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معاذلقدبئسعدفىوسلمعليهاللهلىقولهنيالجعكم5
القبرعذابمنأحدنجالووقولهالحرشالهلموتهاهتز
عليهماأوردوهمماوالجواب4معاذبئسعدلنجا

فىوسلمعليهاللهصلىقولهلىأوردوهاالجواب043
احرمهوالاحلهوالعنهانهىوالالآممهالضب

تإركاللهانحديثلىاعترضموامماالجواب43س

الحالليلاالخرمنافلثالسمامالديخافىالىينزلوتعالى
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يفة

عينلطمموسىانحديثعلىاغراضمعنالجوابيم15
فأعورالموتملك

اقتلعأنهعوجفىروىماعلىبهاعترضواعاالجواب453
اللهصلىاللهرسولعنيردلمانهويمانالىآخرهجبال

الفسادخلهايدحاداالانيانوابهوالعنسلموعليه
دجمرهاثالثةوجوهمن

شيأالجمتبواعنىوسلمعليهاللهصلىقولهبينالجمع5
لهفالاذنحمروبئاللهلعبدوقولهالحالقرآنسوى

العلمذأقياللهرسوليا
اطجراالسودعباسابئخبرعلىأوردوهمماالجواب763

فيهوفولهلهالحنفيةابئنحالفةعلىموالكلمااالجنةهن
األوديةهذهبعفىمنهوانما

وأحاديثمنىالددوالذدمنأناماحديثبينالجمعيم96
موسلعليهاللهصبلىمزحه
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لسحرا

اللهوقولنورثالاالنيياءمعاشراناحديصالنالجمع483
وليايرفأوجمرثلدنكمنلىفهبجرياعنءية
داودسلماتوورثونولهيعقوبآلمن

أبهاميراثفىأبايكرفاصامةمنازعةعلىموالكل
اجمعينعنهماللهرضىاليهوالعباسعلىواختصام

اذتوحديثفصالبعدرصفاعالحديتبإنالجعك1
اوهورجلبهعيرسالمبارضرخلسهاة

عنهااللهرضىعائشةقولعلىراضهماععنالجوابك7
فىفكانتعثراالكبيزورضاعبمالىإلةنزلتلفد
اللهصلىاللهرسولوفاةعنديرىصتحتمحيفةفى

للحيداجندخلتبهوشغلنافلماتوفىوسلمعليه
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514

894
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الصحيفةتلثفأكى

عليهصفيوانحديتعلىائراضهعنالجواب

اطسننصفاعطىالسالم

اللهرضىهريرهأبىحديثعلىكراضمهماعنالجواب

االماءعنكسبوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنه
لجرهدبحغطيةوسلمعليهاللهصلىهأصحدثبينابر
ظذهوسمعليهاللهصلىوتغطيتهاؤكانكائمفهاظذه
عنهاللهرضىعحانمنحياء

عيجأومنكرحديصعلىاعزاضهمعنالجواب
والكتاباالءخيبطلهبانهأخرىحجةوعليهحلفقد

فانبيمينككلحدثعلىاعتراضهمعنواباب
بهثمالهيأكلالشسيطان

واسترفىضوىامنيؤكللمحديثلينللجمح
شئفىكانانوفالزرارةبئأسعدانهكوىوحديث



42

شفة

بأرلذعةأوحجامبزغةففئخيربهتداوونكا
شربعنوسلمعليهاللهصعلىنهيهحديثبينالجع234

ذلكوسلمعليهاللهصلىلىورقائماجلالى
اذاوحديثشئيجسهالالماءحديثبينالجمح4سهس

خبثايحمللمالماءقلتين

اهلتانهاوروايةسكشأهاتعائثعةانروايةبينالجمع434
بعمرة
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العدرتسبقالعينكادتحديث

اطيوانبجعنوسمعليهاللهصلىضهيهحديثبينالجع424
بالبعيريئيأخذالبعيرأنعرابئوأبرهنسيثةبالحيوان

الصدقةابلالى
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الحالحصيرالى

طافىرجلعلىالرؤياحديثعلىاعتراضهمعنالجواب744
وقعتعبرتفاذاتحبرأما

العملمنطفوااحديثعلىاعتراضهمعنالجواب054
تملواحتىاليملاللهفانتطيقونما

نسخثالثعلىكتابالمقالجةفبهاالمبينالطبعخأللمحة254
توارئخماويان

ماعألدهوالكحابأسان754

تعالىاللهرحمهللؤلفترجمة064

النهرستتمت
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تشتتتشنقثس91
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أ

الهوامشخطااصمالح
محيفةفىثثااطوافيمطبعىسهوفدحصلطبيه

شلهألفظةوهامشةفيهملفظةهامشةوضعفى68
بعالمةمنهمالكليعلمبأنالهامشقينمحبعىوالصواب

علىالهاهشةعالمةوضعفى091محيفةوفىمميزة

والموضعقولهعلىوضهاوالصوابالحالتىالمواضعفىقوله
اليهقسبممافيماكتبناه102يفةوفي4ةللذى
متهماللباقىوهووقولهفادعياهتجولهعلىبدءبادئالو

ابنطأنهقولهنصهوالمدزمةطبعأثنااستدكناهماؤالصواب
أحدهاموتبعداىمنهماللباقيوهووقولهالقضاءمفعول

منسقط2عالمةهامشةفى683يفةوفىاهـ

مثلثةثمقولنابموحدهقولنابعدالعبارة

واطواشىالكتابأغالطإصالحالحدوللهانتهى
مننواألالختامبحسنبالفوزعلينايمنأنتعالىنسأله

آمينشىاالغو



ثلىالمصأل
فاطديثنحتلفتأويلكتابكيما

األخبارقبواةالحديثأحلأعداءكلالردفى

تهاوالجوابواألختالفالضالادعواعايهاالتي
أوالمتمنابهةاألخباربعضعاالثتيماهنوأورد

تيخةابناألماتأليالرأىبادئالمثكة
لمجر2سنةالمتوفيطورالدي

حتنبيهح

نخثالثعلىوصححطبعالكتابهذاانليعا
السيداستاذلمجالمفضالبمعرفةالمعححةالواسطيةالنسخة

يالمصححةالمكتوبةالعمشقيةوالنسخةيحمودشكرعاآللو القامعميالذينجمالعدالثعخاالضلاألصعاذابخط
الخفيويةبالكشبخانةالمحغعوظةوالنسخة

األولىالطبعةر

عينزادهبندرثااكدىعودالسعادصاحبقةنغى

آثارهااحياءفيوالسالكىوتجارهابغدادأعيان
يتبههصيك

بكطبعتهكرديالزكطاللةفرجاليهالفقيربمعرفة
لهر6231مشةلحميبكلحرالعلميةاصتامطبعةكرد

يهثجيه

محفوظةالطبعحقوق

ثرلمممم



الصبمعمصرعصسألض
ثىنيصلط

احرامىيرء

هحيه

تعالىاللهرحمهقتيبةبنمسلمبنعبداللهعدأبواالمامفال
علىاللهوصلىللمتقينوالحافبةالعالمينردفللهالحد

ينالطاهسالطبينلهواالنبيينضأليمعد
وحاطكيطاعتهلىتهاللأسعدلأمايعد

فانكأطهمنوجعلكبرحمتهللحقووفقكءتهجم

مالثفبأهلمفعليهماوففتثعينىإلىكتبت
كتباء1وإسهـهابهموامنهانهمثالحدأهل

وخحتىالمعنافضوروالهالكذبملورميهمممفي
وتعادياليصموقطعتالنحلكثرتاالختالف

بوثفهوثعبمالاكثروأسبالقاموسفي1



3

همفريقكلوتبلقبععنهنملعضاوأكفرالمسلصون
اطديثمنلمجنلمذهبه

عواقكمعلىسيوفكمضعوابروايتهمتحفجفاظوارح
ظاهىيئأمتىمنطائفةالفئوالخضراع1هأبيدوا

دونقتلومنخالفهممنخالفاليضرهماطقعلى
شهيدفهوماله

عقيداللهفانبالجماعةعليمبرواينهملمجتجوالقاعد
ربقةخلعفقدشبرقيدالجماعةفارقومنعلبهاوبئ

عليكم3اضوانوأطيعواواسمعواعنقهمناالسالم
بزخلفصوصلوا3االطرافمجدخحبشىعبد

بيتك14جلىكنأوفاجربزإماممنوالذوفاجر
بإثميبؤفقلعليكدخلفاننحدعكفادخلعليكذخلفان

التهايةفى3مجهوألأصيروايةفى2وجماعنهمسوادهماى1
الواءالكمملغةإلحلساألعضاءمقطحاىاألطرافمجلحع

يبرحهلماذاليتهحلفالن
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القاتلاللهعبديمنوالالمقتولاللهعبدكنوإثمك

فهـواللهاالإلهالقالمنبروايتهملمجتجوالمرجيئ
سرقوإنزنىوانفالقسوإنزفىوانقيلالجنةفى

النارتمسهولمالجنةدخلمحنلصااللهإالإلهالفالومن
أمتىمنالكبائرألهلشفاعتىوأعددت

فيفيينافياكنىفيال3يتبروالمجتجلهلفوالخا
مؤمنوهويسرقحينالسارقيسرقوالمؤمفوهو

لممنيؤمنولمصىأل7لقهأبوجارهيأمنلممنيؤمنوأ
رجلالنارمنويخرجويدهلسانهمنالمسلمونيأمن

قدقومالنارمفويخرج3دصسبره3حبقهذهبقد
أوكماالسيل6حميلفىاطبةتنبىكمافينبتون14امتحشوا

يفتحوقدإللكبرابىحبرهقوله2وشرورهغوائلهاى1
والجالاليئةاحسنالسبروسبرهفوله3الحسنةاليثةواالجالافى

بالبناءوبروىللفاعليالبناءامتحثموافدفوله4ينالنتفتحوقد

15حيرفواومعناماعياضالقاضىعغهسلمشرحالنووتللمقعوليكانقله
السيلحميلفىفوله6إاوالرياحإنالبقلورفيبالكسرالحبة5



ه

1التغارينتنبت

الفطرةعلىيولدمولودبرواخهئمكللمجشحوالقدرى
خلقتفالتعالىاللهوبأتيخصرانهأوانهججودأبواهحتىيهو

ديعنالثمياطين2فاجتالصهمحنفاءجميعاعبادى

لهخلقلماميسرفكلاطواشيدابروالمجتجوالمفوض
ومنللسعادةيعملنمهوالسعادةاهلمنكانمنأما

تعالىاللهوانللشقاءفيعملالشقاءأهلمغكان

الىففالالنىالقبضةفأماينقبضفقبضرآدمسعح
أبالىوالالناوالىفقالاليسرىوالقبضةبرحمقاالجنة

بطنفىشقىمنوالشتبأمهبطنفىسعدمنوالسعيد
أشبههوماهذاأملى

اذاحولتالشخلفسائل1اطياوغثاءمنالسيلبهمالمجىءوهو

الهمفاقوله2نهاية15الواحدآخرينفيهفغرزتموضهعالىموضعمن

روايةقىوهعهفالضاللينجالواغاستوالمعنىالجيمفيهالمشهور
األخرىنسخةوفى3الالىصالهننقلتموالمعنىبالحاء
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عليهاللهصلىاللهرسولابةإكفارهافىشعلقوالرافضة

وذدليختلجنثمأفواهاطوضقيمردنبروايحرثموسلم
تدرىالانك2فيقولأصميحابىأصيحابىربىأىفأقول

منذأعقابهمعلىتديئعصالواقيلمانهمبعدكأحدثواما

بعضرتاببعضميضربترجوابعدىكفاراوا6فارتتهما
بروايهمعنهتعالىاللهرضىفىقديمفيتجونو

بعدىنيئالانهغيرموسيمنهارونبمنزلةمنىأنت

وعادواالهمنوالالمأموالهفعلىموالهومنكنت
وجموأنعتعاداهمن

تهماعنهمابرواللهرضىشينهيناتقدبمفىونحالفوهولمجتجون
ورسولهاللهىوبأبوممربكرابىبعدىأمنبالذيئافتدوا

أبويكرهاطبعداالمةهذهوخيرأبايكراالوالمسلمون

وغنىغنايأسألكافىالمأبروايهمالغنىمفضلووشعلق
فسخةوفى2اويقتطعونلمجتذبونأىالممعولنجالبناء1
عمركسخةبأو3فيقال



7ر

ملتأودتعصفقرفبكأعوافىالمأموالىا
محيناوأمتنىينىووايتحمألئممأحالفقرمغمضلوويتعمقا

المؤمنوالفقربالرجلالمساكينةزصفىناواحثرفىمسكيأ
اء

خدالفرسعلىاطسنالعذارمناحسنا

فىفئيدحمالىلةصبرواجهمبالبداءقائلوتاويصعلق

انالمأمروبقولالمبرمقضاءاتدقعوالصدقةالعمرأ
أهلفىكعبنىوفامحنىالشقاءاهلفىكعتكتبتنى

لهااختلفاالءمفىكثيرةرواياتمعهناالسعادةا
اكثرفيوالعراقيوناطجازيونافترقحتىالفتيافيالفتهاء

اثمافترومعافالوايحهمرومنلاعلىيبنىحلىالفقهبوابا
الخيلقص3التعثحبيهكحديثأحاديثفيتعالىاللهعلى

خرمالزبمعنىبمزادفانواللفظازوىالرامنشكأوملبمرب1
أنأرادلماتحالىاللةاذوهوالخيلعيدمحديثقوله2مفارق

ذلكمننفسهخاقىثفتعيحقفأجراهاالخيلىخلقنفسهيخلق

بعضوضعهموضوعالخيلاجراءحديثعساكرابنقالالعرق
المنفقبا4ستحيلاروايتهمقىاطديثامحابعلىبهليشنعالزنادفةا
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2كقوقفصوعيادقالمالئالذراعينونورالصدراغصوز

ودونهالقطط6والشابفةععشيةاورقجملووالذهب

كادوااذاالقيامةيومالساقألكشفالذهب8فراش
السيوطىالجاللبنقلاوعقالببطالنمثرطيقطعمماومولهعقل
بعضوضعهحديثالىاشارةفيهالحالصدرورغبفوله9عنه

وصدرهذراعيهشعرمنالمالئكةوتعالىتباركاللةخلقوهوالزنادفة

اغالذهبوففصقوله2عليهالكلرمسيأقىنورهامنأو
انوهويروونهماالىاشارةولعا4ثىعنيخلووألبالصولىصها

المشاقوهونقويعاالركبانيصافاورقجملعلىفةعىعشيةبنزلاللة

وسلمعليهاللةصلىورسولهاللةلىالثذلمجاعظممنتيميةابنفالكا
انوغيرهالمصنفعنونقلالحقفياللةعلىقائإلنالأعظممنوفائله
ولونوالحديثاهلليشينوابهالكفارالزنادقةاتماوضعهواهعالهها

وونهيرماالىاشارهاغوالشابقوله3اهذاهثليروونانهم
خرةفىرجالهموفراشالورةفأحسنالمناقىرلىوهورأيت

فرشنسخةفي4اذهبمنفراشوجههعلىذهبمننعالنله

فيهطويلحديثمىيرههيابىعنالىءأروىثصارةا5

األنبياءااليممهفالربناانتهقولونبمانارفيقولالجبارفيأقي
سافهعنفيكشفانساقفيقولونتعرفونهآيةولينهلينمهلفيقوال
الحديث



بينكلىميدهووضعتهصوحكلىوخلقآدمايباطثونه
بينالمؤمنوقلب13ثنذوقبينأنامله6بروجدتحتي

تجعثسخافةروايتهمكلومعتعالىاللهاصاجمنأصبعن
منوتزهدالملحديئمنهوتضحكالطاعنيناالسالماعا

تهمكروابينالمرتاشكولثفىوفئيدالمرتادينفيهلالدخص
كذاسورةقرأوفيمنميافىميلانهااطوراءجميزهفى

قصرالفسبعينالجنةمناسعكنكذاكذالفهومنكذا

ألفمقصورقسبعونفىكلمقصورةلفأسمبعونقصرفىكل

ااالفأرةايتههقكرواألفكذادسبعونمعلىكلمماد
وفىتشربهاالاليهودابلكمااالوانهاالتشرسألبانيهودية

انهوالخنزيراالسدعطسةانهاالسنوروفىفاسقانهالغراب

الخيوطتسرفخياطةنتانهاكا3االريانةوفىالفيلعطسة

ئحدوقىفوله12معنىللنمختينيظهرعندناولميواقشونذمصخةقى1

اناألرلواحده3االلرأةكالثديينموالصالمثانةبفتحالندوتانا
لهمبكتأبحفملىلئمارسافيالجاحظفامملدودةوهوسمكبالكسر

الحانةاألرلشأوماقاليأنالىسهيلثأنوماكةاكفصةوما
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رائاعثنوانجححهياليهودياعافاففيالثنبكانوانفسخص

1االكبرلته31الساءباتجالىعيبغيانتةكاالزهيوانيالين

وانابراهبمعلىالنارتنفخكانتالوزغةوانشهابااللهفسخها
يوباهأىممثرتأقىنصكاالغولوانالماءعليهصة2العظاية
وان3فعرعهاطيئعمارععنهاللهرضىممروانللةكل

أولصبهبدهممونيأالجنةأهلوانحوتظهرعلىاالرض

واذاعثتاراأكلالنهتابدفيذوانيدخلونما

وفيسماجناحيهاحدفىفانفامقلوهاالنافىالذبابوخ

االبلوانالشحفاءويؤخرالسميقدموائشفاءحراال
اصتقصاؤهايطولكثيرةأشيامعانالشيمنخلقت

اكفبالىالشيخينسببرنانهمنهمشاعيبفالواومن
معينبنلمجيئ6مدحالمحدنونعليهمايوافقهئهواليكتبون

فىفغاجمهاى3ابرصسابمو2االعظمخةنوفي1
بهالمرادليس5يغاحاىاقثصاصهانسخةوفى13ارعةالمص

واللةيظهرفبمااألشياخمامنشيخبهالمرادبلضوهامعيناشبخا
لقدحنسنخةوفى6اءاعا
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افيماالهريرةابىبحديثعجونماوواثييخهاإبئومحكاى
وعائشةنممروظوقدأكذلهالصتالةمناحدعليهافقه ايو

وقالواوعائشةكذجمياممروقدقيسبنتفاطمةولويحتجوذبتإأ

1ويهرحونأةامصلقولنعيناوسنةرلنا3كتاندالا
إء

عبيدبنوممروعنهكغيالنملونفالبالقدرلالر

11أهلمنأمثالهمعنولمجملونفائدبنروونىالجومعبد
ابئوعديخيحايوابئوبةصابىوابنمقالهمكقتادة11

اعلىبينىيسوالثيعغثبويقدحونذثأبىوابغالمفكدر
بنعاصالطفيلأبىعنويروونعليهعليايقدمأووعثمان
موالعالهاالجعنىجابروعنالختاررايةصاصواثة

وأبئلمجملونبماالناساجهلهذامعوهمقالوا3جعةأبالى
ذلكفىوقالوايطلبونفياحظاالناس

101الجادهعنىبالثيعدلانالقاموسفىكاوالبهرجةمن1

آالقاموعفىقال2هـلطرحوننسخةوقىاءغيرهاالىالقاصدة اتالمبىبعدالدنياالىبالرجوعأىيالرجعةويؤمن
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االباعراالكعلملمجيدهاعندالعلمغارلالشازوامألا
الغراثرمافياورل3بأحمالهاغداذاالبعيرمايدرىلععرك

ياسمهاطديثومنبرسمهالعلممفقنعواقد
للحديثويةورالطرقباعارففالن3يقولوابأنورنححوا

وماظنمقالوابماعلمبماكتبأوعاملعالميقالأنوافىوزهد
خمعينالمطياعناقاليهوتضربالعلمعنهلمجحلمنهمبرجل
بثرفىوقعتفأرةعنالناسمنجمالفىنحوهاسئلاوسنة

لمفقالفبهاصرريمتعالىفولهعنوآخرسئلجبارالبئرفقال
سبعةعنحدثهموآخرالليأصراصريعنىالصرصرهوهذا

وطعامههتاعهعليهئحملالرجلبهيستظهربعيرالزاماة1

منقومابهمااحفصةالىبهطلمجيىبنسليماثبنلمروانوالبيثان

وقى2االستاذبخطالواسطيةالنشخةهامشمناالشعررواة

وتحرفخةوفى4الباننسخةوفي3بأوساقهنسخة

يقالالثحىهنالبرىءبالفبموالجبارالقاموسقىفالجبارفوله5

وقعتاذاالفأرةانالحدثهذامنوتوهماروجباخالوةمنهانا
سهاالبزألفجفي



1س

يئالمصليسرلهمروىوآخر1وسفينويريدشعبةسبعين
اخروسعلالرحلمثآلخرة3يريد3الرجلآجرة

هاللشهزفيالىيريدقرينالىفقالاالجلهذايرتفعمتي

قضميرلدالفحلقخمفيقضمهافعهفىيالهيدخلآخروقاأ ال
يعنىاللهاجدوالسولالىفيكشابىاجدوقاآلخرحاا

فىوشكاكتبواالمستملىفقالوسلمعليهاللهصلىاللهرسولا
اتعدادهاأشياءيكزمحتعالىالله

انفقعندهمكاناموقالمحدثإناقالوا
ساءواذاأوثقبهكانواوالتصحيفاللنكانكثيرواذا

وسبعينبسبعةوسفإنشعبةاسمعليهتصحفانهيعنى1
اخرةمثلنسخةوفى2االخطيةالصورةفيطنهماالذىللقرب

الرحلعليهقمحفانهأعاآوالةيعنىاغيريدفوله3الرجل
فوالمرءعمادفيالجيميالرجلالمهماآلالحاءنوسكلالراءبفتح

الخشبةبالمدهىاغاخرةفولهبالجمياآلجرةيالخاعليعاآلخرة
احمقاىاموقفوله5االبعيمنكورالراكباليهايستندالى
اغباوةفىالحقوهوبالفمالموقمق
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تهافتوااطديثفىوعسرةحدةاواشتدغضبهكثرخلقه

علىويطرحويلبسهالفرويقلباالممشكانولذلكعليه
فأخذحديثاسنادعنرجلوسألهالخوانمنديلعاتقه

رأيتاذاوقالاسنادههذاوقالاطائطالىواسضدهبحلقه

حماقاتكثيرةحاضفعهأناحببتهايطلبلمالشيخ
عندهمبها3لينفقااليظهرهاكانالنحسبهعنهتؤثر
اباكلطعنهممنماحكيتاأصلىأبوأقال

غيرمنذللثعلىبهماألصيتطاولوشكوتالحديث
اومحتجاالحاديثلهذهكخوناضعنهميضضحان

ارواوبالقذفورضوابالعيبأنسواحتىمتأوليتأولها
معترفناالموروبتلكالجوابكالمستمإنعنباالمساك

اطدييبضفىالمؤلففيكتاجمأوجدتانكثوتذكر
بذلكفأملتوتأولتهعندهمالمتعاقضمننثميأفيدبهرتبابا

الفاءبخملينفققوله2وعزحردهواشتدنسخةوفى1
اظهرافيياناعتبارلهوممونليغفبماوجلاى
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الحئجتيمنتلكفىوجدتهالذىمثلجميعهفىعندىتجدأن
علىتجبقختهفىيرطفللثوابمحتسباذلكفاتكلانوسألت
هذهأمكتبىفىذكرتماوأعدثطافتىومقدار

قصدواالذىللفنجامعاتاماكتابالليكوناالحادب

وصهايمعاتدبهراالحاديثقبلوقدصصبهالطعن

يقفىكلبهفأعيجمااطديىابوامالكلامحاب

ايثاروالقويهتحملعلىمنهاالنهىويطلعالانوأرجو

أستعينوبهأحاولفيااتوكلاللهوعلىلخصبمظامواللهوى
ىالرأىابوأمالكلمحاباذكريعباجا
أهلمقالةاللهرحمكتدبرثوقدعدأبوفال

9ويفتنونيعلمونماالاللهعلىقولونفوجدتهممالكل
وعيونهمالناسعيونفىالقذىوببصرونيأتونبماالناص
ونشهوالالنقلفىغيرهمتهمونوي3األجذلعلى2رظوف

طرفمنفعوللبالبناءتطرفلهقو2ويعيبوننسخةوئ11

اللنخلجذعجمعجذاحواالاآلخرجافنيمكلىأحدأطبقبصر
اءومفرداومعنىوزناوممماولجذاعاألجذالعلىنسخةوفي3
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عاأواووالحديثبعتومعافىالتأويلفىآراء

1بالطفرةئدركالاللغةاثبوضيالحكمةلطافمن
ولواألينيةوواممميهوالكيفيةوالجوهرضوالهإترلدوا

واتحالمنهجغلهموصحبهماالعلمأهلالىمنهاللشكلردوا
إعاألتوحببالرياسةطلصذالثمنيمنعولكنالخرجلهم
بعضهالمتعطير3ابأسربالمقاالشوالناساالخوانعتقادوا

صلىاللهرسولبانمعرفتهمحبوةالنتديمنولوظهرلهمبعضا
ذلكفىالربوبيمالوجديذكأمناءأواالنلخاتموسلمعليهالله

القياسمعرفةفنمايدعونهمعلمجبوقدكانواشياعاأتباعا
آباطعيختلفصالكمايختلفواالأنالنظرآالتوإعداد

واحدعددعلىاالتدلالالنآلتهموالمهإلسونوالمسآح
الماءفىاالطباءحذاقيختلفألالواحدشكللىواال

وتذكرفىكتبهملىألسنقالمتكينتجرالفاظهابعدالطفرقومافوله1
انوالمعنىوغيرهاالظئآمرالنسأمنوطوالقطيحرلمجبالكردحمع2

وللثتصماالوجهةمعرنةغيربعضهابعضآمنتعالطيملىإصكجما
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واحدعلىأصذلكمنوقفوقدائلاالواللطالعروقنجضوفى

علىروساخممغاثناناللمجتمعاختالفاالناساكئربالهمفا
والنجارالنظاميخالفالعالففابوالهذيلالديئفىواحدأص

ومويسثمامةكذلكئحالضهمالحمبنوهشاميخالفهما
وحفسالعصييكرأ1اطسنبنوعبيداللهىلالوفوهاشم
الدينفيمذهباالولهواحدمنهمسوفإلنوفالن3وقبة

تجعليهولهبرأيهيدان
والسننالفروعفىاختالفمولوكانعدابوقال

مايدعونهمعلمماالعذروانكانعندناالعذرالمالتسع

ولكنجهماالسوةالمووقعتالفقهالهلاتسعسهمكماال
وفىفدرتهوفىتعالىاللهصحفاتوفىالتوحيدفىاختالفم

اللوحوفىالبرزخوعذابالناراهلوعذابالجنةاهلنعيم
اللهمنبوحىاالنبئيعلمهاالالتىاالمورمنلكهـغيروفى

استحسانهالىاالصولهذهمثلردمنهذايعدمولنتعالى

فبهومالحنسخهوفى2وحفصوحفصونوبمرنسخهوفي1

الحديثثحتلفناوبل2
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عقولهمفيالناسالختالفعندهالقياساوجهوماونظره
متفقينرجلينؤيتكادالفانكحمهمواختيارواراداتهم

ماويرذلاآلخريختارهمايختازمنهماواحدونكليمحتى

مناظرهمبينخالفوالذىالتقليدجهةمناالخرااليرذله

حتىوآثارهم3وخطوطواصوانهممولغألوألوانهمتهموهيا
الذىهووالذكراالنثىوبينواالؤاالؤبينالقاففرق

أرادالذىهواآلراءبينخالفطوالذىبينآرائهملفخا
الهثئبخلقاالوالقدرةاطكمةمجملولنلهاالختالف

بالظلمةيعرففالنوربصاحبمنهماواحدكلليفزفوضده

بالضريعرفوالنفعبالشريعرفوالخيرلبالجيعرفوالعلم
خلقالذىسبحانوتعالىتباركالله1لقولبالمريعرواطلو

اليعلمونومماانفسمومناالرضلمحبتمماااالزول
واليابسكىواالكالذكرواالصنافاالهنمدادواالزول

واالنثىالذكراروجينخلقوانهتعالىوفالوالرطف

مولنسخةوفى1
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غبوفىاطديثابأعناوراناللهأردنارحمكويى

الىاجتماعمنظرجنافيهمونرمحىالكلألماباالىعنهم

اتفاقوعنوحشةالىنساوعنتفرقالىنظاموعنتشتث

انعلىمجمعونممهمأالحديثأصحابالناختالفالى
الخيرخالقانهوعلىيهوناليشألموماكاناللهساءما

تعالىاللهانوعلىنحلوقغمراللهكالمالقرآنانوعلىوالشر
بعذابااليماذوعلىالشيخينتقديموعلىالقيمةيوميرى

متهاشيءفىفارقهمومناالحيولهذهفىيختلفونالالقبر
اللفظفىاختلفواوانماوهجروهعوهوبوهوباغفوهنابذ

جمكلالقرآنانعلىجمعون7طهمذلكفىوغلغموضبالقران
فهذانحلوقغيزومحفوظاومسموعاوممتوبامقروأحال

المتقدميناءوالفؤزيئالمبزفبالعلماء2االيتساءوأمااإلجماع

مثلشأؤهمئبقغوألخارؤنالالذيئالمجنهديئوالعبأد
سعدبئوالليثصوشعبةوزاواالنسأبنومالكالثوريسفين

االنسنسجهوفي2أليشاءنخهوفي1
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والفضيلالخواصومسلمأدهمبنوكابراهماالمصاروعلماء
بنواحمدالنضرالحارفىبئوحمدالطافىوداودعياضابئ

فامازماشامنقربممنهؤالءوأمثالاطافيولشرحنبل

11العددويحوزاإلحصاءيبلغهمأنمنفاكثرالمتقدمون

عصروفىكلمصرهثبكلاوعو3ؤدهماثهمبسوادالناسئم
أنولوالرضاءبهكلقلوبهمإطباقاطقأماراتمنفان
التىالحدبأمحأببمذاهبواسواقهممجامعهمفىفامرط
نافرعنهولمنكرلذلكجميعهـمفيماكانعلبهااجماحممكرنا
ارتداليهمايخالفهممامالكلابأيعتقدهممابشىفامولو

لمامالكلابأاتينانحنفاذا3نفسمخروجمعاالطزفه
وكمالالنظروحسنالقياسمعرفةمنعليهانهمفيممولف
شيأمنونعتقدمذاهبهممنبمثئشعلقانوأردنا4االرادة
الناسجماعةوالكثيرالعددالدهماء2العدنسخهوقى1

لدعونهألكونهمعنروحهكنايةالفاءبسكون3القاهوسقىقاله
اآلداءنسخهوفيالهبقتلىالزمنهنيسيرةلحظةيعث
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سكرعلىيغدوالشطارمفشاطراالتظاوجدنايخلهم
األدناسفيويدخل11جراثرهاعلىوببيتعاحاساكرويروح

القائاوهووالشاثناتالفواحمىويرتاكب

لطففىالزقآخذروحمازلت
مجروحغيرمفدماوأشتيش

جسدىفىنزوطولىانثنيتحتى

روحبالجسممطزحوالزق
اللهان2قولهخطئهمنيعذونامحابهنجدثم

افنائهاغيروقنفىكلفيهاوماالديالمجدثوجلعئ

الوجودايجادجازولوالموجوديحدثقولهفىفاللهممالوا

وسوءالرأىضمعففىفاحسوهذاالمعدوماعداملجاز
المسلمونلمجمعانوزقدقالانهعنهوحكوااالختيار

وهيجربرةجمعهجرافىعلىالصوابولعلالموللعا1

أليبتىالجواهيانمزعألنهأىاغاللةانفولهفوله2االذنب
ااألمثالبتجدددعجدوانهااضعكلزمانإن
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اللهصلىالنبىانعلىاجماعمذلكومنلظالخطأعلىجميعا
وليسكذللثاالنبياءجميعدونكافةالناسالىبعثوسلمعليه
النبعثهالخليئجميعفالىتعالىاللهبعثهاالرفيفىنبىلى
بلغهمنكلوعلىاالرضآفاقتبلغلشهرتهأاالنبياءايات
اللهصلىالنيعفالروايةلخالفويتبعهيصذقهأنذلك

االحمرالىوبعثتكافةالناسالىبعثثقالانهوسلمعليه
الحديطواولقومهالىيبعثالنبىوكان1واالسود

واالجماعالروايةبمخالفةفكيفوحشةاووايةنحالفةوفى
استحسغلما

والبريةكالخلئةالطالقعنالكناياتفىيقولوكان

طالقبهاعالانهذلكوأشباه2والبتةغاربكعلىوحبلث
الغالبألنوالعربالعجمالىأىواألسوداألحمراافوله9

والسرةاالدهةالعربألوانعلىوالبياضاطرةالعجمألوانعلى
البزةابوصلوالبتةقوله2نهايةاواألنسالجنأرادوفيل
البتهنواصالوصلهقطوعةوهعناهالطالقألفاقكناياتهن

االمبتوتةأىالمفعولاسمبمعنىاستعملالقطعبثعنى



الروايقالوخالفالمسلميناجماعلخالفيؤهأوأالطالقنوى
الفرجأوبالبطنظاهىاذايقولكانكذلكاستحسن

النموليايكنلمتعالىاللهبغيرآلىواذاامظاهييكنلم

تعالىاللهاسممنااليالءمشتق

طهارةعلىالليلاولالرجلناماذأولوكانة

يفتقضلمالصبعالىناممتوركاكيفاوفاعدااوحطجعا

علىالناسابهعوانمافالالوضوءيضقضالالنومالنوضووه

فاموااذااوائيميرونالنهمكانواالعنحجحةنوممنالوضوء

والبولالغائطالناسعاداتالنتطهرواالليلنوممناةبالغد

خلوفوبفيه1زتصوبعينهيستيقظجلالىوالنالصبحمع
كماللنومال3والئشرةالحدثرفيتطالوجهوهومنهبج
الناسكانواالنالجعةيومالغسلالناسمنأوجصكثير

القاهوسقى2االعينقىلمجتمعضالوسخبفثحتيغرمص9

محتفاناءوالمريضالجنوتبهايعارقيةبالخبموالنشرة
وتغرالعينعلىاألوساعالنىوألزالةفالمرادتحربفاتكنولمهنارةالنث

اءاعلمواللةالفمطم
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هلوالحالفغتااوواحأرادوافاذا11نهمحيطااقفىبالغديعملون
عليهاللهصلىاللهرسولقالوقدواالجماعالروايةالقولبهذا

الخطاببنممرقولودبهرخطأعلىتجتعالأمتىانوسلم
اظفأولىباطنلكانبالقيامىالدفيهذالوكانعنهاللهرضى

مابمثلالعملممرعلىالواجبفقالكانهظاهيمنالححبا

علىاجربمقولهمنبالمجبذلكوليساالءمممهافىل
ةغتلفضيةبمائةالجدفىفضىثجالنارأووأجرو3الجذ

عنسهلحينعنهتعالىاللهيكررضىأبىقوليهـوذكر

تقلنىأرضىوأئتظلنىسماءأئفقالتعالىاللهمنكهاباية

صبهتابقلفىإلةأنااذاأصمنعكيفأمأذهبأيئأم
فيهاأقولفقاللةالكلعنشثلئماللهأرادمابعيرتعالىالله

دونمافنىخطأوانكاناللهفنصوابافانكانبرأبى

اسقعظمومناالولخالشالقولاوهذقالالدوالوالولد
هذابالرأىالقولعلىيفإلملماالسهعظامذلكبالرأىالقول

أولموضعافىلمأبدنسخهوفي3لفتياانسخهوقى2بساتيغاى11
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االءبمينفذعليهحتىاالقدام
رةعنسئلحينوجههاللهعلىكرمفولوذكر

رسولقضاءرألىوافقفانبرأيىفبهااقولفقالحماراقتلت

فالطلقزذافقضائىواالفذاكوسلمعليهاللهملىالله
فيهقضىثمالجدفىفليقلجفجراثمعحيانأحبمنوفال

ضايانحتلفة

اشقكلوخفيحديثفىمسعودابئقولوذكر
اللهفنصمواكانوانفنىخطأكانفانبرأبىفيهاأقول

نتاكاواذباالثبهةوالقضاءبالظنوهذاهوالحمقالتعالى
ابنولوكانقالأعظمبالظنحرامافالقضاءيالظنالشعادة
والسعيديشقىيفالشقىكفىنظرالفتيافىتطربذلمسعود

واليشتدغاللهتعالىاللهعلىتولهاليفحشحتىيسعدكيف

وهذاراوانهانشقالقمرانوزيملظبهأولىلقدكان
لهالقمرقإمثالتعالىاللهالنبهالخفاءالذىاالكذبمن

وجةللعالمينجمونآيةيشقهوانمامعهآلخروالوحده
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لمفكيفالبالدجمجفىوبرهاناللعبادومرحرةللمرساين
رهتذكولمالعامبذلكالناسيؤرخولمبذللشالعامةتعرف

ثمفالملحدعلىبممسلملمجتجكافرولمعندهيسلمولمشاعي
النبىقراءةيشهدلمفهبهسورتينتعالىاللهمنكتابجحد

وانهماتأليفهمابعجيفاستدلفهالجهماوسمعليهاللهصلى
واننظمهينظمواانللبلغاءالمعجزالقرانسائرنظمعلى

ماتانالىائركوعفىيطبقومارالفالتأليفهمثللمجسنوا

وشغغائبااوكانوسلمعليهاللهصلىالنبىمعيصللمكانه
آخرالنهاقراعتهالمسلموناختارلئاالثتبمباقبحئاتبنزيد

فيصلىانهبلغهحينعنهاللهرضىنظوعابالعرض

ذللفقالفىلهفقيلأربعاصلىمناولفكانتقدمثماربعا
كثيرةأمورفىبالفرقةكلوقدشروالفرقةشرالخالف

زيدةقرااختارهنذالقبيحالقولعثمانفىيقوللفيولم
ليلةبالجنرأيتمناشبههؤالءفقالصلاكقومامنورأى

وذكرالنهدىعثمانابىعنالتيىسليمانذلكبهرالجن
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معمسعودكتالبنقلتفالعلقمةعنعبىاداودعن
احدمناشهدهامافقالالجنلياةوساموآلهعليهاللهصلىالنبى

اشياءلعمانيجلفجعافقالاالنبنحذيفةكركلو

افىفقالذلكفىلهفقيللهاظسمعوهوقدفالهاماتعالىبالله

ممصعررواههيذهباننحافةيعضبعضهدينىاسزى

اسبرةبنانمرالعنقيخرةبنالملكعبدعنكدامابن
وعائشةوكلنروظكذبهأفقاليرةوذكرأباهية

فبلخمالواحدافىالمشيفىحديعاوروىعلبهماللهرضوان
روىويرةأباهيالخالفنوفالتواحدخففشفىعائشة

رضيعيرلشةفقالتالصالةقطحوالحاروالمرأةالكلبان
وسطيصلىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولثرأربماعنهاالله

وقالالقبلةوبينبينهضةمعترالسريرعلىواناالسرير

اللباسوفيالوضوفىبميامنهيبتدئهربرةأباانعليا
وكانأباهريرةالفنالوقالبمياسرهفبدأفتوضمأبمافدعا

لهفقالخايلىورأيتخليلىوفالخليلىحدثنىقولهمن
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أصمبحمنوقدروىقالهريرةأباياخليلكالنبىمتىكانعلى
وحفصةعيالشةالىذلكفىوانصفأرسللهصيامفالجنبا

منجنبايصبحوسلمعليهاللهصلىالنبىكانفقالتايسألهما
هربرةألطالىاذهبللرسولفقاليصومثماحتالمغير
العباسبنالفضلبذلكانماحدثنىهربرةأبوفقالتعلمهحتى

اللهرسولمنالخديثعانهالناسوأوميتادفاستشا
يسمعهولموسلمعليهاللهصلىا

اللهرسولأمحابجتةفىتولههذاممدأبوبل

عياللهبقوليسعلمنهمكانهورضيوسلمعليهاللهصلى
الىمعهوالذفياللهرسولعدالكريمقكتابهوجل
المؤمنينعناللهرضىلقدتعالىقولهيسعولمالسورةآخر
السكينةفأنزلقلوبهممافىفعلمالهثبجوهتحتيايعونكاذ

فيهوالعذرمنهالمخقجبصقادبهرماولوكانعليهما
رهذبترلثحقيقالكاناليهماذهبااللهتأويلوالاا

محاستهمجنبفىمغمورايسيراقليالاذكانعنهاضواألص
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وبذلهموسلمعليهاللهصلىاللهلرسولومحبتهموبهثيرمناقبهم
تعالىاللهذاتفىوأموالهمخضتمم

علىادعائهمنعندىألمجبثئوالعدأبوقال
قضيةبمائةالجدفىقضىانهعنهاللهرضىالخطاببنر

هذااعتبرفهـألالقياسوأهلالنظرأهلمنوهونحتلفة

بمائةواحدأعىفىممرضىانيستحيلانهليعلمفيهونظر
عشرهاونصفعشرهاوأيئالقضاياهذهفايئنحصلفةقضية

ولوسحتاأوخسامنهايحفظمناطديثحملةفىاماكان

فيهمايمكنبجميعالجدفيالقضاءمنيأقىأنمجنهداجنهد
قضيةبعشرينفيهيأقىأنلهييسرجعاهماكانومنفولمن

ئنكرمنطامستحيالاذكانالحديىهذايجعللمكيف

تعلهلضغناالذاكاومالثقاتبأقتاقدويدقعاطديث
وعداوعنهاللهرضىركل

عنهاللهيكررضيأبىكلطعنهوأماعدأبوقال

بنحما4نسخهوقى1



س

فيهايقولأنفاستعظمتعالىاللهمغكتابعنآيةسئلبانه
سئلعنهاللهرضىأبايكرفانبرأيهلةالكلفىقالشيأئج
اللهاالهتأوبليعلمالالذىالعظمالقرآنماقثمابهمنلثىءعن

يفسرهأننحافةفيهالقولعنفاحجمالعلمفىوالراسخون
نابأصالنهبرأيهلةالكلفىوأنتىتعالىاللهادبغيرص

اجتهاثالىأىلهوقدايحبثهمهوافىاليهواحتبواالمسدمين
ولم4لثىفيهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنيؤثرفيمالم
موممزالمسلميناماموهوكاشفدئهاءكهابالفىلهيأت
نوظممروكذللخالولانبدأمنيجدفلمينوبهمفيما

االئمةوهمسثلواحينعتهماللهرضىوزيدمسعودوابنوعلي

عندهعلواانلهمينبغيكانفاذاالموازلعنداليهموالمفزع
هوواشباههيأقانالىانجدوفىلةالكلفيالنظرأتكلون

افيتكلموافي

ولهعنهاللهرضىمسعودبقاللهعبدعلىطغئهئمة
الكذبالىفيهنمتبهثمذلكرأىواثهانشقالقمران
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النبوةلعمبخعولكنهمسعودالبئبإكذابليسوهذا
الساعةانربتيقولتعالىاللهالنالعطمآنللوإكذاب
وكانقتاسذلكفىيفشقلمالقمركانفانالقمروانشق

آيةيرواوانقولهمعنىفابحذفيماالقرسينشقادهص

نيهائسم3الهذابعقبمسترسحرولواويعرضوا
منمستعرسحرهذافقالوامنشقارأوهقوماانعلىدليل

منذلكغرفىيقولونكانواقدكماحيا4منوحيا4سحره

عليهاللهصلىالنبىآياتمنأآليةصارتكيفأعالمه

الواحديراهاانعندهلمجوزالأعالمهمنوالعفتموسام
الواحديخبرانيرزقدلييأوالجميعدونوالنفرواالشان
ذشاكهبانالذئباخبرصيكماوالجميعوالنفرواآلشان

مقبورااناخروأخبراليهبعيرآشكابانواخبرآخر

االرضلفظته

يعنىالعظيمالقرانمنسورتينلجحدهعليهوطعنه
يظنونفلوابناسيىسبباذلكفىمسعودالبغفانالمعوذتين
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علىفهووالمرسلينالنبيينكلجائزاهذاكانواذاويزلون

يرىانهكانمصحفهاثإتهمافىكهترفىوسببهأجوزغيرهم

ويعؤذواطسيناطسنبهمايعؤذوسلمعليهاللهصلىالنبى
انهمانظنالتامةاللهبمماتباعوذيعوذهماكانغيرهماكما

السبباهذاونجحومصحفهفىيثبتهمافلمالقرانمنليستا
وجعلهالقنوتدعاءافعتاحمصحفهفىبنكعبأفياثبت

يدعووسلمعليهاللهصلىاللهرسوليرىالنهكانسورتين
1التطبيقوأماالقرآنمنانفظندعاءدائمآةالبهمافى

لقولوالسجودسعالىالفرضوانماالصالةفرضمنفليس

وجمعومنكعفقدطبقفنواسجدوااكعواوجلعئالله
اواكبتينعلىاليدفيوضغوانماكعفقدهيهعلىيميديه

الصالةابافىاالخهالوقدكانالركوعابامنالتطبيق

فىفالهالركوعفيالفخذينينلاليدينجعلالصالةفيالتطبيق1
اآليةفيطقكانانهمسعودابنحديثوفىالنهاتفاذسالقاس

اوالتشهـدالركوعفىكبتيهيبنولمجعلهمايديهاصابعإلنلمجبمعهوان



كم

علىيتوركمنومتهميفترلقمنومنهممعىمنمنهمفكان
فىالكذبايامالىنسبتهوأمااختلوانالصالةاليفسدذلك

أمهبطنفىشقىمنالشتيوسامعليهاللهصلىالنيعنحديثه
ابئيكذبانلمجوزنحيفأمهبطنفىسعدمنوالسعيد

اطديثهذامثلفىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولمسعودكل
رسولابوأوقالمصدالصادقحدثنىويقولطرالمشبولجديلا

والقيأحدمنهمكرهواليحافرونمتووسامعليهاللهصلىالله
أصفىوسبمعليهاللهصلىاللهرسولعلىمثا4يكذبمعنى

منيذشةوألضراعنهيدغوالنفعانفسهالىبهالئحتذب
يكذبكيفمالهالىماالبهدادفيوالرعيةوالسلطان

رسولعنامامةأبومنهمعلدروايتهعلىوافقهقدثئفى

القضاوففئالقلموصالعلنمصبقوسلمعليهاللهصلىالله
لمنبالسعادةسلللوتصديقالكتابتجحقيقالقدروتج
امابنوجلوفاكعقكفرلمنكقبوالشقاءواتقىآمن

وبارادقىمأللشاءلنفسكتشاءالذىأنتبمشيئتيكنت

الحديثمختلفتاولل3
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ورحمتىوبفضلىيدقىمالنفسكتريدالذىأنتكنت

وهنامصصيئعلىقويتوبخعمتيفرائضىاذأديت

صلىاللهرسولعنيروىالمطلبعبدبنعاسبئالفضل

لىونثظكاللهاحفظغالميالهفالانهوسلمعليهالله
الشدةفىيعرفكالرضاءفىاليهفوتعقامامكتححدهعليه

يكنلمأخطأكوماليخطئكيكنلماصمابكماانواحم
القياوليومالىإئنهوبماجفقدالقلموانليصيبك

عليهيوافقهاصفىمسعوداقيكذبكيف

االيمانبهمقلفىأولألكتبتعالىاللهقولكتابال

ةالرفىفالكماااليمانمقلوفىجعلاىنبروحوأيد
سأجعلهااىااليةالزكاةبؤتونيحقونللذيهكتبهافسأ
بالسعادةلهقضىفقدااليمانقلبهفىتعالىاللهجعلومن

نهدىالانكوسلمعليهاللهصلىلرسولهوجلعيلو
يكونانواليجوذيشامنيهدىاللهولكناحببتمن

يشاةمنيسمىالثهكغهادياويتامنتسىالانك
اء
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وأضلفالكمايشاءمنويهدىيشاءمنيعنملوفللهادبا

فرعونصىياكونأنيجوزوالهدىوماقومهفرعون

يهديهأناللهيردؤقوفالمعتديئسماهموماضالينقومه
ضيقادرهحمحعليضا4أنيردبرمنماالساصمدريشرح

نافىألتيناكلشئناولووقالاآلءفىيصعدحرجاكانما

الجنةمفجهنمالماإمنىالقولحقولكنهداها
يكثرواطديثالقرآنفىهذاوأشباهأجمعإنوالناس

القدريةعلىاالحتجاجالموضعهذافىناقححذوأيكنويطول
واستحالهامتأويالونذكزفسادالردعلبهمجاءفىمافئذكر
القرآنفىمنكتبىموضعغيرفىهذادبهرتوقد

العربعليهتوافقهأصفىمسعودابئيكذبكيف

جازالربمضفالواالسالمالجاهليةفى

لختماطفىتقذرللثانإنكتقياالهأالمضمرأيهايا
القلموقدتجتوفايككيفالحمثماهفأمنولوءلوث

آخروفال



ثس

فذرأوقفننىالمقاديرممط
القدرأخطافاأخطأثانكث

لبيدوفال

ولمجلزيثيالله3وبابر1تقلخيرربأتقوىإن

أصفلشاءومنالبالنامالخيراهتدىسبلهداهمي
الفرزدقوفال

تواؤمطلقةمنىنجدتلماالكمسعيئندامةندمت

الصرازأخرجهحينكادممنهاخرجتجنةوكانت
الخيارللقدرعلىلكانونفمهى3جهايداىولوضت

النابةوفال

تمبئاذاهولمشيأ5هواؤنائالمناموليمى
توافقهأصفىعنهاللهرضىمسعودابنيكذبكيف

فىقرأتيقولبفمفؤهبوهذاتعالىاللهبعليهكت

وياذننسخةوفىهلم2البةواالغنيمةوالفاءالنونبفتحالنفل1

بهاكفىنسخةوقى3الة



متهاوعهثروناثنانتعالىاللهمنكتصوسبإنكتابااثنين

مفانافبهااجدالظاهيمنوضونالباطنمن

التوراةوهقهفقدكفراالستطاعةمنشيأنفسهالىاضاف

أخرجلهفقلزعونالىاذهبلموسىقالتعالىاللهانفيها
سةالمقدالرضاالىأركطبهعانمناثيلصابخببهرىبئالى

أقسىوأنافأبلغهاليهاذهبويقيدسوفىوخجدوفىليحمدوفى
1إليفعلحتىقلبه

الرجلأوالدترلة12هؤلىأىىجمحمدأبوقال

روايةحمادوقالاخترتهمناولأىوهوبهرىللرجل

أنيريدوالثىبالاللهيأصفاثدبنممروليقالمقاتل

وهوابةيذبمأنالسالمعليهمابرانعمأصقلتيكون
أبتيايقولتسمعهألمقلترؤياتلكانقاليفعلأناليريد

والهندياالشاتتقولالعجئميهاأموهذهتؤصماافعل

اوألداولنزلةباألصللحل2يعقلألنسخةوفى1
راويةاألصلل3اولالظسخةمنفسقطالرجل
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القديمةجيذكتبهممنوهوودمنهمميلهفىكتابتقول
النظرأحدعلىموليالمهالكزمتوفالحااليمنعربالقد1اليقين

يالحزم2هالهعليهوممنالمغيفالقدرفى

باطزمابالقدرواخذنجعتصديقاونحنعدأأبوأقال

فلهرمرانالعجمفىكتبوقرأتمحيدأأبوأقال
بهمالغدرثمالهياءلةوغسفيروزعلىبعصالذىالسبصعن

لهمليسفيماومشيئتهربناقدرمنبادجرونالهانفقال

مسألتهفنكانتعنهماوالتأخراتقدواليملكونمعهصمنع
ذلكمنذكرثابماللمعرفةمستشعروهوعنهتسألا

الدةبقدرالتامواألعتقادالتيقناىالحبالقدراليقينقوله9

لمجزم3أمنشؤنهفيالمتثبتألمورهالضابطوهوالحازميمنعألتعالى
االسبابفىاالخذجمدآمالحقهنلدساذالداريئمكلرهدفعفيسعىو
الرجلفاللماوللكبمةالعوخورالرأىوضعفالفشلمنهوبل

لهقالوأتوكلأطلقهاأووأتوكلنافقأعقلاللةيارسولاللةلرصعول

عنجامعهفيالزمذىخرجهكماوتوكلاعقلهاوسلمعليهاللةصلى
النظرنسخةوفى2اهـأذر



ممح

عنعلىالمقدارأ1ااحجرىالتيالعلةعناالاضهتجسأإلمعمعد
االكقأدكتهالذىالغالهىببوالىعلاالصذللثجرىا

وفالنماصخقولهمفىالناسعليهلماجريعامنهأ
16

فالنماتقوالمكذلكيديهعلىاوجعصحتبهطيريدونا
ومنمسألتهمنالقصدفذلكبهوذفعليريدوانمافالناوضالق

المقاديرعلىماحمفناحمفناودمس3بهأولىالجهاذلككانتعدىا
رااجوالهأصجسينلطلباواللمعذرتهتحرياقصتهفى

يسعطيعأيكنوانثارهاصنالخلوقعلىتذرمايمونانأ
السبهبهونفسهالىعودهاالباجولممروهحادغ
عدلبهخئاوعقابهثوابهمنعناماغينبهريالذى

لخلقهالمبتدى

فقالالكذبالىيهفنسبهالذىخراالحديوأما

هنلاغهتبعافوله2االمقدوراوالمقدراألصللعا1

هرصئهصمناغحملناوليسقوله3اهـأليقصدقولهفاعح
بمانسخهوفي4
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الجدطليلةبالجنرأيتمنأشبههؤالءفقالطالىمنقومارأى

وسمعليههاللصلىالنبىمعكنتفقيلذلكعنسثلثم
افاالولاطديثفىأحدفادعىمناشهدهامافقالالجنليلة

عنهالخبرين4وتصحيخراالالحديثفىذلكشهدهاوأنكر

علمهوبارعهفثاقبمعمسعودابئعنهذايصحفكيف

االمبهمواقتدتحهاالعلمالبهمانصالذيئ1السنةفىوتقدمه
كيفمحلهولطفوسلمعليهاللهصلىاللهبرسولخاصتهمع

شهدتومالياالقرارفيقولهذابالكذبيقرأنعليهلمجوز
نفسهمنبلةهامنهيبلغجهدعدومأنولواشهدغداآوبقول
نفسهبهماولعممازادعلىاوعتعأوآفةخحلبهولوكانماقدر
حضورهمندبروماالزطحديثيثبتونالالحديثابوأ

فىعندناالقدوةوهمالجنللةوسلمعليهاللهصلىاللهسولمع
وكل2بهاوالمعتنونهلهاانهمخباروسقيهاالاالبصحيحفةالمعبى

علىالناسخينبعضفأسقطالذيئعلىالسنةفىاألصللعلى1
بهاوالمعنيوننسخهوقى2
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الخبريئأحدنلطافىنشكاانابصشاعتهأولىصناعةذى

نفسهعنالناسيخبرأتمسعودبئعاحأعبداللهاليخوذالنها

لقيلذلكفعلولوخهعصعند2واليسقطقدكذببانه

بأصاقالعلىاالصفاتكانشبهدتبانكامىخبرتنافله

جميعاالحديحانكانواناالولاظبر2سقطفقداطدث

حرفامنهاسقطوقداالالثافىللخبرالناقلأرىفليحينا

صلىالنيكنضمعألهقيلقالانهذلكعلىيدلكغيرىوهوا
فاغفلغيرىمناأحدشيدهامافقالالجنلياةوسلمعليهالله

بأدتاو3ععتهفئحمعهبانهاويسمعهأبانهاماكيرىالراوىاأ
وكايؤمنواليقعقدوأشباههوهذااسقطهعنهالناقلا

وسلمعليهللهصملىالنيمعهلكنتلهقدلانهذلكعلىيدل
هللقولهجواياهذاوليسمناأحدماشهدهافقالالجنليلة

النبىمعهلكنتالسائللقولجوابهووانماكنت
اسقطواألاوانمدخوليعلىعطفاباألثباتويسقطلعاعاألصل9

فأنسيهنسخهوفى3بطلنسخهوفى2تأملانربواألول
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هلكنتالمهعاثلفولواذاكانالجنليلةوسلمعليهللهةصلى
يكونان2حسنالجنليلةوسلمعليهاللهصلىالمبىمع

منماكانذلكيؤكدغيرىمنااحدماشسهدهاالجواب

قولهمتقدم

مالعثمانأشياءعلىحلفانهةحذعنواماماءه

دئاشترىافىفقالذلكفىلهفقيلقالهاسمعوهوقدقالها

علىاطديثحملفكيفهيذهبأننحافةببحضبعضه

وذلكبهأخبروقدوالخرجالعذرلهشطلبوأوجوههأقبح
وتدبرمعغاهعنهتفالئمافاليعفىبعضهدينىاشترىقوله
وسلمعليهاللهصلاللهرسولالصحابعداوتهولكنقوله
والعداوةالنظربينوبينهحالعليهمالضغنمناحتعلهوما

لتدمويعىالهوىانكماوئميمانيعميانوالبغض
جوالمجاذاهوالجوابحسنفوله2هلكنتينسخهوفى1
كانواذاهكااألصلولعلونهبدالعبارةألتستقيمفبلهسقطالعبارةوقى

عماللةوالجنليلقابالجنرأىشبصننههاقدأخبراآلنلسائلافوكجواب
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االحوالهبعضوالحنثئالكذباتأللهرحمكواعا7
ينافاوالبرالقولفىالصدقمناللهالىوأترببالمرءأولى

يريداقاهيوقادراظالماسلطانارأىلورجالانترىأال

اوحومهاواستباحةبغيرحقاومعاقدمسامىاصدمسفك
فاجرةيمينااوحلفبهينجيهقوالكاذبافضخرضمنزلهاحرأث

رجالحلفانولودهعباعندمشكوراعنداللهمماخوراكان

111جميعاالفتوهالفقهاءاستفتىثمزكاةواليؤدىرحمااليط
اةضصاللهتجعلواواليقولتعالىواللهيمينهفاليبربات

يريدالتجعلواالناسبينوتصلحواوتتقواواتانالخابم
ولثنأتوهالأنحلفتماذااظيرمنلكممانعاباللهاطلف

صلىاللهرسولقولكذلكجرهوالذىواتوافروا

فليكفرمنهخيراغيرهفرأىطدعلىحلفمنوسامعليهالله
الحربفىالكذبفىزخصىوقدخيرهوللذىوليأت

اهلهالرجلارضاءوفىالناسبيناألصعالحوثتخدعةالنها

علىضافأوظئتماذاشئالىيمينهفييوزقيأنلهورخص
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معسراكانمستحلفهكأنمانوىغيرينوىانموالتوريةنفس

أصوفداطبلخافعليهلهحقعلىحاآعندرجلأحلفه
نفسنهفىوجمولشىمالهذاعلىواللهفيقولبانظارهتعالىالله

الياءحذفانهاالالوامنيريوالالهيقولاوهذايوي

عبادياتعالىاللهفالعلبهاكمادليالمنهاالكسرةوأبقى

ولكلاوالمنادينادوالدليدعيوموالذفيآمنوا
واناملكهليعىاياملكهلنمايهرجمصدقةأمالكهماال

فيقسمورظالملهوهوالدارذهبابمناليخرجاذرجليحلفه

وانكانتالداربابمنيخرجلمبانهمتأوالويخرجاطيالط
ومافهذاالوجوهمنبوجهمنهااليخرجانالمستحلفية

فبهاانوقيلالمعاربضفىالرخصةوجاءتالتوريقمناشجهه

صلىالخليلابراهيمفولالمعاريضفنمندوحةالكذبعن
اظوةالمؤمنينانيريدأختىانهاأتهاصفىوسلمعليهالله

ارادينطقونكانواانفاسألوهمهذافعلهكبيرهمبلوفوله
للفعلشرطاالنطقفجعلانكانواينطقونهذافعلهكبيرهمبل
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النسأسنميريدسقيماقوقوتهواليافعاالينطقوهو
اللهقاليستمأنمنبدفالوالفناءالموتعليهمنكتبا
وأميتونوانهمميتانكوسلمعليهاللهصلىاضبيهتعالىا
أوادوانماذلكوقتهفىميتاوسامعليهاللهصعاىالنبىيكنا
مفلىافىجتطلهثكانفأينوسيموتونستموتانكإ
أشترىقولهنحرجالهانعلىنبههوقدالوجوههذهمنوجا
ءا

طلبيكونيهفتعلماناحببتفانيعفىعضهديئ
ذلكبامئالخمرناكالمحربمأ

فقالوافضالىمنرجاللقىالخوارجمنرجالاناأصافحها

فقالأقتلكأووعلىنظمنمرأتحتىأفارقكالواللهلهأ
أناأرادوانمامنهفتخلسبرىءعثمانومنعلىمنواللهأناا

منبراءتهنتفبرىءنظومنيضوالهانهيريدفىمنا
وحدهنظ

كانسمألرجالالسلطانأمحابمنرجالانذلكومن

أمحابتفبسهالذيداالسوخكنفيهوالقاحالسلطانببغفىينهمه
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أرادوانمابذللثفرضىالسوادفىواللهالنورلهفقالالعملطان

حانماواليمينهآثمافىيكنفلماطدفةسوادفىاايننوران
يدخلألئنفقالخطبعنهاللهرضىعلياانوتنها

االالناريدخللمولننأدخاالالنظقتلمناالالجنة
قتفىأميرالمؤمنينياصنعتمالهأدخيافقيلالنظقتلمن

انأالنظقتلفيقأكثرتمقدانكموقاأللخطبهمالناس
لهتعالىاللهقتلمعقتلهانهمفأومعهوأناقتلهتبالىالله
معهوسيقتلنىقتلهتعالىاللهانأرادوانما

فاممافيهماالذىضهصزبادفىعلىدخلشرلمجاانألومنها

عييأتربهتهيرقالااللتتركيفيسأمسروقاليهبعثخرج
يأصكتهفقالفاسألوهعويصىشرلمجاصاحثانفقالوينهى

ماتوقدلهابنعنشريموسثلالبكاءعنوبنهىبالوصية
1علرةسكنأالنفقالأميةأبايايضكصيأصمبحفقالوبهيف

والحريصواثسيرالمريضيصيبوهلعوخفةمحركقفلقالعلز9
فاموساألينامفلقوجعأىعلزوهوعككفرحوالحتضروقد
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بهايحيطأنمنأكروهذاثوابهرجوايعنىاهاورجا

منمافالالتدعنهرضى8أنلهقولهفىيخلوحذيافةوليىث

وانمافنتأولهمالكاأضاجذولموقويهيمينهثعأفىالىريةتوا
يقولونوالناسفالحذيفةكأنمثالاوسنضربجماءأ

مماتإنمايعلمونأحسنوعندالرنححامايعلمونافيعندالغضب

فىابهايعشاوروأغيرمواضحااالمولرووضيمصاحيهافخا
نظالىبهفوشىواشباهههذااهلهغيرالىالمالودأموره

إيئقولأنكيهركىوفالالقولفغايئواشعنهتهاضىش
ذللثماقالتعالىباللهحذيفةضلفاسبههوماهذاخاقامصاإ

بجمينهوارادظالمخاقحمانانأيقليانهحذيتةوصعدق
يخطوىانكرهغضبهسورةواطفاءسخيمتهاسااستالأل

الوالدعلىرعيتهكسخطعلىاالماموسخطعليهسخطهعلىا
االمامسخطبلزوجهعلىوالبعلعبدهعلىوالسيدولده

وفالباالصعغرذلكمناالعظمفاصترىحوياذلكمناعظم

ححهمصايحاروأوبالنوننحيطاالصللعل1
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يعضديفبعضأشترى

وعلىوثحانممركذيببحيرةهيابىعلىطعنهوأما
عليهاللهصلىاللهرسولبهربرةأيافانلهوعائشة

بعدهوممرعنهوايةالىواكثرسنينثالثمننحواوسلم
وفبهاوخمسينتسعسنةوفاتهوكانتسنةخسينمننحوا

عائشةوتوفيتولمسلمعليهاللهصلىالنبىزوجسلمةامتوفيت
مالمعنهالروايةمفاقىفلمابسنةقبلهماعغااللهرضى

اليهاالوليننوالسابامحابهجلةمنبهمقبمئلهيأت
وحدكهذاسمعتؤفالواكيفعليهوانكرواموها

معكسمعهاومن

عليهرااناثمدهعنهااللهرضيعائثمةوكانت

اكثرمنعلىشديدارأيضاوكانوبهبهااالياملتطاول

بانيأمروكانعليههدلهشاالاطمفىفبرأقىأوالرواية
الشوبويدخلهافيهاالناساليتسعأنبذللثيريدالروايةيقلوا
ابىواالعسوالفاجرالمنافقمنوالكذبىالتدليعو
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برسولالخاصةوأهاالصحابةجامنكثروكانفيأ

والعباسعبمدةوابىبيرواكيكروسامكابىعليهاللهصلىاللهأ
دالجمعبعضهمكانبلعنهالروايةيقلونالمطلبعبدابئ

احدوهويلبنممروبئزيدبنشيايهروىإاءكسعتدء

عنهكضتاللهرضىعلىوفالبالجنةلمالمشهودالعثرد
بمااللهنفعنىحديماعإوسلماللهصلىاللهرسولمنسمعتاذاإ
ا
لىحلففاناستحلفتهمحدثعنهحدثنىواذاهشدأ

اطديثذكرثمبمرأبووصدقحدثنىبكرأباوانكلتصدا
امككراهيةمنكتيوتواطديثفيالقومتشديدترىأئاا
عليهسمعوهالنهمالنقصانأووايةالىفىالدةاكأوالتحربا ا

وبهذاالنارمنمقعدهفليتبوأفىمنكذبيقولءالسا
111

واللهمتعمدافيهيزيدون3اراوفالرواهانهباليراكعنروئ

رانأناللهعبدبنئطرتمتعمداموروىفالسمعنهما

طذثتشثتلوأفىألرىانكنعثواللهفالحصينابئ

اخهمنسخةوفي2الجنةالمسمإننسخةوفي1

الحديثختلفتاهـلل
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ولكننمتتابعييومينوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعن
اللهصلىاللهرسولأمحابمنرجالانذلكعنفىتلطأ

ولمجدثونشهدتوشهدواكماحمعتكماسمعواوسلمعليه
لهمكاهثمبهلىيشبهانواخافيقولونكمامااحادب

اخبرهمفلماونيضعمدأكانوانهمال1انهمكانوايغلطونعلمك4فا
لختلوسلمعليهاللهصلىاللهسوللىمهمأككانأبوهريرخانه

رسولعنليشغلهيكنوانهمعدمافقيراوكانبطنهوشبع

ياالسواقالصئفقوال2الودىسضيوسلمعليهاللهضلىالله
3الضياعوبلزمونالتجاراتفىشصرفونانهمكانواضئعر
يعرفوامالمفعرفاليفاوقهلهمالزموهواالوقاتاكثبرفى

قالهذايقولمعوكانامسكواعنهلمجفظوامالموحفظ
عندهالثقةمنسمعهوانماكذاوسمعليهاللهصلىاللهسول

خابةالصمنوغيرهيفعلعباسابئكانكذلكهلح

الفسيلصغارفعيلفىالودى12يخطئوننسخةوفي1

المصباحئالعقاربموإللفتحضيعةجمحربالك3يةوؤاحدته
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يفهمهلمانفائلهعلىوالاللهلمجحدهذاكذبفىوليى
شاءاللهاننجناالسامع

اللهصلىالنبىيعنىخليلىتوبخليلىفالقولهعوأما

خليلثكانمتىلهقالعنهاللهرضىعلياوألتوسلمعليه
الطفاحداهمادرجتانوافاةوالمتقةاالصدبمعنىالخاةفان

مفألمافاحداهمادرجتانالصحبةانكمااالخرىمن

اللهرسولصحاصبربأبوقالقاانلالترىاالخرى

النهملهابهابةمعنىالقولبهذااليريوسامعليهاللهصلى
القولهذافىعنهاللهيكررضىالبىففياةفايةمحابةجميعا

جعلهاالتىاالخوةكفلكبهالناسأخصانهيريدوانما

منألطفابهأبينوصلمعليهاللهصلىاللهرسول
اخو3المؤمنونانمافقالالمؤمنينيناللهجعلهاالتىاالخوة

واتخذتعالىأاللهقولأخمىالتيالخاةفئالخلوهكذا

لووسلمعليهاللهلىصاللهرسولوقولخليالابراجممالله
أبابكرخليالالتخفتخليالاالمهذهمنمتخذاكنت
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التىالخلةوأماخليالابراهماللهاتخذخليالكماالتخذتهيريد
االخالءفقالالمؤمنينبينتعالىاللهجعلهاالتىالخلةفهىتعم

هريرةأباعلىسمعفلماالمتقيناالعدولبعضبعضهميومئذ
قالفيهالرأىسيئوكانخليلىوسمعتخليلىفالقول

صلىاللهرسوليتخذلمالتىالخلةالىيذهبخليلكمتىكان

لفعلهباحدذلكفعللووأنهخليالجهتهامنوسلمعليهالله
جعلهاالتىالخلةالىهريرةأبووذهبعنهاللهرضىبكربابى
عليهاللهصلىاللهرسولفانوالواليةالمؤمنينبينتعالىالله

مسلمكلوولىمؤمنخليلكلالجهةهذهمنوسلم
عليهاللهصلىاللهرسولقولفىيذهبهذامثلوالى

رسولبينالواليةانيريدموالهفعلىموالهمنكنتوسلم
التىالواليةمنألطفالمؤمنينينوبوسلمعليهاللهصلىالله
يردلمولوعنهاللهرضىفجعلهالعلىبعضمعبعضهمالمؤمنينبين
دليلالقولفىوالكانفضلالقولهذافىلعلىماكانذلك

اللهرسولوالنبعضأولياءبعضهمالمؤمنينالنشئعلى
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ومؤلةولىبينفرقولمسامكاولىوسلمعليهاللهاىص
وقولللذينآمنواالنصولىذلبانتعالىاللهقولكذلك

هاموالأصبغيرتكحتاصيأة1أيةأوسلمتمكليهاصلىالنبى
باطاباطحهافن

أقاوبلولهعنهاوأجبناهلعناهاقدالنظامأقاويلفيثذد
واحاديثللكهابمنافضةااعليهايالسأجاديثفى

العقلحجةةانودبهرالعقلحجةجهةمغ3يممظسثه

وسنذكرهابعضابعضهايخقضواحاديثاالخبارخقدقس
شاءاللهنجمابعدان

العالفالهذيلأىقولنصيرالىثمممدأبوفالمح
انهمقالتهأهلمنرجلعنهحكاوقدافاكاكذاباهمج

يدىانجعفرأبايالهيقولوهومابنعندعدحضر
مالةآمنخرقاءنفاقاالفىولكتهاالكسبفي3صناع
يوزن3ايستشنعهانسخةوفي2أيمانسخةوفي1

فيهفققىشيألمعلتاذاالئهىالخرفاءخالفم
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لسأقباللهذيعلمأبوفالنانخواالتممتهاعلىودألف
تقولفيمااشكماالهذيلاباقلياذلكتعلمهلفالنأبايا

اذيرضولماستشهدفىحتىتكصحضأنيرضفلقال
اهدىالهذيلأبووكانقالاضتحلفثىحتي1استشهدفي

وتاريخاثئلكلنجعلهامثالممرانبنمؤيسالىجةدج

اهدىانقبلكذافعلتكذامولفكانشيئلكل
تلكاليكاهديتأنبعدوكانكذاالدجاجةتلكاليك

لتهجةالدتلكوالالواللهقالجمالتهيناوأىواذاالدجاجة

عشرةاالخوانعلىيقنعمالمننظروهذااليكأهدينها
ألفمائتىعنالففهافلس

الفاعلانيقولكانانهاالسقطاعةفيخطثهمنوحي

موهأكانهموذلكلفعآلخرمستطيعغيرالفعلوقتفي
انكلعلىالناسقدأجمعافقالوخبالالفعلمعاالستطاعة

واختلفواثابتةالفعلمعفاالستطاعةفعلهحالفىمسهطيعفاعل

ألثدتشنسخهوفى1
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قبلانهاادمنوعلىعليهأجمعواماعلىفنحنقبااخافى

الفولهذاالىفلجأالدلملالفعل

ااالدواوجودحالفىالبصرمحةعدمعنوسئئى

هوولالعلموجودحالفىغرضاتكااناطيادعدموعن
زجغهووالفرق

عقالتىستطاباالبئبلوحالفييفعلانيستعيلنهازمو

ئتىلهقيلفاذالثانيةاطالبممافىينهعلوانماالبلوخحالفىأعطيها

محاعندكفيهاوالفعلالبلوخحالاثقتلبهاالتىالحالهفىبحافعا
غوباقواألصفالنيةالثااطالوحااللبلخاالحالوالجمباقدفعلو

رالناأهلابءوقالجنةأهلنعمفناءفىأفاويلكثيرةمععنه
قضاءولىنوقدالحسنبنعبيداللهالىنصيرثم

علىقولهتنافضوشطهمذاهبهقبيحمنفنهجمالبصرة
كانانهوذلكأبهووهمماتاقضايكونبانأوليهوما

محيحبالقدرفالقولاالختالفكل1يدلالقوآنانقول
لقىنسخةوفى1
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فىأصلولهمحيحباالجباروالقودالكتابفىأصلوله
فهوبهنمافالومنمصيبفهوبهذافالومنالكتاب

نحتلفينوجهينعلىدلهتربماالواحدةيةاالالنبمصي

القدرأهلعفيوماوسئلمتضاديئمعنيينواحتملت

اللهعظموافومهؤالمصيبكللفقالاالجبارواهل
اللهنزهوافوموهؤالء

افىاكىمنفكلاالسمافىالقولكذلكقال

هوفالومناصمابفقدكافرمماهومناصيابفقدمؤمنا

منافقهولومناصمابفقدكافروالبمؤمنوليسفاصحق

وليسهوكافرقالومناصابفقدكافروالبمؤمنليس

النفقدأصمابمشركهوكافرفالومناصابفقدبمشرك

المعافىهذهعلىكلدلفدالفرآن

والقولوخالفهبالقرعةكالقولالختلفةالسنلككذفال

فربممؤمنيقتلوالفربالالمؤمنوقتلوخالفهبالسعاية

لاالمااندلقاولوفالفالمصايفهوالفقيهاخذذلكبأىو
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وفولومصميباكانالجنةفىهوفالولومصيباالناركانفى

اللهانبقولهيريدانماكاناذمصيباهكانأصوارجافيه

فتالفىوليثوكانالمغيبعلمعليهوليسبفلكتعبذهتعالى
وفىتعالىللهطاعةطهذلكانلهوقتالهمابيروالىاطلحةكل

أهلمنرجلوهوىقىماواظللالتناقضمنالقولهذا

النظروأهلوالقياسإمال
وهوالبكريةسبصعبكرالىنصيرثمأأبوعدفال

منحعةلرقمنيقولفنحدهالتوقىحاالاا قحسحهممن

أبدانحادالنارفىخالدفهوذلكمنتاشبغرماتثمخردلى
منيأصانللمسلمتعالىوسعاللهوقدوالنصارىالبهودمع
منيأصاناطاثطللداووسعاليعلموهوصدقهمال
بغنمصفرهفىهاذاالسبيلالبنووحمحعلوالثمره

أخذيعذلبصنفاكيف3رسلهامنيصيفانعطئحانوهوا

ذفبوأىالنارأبدافىويخلدهلهاقدرالخردلمنحبة

لبنهاهناىفسكونبمعر2تانأعالبس19
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فيهعاوتوبةمضهيكونحتىخردلمنحبةهوأخذ
منوالمذرأخيهحطصمنالخاللوفديأخذالرجل1اررا

الحتةمنتدراأعظموهذاحوضهمنالماءويشربمدره
يبيبالهفالهفقيلسثلفاذاتألمالاالطفالانيقولوكان
عقوبةدالبويهذلكانماقالشرارةعليهوقعتاوقرصاذا

عنسئلفاذالهذنبالطفاليؤلمانمناعدلتعالىوالله
لمنفعةتعالىاللهانماآلمهاماللهاذنبالومهاواالبهيمة

وكانمنهاذلكالىاحتاجاذاولتجرىوققف2لتنساقامابن
وقدبغيرذلكفالوربكاغيرهالنفعيؤلمهاانعندهالعدلمن

ايقنهموالرفااخلطو

كذللثالسئةالشديدمنالسقانبيذشربيقولمحوكان

الديئيخاكونانماوالسنةالخفينعلىوالمسسحالجدىكلا
أبطيغاكليألممرجالإتولووالمشروبالمأكولفبال
لمأووسلمعليهاللهصملىاللةرسولهاوفددهرهطببالى

لتستاقنسخةلمثت2ريالمعجصةاضرالعالى1
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إلفلوسلمعليهاللهصلىالنبىجبينوقدالقرعكليا
السنقتركانه

رافضيافنجدهالحمبنهشامالىنصيرأبوعدأثمأقال
واشياءواالشبارواطدودالرباألقتعالىاللهفييقولفىاجاضا

بهاالكالمأهلكلالخفاودبهرهاينهاحمنشحرج
بالسنقكلوسألهالقائلوناليبلغهالذىالعئمديدباالجباروقول

طفناوعدلهوحكمتهورحمتهرأفتهمعتعالىاللهلىاقىفقالسائل
ولكناصلتواللهفدفقالاسذبناوبينهبينناولئمشيأ

علياانتعلمهلعدأبايارجللهوفالفتاننستطيعال
الظالمكانفايطقالنعمفالبكرأبىالى9فدكفىالعباسمضا
فالهذايكونكيفاللهسبحانفالظالمفييمايهنأفال
فيهمايكنلمالسالمعليهداودالىالختصمينكالملكينها

يومانوسلمعليهالدةصلىالنبىمدينةولينئهابلدةبفتحتين1
وولدهالفاطمةالنبىجعلهاعالىفقالرفةفخاوالعباعلىلمازعها

المصباحفيالماعاحمرفسلهاالعباسرهوأن
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انهذانارادكذلكوظلمهخطأهيعرفاهانأراداانماظالم
الكمالمابا1يعدهومماوظلمهخطأهبكرأبايعرفا
رزاشهفىجبالتعالىاللهدبهاحصماةانقولهخطئهمن

نتانكابعدفرسخااالرضمنفتطبقوممقهضيهوعيوطوله

ينقعىاونجهممااوكزضافيهايزيدانعرمنامحمبعاتطبق

ماجهاوغزضامنها

الدفيرقةمنفنجدهثمامةالىنصيرثمعدأبوفال
اليكونماعلىلسانهوارسالهبهواالسهزاءاالسالموتنقص

عنهالمحفوظومنبهومنتعالىاللهيعرفرجلمثلهعلى

المسجدلخوةثمالىالجعةيوميتعادؤنقومارأىانهالممثهور
قالئجالحيرالىانظرواالبقرالىانظروافقالالصالةفوت
يالناص2العربىهذاماصحنعاخوانهمنلرجل

مصحفهفنجدالبرالجبنعلالىيرنصثم
ودوحدوالنهيانوالفسادالكونفىارسطاطاليىكمف

القرثىنسخةوفى2يعندهنسخةوفى1
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فياالنهرمضانسهريصوموالدهرهطعبهاالمنطق

الصومعاعايقدرالذكر
فعا4شئشكراعلىاحدمناحديتوذاليسمحقتو

طلباذلكفعليكونانيخلوالالنهاليهاشداهخيراأوبه
للمكفأةفعلهأويكونقصدنغمسهالىفاطالىتعااللهمنلثواب

سعىحظهوالثناءللذكرفعا4بكرنأوذهبالربمالىفانه
سعكقفانماقابهوقعفىورقةلهرحمةفعلهاو3بأطخبأخوفى

النبىقولخالفاوهفداثهمنجمهاوداوىعلتهالعفيةبتالث

وذكرالناسيشكوالمناللهاليشكروسمعليهاللهحماى
رسولانفقالعندوفاتهأوصىاعنهصاإماابامنرجل

ثلثانأقولواناوالثلثكثيرالحلثفالوسلمضليهاللهصيلىالله
طمتطلبوهانالماللجتفىحقوقمدقوالمساثكحثرا

ربمفالحرموهالنساءفحودعنهقعدواوانأخذوهاوجال
برحمممنالله

نصرهملمجطبوحطبثنحيمالقاهوسفى2فالىنسخةوفي1
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داتجهبهفنفرتسايرهرجلوحدثنىممدأبوفال

العثارعلىاضربوهافالوسلمعليهاللهصلىاللهرسولانفقال
والالعثارعلىتضريوهاالأقولوأناالنفارووتفربوهاوال
النفارعل

للهارسول1عناهذأيصحرىلسحأدوحمدأبوقال

وتدأخطأعنهحشئهووانكااليصحاموسلمعليهاللهصلى
أومنالبثرأ2منتنفرالدابةالناالولالقولفىوالصواب

فنهىالهلكةاتقحوفيفتتقحماكعبواليرامالىاهقىالهثئ
ألنتعثرلتجدقالالعثاربضربهاكلوأصالنفارلىضربهـاعن

توالقاالعننجتكادالالعثرة

أيضافنجدهمأمحالمالىأىالىنصيرئمعدأبوافال
بقولونويستحسنونالقياسيالعونثمويقيسونيختلفون

حدثناحمدقالبنسهلووثنىيرجعونثمبهكصونبالهثىءو
جاءقالنحنفبنلمجيىحمعتقالزيدبئحمادعناالصممعى

النهرهننسخهوقى2اللةرسولفولمننسخةوقى1
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أولهضاماكةيكتابءخهحنيفةأبىالىامثرقالأمنلر

عنزذاثكهعنجعفىعنهايعسألتاكانعليفعرضه
جاالىهذااتيتيامعشرالناسفالثمرأسهعلىالترابالرجل
بهواجمحتالدماءبهتفأهيالكتابجمعذاالفأفتافىأوعاما

الختارانافالعدبنسجلحدثنىفىالعامعنهرجعثمالفروج
فرأترأيارأيتهكانفالهذالهيهفقالجلالىانممروابن

أدريالاخرقالشياقابلمنىالقىانفتأمننىقالغيرهالعام
لعنةعليكانأدرىلكنىجلالىلهذالصلفقالكيفيكون

رأىانهحنيفةابىعلىالتنقمانايقولاالوزاعىوكانفالله
اللهصلىافبىعناطديثيجيثهانهعليهولكنناننتميرىممئا
معىاالناقالحمدبنسهلدثنيغيرالىفيخالفهوسلمعليه
يجدلمضحرمعنسئلحنيفةأباضهذتفالزيدبغحمادعن

حدشااللهسبحانفقلتالفديةعليفقالاويلسىفلبازارآ

متسقالسعباابنعنزيدبنجابرعنديناوبنممرو

صلضخةفي1
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ازارايجداذالمالمحرمفىيقولوسلمعليهاللهصلىاللهرسول
مندعنافقالخفينلبسنعلينيجدواذالمسراوبللبس

أبووروىالكفارةعليهقالانهابراهمعنحمادحدثناهذا
عنفسثلحنيفةأبىعندكنمتقالعوانةابىعنعاصم
بنمىصحدثنالهفقلهتالقطععليهفقال1ياوسرقرجل
قاليقالخدبنراقعجانءنابنلمجيىبئمحيدعنسعيد

فقال2والكثرثمرفىقطعالوسلمعليهاللهصلىاللهرسول
فقددعهقالردةافتيتهالذيفالرجللهقلصاهنابلغنىما

انماتكوناناضافعاصمأبوقالالشههبالبغالبهجرت
حمنيفةأباحدثتعاعمبنعلىوفالودمهبلحمةجرت
ازوجهشاةللقوميذبممنفالالذىفىاللهعبدلمجديث
انهامسعودابنفقضىالرجلنذلكففعللىتولدبنتأول

قضاءهاناحنيفةأبوفقالنمائهأمهرلهاواناصأته

الكر2يةوواحدتهالنخلصغارالياءبتشديدالودى10
النخلجماربفنحتين
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2موتنقصالرأىبذكرأمحابألهجااحد1أرولمالشيطان
اجمراهيمبئاسحقمنعلبهاوالتنبيهاقاوييماقببحعاوالبعى
اللهنبذواكعابيقولوكانراهوبهبابئالمعروفالحتلى

وكانالقياسواهوكوسامعليهاللهصلىرسولهوستنتعالى
جالساناماذاجلالىانقولهممخهااسياءذلكمنيعدد

كلأنكلأجمعواثمالوضوءعليهبلمنومهفىواسقثقل
انهعلىفرقاينهوالجسفالارةالطهمنتقضعليهأكىمن

وفىوضوئهانتماضفىبهفيحتجأصطقعليهالمغمىفىلين
وكاءالعينوسلمعليهاللهصلىالنبئقولخهاغيرحديثالنوم
منآخرحديثوفىالىكاءانافتحالعيننامتفاذاسل

ووقعالدمشقيةالنسخةفيالوافعهومناالمثبتتيبالقتنبيه1

القياسودزموقولهاليأحدآارولمقولهقديمالبغداديةالنسخةفى
بعضمممهنماهوبعدهاثميةالحعاصمبنعلىوفالفولهعلى

ظلئمفتيبةافيعلينايمااللميةالحهذههماالمؤلفعنارواة
وممنالقياسولزمواراهويهبناسحقمممالىلصالمؤايعرجع
عفمينسخةوقى2االسعرىهصححهاهـفعنبهالح

الحديثكعافتاولل5
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النومغلبهاذاالوضوءالضجعةفىفأوجبواقالفليتوصفأنا

وطالنفالساجدااوراكعاالمهستثقلالناثمعنوأسقطوه
وااهئملخآلاومناقربالحدثخشيةفىالحاالن

قياسالزمواوالاافى

وعليهصالتهاجزأتهدالتشبعدتقهقهمنوقالوافال

تاطمنغلطمنأبينغلطقاالفأئأخرىدالوضوءل

رجلوفادافىفالفيهاهولصالةيحتاطالتحضرلملصالة
النتبنتدونللجدالمالبنتهوبنتامهاباجدهكوقىتوفى

امحثىخطأفأىفالاالرحامذوىيعمحهوعندهمكذللث
البنتبفتعلىيفضلجميفباالميدلىالجدالنهذامن
اذاالبيابىاالماباشبهوايكونانااليالنتتدلىو

ااسماواتفق

ناقالراهويهابنوهواسحاقوحدثناأبوحمدفال

أيريدوخفضرقعكلعنديديهيرغبالهماقالحنيفةبااانكيع
يطيزأنيريدكانانالمبارفيبئاللهعبدلهفقاليطيرأن
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معهذافاالورغغنىخفيطيراذاأنيريدفانهافتفحاذا
فىأأقصوالقناوالالماجاكفأقكقوا4الديئفىتحسثمه

خارالةيحاأأقصوالالنوردفوأقتثعاوالحطبالخشب
الجسنوساالوكانماالايساإكأجاجواالفخارنفصجاجاشوا

عنأباحنيفةلعنىوسئلراهويهنجقاساوفاخشحا



6ه

كانمماالمسلمينتخفيفاعنيعنىورحمةيكممنأذلكتخفيف
ثميعفواومتماناالللولىيكنلمفانهامإلموهإلليلبنواس

ذابفقتلالدياخذبعدأىذلكبعداعتدىفنقال

اللهصلىاللهرصولوقالالديةمنهوالتؤخذيفتلقالواأال

واشباهصنوهذاالديةبعدأخذفتلاحداأعافىالوسلمعليه
لىصاللهرسولنحالفةفيعذروالفيهعذرالالقرآننحالفة

فاخفالفروعفاالرأىهفاماقبرلهالعلمبعدوسلمعليهالفئه
والسننائضالفرونحارجاالحكاماصمولنحارجكانوانااص
مىعيناقالالزيادىحدثنيوتقديرالعقولالقياسخالفعلى

قالخيرعبدعناسحاقالىعناالممشعنيونسابن

أحقالمدماأعلىانارىماكضتطابىابىبئعلىقال
وسلمعليهاللهصلىاللهرأيرسولحتىباطنهامنبالمسح
سمعتقالاالصممعبعنأبوحاتموحدئنىأءكاقدميثعلىيمسح
العثرةبينبمالرجلاوصىرجلفىيقولهذيلبئرفر

هذاوالالعقدذلكلهاليستسعةيعطىقالالعشريئالى
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لهاليستلجنهماممافااالسطوافتينبينمالهتقولالعقدكما

لهآقيل1ظمحظولهابئمعهفرجللهفقلنااالسطواشان
ابئقياصسكمفىفذاوسعينأثخينالىالشينمابينقالالبنك
فىمالكعنوحدثناالموضعهذافىاصتحسنقالسنة

بنسعيدسألتقالحمفعدالىأبىفيربععةعنإنوطأ

فىفمقلتاالبلمغعثعرقالالمرأةاصبعفىالمسيبم
فالاصيابمثالثفىفاكمقلتاالبلمنعثرونقالاصحبعين
منعشرونقالاخاأبفىفمقلتاالبلمنثالثون
2لهاممميبتهانقمىاواشتدتجوعظبمحينقلتاالبئ
اخىابغباللمئةقال

والقياسالرأىفىالعراقاهلاشدوكانعدأبوقال

رئنىقالاورطابابوحدثنىهدبفيهوأسهيمالشعبى
العبادةافضلفالانهمجاهدعناالممىناقالسعيدبئمالك

حدثنىقالخداشفيخالدفيعدوحدثنىاطسنأيالى

ديتهاأى2مصححه15وليحرركضوبنسخةىوف1



07

ونظرالشعبىلىقالقالمغولفيمالكناقالفتيبةأبئ11مسلم
صلىعدابأعنهؤالءحدثكماأيالىاباالى
الضشفيبهفارمرأيهمعنبهخبرولثومافافبلهوسمعاجهالله
اطاللمحربهاخذتمانفانموالقياسلمايايقولنوع

اطرامواحيتم

بغممرعناالصمحيناقاليالثىالىدفإصأبوحمدفال
أيزفقالطالقياسفييجعبءالهذاانللشعبىقيلقالزائدةالى
ممهعناظطابىيعقوبالىعنئىياالىوحدثنىالقياسفى
ويكرههجالالىذكورلمجبهذكراطديثقالانهىهياكص
وهممؤن

الفروعفىالقياسلكيطردكيفعدأابوأقال
انالقياسفىعكيفلالصملتا2والفرعاصولهاشفق
ألفمائةصبظعنويمسكدراعشرةسإرققطع

فيفالهالعبدقاذفعنويعنيالفاجرالجرقاذفويحلددرم

وبحزرسلمنسخةونى11
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حيضشالثاطرةورملمجيضةاالماءأرحاموتستبرأا
بممائةواللمجصنالععوداءالثعوهاءاعجوزباالرجلعمنوا

يوجبوالالصوأفضاءاطائضعلىويوجىحسناءآلا
الجادمنثراكأناباالقذففىويجادالصالةقضاءعلهها

فيمطعوالثاهدينالقتلفىطعويالكفراقذفافى
أربعةمنباقلالزنا

طميناخرالمفوهوالجاخخالىنصيرثأبوحمدأبخأفال
واشدهاستثارةجةللواحسنهمالمتقدمينعلىوالماير

يعسغرحتىوتصغرالعظيميعظحتىالصفيرلتعظيمتاطناا
لفضلفجويفمهوالمثئيعملانالىاالقتداربهوينن

افغعةالىعلىللعثمايةةصلمجتجوتجدهالبيضانورالسودان
رضيعايايفضلةوصالسنةواهلىالعمانيةكلللزيديةةوص

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالويقوليؤخرهةوصنهاط
منوكذاوانكذاغبناسماجملوفالالجازقالبيهوئق

يذكرانعنوسلمعليهاللهصلىاللهرصمولجلؤلمالفواحش
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وسطريئسطربعدأوورقةفيفكيففيهكرافىكقاب

فاذاصمارالمسلمينولالنصارىحججفيهيذكرويعملكتابا

ماالعلىتنبيههمارادانماكانهاطجةفىتجوزعيهـماردالى
فيكتبهصدوتجدهالمسلمينمنالضعفةوتشكيثةيعرفون

رابواألحداثاسمالةبذللثيربالوالعبثفاحيكلله

العلمأهلعلىاليخنياستهزاءالحديثمقدسمتهزىءللنبيذ
اإلسوداطجروذكرالشيطانوقرناطوتكذكرهبهد

ييضهانيجبقدكانوالمشركوذفسودهابيضوانهكان

المنزلفبهالكانالتىالصحيفةويذكراسلمواحينالمسلمون

مفواشياالشاةفاعنهاعائشةبرتحصضاخالىفى

ودفنوالغرابالديكشادمفىالكضاباهلاحماديث
واشباهالحامةوطوقعالفعفدوتمهبيحرأسهفىامهالهدهد

اكذبمنهذامعوهواللهشاءبعدانفيماهذامماسنذكره
اللهرحمكعمومغلباطلوانصرطديثواونهماالمة

مماممبمؤلانهايقنومنينفعهفيمااالفلمملهمينانكالمأل



فىمجهودهيععشفرخولموضدالثعئيعمللمومماكتبألف
ياشىالىوانشدفى5عندالباطلتثيت

اهقىان1القيامةفىيركغيرشئلمجنطكوالتكتب

يرىمنالكألمأمحابمنانعدإوبلغنىابوأقال
التأدببمجهةعلىعنهانهىانماتعالىاللهوانمحرمةالحرغير

البسطكلتبعمطهاوالعهقكالىمغلولةيدكتجعلوالقال

منومنهمواضربوهنالمفاحعفيواهجروهنقالكما
فاجمحواتعالىاللهلقولاجافىاطرافىمنتسعنكاحيرى

تعفهذافالواورباعوثالثمثنىالنساءمنلمماطاب
ماتوسلمعليهاللهصلىاللهرسولانذلكعلىليلواففالوا
دنااطدقمااالالقرآننىلرسولهللهايطدقولمتسععن

اللهالنحالالوجلدهاظةيزيرشحميرىمنومنهم

والدمالميتةعليكمحرمتفقالالقرآنفىلحهحرمانماتعالى
اللهانيقولمنومنهملحغيرشيأيحرمفمالخنزيرولجم
قبالعوافىنسخةوفى1
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شحرىشيأحتىيخاقوالحتىيكونشيأاليعلمتعالى
وهذهمذاهجهموهذهيتبعهؤالءومنمنيتعلقخفبعن

مناالخقتخلصفىيطمعكيفاختالفموممذانخالم
المقايساتعلىالدهوروصبهمااليامتطاولمعموبي

بعدااالاطقاومناختالفااالاليزدادونوالمناظرات

ندقفئميالكلالديئطلبمنولجمرسفأبووكان
ائبضنطلبومنأفلسبالبهيمياءالمالطلبومف

هيثكذباط

وتطلهبالشبابعئفوانفىوقدكنتعدأبوأقال

فيهاضربوانبسببعلمكلمناتعلقانأاآلداب
انطامعبهممغتروأنامجالسمبعقىحفرتفربمالبسبم
تفارىلرشدتهإلىاوخيرعلىتدلاوكةفاثدةعنهرأصد

انفسهموحملهمتوقهموقلةوتعالىتباركاللهعلىجرأنهيمن
اسرامعهالرجعماقطاعااولئاليقعلطردالقياسالحظائمعلى01

وصحهمفىالشاعروقدأصمأبدشيريئعدوقددبهرنادما
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ا
يؤلين

ورحذوماآل3يقولفاأناحيةالكا1يقولمندع

الصثفقىبعذيصيروتثمخسقئدوءهمفريقكلا
بمقعمماقولهجيكاملهيقالانمافيهأكثر

مصعصبن3عبداللهوقال

والالانللمرءواسلميقوالأنيصجبهالمرءىقى
ففموالكالملكلفانمالثاعليفضولفامسك

القيالدهيلهتشمنئوالأخابدعةتصحطوال

والفئانافياؤهايوشصكالظاللمقالهمفان

دليالعليهاالرسولوكانآياتهاللهلمجموقدأ
سبيالسواها3تعنفالالسبيلللمسلمينواوضح

منهاكليالالجوفىويخفونالصدورفىريبةجهماناس
علبهافكانواعدوال8تعادواالقرانفىبدعةاحدثوااذا

بنعبداللةبئمصعبىخةنوفي2الموضعيننشحايقودفيوفي1

أظهروجمةيالمكادوانسخةوفيءتبغيننسخةوقى3مصعب
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طوبالصمتامنكوولهم9ييفبونوالتىظلهئم
عبدالعزيزبنممرولسمعتوقدكنتابوعدقال

التنقلاكثرللخصومات3ضماغيديهجعلمناللهرحمه

والنظربالمقايساتيبركاطقانيقولوناسمعهمكنت

تناظرطولفىرأيتهمثملهاينقادانالحجةمتهكمنوبلزم
ولونفيالاتصمجلسكلفىةاطجبعضابعضهموالزام
والينتقلونعنها

منرجالاطمبنهشامابأمنرجلوسأل
المعتلىفقالوحدنهايةلههلالعالمعناخبهفىلهفقالالمعتزلة

وفتكذامنمانالىنهايةاحدهانلضرعلىعندىالتهاية

تناهوهووالجوانباالطرافنهايةخروفتكذاواالالى

هلولجماعقالصاغعنفاخبهفىلهقالئمالصفتينبهادين

منالمتنايخلقانلمجوزانهفتزمقالمحالفقالمتناههو

الجىمنالشئثحلقانيجوزالفلمقالنعمفقالبمتناهىلي
هدفاأىبفتحتين2ياألصولعا1



س

ماليالنقالبكتناهليسمنالمعنايخلقانجازكمابشى

وابطالعدمبمتناهليسومالهقالوابطالعدمهوبثئ

أجمعفداقانفىبمتضاهليسومالهقالنفيهوثهالفال
انهالناسأجمعقدقالوامحابهجهمااالمحأانهعلىالناس
عاجزاقالمصنوعامحدثامتناهشئكلوجدتقالمتناه

هذهوجدتلماأناقاعاجزامحدثامصنوعالثبئووجدتكل

هذهوجدتانولماقالصانحاشبئانعالتنوعةمكاالشياء

متناهيالركانقالمتناهصمانعهاانعلمتمتناهيةاالشياء

ثبأكانولوكانفالمتنادءررثاكلوجدتاذمحدثاكان

الفرقواالفاعاجزاشىئحدثاوجدتفياذعاجزامحدثا
فأمسك

فىحميعااناتقوذلالفقالالعلمعنآخرآخروسألقال
اللهانقالوأالذيئقولاللهسمعلقدقالنعمقالعيممعنى
انقبلسمعهقالفهلنعمقالقالوهحين1سمعههلفقير

سمعهمنسخةفي1
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لهقالنعمفاليقولوهانفبلعلمهفهلقالالتجاليقولوا

يجبفلمىالغيرمعنىمعنىسميعفىفارى

الفلماطجةجمماقدكولالولالقلتحمدابوقال
لواحدهمافقالاطجةاهمتكاكماالىتعتقدانمماتنتقالن

قلتخيرهبلككنىاتصيومكلفىالنتقلناذلكفعلنا
لهالتنقادكنتواطجةبالقياسيعرفانمااطقكانفاذا

اربمالتقليدبهماتصنعفاباالنقالتنقادياالتباعكما
بكاولىوسلمعليهاللهصلىسولالىأفىعلىوالمقامللث

الخبريبهتبعضهمفقالالخبرثبوتفىواختلفواقال
أصيتعالىاللهالنباثنينيعثتآخروقالالصادقبالواحد

وجلعشاللهالنبثالثةيثبتوفاآلخرعدلناثنينباشهادة

الديئفىفقهواليتطاثفةمنهمفرقةكلمننفزفدؤالقال

الطائفةمايمونواقلقالوااليهمرجعواااذولينذروافوحمم
واثنينواحدايهونالطاثفةالنالقولطهذافىوغلطواثالثة

قديكونوالواحدالقطعةبمعنىالطائفةنكثروأوثالثة
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منحالئئنةعذابهمادوالجعتعطافياللهآقالالةمنآقطعة
اصقولباربعةيثبتآخراوقاخنواالثيريدالواحدنالمؤم

ئباةيأتخراأوقااءهدثباريعةعليهلوالجاؤااتعالىالله

وقاآلخرتنباقيعشرائئىصموبعثناصتعالياللهعشرلقول

اإعثروتمبميهنت1الىتاللهلقولوجلبعئريئيثبت
اللهالقولإثربعبعيناخريثبتوظينلبوامائتينصابرون

11ااشت5لمقاتارصندصبعقومهموسيواختاروجلعي
انلتجاافاوإصالخبركمحةفىحجةالمرآنفىدبهرخددب

كىالىيمابأفىتعالىاللهلقولبئمانيةاالاليحابتالخبر

والثموثامخهمكاسمعةالزماتذلكاهلعلىاطحةوه 15

اليثبتقالاواثامتالكلبحتىيكونثمانيةانجمونوالمجوز

حينجهنمخزنةفىتعالىاللهلقولعشربتسةاالالخبر
وعددانوالأيضالكانعشرتسعةعليهانقالدبهرها

القرانمنيخرجامس

االختالفهذااختلفتانمااالختياراتوهذها
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رجعواكلولوعقلهقدركليختاروكلاالقعقولالختالف

واحدارسوالكافةالخاقالىارسلانماتعالىاللهانالى

والاربعةوالاشينيرسللمنهواقولهوقبولباتباعههمواصى

الصادقانذلكلدلهمواحدوقتفيسبعينولعشريئ
تعالىاللهعنالمبلغاواحداالرسولاناضلبركماادقصالعدك
فيفنطيلالبابلهذاقصدناوأيكناظبرصمادق

انيريالوذتفسيربالمجبالقرآنوفسرواحمدأبوأفال
منهمفريقفقالنحلهمعلىالتأويئلمجملوافىمذاهبهمالىيردوه

علمهاىواالرضالسمواتكرسيهصوتعالىقولهفى
الشاعيقولوهويعرفالاهدبثذللثوجاءواكل

نحلوقإللهعلمكويىوال
غيرمهموزوالكوسىنحلوقلله31واليعلمعندكأئه
اوسياتعالىعللهعلواانيستوحشونمهموزبهرسئ

العرسقتعرفالوالعربآخرشيأالعرشولمجعلونيراس

تعالىاللهيقولواآلبارالهممقوفمنرشوماالسريراال
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ألىبنواميةالسريراعالعرشعلىابويهورغ
ا

ياتولالصلتأ

اأممىكبيراماءالفىرثنااهلجدوهوللهاللهمجدوا
سريراالساءفوقوصؤىسىالناسبقالذءطاألخلىبناءباا

2ضوراالمالئذدونهثرىالعينبصرينالهما9ثرخعا

وهمبهولقدهمتتعالىاللهقولفىمنحمفريقوفالةث
لهاالضربأومنهابالفرارهووبالفاحعثعةهمتنهاجمها

الفراراارادأفراهاربهبرهانىراأنلواليقولتعالىوالله

لمجوزوليسعندهااقامرهانالرأىفلمالهاالضرباومنها
اختالفقىيدوانتلىوهمالنهممتقولأناللغةفى

وانماباكرامكهوويهمباهانهتهمانتيموثحتىالهمين
قولفىمنمفركأوفالالهداناتفقاذاالطالمهذايجوذ
الشجرةاكلميقاتخمانهفغوىربهاموعصىتعالىالله

كثراذاغوىتغؤىالفصيلىعيالعربقولالىفذهبوا

العنقالمائلأصوروهوجمع2طودالاى9

الحديثمختافتاويل6
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منوهوغياتغوىغؤىوذلكحمتحتىاللبنشربمن

تعالىتهاقولفىمنمفربقحوقالغوىتقوىغوىإما

فيهاألقينااىواالنسنالجنمنلجهنمكثيراذرأناولقدإ
ذرأناانيكونكوزوالالريمذرتهالناسقولالىيذهب
غيرمهموزتذرودالريموذرتهذرأنامهموزالنالىيمذرتهمن
القتهاىرهاعنالدابةاذرتهمننجعلهانايضايجوزوال

تقديرأذربتمنتقديرفعلخبالهمزوهذاذرأتذللشمنالن

العدىالنثمببقولواحتجهمزبالأفعلت
ودينىابدا2ديهاهذاأوضينيلهاذوأتاذاتقول

دفعتاىدرأتاذاولفالالنهتصحيفاوهذا

اذالنودنىوذاوجلعققولهفىوقالوامعجمةغيربالدال

لقومهمغاصمباذهصانهعليهنقدرلنأنمغاضبافظنذ

يمونأوألشعراوسيورمنهنسوجيضعيبطانالوضين1
حزمابنمليعاستشهادداعكادتهكما2فاموس15جلدماأل
أىنسخةوقى3األسردىمصححهوالنحلكتبهالمللفي
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فجعلوهاللهعصمةمعلربهمغاضهـبالمجعلوهأنمناستيحاشا
اسعقبحوامامثلالىففرواحإنآمنوالقومهغاضباخرح

قومهعلىوسلمعليهاللهصلىاللهفيتغضبانيجوزكيف
عدووبينبينهالفرثومااميوبهبعثوبذلكاضواحين

يخرجوأميزيدوناوألفمائةايماتمنيغضبانكانالله
مشكلفيللمؤلففىكتالىمبيناوهذواللقومهبهمغاضحبالى
هذهعناالخبارالكتابهذافىقصدىوأيكنالقرآن

جهيمعناالخباربهالقصدكانوانماواصباهاالحروف
يستحسنونماالىالكتاببصرفتعالىاللهعلىوجرأتهم

للهاواتخذتعالىقولهوفالوافىمايختحلونعلىاألوبلوحمل

الخاءبفشحالخلةوجعلوممنرحمتهالىفقيرااىخليالابراصم
خلقهمنالحدخليالتعالىتهايكونانمناستيحاشا

زهيربقولواحتجوا

والحرممالىالغائبيقولمسألةيومخليلاتاوان
فقيراتاهاناى
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اماوسلمعليهاللهصلىبراهيمالفولاهذفىفضيلةفأية
خليلفىابراهموهلتعالىاللهفقراءالىجميعالناسانتعلعون

فولهافىوقالواللهروحوعيسىاللهموسىيممقيلاالكماالله
لقولالنعمةههنااليدانمغلولةاللهيداليهودوقالتتعالى

مجونانزيجوليسووفومعرمةنهيدأيفالنعندلىالعرب

ثم1فيهااقالوهمعارضةاييماجمغلتقالالنهالنعمةاليدههتا
غلتأرادأنيكوواليجوزمبسوطتانيداهبلقال

المعروفوالنلفلالالنعمالنمبسوطتاننعمتاهبلنعهم
جنسينيريدأناالباليدعنهباليديئكمايكنىعنهاليكنى

منأكثرتعالىاللهونعميدانعندهلىفيقولالمعروفمن
بهالمجاطأن

الروافضقسيرالهفسيرهذامنوألمجبأبوعدفال

الذىالجفر2منالبهموخبماباطنهعلممنومايدعونهللقرآن
فقالاكيديةرأسوكانالعجلىسعدبنونهيذكره

نسخقمنوفى2اهـاللةفيأىفيهنسخةوفياللةيدفياى9
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منكواجعفرقالفىنمشتفرفواالرافضينانقى11
المطهراالنبئسمتهطوائفومضحماامامقالوافطائفة

تجفراطنالرحمنالىبرثتجفرجاذقضهألمجبلمومن
راففىكلمنالرحمنالىبرثت

اعوراالديئالكفرفىياببثمير

ضىمبدعةعنالحقأهلاذاكف

قصراالحقكللهضواعلبهاوان

أحمراتحوللينبىقالولولصدقواضبللفيلانولوقال
أدبراوخهلالقبالهواذافانهالبعهربولمنوأخلف

فريةرموهأقوامتجحأل
تخصرامنالفرىىعيمفىفالكما

لهمفيهاثهكتادعواوهوجلدجفرأحمدأبوقالأ
القيامةيومالىمايكونلىعلمهالىمايحتاجونصاالما

انهاوددوورشسليمانوجلصقاللهقولفىقولهمذلكفئ
للهاقولفىوقولهمعلمهوسلمعليهللهاصلىوؤليشالنيئاالمام
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اللهرضىعائشةانهارةتذلمجواأنبميأعاللهانوجلعي
بيرواكطلحةانهيعضهااضربوهفقلناتعالىفولهوفىعتها

عتهتااللهىرضوممرأبويكرانهماوالميسرالحرفىوفولهم
لمجائبمعالعاصبنروومعاويةانهماوالطاغوتوالجبت

ااستماعنبفغهكتابأهذامنويركبدبهرهاعنأركب1
للقرآنتفسيرالرافضةأشئهمااالدبيقولأهلبعضدوكان

مايومذاتقالفانهللشعرممةأهلمنوجلبآوبلاال
القاثلقولانزمموايمبئمنباكذبممعرمت
تهثلسيوأبوالفؤاليومجاشعحبفتائهمحفزرارةبيئ

قال3فيهمانتقولفالهقيلمنهمرجالفىانه
جشعتمزعقالفجاشعقيلاطجروزوارةاللهيتالبيت

نهشلفالفنهشللهفيلابوقبيسقالالفوارسفابوقيلءبا

طويلالنهالكعبةمصباحنهثملقالثمسامكلةوفكرهاشد
امعناهماولينظردإألصولعا2غبفىنسخةوفى9

فيماهصصححهالصوانيولعلياألصولعا3األسعردصمصححه
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فنهمونحصألراقأامالبدعاهلاكثرونهثسلفذلكأسود
املمفالبيانلهيقاكرجلالىيذمبونالييانيةلهمقالقوم

للعتقينوموعظةوهدىللناسياناهذقالاذتعالىاللهثارا

أبىابلالمنصوريةومنهمالقرآنبخلققاالمناولوهم
يروممفاانوقولهنزلنئالمحابهقالوكانمنصورالبهسف

ومنهموالداخونالخناقوفومنهمقطاساالهحماءمن

اشحبهكانعنهاللهرضىعلياانذكرواوهإللذفيالغرابيما
جبريلفغلطبالغرابالغرابمنوسلمعليهاللهصلىبالنبى
بهلشبههعلىالىثئعحينالسالمعإل

احداواالهواءالدعاهلفىنعلموالعدأبوفال
للربوبيةادعىسبأبئعبداللهفانغيرلبثرالربوبحةادعى

ذلكفىوقالبالنارابهاعلىقاحرقلعلي
منكرااعصاالصثرأيلما

قنبراودعوتنارىانججمت

بنالختارفانعيرهم4لنفىالنبوةادعىاحدانعلموال
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يأتيانوميكاءيل1جبريكانوقاللنفسهالنبوةادعبيدأبى

االكيساجمهـوهمواتجعوهقومفصدقهجهتهالى
اطديثأمحابدجمر

للوافانهمثاطدأمحابفاماأحمدأبوقالهـا
الله2مفوتقربوامظانهمنوتتبعوههوجهتمنالحق

ولمجهبموسامعليهاللهصلىاللهريمصولسأنمبائباتعالى

ثمالواحديرحلباوكيوشرفااولمجرابزاوأخبارهثارهال
حتىالواحدةالسئةأوالواحدلمجاضلبرفىممقوباراجال

عفالتنقيرفىيزالوالمثهةمشافلهاالناقلمنيأخذها
هاوناسخوسقيمهيحهافهمواختىلهاوالبحثاالخبار

فنبهواالىأىالىالفقهاءمنضالفهامنفواوعيومنسوخها

كانأنبعدوبسقعكافياكانيعدانالحق4انجمحتىذلكعلط
عنهاكانمنللسنوانقاذمتفرفاانكانبعددارساواجهمع

نسخقالىوفى7ااغفصدقهعيلوهييأتينىنسخصبريلوفي9
ظهروطلعأىاءمصححتالهبالفواموهوففراألرضنازألأى3
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اللهرسوابقولوحمعنهانكافاكاثمن2علبهاوتنبهمعرضا
وأننوفالنبقوليحمكانانبعدوسلمعليهاللهصلى

وسامعليهاللهصاىاللهرسولعلىخالففيهكان3
افرافوطلبهمالضعيفلمجملمعنونالطاكلوقديحيبهم

حقارأوهمامالوالغربتالضباولملمجملالغريالداءوفى
ويداوابينهماليزواوالسمموالصحيحوالسمينالغث01ال حمعوط

لالءشربوعالمراطديىفىفقالواذلكفعلواوتيضليهما

وفىالكوزلىوضغععكالصمهوموصموعالشحميعقداويقعلى
وضعهمنهادكستىالدواهفىيبصقانهكانعباسافيحديث

اللهصلىاللهرعصولانالخسنوحديثفالواالمحكوزىعاصم

السرلبهسهلعهوموصنوعالمريفىطالقخزلموسلمعليه
سطوربينيصلىالحسنرأىانهيروى16وسهلكانفالوا

31وعليهاللهصلىالنيانروىالحسنالنباطلوهناالقبور
أنبحذفومملىنسخةفي2جههصااالاألصللعل9

صفوفهايأىالحيصلىكانالحسنانروىوسهلالددنقيةقى3
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صلىللهارسولطاننسأحديثوالوالقبورمفالينةلصالاعنن

ياطلمنتعالدامماراكباالرجليزالالفالوسلمعليهالله
النبىرأيتحمربثبنممرووحديثخؤطبنايوبوضعه

هوياطلبالحرابالعيديوميديهالنيشاروسلمعليهاللهصلى
اللهرسولرأيتاوفىابىابئحديثوزيادبنالمنذروصنعه

زيادبنالمئذروضعهالصالةفىطيتهيمسوسلمعليهاللهصلى
وسلمعليهاللهصلىاللهرسولاناطسنعنيونهىوحديث

وفالواوصفاضيأبوعصمةوضعهموضوعثئىعشرعننهى
منهامنأصمللهاليسالناسألسنةعلىموجودةديثأطفى

اليهمااليطءباحبحموهمومنهاعارضميهالمرءخفةصعادة

وخيرالبز1تجاريمومنهاخيراليهمالكنىباحبكنود
ومنهاردأفلهمناماالسيوللصمدقومنهالورالخرلماسا

2اطلثيرالحديثاوحجامااالحاثاكفاءالناس

ابنأفيفىأحاديثالمباركابنوقالوأبطلوهقدرووهبه

ألنحيطنسخةوفى2تجارتمالدمشقيةفى1
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ؤكذاقرأسورةكذامن5افلهكذقرأسورهيذامنكعب

حممايشئعالتىاالحاديثهذهكذلكوضعتهدتةنااكأظنإا
وعيادةالذهبوقفمىالصدركأورلخيلعركامنعلحهـما فىنشكوالرواةواللهاالطرقباطلهطئكةالما

لهاالزنادقةوضع

قلبمثلاحأحادبجاعتوقدأبوعدفال
امخلقتعالىاللهوانالرحمناصمابممناصميعينبينالمؤمن

أصبععلىاالرضالله1ولمجملنوكتايدصمورتهعلى
الرحمنقسفانهامنالريمتسبواوالبعأعلىولمجعلكذا

الجباربذيلذراعاارلعونالنارفىفرالجلدثثافةو
فىصهاسنخبرنحارجاالحاديثولهذهعدأبوفال
اللهشاءانالكتابهذامنمواضعها

وحفظبهحدثقدالحديثمنهمالرجلىنهوربما
ممنفيرويهبهخدثقدويخبربانهفاليعبرفهبهوبدابهرعنه

ولمجعلنسخةفي9
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ربيعةكروايةنةالفىورغبةالجيدباطديثضمنامنهسمعه

أيعنأبيهعنصمالحابىبنسهيلعنالرحمنعبدأبىابن

معبالثونقضىوسمعليهاللهصلىاللهرسولاتهريرة
ظهوفلماطديثبهذاسهيالذاكرتثمربيالةفالالثاهد
هريرقألىعنأبيهعننفسهعنعنىيرويهذلكبعدوكان

أحلطينحدعييثةابنعن1معاويةوابىثغوكرواية
ناقالهازوندبن5حدثنا13فالمجاهدعنيحألىاعن

أىابنعنمعاويةأبىعنعيينةابئناقالبشاربنابراهم
تالورفالموراالهطءتمووبوماللهقولفىمجاهدعننجيح
صيصميامنتعالىاللهقولفىبهرمةعقممرووعندورا

افيوحذثيعرفهمافلمظنهماعيينابغفسئلاطصونقال
عيينةابنعنغلئةابنوروىنفسهعنعنهمابالماعيينة
طالقاليرىكانانهعبدالعزيزبنممرعنديناربنممروعن

بعدبهحدثثيعرفهفلمعبيمةابئعنةفسألشياالمكزه
المؤلفيعنىمعويةوأبوكيعوروىالنخقالشقيةوفي9ؤ
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نفسهعنعليةابنعن

حدثنىقولسليمانبئمعتمروكانعدأبوفال

نهواوقدرحمةويمكةفالاطسنعنأيوبعنعنىمنقذ
جدهعنهابعنسعيدبئممروالضعافكحدبالطرقعلى

ديثيعبأالمغيرةوكان1منكتابغندهمةالنهامأخوذ
اللهعبدبصحيفةوالخالسسكديثوالالجعدأبىفيأسا
تسمئمحيفةممروبناللهلعتدفتكامغيرةوفالممروابن

عبداللهاباحديىوفالبافلسينلىأنهامألدسرفىالصادقة

وفالعنهعلىابأحديثمنأعححعلىعنمسعودابئ
عنأحدثأنمنإلىأحبزنيةكذاازفىكذاألنشعبة

عياسقأبىابانءن

كثرةلمجملون3لماالميرفةبقطةعليهمعاهنمواما
المرفةفىجميعايتساوونالاسالنفانوالتصحيفاللحن

فايئوشوب3حشوولهاالالناسمنصنفوليسوالففعل

إلألصوقعابكالنسخةوفى2بالنسخعا9
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سللىبنوحمادفنجكلالناساعلمىهياكعنلهمالعلهذا
مانوسلعبيدبئويونسوأيوبعونوابئأنسبئومالك

واالوزاعىجروابنسيدبنويحيىالثورىوسفيانالتيى

علىالمتقنينمنهؤالءوأمثالالمباركبناللهوعبدوشعبةا
ا

علىوليسغيرهفىبالزللاليعابالفنونمنبفنالمنفردانا

فىيزلانالفقيهعلىوالاباالعيفىلفيانعيبالمحدثا

احتاجاذافنهيخقنأنعلمذىعلىكليجبواخاالشعراااا
للواحديجتمحوفدبهئاسهالىلهوانعقدتفيهاليهالناساأ

اليقيلوقديشاءمفالفضليؤقىواللهعلومكثيرة
فىتقولمازمانهواحدالنظرولطفالفعيافىوكانحنيفة

1ائقيدهفقتلهرجلرأسبهاففربصخرةتناولرجل
يقولالمريعمىبشروكاتقبيسبأبارماهولوالفقالبه

وأهنوهااالمورأحسنعلىاطوائجلكماللهقضىلجلساثه
هذاكمافقالبشرقولمنقومايضحكوناقارفاسبمفنظر
يالنونأنقيدهنسخةوفي1
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اا

الشاصاتا

11هافئماكاتثبثىضقطتيرطؤهانةواشليمىإت
إمالأمحاتفىتتهدمرالوقاسمالرأىفىرأسوبشر
ابيىللباأوفابشرطنمنأمجبالجثىس4واحتجاب

كاصبناللهعبدبئاألكلاعبدعاعأيستعدىوهوثعيمابةا
لباافاعلىيأيذلكفتئدعوتهقدفقالنيهأخضر

3لكلفالدنبأ

وفداالوالمألدبالعبمأهلمفاحداأعلموال
وسيبويهععيدةوابىزيدوأبىصممعىكاعلمهفى3أشقط

ثمةوكاألالشيبافىممرووالىوالفراءوالكسافىواالخفش

علىالناسأخذوقدالمفسريئمنواالثمةالقرانقراءمن

االعرابوفىالمعافىفىالخطأواالسالمهليةالجافىالشعراء
بلفضةالتعبيرفىعليهثكزاضابهيعنى2ضليهيستعيناى1

أجزاءأوافرادذىعلىاألتدخلالألنهماذلكفقولهفيص

األسعردىمصححهقالهليسعلكالحكممجلسفيوالحضور
الخطأاىدإلسقطأقىاى3
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ؤاطديلىامحابفهلاالحتجاجمعوبهماللغةأهلو
مناكرالنخلىاناعلىالناسمناالكصنفمسق

والتفقهاواقدكفبعلماالشتغالمكفىفيكتبنااالعذل
وعشريئأوجهعهثرةمنثاطديطلبعلىوتهافتهمبماجمعوا

مقتعوالوجهينالصحيحالواحدالوجهفىوقدكانوجها
ذلكامنلمجلولماممارتنقضىحتىبعلمهوجلعقاللهأرادلمن
هذهمنكانفنالوارثشفعولمالطابىاتعب2باسفاراال

مظالانغغيرهماكانعلىمقبللحظهمضيععندناهوالطبقة
4دالجاواقاوربمابرةبواواالباظشوبةلقبووقد

رضااليأتلمأنإزوهذهممهاوالعث6الغثاءوسمو

نهماالقدريةفىعنهأفيكماوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعن
فالماتواوانقعودوهمفالضواصفاناالمةهذهمجوس

والمديالخمالغثاء3بفتحمإنسفرجمع2امحاللوم1
اطلقوهوغيرهالزبدوالوسخمنيخعلهمماالسيلفوقىءهااالصلقى

الموارذاالناسسفلةاصلهأكثرجمجفسكونبفم4الجازعلىعليم
نبزجمعالقاباى5
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مهرانبنميمونايةبروالرافضةوفىجنافئتشهدوا

يقولوسلمعليهاللهصلىتهارسولطسمعتقالعباسابنعن
ماالسايرفضونالراففعةيسحونماناكثتآخرقوميكون

صنفانالمرجئةوفىمشركونمفافاقتلوويافنهلونه
المرجثةاطسبعينلسانعلىلعضواشفاقيالشالهمأمتىمن

السيميمرقالديئكمامنيمرقونالخوارجوفىوالقدرية
صلىاللهرسولمناسمافهـذهالنارأهلكالتوالرميةمن

انعلىالحيةبعضهمملوقدمصنوعةوتلكايمماءوسامعليهالله
الستضوابهيلرمهمماالاهذولوكانالقدريةهمالجبريةيقول
للراففةمثلهلساخالقدرالهلهذاساخولوالجريةعن

مثلاطديثالهلمنهمفريقوقالكلوالمرجئةوالخوارج
اهلهااالمواقعهاوالتلزمغيرالتقعواالسماءالقدويةقالتهالذى

دالحدوالنجارهواالسكفةهمالصياقلةتكونانويستحيل
ماابه1ماقفويبطلوالنظرعليهافطرالناسالتىوالفطرة

بهرموهمهافدنسخةوقى1

الحديثنحتافتاويل7
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فيهالقدريةعلىوافدلالمصردخللورجالفانالفطر

اظامىووالعجوزوالعايوالكبيروالمرأةلدلثالصبىأوللرجئة
علىاستدلولوااليمبهذاالمسمينكلعاعواكواطثموة

فبهمجماعةتولوصثالحدأصمابعلىلدلوهللسنةلأ
رجلفقذفوالخارجىوالمرجىىوالرافوالسنىالقدرى

ابعندهمأناللهأوبالشخمالمراديمنلملعنهمأوالعدرية
وأمامنكويهرهوالداغيدفعهالأصهذااطديص
تعالىللهيجعلهوغيرهممأنفسالىالقدراضافوانهمالنظرظ
جعلهممناليهينسببانأولىلنفسهثئاومدعىنفسهدون

قومأشبهوهماالمةهذةمجوسبانهيجاءناالحديثوالنلغيره
ؤالبقولهاللهأرادواياهمبالهينقولالمجوسالنبالمجوس
نحنالقدريةوقالتواحدإلههوانمااشينالهينئتخذوا

رجالانبلغنىمااليقدرهوونقدرعلىتعالىاللهيريالالمانفعل

بافالنتسلماالالذمةأهلمنلرجللظمالكلأمحابمن
ابليىكنواللهأرادقدلهفقالتعالىاللهيريدحتىفقال



99

بناسحقاقواهماطوحدثنىمعفاناالذيلهفقالالطتئهك
قالهيبأنبققريشحدثناقالالشهيدبنحبيببنابراهم
يننفأقامالقيامةيوملىيؤقىقولعبيدبنممروسمعت
قلتهأنتفأقولالنارفىالقاتلانقلتلمفيقوللىاللهيدى

فجزاوهمتعمدامؤمنايقشلومفلةاالهذهتالثم

أرأيتمنىأصغرالبيىفىومالهقلتفيهاخالدانم
ويغفربهيهثسرذاناليغفراللهانقلتقدلكقالات

أغفرأنأشاءالأفىعلمتأيئمنيشاءلمنذلكمادون

فالطابألخأبوحدثنىشيأقيبرداناستطاعفاقال
سلمانبنعدعنالمفضلبنعدعنالمفضلبنداودنا

معأطوففالكنصأيهعنجابعبناالصبغجمت
الباببينالمثنرمفألىبالبيتعنهاللهرضىالخطاببنممر

والكلماقضيتهاكفرلىالماوفال4بدبهلصقفاوالحجر
ناقالحمدبنسهلوحدثنيعلىقضهمالمتغفرلي

رجالشىالرالففملسمعفالذمعالبنمعاذعناالصممعى
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ربناالرجلفقالمحالهذافقالمسلمااجعلنىالمايقول
سهـلثنىثوحطىلكمسلمةأمةريتناذومنلكمسبمينواجعلنا

بىبرحمدقالقالالمدنىمعثحرألىعناالصممعىاناقال

تعالىاللهملكالحدمنههقصونانمناذلللعبادللقرضاى

قالاالصمعىحدثناقالسهلوحدثنىورونانوكارهلمئ

ثساءيمنويهدىيثماءمنيضلاللهانأشهدمروابوقال
عئااغنلهقلمثاضاصممكتعالقالومناطجةعليناللهفى

بناطسنعنداودأبواناقالالخطابأبووحدثنينفس
هويقولوسطابوهوويخطبطجاضمابهيعتقالاطسنأبى

فأجضنبهاضثاللةالضاللةوأرقفاتبعههدىالهدىأرفيا
بعيداالالضفاضلهداىعلىوالتلبس

وللبسنأتعالىاللهقولنحووهذاممدأبوقالما

مفوكانالقيسىعونبنممرووقالمايلبسونعلعهم
وبةعيابىبنسعيدسمعتبصرهذهبحتىئينالب

فليحررالحسناءأبىانسخةوفى1
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انموسىقولمنعلىأشدالقرآنآيةمافىيقول
لهفقلتتشاءمنوتهدىتثماءبهامنتضلاالفتنضك

حتى11فاكتهابداةأكدالثهواعليكيشتدفالقرآن

حميدبئيىعنىالشهـبابراهمبناسحقوحدئنيماتم
عبيدبنبعمرورتصقالالنضربنممروعنالطويل

ومنقالابأاقولممذامافقلتشيأفذكراليهنجلست

أولئكفقالوالتيىويونسعونوابنباجمىقلتابكا
احياءغيرامواتسأنياسار

عرةذكرالذيئةاالروهؤالءحمدأبوقال

المطعموطيبالعبادةفىواالجنهادوالفقهالغلمفىزمانهماهل
والتابعينالصحابةمنقبالممنأعليهماكانعلىدرجوابرفد
فانألمجاسارجاسعندهأيضاأولثكانعلىيدلوهذا

علىيكونواأتابعينواالصتابةمندرجواالذفيانادعوا

قلناالقدرفىمقالهمبمثليقولونوانهمهؤالءعليهماكان
هفانسخةوفي1
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بعلىاالتعلقبموكيالنبنءبيدرووبالحسنتعلقتمفلملهم
ثصباهواالمسيببنوسعيدومعاذعبيدةوايمسعودوابئ

قتادةمناطجةقواثبتالمدوةافىأعظمفانهمكانواهؤالء
وبةصاىوابنواطسن

منلرطعفاطديثيكتبونانهمقولهمواما
عنويمعنعونذئبابىوابن1نجيعالىوابننحالفيهمكقتادة

ومعبدفائدبنوممروعبيدبنممرومثلمثلهـمعن13الكتاب

صدقواهلعلماهلعتهبماالذيئكتبىهؤالءفانالجفنى
والععلعنهباممتابباسفالالمنزلةبهذهومنكأنوايةالىفى

والعنهيمتبالفانهالهوىمناعتقدهفيمااالبرواشه

والغيرهكلشهادتهبلالعدلالثقةانبهيعمل

نفعااليهجرفيماوالالبيهوالالبةواللنفسهشهادتهتقبل

وافقفيماالصادققولفبولميمئعوانماضرراعنهدغاو
ةواناعتقدهفيمااطقانتريهنفسهالنهواهوشاكلنحلته

الكثابةمننسخةوفي13عيوبةابىوابننسخةوفي1
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معيؤمنوالوجهبشبيتهفىوجلعقاللهالىالقربة
والنقصانوالريادةالعحرذلك

مضهمبقفكليرىالختلفةالمقاالتاهلفانقالوافان
كذلكوهوىضاللعلىنحالفهواناعتقلهفيمااطقان

علىانهمقيناعلماواعلهأينفناشحلوافمااطديثابا
كلورأىاختلفواوانالمقاالتاهلانلهمقيلاطق
اليختلفون1جمعونفانهماليهدعافيمااطقانمتهمصعنف

رسولبسنةوتمسكوجلعساللهاعتصميكتابمنانكل
بابواستفتحبالنوراستضاءفقدوسلمعليهاللهصلىالله

اطدثتااتدغوليبىمظانهمناطقوطلالرشد
الىالدينأصمنشيأاليردونالنهمظالماألذلكعن

الفالسفةالىكتبوالونظرفياعىالىوالاسهحسان

عليهمادعوافانالمتأخرينمالكلابلالىوالالمتقدمين
والغلطالكذبامالهمفيلوالمتناقضالكذبلمجملهـمالخطأ
جمتمعوننسخةوفي1
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فنحنالمتناقضواماأعلمتكماعلىعليهفقدنجهواوالضعيف

وقصرعلمكعنهماتأخرعلىومنبهوكمنهبالخاوجنحبروك
وهوالمحمتعانالثقةوباللهنظركعنه

ثواالصادتالتنافضخواعليهاادالتىاالحاديثدجميثا

يدفعهاالتىواالحاديثتعالىاللهعضدهمكتابثخالف1التى
العفلوجةالنظر

تعالىاللهيخالفكتابانهذكرواحديىذلكفن

وأخرجالسالمعليهامظهرعلىمهمسحتعالىاللهانروتجمفالوا
أنفسهمعلىوأشهدهمالذرامثاالقيامةيومالىذريتهمنه

أخذواذتعالىاللهقولخالفوهذابلىقالوابربهألست

3انفهمعلىواشهدهمذرشهمظهورهممنبنىآممنربلث
طرمنأخذانهتحبراطديثالنبلىقالوابربمنتأله
هابنىظهورمناخذانهيخبروالكحابهآ

توهمواليسذلكاننقولومخنممدأبوقال

وجلعئالةكتابتخالفانهازعواالقنسخةوفى1
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يأقاممتابالنحاتومئهاللهبحمدئفقانالمعثيانبل

للهااناالئرىالسنةعليهواضصاليتدلالحديثيكحشفهالمجمل

اطديثفىماجاءعلىالسالمعليهظهرآممححينتعالى
االبخاءالذريةتلكفىذاالقيامةيومرالىاامثالذريمنهخرجفا

أولعكجمغمناخذفاذاالقيامةيومالىوابناؤهماالبأءوابحا
ظهورهمنجميعاصادمبنىاخذمنفقدسماعلىهمدواشهداله

فىبهتابهتعالىاللهفولهذاونحوانفسهمعلىواسمهدهمذربنهم
الماسجدواالمالئالكفلناثمصورنامثخلقنامولقد
آوصمورنا3خلقنابعدالماسجدواللمالمجةتولهنجعل
وممورناهامخلقفاصموصورآخلقناتعالىارادبقولهوانما
املحهجمطألنهوجازذلكلحمالاسجدواللمالمجةقلناثم

لناخلقهآلدمخلقهفجعلشاءوهيأناكيفصلبهخلقنافى
جمرآالشاءمناعطيتهرجلمثلهذاؤمثلمنهابهنا

اوهبمالتريدافىشاكثيرالكوهبتقدوقللهوأنثي

عبدبئهروكانكثيرا7شاالنهئيمناإلسإنهذيئبهبتى
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منعدةكينبهفاشترىدرالراجزالفلدكينوهبالعريز
فكانكثرتفنمتبالبرعاذناحهافىتعالىاللهياالبل

اعطاعهمجنولمالعزفيعبدبنممرمناغهذهيقولكين
ماوهبنتاغاذكافتاليهفنسمبهاباءواالمهاتاالاعطاهوانما

اللهرسولفىالمطلهبعبنالعباسقولهذاوفايشبهل

وسلمعليه4األصلى
وفىالظأللفيقبلهاطبصتمف

الؤزقيخصحيثتودخمس

الموصنعيعنيمستودعوفىالجنةظاللفيطبتيريد
خصفحيثاىالورقيخصفحيثالجنةمنعهاستودللذى

اطيذاكاذكانأرادانهوانماالجنةورقوحواءعايهمامنآم
فالثمآدمصلبفى
والعلقوالئفمقتةأنمتالبالذالتشرهبطمتثم

تذاكاذوانتصلبهفىفهبطتالبالدهبطانآدميريال
فالئموالدممضغةوالبشرال



701

الغرقوأهلهننراأصبموقذالسمإنتركمثنطفةبل
حينوسلمعليهاللهصلىنوحصثلبفىنطفةانكيريد
فالثمالفلككب

تداظبقالتمشتضىاذازيمالىضمالىييقتضقل
طيباوهابطانجعلهارحاموالاالصالبفىيختقلانهيريد

بذللثآباعهيريدوانمايخلقانفبلمنللسفينوركباللبالد

عليهاصحالبهماشتملتالذيئ

اللهوسولانروتمقالوامتناقضانحديثانفالواما
بولوالبغائطالقبلةتستقبلواالقالوسلمعليهاللهصلى

اطذاهخالدعنعوانةالىعنيونسبنعيسىعنوووتم
دكرلتانهاعنهااللهرضىعائشةعنمالكبناكصعن

يستقبلواأنقومايكرهونانوسلمعليهاللهصلىاللهلرسول
بخالثهوسلمعليهاللهصلىالنبىفأصىبولاوبغائطالقبلة

ذاكخالفوهذاقالواالقباةبهفاشقبل

السالمعليهنوحقوماصناممنصنمالنسر1



أل8

لمجوزعليهالحديثهذااننقولونحنحمدأبوفال

ااحدهمانالىيذهبواأفكيفوافهىاالصمنالنهالفسخ
فبهماالمعنىعلجهـمذهبقدكاناذمنسوخحرواالنافح
شهـماواحدلكلولكنوللنسوخالناسخمنعندناوليسا

القباةتستقبلانيجوزالالذىفالموضعفيهيستعملموضع
نزلوااذاوكانواوالبراحاتالصحارىوالبوليالعائطفيه

بالصالةاقبلةبعضهماسمقبلالصالةلهيئةاسفارص

بغائطالقبلةاليستقبلواأنهمفأصبالغيالطبعضهمواستقبلها
أيضاهذاانقومفظنللصالةوتترجمهاللقبلةاكراماوالبول
عليهاللهصلىالنيفأصالمحتفرةوالئهئفالبيوتفىيكره

ذلكهالصاةئعايهمانيريبمالقبلةفاسعفبلئهبئوسبم
فىاظلواتوفىالحدثتسترالتىالمحتفرةبارواالالبيوتفى

الصالةفبهاوزالالتىالمواضحع

ثىاالعنكيععنتجبمرفالوامتناقضانحديعانصفالوا
انهوبملمعليهاللهصلىالنبىعنهربرةأبىعنممالحابىعن
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دةوالذفىيمشفالأحدأنعلشسعاقطعاذاقالا
عنالقاسمبئالرحمنعبدعنليثعنلشعنورويم
رسولشسعطعاربماقالتعنهااللهرضىعاثثةعنأبه
ئصلححتىالواحدةالنعلفىفثىوسامعليهاللهفاصالله

ذاكخالفوهذاقالوااالخرى

لمجمداللهخالفههناليسقولقوفيابوعدقال

دهبياويعلقهافينبذهانعلهشسعيقطعالرجلكانالنتعالى
ويؤحيفخشوهذاشسعادانالىواحلهنعلفىويممثى

اثننفىيستعملاللباسمنزوجينصلىوالخفينالنعلينفى

أحدعلىاءيلقىالرخركذلكاالواحدويتركفىألفيممتعمأل

فيمثعىالرجلشسعينقطعأنفأمااآلخرويتركالمنكبين
هذافان2اآلخريصلحانالىثالثااوخطوتنأوخطوة

فىامحثيرحكميخالفالقليلوحمقيحوالبمنكرليس
نسخةوفى2تدبراهعصححهيستغملانالصوابلعل1

القطعأىذلأل
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خطوةثىيمانميروزللمصلىاترىأالالمواضعمنكمير
يديهبينالذىالصفالىركعوهووخطواتوخطوتين

ذرللتىوميذرلماثةراكعوهويمشىأنلهيجوزوال
واللمجوزعنهسقطاذامنكبيهكلداءالىيردئانلهولمجوز

شطاولمماليعملأنوالالصالةفىثوبهيطوىأنله

فتنقطعقهوصمالثهفالتنقطعويخبسم

اخمهاعائشةعنروبخفالوامتناقضانحديمانقالواحا

عنتجمرثمقطفائماوسلمعليهاللهمملىاللهرسولقالشمابال
ذاكخالفوهذاقاثمابالألهحذلفة

اختالفاللهبحمدههنالسقولونحنأأبوعدفال
فيهتحفرهنتبمالذىضعوالميمترالفىقطفائمايبلولم

أنيمنالالتى1المواضعقائمافىوبالعنهااللهرضىعاثشة
الموضعكذلكاوتذروطيناالرضفى3لثتيامانيهايطمئن
للىءهاولبللوالندمحراللثق2لىانسخقوالمواضعوقى1

العروستاجفيالزلقكذاوهوالطينمناللزجوأيفآيختلطانوالطين
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قائمايبرلحذيقةوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفيهرأىالذى
وحكمالطمانينةوالفيهالقعوديمنهفلملقوملةصيكان
االختيارحكمخالفورةالف

بنعيسياناقالىالزياديادنبنحمدحدثنىأفاألبوحمد
رسولرأيتقالحذيفةعنائلوأبىعناالممشاناقاليونس

حىافذهبتقاثمافبالسباطةقوماقىوسلمعليهاللهصلىالله
ومسحفتوصفأعندعقبهقتحتىفدنوتدمنهمنىادنفقال
واوقامهالكساحةكذلكالمزلجةوالسباطةخفيهعلى

رويمقالواتعالىاللهكتابيخالفحديثقالوا
اللهعبدبناللهعبيدنكنىهياكعنعيينةبنسفيانعن

الىقامرجالانوشبلىحالدبنوزيدهربرةأبىعنعتبةابئ
االباللهنشدتكاللهيارسولفقالوسلمعايهاللهلىالنبى

فقالمنهأفقهوكانخصمهفقامتعالىاللهبيننابهتابقضيت
ابنيانقالفلفقاللىوأذناللهبيننايكتابافضدقص

شاةبمائةمنهفافتديتأتهباعصفزفىهذاعلىعسيفاكان
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ابنىعلىانبروقفأالعلماهلمنرجاالسألتثموخادم
والذىفقالالرجمهداأةاعسوعلىعاموتغريبمائةجارر
ردوالخادمشاةالمائةاللهابهتابلجناكالقضينيددنفعى
هذاأةاصوعلىعامببوتغمائةجلدابنكوعلىكليك

فغالفاربههااعترفتفانهذاأةاصكلأنيسياواغدارجم
فرجمهافاعترفتعليها

ابنعنعبيدفيحمدحدطيههكذاابوعدقالكأ

انسألهالنهوجلعضاللهخالفكتابوهذاقالواصينة

يدهىنفهوالذىلهفقالتعالىاللهيهعاببينطيقضى

وليسوالتغريببميالىقضىثماللهبههابيهماألقحنمين
هذاصنووليستعالىاللهفىكتابدكرببوالتغرللرجم

منصوقدحقااويخونباطاليكونانمنالحديث

ببوالتغبمالىدبهرتعالىاللهكتاب
عليهاللهصلىاللهرسولاننقولأبوحمدأونحنأقال

وانماالقرآنههنالله01بينكمابهتابالقضعينقولهيردلموسلم
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علىيتصرفكتابوالتعالىاللهم
كتابوجلعقاللهكقولوالفرضالحممغماوجوه
عليكمفرضهاىذلكموراءمالبهموأحلعليكمالله
وفالعليمفرضاىالقصاصعليكمكعبوقال

تعالىوقالتفرفأىالقتالعليناكتبتلمربناوقالوا

ضضاوقىحكمنااىبالنفالنفسانفيهاعلبهمكتبنا
الجعدىإنةالناوقال

فثئمبالبالءالؤالءومال
هويهمفاذاللهقالذالثوما

اوجاللهذاكومااجممنابأحسابالفرابةمالتأراد
كمهواذ

ىهساكعنرويمفالوااالجماعيطلهفالواحديث
تستعيركاتتاصأةانعتهااللهرضيعاثشةعنعروةعن

بذلكوسلمعليهاللهصلىالنبىخبرفافتبيعهاقواممنحليا
يدهاقطعفأص

اطدبثمختثصتاوبل8
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ستمن5الممممتعيرالنهعلىالقطعانهعلىاألالناسأجمحوقدقالوا
يرضيعاطديثهذااننقولونحنممدأأبواقال

الخالكانالمستعرعلىفجغألانهعلىالناسأجمحوفدقوله1
وزفروأهلواصمقاحمداالمامذهبدفةواألاورابالناسادهعي

موراوحجةحزملثابنوانتحرالعاريةحديقطعانهالىالظاهي
فيداخلالجحدبانوردسارقانهضايهبحمدقألالوديعةجاحدان

الختلفبخامنهمااالحزازاليمنوالسارقموالنهالرفة13
قىالتصريحوردبانهمورابوأجابالقيمابنقالىعاوالمضنهب

سرفتانهاوغيرهالحاروايةوقىالمرأةسرقةبذكروكيرهماللصحيحين
االلمجاالنعربفلقصدانماكانالجحدوذكريدهافطعتفلذاحايا

هذالمجالمجكلنانويمنللسرقممذوالقطحالوصفبذلكواشتهارها

لىدليالفيكونالسرقةهنزلةابحدذأللقىوسلمايهاللتصلىالنبىل
لحإليثامنالظاهيانوأليئحجدالوديعةالسرفقكلليصدعاممانهفال
الروابلتبعضقىالمرأةذئماوصفوالينافيالجحدالقطعممذالجلان
جاحدقطعفالحقسارقيانهنعةالودجاحدفىيصدقفانهسرفتبانها

انووجههالحرزاعتبارعلىالدالةلالدلةمععاذلكوكونالوديعة

جحداذاالمستعيرانالمعيرعلمفلىالعاربةالىالناسنلماسةالحاجة
انتهىروعالمثخالفوهوالعاريةيابسدالىلجرذثاعليهألشى
الدمشقيةهاهثمنااالوطارنيلمنملخصا
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قطعهاأصفيلاوانماطامهئتهلأالنهمحااليوجبانه
وووجهاالئمةمنوهذاقديكونيفعلواليأعصأنوزوقد

ومثااللحديثالفعلاعابهيرادوالوالترهيبالتحذير

اللهصلىاللهرسولانجندببنرةسعناطههصنيرويهالذى

جدعناهعبدهجدعومنقتلناهعبددقتامنفالوسلمعليه
لعبدهمنهيفضمىوالبعبدهرجلاليقتلانهعلىجميعاوالناس

يدالسهيبوسمقىعليهاللهصلىوأرادعبدغيرهفىيخشلفونوانما
وكانالفعلاعايردولمبهيمثلأوعبدهلقتلانيروصن
لحبددمنهافتصىاوبعبدهرجالقتلانهقالبانبالحكم
قولهكذلكوترصبتحذيرذلكفانفعلنابهفعلمنفاماقوله

فانوهفاجافىعادفانوهعادفاجاررفانفاجارروهراشربمن

بهاقىانهذلكعلىويدلكودهيعاثالترهيبهوانماهفاقتلىعاد

انههالوعيدفىنقولومكذايقتلهوأنجادهالرابعةالمرةفى

صلىالنبىعنهريرةأبى1ثحدكليقعالوانيقعانئز
حديثهماجاءقىبناءعلىاى1
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ومنلهمنجزهفهوثومملعلاللةوعدمنويممعليهالله
بالخيارفيهفهوعقاياأوعده

ئمروقالواالعقلوحجةالنظرصحهيدحديثفالوا
اللهلىالنبىعنهريرةألىعنسلمةأبىعنىهياكعن

اللهورمابراهمالىمنبالشكأحقاناقالانهوسلمعليه
دئنماالىذعيتولوشديدكنالىليأوىإيئكانلوطا

علىقوطهمابراعلىوهذاطعناقالوالصبثيوسفاليه
السالمعلبهم1نفسعلىوطعنلوط

مماشيئفيهليسانهنقولونحنابوحمدقال
منبالشكأحقأناقولهفاماتهونعتعالىاللهلمجمدبهروا

ربابراهمقالواذعليهلقىلمافانهالسالمعليهمابراابى
ليطمثنوممغبلىقالتؤمنأولمفالالموقياأرفىيهف

وسلمعليهاللهصلىابراصمشكلةاالسمعواقومقالقلبى
اللهصاكااللهرسولفقالوسلمعايهاللهلىينايشكولم

يوسفعلىوطعننسخةوفي1
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السالمعليهاواهجمأبىمفياآسثعالهأحتطاناوسلمعليه
نشكلمانايرينفسهعلىالبراهموتقديمامنهتواضعا

السالمعليههمابراقولوتأويلهويشكفكيفونهدونحن
واليقينالنظربيقينثنيطماىقلبىينليطهكنو

البصرن4والبصريرينواآلخرالسهحيقإنأحدهماجنان
ليعىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالولذلكاليقينينأمحلى

العجللىومحوؤيممولىقومدبهرحينالخثركالمعاين
االلوليلقفمالعجلعبدواقومهانتعالىاللهاعدمهاقاأل
ابهسرتحتىااللولوالقىكضبعاكفينعايخهمفلما

انمسقيقنونوالناروالجنةوالبعثآلبالقياالمؤمنونكذللث

يقيناأعلىوالعيانالنظرعندالقيامةفىوهمحقممهذلك
أعلىهوالذىيالنظرقلبهينيطهانالسالمعليهمابرافاراد

اليقينين

شديدالىكنليأوىانكانلوطااللهرحموأماقوله
هصححهتدبركتبهذلحينئذالنبىقولنألموقعلياالمؤلفا1
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كنالىاوآوةقيكملىأنلولقومهفولهارادفانه
صدرهفيهاقفالذىالوقهتهذافى1سهوهيريدشديد

جمنالىاوىأوفادحمماقومهمندهمهبماجزعهواشتد

دثقا2فالواكاناالراشدتعالىاللهالىيأوىوموشديذ

تومهمنووةأ3فىااللوطبحداطالله

إلجبتيوسفاليهدئمماالىدعيتلوقولهواما

نقالابطويلالغئمبعداطبمنلإلطالقىدحينيعنى

قطعنالالقىالنسوةبالمافاسألهربكالىارجعللرسول
والصبرياالناةيصفهوتتهفىالحبسمنيخرجوأأيدجمهن

الخروجمناليهئأماالىدعيتثممكانهلوكنتوفال
تواضعهمنجنسايضاوهذاأتلبثولمالجبتاطبسمن

علىاووخرجفبادريوسفمكاتلوكانعليهكانانهال

والضمرالحديثهذاقىوسلمعايهصيساللةالنبىيريداىفوله1
الحديثاممةاى2السالمعليهلوطالىراجعسهوهقولهفى

منعةاىكزة3الطاعنونالء
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وانمطائموالنقمالرسصولمعإلحبسمنخرجلوفيوس
وشعجلفيبادزلهوجلعقاللهمحنةيستثقليكنلمانهاراد

محتسباصمابراصانولكنه

اسعيدأعنمروقالواالعيانفالواحديثيهذبه
اللهصلىالنيانماللثبئوأنىاللهمحبدبنوجابررىافي

ظهرهايومئذعلىاليقىإنهمائةسنةودبهرفالوسلمعليه
فىطاعنونونحغللعيانبتنباطلوهذاقالوامنفوسةففعى

مماكانوااكثروالناسثالئةسنى

قدأسقطحديثهفااننقولونحنحمدأبول

اللهصلىللهارسولالنأوتسؤهالنهماماحرفامنهالرواة

اليقىفالانهنشكالبلونراهيسمعوهفماهأخفوسلمعليه
ذلفىحفرهممنيعنىمنفوسةنفسيومئذمنكماالرضلى

وهذامنكمالراوىنأسقط3بةالصحايعنىأوالمجلس
فاسقطغيرىمناأحدهاثمهدماالجنليلةمسعودفىبناقولمثل

امحابهنممضحةوفي2ةاى9
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عنروىكدينةاباانقولاماوممايشهدعلىغيرىالراوى

اللىفالعنهاللهرضىعلياانعروبنالمنهادعنمطرف

شرصخراالانخنجزهموا8اجلقالالناستفتيانكمسعود
النالىيأقىاليقولسمعتهقالعمنهسهلقاخبرفىقال
اسئكاخطأتعألفقالتطرفعيناالرضىوكلميالةسنة

االبعمالماثة1الرجاوملحفرهذلكيومئذلمنفالانماالحفرة

حديىالغلطفيهوغكااطديثهذامنونحو
زيدبئحمادعنأبىاناقالخداشىخالدبنبنعدحدثنيه

فالفالالعقيلىقدامةبنصخرعنالحسنعنأيوبعن

وهلالمعنىولعلالواسطيةالنسخةفىهكذاالرجاوهلقوله9

المائةبعداالاالسالهيةالفتوصاتوتكميلالديئنثصرزيادةفيالرط

وعايهاأوالرخاءالدجالوهلبالمكتبقالخديويةالموجودالنسخةوفى
الرظءوفوعأوالدجالآفياوهلوالمعنىالراوىمنالشكونفي

اىئةالمبعداألوسمعليهاللةصلىالنبىبهماأخبرالذيئوالخصب
بالكيةالناساقراضالمقتضىذلكيقولانسمعتهتدممايفف

مصححهكتبهأعمواللة



تهمولواليولإلدعدوسامعليهاللهصلىآللهرسحول
يثامحدعنفسألتهقدامةبقصعخرفلقيتأيوبقالجةطفيه

فيهوالحدبذالثوهذاهوعدأبوقالفأصالفقال
الرواياتفيهختلفتواالغلط

رويمقالواالعقلوحجةرالنيدفعهحديصقالوا
قال2الداناجعبداللهعننعكارىاالالختاربنالعزيزعدعن

اطسنوجاءالبصرةمسجدفىالرحمنعبدبنأياسلمةشهدت

وسلمعليهاللهصلىالنبىعنهريرهأبىعنلحدثاليهنجلى
القيامةيومالنارفىممووان13والقمرثورانالشمسانقالانه
اىاللهرسولعنأحدثكاتىقالذنبهماومااطسنفقال

وهذاذنبهمامااطسنصمدققدقالوافععكتوسلمعليهالله
الدامنهعربةفارصميةة3يعرفهفلمشةنسوفى9
فيوزالبصرىه3ألواالتابعينصغارمنالجمكنظائرهبزبلدةعرب

وقدروىسخاننهماكاالمثألصةبالثاء3الدمشقمةماهعقمنا

مافوفانأىممورانوقولهالنهايةفىقالهتصحيفوهوبالنوت
النارفىوملقيانوبرعان
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هروةألىطاأوعلهردناقؤلمن

يعذبالموالتمرالشصمىانقولوصنهنممدأأبزلأكل
ئممنهاخلقاولكنهمااذنبهمالمجقالىأدخالهاحينبالنار

الشصنفىوسلبمعليهاللهمماىاللهرسولقالوقالماردا
تعالىاللهاصعهامنماتزلوالاطاميةاللهنارفىبتكيحين

3السماءقحنمةفى1ترتفعماوقالاالركأماكلألهلكت
فتحتالظهيرةقامتفاذاالنارأبوابمنبابلهااالفت

نمجهـ3فوحمنحرهاةفانعلىياللكوهذااالبوابممها

فاجفمفوحمناطرشدةفانبالصالةأبردواقالولفالث
منوماكانيعذبانهيفللمالنارالىزدثمالنارمنكان

الدوارالمسخروالفكحدكالناروافعلكلالمقصورالمسخر

والقصمةالقاموسئقال2النهايةفىالشصيعنى1

النهابهاسميتالدرجةبالفتحالقصمةالنهايةوفىاالمرقاةاإالفتح

فيحنسخةوفي3هصححهكنبهاالكسرالقصمكرقهن
شدةملىاىالنهايةفىالحديثكافىروايةوهىموضعيههفىبالباء

وحرهاجهنمغليان
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لهيكونوالتعذيببهيقعلثزلىوأشمباجورالموالبحر
فاتقواتعالىاللهقولحمعرجلىثل5االهذاومامثلثواب
اطجارةذنبمافقالرةواروبالناسوفودهاالتىالنار

اللهرصعولعنتجووقالواانصتناقحديحانقالوا

لهقيلوانهطثرةوالمحدوىالقالانهوسلمعليهاللهصلى
فاأعدىفقالاالبللذلكالبعيرفتضرببمعثنفوقع1التقبةان

اليوردنذلكخالفيرويمثممعنلهاوهذافالاالول
رجلوأتاهسداالمنركافروملمجذاوفرمنمصغعلىوعاهةذ

افنصرباال5وأصبالبيعةاليهفارسلاالسالمبيعةيبايعهوممجذ
اوهذقالواابةوالداروالدالمرأةالثؤموقالعليهلهيأذنولم

بحضابعضهاليشبهنحتلفطه

اختالفهذافىليعانهقولونحنعدأابوأقال

زالهبموضعهوفاذاوموضغوفعتمنهامعنىولكل
فانامالجذوىعدهماحداجنسانوىوالعدختالفاال

التهايةفىبغيرهاكانقببهعهاالجربيظهرمقثأاولكنكبة1
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طتهومؤامجالستهاطالمنيستمحتىرلئتهقثمتدالمجذوم
واحدمشعارفيفتضاجعهالمجذومتحتيهونالمرأةكذلك
فىيترعونولدهكذلكجدمتوربمااالذىايهاافيوصل

واالطباوتقفودق1سلبهكانكذلمناليهالكثير

معنىبنلكيريدونالالمجذوموالالممملوليجالسالبأنتأص
اطالمنتستمقدوانهالفةالىتغيريريدونانماىدا

كذلكاوشؤميمنااليمانمنالناسأبعدواالطباءاشتماممها
االبلضالطهافاذارطبجربوممببالبعيرونيرلذتة

منهيسيلالذىبالمااليهااوصلمباكهافىوأوىوحاكها

اللهلرسوفيهقالالذىهوالمعنىوهذابهممانحوا3والئطف

أنمضبئكرهعلىاهةذويوردنالوسلمعليهاللهصلى
بهمماومختهونطفهمنفينالهالصحيح13المعيوهلمجألط
اماالرئةفىتحدثفركغرابوالغبالكعمرالسل1
وتلزمهاطويلاوسعالونوازلزكاماوالجنباوذاتالرئةذانعقب
اىالقاموسفىالدبرةبفتحت2قاهوساهادبةحمى

اآلفةوممأبالعاهةالمصاب
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الذءطأناليظنانبفالثارادانهالىتومبذوقد
وجهعندىلهذاوليسفالفيأثجالعاهةذواتمنابا4نال
جمانابهأخبرتكالذىنجدالنا

يترلالطاعونفهوالعدوىمنحرالالجنسوأما

العدوىمنخوفامنهفيخرجببلى

االصمعىناقالحمدبنسهلحدثنىأحمدأبوأفال
حمارافركىالطاعونمنبهي1انهالبصربينبعضعن

وهويقولوخلفهحاديايفسمع3انشفونحوهلهباومضى
مطاليلم3ميغةذىوالعلىحماليعلىاللهيسبقلن

السارىتاتم41اللهفديصبسحاليمقدعلىاطتاويأقى
بهتماالذىبالباداكاناذوسلمعليهاللهصلىاللهرسولوقال

يريدبقولهتدخلوهفالبباولاذاكانأيفعاوفالتخرجوامنهفال

القاموسفىبالبصرهكاموضحبفعحعين2اصرجالالدهشقيةفى1
ىمطاراوفورفرسفالمعوألعلىجرىالفرسمصدرماع3

تقديرهاى4اسحاالقاهوسفىماضكتلياركماحديدالفؤاد
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منالفرارانتظنونبمعفيهنادللبامنجواالتفر
فالبئدواذاكانبقولهويريداللهمنينجيكمتعالىاللهقدر

اسكفهـفيهطاعونالالذىبالموضعمقاعانتدخلوه
جمبملهوأطيبالنخم

الرجلفينالأوالداربالشؤمالمرأةتعرفذلكومن
الذئالعدويهوفهذابشؤمهااعدتنيجائحقفيقولاوكروه

اطديثواماوىالوسلماللهصلىاللهرسولههقال
قالانهوسلمعلاللهصلىالنبىعنهريرةأبورواهالذى
فيهيتوهمحديثهذافانواررابةوالدارالمرأةفىالشؤم
اللهصلىاللهرسولمنشيأفيهسمعوانههريرةأبىكلالغلط
يعهفلموسلمعنيه

عبدناقالالقمافلمجيىبنعدحدثنىأأبوعدافال
رجليناناجاالحسانالىعغقتادةعنسعيدعناالعلى
عنلمجدثهريرةاياانفقاالعنهااللهرضىعائشةعلىدخال

المرأةفىالطيرةانماقالانهوسلملجهاللهصلىاللهرسول
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الأقىيراألقالتكذثثمشفقاوالدارفطارقابةوا
صلىاللهرسولعنجمهناحدثمنالقاسمابىعلىالقران

كانوسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالانماوسلمعليهاللها
ثموالدارإرأةواالدابةفىللطيرةانيقودونالجاهليةاهل
فىاالانفسكمفىوالاالرضفىمصيبةمنأصابمافرأت
ناقالالخإللىبناحمدوحدثنىرأهاأنقبلقمهـكتاب
عناسجقممارعنبنعنممرمةالنهدىمسعودبنموسى

رجلجاءقالمالكبئأنسعنطلحةألىبناللهعبدابئ

نزلناانااللهيارسولفقالوسمعليهاللهصلىالنبىالىمنا
عنهاتحولناثمأموالنافبهاكثرتعددنافيهامجثردارا
اللهرسولالفةعددنافبهاوقلأموالنافبهافقلتأخرىالى

ذميمةووذروهاعنهاارحلواوسلمعليهاللهصلى
اإلولللحديثبضقضاهوليسعدأبوفال

منهابالتحولهمأصوانمالهذابنقضاالولاطديثوال

نالهمبماواستيحاسقلظلهااستثقالفيهاولمقيمينالنهمكانوا
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حجىحصحضجهتة

الناكائئغيفىتعالىاللهجعلوقجوليالممفأصفيهأ
قىلةسببالوانكانفيهالسوءنالهممااستثقالبهموتربم
وبفضبهيردلموانلهميدداظيرعلىجرىمنوحذلك

صلىتعلعركيفبهيردهموانقمالشريدهعلطجرىت

أهلمنكثيروكانالجبتمفوالطيرةوسلمعلالله
1الشاعقالبهامنكذبشيأويمدحونإلوونهاإلهايقا

رجاليكدح

وعألنمواقاليومعدافىيقولرحلهشداذابهيابوليعى

الخثارمالهناتتلكعنصمداذ01ماذالثقدووييمولكنه
الصردوالوافيحطرالذىهوالخثارمعدأبوقال

فىوالضميرالسيرافىافيفالهالصحيحعلىالكبىالرقاصهو1
وهوقبلهيتفىظطبهرجلعاىيثودليم

قافماشبممجدالهبناهابنجدةلمجراالخيىاباكوجدت
بهسهىاألسودالغرابوالحاتمبحربنهسعودهووالخاطب

فىذاالمتطيرالرجلوالخعارمكعالبطبالفراقعندهملمجغالنه
وثرحهلقاموسا
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1المريشوقالللغرابوالحاتم

وحثمواقعلىاغدوالولقدغدوثكنهت
لقكالشصائموااليامنكاألبااالشائمفاذا

ائمأحدبالعلىشرالخيروالكذاك
اقفيالىعبداخبرناقالراهويهبناسحقشاوحد

عليهاللهصلىاللهرسولقالفالأميةبناحمعيلعنمعمرعن

فاقيلواطسدوالظنالطيرةأحدمنهناليسلم3لالثةوسام
فالظننهتواذاجحقىفالتطيرتاذاقالمنهنالخرح

رحدثخنحوهاأو13أفاظاألهنهتغفالحسدتواذا
انهكانابيهمسامءبئسعيدعنمعىاالناقالحاتمبوة

واوااللسدومىالوذابنلخززوىوقىكركماذالشللمرقثاألل1

بغاءالخيرتحقاداقمائممننعنكألي
هاوآخى

القدائمراالولياتالزبوفىذلكخطفد
العروستاجفىعا
الحديثهذمألفاظنهمخةوفي3اءبدونثالثنسخةوقى2

الحفبثنحتافتاهـلل9
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1فرتتوقالالعيبأشديعيهاورةباليصدقممنيعجب
منيدعببنهانئفلقينىهاأفىفىزكبتبالماوأنانالنا

يقولمسرعوهووائلبخ

االبممطاص2يافيوالشر
فقالاطيمناخررجللقينىث

بواجديناالبغاةماةبغا3لنابغتواين

خألقثفاحرقتهنارفىصعرهفىوغقدئالمالىدفعناثم
اهلههناقالفارقناقةمندبهرتهللهفقلتوفسدوجهه

نختوقداعندفاذافنظرتنظرفااباالعيمنلجت

ففارقتقدحملتالتىالفارقعدأبوقالهاوولدأخذتها

طائرفرعباسابنعندجلوسمأيهرمةكناصواحبهاهوفال

الخيرعباسابنفقالخيرخيراالقوممنرجلفقاليصيح

وقيلاألرضقىنادةذهبتاىكهدتالخاضاخذهااى1

وليحرريافينسخةوفى2اهوحدهافتنتجالفهاقتفابىالقالفارق

لحررالمنسخةوفى3مصححهاالمصراعضبط
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االسميستصوسلمعليهاللهصلىاللهرسولوكاتثروال
اقامىىاالحناال1اوقاثهماحدثنىفىنالصالحوالفالاطسن

فيععحمعيضاصيكوناهوفقالالفالعنعونابنسألت
طاأيضاوهذاائوعداقاياواجدفيسمح3باغياأويكونالميا

ألسننهمعلىجعلبهكماواالنساستحبابهالناسافئكيفيجعل
يقالوكمابالخيروالتبشيرمنيةا1فيوالمدبالسالميةاكمن

نوروزألفعشسالفقتقولألصباحاوانعمواساماؤتم
ينقصواليزيوالإوخروليقدمالانيعلملهذاوالسامح
والمنظرلبشرىواالرتحاحالخيرعبةالطباعقجعلىولكن

بالروضةيمرالرجلوقدالخفيفىوااللصمالحسنوالوجهاألنق
وهو8بهئعجصوبالماءالصافىتنفعهالوفتسره13المنورة

االغمبىبالهىعاالرقاأوالرياشىنصهماصالدمشقية1
دإلقتبىالمرادوهوؤلفاإعنالراوىالمصالقتبىءنفاالعافوله
هصححاأعلمرواموالدةعنشكالمؤلففيكووعايهفييةلجدهنسبة
بمر3اهوهوتحريفبايهاالدمشقيةوقىلثحوضالةطالباأى3

فيعجبهنسخةوفيهازهياىنورهاأخرجتالىأىالواو
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لرصان2اطديثبعضوفىيوردهواليئربهال

ويعجبهقىجيايعجبكانوسامعليهاللهصلىالله
مثلوهذاالخناءقوروالفاغيةوتحجبهاالحمرالحام

هذاكانتمثلوعلىاطسنوالفالاطسنياالسماجمابه

وبنىتيةليوبنىحراقوبئالناربهنيالقبجلالسبمكراهشه
هذاواشباهحزن

اذاااااالبلأوردتولتةاأليرادهنيوردهوألفوله1

الواولحذفتواألالورودمنوليهنهلتثحربعايهواردةجعانها

تعبيرهفياغالحديثبعضوفىفوله12سعردىاهعحححهقاله
بعدالجوزىابنفالالثإلثعلىالطعنالىاشاردالحدثليعض

نصهمانحتاكةواصانيداربةمئةظبألتاألطعمةفياألوليناوردها

اشعائهاعنروىاألولالسندفىاعالذىعإصىأليصع

وعرالطاماتروىالثافىفىالذىاىسفيانوابوموضوعة

وكالسموطىيععقبهولماهزوكالثالثفىالذىاىشعرابن
الذصروامالسيوطىالمالثفىلعلقمىاوفاالمقدسىطاهيابنالمافىاعل
الحسنعالمةالفاغيقيانبهيعجبهكانبافظاحمدهسندمنالجامعفى
سعردىاالخطيباسمعيلمصححهكتبه15
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بنتآبانرويمقالوامتناقضانحدياتقالوا

7مضاالىوسلمعليهاللهصلىاللهصولرالىيهوناقالاالزت
اومفماءمنينالهموماداطيعثدغيهاشعكواانهميعنيكايمفيفلم

تأخيرهاالىيجبهملماىيثعكمفلمبالصالةاالبرادوسألوه
بالصالةابردواقالوسلمعليهاللهصلىاللهرسولانرويتمثم
خفاالاخالفاوهذقالواجنيفوحمناطرشدةفان
وتناقىبه

اللهبنعمةههناليسانهنقواونحنعدأبوفالي

اللهرضواناالوقاتأولالنتناقضوالاختالفتعالى

فاولتقصيراالعناليهونوالعفوعفواللهاالوقاتوآخر

اللهسولىيجوزوليسرخصةوآخرهاااصاكداالوقات

االموروافربهابأعلىاالنفسهفىيأخذانوسلمعليهاللهملى
تيناوصةصبالرخضةنضممهفىيعملوانماتعالىاللهالى

االصيعلىيدومأنفأماجوازهاعلىالضاسبذلكلعدل
شفاللمجوزماالفذلكفضلواالاالكفويتركاالخس
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التأخيرالىمنهوأرادواالرمضاءمعهونيالذفيابهأاليه

باالبرادأصثممعهاذكانواذلكالىلمجبهملماطريسكنان
تغليسهكذولثعلبهميالوتسأمتهعلىتوسعةيجصرهأمن

الظهـييصلىانهكانعلطايدلوبالفجراسفرواوقولهبالفجر

عنعوفعنعفيةبناسمعيلحديثيؤخرهاوالالزوال

كافوسامعليهاللهصلىاللهوسولانبرزةأبىعنالمهاله
يعنىالشمستدخفثاحيناالولىيسمونهاالتىالهجيريصلى
تزولحين

اللهرسولانروجمقالوامتناقضانحديثانقالواحا
بحثوانهفطنبى1ياللهماكفرقادوصلمعليهاللهصلى
غسالثمبقةوهوصنيرتلبهمنفاستخرصاملكاناليه

أربعينتومهديئعلىانهكانكمروثمنهالىرداهئمقلبه
وهماالربيعبنالعاصوأبالهبأبىبنعبةانجتيهزوجوانهسنة

اللهلرصولوتنقمواختالفشأفضهذاوفىقالواكاوان

باللةنينصخةوفي1
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وسلمعليهاللهصلى
نجعمةفيهالحدليسانهنقولونحنحمدأبوفال

منجميعاالعربالنمعناهفعىاذامقالوالمتعفقالله

علىيزالواوالنخاالالمعاجهماابراهيمفياحمعيلولد
حبحذلكومنوسلمعليهاللهصلىمابرأاببهمدفيمنيابقال

ثالئاكاناذاالطالقوايقاعحوالنوالختانوزيارتهأإلجت

منمائةالنفصوديةواالثنتينالواحدةفىالرجعةوللزوفي

الخنثىفىالمبالفىاطمواتباعالجنابةمنوالغسل1االبل
موروهذطوالنسبوالصهربةبالقراالمحارمؤاتذوصكريم

تينالبالملكينيؤمنونذلكوكانوامعمعنهمشهورة
هلىوهواالعمثىقال

ياثماهدافمفاشهدووشاهدىنعمةلككافرافالتحسينى

ويؤمنأفولبمافاشهداللهياطثلسافىعلىيريد

وهوصاهدسطىأبىبئزهيرقالوالحسابيالبعثبعضهم
الحيضوقتفىالفراشوئفربقزيادةنسخةوفى1
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السبعمنتعدالتيالمشهورةقصيدتهفىاالسالمياحقلم

فيدخرفىكتابفيوضعيؤخر
فينقميعجلأوبطاطليوم

رصأحبهاعندتعقلالناقةوالبليةفىيقولونوكانوا

القياموميجىءصاحبهاإنوتحتىتسقىوالتعلففال

وقدراجالحافياءبعدهذلكاولياوهيفعلأوانراكبتها
فقالزبيدابوصرها

الخدودحرالسموممانحاتالواليافىزأسهاكالباليا
فىلمونهاويدخعةارذايقؤرونوكانواصالبراوالواليا

النابغةفقالالنافةتالثعنق

وافبئيرالفايرجونقويمودينهمااللهذاتمحثعهم

صلىاللهرسولوكاناالشامأومحثحهمالهمباالجؤاءيرز
روىدابوفالعالبياليريدالجزاءفولهبعدقيةالدمثفى19

عهماالبغداديةوبهامشالكقابوالجلةالشامفالحلةيالجممجا
الحكمةفاالالئالصحيفةفهىدإلجيمالجلةفاماوالحاءيالجيممحاتهمروى
االرضأرادمحاتهمروىومناالنجيلهتبعىنصارىكانوانهم



1

االيمانمنعليهماكانواعلىيرادقومهديئعلىوسلمعليهالله
بالبعثوالمرفةواورجسلوالهاظتانفيبشرائعهموالعملبالله

واليعيبهاوقالاالوثانيقربالهذامعوكانوالجزاءوالقيامة

والشرأئجتعالىاللهفراثضاليعرفانهكانكرإفيبغضت
اللهقالكذلكاليهأوسحمهةلطعلىلعبادهثرعهاالتى

ضاالخنيريدضاالفهدىووجدكوىحمافالمجدكألمتعالى

وجلعقاللهفهداكوثرائعهواالسالمااليماناصبيل
والالكضابماتدرىماكنتتعالىقولهكذلك

االيمانشراغوالالقرآنماتدرىماكنى9يريدااليمان
علىماتواالذيئهالنآبااالقرارهوالذىاليمان01يردولم

وقالجغنةبنوممنوهثاكاقدساواليتالشاموناحيةالمقدسة

عبيدأبوقالهقدسةهواضعنفيحلىيحجوناخمهمهعناهالجوهرى
قالالصاتبنلدسوحديثىوجملةالعربضدكلكعاب

معىالذىهثلمعكالذىلعلوسلمعايهاللةصسلىالدةللرص
انلطحكةفيهيريدكعابالقمانمجلةفالمعكالذىومافتثال
يقولنسخةوفى1
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ولمججونويؤمنوذبهتعالىاللهرفونياكانووالثركركةا

موتقرتعالىاليهحهابونسدونهمنوتخذونآلهةله
وشحالنونعواقبهولمجذرونالظلموشوفونمنهدكرواخاف

اطبضةلملكالمطلعدوقالنظامأخدوالعلىنبغىأذالعلى
يسذلهلممنهكيففعجبهلىذهبتابلفقالحاجتهسألهحين

اوكمافالمهيمنعالبيشنلهذاانفقالالبيتعناالنصراف
نالصمجيفبهويؤمنونتعالىباللهيقرونكانوافهؤال

أحدلىاليخقوهذابهيؤمنالوحىلفيرللالطيص
تدرىماكنتقولهفىتعالىأللهادصانعليههتيأوال

االيمانشراغااليمانانااليمانوالالكتابما
دينووكانافاطديثهذاومعنىأعدأبوقالأ
جهلأبوالهؤالءوقومهالسالمعليهماواسمعيلابراهم

فئابراهمكأحيتعالىاللهالنالكفارمنوعره
انهلنوحوقالرجمغفورفانكعصافىومنمنيفانهتبعنى
دينهغيرعلىلماكانابنهيعنىأهلكمنليس
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التىالثراغمنأيضافذاكافرفيابنعيهتزولمجهوأما
ياالطالقوتحسنبالضحريماالشياءقجحوانماهايعالكات
تعالىاللهيحرمأنلقينشاكاتزويجهفيوليىخاليلوال
بهمايلحقالوحىكليهمزلأنوفيالكافرينانكاحعليه
تعالىياللهكفرا

اللهرسولانكمروقالوامتناقضاتحديحانقالوا
أولهيدرىالالمطرمثلأمتىملقالوسلمعاياللهصنلى
يباكسوسيعوديباغيبدااالسالمانرويخمثمأمآخرهخير

وهذاقالوافيهبعثىالذىالقرنأكأخيرقالوانه

واختالفتناقض

تناقضذلكفىليسانهنقولونحنعدابوقالا

وصيعوديبااضباالسالمانقولهارادالنهاختالفوال

قليلالزمانفىآخروهمقليلداحيناالسالمأهلانيباكي
اىعنممروبنمعاويةرواهمالهذايشهدومماخيارانهماال

رسولانرويمبنوةاوصيىعناالوزافعناسحاق
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ذلكوبينوآخرهاأولهاأمتىخيارقالوسامعليهاللهصلىالله
جاتوقدالوسطوالثبجمنهولستمنكليساعوجثبج

منهمالمتمسكفقالماناكدبهوآخرانهمنهاآثارهذافى
فيهبهرآخرحديثومنهاالجرلى4كالقابضباليومئذ

شلانهآخرحديثوفىبدريومئذكشهيدمنهمالعثحهيدان
مواماسنتىمنالناسأماتمالمجيونالذيئفقالالغرياءعن

محابلىانفىنشكفلسنافيهبعثتالذىالقرنامتىيرفوله

للناسمنالحداليكونوانهمانالىفىآخريكونكنخير

اليدرىراامثلامتيمثلقالوانماأوؤهالذىالفضلثل
أدرىمايقالمحابهكمامنلهمالتقرببعلىآخرهأمخيراوا

انلثاالافضلووبههمؤخرهاماحسنالثوبهذاأوجه
المرأةهذهاوجهأدرىمأتقولصمنهالتقريبأردت

البسلماانهااليكداإلتهاابخثاحهسناأاااطهسضرااليهماحسن العسلكانواذاقاكوالبدجم
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خيراأولهفيكوناللؤفيفىناالاخعالفيخعلفولمرقفى
علىفضليرالوجمنجاليكونربتقالولكنهآخرهمن
5آخر

اللهرسولعنرويتمقالوامتنافضانحديأنقالوا
واوالتخايرمتىبئنسيوعلىالتفضلوفىقالانهوسامضليهاللهصلى
وأنالخروالولدآمسيداناقالانهرويمثماالنبيابين
اختالفوهذاقالواظروالاالرضعنهتنشقمناول

قضوشا

اخعالفهضاليسانهقولونحنأبوحمدقال

الثاغالنهالقيامةيومسيدولدآمأزادأنهوانماتأقضوال
تنشقمناولوهووالحوضالحدلواءولهوالشهيدذةيو

طربفيونسفىقضلوفىالبقولهواراداالرضعنه

ولستإشموعنهاللهرضىأىجمرقولكذلكالتواضع
ابراهممئلاالنبياءمنغيرهدونالنهيونسوخصنحيرم

وسقااوفاالجذعجدوهونالمسغاءالوطب1
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يريدقإذاكضتنأجمحيوسلممعلياللهصلىوعيىصىومى
وفدفوقههوكنهكىبميفيونسعلىأفضلانأحبال

مجنكصاجالحوتوالربكيمإرطفاتعالىاللهكال
وفىاالنلياءمنغالمرهصبركمبرلهلميكنيونساناراد

وسلمعليهاللهلىاللهرسولانعلىمإدلكلةاالهأله
انلىودلكمثلهيهناللهيقولتعالىاللهالنمنهافضل

عاريقعليهقضاوفىالبقولهارادوسلمعليهاللهصلىالني
اكثرفلعلةلالعهفىعليهقضلوفىاليريدانولمجوؤالتواضع

وليىنحةمنهاأعظمفانهواالمتحاناللموىفىوالمنىعال
من9القيايوموسامعليهاللهعلىنبيناتعالىاللهأعمامحاما
تجفضيلبلبعملهوالرسلاالنبياءجميععلىوالفضلددفىالى
بعثهمحنةاالكاسهلأمتهكذالشالهواختصاصهاياهتعالىالله

واالغاللراإلضعنهاووضع1السهلةبلطنيفيةالجهاتعالىالله
خيرصذاخوممطنرائضمفياسراذلبنىعلىكانتالتى

هحةالىنسخةوفي1
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تعالىاللهضلللناساخرجتأمة

كملىالنبىعنحتمرووافامعنافضانحديثانفالوا
معقالقلبهفىكانمنالجنهيدخلالقالانهوسلمعليهالله
صقالهقلبهفىكاتسنالناريدخلوالبهركلخردلمنحبة

ظاداللهاالالهالفالمنيمرثمايمانمنخردامنجة
مناللهعنداغوالئرنوالزناسرقوانزناوانالجنة
ىاختالفوهذافالوامنبهرخردلىمنجةمثقال

لمألفاصناهمايرانهنقولونحندابوقاله

كانمنيمليىجمريدالحبمنحرجضجمالمحثصذا
النارواليدخلانايماتمنخردلمنحبةمثقالقلبهفى

خليدأنمنبهرخردلمنحبةمثقالقلبهفىكانمن

اللةانازفاذالفيرهوالتكونتعالىللهالكبرياءألنالجنة

بعدذلكيفعلتعالىواللهالجنةيدخلانحكمهيكنلمتعالى

خيرةرأيتهادارفىتولكمالولمنهذاومثليشاءما

الانأمثالهاوحمحكهاقىيديرامالدارهذافىينظال
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زلهالباررهذاوقوللثينزلوهاانلمجوزوقداءاالصزلها

يترلوهأنلمجوزوقداالحراريخزا4انحكمهليستريدحر

ركأالنهجهغعليهصتالدهيصاممنقولهكذلك
والراضبويسرهبرخصتهيعحلولمكدقتهوتعالىاللههديةعن

انللعقوبةمستحقوكالهماالعزمعناغبكاكخصةالىعن
متعمدامؤمنايقتلومنقولهكذلكلوعقالله4عا

يشاءمايفعلتعالىواللهبذلكيجزيهانحكمهأىنماؤفجز
ثوابامملعلىتعالىاللهوعدهمنهريرةالىحديثفىوهو

وحدثنىبالخيار4عقابالمحهودمملعلىأوعدهومنلهمنجزهفهو

سمعتفالانسبنقريشناقالاشهيدىاابراهيمنجهاسحاق
اللهيدىبينفاقامالقيامةيومبىيؤقىيقولعبيدبنممرش

قلتهاشتالنارفاقولفىالقاللانقاتلملىمولوجلص

فجزاوهمتعبدامؤمنايقتلومنلةاالهذهتاثمبارب

انارأبمنىاصغراليتومافىلهفقاتفيهاخالداججنم
ويغفربهيشركيغفرأنالاللهانقالتقدفافىلكفال
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اغفراناشاءالافىعلمتايئمنيشاءلمنذلكدونما

اشيألىيرداناستطاعفافالله
فالرنجاانلتمرفالواالقرآتألمهحديثفالوا

اللهصفقالعلىالمفىاذرونىثمفأحرقوفىمتأنااذالبفيه
معناهاهناوكالمامماحملثلهفالثماللهنجمعهذلكوافف
ركااوهذافالولهاللهفغفرياربنحافئكفالمافعلتعلى

القرآنءوبفلكللكافراليغفروالله

أفؤتجمعنىإيهاللهاضلفىنقولونحنأبوحمدقالد
فىتعالىاللهقولومنهواحفلتهااكذضلمتكذتقولالله

جلراهذوبىراليفوتلى1واليذمىبىراليضلكتاب

فظنصفافمنصفةجهلانهااللهلفخيبهمقرباللهمؤمن

اللهفغفرتعالىاللهيفوتانهالريمفىودرىأحرقاذاانه
بهذدالصفةجهلهعذابهمنوبمخافتهتأنيبهبمعرفتهلهتعالى

المسلحينمنقومتعالىاللهصفاتفىطتقلوقدصفاتهمن
خهوترلمريعهاى1

الحدبثختثصناوبل01
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بهمأعلمهومنالىأمورهمألترجأأبلبالناريمطهموال
وبنياتهي

الماعليهقالانهروجمقالواالقرآنيبطلىحديثقالوا
يقولتعالىواللهفقدكفر2الثارنحافةصاتاطقلكقىمن

وهذاصيئايمعنكميهنكرعنهتنهوناتجتنبواكبافىان
توونترشموابهفرهالصغائربهيفمنفهونجاذكانان
الجنةوهوفىمؤمنفهواللهاالإلهالقالاذاقسومنزفى

وتناقفاختالفهذاوفىالحياتشلطبتركنحرونبمثم
اختالفثاليصانهولنةومخندمحيأبوقالأ

ذلكانوألياتاطقتللتركالقصديكنولمشناقضوال

وانمااممفرالىلالربهيخرجالذنوبمنعظياجمهـوضا
أمورمناأصهذاوكانالثارخشيةيههاأنالعغل

افرئلاذاالجانبثارتطلبالجنانيقولونوكانواالجاهلية

انفأعلمهمولدهقتلتوربمابخبلاتجهاوربماقاتلهقتلت
أليغفرلهى1دأليمنىنسخةوفى3نسخقخشيةوفي2تؤخرى11
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صدقمنوقالباطلهذااثوسلمعليهاللهصلىاللهرسول
عندناكفروالنهبطمنبهاطنابمافقدكفريريدجهذا

برسلهاوتعالىبالمهكالكفرباالصلالكفراحدهماصنفان
منالذىاالححلووهذابالبعىاوأكتبهبهتهمااو

يرثهلممانتفاننالمسلهجماةعنخرجفقدمنهبثكفر
منبفرعالكفرحرواالعليهيصلوأ3سلماإذوقرابة
الخفينعلىللمسحرنواالبانقدركالكفرتأوإلعلىالفروع
يخرفيالوهذاهذاواشباهالثالثالطالقايقاعوترك

الانهكماكاشمنهربثىءلمنكفواليقالاالصالمعنبه
مؤمنيقالوالللمنافقآمق

والقرآنوالخبروالعيانالنظريكذبهحديصاقالو

علىهذامنبرىقالوسلمهعيتعالىاللهصلىالنبىانرويمقالوا
ياضمنروضةومنبرىقبرىبينومانةازعمنزعة

المأوئجنةعدهاالمنمهىسدرةيقولوجلعيواللهالجنة

المسالينمننسخةوفى2بهأنبأناخانسخةوفي1
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للمعقينأعدتاالرضواسواتاضهاعيوجنةلىتاويقول

وهذاقالواالسابعةماءالىفىالجنةانحديثغيرفىوروتجم
وتافضاخالف

والاختالفههناليسانهنقولوصمكنأبوحمدفاألم

رياضمنروصفةومنبرىقبرىمابينبقولهيردلمفانهشاقض

الموضعهذافىالصالةانارادانماوروضةبعينهذلكانالجنة
هذاهوعلىمنهاومنبرىفهوقطعةالجضةالىيؤدىفيهوالذكر

باب1انماهوالماءاىالىالمشرعةوالزعقبابالجنةؤعمنترعة

المفضلبنبشرنافالاظطابأبوابوعدوحدشناقالالجنةالى

فالارىنداالضالدبئأيوبعنرةخشمولىاللهعبدربننافال

عليهاللهصلىاللهعلينارسولخرجنصارىاالاللهعبدبربنطفال

للهايارسوللجنةاباضروأينالجحقفالواياضررتعوافىافقالوسلم
عائدالمريضحديثآخرأكمافايفىوهذالذكرلمجالمىفال

قولومنهنحرفقهاحدواالطرقالخارفوالجنةنحارفعلى

هواغااىبدهويريدنسخهوفى1
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اىالنعمنحرفةمثلعلىكتكمعنهاللهرضىالخطاببئممر
طريقفكانهالجنةالىتؤدىقالمريضعيادانأرادوانماقهاطر

منهافهىالجنةرياضالىتؤدىالذكرلسمجاكذلكالبها
السيوفيعنىالبارقةتحتالجنةياسربنممارقولكذلك

الجنةالىيؤدىالجهادانيريدالعيوفظاللتحتوالجنة

ومنبرهقبرهمابينانالىقوميذهبوفدتحتالجنةنف
قىعمنترعةحذاءمنبرهوانالجنةرياضعنروضةحذاء
السماهفىذيكحذاءاالرضفىكانااذالجنةمننجعالماالجنة

اعلمثهواعندىأصنواالول
صلىالنبىعنرويتمفالوامتنافضانحديثانقالواثا

أبايكرانقموروشقمناالئمةطالانهوسمعليهتعالىالله
ساعدةفيسقيفةيوماالنصعارعلىبفلكاحتجالصديق

لوكانموتهعندقالانهعنهاللهرضىممرعنروتمثج
ليسوصالمالشكفيهماتخالجنىحياحذيفةأبىمولىسالم
واالذصارمنأةالصمولىهووانماحذيفةاللىمولى
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3االمامةنجعغبحلفحذيفةابىالىونععممبوربته1اعتقته

3اتحتجوأنكنمأللقريثمولىنصارولوكاناالالىلموتصلح
ياخالوقضاتأوملىااوقاأنصمنومنهمالقوممولىبان

ولالةهذافىاليسانهنقولونحنحمدأبوقالكا

حماسالملوكانرقاللوتأقفمأيهونكانوانماتناقض

ماقولهفاماجمرهتأفىأوعليكمتونيتهفىالشكتخالجنىما
بعمريظغجمفاليهغيرماذهبوافقدلمجتمليخهالبثمكتخالجنهما

رسولشهدلهموالذينالمهاجرينخيارفىقفانهعنهاللهرضى
االصولمجعلمنهمفاليختاربالجنةوسمعليهتعالىاللهصلىالله

عنهاللهضىرعليهمسالماتوليتهفىالشكواليحخابىينهمثمورى
االصجعلممرلماولكنالرأىفىوضعفالقولمنخطأاهذ

يختارواانالىبهاقوممنللصالةارتادهؤالءبينشورى

أنابنهاللهعبدوأصثالثااالختيارفى3إوأمنهماالمام
الشكفيماتخالجنىحيالوكانفقالفذبهرسمالمابذلكهميأص

لحديثاثرأهلهعانتيااى3ظالفةنسخقاو2وركطونسخةوقى9
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القيسعبدبنىشاعيلوكانفقالالعبدىالجارودودبهر

ذلكمثلأسافىأرادانهعلىدليللقدمتهوفولهلقدمتهيحيا

هفأعيللروكبأصهيبعلىاجمعثممبللصالةتقديمهمن
منهمءرجلاختيارعلىالقومشفقانالىبالصالة

يتمرفالواواظبرالنظربهذجمحديثقالوا

بينمنتطلعالشمىانقالانهلمموعليهاللهصلىالنيعن
قروناللهئصيطانلممفيقالوالطاوعهاتصلوافالشيطانفرفى

تجرىاتصاالوضمثلممطالتىالشمسجعثحمةط11تبلغ
ابنمنرىالشيطانانممونفئهنمامعوأكمقرنيهبين
وهوثىطمنألطفاطالهذهفىنهوالدممجرىادم
فىالصالةتركعلةوجعلمشىمنكلأعظماطالتلكفي

للهالمصلعلىوماقرنيهبينمناطلوالشمسخطوفت
مماهذافىوماالشيطانقرنىبينالشمىجرتاذاتعالى

تعالىللهالصالةمنلنع

فتحوهوالعقفىاالبغداريةفي1
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الحديىلهذاانكارهماننقولونحاأبوحدقالكال
وبانوالجنالشياطينبخلقاليؤمنونانهماجلمنكانان
فتتمثلحالالىحمالمنتتحولانكمبهافيجحلتعالىالله

الفىةوصشابصورةفىةوصشيخصورةفىةص

الىتحملةوعصجالقمثالفىةوصمثالممبفىةوصصنار

فهؤالءالدممجرىومرخبرىالقلبالىتصلةوصالماء
اللهصلىاللهرسولعناالخبارعليهاطأتوبمألدوبالقرآنممذبون

واالممالمتقدمةتعالىاللهكتبالمتقدمينواالنجياءوسمعليه
يقعدوقالشياطينانثتكتابهأخبرناقدتعالىاللهالنالخالية

تعالىاللهواخبرنابالنجوميرمونوانهممقاطدلدخعاءالىمن

فليبيهننهموالصوالمنينهموالضلنهمفالانهالشيطانجمن
اليظهرلناوهواللهخاقفليغيرننهموالصاالتعامذانا

بالسلطانالقلوبالىيصلانهأللواالشيابهذهنايأصيفكيف
اللهقالوفيكماوفيفيبفللشموسوسلهتعالىاللهجعلهالذى

شيخصحورةفىةصرئىانهاطديثفىروىوكماوصجل
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وقدسمىجانصورهفىةوعصضفدعصمورةفيةوعيىفي
رجالكانوانهتعالىفقالرجاالسمانارجاالكماالجنلىتعاالله

الهيناطورفىوقالالجنمنبرجاليعوذوناالنسمن

ابئانعلىذلكفدكوالجانقبلهمانسيهنالم
1بالتدميةالوطءوالطمثاالنسيطمثتطمثكما

نردأنالكضابهذافىنردلمونحنعدأبوفال
كانوانماورسلهوجلعقاللهياتبابينالمكذوالنادقةاكعلى

واالختالفالتناقضاطدبعاحأادعىمنعلىالردضمناغس

رهناؤانكانالمسلمينالىالمنقسبين3منالمعنىواستحالة

المعنىركوالنهوهمهفىاليقومراالنهاطديثلهذا

نريهفنحنشيطانقرفىالنتطلعالشمىانأجلقصالصالة
واليمتنععندهولمجسنتعالىللهاباذنلهوهمهيتصورفىحتىالمعنى

الوقتالنهالشصطلوعمعالصالةنابتركأصوانماظرهعلى
وقدللشمسفيهيسجدونالشمىعبدةفيهكانتالذى

ادىكليان2االبمروطءفيهوالىباضافيأى1
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والسجودلهاالشمسعبادةلتالسالفةاالبممنصجكثير
انسبأكنبأطفىعلينأوتعالىتباوكاللهماقمىذلكفن

لمججدونثاوقوصوجدتهاافىالسالمعليهلعليمانقالالهدهد

فىوكانلهمطأكلالشيطانلهموزيئاللهدونمنللشصى
االالهةونهاويسنهاويعظيالعثسمسيحبدونقومالعرب
االعشىقأل

قريبامنهااالالهة4ثلانفتلتحتىادبهرالرهبفام
موسىأتذروأالقراءبعضوكانالشمسيعنى

ويذركيرتدبموإلهتكويذركاالرضفىليفسدواوقومه

وسلمعاياللهصلىاللهرسوللناكرهفتعبدالتيصىوالشه
للشمسالشمىعبدةفيهيسجدالذىتالوقفىنصلأن

فىالوقتذلكفىابليسانأوحيفئذالشياطينانواعلمنا

للشمسبسجودهملهيسجدوننمالشمسمطلعجهة

البقرترونمنأنفبمتصوروافىمابالقرنيردوأويؤمونه
قرنانوللرأسالرأسحرفههناالقرنوانماالشاءوقرون
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ذلكفىيطلعالذيالقرنأرىوالوجانبانحرفانأى
باسمالثئربالهتسيموضعهكماباسماالقرناييىالموضع
صوتهيريدونعقيرتهرغفيقولونسبباأوموصنمعالههاكان
لمنفقيلاأجلىمنعتغاثوافعهافىرجلهحتؤطرجالالن

العربميفىكالمهذاكثيرومثلعقيرتهرغكعوتهرغ
بهاليريدالشيطاننيطلهمنامنالمعثرقفىقودهكذاصا

ههنامنيريدوانماالقرقرونمنالساخوالىاييق4

ذىفىولمنبهبنوهبوكانالشيطانرأسيطلع
االمححدروسواسمهاالسماكندريةأهلمنرجلانهالقرنين

بقرنيهافىأخذحتىالشصسمندناانهفيهرأىخلماحلموانهكان
وأرادالقرنينذافسموهقومهعلىرؤياهفقصبهاوضشرقها

الشعرخصلأيضاوالقرونطهااأخذانهبقرنيهابأخطه

انهميرادالقرونذاتللرومقيلولذلكقرنخصلةكل

الشيطانانيعلمناأنوبسلمعليهاللهفارادصلىالشعوريطؤلون
حمائللهاعبدتهاسجودوعضدالشمسطلوعوفتفى
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فىنصلىالأننافاصرأسهقبلمنتحرىفالشمسالشمس
وللشيطانللشمىويصلونهؤالءفيهيكفرالذىالوقتهذا

بهأخبرتكوالذىاالماعلمنامنهنعلمالعنامغيبأصوهذا
يأتولمأعلمواللهالشناعةعنويباعدهالتأويللمجتعلهشئ
الىعنهمالغائبدهملىاالوأشباههبهذاالتكذيصآهل

ومنأنفسممنيعرفونماعلىاالشياءموعنداطاضر

الرؤحايخينفىالخثثذوىحمواستعمالهموالمؤاتاطيوان
االرضفىوأقدامهاالرشعلىكواهلهابمالبهةحمعوافاذا

وقالواكيفماشاهدؤالخالفتهذلكمناستوحشواالسفلى

قهافىوماواالرضينابينوماالسمواتهؤالءجثثكرق

للعظمةهذهلهخلقفيكونكيهـأثرالذلكىفىأنغيرمن

بانحمعواوانجاواقدامولهاكواهلأرواحامجونكيف

صورةفيوسمعليهاللهصلىالنبىافىةصالسالمعليهجبريل
شابصورةفىةوصالكليدحيةصمورةفىةوصابىأعى
يخولفالواكيفوالمربالمشرقمابينيجناحيسدةوم
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ةالصغروعصغايةفىةصيكونكيفصورةالىورةمن

اضهواعيجثتهوالجسمهفىيزادأنغيرمنالىكبرغايةفى

الشيطانبانصعوااواذكانكذلكمااالالنهمااليعايخون
منقالواوسفنسلهسيوسحتىآمابئقلبالىصل

لمجرىحفجسمفىروحانيجتصعوصلطيدخلأيئ
الالدممجري

نهرأوبماعنهيمنهابمااتحهرواولوأبوحمدقال
االرضمياهيفجرأنعلىرقدالذىانلعلحواوعسجلقاللهرفد

ماليهتافضىفهىوماعليهااالرضاآفامنذخلقالبترالىكها

أودجلةمثلمنهاهرولوجعلمنهيخاتصىأوفيهيزيالأنغير

رىوالائنالمدمنألرضاوجهماعلىالىسبيلأوالنيلالفرات

هوهلكاالشئظهرهاعلىيبقلمشبهراوالخراباراتواله

هذهلمجرلثأنقدرالذىوانأجمرواماعلىقدرالذى
حماوانهارهاهاوأطوادهاولمجاراكثافغاعظعلىاالرض

الىنممنجبلينتقلوحتىالمياهتغيضحتىلكلالجباتتصدع
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معالعينانسانوسعالذىسوانلماقدرلطفالذىونم

الحجمرأىحتىعظمهعلىالفلكنصفاألدراكوضعفهصغره
منخرقوتجابينهماوماالمغربمن4ورفالمشرقمن

اذنهشحمةملكامابينخلقهوالذىعامخمممائةمسيرةالجو

فعصمابمنزلةاالابمرمافهلعامئةخممطمسيرةعاتقهالى

الخالقينأحسناللهيرضتعالىلممابمنزلةاالمارأىوهل

لىالنبىعنرويتمقالوامتناقضانحديثمانقالوا

15أبويكونحتىالفطرةعلىيولدصولودوسلمكلعليهالله
منوالسعيدأمهبطنفىشقىمنالعثقىرويمثموينصرانهادنهيهو

بهااوجلعاللهبعثانعقدتاذاالنطفةوأنأمهبطنسعدفى

ظهرعلىمسحوانهأوسعيدوشقىورزقهأجلهملكايكتب
فقالأخرئوقبضبرتهماالجنةالىفقالضةؤفقبضادم
بينفرواختالفتأقىوهذافالواأبالىوالالنارالى

ثباتاوأهلالقدرأهلبهواحتجالمسلمين
والتناقضههناليسانهنقولونحنعدأبولظ
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فارفتمامامعناهالمعتزلةوركأودوصتعالىاللهبنعمةاختالف

مهناوالفطرةاطديصلهذااالاالختالفيهالمانالمثبتة
السمواتفاطرللهدأتعالىفولهومنهواالنشاءاالبتداء

فطرالناسالتىللهفطرقاقولهأكذلكمامبمداىاألرضوا

مولودلك4اووأرادعليهاالناسجبلىجبلةيريدعلبها

بأصافىعلبهمأخذهالذىالميثاقاخذةالفطىعلىيولد

اواجدفلستبلافالوبربمألسىأقسمعلىهدهموأشآبائهم
اسمهبغيرسماهوانومدبراصعانلهباثمقروهواالاحدا

اوصافتهبغيروصعفهأونصهعندنهإيقربهدونهشصيأأوءبد

تهمسأولفنالىتعاللهفالرا3علواعنهتعالىمااليهاصماف
دالهذلكعلىالماافىمولودكلاللهلعقولنخلغمن

فىوجرتالخاقولأفىوفعتالتىنيفيةاطوواالفرار

تجاركاللهيقولوسلماففيهصلىاللهرسصولفالعقولافطر
عنالشياطنفاجعالحهمحنفاءجمعاعبادىخلقتافىوتعالى

ونهملىثاىابناالمجوسكاويمدابناءهميهىيهؤداثمتنهمد
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االتريثواباوعليهحكمبهعتااالقراراالولوليعذلك
محومفهوأبويهبينكانماالمشركيناطفالمنالطفلان
الىعنؤحئمماتانعاييملىبديتهماالعليه

انعليهويصلىمالىكهبدينعليهفيحكمالمسلمينمنمالك
أهلمابينرقوفيهتعالىاللهعماذالوراءومنمات
أهلعندالفطرةأناطديثهذافىاالثباتوأهلاوقدر

أهلعندوالفطرةالحديثانعندهمفتناقضاالسالمالقدر
ولماطديثانفاتفقفطرواحينعلبهمأخذالذىالعهدثاتاال

موضعمنهماواحدلكلوصاريخعلفا

النبىعنرويمفالوافىأولهآيفسلحديثافالو
يغمسفالمنامهمناحدآفاماذافالانهوسلمعليهاللهصلى
يدهباتتأيناليدرىفانهثالثايغسلهاحتىاالناءفىيد

يدهباتصأيناليدرىفانهقولهلوالفئاطديثوهذافالوا

وحيثبدنهباتحيثباتتيدهاندرىاالوفدأحدمناوما
يكونأناالموروأشدأعضاثهوسائروأصهواذنهرلجهباتت
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لماهظتهفىفرجهسإلرولوأن4ئوفىبهافرجهس

اليؤاخذواللهوهواليعلميمممهبانمجعفطيارتهذلكنقض
ريخهنيطتقؤنومه1يهجرتدتلئمافانوناليعلهجماافاس

زاننومهـفىنافعمهعندوهوجارهأةاصعلىولمجتلمويفترى
فىواالديخاأءمفىمؤاخذاذإثمنبمثئاليكونثم

االحرةاءم

صيأعامالنظارهذاانولونحنحمدأبوفال
ذهبواقدالفصأهفمنهيراانعلماماأشياءعنهوغابى

بهذايقظةواالمنامفىالفرجمسمغيجبالوضوءأنالى
وانكناضأهـففرجهمسمناآلخروباطديىاطديث

قبهأصالذىوءالوانونرىذالخالىنذهبالمخن
وافجاعاتالحدثنحارجالفروجاليدألنغسلفرجهمس

2هماكاليدمنةهوكسلالنارانماناقامهستعندألوضوءكذلك

وأتينابالدالثلغيرموضعفىذلكبيناوقدالشووواالطخة

الدسومةمنأىبفتحعين2القاموسالفىجهذىاىالجيمبفم1

الحدبتافغنأوبل11
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انتبيناليدينهوغلالفرجمسمنالوضوءؤإذاكاثظيأل

أنمنامهمنالمسقيقظأمىوسلمعلياللهصلىاللهرسول
يدهباتتأيناليدرىالفاالناءئدخاالأنقبليدهيشل

أنيأليقوليسدبرهأوجهفىبهامسمنامهفي4الهيقول

المنامقبلجاخكانانمنىبقيةأوبولفاطيدهيععيب
وخموانسدهالماءأصبهسيغسلهاأنتبلاالناخلهافىادافاذ

دبرهوعلىللواضعهذهعلىيدهقعقدالنائمالنبهذاالنائم
هذهمنشيأاذالمسفانهيقظانافأمااليشعروهو

فغسلهاقبلعليهيذهبولمبهعلماذىمنهيدهفاصحابالمواضع
يصاخأويأكلاواالناءفىيالخلهاأن

النبىانرويمفالواأولهآنجرهيفسدحديثفالواإ
النهااالبلاعطانفىالصالةعننهىوسلمعليهاللهصلى

البلا1طاناعفىالصالةعنويخهالشياطينمنخلقت

هومذمطاقاكماالمنىنجاسةيرىاللةرحمهانهالىاثعارفيه1

مصححهثعالىكتبهاللةثمارشجغةوأبىمالك
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منخلقتنهاوكمفلماالتعبدفىجافئينكووهو

االباانيعلموسامعليهاللهصلىالنبىانناعلهالثاطن
الخيلمنلواالبقرمنخلقصالبقراناالبلكمامنخلقت
الذبابمنوالذأباالسدمندواال

عليهاللهصلىالنبىاننقولونحنعدأبوفال
انلمجورالوانهالناتتاررهالبعيرانيعلمالنبىوئروسلى
انهاأعلمناوانماتاررخيطانانافةانوالجمتاولشيطانةمجون

الشياطينمنهظقتجفسمنخلقتاظلقةاصلفى

منخلقتانهاآخرحديصفىقولهذلكعلىويالللث

اليقالونوأحهاكماجوانبهامفيريدالشياطينأعنان
نساثامنولوكانتوجوانبهانواحياأىالسماءأحناننلمف

أومااصمالبهااوبتلونهاأونععلهامنخلقتفانهالقال
هذالشبه

فتقولالحوسقالىاالبلجنسامنتنسبربالهلفئولم

واصعبهاويزمموناالبلأنفروحوشةوابلحوشيةنافة
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فنتجتالناسنعمضربضقوانهاالحوشببالدنطالجنان
الخوفيبالدمن3رحاناجرترؤبةقالاطوشيةهذه

مناالصكفىمجونأنالمذهبهذاعلىلمجوزوقد

أعانمنفالاثولذأنضهاالجنالمنالجننمنتاج
أمجرمناالالينكرهشئوهذانواحجصامنأىالشياطين

وأدكتهعينهرأتهاااليؤمنولموالشياطإنأنفساالجن

لهمقالوالفالسفةنادقةاكمنقومغقدمنوهوحواسه
المسلمينعقدمنوليسيةالدهي

التروتجتالوابعضابعضيفسدحدثفالوا
منامةبالكلانلوالفالوسلمعليياللهصلىاللهرسول
وفألبهماكصسودمنهاكلاقتلواوممنباقتاالتألصلالم
منأحدبهارألييبربئرملوراءمنالجنبالدالحوش1
الحوشبالداالليعمارلصنبةلرؤوأنمثدالجنهنحىوفيلالناس

لساناالمترحشةاالبلمىوفيلتاإبلوالحوثحيةوالحوش

منالكثيرةهناسبوالمنمعانكعيرةعلىيثتالالرحى2الحرب
ححهمحقالهالمزدحمةاألبل
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صيطكأوألنهامصودالنهانماقتلهنهفتالواشيطانوداالم

أمةيببخونهاوليسأمةالخهابألكلجماعةعنعفوهمع
السالمعليهابهرويمثمقالواجبهتووالالقتلمنعلة
وقتلهابميفممببالمديخةيبقأحتىبالكلبقتلأعبم
عفاحهاالتيالعلةصاروقدفالواقتلهاذلمنمنعهأوالأمة
لهاءقتلهاالتىالعلةعنها

اللهخلقهجنىانكطنقولونحنعدأبوفال

وانملوالغموالبقرصدوااللمكالثاألبآمةالجوانمنتعالى
امةاطنكذلكامةالناساتهذاكماأشبهوماوالجراد

يطيرطائروالاالرضىفىدابةمنوماتعالىاللهقول

والعشاءالغداءطبفىيثلناانهايريدأمثالىمأممااللمجناجه
اللهاطبهمقدالجنكذللثالمهاللضوتوقيالرزق9وابغاءأ

رسليأيمألمواالنسالجنبامعشريقولاذتعالىكماضاطبنا
علىبالبقتلوسلمعليهاللهصلالنبىأصولوجم

اهـوهوالنسلفالالذروابعغاءالرزقوابتغاءبدنسخةفي1
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للناسمناخبالوفىأؤهاوقطغأمةالفنىحالكل
هابصيداالرقاقمامعوحرنعمهموحفظمنازلهمحراسةفى

معايقواللهمغذاءالالقفرزلةونااباالعيمنهيرافانص

ذلكوفىعإليمأمدكنطافكلوايقولتعالىبهاواللهاال
انيذكرعبيدةأبووقدكانلمفافعناخلقهاتعالىووانهديل

فقاتلاللصوععلبهمافوبخلهيبأحدهالوخفراسالرجلين
وجاءتبارزارأسهوتركفلفنخذواغئبحتىأحدهما

عينيهلمونثهثهتانتريدحولهلحامتالطيرخوشالغيربان

حتىعنهالترابشييزلفلممعهنكاممبذلكورأى
فنيفال11وأسلمهصعاجهفئقدذلكقبلومناستخرجه

الشاصيقولذلك

وهوضاربهيهعنهوينشورفيقهجارهعشه2يعرد

وذبنهمأهلهكلمحامانهمثلاطيوانمنلمثئوليس

تريداوعيالتاهوسقىفال2نصرتهكوقىخلهاى1

ابكعردكسمحهي
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الىمملالبعنواألخبازصىوالضربوالطرداليهاالساءةخ
ليستوبذكرهااالطالةوبهرهاحرةاكثهذفى

تكوناوالسباعأممنأمةيمونانمنالىممالبتخدو
وهط1اطنمنأمةبالكلعباكطابنقالالجنكمامنأمة

انفسالهافانااللقوافاطعايمعندجفاذافالجنضعنة
فالنااصحاتيقالالعينوالنفىبهاتصيبعيونالهاانيعنى

القردةالجنكمامسختمعبخالجانايضاوقالعيناىس
الحاألبكذلليهونانأيقمايبعدوالاسراثيلفيمن

فيهاولوانماوالعقولاضظروالقياسياتدركالأموروهذه

منهسعمنقالهممااووسلمعلاللهعلىالرسولفالهماالى
سماعاومنهبسماعاالمملهعلىيقضونالفانهموشاهده

المتقدممةخبراممتبمفصادقاوبخبرسمعهممن

البيمالسودالثلألبهغالجنمنحىالمهمالحاءبمر1

قالهواألنسالجننيخاقاوماوكالوضعفاوممالجنسفلةاو
القاموسفي
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و9تعلينايموليوالسنالفرائضأمورمنهووليس

أوالممسوخوالجناالسباعسمنالكليهونأنمنىنق
هووقالمنهااالسودرقتلاعصفانماالسباعمنكانتفان

بوالوأعقرهاأضرهامنهاالبهيماالسودالنشيطان
واسموأهاقعاافلهاهذاوهوخجميعهاالىمنهاسعيها

شيطانهووقالاسانوأكزهاالصيدمنوأبعدهاحراسة

ومامارداالشيطانوماهوشيطاتفالنأخبحهاكمايقالانهيريد

بذللشصبيهانهيرادعادذئباالوماهوعادابسدهواال

فانماالبممنممسوخانتاوكاالمنبالكلنتوانكا

هووالشيطانلضرهفاقتلوهشيطانهامتهااالسودانأراد

ماواالبهمنضعف11نوالشالضعفةهموالحنالجنمارد
اطبالكلانداللقولهنقضفيهفليسالمدينةفتلهكالب

وسلمعليهاللهصلىوقتهفىالمدينةالنبقتلهاتالصاالمممن

والجاننسخةوفي2اهاثموعيباىبالتحربك1
الشيطانهناضعف



969

للتاتدخلالوالمالبهةبهتهمعتعالىاللهوحىبهط
عليهاللهلىعاللهرسولعنروىكماورةوالطبفيه

يبةبنسامحدثىقالخداشبئضالدبنعدحدثىوسلم
النيعنهريرةابىعنمجاهدعناستقابىبنيونسق

اآيخعقالالمعليهجبريلليقالفالوسمعليهاللهصلى
سزلكباتعلىكانأنهاالالبارحةعليكالدخولمن

الكلىوكانفليضرجبهفربىبيمتكفىوكانتصاويرفيه

انهاكماعلىدليلوهذاتضدلهيمتختواطسينللحسنجروا
النبىفاعصحراافىايضايهرههاالبيوتفىبالكايهره

منهافيماقربمنهااوبالتخفيفبقتلهاوسلمعإاللهصد
الوحيومزلالمالتالةمهبطمنبعدكاهاسائىعنوأمسك

قهفوتنفدالثيابالنالضضدالسريرألىابوفالأ
فالانهكمروقالواأولهآخرهيفسدحديثقالوا

الكلبوأةالحدوابلغرالحرماوطلافىيقتلنسقافوخمس
معهاوخمسةهذمالحسةقالثافتلوافلولواقاوالفأرةواطية
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يجوزالفهذافواصقالنهائقتلأنفأماألتعبدفىذلكاز

االشياهذهمفثئعلىيجوزالوالهدىالفسقالن

واالنىالجنوكيرالياطينغيروالطيرخوالسوالهوام

والهدايةالفسقمضهميهونالذبن
الهوامانالمعتقداننقولونحنعدأبوفال

نحالفطاخةوالعصيانعدبهالمجوزالوالطعروادععبل

المتقدمةاللهكتبورسلهجاثهوأوعيجلاللهممتاب

تافقدإنهالسالمعليهساجاننبيهعنأخبرناقدتعالىاللهالن
ألعذبخهالغائبينمنأمكانالهدهدأرىالمالىفقالالطير
بعذرأىسينبسلطانأتإئأوأوالذلمجنهشديدآخذايا

ذنبعلىاالبعذبهأنلمجوزوالوتخقهلمةفىوحجةبين
يسمىأنصازومافسوفاصسمىتوالمعاصيوالذنوبومعصية

الهدهدعنلىتعطاللهحكلثمفاصقايسمىأنجازعاصيا
وجثتكبهتحطبمالمأحطتفقالسليانالىاعقذرأنبعد

منوأوتيتتملماكماصأةوجدتإفىيقينبنبأسبأمن
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سوتومهايسجدونوجدتهاطمتسقعيولهاشئكل

السبياعنفصدهمأممالهمالشيطاتلهموزيئاللهدونمن
يؤالخبءفرجحالذللهإصجدواالأنجمهتدونالم

لوكانوهذاوماتعنونتخنكونماويعلمرضواالسموات
لكانكالمااالطاءمنكالملوكانبلاطكاأقاويلمن

مماخهذاعلىاليجوزبهيفبينةوحجةبليغةوعظةحسنا
01ارلحلعنأيضاتعالىاللهىوقدومهتدوفاسقوعاص

أحمهاياوفالداودسليماثوورثفقالالسورةهذهفىءه

وفالالناسيظقتنطقكمانجعلهاالطيرمنفقعلمناالناس

جعلهااآليةانملأيهايانملةقالعتلالوادعلىأتواحتى

لمجمدهيبجاالشئمنوانالوأالناسيحطقتنطقكما

يروالطمعهأؤلىاجباياوقاتتبيحهمتفقهونالولكن
جىأى

اللهصلىنوحاانالتوراةفىوقرأتأعدأبوقالهأ
صعنعالتىيوماشتحكومالفلكأربعينبعدكانلماوسلمعليه
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وجهعلىالماءيبسصتىيرجسولمصخرجرابالةأرسلثم
أمسصحيننرجعتةبعدصةصالحامةوارسلاالرض

االرضوجهعنالماءقدقلانفعمزيتونورقةمنقارهاوفى
رجليهافيعنقهاوالخضابفىبالطوقلهاتعالىاللهفدعا

جلاللهانالتوراةفىأيضاوقرأتابوعدنالأ
النردوسشجرمنشثتماخلقهكلحينآلمقالوعق

شهاتأكليومفانكوالثعرالخيرعلمشجرةمنتأصوال
امأعقاطيةنتوكايموتمنصالالىشحولانكيريالوت
منهاولىءنطتمااانوتانالامجماللمرأةالبرففالتدواب

فاخذتوالشرالخيرتعلمانويهونانكاألالهةتنفتحكمااعين
ابصارهمافاقعحتبعلهامتوأطعتفاثمرنهامنللرأة

ثمإزارآطنعاهواالتينورقمنفوصاليانانانهعاصوعال
اثمفاختبأالنهار2توركحينالجنةفىتعالياللهوتسمعا
فىصموتلتسمعتامفقالفدعاجماالجنةيثصجرفىأتهواص
بهاهثكابسطيعنى12أفمالرجلكلمعقهنلعله9
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انكأراكومغفقالمنثافاختبأثياناعىورأيتنىالفردوس

انتلىعنهاكيضنالتىجرةثالتصطتألقدبانعي

جلاللهفقالأطحنىامحيةانالمرأةوقالتمتنىأالمرأة

بطناثطوعلىنةملصفانىهذانعلئاأجلمنللحيةقو

وولدهاالمرأةبينونكبيىوسأكىالترابطينوتأتمشين

أةهـللهوقالحبعقبهغينهآررنتانينومجويطأرأصكبمون

باأللماالوالدوتاررفيوإحبالكأوجاعكفاكثرانصوأما
صلىالموقالظياثمسلطايكونحتىبعلكالىوترديئ

9اطاجوتنبتاجلكمثتاالرضملعونةوصامعليهالله
الىتعودحىجبينكؤرسثىحبالشقاءمنهاوتأكلشوكوا
ابقىاذفأاجلمنالرابا

واختدعتأطغتاطيةانىافاقىابوءلىفالصا
أنلمجوزافاررقهاالترابوجعلخلقهاوءيئتعالىاللهفلعتها

خربالنهايةوفيالقاءوطفيكماالشوكالجيمنحنكفالحاج1
أضلتأى2احاجةواحدالشوكمن
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ثوحابمعصيتهالغرابكذلكوعاصيةفاصقةهذهتسى

ابكيسىانماانهالضظراهلويرىوسلمعليهاللهصلى
تثحاءمواولذلكبفالسالمعليهنوحعنبانالنهالبينإ

منواستخرجواترابواالغبالفراقنعيقهفىواوزصبه

وهذهمغربشاءوهذابةضنوىقذفتهوقالواربةالةاصم

هذاصالعقابيعنونبعدتكلأةجاأىضفربعقاء

ومبايفنهوسمعليهاللهصلىنوحالمفارقنهالغراباسممنمصق
بنعدحديثأيضالالدابومنحمداببىفال

ممأالصيأبزىبناطارثبناللهعبدعنالعوقيسنان

رصولمعشهدتاقاانهأبيهاعفمسلمبنترائطةأمه
ابضقلتإحمكمالىفقالحنيناوسلمعليهاللهصليالله
الغرابلفسقالغرابااسمهيهونانهسلمكانتفقال

الغرابالنالنرابمعنىضمدالىذهبمسلمافمنماهومعصيته

داالقيالوهواالستسالممغمأخوذمطيعوالمسامعاص
االلمويمرهاطممصناالسميحبالالمعايهوكانوالطاعة
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كناأنولواكاباهذافىالقولمنفدمناهاعلىبحالقب
صيةوالمهالطاعةتجوفيفىالمسلمونكلالذىالمذهبهذا

الخةاوفىالعربفىكاإموزماالمفأرةواوالغرابالحيةعلى
الخرخقالفالنعقافاهذهمناحدنسىكلانلنالجاز
خرجتاذاالرطبةفسقتيقالعليهموااليذااالصعلى
تعالىاللهقالفاسقفهوفيئعنخارجلىقرهاعن

عنخرجاىربهعنأصففسقنامنابليىكاناال
فتبثخرهامنالناسعلىتخرجفاطيتاعتهوربهأعص

رمهافيهوتيثرابهمفىومجرعئىوتالناكأبطعام
وتقرضهمأطفتفسدبححرهامنتخرجضاأيوالفأرةأ

مفشئوالبيتياليتأهلعاحأبالذبالةوتغرممشا
آعلىيقعوالغرابةرامنهاشاعظماالرضحثرات
ابناحرباتسميهولذلكمتلهحتئفينقره12الدبرالعير

وهنهالدابةقرحةمحركةالدجر2زدراءاوانحخةوفي1

الغاموكطفئالدبركاماألقىاألملسعلىهانصلإ
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والكلبالناسأطحمةاويخاظيرمممزعوداية

انيجوزقدهذدوكلالعاديةالسباعكذلكويجرحيعقر

علبهمبالمضارواعتراضهاالناسعلىوجهالىفواسقتسى
منشيأينسبواأنهملىقغاذالخرجهذاعنكانوافأيئ
أومعصيةطاعةالىهذه

اللهريمسولانفالوارويمالنظرحديثيكذبهقالوا
منأصولدىيمهونصندصودرعهتوفىوسمعلعهاللهصلى
والوالمؤثراسفئالمسلمينفىكانامااللهبحانفياسشعير

البالدوجبواغكلهموالخيروجلعياللهأكثروقدمقرض
بياضئمممانواقصىالبحريئاقصيالىافياقصىبينما

الرحمنوعبدالصحابةكعماناموالمحوهذاواطجازنجد
مدحةارادوفائمهوهذاكذبقالوافايئكالواوفالنوفالن

تمدحممذاوليىويالفقربالزهدوسمعليهقةاصلىابنبى
منالمئينسوقيومنالجيوشىلمجهزمنيجوعكيفارسل
ماللثودبهروغيرهاقذكمثلعليهاللهأفاءكاولهالبدن



1

عليهاللهصلىالنينحرلجابرظعنالزبيرأبىعنأنسابئ

ةهـاسواستاسبعةعنبدنةكلبدنةعحبعينبالحديبيةوسام
جمفبدنةستينالمشركونصدهالتىممرتهمكانالقضاء

اللمجدثمبالعاليةمتجاورةحوائطسبعوفمنيجوع

درعهيرهنحتىشعيرمنأصواعارصغهمنهذاخ

يستعظمماهذافىليسانهولونحنأبوعدفالعا
نفسهعلىيؤثروسلمكانعلميهاللهصلىافبىالنيهرمابل

والمساكينالفقراءوعلىابهامنالمحقينعلىويفرفهابامواله

يعطىوالسائاليردوالالمسلمينتنوبالتىالنواشبوفي

سلمةأملهوهمالتدرفوقدرهماواليضعاكصيراالاوجداذ
ولكنهاالفقالعلةامغالوجه3سأراكاللهيارسول

الفراسى3خصحمفىنسينهاامسبهااتيناالتىالدنانيرالسبعة
بخالهيالمدينهوفرىمتىماوراءالىتهامةارضاايخدهافوقيةالعا1

صللهعننهتغرلىسهومالذاكرمبهعسمن2فاموساالعوالىؤممأ
أبوهناخبعطهنبالجابالخمالخعم3وثرحهالقاموسقىلعارضكما

المهملةيالعحادانهالغايةفىوالصحبحكاالمعجمةبالضمادفهافىاالحهولى

الحديثمختلفتاهـلل21
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ابمفىتقولعنهااللهرضىعائشةفتوكااقسهاولمفبت

خبزالشعيرمنيثسبعولماالوثيرعلىأينممنباىعليه
ابيزثريكونانامايئاعصأحدمنهذاقولهاظووليس

والله3صفأللهوهذابعضمايشبعهعدهاليبقىعندمحتى

خصاصمةبهمولوكانأنفسهمكلونويؤفىقولوجلعى
يكرهكانالنهئرهمنوالالشعيرمنالتخاليبلخيهوناو

وهووالمجنهدينالصالحينمنذلككثيروقدكرهالثخافراط
وحدثنامبقبالواحراهمبالفضلاوالهموسلمعليهاللهصلى

المحبراناقالعبداللهبناللهعبيدابوعاصمانافاكأبواظطاب
الالمرذعفيالرحندعنالمدتىيزيدابىعنونصابن

ملىوعاءيخلقلمتعالىاللهانوسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال
بصفاتهشبيهوهذاالدمشقيةوفى2اللينالفرافالوطىاى1

قىيوجدولمقيةالمثفىينقطولموالخديويةالبغداديةفيعما3

ومحرزونهفيمحررفيهاوانماااللمهذاةوشتسىمنالخالصة

مصححهأعلمكتبهوالةأحدهماماهنافلعلهرونابن
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ابللشروثلثاللطعامثلثافاجعلواالبدفانكانبصنمنشرا
رةالمابوثاةالمثلالمؤمننمامثلاديناربئمالكفالقدووثلثاللريم

العلففىعى11اذتأكلالفةبرالعاففىطتايريدالتى

الجوالرصنممرقالبنوفدقيلالعلففبهاوالينجعقليالاال
كانانهيريدمنذكذااشبعلموانابهاصنعومافقالشئ
وهوعليهدخلجللىالحسنوقالالخاجةالهوبهالطعاميدع

اللهباسبحانقالشيأأشتفاطىأقدفقاليأكلكل
أوديناربنمالكوفالشيأيثتهىالحتىأحديأكلوهل
اللهمناستحييعتمصهاولقدحصاطفىرزقىانذتودغيوه
لماللهعبدبنيكروقالالخالءالىدخولىلكرةتعالى
لموحتى3بالكطةاطعفىاستبدلتحتىالعيشطعمأجد
يالىاكسلاآلمااللمآكلوحتييستخدمنىماصالىمنألبى

واصالحالطعاميتلهفمالمركبةاألدويةمننوعالجوارشن9ا
وخلوالجوعأى2العربلسانمافيعلىمعربةوالكمةالمعدة
واالحعتالءدإلبطنةإى3البطن
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بابىعنهالمحقالتاللهرضىعائشةوسمعليهاللهصلىفلمايكتهمنه
وخبزالحنطةخبزكلبخوقدكانالشعيرخبزمنيشبعلممن

للحالاواالولىللحالإمامنهالعثحبعاليبلغانهغيرالشعير
كاناذاانهوارادتالطعامين6اخسفذكرتاالخرى

لؤتدظمنهاليشبعاناحرئنغيره2خساستهكلمنهاليشبع
كراكيربصالءوصينابلدعوتشئتلوعنهاللهرضىممر

قيقبدتواصفذلمجت8بقتيةتالصلوعثتوقالواسنمة
افزاليصيركدمحتىشغنفىنجللببفتواصفنخل

أذهبتملقوميقولتعالىاللهسمعتولكنىواشباهههذا
الصال3خشانتهمنخقكللىنقى2أخشننسخةفى1

لثبواكالخردليهنيتخذصباغوالصنابككتابالشواككاء
أصاببركاذاالذىالبعرزورإلىكركركرةجمعكراوالكل
فيقالخفذىأوصدزكلكالقرصةجسمهعنلحةناواألرض
ارهااحخيريدواشعمةاللعنكراكرأجهلعرماحديثومنهالنهاية
الفئانثىالفتمة4ااألبلمنمايؤكلأطايبمنفانهاجملال

وهوودكاى5المعصباحهنهاممثتخالفالمسنوهوالدوابمنن

والشحاالجيمدعم
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عذابتجرونفاليومبهاواستمتعغالدنياحياجممفىطيباج
مالفبهالمجحرهالتاراتالموسالبخيلعلىأقىوقدالهون

أنوالىيقترضيهانالىفيحعاجوالديونواألثاثالضيعةوله
مواصعأللهعنضلولدرهملهيبقىالبمنفكيفيرهن

ابةمنيساراواهلالمسلمونيعلمكيفزادونوائبه
البهمذلكوفتهفى1والينشطئعلمهموهوالالطامالىجتهبحا
للرجلونرىالناسمنواشباهنااقسنافىبعينهنجدهذاوقد

الىوالاطهالىاولولدهالىفيهينشطفالالشئالىلمجتاج

هغرنمااولبععداوالغربمنيعشقرض33لحلقاجارمويبيع
الطعامييعونكانواعصرهفىيهوداالنيهودىعددرعه

ابهروهالذىاراالحتعنلنهيهيبيعونهالمسلمونوأيكن
3اقرفةبعضريوحتىمنهالتعجبروااحتىهذامن

منالنفياىبالكسر2ينبسوفيمابعدهنانسخةفي1

الدهشقيةوقىالدفيعنالخارجوهومارقجمعبفتحتيق3أمواله

هعحححهكعبهكلمأواللةتحريفولعلالممفهةبعضوالخديرلة
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اجلهمنبالكذبئىاال

صلىالنبىعنرويمقالواالقياسيبطلهحديىقالوا
وانقومبينضىانالعاصبنمرواصانهوسلمعليهالله
اقضلهفقالحاضروانتاللهباريعسولأقفئلهقالممرا
حسنةفلثاخطأتوانحسناتعثرفلكاصبصفانلينهم

وتعالىتباركاللهيجوزالالخكموهذاقالواواحله
هواالجسهادممرومنالصوابيوافقالذىاالجنهادانوذلك

يجنهدانعليهانمايصيبانعليهوليسالخطأيوانقالذى
والعنايةوالقثحدالعملمنالصوابموافقةفىولييناله
معنىفبأىالخطأموافضهفىمثلهينالهمااالالمشقةواحتمال
عثراخراالوفىحسنةاالجتهاديئاحدفىتىيط

موافقةاالجنهادءاننقولونحنعداوقالا
علىهذاولوكاناظطأموافقةمعكاالجتهادليىالصبرابا

سواوالمسلمونوالمجوسوالنصارىالبهودكانسساما

فأدنهنموانفسنهموآراعاجتهدوااذاسواءالختلفةراءاواهل
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الخطعلىنحالفبهموانالحقعلىانهمعقوالم

اجنهادكلوراءمناننقولولكناعدأبوأفال
ضعههذامووالجسيطولهذاكالموفىتعالىاللهقتوفيئامص
باالجتهادهماوأصلهصنمالةبغاءفىرسولينوجهرجالانولو

حدهماحمسيناهافقىاوجدانابالثوهمووعدطلبهاالجدفىو

ومقىخألناورجعليلهواصهرنفسهوأتعبطلبهافىفرسخا
احقهما3يكلمواجداورجعاؤافرسخااآلخر
احتملاآلخرقدالواجدوانكاناطباءواعلىالعطية13لباجق

اذابهمافكيفاآلخراحتملههااكثروالعناءالمسقةمن

وجلعقاللهويفضلاالممالفىالناسيسهوىوقداسعويا

8فبلهلهوالحقعليهالحدالديئفانهيثاءمن

عليهالمسبحاناالنجيلفىوقرأتأأبوحمدقالأ
الصوابانوألبخنىياألصولثا2وراحةبدعةأى1
الكلألمسياقيقمضيهكماعنااألساداهبزياثالواباالاحقهمايك

واعالءباجزالمالعطيةنسخةقى3األسعردىهصححهكتبهملتا

وناخيتهجهتهاىففتحبمرالحباء
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خرجرجلمثلالطءكوتمامثلللحواربينقالالمسالم
فىديناراعامللكلفشرطكزمممااليعتأجر1غلسا

رأىساعاتثلالثفىخرجثمالىكرمهارسمثجاليوم
كوماالىايضااتمااذهبىنقالالمسوقفىبطالينتوما

سىفىخرجثمفانطلفوالمقنبنىالذىاعطيكمسوففافى
مثلليفةساعةعثرةاحدىوفىساعاتتسعوفىساعات
خرهمباابدأثماجورالعمالأعطالمينهقالاصىفلماذالث
اخذوافلماالعطيةفىلنهموىفاعطاهماولهمتبلغحتى

اعةيهؤالءلانماوقالواالكرمربعلىسخطوأحقوقهم

اعطيتكماظلصملمافىفقالاإلجرةفىاسوتنانجعثحهمواحدة
اشابهذلكمابهاصنحمالىوالماللهؤالء2وجذتالشرط
االولينخرونواالاآلخريئاالولونيكون

اللهصلىالنبىانمروقالوانحتلفانحديثانقالوا
واحدةحسنةلهيعماالكتبتولملمجسنةهممنقالوسلمعليه
سخوتأى2الليلاخرظالةأعفىبفتحنين1
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مملهمننجير1المرءنيةرويمعثرالهمملهاكتبتومن
فيوصارتالعملدوناالولاطديثفىالنيةفصارت

واخمالفتناقضوهذاالعملمنخيراالثافىاطديث

بحمدتناقضههناليسانهقولونحنابوعدقالها

النلهاالعاملخالفيعملهالماذاباطسنةوالهاتمتعالىالله

صلىتولهوامامملثمهمحتىيععللموالعامليعمللمالهام

يخاررانؤمنتعالىاللهفانمملهمنالمرءخيرنيماوسلمعليهالله
التخليديستوجبلمبمملةجوزىولولهالبنيتهالجمةفى

وبأضعافهابمثلهايقععلبهاوالجزاءمعدودةسنينفىمملالنه
تعالىاللهيطيعأنناوياكانالنهنجعتهتعالىاللهيخاورهوانما
عليهاجزاهنيتهدون3اخزمهفالابداأبقاءلوابدا

علىيمانناوياكانالنهلهمنثرنيتهالكافركذلك
نةعليهاجزاهنيتهدونتعالىاللهاخترمهفلماابداالكفرلوأبقاه

انروبمقالواوإلنظرالكتابيكذبهحديثقالوا
اماتأى2مؤمنالوفيمابعدنيهنانسخةفي9
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ياعتبةبدرفقالقليبعلىوقفوصلمعليهاللهصلىاللهرسول
ماوجدتمهلويافالنويافالنربيعةبنوياشيبةرجمعةابه

ذلكفىلهفقيلربناحقاماوعدنا2فقدوجدناحقأبموعدآ
تعالىاللهوإنتسمعونليسمعودكماانهمبيدهنفسيوالذىفقال

التسمعنكاويقولالقبورفىمنبمسمعنتاومايقول

يومقالوسلمعليهاللهصملىاللهرسولانرويخثمالموق
وانالقانية3واالروالباليةاالجسادربالمااالحزاب

االجسادفارفتاذايمونافياالرولعنشلعباسابن
اذاالسرليذهبالقفقالتإباذااالجسادتذهبوأيئ

ذاالحححيععلجبميذهبوايئممىاذاالبصريذهبوأيئطفى
االجسادفارقتاذا3االروفالفكذدكايئالقالضعص

ليسمعودكماتسمعونانهموسمعليهاللهصلىقولهاليشبهوهذا
الفبرعذابفىتروونه3وما

علىعطف3وجدنافاناالدهشقيةفي2هابئأى9
وونهمألهـيشبهوألأىقولهقوله
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2المعقولفىزاذاانهنقرلونحنعدابوقالعا

فىمنيبعصتعالىاللهانوالخبروبالكتابالنظرفىحو
3رثقدبليوالعظامقداالجسادجمونانبعدالقبور
انهموالخبروبالكتابافظرفىحوقولافىأيضاصاز

ايرزخفىالمماتبعديعذبون

يعرضونالناريقولتعالىاللهفانالكتابفاما

فرعونأدخاواآلالساعةتقومويوموعشياغدواعليها
غدواالنارعلىمماتهمبعديعرضونفمالعذاباشد

العذاباشديدخلونالقيامةويومقيامةايوقبلوعشيا
اللهسبيلفىفتلواالذيئتحعإقواليقولوجلعئوالله

مناللهثاهمابمافرحينونيررربهمعند4احيابلامواتا
خوفاالخلفهممنبهملحقواأييالذيئويستبشرونفضله

شهداءبدربهتعالىاللهخصشئوهذازنونوالهمعلبهم
حتييتثنونرطاباالقناةحفرعندلخرجوااوقديهمالترحمة
سمارصارتلى2العقوليأقىوفيماهناالدمشقيةفي9
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عبيدبنعدوحدثنىشأهذابعدننكرالقائلقال
انمعويةأرادلمافالجابرعنبيراكأبىعنعيينةابئعن

زيادأبىعينتسىسفينقالحفرهاالتىالعينيجرى

جابرقالقتيلهفليأتقعيللهكانمنبالمدينةنادؤابالمدينة

رجلجلاشخاةلياوأمعابتطثخونابارطفأخرجناهمفأتيناهم
بعدهايمرالإلخدرىسعيدأبوفقالدمافامطرتمنم
لهافقالالمنامفىاباهاآلطلبنىعاثشةورأتأبدآمنكو
فاخرجتهالندىأضربىفقدالمكانهذامنحولينى2يابنية

وهوطرى3الزذلكمنلحولنهنحوهااوسنةثالثينبعد

اخراجهوتولىبالبصرة8بالهجربينفدفنثيئمنهيتيرلم

كانهاعيانمشهـورةاشياءوهذهالتيىسالمةبنالرحمنعبد

اوالنونبفتح3يابنئنسخةفي2أللمكروانسخةفى1
مناالرضمنيتحلبوماالمصباحفىكماالسائلافدىكرها

تجريفولعلهالجرتإنافيالدمشقيةفى3اءالقاموسفيكاالماء

التحتيتينإللمثناتينفهوالمهـاجريئموقىهحوانلرادماهنوابوال

هصححهأعلمكتبهواللةالهجرةالىنسبة
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رويررقونعندربمأحياشهداءاهؤالءيكونجازانفاذا

اوهماعداليجوزانيهونفلمومستبفريئفرحينأنيكونوا
أنازواذايعذبونالنارفىأحياءوقتلوهمصاربوهمالذيئ

أخبرناوقديسمعونيهونواأنيجوزألفبماحياءيكونوا
فقولاظبروأمااطقوقولهوسلمعاياللهصلىاللهرسول
يإرءانهطالبابىبنجحفرقيوسلمعليهاللهصلىالنبى

االخباركثرةالجناحينذالهوتسميتهالجنةفىالمالئكة

بكأعوذدعائهوفىالقبرعذابوفىوجميرمنكرفيعنه
فتنةومنالقبرعذابمنبكوأعوذتوالمالمحيافتنةمن

مثلهاعلىاليجوزمحاحاألنجاروهذهةلالدالمسيح
دينناأمورمنشئيصحلممثلهايصحلموانالتواطؤ

وسمعليهاللهصلىنالمأخبارمنأحمحشئوال
سمحناوماالموقىالتسعنكاتعالىاماقولهو

بالموقىأرادالنهشئفيهذامنفليسالقبورفىمن

تقدرالانكيريدالقبوراهلأيضاوهمالجهالههنا
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طعاعلىتقدروالجاهالتعالىاللهجعلهمفإفهامعلى
هصمدرصوفىالهدىعناصمتعالىاللهجعلهن

االممىيستوفيالافالالنهنقولماعلىدليلاآليات

الظلماتوالالمؤمنالكافرويالبصيرىبااليريدوالبصير

الظلوالااليمانوبالنورالكمفريالظلماتيعنىالنوروال

يستوىوماالنارباالحروروالجنةيالظليعنىالحروروال

وباالمواتالعقالءباالحياءيعنىأالمواتوالاالحياء

منبمسعأنتومايشامنيسمعاللهاننالثمالجهالع
فىموقىالذينكأنهمالجهالءتسعالانكيعتىالقبورفى

الذينإوقىيايردولماوقرآنفىهذاكثيرومثلالقبور

اولثكعلينابهمفيحتجابدرأشهداءلجهالمثالضربهم
وجلعئاللهاحياءكمافال3عنده

فانهيةالفاواالروليةاالجسادالباربالماقولهواما
الهثىءيفقدونالنهمشاهدوأماوكلالناسيعرفماعلىهماله

عندناأولئكنسختينفى2أحدشهداءنسخةفى11
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أالدانرومعلوماللهوهوعندنوفامبطالعتدهمفيكون
مينيوأويومايعتلالصحيحلعظيماالضخالسمينجلالرانؤى

ذلكذههبايئموالثلثاهاونصفهجسمهمنفيذهب
ثيءأىوفىذهباينيعلمتعاليواللهمبطلفانعندنافهو
ايامافيذهبالماءفيهجاجيكوناكمنالعظماالناءوانصار
اللمجوزجاضولكطهذهبالمدةبهتطاولتوانبعقحهبالحر
واللهفيهماذهباينندرىوالالرشحوالالنشفعليه

ويهونفتذهبالمصباحناربالنفخةنطفئوانايعلمهتعالى

ذهبتكييعلمتعالىواللهذهبمتافيندرىوالفانجةعندنا
الرسولبقولوفانيةعندنااالرولحدتكذلكوأيئ

وفيعليينوفىخضرطرحواصعلفىوسلمعليهاللهصلى
ذلكواشباهالهواءفى2وتشاتمسجين

ثربهكتنشفهالمأءالحوضنشفهناصببالتحربكالنشفلم1

علىبثدةبعهاقىمضمبوطاولاألفيعا2القاموسفيكما

هصححماألسعردىفليحرركتبهالميم
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اللهرسصولانروينمفالوامتناقضانحديثانفالوا
الجنةاليوفدبمفانهمخيابم3ليؤقالوسمعليهاللهصلى

ثمخياهماالايديمبينواتقدوالقربانم1وصحاليم
فاجراوفياهاممنبدوالوفاجربركلخلفصملوامرو

واختالفتناقضوهذا

اللهبنعمةههناليمىانهنقولونحنعدابوقال

وضعواذاموضعوللثافىموضعاالولوللحديثاختالف
االختالفزالموضعهمنهماواحدكل

تقدمواوالالجضةالىوؤبمنهمفاخيارلم3ليؤأماقوله
والمحالالقبائلفىالمساجدائمةارادفانهاالخيابميمايبين
الفاجرتقدمواوالالقاوئالتقىالخيراالمنهم3التقدمواوان
االى

بزاماممنبدوالوفاجربرخلفكلصلواقولهوأما
الجعفىويؤمهمالناسيجمعالذىساعالنايريدفانهفاجراو

يقدموألبعدوفماهنانسخةفى2وصلواتبمنسخةفي1



91يم

تفارقواوالالعصاتشقواوالعليهتخرجوااليريدواالعياد

اماممنبدالفانهفاجراأسلطانمكانوانالمسلمينجماعة
هملصينتظموالذلكعلىاالالناسيطحوالأوفاجربر

سنطانايريد2ورعةمنللناسبدالاطسنقوامثلوهو

بغراالموالوأخذالدماءوسفكوالبأطلالتظالمعنمفي
حق

اللهرسولهانروتمقالواقضانممناحديثانلواقاح
ثهروبمشهيدفهو4امادونفعلمنقادوسلمعليهاللهصلى
دخافاننحدعكفادخلعليكفيدفانبيمكجلسكن

جمنوالالمقتولاللهعبدكنوإثمكباءثمىبؤفقلعليك

لخذوامثالبابنىآملمضربتعالىاللهفانالقاتلاللهعبد
االولالخديثوهذاخالفاقالوشرهماودعواخيرهما

الوألةوبموازعجمعمحركةالوزعة32ساطاالدمشقيةفي
الحسنالنهايحديثفىومنهكاقاموساءتعالىاللةمحارممنالمانعون

بعضعنبعضيهفمنأىوزعةمنللناسألبدقالالقخاءولىلما
مصححهكمتبهوأصحابهالسلطانيحنى

الحديثنخافتاوفيث3
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موضغاحديثلكلاننقولونعدأبوفال

النهاألختالنجبؤالبموصغعيهماوصفعافاذاحراالغيرموضع
اللصوصقاتلمنشهيدفهومالهدونقتلمنقولهاراد

حديثفىقيلولذلكأسفارهوفيمنزلهفييقتلحتىمالهعن

السواديئأجبنتكنفالكزللثفىسوادارأيتاذاآض

وأراداالولالحديثموضعفهذابالسالحعليهتقدميريد
فاننحدعكفادخلعليكدخلفانيعهكحلسكنبقو

والالمقتولاللهعبدكنواثمكباثمىبؤفقلعليكدخل

واختالفالفتنةزمنفىهذاافعلاىالقاتلاللهعبدجمن

طلبمنهسماواحدسلطانينكلؤنارخالتأويلكلالناس
هذافيدعتكحلكنيقوللمججقلنفسهويدعيهاالص

منتدرىالفانكاحداتقتلوالسيفاتعحلوالتالوق

ذينكدوندمكواجعلالمبطلومنالفربقينمنالمحق

قولهفاماالنارفىوالمقتولالقاتلقالالوقتهذامثلوفى

فانبيتهمافأصملحواافتتلواالمؤمنينمنطائفتانوانتعالى
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أصالىتفىءحتىتبغيالتىفقاتلوااالخرىعلىاحداهمابغت

واصالبغىوبعداالصالحمنابعذالجيغبفلكأعصفانهالله
إلحاالعلىيؤنايجتمعلماذاوالثالثةواالثنينالواحد
وانفسناباموالناأديانضاونقىمنازلناتلزمانيدنهما

انرويمقالواواظبرالنظريهذبهيثحتقالواخما
عليااناليخقوىابىعنةمصبئممروعنروىاال

الىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولىإعثنيقالعنهاللهرضى
يدهفضرببالقضاءلىالعلمانهلهفقاتبينهمالقضىينال

قضاءفىشصككتفالسانهولحتقلبهاهدالماوقالصدرى
أمهاتفىقولهاختلفانهرويتمئمهذامجلسىجلستحتى

نحتلفةبقضاياالجدفىوقضىعنهرجعئمبثئوقالاالوالد

وندمالجدفىفليقلجهنممجرا1شقحاناحبمنقولهمع
وجلدعباسابنفتيامنبلغهالذىبعدالمرتديناحراقعلى

شئهنماالنوديعهوقال2فوداهفاتثمانينالخىفىرجال

ديعهدفعأى2بدخلوالمعيقتحمالدمشقيفى9
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ثمانينلمجاررعنهاللهرضىممرعلىاشاروهوكانبيماباجعاخاه

نظسعقولفاكالطبطموالةعلىبمالىورأىالحرفى
تعرنهالوهذهيعرنهمنعلىاطدبانماعنهاللهرضي

فالحمهتبثابخالمبنزيدونازعهثابعهالمجميةوكأنت
ناطكهأصفىوقال

هاواستهربعلىسوهأكيىأضبرالعثرةعثرتلقد

المتنمثرالشتيتالرأىوأجمع
رضىعلياانالشعبىعنهندبنأبىداودأوذكرثأقال

اصولمناليدوقطعثالثانهاالحرامفىقولهعنرجععنهالله
الصبيانشهادةوفبلزقالعئفىالصبياناصاجوحكاالصاج
عدلذوىواولوأشيقولوجلعيوللتهبعضعلىبعضم

ةاالغدوتجهرفىاواشهدامنحنونترأممنقالومنم
واخذالمقتولاولياءمنالرجلديةنصفوأخذرجالطءبا

جاليصلىوخلتفاالعورمنالمقتصمنالعينديةنصف

المصلىالىاالمامخرنياذااالعظمالمسجدبالضعفاءفىالعيد
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وجميعوالقضاةالفقهاجميعاألشياخالفحلىههذوقالوا
فىككتشماتولههذايشبهوالنظرائهمناءاالص

اللهصلىالنبىدعاءواليشبههذامجلسىجلستحتىقضا

بضدعليهدعامهيشبهبلوقلبهلسانهاللهيثبتأنلهوسلمعليه
فالما

وسمعليهاللهصلىالنبىاننقولونحنأبوعدفالثا
أبداوالذفيالأنيردلموالقلباللعمانبتثبيتلهدعاحين
هذهالناالحوالمنحالفىيغلطوالتنمعىواليسهو

سبحانهاظالقصمفاتمنوانمالخلوقيهونالالصفات

وزعليهوبماتعالىباللهاعلموسلمعليهاللهلىصوالنبىوصقجل
اللهقضىوقديموتالبانيدعوالحدان19منمحوزالوبما

الهرمجعلوقدمرةاذااليهرموبانخلقهعلىالموتتعالى
فينالهااالموربهذهلهيطعكوكيفجبلقهاصلوفىكيبهفى

انمناكزفوالمفيأفعلكماتضمنهالذىالبعدبمعنىمتعاق9
هصححهفالهالخيخدعانمنممنواشافضلاآلقىالمغيرهوقوليحصى
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ينمىوكانسهارجمانفسهسلمعليهاللهصلىوالنبىبدعائه
تنسىفسنقرئكتمالىاللهفالحتىالقرآنمنالشىء

سبقاللهمنلوالكتابفنزلبدريومفىالفديةوفبل

االنجاماعذابنزللووفالعطمعذابأخذتجفيمالمسم
وارادأخذالفداءوتركبالقتلعليهاشارألنهوذلكمر

لهفالحتىالمديهثمارببعضالمهثركينيقىأناإلحزابيوم
مماشئالىالمعثركينيجيبوكادفالمااالنصاربعض

لقدلبتناكأنولولوجلعقاللهلنجفبذللثيتألنهمارادوه
وضالخياةضمعفقناكألذااذشيأفليالمالمكنكدت
المتقدموناالنبياءوممذانصيراعلينالكتجدالثجالمات
ويكثريطولهذاوتعدادوالنسيانالسهوفىالسالمعلبهم

لهوسلمعاياللهصلىالنبىدعاوانماعلمهمنعلىخفاءبهوليس
اكثرالمضاءافىبالحقوالقولعليهأغلبالصوابيكونبان

التأويلاللهيعلمهبانعباسالبندعاوههذاومثلمنه

للقرآناليعرفكلدعائهمععباسابنوكانالدينفىويفقهه
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ويلتااولهيموالىالغسلينوالاهاالووالحنانافأعسالوقال
الصرففىوقولهالمتعةفىقولهغوبنهاصمنبوذةالفقهفى

ليىكلفانههذاومعاالمتيناالختينبينالجمعفىوقوله
فقدكاناليهصيبوااوسألوهوسلمعليماللهصلىاالنبياءبهمادعا
حتىلهستغحكرويطالبالبىيدعووسامعليهاللهصلىنبينا
للمعثركينيستغفرواانآمنواوالذيئللنبىكانماعليهنزلت

الججماباانهيلهمتينمابعدمنتربىاولىولوكانوا

يهعلتعالىاللهفاترليعلمونالفانهمقوياهدالمايقولوكان
يشاءمنيهدىاللهولكنأحببتمننهدىالانك

منبوذةيستطهاهذهعنهاللهرضىقيافاويلفانوبعذ

وقداالوالدأمهاتبيعأغلظهاومغفبهابالخطأعليهيفضى
خالفةوفىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعهدعلىيحقنكئأ

حتئالضرورةصالوعلىالدينفىعنهاللهرضيأبىبهر

ثمولئالتلأوالدهنأجلمنعنهاللهرضىممرذلكعن
االمهاتجهةمنالثتيهأباسبابكثيرةعلبهمويرجعالسبة
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مكعنالتخرجاالمةانعلىجمعونوالناسملكناذا

ذلكعنشيئيخلهاأالولدوأماوعتقهبةأوببيعاالسيدها
معنىفبأىسيدهايموتافيالىجاريحليهااالماءوأءم
اللهرضىممراصتحسنهثىءهووانماالبيععنهاالولديزيل
والهنماالىولسنانذهيالنظرلالوالدمنأراد1بماعنه

فيهعنهاللهرضىعلىحجةعلىالتنبيهبهأردناولىكنانعتقده

هؤالءسأينعنالنهىكوقىذلكاطالقفىتقدمهمنوحجة

وتعجزوتدقتغصضالتيالطيفةاعنهاللهرضبعلىقضاياعن

أولطمتاذاالحينفىكقضائهالصحابةالجةامئالهاعن

علىبامحطوط3البصرمهبمايضفمصبعبصماجمهااوا3بخصت

ثيئمالكلمنفنقمىاذافطعاللسانفىكقفائهالبيضة
القاموسفيقالخماءهعجمةثمةبموح2لمانسخةئ1

بخستالرفسطىفالالمصباحوفىبشحمهاقاحهاعبنهكنعوبخص
األعيالىافيوفاقيخهااالصغأدخلتومحنصتهافقاتهابخساالعين
نخصشبالنونالدمشقيةوفى15أجودوالصادخسفتهاتهاوبخسنها
النظرنسخةفى3هصححهكتبهأونحوهبعودطعنتوهعناه
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والقامصةالقارصةفىكقضيايهالمقطعةباطروففيهلحكم
تثاصااهناحدفربهتيلعبنكنجواثالثوهنقصةوالوا

2قمصلىثبقفواتقهبقفوالمركو9فقمصتلثةالثافقرصتها

الرممبةحصةاثالثاوأشطبالديةعنهاللهرضىقيقىعنقها

فىاليهاختصمارجلينفىكقضيالهسهاعلىاعاشتالنهـا

جميعاالبناانهجميعا3واحدفادعياهطهرعليهافىوقعاأةاهصابن

عنابراجممعنحمادروىقدومنهماقىهوالباويرثهماويرثانه
عنهاللهرضىممروكانعليلهموافقاذلكتجثلقضىانهممر

كينةوالسحسهمنالشيطانويفرقبحكمهالترآنينزل

كانفقالتعنهااللهرضىعائثةودكرتهلسانهعلىشطق

يدقىلالمورأقرانهااعدقدوحطهنسيج6احوذيااللهو
وعايالنسخفيإللضميعا3دفتاى2وثبتأى1
فلينظرالصوليثمال4هصححهالضميركعبهبدلعنبنهمااانهفقوله

والمشرلحاذقاالخفياالحوذى6اويخافيفزجاى5ماهعناه
القاموسفى7فاموساشىكالحويذأليشذعليهاالالقاهيلالمور

ممناذاالموبألنوذلكوغيرهالعلمفىلهنظرألوحدهنسيجهو
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أنمنأفضلواللهكانفقالالمغيرةودبهرهالسياسةحسن

قيسبناالحنففيهوفاليخدعانمنواعقليخدع

بفنهيصيبانهيريدبماكانمفا3أيكونبمالهووالله
لكلانوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفيهوفالفيىءفال
أحدمنهماالمةهذهفىيكنفان2وعينعصأو1محذئينأمة
الجبلالجبلسماريةياالذؤلىزنجبنالريةلوظممرفهو

الىفاستندماقاذساريةنفسفىفوغدوالهوجهفىوسارية

قضيةفىيقولهذامعوعروإحدنبمنالعدوهقاتلالجبل
وبقوألعوذرلهلكقودعلىلوالعدبهاعنهاللهرضيعلىبهه
اناقالالزيادىحدثناأبوحسنلهاليسمعضلةمنكلبالله

أةباصأقىعنهاللهرضيممرانالحسنعننسيوعنارثالوعبد
قالهذاقديكونعلىلهفقالبهافهئمأشهرلستةولدتوقد

اتالدلواوتعالىقالوشهرآثالثونوفصالهوحملهتعالىللها

والمروعالقاهوسفي2هالميناى1اغرهمنوالهعلىينسجلمرفيعأ

االصوابيهمنأوفراسةصمقصدرهفييائمنكعنم



302

حولينكاملينأوالدهنيرضعن

صلالنبىعنمروقالواتناقضانحديثانقالوا
االثينوفىشيطانوحدهالمسافرفىفالانهوسلمعليهالله

اللهصلىالنيانروتمثمكبافالثةوفىشيطإنان
جموأبوخرحوانهوحطهالريديئردكانوسلمعليه
والسافراذاشيطاناالواحديكونقالوايهفجريئبا
وهذاشيطاناحولاوالشيطانبمنزلةأراديكونانينلو

اللمجوز

حدهالمسافربقولهانمأرادمولونحنأبوعدقالعا

يطحعالشيطانالنوبالوحدةباالنفرادالوحشةمعنىشيطان
وحدهخرجفاذاالسبعنيويطعاللصوصفيهيطمعفيهكما
أوالسباعمنعليهعادلكلوتعرضللشيطانتعرضفقد
النكلشيطانانواالثنانقالثمشيطانكانهوصاللص

زالتثالثةمواتتافافاشيطانانلذللشفهمامتعرضواحدمنهما

صالمفيمطاحكلطمعوانقطعاالنسووغةالوحش
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والنجادالنجادطويلفالنيقولونوتشبيهايماءواشارةالعرب

طويلانهيريدونوانمفطسيفايتقادلموهوالسيفحمائل

الالقصيرالنجادالنطولهعلىنجادهبطولفيدلونالقامة

والالرمادعظمفالنويقولونالطويلالرجلعلىيصلح
فنارهالضيافةانهكثيريريدونوانمابابهعلىوالللتهفىرماد

يقولتعالىواللهكثرالرمادوقودالنااكثرواذأبداوارية

تجلهمنخدتقدرسولطااليمصابنسيح11مافىكتابه

طهمابأفدلناالطعاميأكالنكاناصهـدقةوأمالرسل
منلهبدفالالطعامأكلمنالنالخدثمعنىعلىالطعام
اللهصعلىالنبىفىالمشركينعنتعالىءيةوقاللمجدثأن

فىويمهثىالطعاميآضالرسولهفمامالنوقالواوسمعليه
تعرضالبئالحوائجاعناالسواقفىبمثميهفكنىاالسواق
عليهاللهصلىالنبىانرأوااالسواقكانهملهافيدخلونللناس

اليهماطووعنالناسعناغناهتعالىاللهاذايعثهوسلما
بهيبعثالرسولوالبريدهوحدالبريديبردكانفولهموأما
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منبهيعثكانفانهوهوالفيجمعهويكتببارربادالىمن

الرفيقالىالطريقفىينفمانهويأصوحدهلجدالىبد
زمانفىكلالناسيفعا4ثىءوهذابهمويأيىمسهمنص
شاسعبادالىرسولمحوينفذهيكتصبهتاباانأرادومن
عليهاللهصلىاليلقولثالثةيمزىانعليهخمبالفانه

وانماوالثالثةكبشيطانانواالثنانشيطاناحدالووسلم
ويتوفيالصحبةبلتمىانهوخرحاذاالرسولعلىهذايجب

ةلوحسلىا

يكرأبىعوسلمعيهاللهصلىالنبىخروحوأما
نانفسهمامعلىفائفيناوقتاذلكفىكانافانهماهاجرحين

يوافقاانالالمهماولهالخروجمنبدالمجدافلمالمشركإن
وجدانتأميلعلىوحدهمنزلهمنوجالرجلانبهاكما
استأجرالعددفىيستزتداأنااممنفلماالطريقفىالصحابة
عاصواستصتبللالدبنىمنهادياعنهاللهرضىأبويكز

افديهعلىيسىالسلطانرسوليهوفيلالمصباحفيفال1
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خمسةأوأربعةوهمالمدينةفدخلواموالهفهيرةابن

صلىالنيانرويتمقالوامتماقضانحديثانقالوا

يدهفتقطعالبيضةيسرقالسارقاللهلعنفالوسلمعليهالله
ربمفىاالتطعالفالانهتجموريدهطعفتقاطبلويسرق
انلقولالنهاللخوارححجةاالولواطديثهذادينار

واالكثيرالقليلفىالسارقعاحأالقطع
لأقىلماوجلعقاللهاننقولونحنعدأبوفال

فافطعواوالسارفةوالسارقوسلمعليهاللهصلىرسولهعلى
صلىاللهوسولقالاللهمننكاالبماكسباجزاءأيديهما

يالهفتقطعالبيضةيسرقالسارقاللهلعنوسلمعليهالله
اللهصهأعلمهالوفتذلكفىعليهتعالىاللهأترلهاظاهيوو

يكنولمدينارفافوقهربمفىااليكونالالقطعانتعالى

مااالتعالىاللهحكممنيعلموسمعليهاللهصلىاللهرسول
جملةذلكنهيعروتعالىتباركاللهوالكانوجلعقاللهعنمه

كمابالسنالسالمعليهويأتمجبريلشئبعدشيأينزلهبل
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يعنىمعهومثاورالكتاباوتدتفالولذلكبالقرآنيأتيهكان

1يينالعزأيدىقطعاالصالمرصدفىنهاأالترىلسقامن
بعدنهىثمامائوحتىبالحرةوتركهمأعينهم2لوسوأرجلهم
عليهنزلتتكنلمالوقتذللثفىاطدودناالمثاةعنذلك

ياالحسانمكانأتهموسوءلغدرهمالقصاصباشدمنهمفاقتص
عنونهىالحدودنزلتثماالبلوسوفهموفتلههيرعاءهاليهـم
اطديثهذافىالبيضةانالىيذهبمغالفقهاءومغالمثلة

حبالمنالحبلواناطربفىالرأستغفرالتىاطديدبيضة

اوهندنانيركثيرةيبلغهذيئمنواحدصفالالسفن
النالعربونحارجكالماللغةيعرفمناليجوزعندالتأويل
يضةالىفئصرتالسارقيسرقلمايهثيرموضعقليهذا

منوالالسارقحملهكلالقدرعظيموجلدنانيرتساوى
نفسهعزضفانهنافاللهقبحيقولواأنوالعجالعربعادة

قاهوساالمرتدونالعرنيونهنهيمفبيلةجمهينةعربنة1
عاقالمجديدةفقأتهافتلبابسملخكينمسمالمنالمصباحفى2
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جرابفىالغلوللعقوبةا1وتعرضجوهيعقدفىللضرب

لقطعتعرضاللهلعنهيقالانهذاملفىالمادةوانمامسك
كأكانخآق3إداوةاوشعراوكبةرثحبلفىاليد

أبلخاحقركانهذامن
لىدالنبىعنروتمفالوامتناقضانحديثانفالوا

وغنىغناىالفقروقاألسألكمنباللهتعوذانهوسمعديهالله
كيناوأمتنىنامسكأحينىالماقالانهرويمثمموالى

منأحسنبالمؤمنالفقروقالالمساكينةزصفيحشرفىوا
واختالفتناقفىخالواوهذاخدالفرسعلىالحسنالبذار

بحمداخهالفههناليسانهنقولونحنعدأبوقال

النهمالمعارضةفىاوخملموالتأويلفىغلطواوقدتعالىالله
احينىالماقالانولوكنحتلفانوهمابالمسكنةالفقوعارضوا
ذلكالفقراءكانةزصفىواحثرفىفقيراوأمتنىفقيرا

مسكيضااحشرفىقولهفىالمسكطومعنىذكرواكماتنافضا

ازاراونخةفى2نفسهضوعينسخةفى1
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الجباوينمنعلهالأنتالىاللهصألهخباتكانهواالالتواضع
أخوذصحرفوالمسكنةزصتهمافىيحسثرهوالواكبريئ

وخصمعوخشعاضعوقىالناذاالرجلتمسكنيقالكوفي

وتقمعوتمسكنحمتيأسوسمللعليهاللهصلىالنبئقولومنه
تقولوالعربوجلعضللهوتواضعيريدتخشعرأسك

يريالوناغاالفقرمعنىاالصاليريدوننزل3المكيقبى
ياةلقوسلمعليهثهالىالنبىقولكفلكوالفمعفالذلة سى

ماعلىالدليلعومنالضعفهمداراوانمايافقيرةيردلمسعكينةيا
وجليعضاللهاطسألوكانوسمعليهاللهصلىاللهرسولانأقول

النهسألهمامعهفدتعالىاللهلكانالفقرالتىإلممكنة
يضعدرهمالمطكأقوةوجلعنىاتمكليهأظبمايرائوغنياقبضه
ومثلوأموالهبالمدتةطنهبسامثلقىكلمنواليقالدركل

طماجمدكأئميقولطوجلعنىواللهفقيراماتانهفألك

الوخبرااايموثانوزووالفقرموعواودهالبؤممامن11
بالمكيننسخةفى2صاجتهافتقرواشتدتبؤماوبأسايبأسبثس

الحدبثثتحناهـلل1
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وللطئلأغنىعأئالدكووىفىفاالكلىوووىفآ

أوأامالهكانذوالعياليلوالمهلميكناوعياللهميركان11

عدمماتهوحالهمبعثهعدوسمديهاصيأالنبىفحاليكن
غياوقبفىفقبرابعثالنهوجلعئاللهقالماعلىيدالن

يسىوجلقربهيعمألهاكانالتىممكنة11انعلىويدا
بالفقر

ناالعذارمنأحسنيالمؤمنالفقرانفولهواما

اعظيمقالدنيامصائبصنمصيبةالفقرفالطالفرسخدعلى

لىتعالللهالمصيبةفئءمرعلىآلةفانهااواةقمن

الثوابلهوأعظمالدنيافىبذلكتعالىاللهزانه3حنمهرضىفى
فنوالعافيةالسغمثلوالغناءالفقرمثلوانماخرةاالفى

وإلسفصبربالفقرابئفصبركانكناهعحةمباتعالىلمهاابتاله
اللهنسألأنمنبمانعناالوابقذالصافىتعالىاللهماجعل

الفقرضلونقومذهبوقدتالسالفىاليهونرغبالعاف

قسحتهنسخةفى2مؤلمةاى1
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واحتجواالنفصفقرمنتعالىباللهشعوذكاتانهالىفالعلى

النفىوغنىالحالمنحكانوانفقيرالنفسفالنالضاسبقول

االنبياءمناحدااننعلموالوهذاغلطالحاليمئكانوان
افقرفىالمايقولكاثاتجهدفيوالالعبادوالمحابنهممنوال

باناستعبدمباوجلعئاللهاصتعبدهمبذللثوالاازمنىوالا

االتفناالماللولونوكانواعاقي2أللارزقنىالماقواوا
بالشرتحتبرناواليربالخاالناتحشالنيريدأحنائبا

رهموصشعكرهمليعاكيفمابجمادهيختبرتعالىاللهالن
فطوكاناخعباراأىفئنةواظيربالثرونجلوبملوة

فاصبرادفيأنمنأاأحبفأجمرعافىاألنيقول

يىضكعابفىهذاذكرتوقدحمدأأبوفالأ
فىاتداعهمنئداأجدوأالشرحهذامنباكثرالحديث
لهقصدناالذىللفنصامعاليكونايضاالكتابهذا

اللهصلىالنبىانرويتمافالومتناقضاتحديثانقالوا
كعاطالمهمزقناااللهنسخةفى1أمرضقاىالزمانةمن1
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واليسرقمؤمنوهويزقحيناقاكقفيالفالوشلمعليه
الفالمنقالانهرويمثممؤمنوهويسرقحيناالرق

هذاوفىسرقوانزفىوانالجنةفى1فهواللهإالإله

واختالفتافض

اللهبنعمةههناليسانهنقولونحنعدأبوفالا

اللهيقولالتصديقاالكفىااليمانالناختالفوالتناقض

لنابمصدقأىنحعادولوكنالنابمؤمغأنتوماتعالى

بهاصعدقماأىمماتقولبشئأومنماالناستولومنه

بهقلدوفيبلسانهصمدقرجلنفرثالثةبااليمانوفونوالمو

ذالصاالمضافقإقفىتعالىاللهقالكما3قدآمنفيقولكالمنافقين

هادواوالذينالذفيآمنواانوفالثمكفروابأنهمآمنوا
واليومباللهمنهمامنمنقالثجوالنصارىوالصابئين

أرادكانؤلوخرااليومواباللهاليؤمنوتالنهماآلخر
واليومباللهممنامنمنيقللمالمسلمينههنانواابالذيئ

قدآمنانسخةفى3مؤمنفهونسخةفي9
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المنافقيادأروانماصخراالوالومباللهاليؤمنوذالنهمخراال
لهنقولوالوالنصارىواهادوالذيئلسنتهمااآمنوالذين
النقلنافدآمنواوانمؤمنونللمنافقينالنقولاناكماهؤمن

االنبياءاصىلهنقولكذلكوالنيةعقدعنياكنأايمانهم

النوالغاوعاصنقولوالوغوىىعوسلمعليهماللهصلى
وجلعقاءاللهاعفوالعقدكذنوبارهاصعنيكنأتبه

وتقصربالذنوبنستمعوقلبهبلسانهدقورجل
مامؤمنوهوآمنقدفنقولاصرارمنءيرالطاعاتفى

مؤمناالمالبةحالفينيملمالبحهافاذاباثرالعنتنا

فىاليزقالسلموهعلاللهصلىانهأالترىااليمانمستكملبريد
ذلكتجلالنهذلكوقنهفييريدمؤمنوهوفىفيحينالزافي

نهومصرغيرالوتتذلكوبحدمؤمننهومصرغيرالوتت

اذاخراالالحديثهذافاوضوحفييدومماتائبمؤمن
بسهاتابفانلاليمانسلبارافىزفى

واجتنبالفرإئضوأدىوقلبهبلسانهصدقورجل
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وتدااليمانلشرائطالمستكصلحقاالمؤمننذلكالكباز

جارهإمنلممنيؤمنلموسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال
يأمنلممنيؤمنلموفالااليمانبمستكملليىيريدهبواثق
لموقالااليمانغملبليسأىويدهلسانهمنونالمسله
ليستكأىطاوياجارهوياتشبعانباتمنيؤمن

أللهمايذكرلملمنوعنوءالبقولهشبيهوهذاايمانال
كذلكوضوءفضيلةوالوضوءالكماليريدعليهتعالى

ايمانالكماليريرإيججلمنايمانالعنهاللهرضىرقول
مسعتكعلهوليسيريدونلهعقلالفالنيقولونوالناس

الديئبمستكملليىأىلهديئوالالعقل

فهواللهإال4اإالفالمنوسلمعليهاللهصحلىفولهوأما
أحدهماوجهينمنيخوالفانهسرقوانزفىوأنالجنةف

وانالجنةالىهأصعاقبةانيريدالعاقبةعلىقالهيكونأن

عةوشفالىتعااللهرحمةتاحقهانخرواالبالزناوالسرقةعذب

إلهالأنبشهادةالجنةالىفيصيروسلمعليهاللهصلىرسوله
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عنالثجيدبئلمبصبئابراهيمبناسحقحدثنىاللهإال
الجنةثمناللهإالإلهالقالانهاطسنعنجدهعنأيه

وحمهعنعلىفيمراناقالالقحلىيبهيبندكاعوحد

عنلمجدثالجعدابىبقسالمحمعتلظالثقنيالمسيىابئ

قالوسلىظيهاللهصلىالنيعنذرأبىعأصويبناقعرور

بعدخطعئةاالرضبقراتتأتنىانانكآبمابنربميقول
وحدفأبالىوالمغفرةفراحهالكجعلتأشبىتشركالأن

عنجدىحدفمافاليخرالثىولدمنهوالدارىمسعودأبو

خئرتوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفالفالمالكبنأنى
الثحفاعةفاخترتالجنةئأصطريالخلأنوبينالشفاعةن

كنهاالواللمتقينشفافيانونقىلحلموأكرأبمالنها
بالذنوبللمتلطخين

ممحمادصرويبمفالوااقضانمتنحديثأنقالوا
قالتاخاالعنهااللهرضىعائشةعناالسودعنابراهجم
فيهفيملىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولثوبمنالميئأفرك
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والصالةوبالثمنالمنئفركقومهذهبرواضبهفاشجاز

هرانبئميمونبئروعنرويمثمسنةوجعلوهفيه
لنهأتقولعنهااللهرضىعائشةسمعتماليساربئسليمانعغ

ويصامعليهاللهصلىاللهرسولثوبمنالمنىأئرتضلكانت
برواشمالمنئفركقومنأبىبقعاأوبقعةهأراهثمقالت
فعهالصالةادواألياذاالثوبمنذملهاالوايهفإضمتبموأهذه
واخئالفتناقضوهذا

تناقضههنالبسانهنقولوغنعدأبرقال

مفتفركهعنهاكانتاللهرضىعائئمةالناختالفوال

والفركيابساافاكانوسلىعليهاللهصلىاللهرسولثوب

وهويبسحتىشعارهفىبقىربماوكانيابسعلىإالاليقع
رأتاذاتغسلهوكانتالصيففيالسيمايبمميرةمدةفىصبس

الىقىكهمنعلىبأسواليفركأناليجوزوالرطبوطبا

بابئالمعروفابراهمبناسحقأخبرفىشكهثمفأن
المنئمركسضتالسنةانراهويه
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اللهصلىالنبىانرويمقالوامتناقضانحديثانقالواما
ميتةثاةعصوانهطهرفقددبغاهابأيماقال3وعليه
وأفتوابذلكالفهاءمنقومباهابهـافأخذانصفعوااآلفقال
عصبوالباهابالميعةمنالتنتفعوافالانهروتمثمفيه
هواوهذاتنازضبهوأشواذابالفقهاءمنقومذفأ

اللهلمجمفههناليسانهقولونحنحمدأبرقال

أيدخالذىالجلداللغةفىاالهابالناختالفوالتأقض

اللهرضىممراناطديثوفىاآلسمهذاهعزالدبغفاذا
3هفاالبيتوفىعموعليهاللهصلىاللهرسولعلىدخلعة

عنااللهرضىعائشةوقالتتدبغلممنتنةجلوديريدغطنة
الدماءوحقنعلىكواهلهاالروعىقررعنهاللهرضىأببهافى

ولوياالهابالجسدعنفكنتتإالجسادفىيعنىهبهاافي
وقالالجسدعنبهيمنىانيجؤلممدبوغااالهابكان
وولدهاالذئباكلوحشيةبقرةيذكرالجعدىللنابفة

اهابجمحبضعتين2اسفعتمأألالدمشقعةفي1
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أتحهثمعنهغائبة
الجولمحمأحمرااهاباومعبوطامنمعدأولعندبيانافالقت

فقدبغاهابايماوسلمعليهلهالصلىاللهرسولفقال
االيريدباهابهاأهلهاانتفعأالفقالميتةبثاةصثمرط

والباهابالميتةمنتنتفعواالكتبثجبهفانحفعوادبغوه
لكوييدخحتىاهابوهوبهالتنتفعوايريدعصب

فقرنهالدباخاليقبلالحصبالنعصبوالقولهذلكعلى

روىاطديثفىمبيناوقدجاءهذايدبغأنقبلباالهاب
ابنعناللهدبئاللهعبيدعنىهيالىعنعيينةابن

لموالةبشاةموسلماعليهاللهصلىاللهرسولانعباس
بهوانتفعوافدبفوهاهابهالمحذوااالفقاللميصونة

عنااللثصعثعنرويمقالواانمتناقضحديحاناقا
اللهرضىعائشةعنشقيقبئاللهعبدعنسرينبنحمد

فىاليصلىوسمعليهاللهصلىاللهرمصولكانقالتنها
عنيحيىبئطلحةعنجمععنرويتمئملحقناأوشعرنا
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فاكعنهااللهرضىثثحةطعنعتبةبناللهعبدبئاللهعيد

جانهالىوأنابالليليملىومامعليهاللهصلىاللهوسولكات
تأنضوهذابعضهوع1لىطصوعلىائضوانا

ختالفوا

ثناطدهذيئايرفىانهلمولونحنأبوحمدفال

اليصلىكاناالواطدبفىفيلالنهتناقضوالاختالف

والالثيابمنالجسدولىمااشعارواشعارجمعوهوشعرنافى

اللهرسولتولذللثعلىيدأكوالجسديلىحتىشاراينصي
ابمميريالدزارشعاروالناسلىتمأنصارلالوسلعليهاللهصلى
أىدثاروالناسالجديلالذىكالثحارالىالناسأقرب

والعرقالمنىيصيبهروالثعاالشعارالدثارنوقانكمامنكمابعد
فكانبادرةمنهبدرتاوبولقاطريالمرءاذاكانوالندى

اوجامعهواذايألهاأناليؤمنلمانسائهشعرفىيصاىال
اطديثفىوقيلالدممناذاحاضتاواسقثقاللمرأةافا
اوطصالجعأوخزصعوفمندإلكركاءالمرووالقاهوسفي11
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بعضهوعليهلىطصوقيجانبهالىوأنايالليليصاكاكانانهالثافى

نالنهكاعشعارااالزاريهونشعاراكماالبهونوالمرط

االزارفوقوانمايلقىخرمننشصعروربمامننوربماصهـوف

عبدةحدثنيهحديثهذالكوممايوضحعدابوفال

ألىبئزكرياناقالالعبدئثربنمحدنافالاللهعبدابئ

عاثشةعنشيبةنجتصفيةعنشيبةبنممعبعنزائدة

ذاتخرجوسلمعليهاللهلاللهرسولانعنهااللهرضى
ثىالمووالمرحلاسودشعرمنحلصطصوعليهغداة

أتعاصودبهرالقيمىواصقالالرحيلاالعمللذلكويقال

حلصطعصذيلأفىيناعلىوراءناتجرثىأعبهافقمت

اللهرضىلعاثثةشعارايكنلمالمرطانلكيوضحوكا
ولوبعمهوعليهاالمرطبعفىوعليهإصلىنفالتبمانهاعنها

الناليصلحلطيفالشعارالنمنهالجمشفتاشعاكان
بهمستوروتكونفيهيصلى

رويتمقاداوالنظرحجقالعقلمجذبهحديثفالوا
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بثرفىسحرهوجعلسخروسامعليهاللهصلىاللهرسولان
حلكالاصتخرجهوجههاللهكرمعلياوان1أزوانذى
اللهسلىالنبىفقامخفةوسمعليهاللهصلىالنبىوجدعقدةت
صلىاللهنيعلىهذااليجوزوعقالمغنشط2اوسامكانماعليه
فماالشيطانالأمنلوالسحركفرالنوسلىعلييالله

معوسلمعليهاللهاكاالنبىالىيصلفكيفيذكرون
الوحىوصمونهبمالئكتهاباهوتسديدهلهتعالىاأفاحياطة

الباطلأتيهال31القرآنفىيقولتعالىواللهالشيطانعن

هوههصاالياصالانتزممونخموأخلفهوالمنيديهبينمن
مناالأحداغيبهعلىيظهرفالاخيعباعالموفالالشيطان
رصداخلفهومنيديهبينمنيسلكفانهرسولمغارتضى

لمجفظونهمحةالمالمنرصمداوخلفهيديهيفبهـعلاى
بكوناروانذوهراولبلدينةذروانوبراموساألفى1

النبىصحرحديثوفىللغايةونصاهـأصحبتحريمهلوفيالراء
لبنىبئروالراءومكونالذالبفتحذروانريوسلمعليهاللةصلى
مصححهكتبهومدحهوحمقهشأنهقىأى2ابالمدينةزريق
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ليىماللشيطانفيهئدخلأنعنالوحىويصونون

وجهبهاةعرفحيلةأنهالىحىافياوذهبىهم

ئمأ9كالوزوجلىالمرءبينحماويفرتاأخيهعنالمرء

فيقطعهجلالىيسقاهالهممومنه2رقيوفالواهذهوالكذب
سحرةانوالىولجتهويوشعرهخلقهويغيرالفساءعن

وشللواقاأروهماوسلمخليهاللهصاىىلموخيلوافرعون
موضعفىسصلهفىثجيزوعاءكاطفىفنفركهئقاكنأخذأناذلك
فولذللثعلىالدليلومنقالوااطيةنصيابفينسابحار

أنهاسحرهمناليهيخييوعصيهـجالمفاذاتعالىالله
وقالواحقيقتهعلىشيئثوليستخعيلهوانماتسعى

سليمانملكعلىالشياطينتتلوماواتبعواتعالىاللهقولفى

الناسيعلمونكفرواالشياطيننواحسليمانوماكفر

هووماروتهاروتيابلينالماصعلىأنزلوماالسص

بالغ12اغيمةجمعيالنونالنمائميخةوفىالغوقيةبالمثناه1
ححههحكتبهوهوغاطإللمداألصوليورصحالعوذةورفيةجمع
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الالميمسرالملكإنوفالواذلكيزللمأىالفىبمعنى
علجاثويقوليقرؤهاكذلكانهكانالحسنعنوذكروا

بابللأمن

هذاالىيذهبالذىاننقولونحنعدأبوقالهحا

الكتصأهاىخوبموالنصارىوالبهودينلمهللنحالف
وموالىقىبالىثناايمطأشدهاوالهندطكالالمغوكألف
يغهرلهمعاندللقرآنونحالفاالسالمفىاهليةأافىوالعرب

قىوسلمعايهاللهصاىلرصولهفالوعسجلاللهالنةأريل
وقتاذاغاصقثرومنخلقماشرمنالفلقبربأعوذ

فىينفثنالسواحرانفأعلمنامد11فىالنفائاتشرومن

تىقريشوكانتذوالمعؤاوافييتفليمقدنهاكماعفد

العاضهةوسمعليهاللهلياللهرصولولعن1مضهاالسحر
تألهاالتىويالمستصضهةالساحرةيالعاضهةيعنىأستعضهةو

أكيمةواوالسحروالبهعانبالالالعضهكعنبالقاموسفي

االساحروالعاخعهينوعنىعضونكعزةالجع
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الشاصقاللهاقسحرأن

هالمفضمإعقدالعافىتالنافثامفبربىأعوذ

وهصبنهعثمامعننميرافيوفدروىالسواحريعنى

حضىصطريقوهذاضنهااللهرضىعائشةعنأبيهعن
رأسىعمدأحدهااسفيرجالنجاءفىسحرحينفالانه

2مطبوبفالالرجلماوجعاحدهمافقالخرعندرجلىواال

فىفالشئأىفىقالاالعصمبنلبيدفالطبهمنفقال
بئرفىقالهووأيئقالذكرطلعةوجفأومشاطةمشط

أنفسهمالىبهالناس4يجتزقاهذاوليسأروانذى
لمىاللهرسولبهواليكسبونضراعنهايصرفونوالنفعا

القاموسفيوالبهتانكماباالفكجاءأىاعضهمنفاعلاسم1
طبوالنفسالجممعالجالطاءهثاثةالطبالقاموسفيقال2

مصححهمسحوركتبهاىمطبوبفقولهاجروالىوالرفقويطب

يمونالذىالغشاءوهوالنخيلوعاءالقاموسبالفمكمافىالجف3
3النهايةفىفالهبمعناهوهوبالموحدةطامةجبفىوبروىفوقه

األسعردىمصححهويجابكعبهلمجراىالرابشد
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والاطديثكذابينهذالمةوالومدحاثناوسلمعليهألله
ومايضكر3وليهافصلىاللهلرسولوالمعادينمنهمين

صلىاللهرسولسحريهودىاهذااالعصمبناجيديكونان
جرففىبئآذنياصقبلهالبهوفتلتوقد3وعليهالله

عليهانهغرهأونبهبنوهبوجمرصحيربالمناايطقطعتهشجرة

اتماااليهتعالىاللهحىفأوألثعاضالالمنشارالىلماوصيلالسالم
وفتلتعليهاومناالرضهلكاانواماانينكعنمجف

يهودايحنىعتادولكذاحتيالهافىوبغىوليىبنهابعده

ومذقحلوهوماتعالىاللهيقللمولووصلبتهالمسيحقعلتاخها

ايهواالنشبههذلكاننحنلممنه1لهمهشبولكنطبوه
بهلهميقرونوهماولياوهوالنصارىذلكعونيدوهماوهأعد

اللهولوشاءالعذاب1انو2وطبخنهماوعذببهماالنجيأةوقتلت
وسلمعليهاللهصئياللهرصول3وقدمنم3لعصىوعيجل
حتى2يعادهالسئملفيفمجهوديةتهبمشويةشاةذرلفى

يعاودهنمخةقى2العذاببألؤاتالدمشقيةفي9

الحدبتختلفتاهـلل59
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اتعادفىأخيبرأعةزالتماوسمعليهاللهصحلىوقالمات
عليهلليهوديةتعالىاللهفجعلأبقرى2انقطاعاوانفهـذا

السبيللهماللهجعلذللماقبلومففتلنهحتىالسبيل
والطبخالقتلمنخطباأيسروالسحرالنببينعلى

تعالىاللهالنذلكابمرواانماكانوافانوالتعذب

والسبيالوسمعليهاللهصحلىالنيعلىللميطاناليجعل
مغأرسلناوماتغالىاللهفىكتابقروافقدإءاالعلى

فىالشيطانألقىتمنىإذاإالنيوالوسولمنفبلك
ألقاهممايهئعقتالوتهفىالشيطانالقىتاليريداذاأمنينه

ابعلىالغرانيقتلكالصالةفىترأجنلسانهعلىالشيطان
ينقصاوفيهفييداناليقدرانهغيرقىتيشفاعتهنوإن

اللهلمجكمثمالشيطانبلقىمااللهفيعخيفوألأماتسمعهمنه
بلقىماليجحلقالثمالشيطانألقاهمايبطلاىآيألده

القرآنفىقولهكذلكضصقلوبهمفىللذينفتنةالشيطان
أبهرىفضعتاقأونسخةفي2تغاودفىروايةفي1
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يقدرالاىخلفهمنواليديهبينمغالباطليأصهالا

ورآخراوالالاوفيهيزيدانالثيطات

المفضلبثربنناقالابوالخطابحدممىأأبوحمدفال
وسلمعليهاللهكماكااللهرسصولقالقالاطسنعنيوفىعن
يكيدكالجنمنعفريتاانمالاتافىالسالمعليهجبريلان

القيوماطىعواإ4اإالألتةفقلفراشكالىأوإتفاذا
اصاايوبعنتعالىاللهحسوقدالكويىآيةتختمحتى
وعذابنجصبالثميطانسنىإفىفقالوسلمعليهالله

موسىراالذىالسحرفىقولهمأوأماحمدأبوفالأ
ضكوفا4عاكأحقيوليساليهتخييلانهوسلمعلعهالثهأاص
خافعلىواكإلواجعمهالخالثقانلنعلموانانالفعهولهذا

الذىثبقبالىأهوالندرىاناغيراستطاعوالمابعوضة

والبغيرمامجرتحتىاطياتسلوخفىجعلوهأنهمادعوا

شيأفيهسمعمناوساحراكانمناالهذاحقيقةيعلم
حرةالىمن
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ماواتبعوالىوتهتاركاللهقولفىقولهموأها
السرالناسيعلمونفالثممسليماذعلىطإنالثيااتتلو

ببابلنالماععلىلةوأتأويلهابيالملكينعلىأؤلوما
فاذابهوسفالمالمستحيلةنهمتأويهن1كرهذافليس
صارالمحكلألموماروتروتهايابلالملكينلىينزلأكأن
انزلالسحرأنمدعيدعىبان2وأنمايجوزلهمحنىالفضال

فيقولعديهدليلاودبهرذلكتقدمفيماويكونللدكينعلى
رمثالكرواالملكينكماعلىينزلولمذالصااتبعواتعالىالله

علىلأقىوماالقرآنالرجلهذاعاختمبعدئايقولأنهذا

اناردتانكهذاسامعشوهمفالالسالمعليهوسى
قوليتقدمهلمالنهسالمعليهموسىينزلءاأالقرآن

انكاساخايتوهموانماالماعايهوسىعاعاانزلأحدإنه
اظبربمعرفةبينعندناذا5وتأويلولكورادرآنالةخهنهت

صماىسليمانانعباسابنبهر01علىتهوفيهروى11

التأويلهنذكروهمااى2اغنأويالتهبأولنسخةفى1



922

دفضتمدكهفىالثميطانوخلفهعوقبلماوسسلمعلالله
1خذاواسحرامصاإهومرضعخيزانتهفىالشياطين

جاءتوسلمعليهاللهمحلىسليمانماتفلما3ونرنجات
صخرتالذىاألصاعلىناللكماالفقالواالناسالىالشياطين

فأتوابلبفالوااالنسبهلهوداتوالجنالريملسليمانبه
منالعلماءفقالمنهذلكفاستخرجواوموضعكرسيهمصاله

وفالساحراسليمانكانومااللهديئمنماهذااسرائيلبنى

اللهفقاللبهذاكمافسنعملمنأأعلمسليمانكانسفااللناس
اتبعتاىيليمانملكعلىالشياطينتتلوماواتبعواتعالى

ثمواحدشئوالروايةوالتالوةالثاطينمألوويهالبهود
الناسونيحلهواالشياطينكفرولكنسليمانوماكفرفال

االرضالىاهيطانطوهماالمدكينعلىانزلوماالسحر

بهايؤخذاوخرزهمملسحررفيةيالفماالخذةالقاموسفى9

القاهوسفيبهكماولأخذكالسحروهوإللكمرنرنججمع2
هذافنستعملنقيةالددفي3ت



ال2يمي

ماقلوفياقيوأالناسبينقضياليبالمعاصىبنوآدمعلحين
خمرايشرباواليقتواليزنالاناوأصالفساءشهوة

علبهمافاراداهافأبىفألمجبنهماالبهماتخاصم1هرةالىفجاءنهما
اهاارادثمنعاتماهاماااالىبهانيصعدالذىمأاليعامماهاحتى
فرأياخرجاثمحاجنهماوفضيافشرباهاالحريشرياختىفات

بذلكةهياكتوكهفقتالهعلبهماظهرأ2قدأنهرجالفظنا

تعالىاللهوغضبشهابااللهوجعلها3فخنستفصعدتاالسم
عذاببينوخيرهماوماروتهاروتفمماهماالمدكينعلى

الناسيعلمانفهماإلدنياعذابفاختارانجرةاالوعذابالديا

وجلعياللهأنزلوالذىوزوجهالرءبينبهيفرقونما

الذىعظماألهواالسمأعلمواللهالنظرهلافمايرىللملكينعلى
يصحدانعليهماالسخطقبلهاوفبلبهناوةالزهيبهصعدت

السرهابرتعلمهماولياهتعاخه8فهىالشياطينفعلمتهالساءالى

االثانيةالسماءفيمعروفنجمةكتؤدةالزهيالقاموسقى1
الشياطينأى4غابتأى3اطمإى2
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رضا1والسماءبينفيطيرمجملطشالساحرانيقالهوقد
الماءعالعاويطفو

ناقالالطافىاخزمبنزيدحدثنىعدأبوفال
انعاملانشيربنيحيىعنهمامنافالالصمدعبد

بساحرةألجنااناعنهاللهرضىالعزيزعبدبنعرالىكتب
لسناالعزيزعبدبئراليهفكتبفطفتالماءفىفألقيناها

وحدثنىسبيلها1لخلواالالبينةفامتانثمطفىالماءمن

الياأبىبنزيدناقالالصمدناءبىقالالطائىاخزمبنزيد
يئبالبسسلمةبنصنانمعقالكنا3رضكبنةجمىناقال
بصلبهافأصفطفتالماءفىفالقيتبهافأصبساحرهتىفا

هاصفقالمحترق3سفودزوجهاكانهفجاءجذعافنحتنا

وغزلهبباباثتوفىدمفقالتعئهأطتةلهافقالعنىفلتطلق
فارقعوتعقدالغزلقترقيوجعلتالبابعلىفقعدت

بالنونفىشكابنالدمثمقيةقى2عنهاظلنسختينفي1

قاموسابهايشوىحديدةورالسفوكص3فليحررالراءبدل
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عنأبوحألموحدثناعلبهماريفةفلموشعااليميعمافاخذاالباب
ذكرهحديثفيالطائىسليمبئحمدمرفىاخقالاالصممعى

حدثنىوولكنهاتسحردخلقهاتغعرأنالتسمتطيعالثاطينان
الغولانءالعبئجمروابىعنفاالممهقالقالحألمابو

قالسليمانبنالمعتعرناأقاأبوالخطابوحدثناالجنساحرة

انحذيفةعنيخراشبننجعىليعنيذكرنصورامسمعت

معهإدتاالدبماخاعلمالناقالوسلمعليهاللهصلىالنبى
2بهحمفلكنفالمنكمأدصهـفنباردماهوضالرتحرقنارا

الوحدثنىضهرمائاردفانهاناراهايراالتىفىوليقععينهولئغمض
أةامصجاءتفادناداكابىعناالصمعىعفحألمأبو

تجدولمتوفىفدوسمعليهاللهصلمىالنبىفوجدتتستفتي
هسلمبندوالمصعريةالدهشقيةقىلكنالبغداديةفييا1

نىالطيملمحمدبنوالالطافىسايمدبنألةالخألصقىوليالطافئ
يبعدأنوألمهملةعإقثمبموحبةالطابىسنينبنمسلمبنعدفيها

بالطافئالطابىالناسخينبعضعلىتحرفهـكونمافيهماالصوابنيملعم
يهولنهفالنسختينفى2األسعردىاسمحيلمصححهاأعلمواللة
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فقالتعنهااللهرضىعائشةانهايقالنسائهمنأةاصاال

شيألكلأانلكهاأةاصلىقالتالمؤمنينأميالها
فربمبينفأتتقاالأوأظنهيكالروجكوجهصرف

أنكاتدريئفالتثمضاءاللهماشرناخرالوجمتواحدا
علىبولىلهافقاالرجليناتقااووجلعلىودخلتببابل

مالىاألفقاالبهماتورجعأبلفدمفذصتقالتالرمادذلك
قالتكاصرأسعلىانتقاالشيأمارأيتاتقارأيت

للمقخالفارسمئلمنىصجبلتثمتفتشصدفىفرجعت
فأخبرتالعارأيتمالىفقاالالبهحافرجعتاالءفيفصعد
ملتالمرأةالىخرجتفارقكقدايمانكذلكفقاال

رأيتفاقالتاصضعيفلىفاالوالشيأعلمافىماوالله
قانتوتمنىلىاأحرالعرباتتقالتذاقلت

فقالتيهترزرعهوفاذاااحقألوقالتجداولفقطعت

ثشعبفدرعاكالقاموسفيوهوكاالحقلمنالمضىيغة1

اهـاخضراومادامنباتهخروجاستجمعاذاكزأووظهرورتة
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وأعطتنيهكتهفةفأخذتهأتفائهاآفىوزاذا1ركاأ

افعلفلمزوجكواسقيهواجعإسويقاهذا2جئثىفقالت
التتوبةمنلىفهلهذاالىالشانواذلكمنأث

المؤمنيناميانقالتبمأ3يكنكانخزاعةرجالمنورأت
روىوفدحمدأبوإقالوماووتبهاروتالناساصبههذا

عنهااللهرضىعيردشةعنمليكةابىابنعنجريمابئهذا
القياسجهةمنبهنؤمنأشيئوهذاعدابواقا

الكضىبهةمفبهآمناوانماالعقلحجةجهةمنوال

فىكلاالموتواطؤوسلمعليهماللهصلىاالنجياوأخبار
النظرأوجبهبمااالتؤمنالالتيالعصابةهذهخالعليهزمان
ورأواشاهدوافيماالقياسعليهودل

اءتهوبابلاهلمنعلجانانهمااطنعمنقولواما

وال4القرامنأحدعليهيوافقهأشئفهذايالكسراللكين

دفيهاى2ااذيفركلهحانالحبأفركالقاموسفى1

نهاية15والمدينةمكةماءبينموضعوجيمبفتحتينأج3واكععريه
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وكيفنحرصاوأبعدراهااستاشدوهوأعلمحاالمتأولين
وزوجهالمرءبينبهيفرقانكأعلجينسكزلإنخوز

انروتجقالوامتناقضانمتدافعانحديثاانافالو

امتربعدةاوالبعدىالنيفالوسدمعليهاللهىلىالنبى
القيامةيومالىلسافىعلىوتعالىتجاركاللهاحلهمافاطالل
رويمئمالقيامةيومالىلسافىعلىتعالىاللهحرمهماوالحرام
ويكسرالصليبالخنزيرفيقتليزلالمالعليهالمسيحات
ولكانتانهاعنهااللهرضىعائشةوعنالحاللفىويزيد

تقولواوالاالنجياءخألموسلمعليهاللهصلىاللهلرسولقولوا
تاتضوهذابعدهنبىال

والتناقضهذافىليسانهقولونحنعدأبوقال

اللهرفعهمتقدمنبىوسلمعليهاللهصلىالمسيحالناخعالف
وانهتعالىاللهفالالساعةعامماماناكآخرفىيئزلهثجتعالى

للساعفلعامواتالقراءلعضوقرأبهاتمترنالللساعةلعلم
حمدرسولبهاقىمماشيأيخسصخلمالسالمعليهللسيحنزلواذا
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ويصلىيقدمهبلأمتهمناالماميتقدموأوسلمعليهاللهصلىالله
يرةهيالبىقالرجالفانالحاللفىيدوفيقولهوأماخلفه

هريردأبوكثموذاكفقالالنساءاالالحاللفىيدفيما
للرجليحلانهاطالليزيدفىقولهوليىقايأبوحمدا

السالمعليهالمسيحانارادوانماصعاولخسايزوجأن
أةاصوجفئأهبطهفاذااليهتعالياللهرفعهالنساءحتىيحلم

أهلمنأحداليبقىلحينئذخهازداداىلهاللهاحلفيمايزاد

بهثرانهوايقنوجلعقاللهعدانهعلماالكمحابال
عليهاللهصلىاللهسوللىقولواعنهااللهرضيعياصمةقولواما

نزولالىنجانهاتذهببعدهنيالتقولواوالاالنبياءخألموسلم
النبىقولناقضاقولهامغهذاوليسالسالمعليهعييحى

يدخدىنيالارادالنهبعدفينيالوسمعليهصلى
تبعثوسلمعليهماللهصملىاالنبياةكماكانتبهجئتما

بعدهينزلالالمسيعانتقولواالوارادتيالنسخ

االرخيمالرحمناللةببمالجزءالثافىنصهماالمصربةفىبعدهذاثبت9



انرويتمقالوامتناقضانمدافعانحديثانقالوا

يزكلماذاالمديئعلىيصلىالكانوسمعليهاللهصاكأالنبى
تركومنفالهلهماالكقىمنقالانهرويمثم1بدينهوفاء
ورسولهاللهفالىكالتركاخرمنحديثوفىفعاكآديخا

الصالةيتركنحيفلهمكافلالواطفاالفقراءعيااليعنى
وعيالهولدهإضوالقيامعنهالديئ4فضانفسهمأأكمننعلى
تناتضوهذاده

لمجمدهذافىليسانهنقولونحنعدأبرقالصا

وفاءيتركلماذاالمديئعلىالصالةتركهالنتناقضتعالىالله

ابفتبىحعليهيضحانقبلاالسالمدوفىذللثكانبدينه
أخذواواليالدينالناسيسقخفالانوارادالمالويأتيه

لهوفتحعليهوجلعياللهافلهفامماقفمائهعلىيقدروناال

الفئفىنصيباوالذريةللفقراءجعلاالموالوأشهالفتوح

المسمدبئمنهىوف

الباءبدلبالالملدينهوفاءمايأتىوفيهنانسخةى1
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انرويمقالوامتنافضانمتدافعانحديثانقالوا

عندهاقرحتىماعزايربمأوسلمعليهاللهصاىاللهرسول
الرابعفىربهثمعنهيفرضذلككلصإتاربمنايالى

اقرارهيكونحتىجمالفىوفالوأفقهـائممنقومبهذافاخذ
طالبابىبغكليقولكانوبذلكعليهالشهودصددفى

صلىالنيالىدماوجلينانمروثجعنهاللهرضى

هذاءف9عسيفاكانابنىاناحدهمافقالوسبمعليهالله
رجاسألنااناوخادمثمشاةبمائةمنهفافتديتاتهياصزنىوانه
وعلىعاموتغربماثةجاورافيعلىفقالواالعلماهلمن
نفسىوالذىوسلمعليهاللهصلىالنبىفقالالربمهذاأةامص
ردوالخادمشاةالمأللةاللهبهاببيهبهاألقضينبيده

جمالىطماأةاصوعلىعاموتغربجدميهلةانجكوعلىعليك
اعترفتفانهذأأةاصعلىنيسااغدياقالوبينهابذللثفقضى

فىاتصاربمقالإنهاحديقلولمفربهافاعترفتفارجمها

بهالمستعانوالعبداألجيرالعيفطالقاموسفي1
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ماعزطديثنحالفوهذاالىمجاوالفىلمجلس

تعالىاللههينالمجمدليسانهنقولونحنحمدأبوافا

عنوسلمعليهاللهصاىإنيااضإعيالنتأقضوالاختالف
نفسهعلىالفرأرهمنهكراهيةكانانمااتصأربمماعز
اربمعندهيقرانرادالألظعليهتعالىاللهستروهتكهيالزنا
بهأمهوامحيحويعمهأصييسضبرئانأيضاواراداتعس
ذلكوافقولواتصاربمرائهاصتمنارادمافوافقجنة

علبويداتدزملنةصهكانمسقااواوخمساثالثااوتينص

لمامىبنزيدعنمالكروايةناباكعندهالزافىالفراركراهته

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعهدعلىالرنايااعترفرجلفى
عنتننهواانلمآنقدالناسأيهايافالثملجافىبهفامص
فالجسشترشيأالقاذورةهذهمنأفيؤنتعالىاللهحدود

اللهعليهكتابيتمصفحتهلناأبدىمنفانهوجلصقاللهبستر
مغكثرايكونفداالعترافانعلىويداوجلعي

بنيحديثالمقرأصفىالشبهةزالتاذاواقلاالرج
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أبىعنكثيرأبىبئيىعنواءىالذستهشامعنسعيد
رسولطمعفالكناحصينبنرانعنالمهلبأبىعنقالبة
حاملوجهينةنأهامصفأثةوسلمهعلياللهصلىالله
فدعاقيفأئهحدااصمبتافىاللهرسوليافقالتزنامن

فاذابهاالمجسنانهفأصولبهاوسمعليهاللهصلىالنبى
ترضعانهافاصوصفعتوقدبهافاتاهااتاحملهاوضعت

علبهافعثصقبهابهافاصيفاتاهففعلتاتتهفطمتهأإاولد

انهااطديثهذافىيذكرولمعلبهاصلىثمرجمتثمشابها
فيهدصالذىشاهدللحديثوهذااتصاربماعقرفت

وشفارجمهااكرفعتهذافانأةاصكلسانجيااكدفالاف

فرجموهففرجزعوبملماماللثبئماعضانأيفمأالدليل
هالفقالجزعهوسمعليهاللهصلىاللهرسولوأعلموا
اتصارجافرارهولوكانأصفىأنظرحتىرددتموه

وسلمعليهاللهصلىالنيلقولكانلمااطدمهأكالذىهو
يحوزوالتعالىاللهيمفيهأمضىقدالنهمعنىرددتموههال



142

واذارجحانرجوعهمنهقبلاناتصأرجاقرارهبعد
وانثعاءمتىيرجعانلهجازبتوةبفيراالتراركان
منهذلكيؤلط

اجهاوقيجالقرآناعلبهايبطلأجمعفدأءمقالوا
انرويمفالواالكعابيدفعهالرجمفىفالواحبهمالخواليج
واللهبعدوـاالثمةورجمترجموسلمعليهاللهصلىاللهرسول
علىنصفءافعلجهنحعثعةبفااتينفاناالماءفىيقولتعالى

فكيفلجتعضالللنضاتالفىوللرجمذابالهمنالمححمنات
ذواتالمحصناتانالىوذهبوانصفهاالماءعلىيكون

الجادحدهاالمحصنةانعلىدليلهذاوفيقالوا3االزو

هذاقيلوكنخاتالمحصانولنكنوأبوعدقال

متولىيحااليهذهبوا01لكاناالزوذواتالموضع
وحمينالحرافىاالههناالمحصناتوالحسالحجةهذهبه

وصننلهنيكوناالحصانالنراابمكبنوانمحصنات
الحرافىلىمانصففعليهنقالنهشباالماءيكونوال

الحديثمختلفتاوبل61
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المثيرةالبقرةالعربتسميوفداالكاريحنيالعذابمن

جهاجوناالرضاثارةالنشيأاالرضصدرمنأوممب
النياهلىاعيهاصفىاالبلوتسيااللعاممنرهادون

أتهـدواناالسمبهذافتسيمنهايكونالكعبةالىالهدى
فىوأنهنالمحصناتفىتأولناهالذئلالتأولهذاديشوكا

ومنآخرموضعفىتعالىفولهرجماالالحرائىالموضعهذا
فماملكتالمحصناشالمؤمناتلذينكحطوالمنكميستطعلم

ذواتيكنأنيجوزوالالحرائرههناوالمححفاتايماكم
مجحنال3االزوذواتالناالزوبم

انرويتمقالواالكتابيدفعهميةالوفيحبهمقالواما
واللهلوارثوصميةالقالوسلمعليهاللهصلىاللهرسول
تركانالموتاحدمحضراذاعيكمكتبيقولتعالى
كلعلىوارثانوالوالدانواألفربينللوالديئالوصهيةخيرا

خالفالروايةوهذهالميراثعناحديحجبهماالحال

وجلعقاللهضاب
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لقمنسرخةاالهذهاننقولونخنحمدأبوفالى

مفالمواربآيةفىومافالفانالمواريثآيةنسختها

راثالممنحظهااالبوانيعطىانلمجوزتدفاةسها

ذلكلمجوزاللهقلنالهاجمسايوصىالتىالوصيةايفحاويعطيا

نالهكالالذىارالمقدإيراثاذلكحظهمامنجعلتعالىاللهالن

ومناللهحدودتلكالموأريثتجآيةوجلصقوقالاوراثةبا

خالديئاالنهارتحتهامنرىناتيدخورسولهاللهيطح
ودهحدشعدوورسولهاللهومنءالعظالفوزوذلكفيها

فيماطاعتهعلىفوكدمهينعذابولهفيهاضالدانارايدخا

حدفيمامعصإتهعاىوأوعدالثوأباعظمبثالموامنحد
وارثالىيوصملانالحدفليسالعقابباثسدالمواريثمن

انهامنسوخهقالوقدوفرضتعالىهاحداللهكثرالملمغ

وشينلوارشوصعةالوسمعليهاللهصلىاللهرسولبقول
تعالىاللهشاءانيكويئللقرآنكيفالسنةنسخ

انرويتماقاكالكآبيدخهالنكاحفىخخقالواما
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تهاعلىانرأةشكحالقالوسلمعليهاللهصلىاللهرسول
الثسبمنمايحرمخالرضمنصيرمقالوأنهضالتهاعلىوال

الىوبنايمأمهاتمعليبمحرمتمولوجلعيوالله
ولموضالتهاوممتهاالمراةبينعاكريذوأاآليةآخر
قالثمبالرضئحواالضترصفعة11االتماالالرضاعمنلمجرم

وضالتهاتهاعلىالمرأةفدخالتلمذماوراهلكموأحذ
تعالىاللهأحلهفماواالختاالمصوىرضمصلى

يخضبروجلعقاللهاننقولونحنحمدابوقال

وليجازىمعصيتهماوطاعقمكيفليعلمبالفراثفعباده
علةحربهاواحلهيمافيكونانغيرمنمنهموالمسىءالمحن

تحالىاللهشهىقبيحقبحكلوانمااوالتحريمالتحليلتوص
فىاللهجعلاشياءخالبهوجلعئاللهباصالحسنولمجسنعنه

والظلموالبخلوالغيبةوالسعايةاستقباحهاكالكذبفطرا
ريعةرسوالوجلعيللهلمجاانجازفاذاذلكواشباه

للهمطيعينلهاالمستعطونيكونالدهيمنجقبافتستعمل
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االولىتالثألممخثانيةبعريعةثانرسواليبثثتعالى
عليهمومىبعثهكتحالىللهمطيعينلهاالمسحعملونيكون

اياهوبعثهأسالماعليهبالمسيحالسبتشحونبالسبتالسالم

جازالسالمبالميهكليأيضاذلكؤنسخالسانياليومفىبالختان
انجروتتفىيخخهثمونتفىعبادهعلىشيايفرضانايضا

نأتأوننسهاايةمننمخماوجلعىقالوقدحدواوالرسول
يشجازاناذاومنهاصهلأهابخيرميريدإومثلهابخيرمنها

إئيهابسنةالنبالسنةينسشيالكتابانبالىكتاججازالىكتاب
منالمنسوخفيكونوتالىتاركاللهعنالسالمعديهجبريلجمها

وجلقاللهقاومنصبناهوزانالذىتعالىاللهكالم

لوتيتوسلمعليهاللهصلىاللهرصولولذللخالبقرآنليمىىالذ
الكتابومثلالكتاباوتىيريدانهمعهومثلهالكتاب

وهظذوماآتايمالرسولوجلعياللهقالولذلكالسنةمن

مابلغنامنهبلاناوجلعقاللهوقدعلمفانهواعنهنهاآوما
القرآنبعضسينمخانهعلمولالكنهتعالىاللهمنكالمعنه
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بعضفىوأثرالقلوببعضفىقاخذللثوخفاذااليهببالوا
بهماآتابمأىنذوهالرسولماآتابمفافقالالبصاؤ
فافبلوهالقرانيدخأوءاالقرآنفىلسمماالرسول

بهاجبريلأتاهحعنةئالثعندناوالسأنأبوعدفال

نهاعلىأةاهـاشكحالكتمولهتعالىاللهعنمالسعلعه
صكرموالالنسصمنكرم01الرضئمنرمووضالعها
االصمولمنهذهوأشباهالعافلةعلىوالديةالمصعانوالالمصة

رأيهباستعمالهوأصييسنهاأنلهاللهأباحسنةيةالثاوالسنةا
ذكتحريمهوالهالعلةحسمبشاءعلىلمنفيهاخصئئفلهأنفيها

كانتلعلةفيهعوفبنلعبدالرحمنوإذنهالرجالعلىالحرير

فقالشجرهائعضدوالخالهالىاليختكةفىكقولهبه

2لقيونأفانه1خرذالاالاللهيارسولعبدالمطلببنالعباس

يآبمصجرهالميكنجميعحرملىتعااللهولؤكانأالذخراالفقال
البيوتبهاتسقفالرلةطيبةحفشةالمزةابمسراالذخر11

والصالمالحدادوهوقينجمجالقيون2نهايةائمبالخفوق
لبيولمالهفاثالثةوقىروايةولقببورنافانهقيةالدسثوفى
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لهجعلتعالىاللهولىكناالذخرطالقمنأرادمالىالعباس

ونادىلمنافنهماالذخرفاطاقصعالحارآماذللثمنيطقأن
مجاشعأفيصفيعافىالعباسأتاهئمالفتحبعدالهجرةمناديه
والعياشفعفقالالفتحبعدكاجراليجعلهمسعودابن

الشفاعاتهأتجرلقىافىكمهذاولوكانهجرة
أحيافنمنيلبهثمصولهولرمللهاالرضلى9عادئوفال
ىأصمناستقبلمتولوالسرةفىلوهلهوفمواتا

أنلوالالعشاصالةفىوفالبعمرفالهلتاستدبرتما

نهىرالحينهذاالصإلةهذهوفتلجعلتأمتىعلىقأش

النبيذوعنالقبورزيارةوعنثالثفوقاالضاحبلحومعن

االضاحثاطرمادخارعنجمنافيفالئمالظروففى
ومحتبسونضينهميحفونالضاشانلىبداثمثالثفوق

علىالنبىهودفوملعادنصبةاألرضقديمأىالياءدبث1
ونالتهايةقىكمايدكلموانعلدالىفديمكلنسبةفيعلدتهم

ححةمكتبهالمديالشىوالعادىللقاهوس
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مبورازياردعنونهيتكمماشئموأمسكوافكلوالغائبهم
لموبالفيرقانهلىبدافانه1هجراتقولواوالفزوروها

مكواتشربواوالشربوافاالظروفىالنبيذعنونهيتكم
حديثهذاوضوحفىيزيدوكاعدأبوقالحا

فالقتيبهبنمسلمحدثنىقالخداشبنخالدبنعدحدطيه
عليهاللهصلىالنبىدخلقالممارةبئمدركعنيوفىنا

نقيرفىنليذمعهرجالفرأىاالنصارمنرجلصائطوسلم
أعودالثم2ألثربهأنلىتأذنأوالرجلفقالتأهسفقال
االشعياءفهلىتعدوالاثربهوسلمعليهاللهصنلىالنبىفقال
انوسمعليهاللهصلىلهاطلقوجلقاللهانعلىتدلك
اليجوزذلكولوكانشاحظرلمنأنبعديطلقوانلمجظر

عفسئلحينزقفعنهاكمالتوقفاالمورهذهفىله

3أزادحتىأزيدكمتولسأوتيعثاماهذلالئلوفاللةالكل

فلمالظهارعنألهازوفىلةالمجاأئتهحينئرفأل
اراجححئالدمشقيةفي3فأشربهنسخةفي2فحشااى9
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ابىاعىوأتاهذلكفىوجلعاللهضىقوالوقالاليهايرجع
رجعفافاستفتاهطيبأثروبهوفجبةوعليهمحرموهو
اهفأفأفاقثمالفحلغطيطوغطثوبهتغشىحتىقوالاليه

فعلناهنحنفانتأديلناصنهماالثالثةوالسنة

انعلينانجحفالتركناهنحنوانذلكفىالفضيلةكانت
رلةالجطومعنكنهيهبالتلحيالعمةفىهكامماللهصاء

االهليةالحرطومتحريمهفىنقولكذلكاطجامكب
اللهقولمعللطيرمننحامبوذىالسباعمننابذىعلى
يطعمهطابمعلىإآلمحرماأوحيفيماأجدالنلومميجل
أورجىفانهخنزيرطبمأوفوحامههدماأوميتةيكونأناال
السورةهذهؤولوقتيجدفىالانهيأرادبهاللهلغيرأهلفسقا

فبهاتحريمونزلالمائدةلصقىئمالتحريمفىهامناكثر
جميتماالماالسبعأكلوماوالنطيحةيةوالمتروالموقوذةالمنخنقة
علىذلكفىورادنابالكتابحرمحماتعالىاللهفزادنا
الوحشسباعتحريموسلمعليهاللهصلىاللهوسوللسان
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فىالصالةقصرفىولكذلكوالحراالهليةوالطير

أنجناحعليكمفليسوتعالىتباركاللهقولمعمناال
اعلمناالذيئكفروايفتنكمأنخفتمانالصلإلةمنيقصروا

صلىاللهرسولعلمنالواالخوفمعقصرناعلينافىجناحالأنه
عىاللهعنأيضااالمنفىاقصربابأسالانهوسلمعليهالله

فاغسواتعالىاللهقولمعالخفينعلىالمممكذلكوجل
موأرجلبروسكموامسحواالمرافقالىوأيهموجوهبهم

أبىبنلمجيىعناالوزاكأعنيونىبنعيععىروىوفد
اجمقابوليسالكضابعلفاضيةالسنةفالانهكثير

اللهأرادامنبئةكتابللنةمانهاأرادالسنةعلىبقاض
فيهتعالى

رويمقالوانحتلفالجمعةيومسلالفىحمقالوا
أبىعنيساربئعطاءعنسليمبنصفوانعنمالكعن

غسلقالوسمعليهاللهصلىاللهرسولانالخدرئسعيد
قتادةعنهمامعنقمروثممحتلمكلعلىواجبالجعةيوم



5أل

وصمبمعليهاللهصلىاللهولرسقالاقاحمرةعناطسنعن
اففلزفواغتسلومنونعمتفبهاالجعةيومتوضأمن
لرولنحالفوهذاواقا

الجمعةيومضكسلىلهانقولنحنحمدأبوقال

اوجبهىءهووانمافرضانهيهيرداممحتلىعلىصواجب
واالختيارالفضيلةعلىالعيديئغسللمجبكماالملمينعلى

وقدالتفأل3منسايمة1الدرنمننقيةبابدأنألمجمعواليثمهد
ثوبينيلبسوانالثوبوتنطبالتطيبذلكمعأصي
علىوايجابمنهاختياريهوهذامفتهثولىسوىلجعته

يكونقدانهالسالمعليهعلمثمالفرضجهةعلىالالفضيله
الشديدالبردالذىالبادفىوكونوالمشغولالعليلالناسفى

توضأمنفقالالديدةبالمشقةاالالغسلفيهيستطاعال
تدرلمنلالانذللثبعسدبينثمفجائئاىحتونهنبها
ثمثمثفوقاالضماسطومرادظعننهىأفضلكماعل

الرائحةتغيربفتحتينالتفل2خالومناىبفتحعإق9
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لغائبهمويخبؤنضينهميتحفونكانواالناسانلىبداقال

بدافالثمالقبورؤيارةعنونهىشثتمماوأممكوافكلوا
تقولواهخرافزوروهاوالالقلوبيرقذلكانلى

ابنعنرويمقالواالعيانيكذبهحديثفالوا
حمعتقالعاعصبنعقبةعن6عاهانبنمشرحعنلهيعة
اهابفىالقرآنلوجعلقولوسعليهتاصلىاللهرسول

بطالنهفىنشكخبرالوهذاقالوااحترقماالنارفىالقىثم
منهائنينالمادبنالهاتحترقالمصأحفنرىقدالتا

والكتبالروض

ذهبتأوباللهذاانلقولونحنأعدأبوقالأ
بئيزيدثنىلىتعالىاللهشاءانمبينهوأنايرفوهولمعليهم
لوجعليعنىنقلالحديثهذاعناالصممعىسألتتاالممرو

المهملقومشرحبالمجالحاءمنالمعجمةالشينفصلفينحالقاموس1

فيهالصوابهوهاعاهانبن1وفولهاءالتابىهانطابنكنبر

مصححهوهوغاطكتبهعاعلىهابتقدصهاعانممهاولاألصفىووفع
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اناالصمعىواراداحترقالنارمافىالقىثمنسانافىالقوآن
تحرقهلماباهوحفظهالمسلمينمنالقرآنتعالىاللهعلمهمن
احفظواأبوامامةقالكمابالذنوبفبهاالقىانالقيامةيومالنار

اللهفانالمصاحفهذهتغرنكموالالقرآناقرواأوالقرآن
ظرفاالجسموجحاالقرآنوعىقلبأبالناريعذبالتعالى
كانولويدبغلمالذىالجلدواالهابكاالهابالقران
عنكنايةطهيجانجازمامدبوغايكونانيجوزاالهاب

خطبتحينعنهااللهرضىعاثشةقولومثلهالجسم
وحقنكواهلهاعلىالرؤسقررفقالتاباهاووصفت

االجسادفىتعنىاهبهافىالدماء

عصرفىهذاكانبعضمقالآخرقولوفيه
القرآنانعلىودليالللنبوةعامماوسلمعليهاللهصلىالنبى
لةاالبهذهتعالىاللهابانهنزلعندهومنتعالىاللهكالم

زالثمفيهالمشركينطعنعنداالوقاتتلكمنوقتفى

فىاآلياتتكونكماوسلمعليهاللهصلىالنبىبعدذلك
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وذأبلمجياميتمنموالالصالةمساءاالعصور

ذلكلمجدمثماالرضتلفظهومقبوريشكووبعيرشم
احترقماتولهفىالمكهيردانوهواخرنوويخهبعدهم

جاررفىالقرآنانكتبانهيريداالهابالىالالقرآنالى

كأنالقوآنلمجترقولموالمدادالجاداحترقالنارفىألقىثبم
انفىنشكولسناالنارعنويصونهمنهيرفعهوجلعيالله

أمحابيقولالمجازكماالعلىكإلطقيقةالمصدففىالقرآن

واللهبهوليسالقرآنعلىدليلالمضحففىالذىانمالكل

اليمسهمماكنونلقرآنكريهقكتابانهيقولوتعالىتبارك
وانساشاليقولوسمعليهاللهصلىوالنبىالمطهروناال

المصحفيريدالعدوارضالىبالقرآن

النبىعنرويمقالواالقرآنينقضهحديثأوافاع
تباركواللهمراليدفىفئالرمصملةفالطانهوسلمعديهاللهصلى
مونواليستقدعةساونخراليستأجلمأااذفايقوللىوتعا
يتقدموالعهاليتأخراجلفىالرحمصلةتزيدفكيفقالوا
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مرتثونالهفىيادةاكاننقولونحغعدأأبوفالحا
وقدقيلالبدنوعايةالرزقفىيادةوالىالسعةأحدهابمعنيين

تعالىاللهاناطديثإمشفىوجااالكبرهوالموتالفقر

بعدراهنمعدوهيمميتانهوسلمعليمااللهحعاكاموسىاعلم
فعلىقدقاليمتهأنوعدتنىربيافقالوصاظ9يسف

العثحاعيوقالافقرتهقد

االياءميتالميتانمابمعتفاسترلكاماتايى

صامنموتاويجعلالفقريسىانجازفلماالفقيريعنى

والمعنىهرالعفىزيادةويجعلةحعانهالهيسىانجازالحياة

وجمعلسنةمائةعندهعبدهاجليكتبتحاياللهانخراال

زادرحمهوصحلفاذاسنةثمانينلتعميروهيئنهوكيبهنجيته

النقعىذلكووصلالبيةتلكوفىالتركيبذلكفىتعالىالله

الللذياالجلوهيثةاليبلغحتىأخرىعشرينفعاسق
متقدمولعنهمستأخر

اهـبهاءالواحدالنخلورقيالخوالخوصينسجأى1
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انروجمقالواواالجماعالقرآنيبطلهحديثقالوا
لشىاغاقوفايقوالوجلعيواللهدلبرم8القضاتدقعالصدقة

رادالاتعلىالناسوأجمعفيكونلهكننقولانأردناهاذا
هطكمهمعقمبواللقضاثه

المرءانذلكتأويلفىنقولومخنعأبوالعا

دغتصدقهوفاذاالعقوبةمنتضاءبالذنوبيستحقتد
السزصدقولهيدللشخكليهذلثمغاستحقفدمانفسهعن

عليهوجلعضاللهغضبمنانىقىأفالالربغضبتطفئ
أزااللعقاببصدفتهالغضبذلكأزالفاذاعقابه1تعرض
بوائقهلخفتعظيماجرما2عليهاجرمترجلهذاومحك

الهديةوقلتصهاففتهىهديةلهفأهديتجزاللهوعاجل

المستحقبالعقطتدغ

سيكونانهرويمفالواأولهآخرهيبطلحديثقالوا

وإللحرفبنفسهيتعدىوشوتعرضهللمعروتعرفىالمصباحفي9
اليهنسختإنفى2اءوغرهىاألزهىكرةذوطلبهلهتعدىاذا
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وهذاضلتمعصيتموهموانغويمأطعتموهمانائمةعليكم
وبطاعتهمضالينبمعصينهميكونونجمفالمعقولفىوزال

غاوين

الحديتهذافىيماسانهنقولونهـكنعدأأبوأفال
الذىفىاطيعواانانهعيرىفيماومعناهالتأويلمعتأقض
الدماءوسفكالرعيةوظمتعالىللهةمعصيةمنبهونيأص
عصاوشفتعلحهـمظزجخمواوانمطيهمغوىحقهابغير
معنىاليهيؤلوالذىمعاصحيضلاظوارجفعلينكماالمسله

أنيكونوزوعليميخرجواللمئعملالانهاطديث
ضلفيهعصواانالخيرمنالمنابرعلىبهونيأصماأراد

انالمقامذلكغيرجؤالمعاصىمنبهونيأصومايمعا
مطيهمغوىفيهاطيعوا

رويمفالراالعقلوحجةالقرآنحديثيهذبقالوا

كماالقيامةيومريمترونقالوسيمعليةاللهاىعالنيان
ولتعالىواللهرؤيتهفىتضامونالبدرالليلةالقهرترون

الحديثختلفتاوبل71
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ليساويقولاالبصاريدركوهواالبصارتدكهالا

يكونأنالعقلحجةفىيجوؤوليسفالواشئكثله

عليهموسىقالوقدالصفاتمنشىفىالخلوقيشبهالخالق

اهذفانكانالوقااققىلنقالنظواليكأأرفىربالسالم

ربكالىقىألمتعالىالعلمكمافالبمعنىفيهفاالرؤيةيحااطديث
قديرشىءعلىكلاللهانترألموقالالظلمدكف

يحاطديصهذاانقولونحنعدأبوقالثا

منبهالحقاتعنالرواباتإتابمالكذبمثلهعلىيجوزال
ونأنيمباجازمثلهكذانيهونوزلوكانووجوفييرة

االنعلمهلمالذىالقشهدفىدينثاأمورمنعليهمانحنكل

والطالقاالموالمنالناضوزكاةالنعمممدقةوفىيالخبر
بالخبرعلمهااليناوصملالتىاالمورمنذلكوأشباهوالعتاق

التدكهاتعالىقولهوأماباطالالكتابفىبيانلهايأتولم

ربالسالمعليهموسىونولاإلبصاييدركوهواالبصار
اللهرسوللقولناقضافليسترافىلنقالاليكأنظرأرفى
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قوأرادجلالنهالقيامةيومربمونقىوسلمهعلاللهحملى
السالمعليهلمومىوفالالديخافىاالبحعارتدكهالبقوله

خلقهجميععناحتجبوعضجلالنهالدنيافىيريدتراقلن

فيراوالقصاص8اطزاويوماطسابيومأويحجلىالدنيافى
كمافيهيختلفونوالالبدرليلةفىالقمريرونالمؤمنونكما

قمراحاالتعلىكلجمهالحعثبيهعولمالقمرفىاليختلفون
بهاالقشبيهوغواحاذلكوغيرواطدودوالميرالتدويرفى
يختلفالالبدرئهالقمرالىوجلكمانخظرعقنظراليهاناعلى

بالقرالمثلتخربربوالهالقمرفىيختلفالكماذللتفي
فلقومنالشصسمنالينهذافيقولونوالظهورالشهرهفى

هةالرذوقالالقعرمنواشهرالصخ
القمرااليرفووأحداالأحدعلىتحتىصهرتفاوتد

التدليلرويتهفىونالتضاثاطديفىوقوله

الماللطلبهمعندالشهرأولفىيكونالناسمنضامالت
بهليسيقوآلخرذاكهوهوذاكواحدوبقولفيجتحعون
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لمجةفيوالنهبميراهواحدالنكلكذلك1القروليس

عليهاللهصلىاللهرسولوحديثرلمجلىعرهالىضبمالىأن
تدكهالاتعالىاللهقالفلمالهومبينالكابكلقاضوسلم
منيالصحيحوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنوجاءاراالد
ونظرفهمذىعلىيخفلمالقيامةفىتعالىجمم3ونقىالخبر
موسىفولوفىوقتدونوقتفىانهوتمييرولب

انهعلىالداللةابيهتاليكأنظرأرفىربالسالهعليه

االحوالمنحالفىاليرىتعالىاللهولوكانالقيامةفىيرى

منعليهخفىقدالسالمعليهموسىلكانالنظرعليهيجوزوال
بالبصريدركتعالىاللهبانفالومنوهعلماتعالىاللهفو

ةغيالالاالقاموسيومحمقولاغالقمركلكوليسفوله1

الشهرستآخرمنوللياخينسبعالىأوئالثالىأوللياتيأوالقم
القرنورانبهنويتباقرغيرذلكوفيوعشرينوسبعوعثصرفي
أحدطيراهوهوعلكالهاللنورمنوأكلوانورأظهريهون

بهكتبهمخلياالقريرىطمأليسالنهايةفىالحديثكماوفينه
القيامةيوموجلعقاللةونقىنسختينفي2مصححه
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افقدودعندمتعالىاللهومنكانصكندهمالقيامقفقديوم
فايقولونفقدكفربالخلقعندهمشبههقوءبالخلوقينشبهه

منكهتجاةتعالىاللهانتثنفيماالسالمعليهموسىفى
اليكأنظرأرنىربفيهلهفالللذيالوفتالىالشجره

اناليجوزأللهلعمرالمحددامشبهاللهكانبانهعليهمضونا

علىنلوبمهذامثلوجلعقاللهمنالسالمعليهىمويجهل
يوميرىتعالىاللهانعلمالسالمعليهموسىولكنتقديرهم
يالهالطأجا4ماالديخافىلهعلانوجلعئاللهفسألالقيامة

والكنالدنفىيحنىترافيالنلهفقالالقيامةيوموأوليائه
الجلانأعلمهترافىفسوفاسعقرمكانهفانانجبلالىانظر

احتالعنضعفتاذاالجبالوانكايصيرحتىلتجليهالقوم

تعالىاللهيحطيهانالىاضعفصيكوناناحرىامفابئذلك
الغطاءبصرهعنمحثحفالنظرعلىبهيقوىماالقيامةيوم
يقالومنهالظنهورهووالتجلىالدنفىكانالذى

اذاوالسيفللرآتوجلىابرزخيااذاالعروسجلوت
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الصدأمناظهرخهما

بمعنىالقيامةيومربمترونقولهفىالرويةانقولهموأما
4فالميريدألمقديرشئعلىكلاللهانقىأتعالىكانالالعلم

اذااظبرهذافىفائدةفاىايضاالدنفىنعلطالنايستحيل

االصنهيلفيترأتواحداياوالدوفىالقياهةيومفىاالعصكان
للذينطوبىقالىبالوفاهفتححينالسالممهليهالمةان

همفاقلوبهمخلصةللهطوبرالرحمةيهونفعلبهميرحمون
جوهويقوللىطوتهإركشاللهووتعالىتباركاللهالذيئيرون

عليهمسخطقومفىويقولربهاناظرةالىناضرةيومئذ

أفاالجحيمولصاماثلمحجوبونيومئذمرعنانهمكال
رجهاالىالتىالناضرةالوجوهانكلدليلالقولهذافى

لنااقالوفانالوجوههذهجبتااذالتحجبالتىناظرة

ممفاتهفىننتهىالقلنانحنيهوالمنظوراالنظرذلككيف

وسلمعليهاللهصحاكااللهوسولاليهانتهىحيىالىاالجاللهجل
علىيستقجموالاوهامنافىيقومالالنهعضههمحماندغوال



362

أوحدأويكيفيةيخهنقولانغيرمنبذلكنؤمنبلنظرنا

منذلكفىيكونونرجوأنأتلمجاءماماعلىيىان
اغدااالهواءمنىوالضخلالنجاةصبيلقدوالهانقول
تعالىاللهشاءان

العقلحجةوالقرآنيكذبهالتشبيهفىحديثفالوا

وجلعىاللهأصماجمنأصبعينبينالمؤمنقلبانبمروفالوا
محيحافهوقثالحدوكاناليعمههنااخبااردتممفانك
يسقحياطذلكفانبعينهااجاالأردتموانكنتممذهب
هبواوذبالخلوقينواليشبهعضاءباالاليوصحفتعالىاللهالن

خاأحسنماالعربلقولالضعمانهالىاالصاخآويلفى
ابلهوصففىالرايوفالأثرهيريدونمالهعلىفالن

لهىقىالعروقبادىالعصاخممعيف

أصمبعاالنامهـهأمحلمااذاعلبها

حسحاأثراعلبهالهترىلى

يحاطديثهذاانقولونحندابوفالا
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الةالحديىاليشبهاالصمبعلطتأوئاليهذءبراالذىوان
دينكعلىنيطتبالقلمقلبيادعائهفقالالسالمعليه

نفسكلىاللهرسولياأؤتخافأزواجهاحدىلهفقالث

وجلعقاللهأعماخمنأصبعينبينالمؤمنقلبانفقال
فهومحفوظتعالىاللهنعممننعمتينلننعندهمالقلعتفانكان
المرأةكلاحففيوأبالتفبيتدعاشئفالىالنعمتينبتيشك
بغيوكانقولهايؤكدبمانفسككلأتخافلهقالتالتى
مالنافالفانبنعمتينمحروصاالقلىكاناذايخافالأن

خراالاطديثفىقولههومثلقلناههناعندكاالصمبع
أنواليجوزبحينأعلىكذاأصمغعلىاالرضلمجمل
حقاللهقدرواوماتعالىكقولهنعمةههنااالصمبعجمون
مطوياتوالسمواتالقيامةيومقبضنهجميعاواالرضقدره

واليدكأيديأوالعمابعناأصمبعكانقولوالذلكيجزولمبيمينه
ةشيأمنايشبهالوجلعيمنهقشصالنقجضةكقبضاتا

يمينيديهتىانرويملواالتشبيهفىحديثفالوا
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تعقلكيفالعضرينباليديئأردتم3انعحميليتوهذا
يمينيدانعماهما

يحالحديثمذااننقولونحنممدأبول
النوالكمالاقاممعنىبذلكأرادوانمامستجالهووليى

واقاموالبطثىالقوةفىميامنهعنتنفسفياسرهثئكل
منالننفىلماالتياسروجمرهالتيامنتحبالعربوكانت

فالنوالشؤمالنولذللشفالواالنقصمنيساراوفياتمام
وهذااليسرىاليدالشؤىاليدمنوالسؤمالنىاليدمن
النىالنجميعابالدينالعطاءيريدأنويجوزبينوجه

فىوفدروىبهماالعطاهيمينينكاناناليدنتكافاذاالمعطة

سخاءأاللهيمينقالوسامعليهاللهصلىالنيانحديىآخر
الحديثهذافيالمحملةالحاءمعالسينبابفيالنهايةفئقال1

فهوحاصيسحصحمالبالعطاءوالهطلالصبداثمةاىمانصه
روايةوفىلهماكهطالءأفعلألفعالءوسصحاءوالموشةساح
عنهنهاكنالةواليمإقالمصدوعلىحوينسحآإللمالىاللهيمين
الىللثرةنجعلهامملعينمنافعهالكثرهبالهتالءووصنهاعطاءلهمحل
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يقصهاوالالعطاءتصصأىؤالنهارالليلشيئغيضهال
قالارحينااذهبهذالىواذلك

يمينلهأليديئكعافتىعقيلمناالوانةعلىوان

صلىالنبىعنرويمقالواالتثبيهفيحديىقالواا

ويرعةوقنوطكم1ألممنيكملمجبقالانهوسلمهعليالله
منويضحكيعجبوانمامنكذاوضححكاياآاجابه

ويضحكفيعجبيعلمثماليعلم
ليسوالضحكالعجباننقولونحغأعدأبوفالأ

منهحمصئعمابمحلعندبهذاحلعلىهووانماماظنواعلى

االكزقىثنهااليمإقوخصاألهتياحوالينقصهااألستقاءيغيفهاأل
منصوبانوالتهاروالليلواألتساعالجازطريقعلىالعطاءمطنة

الصوترفعمنيمونأنومحوزالقنوولسدةاألل1اءالظرفعلى
المزقوالحفوظبهمرايروونهالحدثونبوعبيداظليثالأالألالإللبكل

فىثنععالقامواكرفيرنهايةااشبعبالمصادروهولفتحااللغةعندأهل
ليماهنعجبربمومنعووىفالالمصيبةمعندالجزعبالكمراالل
اأضبهوهوأزلكماكزمريروىالفهحوروايةبالكصررواهفيمن



762

ألصيفحكانماأضاحكاالنهئضحكماوبمحل

نصارىلالوسيمعليهاللهصلىاللهرسولقالولذلكالمحجب
فأصعنكفايتهفضلطعامهفىوليسضيفضافهالذى

المفعفيشرأنوهوالالضيفليأكل3رالباطفاءأتهاعص
حلأىالبارحةيهاصةمنتعالىاللهلمجبلقديأكلالله

علميهاللهصلىلنبيهتعالىقالمنهالناسمايحجىمحلعنده

اوامجبعندىانهيردلمقوفعجبتعجىوانوسام
سمعهمنعندعصاتأراد

صلىالنبىعنروبغقالواالتثحبيهفىحديتفالوا

الرحنقىمنفانهاالريمتبواالفالانهوسلمعليهالله
مناليكونالنهنحلوقةيرغعندآالىيمجمونأنفوبة

نحلوقشئوصقجلالرحمن

ماذهبواىيالثقأيردانهقولونحنأبوعدقالأ
ؤرؤحهوجلعئالرحمنقجمنالريمانأرادوانمااليه
اللهلىهطعناللهزنيوقداالذىعنىنفتىالمايقال



2هح

رصيهاعليهمفأرسلناتعالىوقالاباالحقيرمبالريموسلمعليه
ينيكنفشألجدافىفولهكذلكتروهالموجنودا

الينلت

انههذامعنىالنالكضايةمنوهذاأعدأبوقالكأل
اللهففرجممةأهلمنونمكربشدةفىقالكنت

منواالنصارقبلالفرجممنلمجدانهيعنىباالنصارفي

مناالنصاركماكانورؤحهتعالىاللهفرجمنفالريمالن
تعالىاللهفرج

اطديصيبكيافىكتابهذبينتوقدأبوعداقال

ليكونههناكرهمنبداأجدولمالبيانهذامنبأكثر
لهصدواقالذىللفنصامعاالكحاب

الحدفالانهروتمقالواالتشبيهفىحديثلواظء

اللهرلمجانمنوانموتجخلونلتحببونانكمواللهابنتهابنى
بوفياللهوطئهاوطأةوانآخر
نحرجاالحديثلهذااننقولونجنعدأبولا



ء962

الحديثأهلوبعضالنظرأهلبعضاليهذهبقدحسنا

وكانتئفبالطبللعثركينوجلعياللهأوغمااخرانفالوا
ووفيبوفيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولاهاكياةغئآخر
هذاالىهبفيعنةعبئسفيانوكانالطيرلفنيواد

وابحثمفرعلىاشددوطأتكماللدعاهلهفىقولهوهومثلقال
حتىصعفينسبععإلمالقحطفتتاجيوسفسنينكسنىعلبهم

السلطانةوطاشقدتاالكلالمفىوتقولوالعظام1الفدعواا

الشاعيقالالمقئذ7ووطثقيالوطاوقدوطثهمرعينهعلى
األنميابسالمقتلوطةخنةتعلىوطأووطئتنا

رجليهفيضعقيدهفىيرسالنهوطألثىءوالمقيدأفل
هبالمذوهذاوفتميوطثهكسرهاضعيفشاذنبتوالهرممعا
علىبهأقضىالغيرافىالقلوبمينهقرباالسعتكراهمنبعيد

االتجيلفىقرأتالئوسلمعليهاللهصلىاللهرسولادص
أنهتسمعواالملينللحواقالالسالمعليهالمسيحانالصحيح

األولهناواألشبهوإلنضبمسمبرىجدالسخاةبالفتحالقد1



2ك

اصمئقواولكنتعالىباللهحلفتماذاتكذبوااللالولنقيل

تهاىفانهاكربالسماءالالتحلفوابثىءلكمأفولوانا
الت9شملبموالبأورفانهاموطىثدميهباالرضوالتعالى

فانكبراسلهثحلفوالالملئعاالكبرمدينةفانهـاالمقدس

بهنكنو4يضاوالسحوداءشعرهفئيدفيهانتستطيعال
الشيطانمنفانهذلكسوىوماكانالوالمنأتمقولم

بنيدقيحدثنيهحديثمعهذاعدأبوفال
اللهعدحدثأقالالصيبيراكبناللهعبدحدثنافالرو

كعبعففيالىعبدبئبهرابىعنالحارثابن

3قضاءيومالسماالىبالىصجمنهمقدسوتجاانفال
االرضخلق

صدالنبىانرويمقالواالتشبيهفىحديثقالوا

كثافةأحعدمثلالنارفىبزالضرسقالوسلمعليهالله
بسايلتاصموجبلككجصوشلمبهقماقاموسقى9
قضىيومنسخةفي2ااورشايمبالعبرانيةوهوللعجمةممنوع



1

الجبار9بباعذراعاأربعونجارره
نحرجاالحدثلهذااننقولىونحندأبوقالمحا

الجباويكونانوهوارادهوسلمعليهاللهصلىالنبىكانانحسنا
اىلمجبارعايهمانىوماوتعالىتبهاركاللهقالالمكهنا
هوكذاالناسيقولوهذاكماالملوك3والجابرمسلطلجث

وأحبهاالعبربالذرلدونيرالمالصابذرلذراعاصذا

اليهفنسبالذرلتمكانالعجمكلبممنملكا
اممطابئءانرويبمقالواالتشبيهفىحديثقالوا

منا9فييصااألرضفىتعالىاللهيميناالصصودالحجرفال
خلقهمن3شاء

وتثبيهلتمثهذااننقولوصفنمجهأبوفالعا

فكانيدهالرجلقبلرجالصمافحاذاالملككانانواصله

عنوبلغنىوتغتسممللملكاإلنبمزلةتعالىللهالحجر
أخذحينوتعالىتباركاللهانفابتانهاعنهااللهرضىعائشة

يشاءنسخةفي2الجباربذراعنسختيقى1



2

قالوابربماستاأنفسهمعلىواخحدهممآبنىمنثاق11
اسنلموهاذااماسمعتماطجراالسودوقالفىذللثجعلبلى

إنكبعهدكوفيناقدأىبعهدكووفاءبكايمانايقولون

لموكانوامشركينقداستلموهالجاهليةانوذلكربناأنت
النهمكانوكفاراوقهيستلموه
صلىالنبىانرويمقالواالتشبيهفىحديثقالواا

12كفهووضعورةأحسنفىربىرأيتقالوسلمعليهالله
3ثتذوفىبيناناملهبردوجدتحتىكقفئبين

تدكهالتعالىاللهاننقولونعدأبوقالا

القيامةيومكانالدنيافاذافييعنىراالبصاوهويدركربصااال
صلىمويىالبدرهوفدصألهليلةالقريرونكماالمؤمنونواه

منيقجلانيريالاليكانظرارفىربفقالوسلمعليهالله
افيقىلغفقاليائهأومنمثالهوفيلهتعالىاللهاجلهماويةالى

نجباالأيرهوسمعليهاللهصلىندناانقوميقولولذللث
ئدلىأى3يدهنسختينقى2لمسوهنسختينفي1



س

االسراءكاناالسراءلياةواتلهالوحىتغثىوعندالمنام

أوماجعلناوجلعئاللهقولالىاالتسمعجممصدونبروحه
ارقرآنفىالملعونةوالعثجردللناساالفتنةكأريخالتىؤباالى

قومفارتدبهبذلكفأخبربهأسرىليلةرامابالرؤيايعنى
ثمءالىالىيصعدثمالمقدسبيتالىيذهبوقاواكيف

لمجسمهاالسراءادعىانهوتوهواليلةفىاالرضالىيهبط

فيهوحافئلكبنصمدقكنعنهاللهيكررضىأبووكان
الصديقنسى

اناااليراءليلةفىازواجهاحدىقالتوقدفالوا

سمعيدبنماللثناقالأبوالخطابوحدئناجسمه1مافقدنا

أبىعنيذكرالغيزاربنالوليدسمعتقالاالممشناقال

رأىقالالمبينفقباراولقدتعالىقولهفىاالحوص

وكاقالواجناح3سبطرلةولهصورتهفىالسالمعليهجبريل

بتقديمبنسختينك2جسمهانهامافقدتنخةفى1
مصححهفليحررصوابهكتبهالتاءبتقديتسعمائةالدمشقيةوقىالسين

الحدبثخمتثصتاوبل89
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ممروعنوهببنعداللهرواهحديثأيضاذلكعلىيدل
عنعمانبنوانصعنهاللبنألىسعيدعناطارثابن

سمعهتأنهابنكعبابئأةامصالطفيلأمعنعاعيبنممارة
صورةفىالمنامفىربهرأىانهفيكروسلمعليهاللهصلىالنبى
رجليهفىهبذمناشفرشهافركلخضرةموفرفىشماب

ذهبمننعالن

هناتأولمنقولندبهرأومخنعدأوقالم
ليعاموانمادفينمهوابارأيناهأنناالحديثهذافىالتأول

اللذيناطديثينبهذيئلهواحتجواقومتأولهقدالحديثان
قولوعىجلواللهكاتأولواذلككيفيكوندبهرناها

الخطيبطريقمنساقهمابعدالجوزىابئالفرجأبوفالي1
موفراشالعورةأحسنفيالمنامفيرلىرايتبلفظاألسنادبها

ذهبمنفراشوجههعلىذهبمننلالنلهخضرةفيرجاله

الحطيثهذاعنأحمدوسعلمجهولارهوانعابموضوع
التوحيدفىكتابفراجعهآلليهفىالسيوطىوتعقبهاهنكرفقال
غهاللبنعفامصححهالمامشكمبههذاأليسعهطولففيه61محيفة



5

أناليجوزوهذاكلاإللةليالبصدهأسرىالذىسبحانة

ونحناالحاديثهذهبمثليدغوالبلالتأهذافيهيأول
لمحمدكونحنفضياةاللهجعلهفيافنتأولنتعسفانباللهنعوذ

ظاهرهعلىالكتابونحصلللحديثنسلم
صلىالنبىشرويتمقالوابيهالتثفىحديثفالواعا

واللهعحورتهعلىآمخلقوجاعئاللهانوسامعليهالله
مثالاوصورةلهيهونانعنلمجلوتعالىثتبا

ولهتعالىاللهانقالوالقولكماونحنعدأبوقال

ربماالناسانغيرمثالاوصمورةلهيكونانعنيجلالحد

انىأالفىزكروامثلهواعندهفسكتواوأنعحوابالثىءألفوا

مميعوهوالشىءليسكثلهنفسهوصعفهفىيقولتعالىالله
ومثلشىءاليشبههمثلهانعلىيدلهذاوظاهرالبصير

مثلتعالىالظاهرللههذامهـارعلىفقدغيرالعثىءالمعىء

فيقولنفسهالشىءمقامالمثليقامائهاللغةفىذلكومعنى

عليهيفعاتلومثلمالكلهذالهاليقالمئلىالماثل



2ك6

انايريدوانماعليهيفتاتواللهاليقالنظيرىأناليريد

ليسكثلهشمالىقولهكذلككذاثذالىيقالالنفسى

العربكالمهذانحرجلخرجشىءليسكهويريدشىء
كنىالىممالمفىتقولكمازائدةالىكافتكؤنانولمجوز

اجزالر2كقولوالقنتمبنانكثلولهاالعمينانبلساجمثل
يؤثقإقلياتككماوصحا

وقدمثلبمعنىوالكافعلىافالفدخل

البنانبهايشبهحمراهثمرةلماجازيةثجرةالعغالقاموسقى9
الجاشىالخطامهو2ااعىالعئالخروبأطرافاوالخضوب

ودروغورهادكنفينحطابمغرةلمجافيبهااىمنيبئلموفبله
والصالياتصالياتوغيراىالعطفواوالواوودفيأوجافذ

لمجعلناىيؤثفينمااىكثلكاخارياصلئتفدالمسودااألنافي

وماثىمهايتغرلماهياوضعهاكأنهاكااىالطبخموضعئ
القياسوكانأثافىلماجعاتانقدرأثفيتمنويؤثفيغبةبصد

ااضطرارافوضهـاااالصلعلياستعما4ضهليثفينبهكزمن

المغىشواهدثرحمنواختصارهناالشاهدمحلشرحعلىياقتصار
األسعردىمصححهللسيوطىقي



2ممح

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقولتأويلفىالناساضطرب
صورتهعلىالسالمعليهخلقآامانه

صورهعلىخلقآمأرادمالكلابأمنقومفقال
مالكلفىماكانهذاالمرادولوكانذلكعلىدفيلممآ

صمورتهعلىاالنسانخلقتعالىاللهانفىيشكومنفاثده

ورهاصعلىنعاهواألصورهاعلىوالسباع

وهذاعندهصورةعلىامخلقتعالىاللهانقوموفال
مثالعلىخلقهمنشيأيحنلقالوجلعئاللهالنبوزال

تعالىاللهفانالوجهتقبحواالالحديثفىقوموفال
علىآمخلقوعضجلاللهانيريدصورتهعلىآمخلق

فيهفائدةالاالولالتأويلبمزلةأيضاوهذاالوجهصعورة

ولدهخلقعلىأخلقوتعالىتباركاللهانيعلمونوالناحمى

ثموجوعاحاهوو
يضرببرجلصالسالمانصكلياطديثنيقووزاد

السالمعليهخلقآماللهلعالىفانتضربهالالخرفةارجلوجه



8

منالقولهذاوفىوبشاصورةعلىأىورتهعلى

المستكوهةالتأويالتهذهوقعتولمااالولمافىالخلل

الحديطفىزادواأنعلىاللجاجقوماحملفبهاالتنارخمكثرا

انفقالواوسلمعليهاللهصلىالنبىعنممرابئروىفقالوا
يهونأنيريدونالرحمنعمورةعلىامخلقوجلعئالله
الرحمنعلوابأنيتبينذللثوأنوعيجلللهصيووتهفىالهاء

قبيحاورتمفربمواصلىامخلقالرحمنانكاتقولالهاءءن
الهمماءخلقتعالىاللهاننقولأناليجوزانهالخطأوذللثمن

اذاكانهذالمجوزوانماالرفيارأدةعلىاولالرحمنبمشيئة

الوجهاقبحوالايةالرونتأولوكااالولسمغراالالثافىمحمألا
غيراللهأوغيراللهحمنأهـافكانالرحمنصعورةعلىخلقنهظ

وسلمعليهاللهصلىالنبىعنممرايئروايةتفانحمنالى
والتأوبلفالوسلمعليهاللهصلىاللهرسوللفهوكماظبذلك
فيهتثارخ

مصححهكتبهفالانهوابالصولعلباألصلعا1



2كهـ

االطرادمنأقربشيأالتأويالتفىولمأرأأفاألبوعد
فالفانهالنظرأهلبعضتأويلمناالستاكراهمنأبعدوال

االرضفىصورتهعلىالجنةفىخلقآمتعالىاللهأنأرادفيه
ومنالجنةكذافىطولهمنتآمكاناقالواقوماكأن

مالخالفةرائحتهكذاطيبومنكذائورهومنحلينهكذا

عليهأللهعلىالنبىفقالالدنيافىمايهونالجنةفييكون

الدنيفىإبنىعحورتهعلىالجنةفىيريدامخلقاللهانوسلم
بانهأفضىوالالحديثهذاعلىالتأوبلبهذاأحغولست

فىقرأتالفىفيهوسامعليهتعالىاللهصلىاللهرسوؤادص
نخلققالواالرضالسماءخلقلماوعئجلاللهانالتوراة

هوفيوقخاألرضأدمةمنظلقآمبصورتنابثرا
حديثعوكذلكالتأويلذلكلهيصلحالوهذااطياةنسمة

اطجرضربوسلىعليهتعالىاللهصلىموسيانعباساننا
تباركاللهفأوحىمرحمياشربوااوقال1فتفجرائيلاصلبنى

فانفجرنسخةفي2هنااألرضباطنبمعنىبفتحتيناالدمة1



082

ئبهتمفصمورتىعلىخلقمخلقىمنخلقالىممدتاليهوتعالى
الحديثمحنىااعوقبأحتىبرحبالحيرفا

الصورةانأعلمتعالىواللهمحنديوالذيدأبوقال
لتلكااللفووانماثنوالىاالصاجواليديئنبالمجصليست
القرآنفىتاتأالناهذهمنالوحشةووقعتالقرآنلمجيئهافى

حدوالباكيصةمظشبئفىنقولوالبالجميعنؤمنونحن
أبىحديثفىقمروقالواالتمثمبيهفىحديثفالوا

عليهاللهصلىللنبىقالانهسلةبنحمادروايةمنالعقيلىرزيئ

فقالكانواالرضالسمواتيخلقأنقبلربناكانايئوسام
وتمشبيهمخديدقالواوهذاهواءوتحتههواءفوفهمماءفى

هذارزيئأبىحديثاننقولأونحنقايأبوعدأ
أيضاتستشنعبالفاظالوجههذاكيرمنجاءوقدفيهنحتلف
حديثعنهروىالذىحدسابنوويرابأعيلهبرالنقلة
هذاتفسيرفىتكلمقدانهيرغاليعرفأيضأآلسلىبنحماد
مصححهفوقكتبهإللمثناةعوتبالصوابولعلبالصولعا9
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سعيدبئأحمدعنهحدثناسالمابنأبوعبيدالقاسماطديث
العربفىكالمكرذوهوكماالسحابالعماءقالانهاللحيافى
ممىفىكانكافمقصوراوانكانتدودااطرفانكان

عنمميتولكماالناسمعرفةعنممىفىكانأرادفانه

ولمتعرفهفلمعليكاشكلاذاممىعنهأممىفانااالصهذا
واماقولهعنيرفىفهوعليكخنىشئحلىجهعهتعرف

مافوقهفقالوامافيزادواقومافانهواءوتحتهوافوقه

وتحتههوافوقهيكونأنمناستيحاشاهواءوماتحتههواء

ولفئالوالوحشةاالولىطوالروايةاونجمهواء

أعلواللهباقيانوتحتفوقاللتامابزيادة

اللهصلىالنبىانرويمقإلواالتشبيهفىقالواحدثمح
فولفقتمهوالدهيتعالىاللهفانالدهيتسبواالقالوسلمعليه
يةالدهيوايةالىهذهفى

نتكاالجاهليةفىالعرباننقولونحنأبوعدقال

وبوائقهالدهيقوارعونالتنيمالىبهذافىالدهيبنىتقوألصا
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تجرىشئفينسبوجملىالدهي1حناتىالهرمويقولومصايه

هرمأوئكلاوستمأوموتمنعليبموجلعيأقداراللهبه
النهوناكويمممونهالدهرهذااللهلعنويقولونالدهوالى

ذؤببفاألبوالمنيةوالمنونعندهمعليهمالمنونجالب
يجزعمنبمعتعبوالدهرليستتوجعوريهالمنونأمن

ممعىاالصعنالرياشىأنشديخهممذاعدأبوقال

وريهايروونهوالناسذؤيبأبىعنالهذلىطرفةابأبىعن

ذلكعلىويدلكظطوهذاالمنيةللمنونويجعلونتتوجع

ورببهالدهرأبنقاليجزعكانهمنبمعتبليسوالدهرقوله
وجلعضاللهوفاذيجؤعمنبمعتبليىوالدهرتوجع

وكانتوحوادةالدهردلبأىربمالمنونبهربمىل
اللهحوقدأىآخرالدهرالألقاكآخرالمنونتقولالعرب

اللهأفدارنجسبمنعليهماكانواالجاهليةأهلعنوجلعئ

وتحنىفنىعطفهوحناهحنواحناهيقالوتخفيهاالنونبشد1
القاموسقىنعطفكاا
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للدنياحياتأاالانوقالوافقالالدهرالىلهوأفعاوجلعق

همانعاممنبذلكومالهمالدهرااليهلكناوماونكياوت
التسبواوسمعليهاللهصلىاللهرسولفقاليظنوناال

وجلعاللهفاناليهطسبوهاوالالمصايباصاتجماذاالدهر
الصوغالفاعلسببتمفاذاالدهرالبذلكأصمابمالذىهو
آونائبةأعيابتهاذامنهمالرجلانىقىأالوجلعضيالله
ينوىوهوبهذللثفاعلفسببدنولدأوأومالفىجا

الكالملهذاثوسأمثلوجلعغاللههوالمسبوبانالدهر
قريباتعالىاللهبحمدكانوانتأولتماعليكبهاقربمثاال

رجاليقتلأنفتحايسمىلهعبدااصزيدايسمىرجالكأن

فانفتحاتسبواالقائللهمفقالولعنوهفتحاالناسفسبفقحله
هأصالذىهوالنههوالقاتلزيداانيريدفغهوزيدا

فيهجمونالدهيلككلىحفتزيدالالقألللاننثمال
الناسفيسبوجلعقاللهباقدارووالنوارلالمضايب
فيقولصمنعلهوليىفيهوالنوارلالمصايبتلكلكونالدهر
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الدهرهواللهفانالدهرواتبالفائل

ذرأبىعنرولمقالواالقبيهفىحديثفالوا
عياللهولقالانهوسلمعليهاللهصلىالنيعنهريرةوأبى
تقربومنذراعامنهبتتقرشبراإلىتقربمنوجل

هرولةأتيتهيمثمىأتاتىومنباعامنهبتتقرذراعامنى

وانماوتشبيهتمثيلهذااننقولونحنأبوعدفال

ايانهمنأسرعاببالثياتدتهبإلطاعةمسرعاأتافىمنأراد
فىموضعفالنالبموبالهرولةبالمهثىذلكعنكنىف

السيريسيرذلكانهاليرادبهلريمسيروااليضاعالفعالل

االسرلعنبالوصنعنبهنىلالظالىيسرعوانمايرادانه
والسعىمعاجزيئفىآيانناسعواوالذيئقولهكذلك

انهموانمايرادمشوادائمايرادانهموليسالمهثىفىاالسرل
أعلمواللهواممالهممبنيااعواأصأ

بخمرافالووالكتاباالجماعيطلهفالواحديى
وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىاستآذنكتومامافيان
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لتايارسولفقاياالححجابهمافاصأزواجهمنأتاناصوعنده

أنهعلىجمعونوالناسأنتماأفعمياوانفقالأانهالله

وقدكناستزناذاالرجالالىيخظرنأنالنساءعلىاليحرم
المسجدالىوسلمعليهتعالىاللهصلىاللهعهـدرسولفىئحرجن
وجلعقاللهتولتفسميرفىوتثحمجالالىمعويصلين
والخاتمامححلإنهمنهاظهرمااالزينتهنيبديئوال

3أزوأصوجلعضاللهاننقولونحنقاألبوعد

الانناأعصاذباالحتجابوسلمعليهاللهصلىاللهرسول
متاعاسألخوهنواذافقالحجابوراءمناالنكلمهن

االبرعلبهندخلوسواءخجابوراءمنفاسألوهن
جميعايكونانالنهماوبينهنلينهحجابغيرمنوالبصير

اذلقاآتعالىللهعاصمياتأيضايكيقوجلعيللهعاصيين

صلىاللهرصولالزولخاصيةوهذهعلبهنالخولافىلهما

ينالمسلهجميععلىالنكاحتجحويمحصصنومممكماعليهالله
مدوداكنيةةفاعالممزخواواعلىقلبتعياءكتيةز
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الفروضمنذلكأوغيرلحجمنازلهنعنخرجنفاذا
النهاطجابفرضزاللهاالخروجمنبدالالتىاطولثيأو
اظمنهيحتجإنأنضيجبداخلحيدئذعلبهنيدخلال

التىالمنازلفىوغانماالفرضوكانبارزاتالسفرفىكن
ناذالتبهاهن

اللهرسولانرويتملواظمتنافضانفالواحديثان
يشتريهيريدالعبدبالفمان3الخرانقضىوسلمعليهاللهصلى

إيهبالعيبفيردهبهعيصيظهرعلىحيناثمفيسهغلهمشتريه
ودولهضمامناالنهكانالخرلوهوغدنهمنصماراليهمااليرد

نهومصراةاشترىمنتالانهرويمثمالهمنماتمات
آلواطعاممنصاعامعهاوردردها4شاانأيامبالخيارثالثةه

والنهظةلبنهامنأخذهالذىالناالولللحمنحالفوهذا
بالفمانوالخرلفهوتمالهلوماتالشاقمالمنضحامناكان

للتهماسواءالفرق

النفرتاللناالنهاننقولونحناحمدأبوقال
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فىاللبنجمعالتىوواحدثئوالمحفقةالشاةمنالمصراة
فاذافيهناللالجماعالضرععظمحتىأباماتحلبفلمضرعها

حلبتينأوحلبةفىاستوعبهاضرفىفتراهامشزواحتلبا

وردردهامحنكتةكانتانهارعلىوذلكبعداللبنامطعفاذا
فىضرضمهاكانفىاجتخيالذاللبنالنطعاممنصاعامعها
وبهيحاذابىوالقيمتهعليهفردطكهالفىالباغملك
تكونوانماغاةومعهياخالالعيبذلكعلىهروأعيب

شيأمنهاعليهيردصأنفالماللمثترىفىالغلة

بئممروانروتمفالوامعناقضانحديثانفالو

الجارقالانه3وعليهاللهصلىافبىعنراغأباالشريدسع
صلىالنبىسمرخكلنعنقاقتادةءوعنبصقبهأحق

ثمالجارأواالرضىبدارأحقالدارجارقالوسلمعليهالله
ابرقالعنالرحمنعبدبنسلمةأبىعنالزهرىعنرويتم

مالفىكلالشقحةوسمعليهاللهصلىاللهرسولجعلانما
وهذافالواضيفالالطرقفتالحدودوصراوفعتفا3جمسم



2ههـ

ولاالف

انهالثافىالحديثهذافىنقولونحنأبوعدقال

عليهاللهصلىاللهرسولمنقالماسمعجابراانعلىيدلال
وسلمعليهاللهصلىاللهرسولجعلانمايقولأالتراهوسلم
خأويممنهظنومنهحمفهوقهممأمالكلفىالشفعة
جميعاانهماوعلىمتصالناالوالنواطديثانعنهرجلمن

1بمالصمقهحنامالجارأحقاالولثأماحدواتأويلالىيرجعان

الشاعيقالبالمالصقةالدنووالصقبجارهدارمن

صقققثوالدازهاأمتمالمحثهانازح33كوفية
المالصحقةوالصقبقريصالأىارهادممااليريدبقوله

الشفعةوسلمعليهتهاصلىاللهرسواجعلانماالثافىوالحديث
زئعاكألقشفعةاطدودفالوقعتفاذايقسملممالجمفى
واحدباعفانفيهمشتركينعثعرةالقواموهوفنارلفيه
الحصةفىلجميهمالشفعةتكاالمنازلتكمنحصةمتهم
بعيدأى2ألصقهبمانسخةفى1
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عيلانالمنازذقبلتلكقسمتفانتسعهانهمحدوالكلوصار
أحدداأرافاذبعينهمزلمنهمحداولكلشيأفصارادخهحداو
لجارمالمالصمقوانماتخبالشفعةشفحةللقوملميكنيلعمنزلهان

المشاعحمذالوقعتاذاالمسمةانعدىاطديثلناجمهذاهفدله
صلىالنبىانفالوارويجمالنظريكذبهحديثافالو

فىفانفامفلوداناءأحدمفىالذبابوخاذافالوسلمعليهالله
ويؤخرالسمدمواتهشفااآلخروفيسماجناحيهأحد
وصفاءكيفيعلمواحدسمثىءفىيكونقالواكيفصالشفاء
فيؤخرهالشفاءوبموضعفيقدمهالسمبموفعالذباب

محيجيثلىاطىهذااننقولومخنأحمدأبوهاللىأ
نافالأبواظطابحدثعاااللفاظهذهبغيرأيضاروىوقد

خفالثماحدثنىفالالمثنىبناللهعبدنافالعتابأبو
اللهبسموفاللالءفىفغمزهعهباصمبانسفقالاثاءفيذباب

غيرتطلقمكللىواألفحالجمعئارقمنلقولالعرلمجتجعلالنهايةلمحاظل1
لىآخرعبارتهاهثىلىاجلهبرخذوفالاىمابيدقاليفتقواللسانالكلالحو

الحديثختثصتاوبل91
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همأصوسلمعليهاللهصلىاللهريمصولانوقالثالئاذاثفعل
شفاعاآلخروفىسحمجناحيهأحدفيوقالذلكطوايفان

علىالدينأصحملمنانوقولأأبوعدأقالن
والبقعةيسبحالوالطائىتقولالالبهيمةفجعلشاهدها

موضعيعلمالوالذبابأختهاالىتشكوالاالرضبقاعمن
مماالحديثفىجاءماعلىواعترضالشفاءوموضعمالمة

يصيكيفحدامثلقيراطيكونفقالكيفيهمهال
بعثمالهويشرببشمالهالشيطانيأصكيفالمقدسبيت

وسلماعليىتعالاللهصلىموسىلقىآبمكيفلهشمالواي
مفسلخفانهزعاتناوايئحقاباوبينهماالقدرتنازعافىحتى

منوشبهههذابشل3يستعدغيرأنهمعطلاالمالممن
جالماثحالفواآلثاشاالخبارودغواللغووالجدالالقول

ابحهمنالخياوعليهدرجولماوسمعليهاللهصلىالزسولبه
صلىاللهرسولبهجاءماببعضكذبومنوالتابعون

يسترالصوابولعلإلصالعا2تالقياوايننسخةفى1
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عنيختقلانارادولوكلهبهكذبوسلئمكاذكنعليهالله
منتقالالنبطلمواشباههبهذافيهاليؤمنديئالىاالسالم

بمثليؤمفونوالثنويةوالصابئينوالمجوسوالضصارىبهودا

أالقومااايمرهذوماعلعشأحدهمعندويجدونهيهتوباذلك
الجهمقيومالمحكلأهلمنقومذلكعلىمقداتبعوالدهريةمن

أذاوسفاسمالذبابفىيكونانمنكرين2فاوبعد
فىالذبابوفلالفلسفةالى2ورجعناارريانةطريقكنانحن

هاسشفاءمنلحهاانفاداالطباءيذكرونالحيةبمنزلةاالذلك

وعضالعقاربلدخمنوناغاالبهرالترباقمنهعلاذا
سقواالرتعا8واللقوةوالفالح3الرجوالحىالكلبةالكاألب
شصدتبطنهاثمشقاذاانهاالعقربفىفالواكذلكوالصرح

سقىثمرمادافصارتأحرقتواذاقحتمعةاللموضععلى

يالنونشبهرنسخةوفىللمفعولابناءياويحبهراستفهاميةما9

يومإنوتدعيوماتأتالئو3ودفعنانسخةفى2
شالقاموسالوجهكمافىاللقوقداء4الرابمفىتيءصم
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فىوتلقىفأفاقالمفلوجلسعتطاورنفعنهةاطصابهمنمنها
االطباءعوالغايظةامورلألمفرظالدهنذلكونبرناحيالدهن
ثممعهوسحقاإلثمدفىالقىاذاالذبابانممونفيالقدما
الشعرمناكزوشدصالبصرنورفيذلكزادبهاكتحل
انالمثطقعاحبحوحكواعنالجفونحافاتفىاألجفان

فىوقالوايرمدونفالالذبابممونيأكانوااالمممنقوما

سكنالعقربلسعةموضععلىووضعشدخاذاالذباب
منوجههيسترأنالىاحتاجالكلبعضهمنوفالواالوجع
وسماشنعافيهطبيعةعلىايدلوهذلئاليقتلهالذيابحليهسقوط

واطشراتالبهاثجتكونكيفابوعدفال

بلحقهوبمايالفلسفةوقلناالديانةطريقتجنانحناذاتنهمال
ضافتفاذاللشتاءالعميففىتذخرالنرهىفىوثحنالعيان

االرضظاهرلىاأخرجتهاطبمنادخرتماعلىالقفن
وسط1قرتالحبنبهاتضافتواذاالقمرفىليالففمثرته

النقروهعنىبالموخدةقرتنسخةوفىبالنونبنسختإذعا1
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االنسانااليدخرشىءليسعيينةابنوقالتنبتلالاطبة

فاذا1موفرةنخلةاللقربالغربانوهنهوالفأرةواكلة

يعنى3القلبةمافىفلقطىعليهاصقطتالنخلةصئرمت

اممتحيةاالبلختاذاالفالسفةوقالتالكرب

السراطيننظففارزلكماسويهابئوقالسراطينال

طتاافعىطتااذاوالسلحفاةقالوائينللمنهوصمالحة

3السذاباكلالحيةقاتلاذاسعيوابنجبلياسعترا

القمحسنبلاممتدوداجوافهافىكاناذاكاالبوالى

تهمالفالسفةمذاهىعلىهذهفأرىأبوعدحافال
والشفاءبالمالذبابمعرفةمنامجبالطجأيضاوهذاوتحسن

بعدصناطديديجذبحجرمنونجيمالكيفجناحيهفي

للغناطيىاجروهذيميناوشماالبذهابهبهيذهبحتىويطيه

للقلفبمعر1اسعردىاللشىالبقرومعىالنكتإللنون

اوالتخلشحمةبالفمللقابة2حملوفراىذاتاىفتحهاأو
العراضالخالقالسعفاصمولشتينوللكربخوعهااجود

محروشاءقلوهوالفيجنالسذابأالقلموسئأك
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اذاانهالسنفيلحجرفىارسطاطاليسبقولصمدئواكيف

الدليلوانالماءمنهنشفاالستسقاءصاصببطنعلىرلط

فىزادتدنيوجدبطنهكليشدأنبعديوزنانهذللثعلى

هذاوقالفعرفهاوحنينابهذاالمتطببايوبوذكرتوزنه

عياللهكتبمنعرهافىأوقالالتوراةفىمذكوراطجر

وخرزةسمكةالخلكأنهفىتسبغحجرفىوبقولهوجل
إتوراسحرعلىيوضعوجرتحبلفالالمرأةحقوفىتصير
يكفيهالقابضعليهيقبضوجركلهالتنورخبزفطفيذط

شجرةمصرأوضمنوبالصعيدجوفهفىشىءفيفتيكل
فئذبلبالقطعوتؤعدالسيفغلبهايشهربالسئنطةتعرفى

بئعدعنالحذاءضالدعنعاصمبنكلعنلنايخشوحدثنى

عتاستودإفىأحدهماالثريخةالىرجالنختصمالظسرفي
الرجلعلىردشريملهفقالقييردهاانفابىوديعةهذا

ولدهاألقتاطبلرأتهاذاجرانهأميةأبايافقالوديعته

شريمفسكتبردالتنورفىوضمعواذانجلىالخلفىوغواذا
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يضبطهاالاللهرحمكاالشيلهوهذهفاماحتىشيأيقلوأ

ثببئمنهذامثلولوطبعنابقياسأكثرهاواليخعزفوهم
وطاللكراظلق

حدابأبهفارفىالروافضبهيحتجحديثفالواعا

حملاللهرسولانرويمفالواتسليما3وعليهاللهحثاى
ىدوفقلئخظبثجاقواماطوضقيليردتقالوسلمعليهالله

ماتدرىالانكلىفيقالاصيخابىاصميحابىربيافافول

منذأعقابهمعلىتديئيزالواصأانهمبعدكاحدثوا
ابأاكفارفىالروافضجةوهذقالوافارقنهم

لمقدادوصدمانوإباذرواعديااالوسلمعديهاللهصلبلهالرسول
مةوحننياصبئروط

الحديثتدبروالوانهمنقولونحنأممدأبوقالأ
لكيالقليلاالبفلكيردانممالستدلواعلىلفاظهاوفهموا

جميعاارادهمكانولوافواماطوضىقيليردنقولهذلكلى

للالمبعدبياءوسللنكرهابدلهوفيإللدمشقيةعا1
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دوفىلتخقلجقثماطؤضعلىلرذلقالذكروامناال
ترامواتميمبنىمناقواماليوماتافىقالاذاالقائلانىقىاال
انههأتوهولوارادكثيرقليالمنيريدفانماالكوفةأهلمن
انيجزوأالكونةأهلوأتافىبنولمجماتالىقاليسيرانفرااال

باربايضاقولهويدلكتخلفواالذيئهمالقومالنقوميقول
رتصولتقالعددكماتقليليريدبذلكوانمايالتصغيراصيحاب

يشهـلصعقدكانانهتعلمكولمجميقةرتوصمتفرقةبةبتات
المنافقالمغارىمعويحضرالمثاهدوسلمليهئاالثصملىريمول
بعذهارتدوتدوالشاكوالمرتابالدفيقوالرقيالمضملطلب
حينخولجدبنبطليحةوطقارتالحصنفيعيينةمنهمأقوام
ثوالوليدممالدبنفأسطليحقيربهزمفلمابهوآمنتنبأ
نجعلالمدينةبهعدموثاقفىعنهاللهرضىبكرأبىالىبه

اللهعدواىولونوويفربونهينخسونمبالجريدالمدينةغلمان

ماكضتواللهاللهعدوفيقولايممانكبعدباللهكفرت

فقبلاإلسالمالىرجععنهاللهرضىأبويكرفلماكهآشت
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ماتحتىالدينرفيقذلكبعديزلولمأمانالهكتىمنه

وسلمعليهاللهصلىاللهرسول2لقاحعلىأغارنىالذوهو
عليهاللهصلىعداماجزيتعوفبئالحارثلهفقاليالعابة

قالوفيهىمألهووتمفقالغىثمبالدهفى2أسمنت3و
ولعيينةالمطاعاالحقهذاوسلمعليهاللهصلىاللهرسول
رجعمنئنهيالعربأرتدتحينارتدوااشباحصنابن

تجاركاللهقالوقدالنفاقعلىثبتمنومنهماسالمهوحسن
أهلومنمنافقوناباالعسمنحولكموتنوتعالي
همفهؤالءاآليةنعلعهمتعمهبمنحنالالنفاقدواووعىالمدية
دبهرواالذينالستةاالمحابهاأماجميحدونهيختلجونالذين

فيموتعالىتباركاللهقولطدموتيخعتلجونكيفف
للنهموحماءكفارالاشداءعلىمعهوالذيئاللهرسولحمد

اذالمؤمنينعناللهلقدرضىتعالىوفولهللسورةالىآخر

واحدتهاواللقوحكصبوراألبلاللقاحككمتابالقاهوسفى1
ئعيتكماسمنتاي2هوضعإللحجازوالغابة
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الشجرةتحتيبايعونث

اناقالالطائىأخزمفيزيدوحدفيماأأبوعدفالمحا
بنلسعيدقلتقالفتادةعنخالدبققرةناقالداودأبؤ

قالمائةعشرةخمسقالالرضوانيعةفىكانوالمالمسيب

1أوهمقالميالةعشرةأرجكانواقالعبداللهبئجابرفانقلت
فكيفماثةعشرةاخمسنونهئماحدثنىصهوالذىاللهرحه

ويضربويحمدهماتوامعنوجلعقاللهيرضىيجوزأن

اعلىيرتدوذانهميعلموهوواالنجيلالتوراةفىمثاللهم
يقولوااناالوسلمعليهاللهصملىاللهرسولبعدأعقابهم

الكانريئشرهووهذايعبمإئما
عليهموسىانرويمقالواالقدرفيحديثقالواث

يكرأباوان2ةلمجهالسالمعليهاموطجفدرياالسالمكان

الحسابفىووهمالقاموسفىفالالفبدونوهمنسخةقى9
الحسابواوهمعاهناليهوهمهالثئكوعدذهبوفىغاطكوجل
يالمجةكابةاى2انىوأوموهمكوعدوورثاواسقط
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ممرلحجهروحاجفدرياكان

كذبتخرصهذااننقولومخنحمدأأبوعأفال
عليهموسىاتالحديثمنشئفىجاءانهنعلموالالخبرعلى
قدرياكانعنهاللهرضييكرأباانوألفدرياكاتمالى

الىبئداودنااقاالمفضلبنبشرناقالالخطابأبوحدثا

لقىقالوساميهعلاللهصلىالنبىعنهريرةأبىعنعاصعنهند
الذىالبشرأبوأنصآمفقالوسامعلبهمااللهصلىآمموسى

موصىألستفقالنعمفالطالجنةمنواخرجتهمأشقيالناس
لظبلىفالمهوكلبرساالتهالناسعلىاللهمطفاكاالذى

يدخلنبهاأنقبلمنهاسيخرجنىانعليكلأقىفماتجدأفليس

وسلمعلبهمااللهلمموسىآم2صمصمقالبلىقال
انعلىيدلالقولهذافىثىءفاىأعدأبوفالهعا
بقدرشىءانكلنعلمونحنقدرياكانالسالمعليهموسى
ونحمدالمحسسنفاعليهاالىاالفعالننسصأناغيروقضاثهالله

اومةفاغلبتهاذاظصمتهوضاهاظصمتعاصمة1
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بدنوبهالمذنبعلىونعتدباساءتههالمهىونموماحسانهعلى

فهوقدرياكانعنهاللهرضىيكرأباانقولهموأما
الوهاالقدرفىتأزعاوانمااطديثفىوزيادةتحريفأيضا6

الواحدكماكاناأصعلىاجتمعافيهذلكعلمايهففلمايعلمان

أعلمهعاحتىالتوحيدوأعىالديئأصمنأموراكثيرةيعلمان

السننالكمتابترحدتلوقىوسلمعليهاللهصلىابثهرصول
عتهمااللهأبىيكروممررضىعناطديثأنعلىذللشبعدنعلما

عنالسالمعبدبناسمعيليرويهضعيفاطدثأهلعند
جدهعنأبيماعنشعيببنممروعنالرحمنعبدبنزيد

ممروعنحيانبئمقاتلعنخراسانأهلمنرجلويرويه

أكنرهميرفالوهؤالءشعيبابن

صلىالنبىأنوويتمقاداحديثيكذبمالنظرقالواحا
وااليماتأقالوااليماذمناطياعشعبةقالوسلمعليبماالله
يمونفكيفالمرءفىصكبةةفيكيوالحياءتساباك

اكتساباةالغرفي
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ياطياءينقطعللمستحيئاننقولونحنعدأبوقالما
والعربنهشعبةنهفعنهاباليمانينقطعالمعاصىكماعن

سبباأوكانبهشببهااومثلهاذاكانالشىمقامللثىءتضم
الصالةواعملصالهوالسجودالركوعسموااهمقىأالله

عليهموصلتعالىاللهفالكماصالةالدعاوصراالدعا
صاليملوالاىدعابملوالتعالىوفاللهماءأئ
فانكانولةالىالسالمعليهذعياذاانهكانعرابنوفال

الدعاالصالةلوأصدعاأىصلىائماوانكانكلأمفطرا

اخأىلهمسكنصالتثهانعليهموصملتعالىاللهقال

النبىعلىنيصلومالبهتهاللهانوجلعقاللهوقاللهبم
ومالهادعواأىتسليماوسلمواعليهصملواالذيئآمنواايهايا

سميتصالةافىالدعاءيكونفلماكانهذاكثيرفىجاء

انماءكانفالونماوهتطهعرالمالوهياككاةكذلكبهالصالة

هذاكثيرومثلركاةسمىالمالعغالصدقة3ياخرمع
ليثحمعتقالسليمانبنالمعهمرناقالالخطابأبوحدثنى
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عنؤائلأببعنحيانبنوامملعنيحدثسليمأبىابن
لماذاالنبوةكالممنحفظماآخركانقالمودابن

فاسقاوكانيستحىلممنآنهيرادبهماشئمتفاصنعتمتحي
ذلكعنلمجمزهالالثهقبيحوقارفكلفاحشةكلكب
يعمالنوااليماناوقد8الخياانىقىياءأفاحوالديئ

واحدشىءاواحدافكانهماعال

عنمروقالوامتناقضةالصالةفىديثأطقالوا
عنوداالسبنيزيدبنجابرعنعطاءفييعلىعنشعة

لمرجالنواذاوسلمعليهاللهصلىاللهوسولمحصلىأنهأبيلى
علمال1ائصفمالرظدفرنجاآعابهماالمسجدفدحيةنايصليافى

علعهقالرحالنانيقدصليناقاالمعناتصلياأنمامنعكماالسالم
ولماالممامأدركثمرحلهفىأحدبمصلىاذافالتفعلواالسالم
عنعيسىبئمعنعنوتمكثمنانلةلهفانهامعهنليصليصل
بنفييدعنصمعصعةبننوحعنالطائفىالسيرببنسعيد

العنئأوداجوفريصةجمعوالفرائصالخوفكنايقكن1
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نجدتالصالةفىوسلمعليهاللهصلىوالنبىجثتقالعاص
وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفانصرفمعهيأدخلةولم
أنمنعكفااقااللهيارسولبلىقلتيايزيدتسلمأأفقال
مندفىصسايتافىكنتقلتصالتهمفىالناسمعتدخل
فوجدتالصالةجئتاذافقالصليتمقدانأحسبوانا

لكجمنصليتقدوانكمتمهمفصليصلونالناس

حسينعنريمربئيزيدعنرويمثمممتوبةوهذهنافاة
ابئأتيتفالميمونةمولىسليمانعنشعيفبئممروعن

لظمعبملىتدأالنقلتيصلونوالبالطعلىوهوممرت
يقولوسلمعليهاللهصلىاللهرسولسهت1ماأوصليتفد
واختالفتأقضوهذافالوامصتينيومصالقفىتصلواال

اآلخرمايوجبهكيريوجبمنهاحديثص

االحاديثهذهفىليسانهنقولونحنأبوعدأاقال
أحدبمصلىاذااللفانهاالوليثاطدأمااختالفوالتناقض

سمعتافىنسختينفى1
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يريدنافلةلهفانهامعهفليصليصلولماالمامأدركثمرحلهفى
النيةالنافريضةلىواالونافلةاالماممعصلىالتىالصالةان
بالنياتلهوأمااالممالوضتوكلتحتىبادلفاتقدمتقد

يصلونالناسفوجدتةللصختاذافقالاطديالثافى

ممتوبةوهذهنافلةلكمجنصليتقدوانكنتمهمفصل
وهذهنافلةاالمامعالتىمالصالةهةلكيهنلكأنه

قوله1مكانجعلولوهكبهتوبةلفىلينهاالتىاالخرى

وانماخممافرقوالللععنىأوضعكانباكتوبةوتلكهذه
للوضعفىهذهالرواةبعض3فأنجفلوهذهبقولهيشكل
وقدتلكنموجملهالثافىالموضعفىهوصاألول

ثىواللحرفالنقلةإغفالمنهذامثللكذكرت

المعنىبهشغإيراليسمير

رسولممرانافيفيهجرللذىللثالهثاطديثصأما

تينصىيومفىالةتصلواالقالوسلمعليهاللهصلىالله
اهلهأى2البعيداشارةباسمالقربباشارةامماىأبدلي9
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فىفويضةتصدوأالقالوسمعليهاللهصلىاللهرسولفان
ةصيصلينهاثمةالظهرصسزلكفيتينكأنصليتصيوم

امامآخرفاممتعملمحأعدضهاثماماممعليتهاحأوأصرى
رسولفيهأطلقالذىالموضعفىاطديثهذامنصمعما
لميكنولعلهنافلةويجعلهالرجليصلىأنوسلمعليهاللهصلىالله
وصلىءاالمامالفريضةمنزلهفىصلىومنيبغولمهذاسع
النينعىيومفىصالةيصللمنافلةوجعلهاالصالةأتال

نافلةواالخرىبضةاحداهمانحتلفتانصالتانهاتين

عنرويتمفالوامتناقضةالوضوءفىأحاديثلواظ
عتهاإللهرضىعائشةعنسملمةأبىعنىهياكعنسفيان

وهويخامأنأراداذاكانوسملمعليهاللهصلىاللهرسولان
اطمعنشعبةعنرويتمثمألةالوضوأهتوضأجنب
صلىالنبىانعنهااللهرضىعائشةاالسودعنعنابراهنمعن
وهوتوفمأتعثىينامأويأكلأنأراداذاوسلمكانعليهالله

عناالسودعناسحقأبىعنسفيانعنرويتمثمجنب

الحديئكتثصناوبل02
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وصلمعليهاللهصلىاللهرسولفالتكانعنهااللهوضىعائشة
ماءنيمأنرمنضبوهوينا

شطؤنجائئةهذاانقولونحنعدأأبواللمحأ
غعملشاومنيامثمبعدالجماعهللصوضموأهيتوضأأن
أنغيرماءيمىأنئرمنناماءثومنونامودكرهيذه

هذاعلوسلمعليهاللهصلىاللهرسولوكانأفضلالوضو
ويستعملالرخصةعلىليدأةوهذاصالفضيلةعلىليدلةص

أحبأنومنأخذباالففحليأخذأنأححتؤقذلكالناحى
أخذبالرخصةيأخذ

عنسفيانعنتمليوقالوامتنافضانحديثانفالوا
ابىاألصانهريرةأبىعنالمسيصبنسعيدعنىلزهي01

سجالعليهؤاصهوسلمعليهاللهصملىالنبىفقالالمسجدفىبال
حازمبئجريرعنووتمثمماءمنذنوياقالأوماءمن
مغملبنعبداللهعنيربحدثبنعبدالملكسمعتقال

مفعليهبالهماخذواالقصةهذهفىقالانهمفرنابئ
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خالفوهذاقالواماهنهمعلىوأهريقوافألقوهالراب
ولاال

هذافىوغالخالفاننقولونحنأعدأبوفالأ
االعيحفرالنهحايرةهيأبىوحديىللراوىقبلمن
والالصحابةمنليسمقربنمعقلبناللهوعبدورا

فئامقواللنبرفال3وعليهاللهصلىالنبىادركممف
ممرةأبومقرنبنمعقاأبرهوكانورأىحضرقلقول

فالابنهاللهعبدفاماوشبمعليهاللهصلىالنيعنيروىالمزفى
نعلمه

فىرويمفالوامتنافحنعانالصومفىحديأنفالوا
الصومعنسعلوسمهعلاللهصلىاللهرسولانحديثغير

مروثمفأفطرشثتوانحمفشئىانفقالالسفرفى
عنصهابابئعنزيدبنأسامةعنموسىبئاللهعبيدعن

وسلمعليهاللهلىاللهرسولقاللظأبيهعنسلمةابى
اطفرفىالسفركفطرهفىومضانصيام
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رسولقولمنهذاانقولونحنحمدأورفالمح

الىذاللهرخصةرغبواعنلقومكانوسلمعليهاللهضلىالله
والشدةالمهثسقةومحشمواالسفرفىفاهةالرمنلهمؤمبوما

فىالفطرفىةلمالمعفربمفىالصيامنياثممانفاعلمم

اللهأنعمماقبوللركمعصاةيثآخرحلىفىويعماهأطضر
كنكانتعالىاللهيسرعنركبومنفيهويسربهتعالى

فىوسبمعليهاللهصلىاللهرسولفالولذللثاةلهعيفىقصر
ضيقتالدهيصماممنلوظأفطروآلصمامألالدهيصائم
أوالمصاراوااليامالباردبناكفىسافرمنجهنألوأماعليبما
فذلكسهلعليهفالصوممخدوماوكانوسعةبهنفىكان

والفطرفقالالصومبينوسلمعليهاللهصلىالنبىخيرهللذى
فأفطرشثتوإنفصمشئتان

فيمروقالواقضانمتثاالصوهفىحديمانقإلي

وهويقبلكانوسمعليهاللهصلىاللهرسولحديأنغير
جبيرفيزيدعناسرائيلعننيمأىعنرويمئماثم
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صلىالنبىةموصعدنجتميمونةعنالضبىيزيدأبىعن

رجلعنصئل3وعليهاللهصلىالنبىأنوسلمعليهالله
أفطرقدفقالصائموهؤأتهاصقبل

قسدللصائمالقبلةاننقولوثحنممدأبوقالما
افىولكانلك1المذىوتستدعىالشهوةصالنهاالصوم

مبيلهوفانصعصوموصلمعليهاللهصلىاللهالمباشرخفامارسول
ويدلكاخاهواالخولدهالوالدكتقبيلاطهالصومفى

كانكما2إربهيملكوييمعنهااللهرضىعائثمةفولذلكعلى
فىقولكذلكإربهيملكوسلمعليهاللهصلىاللهرسول
الوضوءأليوجبإنهوسمعليهاللهصلىاللهرسولنوم
يمححتىينامكانلثولذلقلييناموالتنامعينىانلقوله

اللهصملاللهرسولواءمجوضمأغيرأنمنيصلىثم3ظيخه
المناسبمعانجملةلهدإلكممراألرب3المنىنسخةفي9ا

بفتحيرونهنالمحدأكزالنهايةفيقالوالحاجةللكلجهنامنها
الراوسنهوالمزاربهيرونهوبعضاطاجةيعنونوالراءالممزة
ومعنىوزناكغطبطالفخيخ3حححهمالمعنيينكتبهذكرثم
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غيرموضعفىأمتهأءمتخالفوسلمعليه
صلىالضبىانرويتملواقاالنظريبعللهحديثقالوا

رتيقمالفانهخيزابايعرىفىااصصهوتالوسلمعليهالله
عندناةوهوالجنةمنونيقالواكيفالجطمنوهو

وابلبقرفبهايهونانفينبغىمعزىالجنةفىوانكانيولد

وخيلوحمير

هذمالمعزىأنيربلمانهنقولوثحنعدأبوقالحا
ارادوانماعندناوهيالجنةفىيهونكيفالجنةفىباعيانها

لهامثاالالدنيافىهذهتعالىاللهخلقوفدمعزىالجنةفىان

ولهااالشئمنهاليسوالخيلواالبلالضأنأيضاكذلك

والخنازيركالقرودالخبائثمنالجنةتخلووانمامثالالجنةفى

انجاذطمالجنةفىيكوقجازاناوأواطياتوالعقارب
يؤكلطيرفبهايكونانصازواذاوضهـأنفبهامعزىيكون

مماطيرويمتحالىاللهفاليؤكلنعمفبهايكوناننجاز
يشتهون
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فااالصمهناقالالخليلبئمدأحوحدثنهإأبوعدأأفال
بريدةأليهعنبريدهبئعبداللهعنالراسبىهاللأبونافال

إدامسيدقالوسلمعليهاللهصلىاللهرسولاناالسلهي
وأهلالديخاأهلريحاذوسيداللحمواآلخرةالدياأهل
آخرحديثفىقالانهقلصماعلىيدلومماالفاغيةالجنة

منانهايريدالجنةدوابمنفانهاانوفهاعنالزغامامسحو
ابخةفىخلقتالتىالدواب

روتجمقالواهينقالقرآنبهيكذحديثقالواع
اطكماءببيعذبالميتانقالوشامعليهاللهعلىالنيان
وعيجلاللهبقولاحدهماوجهينمننيطلوهذاعليه

فلتعالىاللهبقولخرواالوزراخرىزرةاوالتزرو

تعالىقالطثمالقيامةيومالييجمعمثميميتمثميحييمالله
ولقديبعثهانالىطينامحذكانالخلوقأحواليذكر

قرارفىنطةجعلناهئمطينمنساللةناالنسانعناخ

للضغةظثمنامضغةالعثمةظلقناعثمةالنطفةخلقناثمممين
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اللهفتبارثخلقاآخرأنشأناهثملحاظامالهمجسوثاعظاما

الميامةايومانكمثملميتونبعدذلكانكمثماظالقيناحسن
الموتبينفيمايحييهأنهتعالىاللهيذكروقالواتجعثون

نصلحينوالأجملحينأيخثيبهواليعذبهانهوالوالبعث

تعالىاللهكتاباننقولوئحنممدأبوقالحا

فىبالصفةا6يماءوتأقىواوباالشهارةواالخعمماربااللمجازيأقى

احدحذفهامنعلىفيستدلآخرموضحبهافىيالىوالمومنع
اللهرسولوحديثخراالنالمفىبظيورهاالىكانإن

فيأريدماعلىودالتابالينوسلمعليهاللهصلى
منكمكانفنتعالىقولهوعضجلاللهبهتابفىالمحذوففن
علىيدلهذاوظاهيأضأياممنفعدةسفرعلىأوبضاص
واناخراياممنعذةصامسصفرعلىأومريضاكانمنان

بمكانفنارادوانماحااللمرضوعلىالححفرفىصهام
لحذفتأخراباممنعدةفعليهفأفطرسفرأوعلىيضاص

بهأويضاصمنمكانفنقوجلتولهكذللثفأفطر
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وظاهينكأوقةأوصفصيلمننرأسصفديةمنأذى

علعهرأصهتجبفى8أوالقملالمريضانعلىيدلمالكلهذا

رأسهمنأذىبهأويضاصمنكمنفنبمأرادوانماالفدية
هذاواصباهنسكصمدققأواوصياممنفديةصعليهلحلق
باحدهمافاسحذأمثلهفىتأتولمالصفةفيهاتتومماكئير

تعالىوفالمنكملعفوىذواشهدواتعالىفولهخراالعلى
يثلورجالممنشهيدفيواسشثمهدواموضعآخرفى

فىوقالخراالالمكانقىوصتماعلىاقتصاراعدلين

فتحريرآخرموصمعوفىمؤمنةرقبةفتتريرعمو
عليهاستدلوامامامؤمنةيقلويماساانقلمنرقبة

جمفاتالقلوفصفاتوسبمعليهاللهصلىاللهرسوالمحديث
الصدقاتمنالمالفىومادالعدوالتشهدوالسجودالركوخ

للرضاعمنيحرموماالسارنفيهئقطعومقدارماونئربهوات
ينبانهفىكتابهتعالىاللهعلمنااوقداكثيرذواشصبا

عليمالقملرأسهكفرعاذاكذقلمنوصففكربفثح1
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وعشياعليهاغدوايرضونانارايقولاذالقيامةيوهفبلقوما

زانووالابالعذاشدفرعونخلواآلأدعةالساتقوويوم
القيامةيومفىوالالدنيافىوعشياواالنارغدعلىهؤالهيعرض

ابشحدالعذافرعونآلخلؤاأدالساعةويومتقومتعالىلقوله
قولهفىمجازعلىاالوالعمثىفيهاغدوليسالقيامةيوموالن

الموضعللثذفىوزعشياوفبهابهرةقمرزولهموعئجل
فىالمؤلففىكتابىبهاخبرتوقدالموضعهذايجوزفىوال

دبهرعذاباناضردعدحوضعفيوفالالقرآنجولتأويل
اكثرهوالكنذلكونعذابادظلمواللذيئوانالقيامةيوم

وسلمعليهاللهصلىالنبىعنالرواياتوتدتآبعتونيعلهال
غمابمنباللهيتعوذكانانهالئماتنجقلجهاتكثيرةمن

عنطاوحهعنبيراكأبىعنأكماحديىذلكمنالقبر

اعوذافىامايقولوسلمكانإلئمكليهصلىالفبىانعباسابئ
ابوالمماتبرعنالمحيافتنةمنبكوأعوذالدجالفتنةشةبك

ةعبدعنميسرةبئبديلعنشعبةحديثذللصيومنالقبر
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كانوسمعليهاللهصلىالنيانيرةهيالىعنسقيقبنالله
الدجالوفتنةالقبروعذابهفتنةمنبكأعوذإنىاللميقول

النبىانانىعنقتادهعنهشامحديثذلكومن

فتنةمنبكأعوذافىاللهميقولكانؤسلمعليهاللهصملى
كثيرةأخإرمعهذاالقبروعذابفتنةالماتومنالمحيا
سلمةبنحمادحديثمنهاومسألمحماوكيرمنكرفى

ليخقعىلمأحدانقالعباسبناللهعبدزعنرعنعاصمعن
وديعاحيااللهضبدأنانجيقولانتمنلهإجالشافيقالقبرهفى

فيقالورسولهعبدهحمداواشهداناللهاالالللهانواشهد

الجنةمنمكانهويرىماثعماءاللهقبزهفىهلهفيفععتصدثله
الدريتلهفيقاقأدرىالفيقولأمنلهاآلخرفيقالواما

االااليعلمهموهذاأضالعتختلفحتىقبرعليهفيفحئق

صلىاللهرسولمنوقدحمعهاالليحكيهاللهعبدوأيكنني

هندابىبئداودراشدعنبئعبادىوروسمعليهالله
عليهاللهصلىالنبىعنالخدرىسعيدابىعننضرةأبىعن
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فكقالقبرهفىوصفعاذاالعبديأقىالملكأندبهرانهوسم
يعنىالرجلهذافىتقولمالهفيقالمنافقااوكافراكان

الناسصمعتأدرىالفيقولوسلمعليهاللهصلىحمدا
اهمديتوالائتليتوالالدرتفيقولفقلتهشأيقولون

قولهماوأماللكافرالقبرعنمابانأكلىتدلاالخباووهنه
والتزريقولتعالىواللهالحيببكاءالميتيعذبيهف
4ببفرللالتعذيىاننظنايضافاناأخرىوزروازرة

فقاليهودىبقبرصانهعباسابئقالكذلكعليهأهله

فهذاماالكانكذلكفانعليهليكونأهلهوانليحذبانه

ارادالمسلموانكانحالعلىكليعذبفرالالنيؤحش
وجلعياللهتجولفانوالبوليالغيبةالمعفبفىلقاالمقصركما

الدنإأءمفىهوانماأخرىوزروازرةرفئوال

أوأحدهمأخاهفيقتليلالقربيطلبونالجاهليةأهلوكان
ذوىوالعصبتهميطأحدعلىيقمولمفاذابهربمذااوأباه
والوتعالىتباركاللهفأنزلرتهمنإعشرجلفتلبهالريم
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ابراجممعلىأترلطاةأيضاوأخبرناوزرأضىروازرةفئ
وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفالولذلكوسمعليهاللهلى
عقابفأماعلينىوالعليهالتجنىابنهمعهرأىلرجل

تعالىاللهقالوالمحسنالمعيءوينالفيمأقهواذاتعالىالله
تمانهايريدضاصعةمنمواظلهالذينتمميبنالفتنةواتقوا
هـالبروللبفىاالفسادظهروجلعقوفالوغيرهلمالظافتصيب

لواالذىبعضليذيقهملنناسأيدىبماكعبت

فقالونالصاوفيناأنهلكاللهرسولياسلةأموفالت
نوحأمةقضيتعالىاللهانلهموقدتيناظبثاذاثهرنم
البالغيفبذنوبائموالباالطفالوفبهمالسالمعاعليه

لوطوقوميالصاعقةوئمودالعقيمبالريمعادقوموأهلك
بعذابهموخنازيروعذبقردةالسبتابأومسخبالحجارة

مةاممتبالمتقدأفىقالكوفيينمنرجلالوأخبهفىطفالاأل

احذاطقواللهأنامنهافىكتابفوجدتعالىاللهمنكتب
السالمعليهدانيلانعباسابنوروىباءبذنويمالسناءاال
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أفهىعوفالأعذببذنوبمأقاسرائيلبنىياسيكتاأقال
عاهوقددابئآمنببذهرالوتخرهفىالمحانماللثبنا

نكوطأداشداللممفحرفقالعلىوسصلمعليهاللهصلىاللهرسحول
عليهيفتعاببتيوسفسنينكعمنىعليهملمجثمضروافي
والعظامالقتدطواأصتىسنينسبعوالقحطوبةالج

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولالجدلثذلكفنال3والعلهز
بطونهمكلالمسلمونوشذشذحتىعوقبواوبدعائهوأمحابه
الجوحمفاطجارة

فماألنجارعنأغنىمارأيابعيونناوقدوعدأأامحأفا
اصمابعتهوالصغارواالطفالواالبرارلحونالصافيهباررمن

يروالكبوالطفلوالمحسنالبروالفاجروالمسىءبهفهلكجفةالى

مدنمنومدنكثيرةوالرئوقذقومهرجانكقوص

أقولقنسخثإنوفيذنوبهمبببأعذبأبممايقأإأى1
ريالكالعلهرلم2هصححهكتبهاغإفىالرائيلايابئلم
القاءوسفيلهتالجاعةفىيتخذوالوبرالدمهنطعاممنابهالمراد

خرنلصيقعكبراجوفتحبالفمقوهسابقاموسفي3
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منوجلعياللهفعىمنكليعرنهشئوهذانالشاءوا

اخعلفواوانالدياناتاهل

اناالخبارابأمنرجلوحدئنىأبوعدممالحا

3وانهيوسيرنهماميةبنىفذكرخلفاءليلةذاتاالمنصورمتمز

نفالمترفينئهمانجالالىهمأصأفضىحتىاستقامةعلىالواإفي

ايارواتالشهورضصذقدوجاللةافلكشأنعظيممنهمهم
جهالومساخطهوبئعىاللهمعاصيفىوالدخولاللذات

تعالىللهافسلبهمتعالىمكرهوأمنامنتعالىاللهباستدرل3م
المؤمنينأميرياعلىبئصالحلهالنعمقفقالعنموالزونقلالملك
بلدبهعفروقرمرشخةوفياباألندلواؤايمالجبلوبالد

وأننسخةفى2سهرنسخةفى11ايضاوسالقاقىكاألندلعبا

أفضىحقتكثيرةفعوطزمتهفىووفعتاستتهامةعلىيزللمبعضهم
فىواللخولايذاتوايثارالشهـواتقصدوبعضهمابنهالىهاعى

هارسولبيتأهلعدىتعللىاللةهعاذاللعنوأظيراللةهعاصى

ومساخطهنعالىاللةمعاصىفيالدخولوقصدوسمعليهاللةصلى
يانوانسخةفي3أ4اوجهالالزازيلبصفةواتعافاوتكبرأتعحهبآ
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اتبعههاربافيمنالنوبةأرضدخلوافالصبنعبيداللهان

مجمفتهمهبيداللهالىفركبفأخبرعنمماللنوبةسأل
أميررأىفانلمدهعنلمجهوأبئأحفظهالالنحوهذافىجميب

ويسألهالليلةهذهفىبحفرتنااطبمىمنبهيدعوانالمؤمنين
ياأميرفقالقصةاعنوسألهياحضارهللنصورفأصذللثك

وأقتبهافافترشنهلىهيمبا7ثاثوبةلكصشأرضندالمؤشين
طوالرجللىخلناتخبراصوقدوبةاكلمكفأتلقثالثا

فقلهتالثيابربولماالرضلىفقعدالوجهحسنأننى
ملكلىكلوحقملكافىفقالصابنالىتقعدأنمايمنعك

لىفقاللىأقبلثماللهرفهاذوعئجلاللهأهظعةيتواضعأن
علىاجترأفقاتفىكقايمعاجمممحرمةوالحورأتشريرن

والفسادبكمبدواروعالىتطؤنفلمقالعبيدنأوسهاؤناذلك
تابسونفلمقالذالخهالنايفعلفاتفىكتابمعيكممحرم

عليممحرموهووالفضةالذهبوتستعملونواطريرالدياح
العجممنبقومفاشصرناأنصارناوقلالملكعنازالفقلت
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وجعامليافأطرقمضاالكوهعلىذلكفلبسواديننافىدخلوا

بلذللثكماذكرتليسقالثماالرضفىويخاكتيالهيقلب

وضلمخهألفثمماعفهعليكموكبخحرممااستحلمقومأقم
تعالىوللهبذنوبمالذثطوألبعكمالعزتعالىاللهجمفملكمفيا
ببلدىقمواالعذاببملمجلأقوأضانهاينهاتبلغأنقمةفيكم

وارنحلواأليهاحتجتمماواودخفتزثيالضيافةوانمامعمفيصيبنى
بحفظانهفىكتابهتعالىاللهوقدأخبرناذلكففعلتلمدىعن

لغالميننالجدارفوأماوجلصقفقالباءاالفىاألبناء

بكراصماطافأرادابووكانوكانتحتهكرلهماالمدينةفىيتيمين

روقالربكمنرحمةويستخرجاكنزهماائمدهمايبلغاان

اليالقنعقرباناالمابالعباساستسقىيومخطبنهفىعنهاللهرضي

تقولفانكرجالهكبراءاباثهوبقيةوسلمعديهاللهصعدىكثلبعم
المدينةفىيتيمينلغالميننفالجدارواماؤاطقوقولك

يبلغاانربثهفأوادصاطاابوهماوكانلهماتحنهكنزوكان

فاحفظايهمالصكحفظتهماويستخرجاكنزهماأشدهما

الحدبتخهثصناوبل92
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ومستغفرينمستشفعيناليكبهفيؤنافقدممهفىطأالما
أنجاءيحفظالانباثهمالأوليائهأبناءحففيجهـوزكماوفد

اللهرضىعائثةنتوقدكالمايشاموهوالفعالآلباثهماعالئه
وهذاظنفجرفقدبهقالمنوتقولاطديثتنكرهذاعنها

أللهصلىاللهرسولحديصرديحوزوالوتأويلعائشةمن

اللهصلىاللهرسولعنحكتولوكانتلظنهاوسلمعليه
اللهعدكانولوقولهاهقبوالنحالفتهكانفىيأثعوسلمعليه
نقلهقدكنوالظعلقالتعيهكماوهموحدهنقلهممرابئ
وأبوممروابنحصينبنوممرانممرفيهمالصحابةمنعةجما
وجلعضاللهوقدتبرأظمهذافانقالوافاناالشحرىموسى
اياسبقولأجبناهمللعبيدبظالمأناومايقولاذالظألمن
فقالالعربفىكالمالظممالبعضبمقلتقالفانهمعاويةابن
شئلهكلتعالىاللهفانقلتلهليسمايأخذالرجلألت

قالذرأباانرويملىاقاالنظريطلهحديثقالوا
يلذأهلهالرجلعةمباضفىوسلمعليهاللهاىاللهلرسول



هم

3ألستحرامفىوضعتهلرأرأيتقال9ويؤصاللهرسولبا
قالواالحاللفى3اياطهوصتؤجرفىقالفكذللثنمفالتأثم

بهيفاباحةاطاللفىوالوضعمعصيةاطراموالوضعفى
علىيؤجرانلجاذهذاجازولوأالباحةفىيؤجرانيجوز

يهفشععاذاالماءبسوعلىخبئاذاالطعامأكل

اظلقأعلموهووسمعليهاللهصلىاللهرسولهذايقول
بوزالوبوزوبماميالص
لهجمونقدالرجلاننقولونحنعدأبوفالح

الحراممنغيرهاالىعهنففتطهخالقبيحةأوالعجوزالمرأة
فىبهونوجلعئللهطاعةفيدعهوككنمعقرضلهوهو

انرأتانلهومجونمأجورامهثعتهغيرلهوهوالحاللاشان

فيسوبحسناءيضاءواالخرىشوهاءسوداءاحداهما

االخرىالىيأيهولماراغبمنهالالواحدةفىوهوبينهما

الشعيراطاللخبزاكلرجالولوأنذلكفىفيؤصمهجثم
أكنتنسختينفي2فعهعادإلنونونؤجرنلذفخةفي1
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مأجوراالناسعندجميععليهكانوهويقدرامافىالنقوترك
علىمأجورالمؤمنانقياللقاللوبلالشعيرخبزأكلعلى

وسمعليهاللهصلىاللهرسبولقولمعوجماعهوشربهاكه
فيهالىاللقمةرقعفىحتىثئكلفىليؤجرالمؤمنإن

مصيبااالأرىفيماماكاذ

قروداانرويمفالواالنظربهفيحديثقالوا
اإلحصانرجمنهافىالقرودانمانتفانكازنافىقردةرجمت

لعلاللدرونفابمالقياسهذاوعلىالحديثأظرففذاك
دينهاولعلاموراكثيرةالتوراةاءممنتقيمالقرود
نصارىاظنازيرنلعلاالقروديهووانكاتبعدالبهودية

زاءاالستذاجوابفىنقولومخنحمدأبوفال

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنليسالقرودحاليثإت
محدثنىميمونبنمحرودجرعنثىءوانماهوبهأصعنوأل

عنيعمهشعنقتيبةبئمسلمناقالخداشبنخالدفيحمد
فرجمتهاالجاهليةفىقردةزنتقالميمونبئروعنحصين
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معهمورجمتهاالقرود

جمقىالقرودرأىانيهونيمنوقدأبوحمداقاحا
ظنااالاحد4يعلهوهذاالزنتالنهاجمهاقىانهافظنقردة

أزنتاليعلمتتسافديراهاوالذىانفسهاعنالتنبئالقرودالن
بوجهزنتانهافصالشيخولعلظنهذانفئلمام

والوبتضربللبهائجأزفىالقرودنعلممفانالالدالئلمن
مامعروفمنهنااكاناولوالقرمنأزفىفتقولللثلبها

والغيرة3الزوفىباالنساناشبهشىءوليعىالمثلبهضربت

بعضياويعاتببعضبعضهاعلىويثبتتعادىتدوالهلئممنه
ويحطممايكسرومتهاومنهامايخدصقيعفنمابعضاقها
االنسانيربملهاكمااللهجعلهاالتىباألكفجمقىوالقرود
ىنليلزناالشيخنصوهملغيرزنابعضابحضهاربمانمافانكان

وفيبدليلمنهانااكعلىاستدلالشيخوانكانهذاببعيد

ماعلىالنهاببعيدأيضاذلكفلعمبىأجلهمغكاناريمان
أفهاماامفيمنبهاوأقرضيرةاالئماشذأعلمتك
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توالدتباعيانهامسوخ11انهااظنوأناأبوحمدفالحا

بشرأنبئكمهلقلوجلعياللهقولذلكعلىواستإلالث
منهموجعلعليهوغفباللهلحنهمنعنداللهمثوبةذلكمن
يدلنازيرواظالقردةفىوالالمااللفخولصدزيرواظناةالقرد

انقرضشيأارادولوكاتتعاينالتىالقردةاضهاوعلىالمعرفةعلى
امحديثيصحانإالوخنازيرقردةمنهموجعللقالومضى

ولسناوسامعليهاللهصفىالنبىفالفكونكماالممسوخفىحبيبة

ولكماالتوراةجمم1علمتالنهاذلكفعلمتانهاول
غيرأوعلىالزناماعاامايالربمانهاعاقبتنقولولكناالمستهزئ

اذويكمرويعفغرهايخدشكماأكفهااجلمنذلك

مايريداليخالابئآموكانامبنىكفاكفهاكاكانت
القرودانعلىالداللةفىيزيدثوممابالربماالعنهبعداذاأذاه

والبغيركضابتحرجماعلىالناساجماخبأعياضهاالممسوخ
اثروالبغيركضابالناسطومتحريمعلىأجمعواائركما

الالمعلىالميمبحمديمعلتنسختإنفي1



ألكث

رويمفالواالقرآنخاقعلىتدلاحاديثفالوا
وآلالبقرةبهحأوالبقرةالقرآنوسناميسالقرانقلب

من3خرفاناو1أوغيايآنامشاتفيالصإمةكأنهماممراذيوم
عةجمصولىفيةقبرهفىلالرقرآنيافى3الثطر

مالهيكوانواليجوزنحلوقالقرآنانعلىيدلهوهذا

نحلوقرغيةغيكاطاوكانوماوسنامقلب

لهؤالءينبفبكانقدانهنقولونحنأعدأبوقالأ
يكونالالقرآنانيعلمواانوتياسكالمامحابكانوااذ

القرآتسضامارادبقولهوانماوأقطارودحدذاوالجسما
األنساناظلثىكلالنهايةفىكماوتجحيتينغيايةئية1

النهايةفيفالياوخرقانفوله2اهوكيرهاكالحابةرأسهفوف

كانفانللنواسحديثفيجاءاذالراءهعالمعجمةالخاءإلبفي
وانمنهوبانالثىءمنلنخرقمااىالخرقمنفهوإللفتعمحفوظا
الصوابوفيلالجرادمنللقطعةالخرقةمنفهويالكصركان

والطيرالناسمنالجاعةوالحزقةمنوالزاىالمهملةدإلحاءحزفان

للطيراتفياجنحتهاطاتأىصافةجمع3اهوغيرها
النهايةفيظله
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قلىبقولهوأرادأعالهالبعيرمنالسنامانكماأعالهالبقرة
وارادالبدنمنالقلبكحلالقرآنمغأنهايسالقرآن

يأقىثوابهماأنغمامتانكانهماممرانوآلالبقرةتجيئبقوله
ويأقمرهتفىجلالىثوابهويأفيالميامةاميىيظلىحتىقارئهما
تعالىاللهيكونانويجوزعنهادلحتىالميامةايومالرجل
وينتنقذهعنهتميحامثااللهلمجعل

قاليىريادبنالخطابأبوحدثححمدأبوفالا
بئممروعناسحقبئعدحدثنافالاالكللمجدحدثنا

عليهاللهصلىاللهرسولفالفالجدهعنأيهعنشعيب

قدكانبالبرجلويؤقىبرجبلالقيامةيومالقرانيمثلوسلم
عصينهوجمبطاعنهويخالفودهحدويتعدىفرائضهيضيع
ثراياىحملتربأىفيقؤللهخصماافيععلفال

وبهبعتىطاوؤكفرائضىوضيعحدودىتحدىحامل
بهفشأنكلهالحتىعليهباطججيقذفالفيفامعصيئ

نهايةااطمالمنصولمجملىوضمااههيستعديمدمأى1
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النارفىمنخرهعلىيكبهحتىيفارقهفالبإهفيأخذفال

ويأخذبفرائضهويعملحدودهلمجفظقدكانبالرجلويؤقى

حملصديوبفيقوللهخصمافينتتلويجتغجمعصيتهبطاعته

وتركطاعتىاتبعوبفرائضىومملودىحداتقىخيرحاملاياى
بهفثأنمثحتىءالعليهباطججلهيقذالفافيمعصيتى

ويعقداإلصتبرقحلةيكسوهحتىيرسلهفايدهفيأخذفال

قولهفىلفااظاسفيويسقيهالملكتاجرأسهعلى

لهالتالىصاحبهليلممثاللهيجعلانهعلىدليلالقرآنلث
يكونالنفسهالعرآنواالمستنقذلههوالقرآنأنبهوالعامل

هؤالمالثظرأمحنوبواشكلمالنهكالموالجعارجالوال
القرآنانيكونيجورالانهلعلمواالتوفيقمنفاوأوتواص

عياللهمنوليسأللهثصناموتعالىاللهكالمالنهنحلوقا
منيفهمونماالىاالصبردذلكبربريعتنحلوقشىءلو

مقطعةوحرووتانماهولناممالليسمناالنكالمنا

نحلىقغرتعالىاللةمأللهنسخةفي1



سم

وانمااللهخلقالنهماجميعافاللنايكونانبجوزالعالهما

لمجقحتعالىاللهمنوالثواباالدافيهماالعملمنلنا
15نأدمنهاسترجعنهثمماالأودعنهرجلمثلذلكومثل
فىالفوابوانماثواباليدفىوالالمالفيلهفليبيهالعك

عوتباالقرآنيةتأفىلكالثوابكذلكالمالتأدية

اللهمالعأليفاوهناالنظمبهذاوالقرآنالمقطعةوالحروف
تحالىاللهملكلمؤدفهواداهمنوكلبداومنهتعالى
ألفرجالانولولهالقارئهويكونانعنهذلكيزيلال

والمصاكنإاعنهذللثقدثمقصيدةلأوخطبة
للناقلولييىولفللهالشعريكونوانماللنافلممالالمثعر
االدااالمنه

أيوبعنرويتمقالوااالجملىلفهايئأحاديثفالوا
شحبةبئالمغيرةعنالثققىوهببنكروعنسيريئابنعن

فتوصغأبمافأتبعتةطاجتهتبرزوشلمعليهاللهصلىالنبىان
عنمعاويةألىعنوروتمالغداةصلىئجممامنهعلىوصع



سم1

بنعنبرليلىأبىبئالرحمنعبدعناطكمعناالممش
الخارعلىمسحوسمعليهاللهصلىالنبىأنباللعنجمرة
أبىبنلمجيىعناالوراعىعنهسلمبنالوليدعنمورو
أميقالفعرىبئجمروعنالرحمنعدبنسلةابىعنكثير

علىفسحتوضأوسلمعليهاللهصلىاللهولرصرأبقال
الحعلكتموقدعندأيادجطرقوهذهقالواالعمامة

عليهاللهصلىاللهرصولعنلذلكتروواأنغيرمنبها
ناصخاويع

عندناجمصاطقاننقولونحنحمدأبوقال

تعترضقداطدثالنبالروايةوتهشمنأكثرباالجماع
والتأويالتالشبهعليهوتدخلغفالواالالسهومنعوارضفه

مختلفينفيباصيأقىوقدغرالثقةعنالثقةبأخذهوالففي
وقدلمجضروالقسليمتينالواحدةانكالتسليمةفئجميعاوها

بخالفهيأصثمرجلوسلمعليهاللهصلىالنبىبهيأعصاالص
الثافىينااينقلوالاالولاالصيالينافيضقلهويحفرهوال
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ولذلكااالسبابهذهمنسيمخوااليعلملمالنه

وصلمعليهاللهصلىاللهرسولعنيروىاللهرحمهمالككان
اطديثذلكلفيخاالصاعلىكذناببلدوالعمليقولثماطديث
فىالعملكانواذاوسلمعليهاللهصلىاللهرسولبلدبلدهالن

لككذعليهالعصرالئافىفيارالعملصالمورامنأصعلىعصره

اساأنيكونيجوزوالومابعدوالراجثالثالالعصرفى
كرهالىوعصرلجدهفىعليهنواثىءعنجميعاينتقلون

الناسروىثوقدواحدعنواحدمنأكثرقرنعنفقرن

وحمادسفيانحديثمنهابهاالعملكواومتصلةديثاط

رسولأنعباسابنعنجابرعنديناربنممروعنزيدابئ

والحشاءوالمغربوالعصرالظهربينجمحوسلمعليهاللهصلىالله
النهإمابهذاالعملكقىجميعاعلىوالفهاءيخاتالآمنابالمدينة

ومنهاوشغلامالمطراورةضرحالفىوالنمفعلهامنسوخ

انعباسابنعوسجقنىعنديناربئروعنسفيانحديث

وارثايدعولموسلمعليهاللهصلىاللهلرصدعلىتوفىرجال



سي

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفأعطاهأعتقههومولىاال
بهذعوسجةالتهاممإماذلكخالفعلىوالفهاءميراثه

التأويلكأنفىوإمالتحرأوسنةبمفرضشبتالممننهاو

يلالتأواهذزعلىالميفيجوعتقهوأاالمولىرثااويدعلميلهتأو

ومنهالفسخوإماللمتوفىمولىالنهوارثايكونان
ليلىألىبئالرحمنعبدعنةصبئمروعنشعبةحديث

فىيقنتكانوسلمعليهاللهصلىاللهرسولانالبراءعن
الصبحفىالقنوتفىيتنازعونوالناسوالمغربالصبعصمالة
كذلكهذاكثيرومثلالمغربفىقىكهفىيختلفونوال

يجمعواولمقىكهعلىالفهاهأجمعوقدوالحارالعمامةعلىالمهعحح
أوالنهلنسخإالعندهمالمرتضىطريقامغمجيثهخذلكعلى
الئاتلفنقلالهممامةتحتألرأسوعلىالعمامةعلىيمسحرفى
واليستربينكوالالرأسعلىالمسحالنالخبرفيبأكي

واستشهدوالطاريستغربوانماعليهجميعاالناساذكان

مصححهمامعناهكتبهولينظرفوقمنمولىألنهنسختينفي9



سي

ثورعنملمفيالوليدرواهغرةالكديثآخراذالعلى
اللهصلىالنبىانالمغيرةعنوزادعنخيوةبئرلجعن

فىضيالناصميةوالمسحوممامنهبناصميتهمسحوسلمعليه
روايةهذاونحولفظهفىنحلفيثصيزولفالالكحاب

عليخأنهآخروووايةالناينخاىمسحانهبعضم
حدوافنقلكلالنعلينقالجوربينعلىمسحوانماصىبينرالجو
فياالعصأحد

قالواالمشريهنذرارىفىنحتلغعانحديثانقالوا

المشركنذرارىاللهرسوليافالجثامةفيالصعبأنرويتم

ثمفالواممنآبا3همفال1الغارةعدالليلظلمخيلنافىتطؤهم
ذلكهـفانوالصبياناءالنانقتلسريةبثانهروتجم

اللهايارسولفقالوشديدانكارااوشلمعليهاللهصلىاللهوسول
جمهينالمهىذرارىصخياأوالجسقالالمشركينذراوىانهم

اطديثنبينليىانلنقولونحنعدأبوفالا

الغافيكاالغارةالميمجموهوالمغارعندنسخةفى1
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لممينالىخيلانأعلعهجثامةبنالصعبالناختالف

انيريدآآباممفهمألهالالعارةعندالليلظمفىتطؤهم
الغارةوكانتالليلكانفاذاحمآبائهمالدنفىحكل
اإلطفالأجلمنتكفوافالالمشركينفىالفرصةووقعت

فىنكرانمقتلمتتعمدواانكرمنمحكمآباحكسمالن
تعمدواالنهيوالصبيانالنساءقتلهمالسريةعلىالثافىالحديث
يريدالمشركينوارىذخيابمأوليىفقالآباثهمالشركذلك

اسالمهويجسناذايسلممننبهمنلعل
النيانرويتماقالوبعضابعضهجضفالواحديث

لموتهاهتزدقدمعاذسعدبئفىفالوسلمعديهاللهصلبا
كدتوماملكالفحونسهغسا4الىتبادرولقدالعرشا

القبىعذابمنأحدنجالوقالانهقمروتمجنازتهالىأصل
أصفالعهلهااختلفتضفطةضغطوالدمعاذفيسعدجال

كانوانأحدلموتتعالىاللهسقعييتحركفكيفقالواأ

عليهاللهدىالنبىعنمرووقدباولىفاالنليالزاجيهذا
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لحيأللهوالأحدلموتيهسفانالوالقمرالشصأنوسم
ثوزانتمميروعلىوهما1القعروكانالشمسكانتواذا

لورلقالهانوعلىالمجيدبالرسقفكيفالنارفىمموران

كشسيمفواالرضمواتهالركتهركلتتحرلث

تختلفقبرصتىعليهويفمتعالىاللهيعذبهلموشمنالعرشى
ملكالفسبعونيغسلهمغيعذبكيفاضالعهفيه

مالزدطجنازتهالىوسمعليهاللهصلىالنبىيصلوال
عليهاالماللكة

قومالحديث10هذقدتأولنهانقولونحنعدأبوقال
كمايهتزالحركةهوانماالعرشمناالهتزازانالىفيهفذهبوا

علىاقأويلكانواذااويماذاحركتهاللشجرةتهتزاللىح
وقالبهاهؤالءحتجاالتىووتجالحجةوقعالشناعةهذا

تحركمعاذبنسعدعليهحملالذىالسريرههناالعرشقوم

عليهامالدأللةمحذوفخبركانتولحلولياالكما1
هصححهقديكتبهأحدلموتبنكمسفانألتقدير
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فضيلةالقولهذأفىلسعديكنهذاعلىالتأويلكانواذا

البدالموقىشررمنمريرالنكلفاثدةالكلالمفىيكنولم
انيجوزفكميفوبعذاياهالناسلتجاذبشحركانمن

رولىوقدمعاذبنسعدعليهحملالذىالريرالعرشيرن

االهزازوليسلموتهالرحمنلقعياهتزحديثآخرفى
لآلخروناليهذهىماالرشوالكةافىمناليهذصواما

أيهتزفالنااتءالوروالسرشاراالستباالهتزازبل

اىهرةللثناءلتأخذهفالناوانويئرثريستباىللمعروف

واذااهزذعىاآالنااالمثلفىقيلومنهوطالقةارتياح

اذأدعىانهيريدالذؤلىاالسودالبىموالكلارتثسئل
ارتزأىاطاجةواذاسئلوصتارتاحاىاهشطهيأطعامالى
ةاطدثاهذفىاالهزازمعنىافهذتطفقولمحالهعلىطت
الحديثجاءفىماعلىوصقجلارحمنفعرسقالعرشواما

ويحفونيحملونهالذيئالمالئكةاسهبشمارباهزارهارادوانما

يطويحعلهمغمقامالرشفأقاممعاذبئسعدبروححوله

الحديثمحتثصناوبل22



8كم

الطءعلبهمبهتفاوجلعياللهفالكماالمالثكةمنله
االرضأهلوالعاءالىأهلعلبهمماجمهـيريدواالرض

اىالقريةواسألقالكماأهلهماقامصواالرضالساءفافام
هذاجبحذ2افىوسمعليهاللهصليالنبىوكاقالأهلهاسل
أهلهنحبأىونحبراالندايعنىأهلهلمجبنايريدونحبهلمجنا

جاءوقدحولهمغوالحافينحملنهمقامالعرشأقامكذدك
اجموانالمؤمنبروحتسعبشرالمالئكةانالحديثفا

1ويعرجرزتهمنهزلكليصعدفيهالحماءنىبابامؤمن

قولأيضااقأويلهذاعلىويدليردثثمماتاذابروفي
ملكالفسبعونغسلهالىتبادرلقدوسلمعليهاللهمملىالنبى

لقدقالكأنهقريصسهلتعالىاللهلمجعدالتأويلوهذا

سعدبروححولهوالمالئكةالعرشحملةاستبشر

الفسبعونغسلهالىتبادرمنيعذباماقولهمكيفو
وأهواالشدادازالزلوالقيامةوللبعثللموتفاتملك

ووحهفيهوتعرجنسخةفى1



كهم

95اال
عليهاللهلىعاللهرسولانيدلكولىوالمنهافييسلم
تعوذمايستحجلولوكانالقبرعذابهنباللهيحعوذكانوسلم

عبادهجميععاىذلكمنوجلقاللهماقضىضافولكظمنه
دلكونةيخنةطماوالأمنعاىاحدامنهميجعلفدمعنهمواخفاه
نفممىنفعىياربالقيامةيومعلبهماللهصلواتاالنجياءقول
اللهقولإكويدأمتىأمتىياربوسلمعليهاللهصلىنبيناوقول
مقفياأربائتماكانءفواردهااالمنكموانوجلعئ

اتقواالذيئاللهينجىئمالناريرداالأحدمنليىانهأعلمنا
عنهاللهرضىالخطاببئممرقالوفبهاجثياالظالمنويذر

3افطئهولبممنهباالفعديتذ1االرضطالعلىلوكان

طإلعالنهايةوفياماوهككتابالشىءطالعالقاموسفي1
انلوعرحدبثومنهقاليويسيلعنهايطاءحىيصرهامااألوض

العفاقععنبرىأت3األنالحسنوحديثذهبااثرضطالحلى
مفتعلوالمطمالمصباحفي2اذهبااألرضطالعمنالىاحب

هوهولاحنخفضالىعالمرالمكانمناألطالعموضعمفعولاسم
اهومثبذلكخرةاالأمورمنعاييشرفماشبهذللثامنالمطاح

هصححةكتبهوللنهايةهوسالقاقى



يم04

الرسلاللهيجصعيوموجلعياللهقولفيعباسابنوقال

الغيوبمأنتانكلناعلمالفالواأجبتمماذافيقول
القيامةيومأهوالدهثمةءقئدخلهم

اللهعبدعنرويمقالواالنظريكذبهحديثفالوا
اللهصلىالنبىعنممرابنعنناغعناللهعبيدعننميرابئ
والأحلهوالعنهأنهىوالطهآلاالضبفىفالأنهوسلمعليه

والواليصاليأكلالسالمهوعإلكاناذااوقالوأحرمه
ابواألعسحريموالتالتحليلفىالمفزخمقفالىواليجرملمجلل
1يهونضبةوائلأبوفالاوتعجبالضبابتأكل
معهالوليدبنخالدطهأوقدسمينةدجاجهمنإآلأحب

الشبهةعلىأقدمواهؤالءيكونانيجوزوالممرطهوا

فيهوغفداطديثهذااننقولونحنأأبوعدافاما
حسحثنحهاتهىوالطهآلا2وكانالنقلةبعضمنسهو

بطنهاكطيضهاجمعتاذاسمعإلبمنالضبةممنتمنوصف9

وسصلمعليهاللةصلىالنبىأىوقانسخةوفيالحدبثأى2



943

وبينعنهيضوالهأالانهواليحرعهكمااللمجلهانهفظن

النهقىكهوانمااكحرصبمجهةمنلركهيلمالنهفرقيئاالص
نوضحبضبقىاحينعنهاللهرضىممرقالككذلاعانه
صيهرقهأوممعليهاللهصلىاللهرسولانوفال2فىكشيتهيده

روىجريربئوهبانأيضااهذلكالويوفمعتذرهأولكنه
كانقالممرافيعنالشعيعنالعنبرىتوبةعنسعبةعن

هموفشيأيأكونوسمعليهاللهصلىالنبىأمحابمنناس
عليهاللهصلىالنبىأزولمنأةاصفنادخهممالكبنسعد

وسلمكواعليهاللهصلىالنبىفقالفأصعكواضبانهوسلم
وهذاقوىطعاممغليىولكنهبهالبأسحاللفانه

لمجوزالالنهممرابئ8عنالنافلكلطعلىيدلالخديى

متنافيانوهماجميعااطديأنيروىأن

الحاللنايىكلعندهحاللوهوالهأتروأمما

الضببطنشحمةإللخمالكشيةالقاموسفي2اىكرهه1
علىالدهشقية4ههاستتكذرموتأى3اءذفبهأصلاو



243

تعالىاللهفقدأحلعلهأنبالمرءلمجسنوالبهالنفوستطيب

اللهرسولوكانالمسمفوحالدماالمنهاعلينارميحولمالشاءلنا

واالطيينوالمصرانوالغتهالمثانةمنهاوسلميكرهعليهاللهصاى
أمهذكاةالجنيفكاةذ9اظبرفىوقدروىوللطحال

تجحربمه3يزللمشىءالمحرمومنياكهتطيبالوالنفوس

عليهجبلواومافطرهمالىفيهالناسوجملىسنةوالتزيل

والقظاشواالبارصاطياتولحومالقردويماالنسانمط
تعافهاالوالنفوسثىءهذامنوليسذلكوأشباهوالفأر

اللهصلىاللهرسولانفىكتابهوتعالىتباركاللهأعلمناوفد

ألفطرفىخبيثةوهذهالخبائثعلينايحرموسلمعليه
الكهـلفهشؤالحاللمنيفعلهانبالمرءوأمامااللمجسن

االممهرفىوالخصومة8أص3هـيحفزهانعرمنالطربقفى
والتحلىالطربقعلىالقطنلوغئالمنماكبينعنالرداءوإلقاء

لمنسختينفي2ذكاتمذمممأههينالجنفيوىوتنسخهينفيأل
يحفزهأعيلغرنسختإنفى2يدفعهاى3يأت



43مم

واقاالفىواالكلالمرأةحليئصنبالشىء
عتابابوناقالالخطابأبوحدثنىحمدأبوفال

الرحمنعدعننلظبئسعيدعفالفراتبنحمدعن

عليهاللهصئعإاللهرسولسمعتقالهريرةأبىعناألنصارى
اناطديثبعضوفىدناءةالسوقفىاالكليقولوسلم
2سفسافهاويكره5االمورمعالىيجبتعالىالله

الوقاواالجماعالقرآنالتشبيهيكذبهفىحديثقالوا

االخيرالثلثالديافىالهعماءالىينلوتعالىتباركاللهانرويم
أومستغفرفأغفرلهتفأستجيدلىمنهلفيقولالليلمن
النصفليلةفىويزلفةعيأهلالىفةعيعشيةوينزلله

نجوىمنمايكونأتعالىلقولهخالفهذاشعبانمن

منأدفىوالسادصهمهواالخمسةوالرابهمهواالثالثة
وعقجلوقولهأيماكانواثمهواالأكثروالذلك

ناساأجمعوقدإلهاالرضوفىإلهالساءفىللذىوهو
أعرديئها2األخالقهعالىنسخةقى1



443

شانعنشانيهثحغلهوالمكانجمكلانهعلى

نونجممافولهفىنقولونحنأبوعدقالا

أدفىوالسادسمهواالوالخمسة3راهواالثالثةنجوى
بالعلمممهمإنهمناكانواأمهمهواالأكثروالذالثمن
بأصطنهوشاحباورالىهؤجللرجلتقولعليهكماهمبما
اليكفيهتقدمثلثىءمماالتقصيرواإلغفالاحذرورلثأممن

لالشرافكجداوتقصيركعلىقيالانهتريدمعكفافى

الذىالخلوقفىهذاجازواذاأموركعنوالبحثعليث

كألكأجوزالغيبيعلمالذىالخالقفىالغيبنهويعلمال
نيهانهواالماكنفىشىءمماعليهقييرادالنمهوجم

نمحكلائهيقولأنالحدمصبرفيدكيبهاواالحاطةبالعلم
استقرآاىاستوىالعرشىعلىالرحمنقولهمعاطلولكل
اىالفلثعلىمعكتوأنتاستوبتذاظقالكما

والعملالطيبيصعدالبماليهتعالىقولهمعاستقررت
اليهيرغأومعههوشىءاليهيمنعدكيفيرنعهالصا



53

القيامةيوماليهوالروحالمالئكةتعرجكيفعندهوهومل
عقحدواللهاذاالعطءالىعيجيقالتصعدبمعنىوترح
تؤدىمنوالىجالدرهذفاالدرجوالمعارجرجالمعاذووجل

االدفىيالمحاقمثلهاألعلىبالمحلاذاكاقالمالكةاالمماك

منخلقتهمعليهكبتومافطرهمالىرجعواهؤالءأنولو
أالوهوعلالهوتعالىاللهانلعلمواسبحانهاكأاظامعرفة

نحوهتسمواالذكرعندالقاوبوانالرفيعبالمكانوهو
ويعوعالفرجئرجىالعلوومناليهبالدعاءقىغوااليدى
واطجبوالعرشالكوسوهنالكالرزقوينزلالنصر

الربكعندالذينانوتعالىتباركاللهيقولوللالبهق

الليليسبحونيستحسرونوالعبادتهعفيستكبرون

رجهمعندأحياءالشهداءفىوفاليقترونالوالنهار

اللهملكوتيشهدونالخهمشهداءلهموتيليرزتون
كفالءوقالكفيلوعلماعليميقالشهيدكماواحدهمتعالى
الخوفالذعوهويالفبعندنسختينفي1



643

داأرلوأىلدنامنالتخذناهلهواشخذأنأردنالوتعالى

زوجالنأعندالعندناذلكالتخذناوولداأداصنجذنأن
واالممغيرهعندالولمجضرتهعندهيكونانوولدهجلالى

تركىماالسماءفىتعالىاللهانولوجممبهاتقبيهاعسطها

أقىرجالاناطديثذللبالتعيمكلموفىعنتنقلولمهافطوعلى
فقاياالوسولللعهقةالمجممبأمةوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

فنفالالماءفىفقالصتعالىاللهأفيوسمعليهاللهصلىالله

لسالمعليمفقالوسلمعليهاللهصلىاللهأنرسولقالتأنا
أبىبنأميةوقالنحوهأوهذابعهقهاهوأعصمؤمة
الصلت

أصهىبهيراالسماءفىزنجاأهلللمجدوهواللهمجدوا
سريراالسماءفوقوسوىصالناسبقالذىألعلىبالبناط
اصورئكونمالمالدترىلعيعنابصريخالهمخعالثر

فىقيلوهكذاالحنقالمائلوهوورأجمعؤصمور
ضحومةابالتحقيةيرىنسختينلمفى2الطويلبهعفرالثرجغ1



783

علىكاهلهئقيالشيأحملمنحصورالعرسقحملةاناطديث

االنبيلوفىعنقصلمجلأنمنوراصيدأمنكبهعلىأو

دأنهاكرسىالتحلفوابالماءقالالسالمعليهالمسيحانالصخيح
الذى1صأنللناسرتمشماانلحواربينوقالتعالىالله
اليزرعنفانهنالماءطيرالىانظرواظلمكميغفرلكمماءالفى
العماءفىالذى3صبمواألهواءفىيجمعنواللمجصدنوال
الشواهدمنهذاومثلمتهنأأفضلمأفلنيرزهو
الكتاببهريماولكث

إلهاالرضوفىإلهالسماقالذىوهوقولهوأما

إلهأتأرادوانماحهمالرلافىعلىمايدلذلكفىفالجس

ومثلفبهامنأوإاإلرضوإلهفبهامنوإلهالسماء

أميرفاإلماوةأميروبمصرهوبخراسانقولكمالىصطمنهذا
الواضحوهذابغيرهاأوياحداهماحاكنيهماوهولهتجتمع
وونحمالقلناوعيجلمنهالنزوللنايهفقيلىعفانلمجفى
وأبمنسخمتنفى2بابمأفاننسختينفي11



843ـ

تحتملهومامناالنزولينيهفنولكنابمىءمنهالنزول

مناوالنزولأرادبماأعلمتعالىواللهاللفظهذامناللغة
مكاجمولكالىنمبمعغاالشفاكاأاحدهمابمعنمينيهون

االخروالمعنىارالدالىالسطحومناطضيضالىالجبلمن

واالرتقاءالهبوطكذلكوالنيةباالرادةالهثىءعلىاقبالك

انذلكومثالمالكلمنهذاواشباهوالمصروالبلوخ

المصريريالالوهواالعرابمنفوممحاذعنممائليسنألك

يميناذومنهفانزلطحهذابلالىصرتاذالهفتعولاليم
مرتواذالثماالخذثمفيهفاهبطوادىكذاالىواذاصرت

وانتعلحهمتشرفحتىهناك11هضبةفاعتلأرضكذاالى

بنيهكافعلهيدانماقىبإنكافعلهتقولهكاشىءفىالتريد

وصرتتشتصهماالحرارالىبلغمتالمائلاوفديقولوقصدك

خلقجبلأواألرضعلىالمنبسطالجبلالهضبةالقاموسفي1

واليموفاألفيالمنفردالمممعحالطوبلأوالجبلأوواحدةصخرةمن
اأفاضهيبالجعجمعوهضابهضبالجحةوالمطالجباليحمر



م94

عنلتوكففيههدفئالمالىوجئتعليهمتطعنالخلفاءالى
انضقالهذامنشىءفىيرادوليىالدناءةألىاالخالقمعالى

والنيةوالعزمادةباالالثئالىالقصدبهيرادوانماالجسم

هموالذينوااللذينمعاللهانوعىجلقولهكذلك
والتوفيقبالنصرةواكنباطلولمعمانهيريدالمحسنون
تقربتذراعامنىتقربمنتعالىقولهكذلكواطياطق

ولةهياتيتهيممثىاتافىومنباعامنه

عنأيعنللمنمعبد1عنوتشاعدأأبوفال
مننودىلماوسلمعليهاللهصملىموسىانمنبهبئوهب
كانوماالتلبيةوتاجاالجابةأمرعمكنعلاخلعالشجرة
أسمعافىوفاليهاوصكونابالصوتمنهاسمتئناصااالذلك

فقالانتفاينأرىءنكوالوجسكأحسنواوتكص

فى2فليحررالمنعموحدشاعبدنسخةوفىبعنبنختينعا1
أوصوتمنللسمعأوالقلبفيجمعالفزعلوعدالوجسالقاموس

حسكبدلهنسختينوئ15الخفىوالصوتوجسانكيرهممل



053

مناليكوأفرببكومحيطوخلغكوأمامكفوقكانا

نظرتاذاالنكبنفسكمنكبكأعلمأفىيريدنفهسك
بصرفكحموتواذاورإيئماعنكخفىيديكبينماالى

خافيةعلىنهفىواناالماتحتكعلمعنكذهبفوقكماالىأ
شغلواالعابدهرابعةقولهذاونحوأحوالكجميعفىمنك
فىلجالتولوجوهاالدنيابحبوجلعئاللهعنقلوبهم

أبداخمهماندوأقىالفواثدبطرفالحهمرجعتثمالملكوت
بالفكرةهناكتجولواكنبالحلولالهمافىتجولوقلوبهم
اطلعتابىاالسمهريةأبىقولكذلكواالقبالوالقصد

وأنشدالتواءيعنيلهمكصيصالشعراءفرأيتالنارفى
ولوفالالتواءاىكصيعىلهغجنادبهاصرعى

الجنةفىاطلعهتوسمعليهاللهصلىاللهرسولقولفىفائ
يالتحركالكصيصوفسرالقيسألمرىءاللسانصاحبنسبه1

الجهدواألنقباضهنواأللهواءالرعدقوالتحركالكصيصالقاموسوفي

المعافىهذمناسبةتخىوألاواالضطرابالجرادوموتوالذعي
الخطيباسمعيلمصححهكتبهطهاهغماا
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أكزفرأيتالنارفىواطلعتالبلهأكثرأهلهافرأيت

كانواالفبالربالفكانفيهمااطالعهإتالنساءأهلها

حسناتأويال

بئحمادعنوويمقالواالنظريكذبةحديثفالوا
إللهصلىالنبىعنيرةهيألىعنارسابىبئارعنسلمة

فأعورهللوتملكعينلطمالسالمعليهموصيانوععليه
ىعيهولملالعىالموشالورجازعايملكيجوزعلىنفان

عليهعيعىالنفأمماهاالخرىلمقدالسالمعليهيمصافي
وكانالسالمعليهموصىمنللحوتكراهيةثدأالسالمكان

الناسمنأحدعنسالهذهصعارفاانكنتاللمول
عنىفاصرفها

حسنالحديثاهذاقنقولونحنأعدأبوقالحأ
األخبارفىأصماللهوأحسباطديىأمحابعنداطريقا

اليهنذهبوالذىالنظريدفعهالمحيحتأوبلولهالقديمة
اليمنسوبوالروحافىروحايخونتعالىاللهمالئكةأنفيه
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فظحقهامجثثالأرولفكانهمالخلقةنسبةالروح
نعلمكأيشارناولسناأبشاركعيونناواللهاعيونوالاالبصار
االاالشياءمننعرفالالنالىتعطاللههيأكيف

والشياطينالجنكذللمثااللهرأيأماواالشاهدناما

فاثهافىنمهىوانمالمكيفيتهانهوالأرولوالغيالن
وسلمعليهاللهصلىورسولهلناوعيجلاللهفماوحيثالى
مثثىاجنحةاولىرسالكةالمالجاعلوعقجلاللهقال

فىيزيدكانهيشاماالخلقفىيزيدقالئمورباعوثالث
تدعوالعربوكانصغيرهاوفىمايشاءاالجنحةتلك

الجناجتفتاالبصاركماعنااجتنالنهمجنآكةالمالئ
الحالمعليهماداودبنمليمانيدبهراالعثىقال

تسعةالمالئكجنوسخرمن

أجرباليعملونلديهقياما

أناالسصتطاعةنالمالمجةسبحانهاللهجعلوقد

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولوأقىنحتلفةصورفىشمثلأ



53ك

صحورةوفىالىكلبىدحيةصورةفىالالمعليهجبريل
كؤلكاالفقيننمالبجناحيهسدقدةوراضابىأص

جحلكماصورنحتلفةفىوتتخيلتتمثلأنللجنجعل

لهافعمثلروحنايهاافارسلناأوعيجلاللهفالئكةللم

اطقائقعلىاالمثلةهذهمنيهامألطتقلوليىبشراصويا

انهاخلقهاوحقائقاالبصارلتلحهاوتحنييلتمثيلانما

وتدخلالقلوبالىوتصلالدممجرىتجرىلطيفة3أرو

لميراانهابليىفىتعالىاللهفالزىوالوترىالثرىفى
حقاثقفىالنراهمأنايريدالترونهمحيىمنوقبيلههو

لناأقىولوملكعلمهأنزللوالوقالواأيضاوفالهيآصهم
رجللجعدناهكاودوجعدناصديرونالثماالصلقضىمدكا

حقاثقتلحقالالنهاحواسمتدكهأمدأنزلنالويريد
عنهويفهمواليروهمثلهمرجالنجعلهفكناثةئالمهيآت
أهبطلماتعالىاللهانالرهرةفصةفىعباسابئبهروفد

الناسصعورالىنقلهماأهاثانلحكمااالرضالىاملىكين

الحدبثكتثصتاوبل32
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مناالالناسبينيقضىانيجوزالالنهالشهوةفبهماوكب

تمثلولماوأشبههمالمشبامنواالويسمعونكالمايرونه
اللهنبئوهذااللهملكوهذاأالسالعليهلمويىالموتمالث

وتمثيلتخييلالتىالعقأذهبتلطمةموسىلطمهوجاذبه

حقيقةالىالسالمعليهالموتملكوعادحقيقةوليعحت

فيئمنهأيختقصكانكماالروحايةخلقته
قتلعاعوجاأنروتجمفالواابنظرحديثيهذبهفالوا

هلهطمويىعسكرقدرعلىفرسخفىفرسخقدرهصال

وأنهماتحتىعنقهفىطوقافثحارعلبهمليطيقهرأسهعلى
مناطيتانيصيدوكانكبتيهلمجاوزفالالبحريخوضكان

نيلعلىوخماتلماوأنهثنصىالعينفىاويسحولججه
منعليهيعبرونلهمجسراصمارأىسنةللناسفجسرمصر
أذرععشرةالسالمكانعليهموسىطولطوأننبجاالىنبجا

ليفحربهعثوااالرضمنووثبأذرععصوةعصاهوطول

عاقلعلىإليخقىرتنوهذاكذبااهـقاقوبهعسيبلغفلم
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خالفمنالسالعليهموسىزمنصارفىكيفحاهلعلىوال
ولدمننصانوزكيفالخالفةهذهالزمانلأ

يطيقكيفالتفاوتهذاوبينآدملينهيكونمنآم
فرسخفىضفرفدردرأسهعلىجبلحملادكب

يأتلمحدبهذاانقولونخنحمدأبوفال

خبرهووانماابتهوالعنوسصبمعليهاللهصلىاللهرسولعن
مهمقومحمعهاصكعبىاأهليرويهاالتىالقديمةاألخبارمن
والفسادالشوبيدخلهوالحديثمبفتحدثواااليامقديمكل

وتهجينهلالسالمواجتيالهمالزنادقةمنهاثبثةوجوهمغ
ؤدمناالتىكاالحاديثوالمستحيلةالمسقشنعةاالحاديثبدس

الذهبوقفعىالمالشكةوعيادةالخيلعزقمن2دبهرها

هناثقدمقدأفولاغكرماذفدمناللتىديثممالطفوله1
صدرلهاقىكورقووضعالرندقةالمذديثاالهتونطىالتنبيه
أتحتيةاإللمثناةالمالئكطعيادةحديثاالمنهأولكراسةفيالكتاب

الموجودةالموضوعلبطونبهتبفىعنهالممببعدرأيناهفكنا
المشبهةعالىالكزمفىانىالشهرستمالىفيأنظروأنارأيعهحىعندنا
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كثيرةأشيامعالصدرونورالذراعينوزغبأورقجملعلى
ارندقطالعوجاءأبىابئمنهماطديثأهللىتخفىليست
القصاصالثافىوالوجهالدهرىالقدوسعبدابنوصالح

ماليالعواموجوهجمياونكانوافانهمااليامقديمعلى
منواالكاذيبوالغريبكيربالمناماعندهم1ويستدزون

ثهحدكانماالقاصعندالقحودالعوامشأنومناالحاديث
القلوبؤنرفيقاأوكانالعقولفطرعفضارجامجيبا

مسكاطورائنفبهافالالجنةدبهرفاذاالعيونويستنزر

يهوتعالىالله2ويبوىميلفىميلوجميزتهازعفرانأو

فىكلمقصورةألفسبعونفييضالؤلؤةمنقصرا

فراشفألسبعونقبةكلفىقبةألفسبمونمقصورة

الحشويةهشبهةعلىمهصأكلداءفيمهوالمنشودهضالئفكان

الصالةعليهالنبىالىونسبوهاوضعوهاممذيبأاألخبارقىوزادوا
حئطباعفمالتشييهفانالهبردمنهقتبسةوأكرهاوالسالم

مصخخهمنهكتبهالمقصوداهـالمالئفعادتهغيناهمكتاشظلوا
ويؤوىنسخةفىاألفرلونأى1األصعردىاسمعيل
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األفصسبعينفىيزافاألفكذاسبعوناشفىكلعلى
فوفالعدديكونانيجوزالانهبرىألفاكأتعينوسب

عنداللهمنزلةالحنةفىمنألصغردونهاويقولوالالسبعين
منكالكانضعفاكذاكذاالدنيامثاتعالىاللهيعطهمن

واأليدىعندحأطولوالقعودحمرالعجبركانأكهذا
فىبماكتابهفىيخبرناوتعالىتإركواللهأسرحبالعطاءاليه

وصفحيناظلقوسعائىالمصاصأخبارعنمقفعفيهبماجنته
والمربسعنهايريدواالرضممواتالضمهعييالتالجنة

واذاعرضاتحعاذاالعئالنوضبالهالسعةعنيمثى
أىالعريضةاالرضعلىضاقتوتقولضاقواستطالدق

لوالواسعةاىمذهبالعربضةاالرضوفىالواسعة

ذهتملقدأحديومللمنهزمينوسلمعليهاللهصلىاللهصولر
يضعيودعانذتعالىاللهوقالواسعةأىيضةنبهاص
ويعطىواالرضالسمواتضهاعىيهوننجيفلىكثير

وبقولأضحافاالدنيامنزلقفيهامثلفيهامنأخعىتعالىالثه
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االعينوتارزاالقستشتهىفبهامااليهاشوقناحينتعالى

علبهاموضونةءيهثينسررعلىالمقربينكرحينوفال

وكأكطوأباريقبأكوابنحاورونولدانعلحهميطوفبلينمتقا
يتخيرونمماوفاكهةينزفونوالعنهااليصدعونمعينمن

المكنوناللؤلؤكأمثالعينوحوريشتهونكاطيروبم
منضودوطدحنحضودسدرفىلينابأفىتعالىوقال
والمقطوعةالوفاكهةكثيرةوماععكوبممدودوظلى

ذهبمنأساورمنفبهايحلونتعالىوفالممنوعة

انالةفىثيرايمهتومثلحريراولباسهمولؤلوأ
الديخافىمىالنبمايألهشبيهوهواالشىمنهنيسالعظم
وخالالجنةمافىبهتعالىاللهفقحلماخالالمتؤفونبهويتنم
كانفيقولويصفهالسالمعليهآميذكرثمالخلود
ولماالصفلغلذلكفآعتراهولمحاكفاماءأوالهالسحابيلغوأسه
توصالبحردموعهبلغتحتىالجنةعلىاالرضالىهبط

للهسجدفيقولالسالمعليهداودويذكرالسفنفبها
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ثمعينيهبدموعالعشبنبتحتىواهاةأربعينتعالى
الالمعلمومىويذكرعصاالنباتذلكلهزفرخهـفي
الخاطفكالبرقوعينهاسخوقكنخاةناالنفياتول

خفيفوالجانجانكأنهايقولتعالىواللهفهاكذاوعى

فاذأمبينثعبانفقالاخرموضعفىبهرهاواطيات
أبنانجيلفىالسالمعليهنسيواتاهمكرعباداويذنثعب

ولمججدسنةفىكعةجمعمنمأنهكانالرجلعنفيخبرهم
دبهروؤدالزمانمنكذاافىكذااليأكلوالذلكنحو

وأكرقوةأشدمبمكانواقبلنافقالالذينوتعالىتجاركالله
والجمالعلمفىبسطةوزأدهتعالىوتالواوإلداامواال
ماغوتخخذونتحبثونإلةريمجونأتبنتعالىوقال

شىءفىوليسجباريئبطشتمبطشتمواذاونتخلىلعلكم
وقداالفراطهذامايقاربقبنامنبهتعالىاللهوصهفكا

فماالمقدارانغسيرقوهواشدأجسامااأعظألانوانهمعلمنه
أبوفهذاإماممارناوأتهاربيناللهجعلهارمامقديتهملجنناو
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تابحىبذلكصنةألفعرانماوسلمعليهاللهصلىالبشر

وسلمعليهاللهصلىنوحوفذااةالتوليفىووجدتهاالخبار
اراألاشقصصثمعاماحمسيناآلسنةألفقومهفىفي
نالطممرفىاالخباربهجاعتمااالالسالمعليهنوحبعد

انسروكانسبعةارأعاشانهذكروافانهمالنسوراحبص

وهذاسنقوخمسنويخفاسنةمائةوأرجسنةالقىذلكمقدار
وانمااسنادلهوليىاألثقةوالفيهكتابيأتلممتقادمهثى
النسأبمنواشباههاصلرهمىشريةبئعبيدلمجكيهثىءهو

روقدالعجمملوكثمالمتقدمينالنملولثرأطكذلك
ممرمنصحماوبينيتهاليساممارازماننأمنتربوانوم
الخلقهفاشطيدكتفاوتاوتعلبهعااللهصلىونوحام

قالالعالبنممروأبوناقالمىاالنافالحثمأبوحدثنا
3خرفاابنهابئومعهعكاظسوقفىريعةبنالمستوكيع

مصححهأعلمكتبهواللةسنةوألاألصلولعلنسخبحالثةكما1
باألصعولعا2



أحنفطالمااليهأحنهذاياقاثللهفقاليقودهومستوض

هوالمستوضفقالجدكاوابوكقالهوومنقالاليك

بئمستوضوالمارأيتكاليومتاللهالرجلفقالبنىاابئوالله
محنةلةثثستوغيعاشروابوسفالمستوكيفانافالربيعة

سنةوعمثريئ

بآثارهمهعبرالناتعالىاللهجعلوقدعدأبوقال
الجبالفىنقبوهأ2ووحصونهممدخهممنبنوهومااالرضفى

التفاوتمنذلكفيوايىدرجهممنونحتوهابوابهممنالصم
والالخلقكذلكوأممارهمارناأبيناالكماقدنهموبيننا

عنالرياشىطيهحدثىءمنباشدالتفاوتفيحمعتأعلحنى

بئالواحدعبدنافالقيبىبننوحناقالمابرابنمسلم
3العمالنجاءفي2المباركخفراللهعبدبنخالدوآلفىفالناغ

ضرساهوندرىولسناأرطالتسعةفيهنافافوزنتهبفرمى

المنازلحفرنسخةوفيبنسختبنعا2ونقوبهمنسخةفي1
العاملنسخةفي3
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بئاللهعبدناقالالرياشىوحدثنيأوفيلجملأوضرسانسان

1حجاجوجدفىفالأسلمبنزيدعنعياضبنأنسعنمسلمة
يكونانيمنقداوهذقال2وهاوجراصمبعليقالعمامنرجل
اةوعلىرجلحجاجانهلهالرافافظنهغيرهأوجملحجاح

مناطجاجالنالتفاوتفيهوغمارجلحخكانلو

يهروالالقحفالىيفضىهوثمواصعخالاذااالنسان
والقحفالحجاجفىيكونانالمتقدميناجسامقدرفى
الحديثفسادفيهعالذىالثالثالوجهوأمادجيما

يثأحافىتشبهيروونهاالجاهليةفىالناشكانخقادمةفأخبار

تعالىاللهفسخهعاقايهودياكانالضصانبهقولهمالخرافة
اعقالعربتقلولمضبمنأعقالناسلولذللثضمبا

وعظمالجانبالجموتخفيفكسرهاالحاعالمهعلةتحالحجاج1
منأخذاالثافىالمعنههناوالمرادالقاهوسفيكماالحاجبعايينبت

الجمجمةمنانفلقوماالدماغفوقالعطمبالكمرفانهاآلقىالقحف
فيثىكأصغيرصوهوبالثمليثجروجمعالجمبصر2فبان

مصححهالقاموسكتبه
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1صولهيأكلالنهذلكلواوانماظالعلةالذهضبمن
الشاعرفالجاعاذا

حتىالضبأكلبنيكيتا

عديذلهمليسبنيككت

فىفدفنهاماتتأمهانالهدهدفىكقولهبم
أبىبنأميةهذاذكروقدرلمجهتاطنفلذلكرأصه

فقالالحملت

سحابةوفضلءياوظلماء
الممدهدؤاسترادايامكفن

ليجنهاالمهالقراريبغى

يمهدقفاهعلبهافىفبنىى

يجنازةمامهثىيدلحفيزال
المند13اختلفماطديثامنهاو

بيضتهمنيئجقولدالضبحوهوبالكعرحسلجمع1
معناهفليحررالحديدنشحتتنفي2القاموسفيكا
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فالمعنادمينكاناانهماوالغرابالديكفىقولهمه

فسلمومفىاطآرعدالدثةثالنراهغهـثرابهعاقد
أبىبئأميةتالحارساالحارندعالديكوقىاليهيرجع
الصلت

الغرابئالديذأمانهوضاننىءكليخطققامتآية
انهاظنزيروفىاالسدعطسةانهاالسينئورفىكقولهم

اظيوطتسرقنتكاخياطةاخهاأبيانةليالوفىالفيلعطسة

عوجوحديثسخودياكانالجرئأ3وانفسخت
زمنفىكانعوجاهذاانوالعجبهذماالحاديثمنعندنا

العجيبالطولهذاولهعندهموسلمعليهاللهصلىمومى
الحسنبهرماعلىالقصرفىصندهوهورمنهفىوفرعون

االنصاريزيدابوناقالعندهرجلاوحاتمأبوحدثنا
طولماكانقالاطسنعنعبيدبئروناقالالنحوى

القاموسفيمملدودكاسمكوهوبألكنسراالربيانواحد1

اءمعروفسكالجرىعيالقاموسفي2
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ذراعالحيتهوكانتاالذراعاعوناهـ

زيدعنهامعنشمروقالوامتناقضةاحاديثقالوا

قالفالاظدرىمععيدابىعنيساربنعطاعنأسلمابن
سوىشيأعنىالتكتبواوسلمعليهاللهصهـلىاللهرصول
عنجريمابئمنرويمشيأقليمحهعنىفنكتبالقرآن
أقعذالعلماللهعوليارقلتقالروبئاللهعبدعنعطاء
بنحمادعنورويمقالكعابتهمييدهوماقيلنمقاال

شابيهعنشعيببئممروعناسحقعدبنعنسلمة

نهمقالسعمشكأماأكتبكلاللهيارسولقلتقالجده
االطهذلكفيافولالفافىنعمقالوالفضبالرضافىقلت
واختالفتناقضوهذاقالوااطق

ثاحدهماهذامعنيينانمفىنقولطابوعدأونحنقالثأ
االصاولفىتهىكأنهبالسنةالسنةمنسوخمنانيكون

يهروتفوتالستنن31لمابعدرأىدولصانعن
خصيكونانحراالوالمعنىبوتقيديهتبأنالحفظ
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ممتبالمتقدمةللكتىقارئاكانالنهممروبناللهبهذاعبد
يكتبالأميينالصحابةمنغيرهوكانوالعريةيانيةاصيا

يصبالتهحىولميئقنلمواذاكمبواالثنانالواحداالمتهم

اللهعبدعلىأمنولمانهاهمفيمايكئبونالغلطعليهبمخهىفال
لهاذنذلكممروابئ

ناوهبقالواهوبهبناسحقحدثناحمدأبولاقا
ممروعنناطعنعبيدبنيونسعنايهعنجربرابن

ساعةانأشراطمنقالطوسمعلاللهصملىالنيعنتغلبابئ
كناإيئممروقالالتجارويفشوالقلمويظهرالماليفيضان

فيقولفيالرجلليعوتبالظجمالهاطواأفىلنلتمم
فالنبنىتاجرأستأصحتى

بنحمادعنرويتمقالواتناقفان8حديثانقالوا
الحواءوالياءالواوبابمنالمهملةالحماءلفيالقاموسفي1

النهايةفيوقال15المتدايخةيوتاجماعكةكالمعلىوالحوىككتاب

ومنعالحديثفالثأحويةوالجعماءعلىالناسمنكلتمعةبيوالحواء
مصححهكمبه15يوجدفانبالالعظيمالحواءفيويطلب
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عباسابئعنجبيربئسعيدعنالسائىبنعطاءعنسلمة

الثلحمنياضااشدوكانالجنةمناالسوداطجرقالةانه

سئلاطنفيةابنانرويمصمالثركاهلخطاياسودتهحتى
األوديةهذهبعضمنهوانمانقالاالسوداطجرعن

اللهزلانيجوزفكيفوبعداخعالفوهذاقانوا

كانتوإنحجارةالجنةفىوهلالجنةمنحجراتعالى

الىويعودالناسأسلملمافنلجانيخبغىفقدسودتالخطايا
االولىحالصه

افيخاأنبخكرليسانهولونحندأبوفالمحا
ابهطئابتبئوزيذممرعلىويخالفعباسابئالحنفيةابئ

عنكواالمنكرأنوانمااالءموفىالتفسيرفىمسعود
فاماتأويلغيرمننحتلفينخبرينوسلمعليهاللهصلىالني

سمعهشيءعلىيعملمننهمفكثيربينهمفيمااختالنجم
ولذللماختلفوارأيهيجنهدمنومنهمظنهيعميتعملمغوين
فالعباسابنانغيراالءمأكثروفىالقرآنتأويلفى



ه

أنيستحيلالنهذالثكريجوزوالصمعهبقولراطفى

إبئالظانوانمانفسهبرأىالجنةمنوهوايضيقولكان

باةعليهفقضىالبيتقواعدمنغيرهلجزلةرآالنهالجنفية

فىاسصابئاقولالمقويةواالنجارتذاصحيثمنذا

ولهالقيامةيوميأتىانهمنهاآلكثيرةافيمنوأنهاطجر
اللهيمينانهومنهاقاصتلهلمنيشهدوصفتانلسان

قدموتدخلقهمنشامنبهايصانحاالرضفىوجلص

قالكانفانهمنبهبنوهبدبهرهماومنهاهذاذكر
المشركونفسوده4يضالؤلؤة

اجمهروهالذىفاحجارةالجنةفىهلقولهمواما
حجروهوالياقوتوفبهاحجارةالجنةفىيكونانمف

الذىومااطجارةمنوالفضوالذهبحجردمرواك

والئهواصتلملحتىحجراتعالىاللهضيلمناجمروه
بعضومضلوالقولالعملمنشابماعبادهيستعبدتعالى

فبهاليسصشهرألفمنالقدرخيرفليلةبعضعلىخلقما
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بهيفسالالمعليهلزكريامالكانوأىاليهماذهبواعلى
جللقديرثهولدالههبانتعالىاللهيسأحتيعصبتهعن

الديخاأبأءمنافةعليهونافىقدرهعندهوعظماذاالمالهذا
بنجمرياكاثواطايكدحونوللماليحعلونلهاالذي

هذيئسوبممئيهبئوفبقالحعراكذلكوكانرائحاآذن
يرعفالمشهرركذلكالماللافعلىورليئاالص
يأويانوالمنازلأمواللهمالميكنانهالسالمعليهماوعيسى

انعلىأيضاالدنيلومناالرضفىسياحينوانماكاناالبها

وهوالمقدبيتدخلالالمعليهمحيىأنمااليرثهأيحيى
مأطرافولىفساحاصتدخوفهئمفيهيخدمنفصمغيرغالم

الشعابغيراوالا

لهيعةابنعنصعدبئالليثعنوبلغنىأبوحمدأأفال
بئيردخلقاذالعاصبنممروبنعبداللهعنقبيلابىعن

شبهايختعفىماوهوظرجمعجمةالىتالغبهحريرانالة1
معححهللكتبهاوحوبالغتحثمعبجمعبالكروالشعابالمغارة

دبثامختثصتاوبل52



م68

فيادثالىفنظرجسخثمافىابنوهوالمقدسبيتصريا
ونظرالصوفوبرانسالشعرمدارعمنلبسوافدالمقدس

وهاوشدسلالسالفبهااوسلكوقىاالراقدخرقوممنهجدلىا
يلحبونفربصبيانأبويهالىورجعذلكفهالهالمقدسحناياثالى

قولهفذلكئمعبأخلقأافىقالفلنلعبهلميىيافقالوا
يالزعاهانفسألهماابويهفأقىصحبياالحموآتيناهؤتعالى
نهارافيهمفيفكانالمقدسيتالىرجعثمففعالالشعر
اظوفوأتمهحجةعثرةحمسلهأتتحتىليالفيهويسبح

أبواهوخرجالشعالترانوغاالرضأطرافولزمخف
االردنخيرةعلى3البثنيةجبالمننزالامحيننزجدطابفى

وقدكادالماءفىفدميهوأمعالبحيرةشفيرعلىقعدوقد
الشرابباردأذوقالوعزتكيقولوهويذلمجهطشاله

منقرصمأيأكلالطأبواهفنهمألهمنكمكافىايئاعلمحتى
ثموحدةباصولبثالثةعا2الجبالأطرافنسخةفي9
هصححهلحققهكتبهتحتمنهئناةياءثمنون
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عنكفرذلكففعلالماءذلكمنويشربممهمالشعيركان

جباراولميكنبوالديهوبراتعالىاللهقالبالبرفصدحلمجنه

صالتهفىقاماذانبمالمقدكطيىالىأبواهوردعصيا
حتىيزلكذلكفامعليهيقهـىحتىأدهلباجمرياومجىبمى

لىلوأذتيايحيأمهلهفقالتخديهطمدموعهخرقت
فعمتوذاكانتقالالخرقهذاارييوبذالكالتخذث

اسقنقعتاذابمىنفخديهعلىفألصقنهمالبودقطعتىالى

الىنظراذانففتعصرهماامهفتقومالقفعتينفىدموعه

وهذهدموعىهذهالماقاقأمهذراعىعلىتجريدموعه
يحيىؤليئهتسمعماعلىمالفاىالرحمننتواعبدكوانااى
ابنوقدقالوحبرانجاراوانماكانجرياىلهورمالواى

منلىهبوعسجلقولهفىعنهصا4الىروايةفىعاس
منويرثحبراوكانالحبورةيرفاىيرثنىولبالدنك

سبطمنداودولدمنوكانالملكيرثاييعقوبآل

فاحابهالسالمعلبهمابراهيمبناسحقبئيعقوببئجهوذا



ممه

وكانالمكاوراثةالىيجبهولمورةابوراثةالىوعيجلالله

يهبانوأحبعصبمئهذلكيرثهانالسالمكرهعليهبهريا
وعئجلاللهقالعلمهويرنهمقامهيقومولدالهتعالىالله
خيرالوارثينوانتفرداالتذرنيربربهنادىاذجرياو

زوجهلهلحناوأصلمجيىلهووهبنالهفاستجبنا
الملكإ1ورثهأرادفانهوداديمانوورخسوأماقوله

السلطانواللكوملكانجياكافبعالهماوالعلموالنبوة
مالهوراثةأرادكانولوالمالالآلوالسياسواطكم
يرثوناالبناانونيعلهاالسالنفائدةاظبرفىماكان

العلمفىأبحهمقام3يقومافيانكلواليعلمونالمامواباءاال
اللهمملىاللهرصولانعلىايضاالدليلومنوالنبوهوالملك

اليهتعالىاللهاوحىانبعديرثالأنهكانيورثالوسلمعليه
لفيالوتيابويهاثةوانماكانوش

اللهعبدثناقالالطائىأخزمبنزيدحدثأأبوعدحافال
قامنسخةفي2الملكوراثةنسختينقى1
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عنوسمعليهاللهصلىاللهرصولورثهثاايمنأمانداودابئ
صلىاللهرسوليأكليمفأبيهعنورئهكاوشفرانامه
فقالقومايذموعيجلاللهيسعوهوالراثاوسلمعليهالله
المكينطعامعلىتحاضوتوالاليتيميهرموتاللكال
اسحقحدثناحباجماالالمونولماأكالاراثاعونوتأ

االصبهافىبئالرحنعدمسعرعنناقالكيعناقاليهراهوابن
اللهرضىعائثةعنالزبيربنوةعيعنوردانبئمجاهدعن

مولىميراثفىأقىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولانعنها
تركفطقالالفالواولداتركهلفسألنخلةمنوغله

لىتنزهكانهفريتهاهلمنرجالفأعطوهقالالقالواحمما

قريتهأهلمىرجالبهثرفاميراثهأكلعنوسمعليهالله
ميراثثباعاللهرضييكرابافاعامةمنازعةوأما

قالهماتعملمالنهانكربمفليسوسمعليهاللهكلالنبى
يرثكماترثهاخهاوظتوسلمعليهاللهصلياللهرسول

الحديسوخكيفكفتأخبرهابقوفلمااالوالدآباءهم



ثس

ميراثمنحقهافاطهةخانهعفهاللهرضىيكربابىيظنان
دفعهافى1ومامعناهاحقوقماألحمرواالسوديعلىوهوابعها
عشيرتهمنالحدواللولدهواللنفيأخذهأوهوعنه

بهاولىاهلهالىاطقدخنومالصدقةمجرىأجراهوانما
عنهالاللهرضيفاطمةمنويستحلههذامثلجمبكيف

ولىمذاموالهممنيديهفابتىماالمسلمينالىيردوهو

وقالعليهمصدقةلهنمقيامهنجعلاالحرةجهةعلىأخذهوانما
يكرمذابىمالفىزادفابنيةياانظرىعنهااللهرضىلعائشه

االاموالهمقنلمناماجمنفواللهالمسلهبيدئهفئاالصهذاولى
منظهورناولبسناعلىطعامهم2جربشمنبطونناعنافىاما

نهسةنساوىالقطيفةوجرديكرفاذافنظرتشابهمخعثين
قالعنهاللهرضيممرالىسولالىجاءبهفاكا3أليةوحابثدرا

فعلهماولوكانتعبابعدهقطفلقدأبابهراللهرم

القاموسفىكمادقةينعملمالثمىالجريش2هامقصودهاى11
موس15وتفمالسوادالشديدةاألبلمنالحبئمية3
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علىدهلىغهااللهرسيىلفاطمةظلمااالصهذابهرءنأبو
كغولدهاعلىولىحينعةءاللهرضى

فىعنهماللهرضىألىبهرالىوالعباسعلىنحاصمةواما

معحاهلىيصحفإلسوسلمعليهاللهصلىاللهرسولميراث
قدشأشحاقاناوبهماايدغلمثىءفىيتخاصمانك

نسائهثمنبعدورثاكاناذاانههاعليهلمجنفىالعالهالمئعاه

اللهرضىوللعباسالنصفعتهااللهرضيفاطبةحقمنلهلى
وانماكاناختصماشىءأىفنيفاطمةمع1النصفعنه
رضىممرالىاختصماوقلايايكريخاطانهذأفىالوجه

لهتنارخوهذابعدعمانوالىبذلكالقياموالهمالماعنهالله
أجمعينعليهماللهرحمةوسببو

صلىالنبىعنيمرفىقالوامتناقضةاحاديثقالوا

انظرنوفالفصالبعدرضاعالفالانهوسمعليهالله
الصبىرفمعهمايريدالمجاعةمنالرضاعةفانمااخوامجنما

فاطمقعابقىهحالنصففولهبدلينسخةفى9



كس2

بنحمنالىعبدعنعيينةابنعنرويتمثمالجوعمنفعصمه
بنتسهلةتجاهقالتعنهااللهرضيعائشةعنأبيهقالقاسم

إفىفقالتوسلمعليهاللهصلىاللهرسولالىممرونجاسهيل
فقالكراهةقيسالمدخولمنةحذأبىوجهفىأرى

ألسسقالثمرفضحكوهورجلبمرضعهاأتفاأوضيعه
عائشةانىالزهيعنمالكقالوقلتمرجلكبيرانهأعلم

حتىالفصالبعدتحرئمصماعالىبانتفتىكانتعنهااللهرضى
عندآطريقوهذاقالواسالمحديثالىتذهبماتت
يدخواليرذانيجوزالمحيحتضىص

وقدمحيجىحديثالانقولومخنأأبوقالطأ
عليهاللهصلىاللهرسولأؤولمنرهاوسلمةأمقالى
جعلوجهأىمنيبيماقلمانهنرخاصمةلسالمكانإنهوسلم
عنوننحونحنلسالمهناوسلمعليهاللهصلىاللهرسول
أبوامااللهشاءانللتهماوالسببوعالمحذيفةألىفصة
منافعبدبئعبدسممىبنريعةبنعتبةابئفهوحذيفة



يك3

لهولدوهناكجميعاالهجرتينفىاطبشةمهاجرةمنوكان

عنهاللهرضىيكرأبىخالفةفىوقيلحذيفةأبىبنعد

بشرىفانهةحذالىمولىسمالموامالهوالعفاالمةيوم

وكانجمرأبىوبينلهنهوسلمعلاطهصلىاللهرسرلوآخى
صالملوكانوفاتهعندنحهاللهرضىممرأفاضهـالصزلذللئاخيزا
يتتهقانالىبالناسللصالةقدمتهيريدالشكفيهتخافيجآما

وكانهيباحقدمثممنهمرجلقديمعلىافورىابأ
اسمهافىفواواختاالنصارمنحذيفةابىأةالصعداسالم
ايعةوتاآلخرونخطمةبنىمنشلىثمبعفقال

تحتيةفياءموحدةثمبكلثلعةععةثقولهمانصهحثقيةابهامش1
أصلفىوثاهدتهفيهشكوألوابالهواهذفوقيةكجهينةفئناة

وياءهثلنهثاءبعدهاهوحدةإلءأولهمنةايخليببهرأبياطافظ
ابنقالىماصورتهبخطهناصربنالفضلالحافظأبووقدكتبونون

وتعحمفخطأوهوبثينةالروايةفىوفحالبغداديكاناصر
يىوبعدهابواحدةهعجمةإلثمبثالثالمعجمةإلالتةطوالصواب
كرذلكفوقهـااللنتينهنتاءمعجمةثهلنتإنتحنهالمنمعجمة



كم4

ففسىوتجناهحذيفةابافمولىنصاريقفأعتقتاانهاكلجمعوكلهم
يكنلمالنهلهالمعتقةفورثتهامةايومسالمواستشهدبالؤالءال
علىدليلبهاخبرتالذىوهذاعرهاوارثوالعقبله

محالصاولطفاوجاللهاالسالمفىوسالمحذيفةابىتقدم
بنتسهلةلهدبهرتفاكاوسلىعليهاللهصلىاللهرسولمن

وكانعليهاسالمدخولمنحذيفةابىوجهفىتراهماسهيل

العبديدخلكماعايهاويدخللهمققةاأموالئهعلىيدخل

المتقدمياإللفأيضافيدخليعتقثمسشدهمنزلفىالنأشىء
هودونوممنسالممثلمنالناسيهرهامالوهذاوالتربق

ملكهنمندخولفىللنساءرخصوجلعزاللهأالنسا
ممبيروالطفللشيخالنسابمفيلهإربةالمنودخولعليهن

وبىذلكفىبيغوسوىوالخنثوالمجبوبواخمصى

بهرألىمنوالعجبينالمتقدمالعامماءمغوغيرهالحافظفطنهالدار

اراكثيرةعالكتابهذافرأوقدهذاعايهذصالخطيبكيف

عنهعفىبالحرفكتبممصححه15بهامشمشهورهعامعروفةوهىا



كم5

أولبعولهناالزبنتهنيدينوالتعالىفقالالمحارمذوى
اخوانهناوبعولمهنأبأءأوأوابخاثهنبعولحهنأوآباءآبائه

أوالمسلماشفينسائنأوآنأخوابنىأواخوانهنأوفي

منربةالأولىغيرأوالتابعينالعبيديعنىايمانهنماملكت

حاشيتهكاالجيرفىويكونالرجليتغمنيعنىألرجال
انيهونمنسالميخلوىولدهؤالءواشباهواطليفوالمولى

النهككولعلهكانالنسافىاإلربةاولىغيرالتابعينىص

وللديانةخالومنعليهاللهجعلهبماليكونأويعقعبأ
عليهاللهصلىاللهرسولراحتىبهخصهوماوالفضل

عندهمأموناعنهاللهرضىيكرأبىالخؤةأهاللذلكوسلم
رخصىوقديالنظرمحاسنهنوتتبعالنساءتفقدمنلمجدا
والشهودللقاضىمعرمنهنالىالحاجةمحندئهمنفرناننساءلل

الطاعناتوهنلننسلهمنللقواعدورخصالجيرانوصلحاء

سالموقدكانبزينةغيرمتبرجاتثابهنيضعنأنالسنفى

ولوالحذيفةأبىوجهفىالكراهةوترئعيهايدخل



كم6

يثهاهحذيفةأبوولكاندخلماجاثزاكانالدخولان

أحىوماعندهبمحلهاوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفأراد
هذهحذيفةأبىعنيزيلأنعنهماالوحشةوقىائتالفطمن

يردولمأرضعيهلهافقالبدخولهنفسهويطينالكراهة
احلبىارادولكنباالطفاليفعلكمافيهفىثاليكضعى

هذاشكيريجوزساإلمثربيهاادفعيهشيأثجلبنكمنله
ضلالىيقعانالىثدلجهاالىينظرانلسالماللمجلالنه

ومماالشهوةمنمعهيؤمنومااللهلمجلالمالهييحنكيف
أرضعهاللهرسولياقالتانهاايضاللتأويلهذاعلىيدل

فيوضحكةكبيرانهاضلمألستوقالفضحكوهوكبإر
منأرادلماالرضهـخبهذاتلطفانهعلىدليلالموضمعهذا
نصأسادخوليكونانغيرمنالوحشةونقىشالفاال

صارأومحظوراكانشيأاحلعالرضهذايكونأوحراما

15مارووسمعليهاللهصملىتلطفههذامنومثلابنالهابهأسا
وجالانناطهعناالحولعاصمزيادشبئالواحدعبد
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أفتعفوفالالقالالديةاتأخذلهفقاللهيقتلقدبرجلأتاه

اللهرسولقالالرجلبهفاممإجاوزفالشلهفافاذهبالقالقال
فولىركهفبماتالالرجللخئهرفهومثلهقعلهإنوسلمعليهاللهصلى
واستيجابالمأثجفىمئلهانهيرداموعنقهفى1آليجرنسوهو
قعحاصباقتلهاللهأباحوقدهذايريدبمفاتإنافار

لهانانهفأوهمهللعفولهوأحبيؤصانلهولكنهكره

نفساكمايؤلانهادهعصوكانعنهوليعةاالثمفىمثلهكان
قاتلفىافويافقدقاتلوذاكقأللاذفهىنفسااالولنل

مقتصخبرواالأظااالولاناالوقاتل

قالوال11وحةممقاب421يدقهدتثقالواعا

عمرةبكرءنابىبناللهعنءدقادبنععنروي

خرحوالرجمآيةلقدنزلتاتقاانهاعنهااللهرضىعائشةعن
رسصولعندوفاةسريرىتعيفةفيفكاتاممبيرعشر

أضنةهيئةعلىضاعيسيرينسجبالكرسعاكالقاموسفى

يطا14نسمعةفى12انسعةفهوالقطعةالرخالبهمدتالنعال
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للحىاداجنأدخلتبهوشغلناتوفىفلماوسبمليهئاصلىالله
تباركاللهقولخالفوهذاقالواالصحيفةتلكتفأ

واليديهبينمنالباطلاليأتيهيزعقلكآبوانهوتعالى

وأبطلتشاةهأوقليزاقيكونمجيفخلفهمن

والشاةابطالهعنيعجزاحدوأىحجنهوأسقطتنرضه

ارسلوقددينملماكلتاليومقاليهفتجطله
يأصمولشاةالكلالوحىضعيكفطهيأماعليه

بهالعمليريدالوهوأنرلهوأوصمونهباحرازه
همنهلمجبواالذىهذااننقولومخنأبوعدقال

كانفانفظاعةمنهاستفظعوامماشئفىوالجمبفيهليس

صلىاللهرسولعصرفىالصضفانالصحيفةمنالعجب

النهمكانوايكتبونهالقرانفيهماكتبأعلىوسلمعليهالله

بهآأفاودجونافتلإلبمندجنايالمكاندجنالمصعباحفىأل
والحامالشاءمنالبيوتيألفلماقيلومنهمثلهباللفوأدجن
اهـداجنةفيلوفداجنونحوه
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بتثابنزيدقالهذاوأشباهوالخزفوالحجارةالجريدفى

فاعالرمنثعهأفجعلتيجمعهعضهاللهرضىابويكرفىاعص

واللخافالنخلعسيبجمعوالعسبخافواالصمفالهو
اللهرسولقبضىهيالىوفاللخفةواحدهارقاقحجاره

والكرايخفوالقفغالعسففىوالقرآنوسلمعليهاللهصلى
الستقفصولايفوالكواالجلودوقضيمجمعوالقفحم

وبمالمسلمينعندمعفرقاالقرآنوكانواحدهاكرنافةالنالظ
اللهصلىاللهرسوليدلئمانالتوالآعندهمكتابيكن
االديمكارعأفىاالرضملوكالىيكتبوسلمكانعليه

يكونوالمالقومفانالسريرتحتوضعهمنجبالهوانكان
بئوساالناديقوواالففالالخزائنفتكونملوكا

تحتوضعوهصمونهاوشئرازارادوااذاوكازاوالساج
كيفوالبهيعةالضبىوعبثالوطءمنعليهليأمثواالسرير

بمااالخزانةوالقفلوالحرزمنزلهفييكنلممنرز

رسولكانوالبذاذةالحثللالنبوةومعوخدهويعلةيمنه



خفهوئصلعنعلهويخصففربهيرحوسمعليهاللهصلىالله
يأكلسدآكلكمااناانماويقولباالرضويأكلاهلهويمهق

سلمانوكانالسالمعليهماالنبياذلككاتوعلىالعبد

بعدهوالتجلهاأحديؤتمالمالمألثمناللهوقدآتاهالسالمعليه
صنوفالناسىويطعمالشعيرخبزويأكلالصوفبلبس
أوشعرمنمدرعةوعليهالسالمعليهموسىاللهيموالطعام
اخلعلهفقيلميتحمارجلدمنننهرجليهرفىمحرف
السالمعليهيىوكانطوىالمقدسبالوادإنكنعليك
وأشهرنحصيةأنتاكثروهلىليفنهـبحبلتحبل
فانالشاةقالعجهبكانوانبهالىكتابنطيلأنمن

الماقالأنهربهيرعيمناجاةفىوقرأتاالنعاملأفضالثاة
ومنالحامةالطيرومن1ئنةالظلعامالقاخترتانك

ضائنةالواحدهالغنممنالصوفذواتالضأنباحالمحفىقال1
حاالغنمهنالماعزخالفافاكقاالقاموسفيوفال15ضاقوالذكر
مصححهوكتبهاضواحاضاشةووكأمردمحركضأذ
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بيالمفدسأيلياءوأيلياءومنبمةالبيوتومن1اطبلةالنبات

قالجدعنأبيهعنعبدالرحمنبناالسودعنكيحوروى
عاكرمدابةاللهخلقماوسلمجمليهاللهصلىاللهرسولقال
الفأراوهذالصحيفةتلكالثاةاكلمنفايعجبالنعجةمن

العفاوهذعليهاويبرلالمصاحفرفاالوضاتشرحثر

بهاللنافقونذهبأوالصحيفةأحرقتالنارشتطهاولوكايأ

أوادابطالهاذاالثىءيطلتعالىواللهأقلمنهمالعجبكان
فوماأهلثكمابالذرقوماأهلكفقدوالقوىبالضعيف

جارة4باعذبآخرينكماحضفايالقوماوخذببالطوفان

بفأرهلجناقوكيببعوضمةنمروذوأهلك

فانأبطاماعليهوقدأرصلالديئيكملولهمكيفصواما
حينالودلحجةوموسلمعليهاللهصلىعليهترلتلةاالهذه

ولمجركأصولهمنأصلأوالكرمبالغالحبلةالقاموسفى1
دوحيمكتفلهالجحمةطالعضاهرثأووالسمروالسياالالسلموثمر

اوبقاةالحلىمنوضرب

الحديثنحنثصنارلل62
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ةمعنكينالمثوأخرجالشركواذلالهاالصهتعالىاللهأعئ

الديئتعالىاللهاكلوبهذامؤمناالالسنةتلكفىجفلم
وذلوظهورههصقههناالديئفصاركمالالمسلهينعلىالنعمةواتم

لفئلمالنهاوالسغالفرائضملتالودروسهالشرك

فالوهكذاسلمولعليهاللهلىاللهريمصولقبضانالىتنزل
برقعللديناالكماليهونانوزولةاالهذهفىشعيا

انبوؤنانهاياهابطالهواماالوتتهذابعدعنهسخالة

ممرفالكمابهالعملوأقىتالوتهأبطلثمقرآنا4اأقىنجم
اشياءكانتفىغيرهقالوكماالرجمآيةفىضهاللهرضى

انجاذواذافذهبتاللوحينبينيرمعانقبلالقرآنمن
العملويئتالوتهتبطلانجازتالوتهوتئبهالعمليبطل

أشياءعليهتنزلكاناليهكماوحياأنزلهيكونانوزوبه

العمةنكاحقرآالكقويمذلكيهونوالالدفيأمورمن
ديحاررجفىوالقطعأخنهانجتعلىوالخالةأخيهابذتطع

كقولهلقاتلميراتوالسيدعلىوالوالدعلىقودوال
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اجميعاعبادىاخقتافىتعالىاللهيقولوسلمعليهاللهصلى
راشالىتقربمنوجلعياللهيقولكقولهحنفاء

أوتلتالسالمعليهقالوقدهذاواسباهذراعامنهتقربت
يأيهالسالمعليهريلجكانمايريالمعهوعلهالكتاب

ورحموسلمعليهاللهصلىاللهرسولرجموقدالسننمنبه
الفهاءبذلكوأخذبعدهافاس

حقاشبنحمدمنغلطافنراهعثراالكبيرفآتارصغل

الصحيفةهذهفىأنهدبهرالذىالزبمانيكونأيضامننأوال
بئماعيريمقدوسلمعليهاللهصلىاللهرسصولباطالالنكان
أخرىدصعليهينظفكيفالوقتهذاقبليرهمالو

بناللهعبدعنبعينهالحديثهذاروىانسبنماللثوالن

فيماكانلتقاعنهااللهرضىشةعيعنمرةعنيكرأبى

فسخنثممنفيمعلوماثوضهـعاتعثرالقرآنمنأنزل
وسمعليهاللهصلىاللهرسولفتوفىيكرمنمعلوماتبخمس
منقومالحديثبهذاأخذوقدالقرآنمنيقرأمماوهن
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ؤمممابيناىااوجعلواسحقالشافعىمنهمالفهاء

الومماالماءمنيتجصماحدابينالقلممينجعلوامالفيوما
بنمحدحديثالفاظفمالكحديثوالفاظيحخى

اسحقفيحمدمنالحديثأمحابتائبصومالكاسمحق

1معمرناقالميىاالصناقالحانمأبوحدحادأبوقال
شيأفاجمذابءقاعنءدبنذتتأالابىلىقالقال

أةاصوهـببيراكبنالمنذربنتفاطمةعنيروىوقدكان

أهوكانوقالفأيخرهاماهثذلكفبلغوةصبئفنثام
أناأمأقىاصعلىيدخل

يديهبينمنالباطليأتيهالاوتعالىتإركاللهقولواما

الالمصاحفأنبالباطليردلمتعالىفانهخلفةمنوال

انأرادوانماوالعروعبىاألعالقساثريصيبمايصيبها
الوحىقبلمنهليسمافيهئدخلاناليستطيعالشميطان
وبعده

معمرعننسخعإققى1
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روتجملوالحاالعقلوحجةيطااللقرآنحديىلوام
هولتعالىواللهنانصفأعطىالسالمعليهيوسفان
اهدفياكمنفيهوكانوامعدودةدرابخسبثمنثروهو

بخوبدرلمبثحنالحسننصفاعطصيباعانواليجوز

أيضااثمنهذاتلةمعلهللشترىانيكونوالتثهامنذت
إنهةبعدصةصالعهاخوتهرجوعفىوقونيمىزاهدا

نصفأعطىمفيهركيفكرونمنلهومؤثمعي
يعرنوهبانكانواويرنظالعافىلهئجعلوأاظسن
أولىهووينكر

فىيذهبونالناسانقولومخنعدأأبوقالح
اللهانالىالسالمعليهيوسفأعطيهللذىاطسننصف
النصفأجمعينللعبادواعطىالحسننصفأعطاهسبحانه

تدبرهمنكلقيالبيقغلطوهذالينهموفرفهخراال

جعلوتعالىاللهباركذلكأنعندعقرالذىقلناممافهماذا
للعالئنئإماخلقهمنشاءلمنوجعلهوحداغايةللحسن
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اطسنذللثنصفالسالمعيهليوسفنجعلالعينالحوراو

ثلثهلغيرهجعليكونانلمجوزوقدالىكاليذالثونصف
منهخراليجعلالانويجوزعثرهوآلخرخرربعهوال

أنيجزلمالشجاعةنصفاعطيانهقائلفاللوكذلكشيأ
ولوحراالالنصفمللخاقوجعلنصفهاأعطىيكون
نصفاعطيالذىيكونانلوجبالمعنىهوهذاكان

للشجاعةانمعناهولكنوحدهجميعاالعباديقاومالشجاعه
غيرهىويعخلقهمنشاءلمنولمجعلهتعالىاللهيعلهحدا

وماالعشراوالىصاوالثلثخرالويعطيذلكمنالنصف
ذللثأشبه

أيضايكونونبخسبثمنيثمترونهوأماقولهمكيف
اذااطسنفانمناطسنالمةزلةبهذهوهوالزاهديئمنفيه

ولكنهظنوهالذىشفاوشالتفاوتالاليهماذهبناعلىكان

مثئهبئوقدذكروهبالوجوهاطسانعليهلمامقاريايكون

وهذاسازةالىاطسنأفىنزعمكانالسعليهيوسفان
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اللهبقولاخجوافانالحسننمففىتأواناهلمطشماهد

متلهنوأعتدتاليهنأرساتنجمرسمعتفلماتعالى

رأيهفلماعليهناخرفيسكيناوقالتمنهنواححةوآشتكل
هذاانبثرااهلىماللهحاشوقلننأيدوقطعنأكبرنه

يقلنوأرأينهحينايديهنيطعنأوفالواملككريماال
الناسقعليهمماوبعدهحصنهلتفاوتاالمالثكريمإنه

أةامالنسوقانقولتلمااخهالةاالتأويطفىتاظ

ضالللنراهافىاناحباشغفهاقدنفسهفتاهاشاودقىالعزيز

لهنفأعتدتبهالفتنةفىليعذرنها1يرينهانأراذتمبين

ويخليالسكينيقطحوهوطعاممئوئوقدطعامااىفي
ماوايأ3زدماواكبعضهوفىاالؤخانهالهفسيربعضفى

الدمعثقيةوفيالروبةمنوالراءالتحتيةاثناةياغةشعا9

مصححهتحريفكتبهوهوبطافمنوالزاىبالفوقيةبئان

واللمالبضمنآطهاإلليموالزماوردالقاموسفيقال2
وفيكفثيخنافالشارحهقالاهـماوردبنيقولونوالعامةمعرب
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وهوواحدوالبتكالمتكواصليقطعحتىيؤكلالفانهكان
لتقاربمتهاالباءوتبدلكثيراالبامنتبدلوالممالقطع

أبهرتنهرافلماهنعاخرفيليوصمفقالتثمالخرجين
فىوغالذىمثلنقلفىووغوأجافهأصأعظمناى

حزرنحتىالنظراليهوأدميطوتحيرنفبهعبنهمنقلبهط

ماوقلنطعامهغبهايقطعنالتىكنالسكاكينبلكأيدينن

أنهالقولجهذايردفيولملمككريماالهذاانبشراهذا
وانماالحقيقةكلالمالثكةمنوانهالحقيقةعلىالبثرمنليعى

هومابالجاليصفهرجلفىالقائليقولاكثيمهكماعلىقلنه

ماهوبالشجاعةيصفهوفىآخرالعمرهواالوماالشمساال

المالمجةنواالناسمنليسانهيردنكيفاالسداال

لمجبسهويهثرنالعزفيأةاصأرادتالذىمثلمنهيردنوهن

بعجيبوليسالسجونفىتحبسوالالنساءتطأالوللمالمجة

انبخراصويسمىالخليفةولقمةالقاضنيلقمةلهقالطعامهواألدب
اءومهناوميسرالمائدهجشولجسمىنواله
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والشهوةالمحبةمعراثعاوجهاحسنارأيئاذاأيديهـنيقطعنأن
منهذللواكثرمثلالنامىيصيبفقدويبيتنيحيرنوان

حزامبنعروةقال

ديبوالعظاجادىلينلهأروعةلذكراكلتعروفىوافى
أكاداجبماحىفابهتأراهاقجاءةاناالهووما

الذىكنأرتئهرأىعن1صرفاو

تغيبحينعددتالذىوأنسى

عقلهوذهببالمجنونللعروفللملوحبنلحسوقدجن

وفاكتذكرلياىأناالشيأيفهمالوكانالوحئىمعوهام
هبمذمذهويابهكلفأصبحخقله3ئخفسمنأمىأياويم
هكاأماليهفيالمرتفىالثمريفأنشدهالبيتوأصرفىقوله1

ويغيبعمهعنىويعزبدارعالذىكنشثكارفاوأصرفكن
وبعده

نصيبالفؤادفىفمالىطآويعينهاغدرهافلبىويضمر

هصححهأصاستلبهكتبهتخلسوالخامالمعجمقجهولالتاءم12
األسعردىالخطبباسمعبل
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وراجعتعقلتللىذكرتاذا

متثععبهوىمن1قلىعالرواخ
بهلهويستشفىباليتالعؤذتكةالىابوهبهخرحولما

لأماقفاكاعليهمغشيالخرياليلىيقولفاثالبكلنىسمع
منىمنبالخيفنحناذدعاودل

ومايدرىالفؤادأحزانفهيج

أنمانغيرهايدحدعابامم
صدرىفىكانطادرابليلىحاطار

والنهدىحزامبئوةعيشهمأقواميالوجدماتوقد
جمالنبناللهعبد

فياللهعبدبئالرحمنعبدحدثنيأبوحمدقالمح
منجمالنبناللهعبدفالاالصمىمميحدثنىقالقريب
بعضبهرهتدوماتواسمقاالذفيالمشهوريئالعربعثحاق
فقالالشعراء

فلبىنسخةفي1



4ألأل

جمالنابنماتفقداطبمنمتان

أيبنالزيزعبدعنمعىاالنافالأبوحألموحدشا
بناللهعبدقالفالسيرينبنممدعنأيوبعنسلمة

هندصاحبجمالن

ماصمنكأصبصهندآانأال

3حموحمهاحماأدفىبحتءتوأم

اليحلىالتىبةالقرافيالرحمذاتالمحرمفالمصباحفاحراماأى1
المثاعيقللىمحرآرحمذوجمالوجهافئ

أنمااألةابراهاكامحرهاأراهاالبيتوجارة
تكرمااقالسىمكارم

بهلناتعلقماأللمجذفاكثخاقهمحرمةكاعلىاأىأنجعاا
وهوالحطمنرمحاطوةحماحموتهاأدفىبحشمنوأقوله2

عليموالجةالزوأوأفارلمجالزوجمنالواحدأوالمرأهزوجاب
هنداان3أوالةويظهرأحمائهاأىحموتهاذىأىمضافتقدير

وتأسمآتحسرألنفسهخطابأهولفهوالشاعيهذابقربهوجتش
منعناهماكنتلكيأتىفالأحمائهامنحمااليومأصبحتفدانك
وعودإلكصرضبطهوصحإللفتحكعصاحمايمونهذافعلىاالوصا

الشاعيفولفيكمائىمنماحمى
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سالحهجفنوأصبحتكالمعمود

وأسهماقوسايالكفيفملب

ظتاالخباروفيماروىفاتخرثممموتهبهاومدقال
لهاأوالتىبقصيدتهقاماليشاكرىحلزةبئاطارثان

ارصبراالهندبنرويدىنبيأسماهببينهادئاا

علبهاويخطىيعوكأالتىكان1العنزةتفارتفنتكالخطبةوكا

ايديهننطعهنمىالمجبوهذااليشعروهوممدرهفى

تارفئالذىالسببمناكذأيديهنلهنقطهىالذوالسبب
حلزةبئاطارثصدرفىالعنزةله

نحىالذىحمانايرىوالعلينامحرمغرآاألقواحمىىوفى
وجبفدوهومافيهلمجفعلاطىألناالحمىنفسهفدجعلفيكون

وفولهبقريهوجتفئلكونهاذمارهاوالبعكنضظهااآلنعليه

وزناومعنىنكالغمداألنهنهاعاعلالمتأبهيد4المغمودوأصبخ
الحيرهعيناخرهكنايةالىظبوقولهبالغةالغمدلهأسندوفد

اطيرةمعاألأليمونالسيفمحلفيواألسهمالقوسلاستفان

هصححهكعبهأعمواللة
القاموسقىفالهزجفيهوالرعهالحصالرهبحبفتحعينالعنرة1
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معفيهوزهدهمالبضىبافنلهالسيارةراءثوأما
خرجوهصتواالعيوبقمنويالبراءاالياقعلىروهاشخهمفاذلك
وجناياتمنهبذنوبكاتفيهاسادتهألقاهقدبالجوفمن

الىويفدوهقيدوهاتذللثخعكلبهموشرطواادعوهاعظام
ويزهدارهنمايخسىاالمورهذهدونوفىممربهيأتواأن

التوراةفىمذكورةالقصةوهنهالمشترى

مناعطهمامعاخوتهينكرهقولهمكيفواما
وانكانالسالمعليهيوسفأعطيهالذىانعلمتكلمحمدأالحسن
منهماطسنئاعليهببعيدفايسللناسمنإحداعطيهمافوق
الثلثكيراعفقدناطنصفاعطىكانوانوأنه

شديدتفاوتهذافىيقعواليمىالنحفقاربوماوالرج
1ضريرااسميراوهودفورأوهكهطفصالهفارلىوكانوا

هذهواختالفالمدههذهمناقلوفىملكاكبيروألفوه

والمهزوقيضأضراءوالمالجعالفريرالذاحجالبثرالقاموسفى9
ألناألولاصحىخهاوالمراداورصكالمضزهاخالطهصبهاء

حعححهأعضبهمعلىهوالبصركماظفديهنلمالسالمعليهيوسف
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المناظروتخهلفاطلىتتغيراالحوال

حشعبةعنرويتمقالواالنظريبطلهحديثفالوا
رسولنهىقمالهريرةابىعنحازمابىعنجخادةبنحمد

االماكسبقالوااالماععنكعسبوسلمعليهاللهصلىالله
ماكسبايكنلمفعالعبدهأوأمتهرجآلاجرأنولوحالل
اللهصلىاللهوسولعنهينفكيفالناسباجماعحراما

وسلمعليه
نصللذىالكسباننقوالنوعدابوقالا

أهلوكان9البغارأهووسمعليهاللهصلىاللهرسولعنه
لعبدوكاناجورهنوياخذونبالبقاءإفاءهمونيأصالجاهلية

فأترلسيدتمالجاهليةفىوهو3يساعيناماجدعانبنالله
اردنانالبغاءعلىفتيايمجمرهواوالوجلعقالله

يقالالزناوالمساعلةمنبمسرالعإن2البغايانسخةفي1

فيألمساعاةومنهجمهانجراذالالنوساعاهانجرتاذااالهةساعت

فأعيالجاهايةساعينأواهاءنساءفىأقىعمرأنهوحديثاالسالم
النهايةفيثرحهوانظريسزقواوألآلبميقؤمواعلىانبأوألدهيق
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وسمعليهاللهصلىونهىالدنياالحياةعرضلتشغواتحصنا
للتىاالمةهذهيعنىانيةاكوامارةأاكعنكسب

يهسيذها3تاالية

قالابوبرناقالالخطابأبوحدثناحمدأبولظ

قالهريرةأيعنسيريئفيدعنحسانبنهشامنا
السحتنمارةاكوأجرالكلبثمن

عنمالكعنتمروقالوامعناقضانحديثانقالوا
اللهصلىاللهرسولأنأبيهعنجرهدابئعنالنفرالىأسا

الضخذفانغطهافقالظذهوهوكاشفعليهعصوسمعليه
حرملةالىبنعدجعفرعنبناسمعيلعنثهرويمالعورةمن

الراىعلىالراءبتقديمهىوقيلالراءعلىاىالبتقديم1
يفعلنوالروافىأوالشفةالحاجبأوبالعيناألشارةوهىالرعئمن
للغالموالزميرسناءالحالبنىهيالزمارةئعلبفالالوجهواألوذلك
زمهغناهيقالالمغتيةأراديمونانيحتملاألزهىوفالالجيل

عايتغلانطفهاأي2النهايةفىقالهغطوزهراذاحسنأى

مصححه15بغاكاأجرةوهـإلغتأتيأىالغينبضم
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عائثةعنحمناهـاعبدبنسلمةوأبىيسارابنعطاوعن

مضطجعاوسصمعليهاللهصلىاللهرسولعنهاتالتكاناللهرضى
لهفأذنعنهاللهرضىبكرابوفاستأذنفخذهطتهكاشفافى

وهومذلكلهفاذنعنهاللهىرممراستأذنثموهوكذللف
خرجفلماثيابهوسوىفجلسعنهاللهرضىعماناستأذنثم

تستحىرجلمنأسقحياالفقالذلكفىممهيألشةلهقاك

االولالحديثفوهذاظقالواالمالئكمقمنه

اختالفههنالبمىانهنقولطونكنأعدأبوأظل
زالبموضعهوضحفاذاموضعاطديثينمنواحدولكل

اللهرشوللمنجرهدعأماحديثاالخعلمنتوهموهما

الناكططريقعلىظذهوهوكاشفبهصوسلمعليهاللهصلى
فىالعورةنهامنفاظذك3وارلالممالمجمليهفقالملثهموبين

والعورهغيرهاالعورةالنعورةفانهالولمالمرضعهذا

واوبغيىعنالدهشقيةوفيالعطفبواونسختينفىعا11
السروسالمواراهنأمر2صوابهفليحرر
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هووهذابرمنهماوالدوالمرأةالرجلاحدهافرجصمنفان
صلىوتفىكليستراهانعلبهمايجبوالذكطالعورهعين

الفخذمنأناهمادمااالخرىوالعورةحالكلوعلىموضع
وهودبالعورةالحاطتهعورةذلكبوسم1البطناقصومن

وفىامافىيبدجمهاانلمجوزللرجلالتىالعورةوهذهمنها
يظهرهاانبهلمجسنوالنساثهوعندزلهموفىالخاليةالمواضع

صلشىءولعكلوأصواقمجماعانهموفىالناسبين
الطرييخاوثنيعلىاالكلفانالمجامعفىيظهرهانبهلمجسنبئالهـ

واليجوذحاللأمتهالرجلووطءقبيحوهوحاللالسوق
3الوجسنوايهرهونوتوالعيونالناستراهيثذلك

الحركةاالخرىأهلهنحسبحيثلمهأالرجليطأأنوهو

اوألقصجمحوالنمنهمارقاليطنوهراقالقاموسفى11

وتوجالخنيالصوثالوج4النهافيفال2اءاالواحد
هوالوجعنكىانهالحديثومنهلهءفتسمعبهأحيئإللث
ومنحديثحسهماتسمحاألخرىوأوجاريفأتهاصالربئمحامعان

االوجيمرفونكانوافقالذلكعنسئلوفداطسن
ا

الحاليثكثلفتاولل2ألإ
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بيتهفىوسمعليهاللهاكااللهرصولوكانالصوتوتمع
يسترهفلمبهيأنىمنعليهدخلثملنسائهظذهفاظهرفاليا
إبدائهمنلجرهدكرههماماء3باجكرصارواءالنةفاكا

هنهمواستترالناسبكوامنلفخذه

ستمروقالواوالكآباالجماعيطلهحديثدواظ
ممرمةممكثيرأبىبئيحيعنممواف11اجاطعن
اللهصهـلىاللهرسولسمعانهاألنصارىاروبئجاجعن
حجةوعليهحلفقدعرجأومنكسريقولومملمعاله
صدقفقاالبذلكيرةوأباصعباسأفيضدئتقالأخرى

الحجواوأتعالىاللهقالالنههذاخالفعلىوالناسااوا
تحلقواوالالهدىمناستيسرفاأحصرتجفانللهوالحمرة

اندونلانلهلمجعلفلممحلهدىايبكحتىرؤصم
عنهويححرالهدىيصل

تهالىاللهرسولاننقولومخنأعدأبوقالا
منهاباطجيزمملممةأهلمنالرجلفىهذاقالوسلمعليه
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ستطيعفاليمرضأويعرجيكسرأوثمويسعثاويطوف
والهدىقابلحجوعليهوفنهفىيحلانهالمواقفحضور

ممرتهضىويةاطحأصهرفىمعتراممةةتخذمكذللمالرجل
اليقدرمعهاصيصيبهأويكسربهةمنباطجعلنم

قابلحجوعليهيجلإنهالمواقفالناشمحلمجضرانعلى
مغصراستيبماأحصروااذاتعالىاللههماعصوالذينوالهدى
للذينهمعلهالهدىاخدحتىروسماليحلقواوأنالهدى

أهلسحسكمخالأولعكوحكمممةيدخلواانقبلاحصروأ
أوالطريقفىكرالذيحكمالنمنهاباطشوالمهلينيهة
اق4جباأهلوفدضأوصالسفرعلىيقدرفلمعيج
روافىكالسنقالثايةفىلمججانوعليهبالبيتااليحلال

فيحلالبيصوعندبمةمقيمالمتمتعينمناوأهلهامنجمة
بلقاالحهمنوعديله

اثرويمقالراالعقلحجةلعطلىحديثالمالوا

فانمينكبكلرجلقالوسلمعليهاللهصملىاللهرسول
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بملمالثحةووحافىوالشيطانقالوابشمالهيأكلالشيطان

بهاطتاوليدلهيكونكيفبثريايأكلفيهف

لقأوعئجلاللهاققولومخنعدأبوقال
والطاعةوالسوادآلوالبياضوالطهاكالنورضدلهجعلاالشيأ

دلوالهوالمثمالمينوالوالنقصانتماماووالشحرظيراووالمعصية

فهومنععوبوالنوروالعذلواتماماظيرمنكانماصلىوالظلم
الشروالنقصمنماكانحلىبهواصأحبهالنهوعقجلاليه

والمسولذلكالىعىالداالنهالشيطإنالىومفسوباوالظال

لالكلوجعلهاواقامإلىكمالالعحينفىتعالىاللهجعلىوقدله
والنقصالفعفلشمالافىوجعلالطشواوالسالموالثنرب
طريقوجعلاألقذارواماطةواالستفثارلالسقنجاءوجعلها

ذاتالناروطربقيناأمحابالجضةوأهلاليمينذاتالجنة

والشؤمقييهامنايمناوجعلالهثمالابأالناروأهلالعثمال
وانماومشؤمميمونفالنوقالواالمممالوالشؤىاليدمبن
منبععمالههافىالشيطانيخلوولسوالهماليناليمنذلك
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االكلذلكيكونحقيقةعلىيأكلانيكونامامعنيينأحد

بعضفيذللثروىنقدوبلعامضغاالواسترواحاتشما

1اتجدفصهااوثرالعظامومةالرطعامهاأنوروىالحديث
لهافتقوموالىاالذلكمنينالوليسلدوالزوهوالرغوة

ثمالهجهةصحهروااسيكونالجئثلذوىوالبلعالمضغمقاه

يغسللمأوطحامهعلىاللهيسمأمنمشاكنهبفلكويمون
وخيرالطعامبركةفئذهبطحاماممشوفاوضعأوهيد
االوالدوفىاطرامفىفباإلنفاقاالموالفىمشاكتهواما
نسانااليأنيرادالمجازعلىبشالهيأكلأويكوننبالزنا

أليحناجلجنليمونناتبالضحربكالجدفيةالنهافىقال1
وغيرهالعرابمنيغطىماألهوصوقيلماءشربالىمعهآممه

منأصلهالغرببفىكتابهفيالمؤلفيعنيالقتيبىوقالظلثم
أوقذىرغوةأوزبدمنابالثرعنبهىمايرأرادانقطعالجدف
جاءوالذممطعنمروممطاحكهققذابهفرعىالثرلبمنقطحكأنه

يذكرهولمالمعجمةيالذالالجذفهوالقطعأنىالجوهيمحاحفي
هصححهكتبهاهـفيهمااألزهرىوأثثهالمحملةالدالفى
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هوبشمالهكلالمنفيقالمويلهوتلهالشيطانارادةثمالهب

يرادوانمايأكلالشيطانانيرادالطانثاكلكليأ
ربنةانهااطرهفىقيلكماالشيطانيحبهالذىاالكليأكلانه

يرادوانمابهاويتزينالحرةيالجنىالشيطاناناليرادالشيطان

االفتعاطفىروىكذلكالشيطانبهايضبرلالتىينةاكاضها

اليرادالشيطانةأنهابهاكايضلوالمةالعبلبسانوهو

الشيطانلمجبهاالتىالعمةانهايرأدوانمايعتمالشيطانانلكفي
كضةانهاالمستحافمةقولهفىنقولكذللشيهااويدعو

انامامعنيينأحدمنصؤلوالإنهالدفعةوالركضةالشيطان

االستحامغةدممنهفيهسيلالعرقذلكيدغالشيطانيكون
بعجمبوليسطهورها1بنقضصعالنهاالمرأةعلىيفسد

ابنآممنلمجرىمنبدفعتهالدمذللئا3اخرعلىيقدران
الى3فنسبتالطبيعةمنالدفعةتلثمجونارالدممجرى

يهانسعبكماالصالةتفسدالتىاالمورمنالنهاالشيطان

فهنسبنسختينقى2ورهاوبخقفنسخةفي9
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والحرةبالتلدونالرأسعلىةوالحمبالهثمالاالص
المفضلبنثربناقاليربنزيادحدفأبوحمدفالمح

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالفالاطسنعنيونسعن
ولمذاكرهرةاطسيىصيطانوالشيطانزيخةمناطرة

إفىابراهيمقالالمحصفرللرجالوسلمعليهاللهصلىاللهرسول
اطديدواتخاشيطانازيصةانهأعلمواناالمحصفرأللبس

الناروأهلأهلحليةاطديدوجعلالنارأهلحليةانهاعلموأنا
السالصلالحليةنلهمارادانوانمابابللشحلونالالنار

ثذلىلابرامبنؤكانحليتهمفاطديالوالقيودواالغالل
وسترمملهنفسهاخفايريدبه

اللهصلىاللهرسولانلوارويمظنحتلفانحديماناااللو
ىنهكوايمروثمقىاستروكتوىمنكليؤفالموسلمعليه
قىرخبهتداوونمماشئفىانكانوقالزرارةبئأسعد

االولالفوءذاتلواةنارةلذاوامغةبز

اأسالهدمهوفيغأحرطوهوابإابنغرطللثواقبزاجمزغاأنهايةافى1
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ولكلههناخالفليمىإنهولونحنحمدأبوقال

جنسانوالياالخحالفزالبهوضعفاذاموضعوأحد
العجمابميفعلكثيرمنيعتلكمالثالصحيحأحدهال

اتيرونبهمعرعلةمننهيأوشثانهمولدفانهميهوون
األسقامعنهمويدفعالصخةلهملمجفظالذللث

أطباءالتركمنرجالبخراممانورأتأبوعدقالي

انه4متربمعنذلكوترجموأخبرفىباليميعالحعندهممع
3والل2والصفار1والبرساماطىمفليمبايشنى
المليلالىيعمدوأنهالعظاماالدوامنذلكوغيروالفا

موتالىطةالهيضطرحتىشديداشدابالفمطفيشده
واتبهفيلذعهنعالموذلكعلىالمكؤىيضعثمالجسدمن

فبربالخمبرلبمفيهأيهذىعلةبالكمحرالبرسامالقاموسائ1
السل3الغاموسفىالبطنكافىلدودجبالالصفار2امبريب

الرئةذاتتعقباماالرئةفيتحدثفرحةكغرابوالضمبالكر
هاديةحمىاوتلقطويلسعالأوونوازلزكامأوالجبذاتأو
قاموساءسنلولوهوتعالىاللةوأسلهبالضمسلوفد
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هذامعوكانتصفتطوللسقملئالالصحيحأيضايكون
ئرفيالسحابوانشاءالمطراستتراالمناصإيدي

بينةظاهرةوحماقاتكثيرةأكاذيبمعالريمواثارةوفته
وقدقولعاصمدقعلىلهبذلويثهدونيؤمشونابهوأ

والكثيرقلياالىمنهيرجعفلمادفمابعضفىامتحناه
وتفعلجاهليهافىبالمذههذاتذهبالعربوكانت

أوجربوهوفبهاالئقبةتوقهاذااالبلفىبذلكشببها

الىفتعمدومثمافرهاوجوههافىيمونقروحوهوالعرأ3
وقدالنقبةأوالعرمابهليبرأمنهاويهفتيحمنهابعير
للنعمانفولهفىالنابغةذلكبهر

وترصنهفيلعصذأبلحمتتنى

راغوهوغيرهئكؤىالعركذى
ألعرالقاموسفي2والمطروقشالسحابكيرفينخميغفي1

الغصالنقروعاعناقطوبالضمالجرببالفتحأولجربوالعرقوالعز
معرورهفهىوغرتويرتعزتعيوفداالبلوبرمنهجمعطوداء

اءتوتعرعي
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عليهاللهصلىاللهرسولأبطلهالذىاالعصهووهذا

اكتواءهانظنالنهاكتوىمنيعوضلمفيهوفالعلمو
الىاللهقدرعنهبالحيحوهوبالنارالطبيعةوإفزاعه

يحوهوشعا4لمقفعائهمنمنجىالانوعلمعليهحلىولو
العليلليبرأبهعلةموضعااليكوولم

سالواذا1نغلاذاالجوحفاآلخرالجافسوأم

عروقكلا3حسمهآاونطعاذاالعضوينقطعفلمدمه
6شفىحينيذبهرتعالجهاحمرابئفالوبدنهبطنهسقىمن

والمصباحالقاموسقىفسدكاأيالمعجمةلنالغبمصر1
ؤاحلهالمهماتينوالسوالحاءبأوبنسخينأوجسمهعافوله2

مالجانحيثمنوقفةفيهلكنعفموا2علىعطفاعايهعايمون
غراوومنليمباجسمهنسخةوفياليجنسمنليعالقطعوهو
مصححهأعلىكتبهواللةتأملالصحيحةالنسخةهذهولعا

فقافبيملةسقىنسختإنفيللشفاءففاءهنمعجمةبمثبن3

النسخفيالتحربفهذاإمثالمنظاهربفتحؤهوالستىمن
مصححهبأيدياكتبهالتي
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2ألذبوالتددثاذءعىلثربت
12ياكاواالروقأفوادقباثوا

انوسلمعليهاللهصلىالنبىفالالذىالهووهذا
عقهفىلمجدهاكانلةلهزرارةبنأمععدكوىالثفاءمه

ولقىعنديعالحلمنالوالاالولاالصبمنزلةهفاوالحس

النباتدقهنتفتحوفدالشكلكامحبارىالقاموسفيقالأا

ووجعالوارهةواالياةالعقيقةياتاطمننافعبهسوليالباذاورديشبه
قاالألخغشبهشداوىنبتىالشالصسحاحوفيباقثصاواشاناأل

الثكلىثربتاهياالبنأحمرلعمرووأنثمدجرفباالرسيةهو
وليالبةأحرارمنوهووإلبادبةرأيهاألزهريفالاللسانوقىالبيت
يمدألالحالويمثلهوفيلثوكذاتصغيرهشجرةمماوالش

ظالوفالممنبتمالحالوممطهثلوهنبتهاحمراء5وزهرتهانهمافرق
صخيرقخفراءالعيداندقيقةوهيالنباتدقفنالشكاىحنيفةأبو

وفدبهاتداوبهيذكرالبصلىاأحمربنعروظليبهاشداوونوالناس

الخطيبيلاسعمصححهكتبهاالبيتبتشبطضهشني
منسعطبااهاضبوهوكصبوراتجاءاالدودهعناذال2
القاموسقىألدةكاوجمعهالفمشقىأحدفيالدواء
المكواةجمعويالمقبالةتلىالعروقأفواهجعلتاي3
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بالتعا4وسلمعليهاللهصلىالنبىأصفقديؤكلأبهلمةاله
وانمامحالةالشاف1الدواءانكلدواءالداءلكلوفال

لكلجعلقداذكانبهتعالىاللهمنالعافيةرجاكليشرب
لعبادهوجلعياللهتضمنهقدزقالىهذاومثلسببام

ناأصثمررقهااللهاالعلىاالرضفىبةداومامنقولاذ

واالخترافوياالكتسابطابهوسلمعليهاللهصلىاللهرسول
توقىويثلهماكبتمطيباتمنطواتعالىاللهوفال

وحفظوعيجلاللهقدرهماعيدالوفيالتبانالعلممعالمهالك
حفظهماعلىضيةالبانهالعلمخوباألقفالاظزافغفىالمال
نماهذاكثرومثلتعالىاللهأتلفهلماوالحفظسبحانهالله

الجزمفيهتعضلويعناالمغيبالفيهإلننظرأنعلينابلمج

لرجلوقالوئوكلاعقلوسلميهعلاللهصلىاللهرسولوقال
مبىحفقلأصأجمزكفاذا2عذراأبلىاللهحسييقولسمعه

أبالهالقاموسفى2الدوابأناأليمانألعلىنسختإنفىأ
لللةأبلالوالديئبزحديثوفيالنهايةوفيافقبلهاليه110عذرا



924

صلىاللهرصولفالالترياقحالتيهفىالكلينمبهومماالله

تعلقتاوترياتاشربتاناإنأيتماأيالىماوسلمعليهالله
بالرياقتسمعالعربوكانتخإنفمنالشرقلعتاوتميصة

منوانهوالرومفارسملوكخزائنفىوانهيكوناألبهر
شفاءبانهعليهفقفستاألدواءلعظاموأطحهااالدويةأنفع
حيناالمهيةيدحيانهوقضوانفععنكلبهفكنوامحالةال

3خمرايصفعيالشاقالهاتالعابويالعمرويزيدفى

لينوئكفمائأحسنالمةاليهالعذرفيهاوأباخأمماأعطهبرهاقىعذرالىتعا
القائألعطىاذهذافالمهمناهذايقالقياسوعلىاهـاياماببركتعالىاللة

الترياق1مصججهربهكتبهولينينهفماوأحسننفسهالعذرمن

بةفيالقديمماخاندرووغمهماغنيهيكاخزعهدواءبالكمصر

لدعمننافعالنهبهذاهسميهوموالغرضوبهاكلفعهباألفالحوم
وجماالميةبةالمثروويةاألدمننافعياءقىباليونانيةويةالسبالواثما

لىامزعيع2يخأاستةاطفلوهوبوعسخففودةثمآممدليونانيققابا
فحهاوصكئريخهكلحرايةثمكلمرهاوعشراليالداطمارةفيينعثمربنع

فيتالاآلقاهوساؤحإجااويصيركبعضيموتغيرهافى
أرواياقاشاللضحانوبمسرهماوالدربلقةالدرلجقالقاموس
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تإقعظاىماللنمتىدويانةبصهباهسقتنىة
شفاءبخرسقتنىقالكانهبالدرياقالهثفاءعننحنى

بالدرياثالنسارإثالمتشببونوشبهدرياقداءكأنهاكلمن

14هذاعلىيدلومماكالدرياقالونجدمنشفاءانهيريدون

كانترشطخرزوالئمالئاتجعليقالدرياقشربقرن
انهاتدقعوتظنبهاترقيوالعضدالعنقفىتجعلهاالجاهلية

الشاعنقالالعرفىوتمدالعاهاتالمرءعن

اثماالفيياعئعايهفنوطيبعدهمرينةلحلمماتاذا

بنعروةوقالالمنيةلتقيابخرزهذاظيهعائقول
حؤام

هايثصفيافى1نبدافوعرةممامةاللزافجعلت

سقيافيجمهااالسلوةوالنهايعلرقيةننفاتركا

يدانالفجلوعخلحملهتبمااإماواللهثهاشفاكفقاال
الماسقىاذاالعاشتيانيقولونكانواحصاةوالسلوة

حجروعيافنعختينوفينسخةفيعا1
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الذىالترياشافهذاهوماهوبهعنهؤذهبسالفيهيهوناإى

النيةهذهفيهنوىاذالموسعليهاللهصلىاللهرسولكرهه
رهغبمزلةعدوهوشربهمنفاماالمذهبهذابهإذهب

بهتعالىاللهويستشنيضرهويخافنفعهيؤملالدواءق
ابئفانالحياتطومالرياشافىيكغاذاعليهبأسشال

الذىيهونالميعنىالخةفيهكانتاذايكمرههميرفيكان
بنيراللسانكانمامنهايكرهاألفيذلكحوممايشبهلحوحمافى

وانفىكضبهوكالمهوذكرهتعالىاللهاسماءوبغيرالعرلى

امترقىمنتوصمابقوأرادواياهامحالةالأنهانافعةيعتقد

وعيجلاللهوباسماءبالقرآنالتعوذمنماكانواليكره

رفيمحابتالمنلرجلوسلمعلعهاللهمااللهرصولقألولذللث
1باطليأجرابرقيةأخذمنذلمأجراوأخذعلىيالقرآنقوما
حقبرقيةأخذتفقد

روتمقالواالماشربفىمتناقضانحديعانلواظ

باطلةبرقيةنسخةوفيالهايةفيوهعالعانجسختينعا9
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رسولنهىفالأنىعنقتادةعنمعمرعنلنباركابئعن

فاالكلقلتفائماالرجليثربأنوسمعليهاللهصلىالله
عنمعمرعنالرزاقعبدعنروتمثمأشدتناالكلفال

وسلمعليهاللهصلىاللهرسمولانممرابئعنناغعنأيوب
لذاكنقضوهناقاثجوهويشربكان

فىالنهههفألشافضالجسانهنقولونحنعدأبوقالعا

يريدطإماشيايأأوالرجليشرباننهىاالولاطديث
اذاكانيشربالواننينةطماعلىةوأشربهيمونان

دترقذلكمنفينالهىمعوهوحاجةسفرأوفىمسععجال

الحاجتنافىتمقواوالعربدرهحفىالماءمنتعقدأو

اححاجشافىامثىيريدونوانمامثيقوماقيريدون
االعثىقوذذلكومنحاجتنافى

أويختقمشالءاذافيعفوقومهفى1الونجعلىومية
هنامنهاسبوالمنالقاموسفىذكرهامعانجملةلهالونم1
فيهالثأركماوهوالذحلوللتر
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ويسعىبالذحليفالبانهالوككليقومقولهيريد
ومنهيمعثىانئنمنيقومانهيردوأقدكهحتىذلكفى

االاليكاليؤدهبدينارتأننهانمنومتهموعزجلاللهقول
باالخشالفعليهمواظبامتماديريدقاثماعليهدمتما

اطديثوفىوحدهالقياميردولموللطالبةواالقتضاء

والوالساعماشمرغيرادقائموهويثربافافىكان
القااعدبمرلةفهونينةطماعلىيماكونالنهبذلكبهى

قالواالماءمنيتجشفيمامتناقفانحديثانقالوا

اللالءحديثغيرققالانهوسلمعليهاللهصلىالنبىعنكمرو
اذااقاانهوسلمعليهاللهصلىعنهتمروثمثىءيخجسه

حملقلتينيبلغمالمأنعلىدليلوهذا1نجسامللمقلينالماء
االولالحديثخالفوهذاجهىا

لألولبخالفليعىانهنقولونكنمحيدأبوقالهها

ثىء4ينجالالماءوسلمعليهاللهصلىاللهوسولقالوانما
الحديثلفأإرقفىسالمعثوممخبثانسشةوئفانسخنقالم11
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ان1درانوالئاراالعلىاالغلبكثرالنواالاألغبعلى

السيليقولوهذالخصوصنحرجمهافاخرجمالكلؤيكفرما
القليلاليريدالكثيرمنهوانماالجداريردهمماومنهشءيردهال

الذىالمصباحنارواليريدبذلكشئلهااليقومالناريقولوكما
بعدلنابينثمناراطريقيريدوانماالشرارهوالالنفخيطفثه
الىكثيرالمامنالنجاسة5عليهماتقوىمقداريالقلتينهذا

كهءاليمجسهالذى

عنرويحمقالوامتناقضاناطجفىحديثانقالوا
مليكةأبىبناللهعبدلىفاذقالأيوبعنغلئةبئاسمعيل

اهآللمججقالتأنهاعنهااللهرضيئشةطعنالقاسمحدثنى
بعرةأهللتقالتانهاوةصوحدثنيعبداللهقال

نحرصاالحديثنلهذيئاننقولونحنعدأبوقالع

أمحابانللثبعروةالقاسمأومنغلطفيهوخلميكنان
طماعاياألصول2نهروهوغديرجمعالغيالمعجمةبفم1

هصححهاتأملالنجاسقاللنفطعايهتقوىماألالصوابلول
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باورجلبواوقدمكةواقإلوصلمعليههاللصملىاللهرسول
صمويسعوايطونواانوسمعليهاللهصلىاللهرسرلهمنأص
اتهصرقالنبىوقالوتمتعواقوماخلممرةويجعلوهالمجلوا

انيقولأبوذروكانطالتالهدىصيانلوالوسلمعليه
الفقهاءمنكثيرذهىواليهضاكمةلهماهـجفسحخمنهذا

باطجأوالأهلتعنهااللهرضىعائشةيمونانفيجوز

وقالترةوجعلتهفصختهثمبالحجأهلتإفىللقاسمفقالض
اطشالنفياالصفىصمادتةوممطبعرةأهلتإتىروةله

وسلمعليهاللهصملىاللهرمصولباصممرةصاريهأهلصالذئ
النجاعنرويمتالواالعقلجةيطحدثتالوا

وذجلالقدرتسبقالعينقالكادتانهوسلمعليهاللهصلى
ضارعانأعنهماوهمااللهرضىطالبابىبنجعفربابنيعليه
وااستتزفقالىينالهالبهماتسرعقالواضارعينأراهمامالىفقال

الضاويالنحيفالضارعالحديثهذاشرحفيالنهايةقىقال1

ايالتحربكوضرعضارعفهويضرعضرعالمالج
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تحملكيفقالوافأالرعنحديثغيرفىىنوقدلهما

والوهمفىاليقومهذاوتسقمثعلحتيئعلمنالعيف
نظرعلىيصح

حالوهمقفاهنااننقولونحنعدأبوفالصا
بهايرتضونالتىالفلسفةجهةومنالديانةجهةمنالنظرفى

منفنممطبافىيخعلفونوالناسبهاااالمورويرذون

من3وعينهالتضرمنمومبهاأصماباذاعينهتفر
أوالمضرةفى1الكلىالكلبعضنهكعضةنعكونيعض

فالالعقربتلسعهمنومنمجرلمجهااليسلماألفىكنهشة
منباسودأ23المهوكلالىجطوقدالعقرلبضوتموتتؤذيه

منيالنهشويتلقاهاأحياهواألفاعىيأكلالبرادىبعض

باألكلوشلقاهحيئوهوفيعيابئويإضوشهاجهة

يأخذمفيعقراللجنونيشبهبداءالمصابالكبرفكبفتح1
بأسودحيءالمعوكلوفدكاننسختإنفى2المصباحفىاالناصكما
القاموكافىالعظعمةكاالمجةاألسود3
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فال1الظلمهالجركمايأخريأبمباوأنئرأسهجهةعن
عنيبدونالذيناباألعي4وفقرالمجرقهوال2يمفئه

ومنماطشراتمنودرجمادلتحاطياتطونيأالربف
6وللتنيناالفاعىمناقتلولحيااالبارصيأكلمف

أبوزيددذوا

االبارصا4اصكنعشبدآيأكلخالصالوكنالذاوالله

مفكوالذىفايونهايأللعبيدانفاخبرلث

نظروضررفاذاتمنفذاتفىطبيعةذوالناسفىانيهون
تلكمنشئالهواءفىععنهمننصلمايراهنألمجبهبعينه

الميموضمالياءبفعح2فاموساالنعامالذكرمنالظليم1
ينوالمقوله3اعهياتوأليحرفهأيمابهرالميمالياءبفمأو
لهتنهيرااحماهافيووقعوالبيشبدلهنسخنينوفيإللدهشقيةكا
رطباكاشنجبيلنبتيالكعروالبيئالقاهوسقىفالثملنبتمانصه

ومماالييئفأرةيافهوقىحيوانلفتالفيفيهنبتورجماويابسا
المسكوذواءوتوالأيضابهشغذىوالحماتىبهشغذىفأرة

ممالودجمهمزهاصنسختينفياهاومه



834

زوقد3فيعله1المرئىلى01يصلحتىذللعمالعتمأوالطبيعة
وأنالضاربفاتبعصاحيةرجالضربانمماحجالمنطق

ومابنظرهنساناالفيموتاالنسانالىماينظراألفايمن

وقدالفلسفةأهلقولفهذابصوتهالسامعفيموتيصوت
بزاالفالانهخيرهألىعنشميلبنالثفرعناهذمعثناخذ
أحدمنكلرالذنبقطوعأزرقخفيصالحياتمن

بطنهامافىألقتاالحاملاليهتنظروالماتاالأحدواليراه

امافالهيوافققولوهذااطياتمنالشيطانوهو

تقتلفانمائعدمنقتلتاذااطيةهذهأنأفاتعمةللنطق
لككلرأتهمنأصعابالهواءحتىفىعيتهامنفصلمبه

قتلالسحدخلصوتهافاذابنفصلبسمبصونهأللقتلالقاتمة
عنهوباخني18يعتانالذيفيبعينهاهذمثليدبهراالكمموقد
قىحما3فيقتلهنسختيغفي2المرءالىنسخثإنفي1

الخاءطةاهنهممشوياطاءالمهملةنسخةوفىبخاءمعجمةيخنينن

واككتانهاوأعانهااألبلتعآقالقاموسقى4هصححههفليحركنب
نبالةليصبهاأيليعيهارفهااستث



4مك

اذايتكولوكانفعوىعليهفذعىعيونارجالرأيتفالانه

وتاعينىمنتخرجحراردوجدتيعجبنىالشئرأيت
ألتسوطهأناالاناءتدنومنالمرأدالطامثانالقولهذايشبه

معروفوهذانافيفسدوالثوبالكفمفظفةو

الىوصملحتىعنهافصللشىالىذلكسوامشهور

فيهالنروسمنفتخربهثيرالبستانئدخلوقدأثنا

الذىالبإتفىقطعاذاالعجينيفسدوقدتمسهاأنخكيرق
موخفكذلك5عيناتدمعالحنظل3وناقفحطيالبافيه

المحهرةالعينالىنساناالينظروقدالبصلوفاطعالخردل
اءالبهاالهوفىوصلااللثئذلكسواحمرتوربماعينهفتدمع
انائكفيشيئينتخاطأنهوأوالخاطالسوطالقاموسفي1

القاهوسفىفكااضا3ايختلصاكالتسوطحئبإكتضربهمائم
منقوفوهوواألنعافكاألنقافحبهأيالبيداعنالحنظلبيق

محلقتةفىالقيسفياصفولوهنهونقيف

مظلحناقفاطىصراتلدىتححلىايوبمالبينكداةكأفي
للقاموسفىكايلزجحئالخطمآضربالوخف3
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تقولوالعربغيرهبفيقثاهاوجلوقديتثابالعليلةالعينفن

الراقونيختدعأكثرماوما1الثؤباءعدوىمنأصع

بتثاوبهمالعليلفتثابعليالتعاءورارقوااذافانهمبالتثاؤب
قيةالىفعلذلكانالعليلفيوهمونوأكثزوأكثروا

الصبيانمنجماعةالدارفىيكونوقدللعلةمنهتحليلوانه

منفصللثئاالذلكؤليمىالباقونرفيجدأحدهمرؤيجد
هووليىقطيجدرلمممنمثلهكانالبمامنالهواءفىالعليل

اخروهذااواحدمنينفذهوتمانماشئفىالعدوىمن
أناباالعيعنقوميالعيهماوأمامحيحالعينأصمن

الرجلوأنبعينهأرادمنويسمتمأرادمنيقتلمنهملنالعي
فيصيبالماءالىهاطروهوالنعمنحرفةأعلىيقفطنمثم
بصحيحفهذاليسيقتلهحتىبعيضهبلاتلكمنأرادما

بضموسفهعندهافيفعحالشخصتعىالتعاسفرةكفترةهي1
نقلدهاوبشارحهوضبطهالقاموسنسغفيةكاالمقاوفتح4المثا

ببغىوهوفعكونثؤياعضمهالانهبسحلابئعنالمبرزصاحب
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الذينكفرواديموانسبحانهاللهقولفيالفراءقللوقد

أجريعتانونكأرادالذكرلمايوابأبصارهمليزلقونك
عنصدرتاذااالبلالرجليعتانكمابعيوخميميصيبونك

اليديخظرونأرادأنهموانماماتأولعلىناهوعندوليىالمه
ؤصمطحتىشدتهمنيزلقكدبمنظراوايبنأبالعداوة

الشاعرقولذلكعلىويدلك

امفداالااطئمو1يلنظرافيموطنفياالتقوااذ8يتقارضون
وهذاوصمالبعهشدتهمنمواطثهاعنينبلهادبمأى
الةونظر3زراثالىنظرالناستقولالمبغضنظرالعدو

قرضىفهوالثاسجمازىبهأعيكلفالكشواهدثلثرحفيظل1
اذايقولصاحبهعلىيثنيهنهماواحدصأيالثناءيقارضانوها
وحنئحسدنظراآلخرالىمنهمواحديخظركلهوطنفىللتقوا

بعينهوقلنىبطرفهصرعنىيقاليالعيغاألصابةوهويصرعهيمدحئ

مكونفبفتحالعزر3يزذالكشاففى2هصححهكتبها
جمؤخرالغضباننظرأواعياضفيهنظرأوالشقيناحدفيالنظر
للقاهوسفيوثللعايمينعنالنظرأوالعن
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اليكيخظرونتعالىاللهقولونحوهلمحاباصراتشهوأرمحذقا
الموتعندعليهالمغشىالنالموتمنعليهالمغثمىنظر

برقفاذاوعيجلاللهيقول2يطرفوالبصرهيشخص

ولوكانبريقهيريداءالىفتحقرأهمنقراءةأبصرفىا
أرادوامنفتلالممتهممحيحاذلكمناألعرابادعاهما

سبحانهاللهيجعلولم3إسقامهارادوامنوإسقامقضله
أنضافاذاالعيقان8وأحمسبأحدعلىالحدهذا

قالكماوالدعاالتبريكأردفهاأعبهاذابعينهخرااليصيب

وانماعليهفليبركأخوهأحدآأجمباذاوسلمعليهاللهصلىالني
شىءصنصاذاتعبعينهيميعبألعاقانيكونالعينيصهمن

العينسمواولذلكبحينةلنفسهالفعلفيكوناسهحسنهأو

القاهوسقىالنظركمائحديدتوهوالتحديقمنالدالبشد9

ايمأتحركضربيابمنطزفاطرشالبحرالمصباحفي2والمصباح
فولهالىوأخستفولهضررهنشخعإنفى3أليححرك

الخديويةيالنسخةاأللوجدلمعليهفايبرك
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مناالزقيةالاطديثفىونيءيالنفستفعلنفساالخمها

الحياتوالحةالعينفالنفسأونفىماةأو3حمةأو1عيلى

فىتخرجقروحافاةوالسمومواتذمنوأصباههاوالعقارب
رقعةحفصةعلمىللمثفآءوسامعليهاللهصلىالنيوقالانجنص
3أطنمانهامندالكلفىعباسابنوفال9واإلنالنفعوافلة

لهافانلهافألقواطعامعندعشيتكمفاذاابئضعفةو
بحضرصهاتطعتممنالىبنظرهاتضرلهاعيونايريدأنأنفسا
واحدةنعخةاألئالعينبهريقعلمعينهناألفوله1
أصابهاذابعينةومممامصدرعانهالصغرالجامعوفىالنهايةفىذكرعاوفعنم

أنكالوسيدايحسبونككقوقدكانالشاعيوهنعقولبالعين

أواألبرةالماطهكمبةاموسالفي2أهصححههعيونكتبهسيد
اوحمىحماةالجعبهاعيلهـأوذلألونحوواطيةالرنجورهايضرب
حمةذىبمنأولةامنلدرقيةفيرخصحديثفيالنهايةوفي

عدىويطاكأاالزهرىوأنكرهيشددوفدالممبالتخفياطةنصهما
بوزنأوحمىوأصاياحمويخرجمنهاالممألنللمجاورةالعقربابرة
بهر3اءالياءأوالمحذوفةللواومنعوضفيهاوالماءصرد
دغبدلنسختيملىقىر761يفقاضبطهةكاتقدمالمهعااطاء
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عنروتجمقالوامتناقفمانالبيوعفىحديثانفالوا
لجهاللهصلىالنبىأنشصرةعنالحسنعنقتادةعنحماد

ممدعنقمروثمنميئةبالجيواناطيوانبيععننهىوسلم
جبيرعنبئمسلمعنحبيبأبىبئيزيدعناسحقابن
ممووأنفياللهدعنءحريثىبنممروعنسفيانأبى

فنفدتجيشايجهزانهأعصوسلمعليهاللهمملىاللهرسول
الصدفقابلالىبالبعيرقيالبعيريأخذانهفأصالضدفةابل
االولخالفوهذافالوا

اطديثينينليسإنهنقولأونحنعدابوقالما
بجعننهىاالولاطديثالنتعالىاللهلمجمداختالف
شيآليسيشترىانبوؤوليسنسيئةباطيواناطيوان

وهوذلكعنوسلمعليهاللهصلىاللهرسوللنهىالباخعند
فقددفحتنسيئةلمجيوانحيوانابعتانتمحواذافةالموايع

والحديثذلكيجزفلمصانعبكهوعندليسلهثىثمنا
سلفايريدقةالصذبلاالىالببيربالبيريأانآخذفىأمالثافى
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انأواطيوبأوالذرقللويدغبانملأافىالسئنةمضتوقد
وقتوالىةمعلوضةعلىيوانحأوتمرأوطعلفىسلفا

الهدفعمتالذىالوقتفىالمستسلفعندذللثولىمحدود

اللفحمفصاراألجلمحاعندبهيأتيكانوعليهاثمن
ماتشترىانفيهاليجوذالبيعاذكانالبيححكمخالف
يجوزفيهسلمفاوكانالمبايعةوفتفىصماحبكعندليس

ولمااالستسالفوفتفىعندصاحبكليسفجاتسلفان

يستسلفانوسمعليهاللهصلىالنيهأبصاالبلنفدت
إبلمنبالبعجىيناالبلمنوالقوىظموالهالبازلالبعير

وربماوالللممفرللغزوالتصلحالتىوالجذلاطقاقالصدفة
وثلثةاشينمنالثدادخيراالبوازلاالبلمنالواحدكان

الصدنةابلمنواربعة

عنرويمقالوامتنافضاناطيضفىحديثانقالوا
ئشةطعنيهاعناالسودبنالرحمنعبدعنالشيبافىجريرعن

يهماوفغيروامنالقوىالعظيمنسخةفياأل
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اأعصوسلمعايهاللهصلىتهارسولقالتكانعنهااللهرضى
إربهيملكوايميباثرنانأتزرثجانحيضنا1فوحفى

نميملالكةوسلمعليهاللهصلىاللهرسولكات
ذرقكنامعناالنأبىعنعدبنالعزفيعبدعنرويم
2المثالعنلتقىحضتاذافالتكنتعنهااللهرضىعائشة

نذنولموسمعليهاللهصلىاللهرسولنقربفلمالحصيرالى
االولخالفوهذافالوانطهرحتىمنه

هواالولاطإليثاننقولومخنحمدأبوفال

داالسوعنابراهمعنمنصورعنشحبةوقدرواهللصحيح
عليهاللهصلىاللهرمصولقالتكاناتفكنهارضىعائشةعن

وهذهاجحهايفانتتزرثجهلضااذاكانتاحدانايأصوسلم
اللهرضىعائشةعنذرةأمعناالنابىخالفللطريق

قولكنتانعنهااللهرضىعاثشةعلىيجوزوالعنها

أباشرهالأخرىكنتةصتقولثمةصاطيضفىأباشره
ثىاالفاى2ألنهايةاهـومعظمهأولهأىالمهملةيالحاء1
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أطحتىأفربهفااطصيرالىالفراشعنلوأقىاطيضفى

نافسهاليكذبوالكاذبكذبايهونالخبرينأحدالن

فىوليىالطاهصالطيببالصادقذلكئظنفكيف

نحالفةوالقصوالكفأ9يتزرتااذاالحائضمباشعرة

وأصباههاطاثضمنهذاوانمايهرهوالكتاب3لسنة

المجوشالمعاطاةمن

النبىأنمروقالواالعقلحجةتطلواحديثقا
فاذاتعبرأماطائىجلليعلىالرؤياقالوسلمعليهاللهصلى

كفطائىرجلعلىالروياجمونقالواكيفوعبرت

عبرتاذاوتقعلهابضأخرالعبارةمنهتنذرأوبهربمثتتأخرمما
قعلمأتعبرإنأنهاعلىيدلوهذا

خرجمالكلهذااننقولونحهعدأبوفالكا

علىهريسضقرأاذاللشئيقولونوهمالعربكالمنحرج
الانهيريدونظبىقرنوعلىطائىنحاليبوبينطافىرجل

وألمسنتهلكتالمجاللةنسخةفى2انمأوعيبأىبفتحتين1
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يوسفبنامحجاجفىرجلقالواليقفطهفن

طافىأظفاربينفؤادىكأن

9محلييجوالسماءفىاظوفمن

انهأعلمقدكفتئاصجذاز
تصنذقيالشرنفسهمنتعذممامتى

اإلدألءةلوبنحافتهاضأمتزوفالةيذكرارالمروقال

الظبابقرونمعلقة2أدالحمهاقلوبكان

النإظباءابقرونمعلقةفكانها3وتجبتنزوانهايريد
لجىوالةاصوقالقرونهافهوكذللثعلىكانوماالظباءالتعمتقر

1أعفرافرذعلىوأمحابىفىكاظلته8راقدثقوالمثل
فىاعهارالقاموسفىوهوكاشالطاتحليقمنالالمبهمر9

القاموسفىسقطوجبةوجبم3دليلجع2رانهط
وروىالتكماةفىالصاغافىعننتالشارحهفالموكمحقداركسحاب

هصححههـكعبهاموضعرانوقداظانعماالذاراقالحثفىوأبرجيببنا
بقلةموضعينفىالقاموسثمارحأنشدهأعفرافرنطمافوله5
االبقعةيخةعاىصرفهفتركجلسندرمثالدروغقالعندرا
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فاجمأذنعلىذصأناننماوالرةأاليريدأ
فىتجولانهايرادتعهرأمامحالفىرتجلىعلىؤياالىكذالث

خبرهاقكاأثيردولموقعتعهرترفاذاتهحتيالمموا

بللمبجهاالعالمللثبئأرادواخاعبرتكماوالناسمن
ضابراوهولمعبارخهالهافياكةالمحالجاهليكونصإلفالموفقت

وجلفيأللهأيقولبأطااذلهااعابريخوناويقاربأموبي
ادأرعبارنهاوالتعامونانكنخيريدونثرتهؤياالرانكمخاا
فنهامامأصصلأضغاثاكفرهاالنوتتأولتهعررؤيااتكلا

اففىحديعثعنمايكونمنهاشالطبيعةغبةعنيهون

ياقىللتىالصحيحةجمونوانماالشيطاتمنمايكونومنها

بعدالحيناطينفىاالكتابامنسخةعنوياالىلمكالمثاجها
عبيدناقالطالبرممروبئبنيزيدحدثنىأأبوحمدةالأ

عدسمعتقالخالدبنفرةناقالاطتىالمجيددعببنالله

عليهاللهصلىاللهرسولانهريرةأبىعنلمجدثسيريئابن

تحربئؤرؤياتعالىاللهمنبثرفرؤياالرؤيانالثةقالوسلم

طدثانحثثصتاويل92
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النوهنيفيراهانفسهاالنسانبهادثورؤياالشيطانمن

اوترهالمقدامأبعنحمااالنألالعدبئسهلوحدفما
الرؤياعنثليسيريئأجضرابنكنتقالخالدابن

3قادأحزوهأوحدةوانأردجيعبر1حؤرهافبهضت

بالقياسالعالميعبرهاحتىتجولالتىهىالصحيخةوهذه
عبركماعبرهاوقعتفاذاصوابالموفقلإلصمولالحافظ

اللهرسولانرويملواقاالنظر3حديثجمهذبهلوانا
اللهفانتطيقونماالحعلمنطفوااقالوسمعليهاللهصلى
تعالىواللهملوااذايملتعالىاللهظوانجعثمحتىيملالتعالى
جموالحالكلعلىيملال

علىنلوعالتأويلانقولومخنعدأبوقالحا
فانارادولكنهفاحشاالخطامنعظيماكاناليهذهبواها

مالكلفىقولكهاومثالملتماذايملالمصبحانهالله

والمصباحالقاموسفىكماأقإرأىوكرهاالزاىبفبم1
طهينسخةفي3افدرهاى2
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يفشانهبذلكتريدالاظيلتفترحتىيفترلالفركىذا

يفترالنهعايهافضلهكانماادالمرهذاولوكانفنرتاذا

قولكذلكرتاذالرالينكوانمألويدأنهلهفضيا4معهافاية

ينقطحالنفاالغزيرثاروالمكمكالمهفىإليغاالرجلفي
اردتاقطعواولواذاينقطعالانهفىيدخصومهشقطححتى
والغيرهعلىالقوافضلاهذفىلهيكنلمقطعواااذاينقطعانه

الشعرالمفسوبفىبعينههذاوقدجاءمثلمدحةبه4اوجت

االحمرلخلفانهلقالوثراتأبطأختابنالى

لوافيحتىالمثرآلتملتجروهذيلمنىآشأ

فيهكانماولوارادذلكمموهاذاالعثردليردانهأ

يملهالوهوالشرلجونأرادانهموانمابمرلحهمالنهلهمدح
وعوولاللهبحعدالكعابتم

حرهاوجدتعببابهنصلىوصايهابالنارصلىيقال1

شجاعاظمنللثبالفاستهذيالانيقولالمحجاحبالكروالخرق

مناآلمةلمجدحقإليسأمهالقتالعلىوثبنجأشذىهنهفربب
رجيمروفلهابناالرأفةتعالىسألهبهمرأفةقتالمنفيكاعأ
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الكريمربهعفوبالراومنقحهمصححهيقولط
مابراابنياالزهياإلسعردىالعمقفىالخطيباحمعيل

معبموأنزلومنذريئمبشريئرسلهبعثالذيالحدلله
الديئمنفيهاختلفوافيماالناسبينليحكمياطقالكضاب

الذيئجلودمنهرتقشثافيابهامتثاطديثكتاباأحمسننزل

هعبىعلىدبهراللهالىموفلوبمجلودهمتلينثمربهمبحشون
وجزوانولفظههوىعننطقماالذيحمدسيدنامحهو

وعلىعليهوسلماللهصلىاخواهالمعافيمنبمالمجيطأحدفا
قدرهحقوقدروكالمهبسيرهرواساالذينعهوأتباآله

باديءبدءكلفيولوأنهمنكالمهفيدغعلىوااصفيفا
غونهتعالىتمثقدبعدأماوأحكامهالعقلظاهيخالف

اثقةالمجتهدااالمامتألفاطديثنحتلفتأويلكتابطخ
قتيبهءبئمسمبناللهععدحمدألىالرضىالعملالثبت
شقيةدنسخثالثعلىبالمقابهقروأنالبماوأرفماهعنهاللهرضى

فالقاالدكئجمالحمدبئاثاالمفضالالعالمةبخطممتوبة
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فيمودعةمرالهالمكتبةمننسخةعلىأللهحفظهالدمشقى

كاتبهافرخالمحميةالثامبدمحثعقيةالظاهيرمصةالمدممتبة
وعليهاهجريةوأربعاثةاحدىسنةأالخرىجمادىفيمنها

مصححةوبغداديةالرويةأهلاطناظمنكثيرخطوط

شعكويعودالسيدالعراقخوالمفضالمةالعبحدحيحع
اليلكبدالفاضلبخطويهوبةاللهحفظهاالتوسيأفندي

فينسخةعلىالكرفيالغداديمطرودسيدالبنالمجيد

بواسطنخاخرهافيكاتبهاقالةالمرجانيماالمدرسهمكتبة
ومصريةهجريةاةوأروسبعيناصينسنةمنشعبانفي

يدعدالسالفاضلبخطتحوبةالخديويةةالمكهفيمودعة

المحميةبدارالسعادةباشاراضببمتبةالكتىحافظخلوعي

والفوماشنوخمسينثثلثىسنةشعبانأوائلفيمنهافرخ
والبعدهالمثلهالعينافيرأتماوهوكتابهذاهجرية

بصحاحكلىوواألكداراألوهامعنصكلىكعابتجله
دهولألخبارالنقول
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مثيللهيكونأنوأيهاجليلمباحثهفيكتاب
العقولحالوتهمنفتسجدسحرآيسحراأللبابكتاب

الرحيللهالعلمكانفيولوبذعنههالشخصكعاب
لحولبذةجهطحقابهلتحظىطالمارلحتكتاب

الغليلطالهمنوتوؤىمعنىراقمبنىرقكتاب

للطوللالباعنةالفىلهثبتتألفأنهوحسبك
وضقيحهوتحريرهتصحيحهفيالمحشطاعالجهدبذلتوقد

علىيفوالتصحرالتمنمايخهامعخالنكتلعلى
المفنىبرونقتعددهايذهبلوالكاتمماكثرته
ههشتبااوالتباسهاليؤمنوماومشكلهيبهضوصفبطتوبهجته

عليهوعلقتوأشباههالبليدالغرحسنهوجهيشوةمما

نصحاالمراجعةعناويغنيهمطالحهفهعهعلىمايعين

النبويةالسنةآثارمناندرسماإحياءفيوحباالمحمديةلالمة

مديدهوتعوتوفيقهوتأييدهوعونهتعالىاللهبحمدنجاء
غلطاوالعوفيهترىالمنقحامحررامصححامهذبا
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ونسخهأصولهمنركلأعقطاوالتصحيفاوالتحرياناوال
لهعإلليتنبهنبهناوجههلنايظهرومالممعنىشيألهالخعلفة
تلكصمفوةهذءالنسخةنجاءتيعنىالشأنذامن

وللزتيبالوضعحسنمنبهفافتممامعيدهلىالهالفخ
المفشدةبالهوامشوشرحهماوالغريبالمشكلوضبط

قلتأنالكتابحالدعافىوقدهذا

مطفبابالشرعوهمليلىعنكع
ماكماخيرتفم5الغرعلومه

وأدفهىاليونانمممةمغودعد

مىالقلوبتعيمظلمةاللهم
ووأقنتهاقدأنكوهبك

دهاماتشطيعخهافهل
اواختثموااألخباراعرضحواممابه

علمابهانحتشالفهاالولو

شغفلهمنلكنأيئومنأفى
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جاواالعربكلفاقمنولىبة

ذاكدحيستطيعالذيهو
فانتقماأبداهفمحالقتئرى

نظرتأوأدناكسمعتهلبالله

لؤماعلىذالهرعيناك

ورموامتهمجهالاألحاديثارد
عظماسمواعنهفطاطديثأهل

ثيلهإنماالذيالكعابذاك

ةقلماوألالطبعاالخلقسائرفى

ااطديثعلمبصوىتهيمنالثة
فهمالمفخيرأبدائرهفي

منرلةتحظفيهانكزواقطع
محترماالناسوبيفلهاالععد

عسىالمنونرببالىعليةودم

مغهماالععرختامبحعدتحظى
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حبهالححاالعلميقصهانبمطبةكرديحعهكمالطبعهوكانتمام

اممردى7ىئهافرجفئالفالعليةالهمةذىالفاضل

الففيجلبفىجهدهبذأ4عنخيراللهجزاه
العلصيةالكتببأصضهعناوكالالمتعددة
ةديدالهلفعثرأمثالهوفقهوةالمفعد

منولىاجمادىأواسطفىوذللث

حبهاصماعلىهجرية6231سصنة

وكلئحيةصالةأفضا

وسعاعاتهالىكعابأسانيد

القديرعنهعفاالفقيرمصححهيقول

المؤلفيدالىأربعقأساعلىالكعابلهذاعثرناأناليم
قربهءوأنالهتعالىاللهرحمهقتيبةبنمسبربناللهعبدعدألى
أخبركاتبهوالسقطكمارالعمنسالماأيكنرابعهاألتاال

بعضالندراسةعلىمنكتابتهيهنلمأنهنفسهعف
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يفدنالمفلماالنقطبعضهاعنوإغفالالعصأكلمنالكالت
منكتبثيئبمراجعةوالتصحيحهولممجنالصدرثلج
ضاناهاوأصعتمداأقيشالالثقااكتفيناباثباايمكالوفياتالز
فالالىكتابأكملمنليسانهسيماوالتلمااجالىءن
الىالكتابنسبةتصخيحالصندمنوالغرضاسقاطهيهم

وقديخيفالشكمماقتيبةابنالىالكتاباهذونسبةمؤلفه

النخبةكثاباشرحفيالعسقالفيمغاألثمةمنلهكحيرإث
الجرزابئأرفبرجأىاالماممثلعنهنقلواطديثنحتلففي

عباراتالكتابصوضوعفىمؤلفهفيفورككلافيواالمام
الثالثةاالسانيدوهافيهموجودةبعينها

صالحبئعلىأيواطسنالفخأخبرنااالولنص
فياالولىجمادىفيعسقالنبمديخةالعسقالفيميمونابئ

دبئاللهعبيداللهأوعبدأخبرناقالوأربعمائةثاللينسنة
عدبنأحمدبكرأبوحدثنافالبطةبابئالمعروفالعكمبرى

ةمسلمبناللهعبدممدأىعلىقرأتقالىالديئواطسنابئ
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اللهأسعدكبعدأماقالفأقولتججةةابن

اطسنأبوماماالفئالثبجميعهخبرناأفيالثانصو

إالمامالشإجحدثناقالالنحاسالبغدادىابراصمبنعلى
فيماعنهاللهرضىالمضدادىثابتبنعلىبنأبويكرعدالحافظ

بئاطسنبئعلىأبوأخبرناقالزتهافىبهليكتى
اللهعبيداللهعبدأبوأخبرناقاعليهتىبقرااكبرىشهاب

حسينبنبكرأحمدأبوحدثناقالالفقيههمدإنشمتيعدابن
مسمفياللهأبوعدعبدقالقالبالدينورالدينورىابراصمابن
علىاللهوصلىللمتقينوالعاقبةللعالمينربللهالحدفتيبةابن
الحاللهأسعدثبعدأماينالطاهيينالطيبوآلهعد

الدواويئمنفضعنرواهمافهرستفيجاءالثالث

أبوالمحذثالمقرئالمعارهالفقيوأنولالعلموبضرفىالمصنفة
نصهماالكتاببهذايتعلقممااالشبيلىخيربئعديكر

تأليفالتنافضعليالمذعىالحديثنحتلفكتاب

زيزالهعبدعدفيبنجعفرأحمدأبوالشيخبهحدثنيقتيبةابئ
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للعاصيأبوبهأخبرفيقالللغسافيلىعبنينصعلىألىعن

بنعدبنعلىابراهبمبناسحقألىعنالجذاىبئعدبنحكم
شيبةعدبئبياعنالمالىوانعصبنأحمدعنالالرغالب

اللهعبدألىعندبنأيفاحكمبهوحدثنيعلىأبوقال
بنأحمدفيالواحدعبدعناالوشاعبيدبنأحمدبنعد

اجدهعنأعنةقميبنمسلمبئاللهعبد
تعالىاللةرحمهفطيةابنالمؤلفجمةقى

صماحبأبوعدقتيبةبنمسلمبناللهعبدالميزاإفيالذقال
راهويهبناسحقعنروىالروايةقليلصمدوقالعصايخف

سنةرجبفىماتفاضحالديضاثقةالخطيبكانقالعةوجما

اهـفأهدكتهشخنةإلعهاهريسةمئوماثقنوسبعينست

سورةتفسيرفىكتابهتييةابناالسالمشيخوفال
اسخينالىبانالقولحيملمجدأن68محيفةالمطبوحاالخالص
يارختاالقولاوهذمثالهماللمتشابهالصحيحالتأويليعلمون

بالصلعا1
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الدسثقىسليمانووأبقمتيبةابئمنمالنةأهلمنركث
افتصرفيوواصحقأحمدالىالمنتبينمنقتيبةوابئوءيرها

فيهافامتعددةنفاتعذلكفىولهالممثسورةالسنةهبلمذا

أحدوهوديىاطأهلبمنافبافحديثاحبكعابع

صيفاقىأجودثانصنيفاوأحمنهموالفخمالءوالعلماءاألطةماعلى
واسحقأحمدمذهبالىلوكاتمصنف4طازهاءزله

وكانالمروزيبنوحمداطرلىالبراهيممعاصراوكات
نتيبةابئفىاسضجازالوقيعةمنويقولونيعظمونهالمغربأهل

تصنيفهمنشئفيهليسثكلويقولونبالزندقةينهم
للمعتزلةالجاحظمثلالسنةالهامولويقلىخيرفيهال

كالماالمعتزلةخطيىالجاحظانكماالسنةخطيبفانه
فىاالنبارىابئتعالىاللهرحمهنافثىثمباطرفسالمالمفيش

افييعنههووليعى59فةصفىفقالكماقعايبةابئعلىرده

قتيبةابنمنللسنةوأتجعواعديثقرآنابمعافيعلمااالنبارى
لكنئغةالناسأحفظمنألنبارىاابئانكاتشالثذفىأفقهال
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اهـاللغةالفاظحفظبابغيرالنصوصفقهباب

مانصهاألعيانوفياتفىنخابمابئوقال

كوقيالدينورىقيبةبنمسلمبناللهعبدعدأبو
وأدبرفالىصماحبكتاباللغوىوىافالمروزي

بناسحقعنبهاوحدثادبغدسعكنفاضالئتةكانالكاتب

أىيكربنسإلنبنسفيانبنابراهبماسحقوأىراهويه
السجستافيحألموأبىاوياديابيهبئزيادبئحمنالىعبدافي

الفارسيدرستويهوابنأحمدابنهعنهوروىالطبقةوتلث
القرآنيبكسومنهاذكرهمنهاماتقدمةمفيدايخفهوتصا

القرآنومشكلاالخباروعيوناطديثيبوبئالكويم
الغلطوإصمالحواالشربةالشراءوطبقاتاطديثومشكل
القرآناعرابكتاباظيلكتابالتفقيهكتاب
الميسركتابؤاباتواالمسائلكتاباألنواءكتاب
وقيلوفاتهحينالىببذادوأقرأكتبهذلكوئروالقدل

وأقامابالكوفةوقيلببغدادفولدههووأباوزىصأباهان
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ةعضثالثوالدتمسنةنتوكاافيفنسبياقافبالدينورمدة

احدىسنةوفيلسبعينسنةالقعدةذىفيوتوفىوماثتين

سنةرجبهنتصفوقيلرجبفيياةأولوقيلوسبعين

وفافوكانتاالقوالأمىحواالخيروباشينوسبعينست
وتيلوماتعليهأكيئعدثممنسمعتيحةحصنجأة
أفيثجشديدهصيحةصمحثمةحراابهفأصهريسةأكل
يتشهدفازالهدأثمساعةاضطربنمالظبروفتالىعليه
عفرولطئونوتعالىاللهرحمهلمتثمالسحروتالى
المصنفةأيهكتبهعنوروىفقبهاالمذكوراللهعبدبنأحمد

اآلخرةجمادىعشرثامنذمهافىبمصروالقضاءوتولىطها

االوليعشوفىاوتوفىئةوثظوعثريناحدىسنة
ببغدادومولدهالقضاءعلىوهووثدثمائةوعشرينالمتنسنة

لبالأدبانيقولونلمالهأهلأكثرانقولونوالنامى
وهذاخطبةبالالمنطقكتابواممالحبالكتابخطبة
منكلحوىقدالكافأدبفانعليهتعصبثوحفيه



0464ةفه
ت

الخطبةأناالقولهذاعلىحماثمأظنوماشملىوهوثه
تابالىهذاصنهفانهوفيلخطبةبغإرواالممالحعاوياة
اللهعلىالمعتمدوزيرضافانبئيىبناللهعيدناطالبي
الكتابهذاوقديضرخالعباسياظليفةاللهعلىالمتوصافي

تالىاللهشصاءانكرهذاآلقيالبطليوسيالسيدبنعدأبو

علىداللةطوةمنهالظطمواضععلىونبهمسشوفىشرحا
الكتابأدبشرحفياالقتضابأهوسللرجلاطالعكثرة
الياءوسكونفوقهامنالمثناةالتاءوفتحالقافبفموفعيبة
تصغيروساكنةهاهثمموحدةباءوبعدهاتحتهامنللثناة
وبهامعاءاالواالئتاباألتتابواحدةوالقافبكسرقتبة

المهعلةالدالبمروالدينورىقتبىاليهوالنسبةالرجلحمى

المثناةالياءوبسكونبصجيحوليىبفتحهاالمعافيوفال

الىالنسبة5هذراءهاوبعدوالواوالنونتحنهاوفتحمن
فرميينعشدالجلبالدمنبأورةووردإ

كروفهاءخاقكثيرمنهاخرح
ثكاثييهكحه




