراألرض

األرضوتقلقلتالمنفوشكاليفنالالجمويمونوقموله
ارلقااألرضزنقلتاذاتعاليهقيوذلك7وائتقضت

الشهسئكؤرثم8عظيمةشىالساعةلةزلقانوفوله
إلهاينظرون5أحيآوالنامىالمجاروتسخرالشومدروتن

اطواملواواضعميأرضعتكاالمراضع41يذهلذلخهوعند

اأع3ذوتممتأ

9أاهممكاألىتعا

اهـ1إمهـمأالمأوشحةموتد

له3فى

ةناهسمأتعالىنهشا

لتوزلى

أذصفضتوا

حهأنثعأنصههي4اطهـطلث34كاااكثاأك

حاهتكون

تأسالااثامنمينزكالوالهثهصيالكالممءاجا
لتذكل

اأالارتضت



ال9

ثةالفرخمناذىشاخاساوؤىالولدانثويشيب4علها
ألىأشأزوىلشديداللهعذابوكنبسكازىوماهم

المأعنالعالينأبىعنهالربيعشنأبيهعنالرازئجعفر

الشهسضوذهـإذمأسموافيالثايق6بينافالممبابن

إذكذلمكوبيناهمابخوأتتاثرتإذالكذلعكوييثاهم

تحركتاذكذلكوبيعاهماألرضوجهعلىالجبالوقعت
ففقعتدهاأوالجبالجلتعالىاللهرألنفاضطربىالألركط

والطيورالدوافي4واضلفتالجنةإلىوالإلنسالإلتسإلىالجن

ناتيكمكهالجنففمالتبعضفيبعضهملهاحوالوحوش

كادهحملهاكلذاتصوتضح
حشيبو

هلمصأهىلههـلىهكيبسكمارى

لمابوحكى
ولعةهالثععةلم03

رخ

لمثبيبا

الشعمسذهت

لمهاويخاهم
لهبتواضطر

فقاال



إذكذلك3فبيخاهمتتهبئنارهىناففاظلقوااطبرا

القرانننفمنهـائاوهذهفاهلحتهيريمثم05
وفيبهايبوالتتردهامومنألحدهيسعالظاهرة

كاليفنالجالويمونكالمفلالممبما7وناصيحةاهذه

وفيهاأبوائافيصميرالساينشقوفيهاحميئاحميميسألوال
الشياطايئفتطيرالضالأللمجافات44النارمغسرادقتحيط

31فتتلقاهااالسنواتأفطارتأليحئئالففىعمنهاربة

لمه3منأالمليقين01

وكمطتثئحتمأججتافي

8هفتيظهم
ولمة9اهـ4كعلمهـ

بعض

هالأيسهم

7لمحتكون

لمستنشق

ههـفتصيرع

ولمجيط

11هنر

المهواالرصللسما

يعةالمالنكفتتلقاهم
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الجنآتنشرياقولهوذلكووجعواحستى2وجوههااربون

واألوفالعمماواتآفطارمينهقثفذواأقأستطعغإنوالإلتس

هذامابشىاليشعرونوالمولي3فالوالةابمفأنفذوا

الثانيةالنفخةئم
قولهوذلكالممورنفخةوهى3الئانيةالخفخةذكر

األرضفيومنالمماواتفيمنفصيقالصورالنفخفيتعالى

تناولتهمناالةاهذهفيفيهولؤن9قالوااللهشامنإال

اكحابأهلبعخهبمفقكفييئختآفوهمهاللمن5الشا
صثفةفياكتابأهلواختلف3أواللهالألرفىحفان

الألرولقبعقجعلاللهأنبعفهمفزعم1701أصالموتتتثه

3فيضربون

له3وجوههم

ولثهلهاكهمعه9لها

4لمنأكليمدهالقبورفى

هـبهذهة151هااللهـالكعبماولل

لمهفى

3ألمهالصورفىونغ
لماالمهحعةلمه

الساأشاوالهد3الهءشامناالقوا4تاالستعناتاولهة

اهـيهـهعمسكال



ملكانبعفمهيوقالالموتتقكتىئسالذىوهوفاليلى

تهمعلىماتاالأحدهـهلمسيفهشهرإذاشيفمعهالموبئ

شاألردلالسيفذلمحكبيقطعأتهمنهمبعضوفال

أحذامؤكلأاللهانآوقالواضالفوهممنهمثيروءمااا

أعضاوهعفصوضاطيوانجعسممدذبلإذاوكناألرللبففى
يقولمنفثهمالمسلونفأثاالروحفارثاللفعلالقايالت

أوكالألتيةأوكالطعنعتكالسفرةالموتملكيدىبايئالدتيا
نيثأعوان14يقولمنومنهمشماحيثمهايتئاول

يقولمنومنهمبتعسهترثألهاتراالبلنتفإذاالألرلل

عخدهاطياةبطكحضرمالمحيثلمباةضذاطحبهخعلبسل

أعلموالله

تحقىسنةاربونهوثيقال4تينابينماذصكر

والرالزلماألهوالمنهداالمرمابعدحالتهاعلىاألرض

ولأس3أطمأالهالمدةمن

النقتينبيينمماان
لماةمسترحالها

4ولبهاحأ

ءالا8أالعظام
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علىحمأوالأثحازهاطيموتاههاميوتجرىتهاوهاتحطر
للبصاللهيخييهمبطنهائموالفىظهرهاث

لوهـواإألصخرالألؤلهوتعالىفولهفىؤاختالفهعدص

عليهامنكللئعالوفالئعيدهظقأؤكدانابكاتههـالى

وقالراموالالجاللذورئسكوجهويبقى5لحافي

الموتذانقةنفسكل7وقالوجههإئاهالكدثىقي

قاللمادوفهلثمىكلهالكعلماالألثآتهذهفىفئذلت

األرشفىومنالحماواتفيمنفقثيقالصئورفىوتغتعالي

اطالئقجميعااالصعقةتعئمالاتحهدلالملهءشامنإفأل
31وممطر

لمهيةأثاهطالخلوقاتسازمنةاهـهأطثا05

4هـماوردما

اوصلفياللهفىتطالمها

هنهسب

سأهـىلمهـم4لهاألهـلهـثىههـاكدمةملسع

33االهاهموعالجل

هـفدتت

هلثاكعههـكلعةص

51وفيجل3وجلفي

اهتمالالصعقةانأأعلىدل



ايةكونانأمكنأنبعداالالتبايئالقوفيقاقسنا

نفخةعنداإلستثنأهففاناالألىلتلثطرةمفاالستثنا

لنآليظناطبرقىجاكاينالقختايئبالفئاوموالضيق
عنصعالحأبىش4اكلبئوروىمتشافضالقرانأنظان

فال9إلوجإهالكشىكلفولهفيعثاسابن

واكرسىشوالعوالغارالجثةإالالفناخليهوجبشمىكل
شمآمنإالفولهفيوفيلالصاطةواألعمالالعايئاخوروا

يئالاطوروقيلبأعحاثميوفهمسالعرشخؤكالشهدأ

لوجبريملىوييلمرةقضحيالنعمموسىوقل

اللهفيأمروافالالشالعوحملة7الموتومدكلواسرايل
امم9هثاطعة6كأ

دأهطالح

لمهنأالهملىتعا

هبسيوفهم

كالمهالنه

وقيلأوعايهمنبيناعلاللهأملىاجمعينعليهماللهصاوات
لمهعوقيلالعالماعليه

لمعاهدثاهالسالمهليهم
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فالتفيومتايقولئمأدواحمفيقبضالموبئملثاتعالي

اليومالملثهلمنيقوالذلكفعند3تعالياللهإتألحىايبئ
فيزوىهكذاالقفاراحدإلأافيقولأحديجيبهفال

يألأشفىمنهيخحلفونوالمسلمونإرااألخ

فإذاقالواذالمولياجسادئثبتالتىاطرةرذ

الرشتحتمنهاللهامطرعاشااربعونالنفختإنبايئمفى

اطيوانمالهيقالالرجال7لخآالطالثرأظء

اللهويذمركعبقالالتقلينمتكعااجسامهمأليخت

مملتماازذأبسأنوالساخاطيزوتومروألمجارالألرض

س3اثه5ا51ولأله

تهـثاأداهمالملكفى

3ولمة4الكمحمة

ساالالهماعلمواللههالكا3صاماهـمدكمهاكلع
عثه

هلمهجسادلذ01

انهسبوتعالىانهسب

7لمهمنوكالمنى

لمهفتنبت

ول98هثا4حه8هء

51لمهصرد
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اجسامهماتتكلملألحثئافوفاثالشعرةحئئادآبنىامن

فإتهالذتبغجبإفألاذمابئاألرضلوتأفالوا

اطلق11اللهفسئنشىااللرفئدكهالآالجرادعينمثليقى

ومماملمثمإذافالشهسيهفىكالهتأجراوهعليهويهب7منه

قامالقبرئمعنهانشتهئمالروحفيهتغ
فيهئفخثمتالىفولهوذلكالحالثةةابهر

دةواصيضاياكاذتإنوقولىينفلرونفيامهمفإذاأخرى

فياطالئقأرولاللهويجمعضخقرونلديناجميغهمفإذا

15مأياماولداجسا

دلهااهلمأولحدةلرا01

يالأل4الهـةححهـع

لم3فتتكامل

فىلمسثالجرلدة

6فيثأاأفينعث

7هالمجبذلكمن

لهالمامعطشعاع

لمماددعأألدثياموخلتا

51لمأطماالهالقيامأامةالقتخةوهه

ا82
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أالعظاأئتهاةويقولتمفمحهاأنالتقكيذمرثمالصور
يأمركنأهـاللهانلاكفئفةوالشعوردالمنقطعةواوألوصحالاإللية

علىللرضفومواينادىئميختمعنالمفئالفصلتجتمعنأن

الألجداثمنيخرجونأليومفولهوذلكفيقومونالجقار

األرضقتثمضنجمىمالوفولهئويخضونأضصإلمأثمكأليراغا
فمبىرهممنخرجوايسيرفإذاعليناحشرذلكسراغاعهنم

المتقيننحشرمرماوعدتممااللهرحمةمناابمركبالمومنياكه

هـ1ينفخ

ثفهم
هـأقائال

لمحقطعة01

لمهاالمنتثرةوالشعورالمتهزقةواالعضاه

هلهدأدمأدامالخالقاالمصؤر

7ثاثهلمحاثاولتعالى

مدثا9لما40اا38ثاعلى

امعأاسا4ئااثه3أنيعاهولة9الم4مهكهءفى

ثااماثهمماتعالمماتعالىوقالةاكعال21محثحعح5االثاالماولالأل

م3مهوتولهالدلافىمهطعينمنتشربرادكائهيجداثاالمنلمجزجو

قانلمنفي

ثاولاطالمومنينأبراكبالمؤمنونتملقى

ثهأفىوانهسب1اسبانه
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المجرمينونسوقافدمهعليمشىوالفاسقؤقذاالرحمنإلما

ماالعبثودالشلاطشرآثارمننالةوفيوزذاثئمجالي
كانواالقوهاصألنالمنرلة4الدكتبمن2شىفىيهتجدال

لهمبهرين

صلعمالنىاناللهرحمهسناطروىاطنلقبعثجمر
فقالتغزئألئهئاغراةخفاةالقيامةلمحالناسيحشرقال

يومدمنهمءأئرىكلفقاليستخهـيونأتاذمئائهإحدى

ولقدوبئعققولهفيبربنسعيدوعنئغغيهشأن

إلىواحدئرذكلقالمرةأؤلخاقناآمماقرادىجئتعونا
روايةوفيسقطتوالشعرةففلىالظفرحثئمنهانتقفيماا

قالصلعنمالنبئعنكربمعدىبنوالمقدامجلبنمعاذ

إلىميقطالبينماوآخرهمأؤلهمالقيامةيومالناسيبث

عمعيسىسنةوهوسنةوثالثايئئالثكأتهاالفاليالشيخ

النامىااياتعالىفولىالبعثئنكرىعلىياللهاحتبئوممأ

منمثمؤابمنخلفنابمفإتاالبعثمنريبفينحتمان

لتعالىقولهوموسوقااقدامهمعلىيمشونوالقاسقون
مأههم4الدثيهمثعنال9ا5اكمةاثثهميعم9أال

ألمةكأكعامهـم8اال
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هامدةاألرضوترىفولهالىمضغةهنثمعلقةمنثمتطفة

بهيجزوحكلةمنوأنجفوربتاهترتالماعلهاأنرالفإذا

األرضلمجياةقحبورهممقونشورهمموثمبعداطلقحياةفشئه
أتاالإلنسانتترأؤلموقالوشخرهاهاغشوذإتموتهابعد

مرةأزلأنشأهاالدىلمجيسيهاقلقولهإلينطفةمنظقناه

أيئاوزدنائاعظائاكثاأئذاوقالوادبهرهتالىوفال

ثكمباعفاقحديداأوجمارةكوزافلجديداظقالمحبولون

وقالواحدةإلإلكشفسبعثكموالظقكمماتعالىوقال

عليهاهونوهو

أهلبينخالتالاطشركيفيتفىااختالفهمرذ
منأحدإبهوهوالواطشرالسبثأصحلفىفاطجةالألديان

خالنانولهيغذثالالذىالئعتىالملحداثألالألرضلأ

إللهشتاان3وهاذافأصفاتهمنتاأشفىاالخخالفوانما

علهاقليمخرىالألالتشأةأمرأخذةعلىالتقسفإنتالي

أالاخالقهم

اةولأهولأولاول6اجاالصلفىبهذا

دول09احد



اطياةحرارةمنهإليضتموماطينجمعمتاطلقاولشاة
وفديمعمغىإنسائافصارالمتيزةبالنفسوأظقالروحبماذةوحمرك

ودإتثوالنكرذففيكثرالربيحإليظراطنرفىءجا

أأإسالاأهلوأكثربالخشورالربيغأشبماماوزوىالقبررأهل

والبهاثمأصإلتسياواالجنأمةاطالئقأصمثافشرأنعلى
اماأوعكرهةاطسنعنزوياوفدواالنتصافللمصاص

فوآوزعماوباالبان2الانافموثابهائمالحشريقوالنكانا
لإسرافاللهامرالقيامةيومإذاكاقأئهشابالأهلش

ثمشفودفىايقابواللثوابمستجقاكانمنلمجعأرللأن

تلغهلمومننوالمجاوافألطفالالجهابمبعصواوأجمفيهينغ
وئالواوالميزانوالصراطالصوررونينمحهموقوئمالدعوة

أهلوصارفأحإهمالمسيغبصاالسماتإذا37011ال15

كألزثممنكثيرالتوالنارإلىالناروأهلءلئةاإلىثةاب
زاهاالتىالحدقةهذهغيرعلىاألجساددوندألرولالبص

جسداالإلنمانوليعىاالتدئالبقااطاودخلقةعلىوكن

وفؤةوعدأوصورةوتقسقوربمحرنوليخرالوروحا

ألرضىأايكلاهذاوهوالعاشرأشباتسعةوحياةوفطق
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منمنحبثةكانثوإنالجواهرأحوالمنتشاهدوقدالمظلم
أطفأحاللالىتحولدتوصقيمتواذيتشبهتإذائماألرض

يمونانئنكرالأسإلنساناكذلكوأشرفرموأمنها

هذهغعروحاالورفةلطافةنريدهمعىوحشرهوبألوهفتآؤه

6أعلمواللهفلوديخاقلألتهاطالة
بتإلشرونالناسأنالمسلمونروىاالموففبهر

كذاوالمنثمرالمحشرهوفالصتفقتمالنبئأنوزوىالمقدمى
إلمطنظرااللهأنكعبعنوروىاليهودتمنكثيريقول

الجبالقتافاشجملثتعألوافىإليقالفالألرض

مقافاهذاففالذلكاالالمهارصصفشورةاوتضعضعى

افيميفىموضعوهذهنارىوهذهجتتىوهذهظتىومحشر

5أص3أالألشا11حوضاوايئ

اللمفاداذلكعلىايهوداقتووافى

ثاأولأالهثاتعالى

هاوقاال

افتنتسهفا

88لمه3ارتعدتووتضعضعتالحرة1اأوارتجبتارتجتو
57مذ

لماومذا
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منرةا4الدافصيربعفهموقالالديئيومدئإنوأنا

مغوحمعثلقاعليهاااسبالألرفطباقكمرجانة

الىاطلقاللهبثياشامااهلموضيكاتمنهذايقول

ثمآيث

األرئئدليوتمتعالىاللهفالناالألرضتديلجم

برزوافدأى3الققارالواحدلفهوبرزواوالسماواثأصألرضايرغ

يرهاكاغشطوياألرضهذهالله4وخأنالتبديلفومئال
عليهالشفكأالعكاظىكاألديبيفتاأرضتمذابخرفىوا

كنقىففمةمنأرضتعشطوفيلباططيئةيعهلوأءحراء3

اثاا1يصيرويل

51الشرة

االلىاثماااشا91الممدهثسكط

ولمجاش

كااألائاشا1131مالطلةثهـيهثلكاالةاعلم4وا

ولادااالوفغيراالرفىوتجليلوالثرثرواالقيامةمع
اليمذلكواحوالايسماوطى

ثائالماوجلفي

اأنجيةيكلككولسكاهـااللميمالثأأاثأحثااااك

لعءما
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رضهاعاثشةأنوروى3أفداتحتكهلمونيأآلتقة

ساظااجمىنأينوقالتالحايةهذهعنصملعمالئبئسألت

قوهفلناللهأضيافقالأتهوروىجتنمجسرعلىقال
بهاجوالىألرضأاهذهظؤيلحالأتهرمةحىوممة

تفييرالألرضلتجدياخرونوقالساجهاالثاسشرأرض

أثحارهاودقابمياههاروتغوجإلهاتنهمييرمنوهيأتهاصفاتها

نالائهآلعتاسابنعناعأألعغاكلبئوروى
العثاممابقولواصغهثيابلتتبهوانماتدلتدارجليقالكها

آأطويلاعدالمابن

بأهخفآألنصارلمجليئىإذا

كهدثفنمأتذينبآلناستالقآفا

وأسلئممحكفسارفيهاوفازقها

أعامتكأتتىبألذأرالذاذو

هذاكلهاعلالفنااللهلقولىخئمذلتبفوئموقال
رغمنالعدممةاوجدهاتعالىاللهبأتأفررنالألتهحاثق

أعلمواللهبدأهاكائعيدهاأنعليهنجيزأنكمناثسابقة

ول09نب

7سابقه



6

ثاونجووقرهاتنضيرثهسهااطبفومفالالسطدبهرطى

تعالى1114بقولواخواالألرضكذلكبافيةوهىوهيأتها

وليسفالواواالرضالسماواتهداماوالناراتجةبفافى

العرشيماحقآفلنافقديخهاللى77011ال15نقفثأبفاثعاالقولفي

الواألواألرللوالخاروالجتةوالقلموايوحصرسىوال
فايميدتأفيحتإذااألرولايمونأنألفمهاخالومنالصاطة

أفنيتكانتوإنأفنجتتتاهىلوكانتألكانتماعر

غيرعوافغينوالجقاببالثوكانآخرأرواخاأعيدتث

كانتالتىئربتهاكهئادفداألجسادكذلكمهااشقاقي
وزعمالسرمداألبسدعلىوالنارالجثةفتبقىثممثهاتخ

بمرناماإقااحامعنىواليهونسمليمستالسطأنفوم
قولبظاهراكتبكلىئطوىجمسهيهىبلاخرونوفال

نعيدخلقأؤكبدأناكماللكفجلاكقشانهالله

اثوالمعلىالقجامةيوتمفبقعئةبريماألرعقوقويهعليناؤغذا

أفثهاندووأشاربمقهبعضهمروىحتئجمهتطتريات
صيروتالماأحوالوتختلفشىهاهناومنهاهنامغيفضل

اأصذقي
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ذلئابعدتطوىثماابوائايروتعوتنشقوكالوردةكالففل
مقفومقالوفدنكصوذلكظاهرالقولمنفهذا

والألرضالسماأمرمندبهركاالألولىالطائفةمذهبيذهب
هماكهامقررانوهماأهاثمابهرادتيفإتالماأحواييروشن

مأعااو

منسنةألفاليومذلكطولأنيقالالقيامةيومدبهر

افكأرتكعنديوئاليانتعالياللهبقولالدنياأثامومقاد

منوهوالدنياحكممناليومذلكقيممفتغذونمقاسنة
الجئيماأهلبيدخلظقهبايئاللهيقضىأنإلياالإولملمحةاك

وكذاالألخرةحكممنذلكبعدثمالنازانالياوأهلالجتة

يرأفيقولهأنفرقةتوزبقولهالعلمأهلنفيهحمحث

لىمثرءواامداءلىمهاسنلأنصناسازهتيكا

الناميىبعضيصيبالذىواكروهالشذةمغاقثيلمنأفه

موفقانهسونإليومذلمكوفيلسصةافأخسينتيعذهحتى

اجهمإقاشههاتذفىالموففبهمفإذافيهاالعبذيمنأل

التالوا01

9ا5لد
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القرقيأجئحتئرؤوسهمفوفيمنتوأذيحرهاوصحومج
بابقئوجمثالميزانتعلقئمةئالملةلمجالعرلمقيزلثثم
وجلعرالمهالقولاشكيفاللهوياليالصراطوئنضبوأ

اوبقوتنزيالمالئحةلوئقبالقمامالسماهـنشتويوتم

ةوالمالئتمام11منطقلفىاأل4مياأنإثايحظرون

يقىثمالمسامونقالاألمورئرتجعإ11وإلماألمروفصى

رريهنىنحذخالدينالنارفيالناروأهلالجثةفىالجضةأهل

جديداظفا4الليخدثهليذزىوالاالبإلينأتذودائمإق
تفءبماويمقروالىشلإليهمويحبمثوسمااوأرنخاخرعالتااو

قرىكانهأمبعفعنروىوفدالامملخلكانكه
ذعرنفنونمكخابااهلومنآخقاتمضىمابعدالنارأهل

أهلاروصوقييتابادتاسنسةألفواالرئةمضىاذاأته

الهوفىطامنرجلوحذثنىرميئااالروأهلةمألئالجئة

صمهاضىبمئدرىالأثالعواأنعموقفرفةهمفأن
ئقاطتلمجشرثمسنةألفستةعالمكألمذةوأقبقى

اكماليمانويقو

1كعايمالعوا



2عم

الجعتةفيدخلونالسبتيومفالالسابعيوموذلكونولمجاس

وئعادرميتااالروأهلةمالئالجتةأهليصيرائموالنار
ستكآلثادنالكأالاخروامرأا7ثا156اخرخدق

بفضلاطلقخلقأنرزعممنالقدماومنكذافيامةعثدهم
فىجودهيمنطهرانالمفقحلالجوادلىيجوزوالوامتنانوجود

منواخرعالتاابتدعالعالمهذاأفنىإذاوكثهوقتكل

الألخرةإلقاطتبنقليقولمنومثهمخاهوأقابتدعهقدعالم

إطبرمحتبئكهمنهيوسآعاوابتدافيامؤياميومجمأ
قإمتهقامتذقدهاتهنشعبنالمغيرةعفأالمروئ

بنجاومماأالعاخرابفيدماالةعنخكىماجمأل

فىوتفرقصيظإلىكباثثومسيراانممإذاهأحيان

نجلكانتماطربتوافلك11حمركاتوتشوشتأبراجها

امالماأحوالاختلفتاطهلمندفحقةأؤلفياكوييخاج

صجفوالشتاخقريفالوفصواالالسنةأرباعوتفاوتص

األلصهر

ثغلقل

371ججار
اي3شآء



2م

الألمطاربرهوالثإتاطيوانهوالعواصفالرياح4وتهمث

ألؤكانااوتعادىالرياحنرةكالزالزلوشذةتهاوفغيرفى

النحباتعلىوالثارالمآعلىواليبساليحشعلىالمآفينلب

أنإليويخلوالألرضويقفرالتركيباتمزلفسدويواطيوان

والصشوداطلقبدوعندهتفرفهتمنهحيثفياكوكبتجخمع

التفوسدبهرفيسوفسطيقاثكتابفيافالطنوحكىثانتا

إذارةالثييىاالفسوإنسالاألبسدانمفارفةبعداالوأحوا

وقتالياألوضفيمتيمةتائهةتبقالبدنعنتفردت

أفالكهاكهكوايتسقطالوفتهذاوفيفالةالألخرالنهشاة

دخنارمهكدائرةالألرضحولفيصيرببضبعضهالصوبئ

فالابخأالألرضوتصيرأثاإلىالئرقىمنالنفوسقلك

اإخرةاوالنشاةوالبعثبالقيامةافالطنةشرحعنرالمف
وأتهالقهرفلكفوقاهابقافىيسارسطاطالرأئكذا

والالوقتذلكاليبهأرادوانهآلاالشالىليفال

91أيهت

لثهسوفطيقا

ألمحااللعأالاالعألمكامطاحمن
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الدالئلشهادةمعألراثمالمحفلسفةكتارقأويلإلمماثتفف

واعامذلكفيذشلهواخحإراللهكحفومعاونةقلناماعلى
الإلترارإلىمضطربعقلهمحجرفيعقلذىكلأدناللهرحمك

ئدالماهذاوانقضائهفناصهذوتجووابتداعهخلقباالبخدا

أواطبائعاإحدىسلأبغاكيفذلكةهعرفأقامشه

علىماكاقأوفشلأووئؤصانقخطوبغأوفاسدبشئول

فشىمدوزمنأواكحابوأهلاإلسالأهلهحمانحو

وفوعيبطلوالوالتفاوتاالختالففيهيقعوالمحعاطنرسبيله

فهىزويخاائاالألخجاروأثساالعقوللؤجهافيهاالختألف

علىيعحقدهالموقياطقوصريمالديانةاوالدينشعاذ

لمجقيقتهااجدينامماراوالايعشصمولمباطتاأوظاهراا7وج

موأصوفهئااوايقنهمعقآلالناساكعلنوإنفيهاوابخاة
وألحدمهمبيتاوأسناهمحسحارمهموأغوداوأصلمهمرأئا
حوأعظمكمليميرةوأحمذهمحمئةوأحماهمغيرةوأشكيرهمشرئا

وانؤثمنفغاوأمفمالخيروأطلحهمتفمماوأنحاهمفواداوأرفقم
وأبدلهمأقىثموأباكفايةوأفحعهمللضيموأحما3جقذا

االكالقنهم



3مم

يداوابسطهتملهاوأفدرهمللفضانلواهداهمأألهاأندى

فىرغيماشذةخكريمةومأثرةحمحدةخصاطكلثموأجم

الىفهوالخمتنافنآهوافعاالجميلوابقآإلدبهراغيراؤتخا

وائإعالجاطزالظاهرومخالفةالعقيدةوضعفقهوالالنقعص

بمعتقدىفافواالخبالفولمامواالالريحوإئحارالوىا

الرذائلإلىالفضائلمنعددناماتموالمواستجماخالفهم
ابرراداألنوأؤلمتىأحناووأدفيأبااالضدادإلىوقلحها

حطنعهماإلىفهوأذنمنوحاقرنفسهكهثبا4اجمهنلم

تئتتثتحوالمتسارعوالالرغةادقصوالنشطكيربهويرع
والابهلمذههوالروفقلمحهأيمنكذلككانومنمنافعثا

معتقددببنمنوناهكيةوثقتجولالصصاخذوىعند

هيأتهخئعنمنيداهوفضرتأفعالهققتوإنالديانة
بشرهوخسنتواصنحهوجميلاطرافهوسمكونلثمقتهوخمود

وبذلسهأبثتتهتاؤلاودينهضالفمنلىسطوتهوشذة

4ألالضداضى

د0916حتحاحم

466ت



وأهواجممأنفستاللهعإدفاحذروادونهومهقهالمه

إنالمسلمينيخلفيكمواصنهااتااهكمأشبمنوأصناقا

همودخلقه4الدأحلالذىالدينيواوألقاللعهء
عليهالمحاظةفىوداواالموانيقعلهموأخذبهكالخإلى

وأوعداليهأجابمنووعدالرئسلوأرسلافيبهوأقل

حكمتهاثاروصختبرهانهدالئلوضمفقدعنهحادمن

اكمانةومستنقلىوالخقعانوايبئاجفلباواالغتراروإثاكم

أحدهمهمثةأفصىصارحثئعليهمةوالسئحيالهيميةحطلظمة

بدوالبىغيظوانفاذشهوةومنالظهرءكتساوبطنالامت

اهرهاظمزؤرةواساعليرفةئقخأباطيلفؤهواعدفيفى
بهايقتخصونواإللحادفرالوباطنهابيسوالخلالشكيك

فضلعندهمليسالذينمالعواوئحيرونوالألحداثالألكار

فءشىأمرهممنيكمعلاشتومهماتممقوالكسثيرمعرفة

خهيطعلمسالهاعلىالدنياتفامئذجمماللهفعلعنتغفلوا

والبقارعةاللهوهقحهإلألآالسإلسمالفىوالجاهأيةفيطاغ

ناجمنجموالواطمولبالنكسيهاللهوفاالإثالرايةأتاموا

097حل
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رزرإاليهذاللدينوالكلظقهأتفعلهاقهسلطإال

ودوكلهالسدبنكللئظهرهشللىممهوعدهجمزءنحرفيالله

األرفاهلهندفيفىكلةكياتسةفأسأليركونالمره

اهدلبايامروهووكيتهوئحيبوهفتيهلقهظاللهان

موتعهبدويعبثهوالبئوالمبكرالشعثتاشويهاهواإلحسان

يختلىالسيعاتهعلىوالعقابإحساتهكلالثمابوبفي

وأئافدملةشريخمةوهمالدهريةالمعللةإالئخمملثفيه

ظقهسابناللهأنجمرناهايتقدواأنفلقمهماكعبأهل
شىواللهشربئالدواحوأتهدوتهشىكلخقق

والهارواإلتبالبشارةاكتبلوأقىالرشعالأرسلمعهفديم
هذاكانفتنشئآءإذاأبداكعايعيدهثموئبيداطلقيخني

خوثالالذيناألينينالفاثزيئمنيمونأنلىرجىعقيدته

فينرنهموالعليم
مهـالاوبهف

اي8مآ

فيالعالجزتم

برطرندبعابعضؤننصكلهلزنثمامدينةمل
ا92
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