
 

 

1 

1 

 القواعد وتصحيح املقاصد توضيح

  القيم ابن االمام قصيدة شرح يف

 رحمه هللا عيسىإبراهيم بن لشيخ أحمد بن ل

المكتب اإلسالمي ،  ، 3] نسخة برنامج التراث : مكتبة العقائد والملل ، 

 [ ، تحقيق زهير الشاويش 1406،  3بيروت ، ط

 

 

 

 

 

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

2 

2 

  عيسىإبراهيم بن الشيخ أحمد بن ترجمة 

 للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد هللا آل الشيخ" مشاهير علماء نجد وغيرهم: " من

 م1972 -هـ 1392الطبعة األولى: . دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر

 /BookRead.aspx?ID=1992http://www.raqamiya.org:  مكتبة المدينة الرقمية

 (188-185ص )

هو الشيخ العالمة أحمد بن إبراهيم بن حمد بنن محمند بنن حمند بنن عبند هللا ابنن 

عيسنى مننن لبيلننة بننا قبنند المبيلننة المشن وري بشننمراء وغيرهننا منن بلنندا  الو ننم 

 بنجد وها لبيلة لضاعية.

 :مولده

المرآ  حتى ختمه ثم ولد فا بلدي  مراء سنة ثالث وخمسين ومائتين وألف فمرأ 

 ننرف فننا المننراءي علننى الشننيخ ال ميننه عبنند هللا بننن عبنند الننرحمن "أبننا بطننين" ثننم 

ارتحل إلى مدبنة الرباض فأخذ عن الشيخ العالمنة عبند النرحمن بنن حسنن ابنن 

 يخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب وعنن ابننه العالمنة الشن ير عبند اللطينف ثنم 

اد ثم أخذ بتردد على مكة للتجاري وعلى توجه إلى مكة لمضاء فربضة الحج وع

جنندي ونننا  غالننت تجارتننه األلمشننة المطنيننة وعامننل فننا التجنناري والشننراء عبنند 

المننادر بننن م ننط ى التلمسننانا أحنند تجننار جنندي ومننن طو  األمننال  فننا المطننر 
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،  الم ر ، نا  بدفع لنه أربعمائنة جنينه وبشنتر  بنألف وبسندد البنالا ألسنا ا  

 ين الشيخ التلمسانا قمنا   وبال.ودام التعامل بينه وب

ونا  ل دله وأمانته ووفائه أثر  يت فا ن س الشيخ التلمسانا حتى أخذ ببيعه 

نل ما بحتاج إليه مؤجال بسدده فيما بعد ألسا ا  ولال له التلمسانا: إنا عاملن  

مننن ثالثننين عامننا  فمننا وجنندا أحسننن مننن التعامننل معنن  بننا وهننابا،  الننناأ أن ننر

بشاف عنكم با أهل نجد مبالغ فيه من خ نومكم السياسنيين بسنبت وبظ ر أ  ما 

الحروب التا ولع  بينكم وبين أ راف مكة والم ربين واألترا . فمد أ اعوا 

 .عنكم ألوال منكري

 فسأله الشيخ أحمد أ  ببين ا له.

فمننال لننه الشننيخ التلمسننانا: بمولننو  إنكننم ال ت ننلو  علننى النبننا  ننلى هللا عليننه 

 بونه.وسلم، وال تح

فأجابننه الشننيخ أحمنند: سننبحان  هننذا ب تننا  عظننيم نيننف ونحننن نعتمنند أ  مننن ال 

ب لا عليه فا التش د األخير  الته با لة ونعتمد أ  من ال بحبه ننافر، وإنمنا 

نحن أهل نجد ننكنر االسنتثاثة واالسنتعانة بناألمواا، ال نسنتثيث إال بنا  وحنده 

 .سلف األمة وال نستعين إال به سبحانه نما نا  على طل 
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واستمر النماش بينه وبين التلمسانا ثالثة أبام وأخيرا  هدى هللا الشيخ التلمسنانا 

للحق و ار موحدا  ظاهرا  وبا ننا ، ثنم سنأله الشنيخ التلمسنانا أ  بوهن  وجنه 

الخالف بين م وبين خ وم م فنا بناب أسنماء هللا و ن اته ونعنوا جاللنه فمنال 

فوق سماواته بائن عن مخلولاته مستو على عر ه هللا   الشيخ أحمد: إنا نعتمد أ

اسننتواء بليننق بجاللننه وعظمتننه مننن غيننر تشننبيه وال تجسننيم وال تأوبننل وهكننذا 

اعتمادنا فنا جمينع آبناا ال ن اا وأحادب  نا، نمنا جناء عنن اإلمنام أبنا الحسنن 

األ عر  فنا نتابينه اإلباننة فنا أ نول الدباننة وممناالا اإلسنالميين واخنتالف 

 .الم لين

ام  المناظري بين ما فا هذه المسألة خمسة عشر بوما  أل  الشنيخ التلمسنانا ود

نننا  أ ننعربا  درأ فننا الجننامع األقهننر نتننت العمائنند األ ننعربة، السنوسننية وأم 

ولد انت   هذه المناظراا الطوبلنة بقلنناف ، البراهين و رح الجوهري وغيرها 

 .م واألعلمالشيخ التلمسانا بأ  عميدي السلف ها األسلم واألحك

ثم بعد هذا  ار الشيخ التلمسانا رحمه هللا من دعاي العميدي السل ية و بع على 

ن متننه نتبننا  ن يننري ونننا  بوقع ننا مجانننا ، م ننل "ال ننارم المنكننا فننا الننرد علننى 

 "الكافيننة الشننافية فننا االنت ننار لل رلننة الناجيننة"السننبكا" البننن عبنند ال نناد ، و

البن م ل   "االستعاطي من الشيطا  الرجيم"ميم، والمعروفة بالنونية لإلمام ابن ال
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، ألبنننا  نننامة المنننؤر  الدمشنننما  "األمنننر األول المؤمنننل فنننا الرجنننوف إلنننى"و

النرد "لإلمنام أحمند بنن تيمينة و "ال رلا  بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطا "و

مننع رسننائل أخننرى هننمن الننرد الننوافر، " الننوافر البننن نا ننر النندبن الدمشننما

للسنننيد محمنننود  نننكر  األلوسنننا  "انا فنننا النننرد علنننى النب ننناناغابنننة األمننن"و

 .البثداد 

ولد هدى هللا نذل  الوجيه الحجاق  الش ير الشيخ محمد بن حسنين بنن ن نيف 

 رحمه هللا على بد المترجم.

 مؤل اته:

ألننف المتننرجم الشننيخ أحمنند بننن إبننراهيم بننن عيسننى ردودا ن يننري علننى علمنناء 

تنبيه النبيه والثبا فا الرد على المدواسا "ب الضالل وأن ار البدف، من ا نتا

 "والحلبا

 . بع همن مجموعة الرد الوافر البن نا ر

  حة من المطع الكبير است له بموله "الحمد   الذ  عنال فنا  85وهو بمع فا 

سمائه وجال باليمين للوب أوليائه" إلى أ  لال "أما بعند فمند ولعن  علنى مؤلنف 

دارأ حا نله هنذبا  ووسنواأ مسنمى بالتنبينه لبعض المعا نربن منن أهنل من
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والتنزبننه فرأبنن  فيننه أل اظننا فننا غابننة الرنانننة ونلمنناا ملحونننة ال بتكلم ننا إال 

 الحانة". 

ولال فا آخره: "ونا  ال راغ من إتمام هذا الرد المبنار  بنوم االثننين المبنار  

 هنـ ووافنق طلن  بمكنة المكرمنة حماهنا هللا1320ثانا عشر جمادى اآلخنر سننة 

تعالى وسائر بالد اإلسالم على بد رالمه ومؤل نه أحمند بنن إبنراهيم بنن عيسنى" 

وتحته ما ن ه "وننا  ال نراغ منن إتمنام  بعنه فنا ال نانا والعشنربن منن  ن ر 

 هـ".1329 عبا  المعظم سنة 

الرد على ما جاء فا خال ة الكنالم منن الطعنن علنى الوهابينة واالفتنراء "وله 

 .) ( "لدحال 

رد بنه علنى  نب اا داود ابنن سنليما   " ب اا المستعين بثينر هللا الرد على"و

 .بن جرجيس البثداد  ) (

 نرح بنه نونينة اإلمنام ابنن المنيم  "توهني  المما ند وت نحي  المواعند"ونتاب 

"المسنماي بالكافيننة الشنافية فننا االنت نار لل رلننة الناجينة"  بننع بمطنابع المكتننت 

 اإلسالما بدمشق وهو بمع فا جزأبن.

 مذته:تال
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وأعنرف منن م الشنيخ عبند السنتار ، أخذ عنه العلم خلق ن ير فا نجند والحجناق 

الدهلو ، والشيخ أبا بكر خنولير الحنبلنا والشنيخ سنعد بنن حمند بنن عتينق حنج 

ومكث ستة أ  ر لنرأ في نا علنى المتنرجم  نرح النزاد "النروض المربنع  نرح 

 قاد المستمنع".

أثناء إلامته بمكة وتردده علي نا أمينر ولد جالس المترجم الشيخ أحمد بن عيسى 

هـ فألنعنه ب ندم 1323مكة عو  بن محمد بن عبد المعين بن عو  المتوفى سنة 

المباب المشيدي على المبور فا مكة وجندي والطنائف، ف ندم ا إال لبنة لبنر حنواء 

ولبة لبر خدبجة قوج النبا  لى هللا عليه وسلم، ولبة لبر ابن عباأ بالطنائف 

دم هذه المباب ال الث خوفا من السلطا  عبد الحميد الع مانا أ  بعزله فقنه لم ب 

 عن اإلماري.

هـ واستمر ب ا 1323ولد رجع المترجم إلى نجد بعدما توفا الشربف عو  سنة 

وواله األمير عبد العزبز بنن متعنت بنن ر نيد لضناء المجمعنة وجمينع مما عنة 

عزبنز بنن متعنت وداننن  سندبر فبمنا فنا لضناء مما عنة سندبر حتنى لتنل عبند ال

هننـ فعزلننه الملنن  عبنند 1324لملنن  عبنند العزبننز آل سننعود وطلنن  سنننة لالمجمعننة 

 .العزبز عن المضاء وولى مكانه الشيخ عبد هللا بن عبد العزبز العنمر 
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ولد نا  المترجم الشيخ أحمد بن عيسى عادال فنا المضناء مشنكور السنيري إلنى 

اآلخننر سننننة سننبع وعشنننربن  أ  تننوفا بعنند  نننالي بننوم الجمعنننة رابننع جمنننادى

وثالثمائة وألف من ال جنري، وخلنف ابننا  ال بنزال موجنودا إلنى الينوم ولنه أبنناء 

 رحم هللا الشيخ أحمد وغ ر له وع ا عنه إنه سميع مجيت.
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 [   3 صفحة - 1 جزء] 

 

 نستعني وبه الرحيم الرمحن هللا بسم

 كرمي  اي وأعن يسر رب

 منن وأزحنت االفهنام منن وفتحت االهلام من حتمن ما على اللهم لك محدا

 التنوبي  موجبات عن الكالم أعناق ركوب يف بنا ولطفت واالوهام الشكوك
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 منننهال املصننطفى رسننولك وسنننة اهلنند  كتابننك  مناهنن  مننن وأوردتنننا واملننالم

 نورا الفلسفة ظلمات يف لنا وأوضحت واالسقام العل  ويرب ء االوام يشفي

 املتصنننوفة خيننناالت منننن وحفظتننننا الظنننالم كذلننن حنننناد  يف بنننه نستضنننيء

 بقيعنننة كسنننراب  هننني الننني العريضنننة الطويلنننة ودعننناويهم الفظيعنننة وشنننطحا م

 تلننننك أنمننننن ال مننننن اي بننننك ولينننناذا املقنننناالت تلننننك مننننن اللهننننم بننننك فعينننناذا

 إلنه ال أن وأشهد املهتدين نفوس وكمد الدين جفن رمد هي الي الضالالت

 ويضنحي مرفوعنا الصناح العمن  هبنا سنيمي شنهادة لنه الشنريك وحده هللا إال

 احلن  إىل أرسنله ورسنوله عبنده حممندا أن وأشنهد موضنوعا الفاضنح الزلن  هبا

 احلنن  إىل بنه فهنداهم ننييرا للعناملني ليكننون الفرقنان علينه وننز  وبشناا هناداي

 هللا صنلى اليقنني أاتهنم حنى اهلداينة مسنلك هبنم وسلك مبني ضال  يف وهم
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 الكننرم ومفنناتيح االمننم مصننابيح اخلنناه وصننحبه ربرةالنن آلننه وعلننى وسننلم عليننه

 ووصنلوا الغاينة الفضائ  حماسن من بلغوا اليين اليقني وحلفاء الدين وخلفاء

 وسننالما صننالة إبحسننان تننبعهم مننن وعلننى النهايننة هنايننة الفواضنن  مكننارم مننن

 امللوان وتعاقب الناان تناوب ما دائمني

 احلنيفية والعقيدة السنية الطريقة يف املشهورة املنظومة فإن وبعد

 

 

 [   4 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 علنى انسنج ينسج مل الناحية للفرقة االنتصار يف الشافية الكافية ب املسماة
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 والعمننندة اإلمنننام الشننني  نظنننم وأمثاهلنننا بشنننكلها الننندهور تسنننمح ومل منواهلنننا

 دالعابن الدين ونصر احل  ببيان القائم واملسلمني اإلسالم شي  اهلمام القدوة

 اينوب بنن بكنر ايب بنن حممند هللا عبند أيب الندين مشن  الزاهند النور  الناسك

 عهند منن ولكنها العلية الغرف هللا أسكنه اجلوزية قيم إببن املعروف سعد بن

 ما خيفى ولي  ختامها يفتض مل بكر وخود لثامها ميط مل عروس وهي مؤلفها

 هنني النني دالعقائنن قواعنند مننن عليننه واشننتملت الفصننو  أصننو  مننن تضننمنته

 والضننناللة البننند  أهننن  علنننى النننرد منننن عليبنننه واحتنننوت واحملصنننو  احلاصننن 

  املرذولننة واخلننزعبيالت املخيولننة املضننلة واحملنند ت احملالننة الباطلننة واألقننوا 

 واجملنربة واملرجئنة والكالبينة واحلرورينة والرافضة واملعتزلة واجلهمية كالوجودية

 ورد  أابطننننيلهم وقمنننن  تاحملنننناال واألقننننوا  الضننننالالت أهنننن  مننننن وغنننناهم
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 وصننريح املنقننو  صننحيح مننن البنناهرة والرباهننني الظنناهرة ابحلجننج اضنناليلهم

 املعقو 

  رغنم علنى سنبحانه البارئ صفات وإثبات الطوائف بني احملاكمة وموضوعاها

 وكنت أدميا هبا وصبغت قدميا الفنون هيه يف نبغت قد كنت  وملا خمالف ك 

 منننن وكرعنننت العلنننوم تلنننك يف وبرعنننت اونننندمي مسننناا العلنننوم وأرابب للكتنننب

 مطلقهننا ويقينند فعلقهننا يفننتح شننرحا عليهننا أضنن  أن يل عننن املختننوم رحيقهننا

 األفكننار وتبلبنن  األشننغا  تننراكم منن  وذلننك حزوهنننا ويسننه  جفوهنننا ويكحنن 

 هنيه مثن  يف بنه يسنتد  منن وننزارة الثقا  األمور هيه يف معني وعدم والبا 

 هلنا شرح وعدم القطا مطاويها يف ويتيه اخلطأ افيه تقصر الي العالية املطالب

 األمننننور يف أساسننننه علننننى ويبنننني املشننننكالت دايجنننني يف بنرباسننننه يستضنننناء
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 النني كتني  عننن غيبني حننا  يف الشنرح هننيا حترينر فننإن ذلنك ومنن  املعضنالت

 هللا أن إال وعيبي مايل رأس هي

 

 

 [   5 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 األذهان على ختطر مل أبسباب وأمد اعان بفضله سبحانه

 وتتحلننى وبنندور مشننوس غضننونه مننن وتضنني  الصنندور يشننرح شننرحا فنندونك

 جنسنا شييء ك   من وحو  فأوعى مج  كتاب  فهو والنحور اللبات جبواهره

 الشرو  حني وهيا واملاللة السآمة من خوفا اإلطالة أوثر مل ذلك وم  ونوعا
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 وأصو   أحو  وابهلل فأقو  املعبود ابمللك مستعينا املقصود يف

 الناظم ترمجة يف فص 

 هللا عبنند أبننو النندين مشنن  العالمننة هننو تعنناىل هللا رمحننه الننناظم ترمجننة ذكننر يف

 املفسننر الفقيننه الدمشننقي مث الزرعنني سننعد بننن أيننوب بننن بكننر أيب بننن حممنند

 هنو بن  الشنيرات يف قا  اجلوزية قيم إببن الشها املتكلم األصويل النحوي

 ولننند ترمجتنننه يف احلنابلننة طبقنننات يف رجننب بننننا احلننناف  قننا  املطلننن  اجملتهنند

  ىف وتفننن عننه وأخني تيمينة بنن ينن الند تقني الشني  والزم 691 سننة شيخنا

 النندين وأبصننو  فيننه الجيننار  التفسننا ىف عارفننا وكننان الإلسننالم علننوم كافننة

 يلحن  ال مننه االسنتنبا  ودقنائ  وفقهنه ومعانيه وابحلديث فيها املنتهى واليه

 الكنننالم وبعلنننم الطنننوىل اليننند فيهنننا ولنننه والعربينننة األصنننو و  وابلفقنننه ذلنننك يف
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 عبننادة ذا وكننان اخللينن  قننرب إىل الرحينن  شنند إلنكننار منندة وحننب  والتصننوف

 وعلمننه عبادتننه يف مثلننه أشنناهد مل القصننو  الغايننة إىل صننالة وطننو  و جنند

 معنناه يف أر مل ولكنن ابملعصنوم هنو ولني  اإلمينان وحقنائ  واحلنديث ابلقنرآن

 شي  شيخه م  وحب  مرات وأوذي تحنام وقد مثله

 

 

 [   6 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 بعند إال عننه يفرج ومل عنه منفردا ابلقلعة األخاة املرة يف الدين تقي اإلسالم

 والتفكننر ابلتنندبر القننرآن بننتالوة مشننتغال حبسننه منندة يف وكننان الشنني  مننوت
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 األذواق منننن عظنننيم جاننننب لنننه وحصننن  كثنننا  خنننا ذلنننك منننن علينننه ففنننتح

 املعنارف أهن  علنوم يف علىنالكالم ذلك بسبب وتسلط الصحيحة واجيدوامل

 مبكنة وجناور كثناة  مرات وحج بيلك ممتلئة وتصانيفه غوامضهم يف واخلوض

 قصننيدته عليننه ومسعننت وعبادتننه طوافننه كثننرة  مننن يتعجبننون مكننة أهنن  وكننان

 يف كثننا  خلنن  العلننم عنننه وأخنني غاهننا تصننانيفه مننن وأشننياء السنننة يف النونيننة

 منا الزرعني الندين برهنان القاضني قنا  بنه وانتفعنوا مات أن وإىل شيخه ةحيا

 خبطنه وكتنب ابجلوزية وأم ابلصدرية ودرس منه علما أوس  السماء أدمي حتت

 منن له وحص  العلوم انوا  يف جدا كثاة  تصانيف وصنف كثرة  يوصف ماال

 لغاه حيص  مل ما الكتب

 إيننوب ابننن بكننر أيب بننن حممنند خيننهاتر  يف كثننا  ابننن النندين عمنناد احلنناف  وقننا 
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 علنوم يف فنرب  ابلعلنم واشنتغ  احلنديث مسن  قيمهنا وابنن اجلوزية إمام الزرعي

 تقننني الشنني  عننناد وملننا واالصنننلني واحلننديث التفسنننا علننم سنننيما ال متعننددة

 مننات أن إىل الزمننه وسننبعمائة عشننرة ثننني سنننة يف املصننرية الننداير مننن النندين

 يف اببننه يف فريندا فصنار االشنتغا  منن لنه سنلف منا من  مجنا علمنا عننه فأخني

 وكننان واالبتهننا  الصننلوات وكثننرة وهنننارا لننيال الطلننب كثننرة  منن  كثنناة  فنننون

 يسنتغيبه وال يؤذينه وال أحندا حيسند ال التنودد كثنرة  من  واخلل  القراءة حسن

 وكتننب كثننا  شننيء والصننغار الكبننار التصننانيف مننن ولننه أحنند علننى حيقنند وال

  منن عشنرة حتصي  لغاه يتهيأ ماال الكتب من واقتىن كثاا  شيئا احلسن خبطه

 يف النظننا عنندمي بنن  النظننا قلينن  كننان  فقنند وابجلملننة واخللننف السننلف كتننب

 عليه والغالب وأحواله وأموره جمموعه
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 [   7 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 اختارهنا الني الطنالق مبسنألة لالفتناء متصنداي وكان الصاحلة واالخالق اخلا

 شنرحها يطو  فصو  بسببها له وجرت هللا رمحه تيمية بن نالدي تقي الشي 

 حافلنننة جنازتنننه كانننت  وقننند وغننناه السننبكي الننندين تقننني القضنناة قاضننني منن 

 الننناس وتننزاحم والعامننة اخلاصننة مننن والصنناحلون واالعيننان القضنناة وشننهدها

 يف غنناه وقننا  تعنناىل هللا رمحننه سنننة سننتون العمننر مننن لننه وكمنن  نعشننه علننى

 محننزة ابنن سننليمان مثن  كثنناين  مجاعنة علننى ومسن  691 ةسننن يف ولند ترمجتنه
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 كمنا   بنن حممند نصنر وايب املطعنم وعيسنى الندائم عبند ابن بكر وايب احلاكم

 الكنننندي الننندين وعنننالء عسننناكر بنننن والبهننناء مكتنننوم وابنننن الشننناازي الننندين

 التونسي الدين جمد الشي  على قرأ مث البعلي الفتح أيب بن وحممد والوداعي

 غربامل من قطعة

 علينه قنرأ احلراين حممد بن امساعي  الشي  منهم مجاعة عن فأخيه الفقه وأما

 البعلنني الفنتح أيب ابنن ومنننهم قدامنة البنن واملقننن  اخلرقني القاسنم ايب خمتصنر

 احملنرر منن قطعنة علينه قنرأ تيمينة بنن الندين تقني العالمة االمام الشي  ومنهم

 مث والننده عننن أوال ائضالفننر  وأخنني النندين شننرف الشنني  وأخننوه جننده أتليننف

 تيمية بن الدين تقي الشي  على

 وامساعين  اهلندي الدين صفي الشي  منهم مجاعة عن فأخيها االصو  وأما
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 تيمينة ابنن االسنالم شني  ومننهم قدامنة البن الروضة أكثر عليه قرأ حممد بن

 وقنننرأ اآلمنندي للسنننيف االحكننام كتنناب  ومنننن احملصننو  مننن قطعنننة عليننه قننرأ

 وقنرأ احملصن  و االربعنني مثن  اهلنندي الندين صفي الشي  ىعل الدين أصو 

 واجتهند وانظنر كثاا  واشتغ  تصانيفه من كثاا  تيمية ابن االسالم شي  على

 التفسنننا علنننم يف الكبنننار االئمنننة منننن وصنننار وصننننف الطلنننب علنننى وأكنننب

 بننن النندين تقنني الشنني  خيلننف ومل والفننرو  وكالمننا فقهننا واالصننو  واحلننديث

 مثله تيمية

 

 

 [   8 صفحة - 1 جزء]  
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 فينه منا علنى والكنالم مشكالته وايضاح داود ايب سنن  ييب مصنفاته ومن

 جملنند السننعادتني وابب اهلجننرتني سننفر كتنناب  جملننده املعلولننة االحاديننث مننن

 جملنندان نسننتعني وإايك نعبنند إايك مننناز  بننني السننائرين مراحنن  كتنناب  ضننخم

  القنندر جلينن  كتنناب  نصننارياال االسننالم لشنني  السننائرين مننناز  شننرح وهننو

 رب أىل املرفنو  الصناح والعمن  الطيب الكلم بني االخاء حمكم عقد كتاب

 زاد كتننناب  جملننند العزينننز الكتننناب امسننناء شنننرح كتننناب  ضنننخم جملننند السنننماء

 يف املعننناد زاد كتننناب  االنبيننناء خنننام هننندي يف السنننعداء منننناز  اىل املسنننافرين

 االفهنام جنالء كتناب  جندا عظنيم كتناب  وهنو جملدات أرب  العباد خا هدي

 كتناب  جملند وعللها أحاديثها وبيان االانم خا على والسالم الصالة ذكر يف
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 واحملنك املنقنو  نقند كتناب  التحلين  عنن املسنابقة اسنتغناء علنى الندلي  بيان

 العننناملني رب عنننن املنننوقعني اعنننالم كتننناب  جملننند واملقبنننو  املنننردود بنننني املمينننز

 االنتصننار يف الكافيننة الشننافية جملنندان دالفوائنن بنندائ  كتنناب  جملنندات ثننال 

 املنزلنة الصنواع  كتناب  جملند السننة يف النونينة القصنيدة وهني الناجية للفرقة

 االفننراح بننالد إىل االرواح حننادي كتنناب  جملنندات يف واملعطلننة اجلهميننة علننى

 كتناب  جملند احملبنني وروضنة املشتافني نزهة كتاب  جملد اجلنة صفة كتاب  وهو

 مفتناح كتناب  جملند املولنود احكنام يف املنودود حتفنة كتاب  لدجم والدواء الداء

 الفرقنة غنزو علنى االسنالمية اجليو  اجتما  كتاب  ضخم جملد السعادة دار

 مكننة تفضنني  جملنند احملننرم نكنناح جملنند الصننالة يف الينندين رفنن  جملنند اجلهميننة

 فضنن  جملنند املدينننة علننى مكننة تفضنني  جملنند احملننرم نكنناح جملنند املدينننة علننى
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  جملند الصنالة اترك حكنم جملد الكبائر كتاب  جملد الصابرين عدة جملد العلم

 فيمننا التحريننر رمضننان هننال  إغمننام كتنناب  جملنند وحياتننه املننؤمن نننور ب كتننا

 منن علينه هنم منا وأن الصنلبان عابندي جنواابت احلرينر لبناس منن وحينرم حي 

 دين

 

 

 [   9 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 واحملبننة اخللننة بننني الفننرق جملنند هنناوج اربعننني مننن الكيمينناء بطننالن الشننيطان

 الفنتح لطينف جملد الصاح والعم  الطيب الكلم جملد لقومه اخللي  ومناظرة
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 أمينننان احلسنننىن االمسننناء شنننرح القنننرآن امثنننا  كتننناب  املكينننة التحفنننة القدسننني

 أهن  أحكنام يف املسنتقيم الصنرا  جملدات ثال  الطرابلسية املسائ  القرآن

 عشناء وقنت تعناىل هللا رمحه تويف لطيف جملد نالطاعو  كتاب  جملدان اجلحيم

 وسننبعمائة ومخسننني احنند  سنننة رجننب عشننرين  لننث اخلمنني  ليلننة االخننرة

 مبقنننربة ودفننن جنننراح جبننام  مث الظهننر عقنننب ابجلننام  الغنند منننن عليننه وصننلي

 هللا رضنني حسنننة كثنناة  منامننات لننه وروينت كثننا  خلنن  وشننيعه الصننغا البناب

 الننوم يف تعناىل هللا رمحنه الندين تقني الشني  مبندة موته قب  رأ  قد وكان عنه

 كندت  وأننت قنا  مث االكنابر بعنض فنوق علوهنا إىل فأشنار منزلتنه عن وسأله

 خزمية ابن طبقة يف االن انت ولكن بنا تلح 

 أيب بنن حممد هللا عبد ايب العالمة االمام شيخنا على قر ء رجب ابن قا  مث
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 اجلننة صنفة كتناب  او  يف منهنظ منن القصنيدة هنيه امسن  واان اينوب بنن بكر

 احلجنة العالمنة حقنه يف السخاوي احلاف  وقا  املشهورة امليمية بعض وذكر

 املوافنن  بنني عليننه اجملمن  اجلننان وقننوة اخلنالف ومعرفنة العلننم سنعة يف املتقندم

 اجلمة واحملاسن السائرة التصانيف وصاحب واملخالف

 

 

 [   10 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 الرحيم نالرمح هللا بسم قوله

 ابلكتننناب اقتنننداء النننرحيم النننرمحن هللا بسنننم ب تعننناىل هللا رمحنننه النننناظم ابتننندأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

27 

27 

 وغننناهم للملنننوك مكاتباتنننه يف وسنننلم علينننه هللا صنننلى ابلنننني وأتسنننيا العزينننز

 هللا بسنم ب يف يبندأ ال اب  ذي أمنر كن   وسلم عليه هللا صلى لقوله وامتثاال

 البلدانيننة االربعننني يف هنناويالر  القننادر عبنند رواه أقطنن  فهننو الننرحيم الننرمحن

 حنا  أي اب  ذي ومعنىن عننه هللا رضني هرينرة ايب حنديث من اخلطيب وكيا

 املهمة االمور ك   يدي وبني به ويهتم له حيتف  شريف

 مننن داود أبننو ورو  بننه معتنند غننا يكننون وقنند الربكننة انقنن  أي اقطنن  وقولننه

  وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  قننا  قننا  عنننه هللا رضنني هريننرة ايب حننديث

 صحيح اسناده أجيم فهو هلل ابحلمد فيه يبدأ ال كالم  ك 

 رمحه الشعي عن فجاء شعرا كله  الكتاب كان  اذا فيما العلماء اختلف تنبيه

 يف يكتنننب ال أن السننننة مضنننت قنننا  هللا رمحنننه الزهنننري وعنننن ذلنننك منننن  هللا
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 ذلننك جننواز هللا رمحننه جبننا بننن سننعيد وعننن الننرحيم الننرمحن هللا بسننم الشننعر

 اجلمهور ذلك على واتبعه

 

 

 [   11 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 نفنننائ  مننن املنظنننوم كننان  ان سنننيما وال انتهننى املختنننار وهننو اخلطينننب وقننا 

 ابتننداء يف البسننملة طلننب اجلمهننور عننند الننراجح العلمنناء بعننض قننا  العلننوم

 اتفاق فمح  ابلعلوم تعل  ما واما قا  مكروها او حمرما يكن مل ما الشعر

 أبوصننناف املوصنننوف االعظنننم اللفننن  هنننيا مسنننمى ابسنننم أي هللا مبسننن قولنننه
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 تقنديره منن اوىل منؤخرا خاصنا فعنال وتقنديره مبحنيوف متعلقة فالباء الكما 

 فمحن  وحينئني العمن  يف االص  فألنه فعال كونه  اولوية أما مقدما عاما امسا

 صنناخا كونننه  أولويننة وامننا املقنندر ابلفعنن  املفعوليننة علننى واجملرورالنصننب اجلننار

 وكننيا ابتندائي مننن أوىل التنأليف عننند النف فتقنندير املطلنوب علننى أد  فألننه

 تقننديره أولويننة وامننا يناسننبه مننا أمننر كنن   عننند فيقنندر ذلننك وحنننو القننراءة عننند

 الننه وتقنديرا لفظنا تعناىل هللا ابسنم ابالبتنداء االهتمام احدمها فألمرين مؤخرا

 املسمى االسم ليواف  ذكرا فقدم ذاات يقدم تعاىل

 ال نسنننتعني واايك نعبننند اايك تعننناىل قولنننه يف كمنننا  التخصننني  الفنننادة والثننناين

 مث االهنم املطلنوب نقنو  الان ربك أبسم اقرأ تعاىل قوله مالحظة االوىل يقا 

 املسنام  طنرق منا واو  وسنلم علينه هللا صنلى علينه ننز  ما أو  الهنا القراءة
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 واالهتمنام هبا االعتناء ملزيد القراءة تقدمي االنسب فكان الوحي من الشريفة

 أعلم وهللا

 عنني وال غنا ال تعناىل اخلنال  حن  ويف املسنمى غا املخلوق يف االسم فائدة

 هللا امسننناء الفوائننند بننندائ  كتابنننه  يف املنظومنننة هنننيه انظنننم احملقننن  االمنننام قنننا 

 وال غناه هني يقنا  وال خملوق غا وكالمه تعاىل كالمه  من القرآن يف احلسىن

 غنناه امسننا ه يقولننون الننيين املعتزلننة ملننيهب خمننالف يهباملنن وهننيا هننو هنني

 انتهى خملوقة وهي

 حيفوا االله أصله والفراء الكسائي قا  سبحانه ربنا على علم هللا و
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 [   12 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 يف الننناظم قننا  مفخمننة مشننددة واحنندة المننا فصننارات الننالم وادغمننوا اهلمننزة

 الن مشنت  غنا هللا اسنم أن العنريب ابنن وشنيخه السهيلي زعم الفوائد بدائ 

 فيسنتحي  لنه منادة ال قندمي سبحانه وامسه منها يشت  مادة يستلزم االشتقاق

 منن ولكنن ابطن  فهنو املعنىن هنيا ابالشنتقاق اريند ان أنه ريب وال االشتقاق

 لنه صفة على دا  انه اراد وامنا بقلبه أمل وال املعىن هيا يرد مل ابالشتقاق قا 

 منن مشنتقة فاهننا والقندير العلنيم منن احلسنىن امسائه كسائر  االهلية وهي تعاىل

 هنيه عن جوابكم كان  فما له مادة ال والقدمي قدمية وهي ريب بال مصادرها
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 اجلمين  عنن اجلنواب مث تعناىل هللا يف ابالشنتقاق قنا  منن جنواب كنان  االمساء

 أهننننا ال عنننىنوامل اللفننن  يف ملصنننادرها مالقينننة أهننننا اال ابالشنننتقاق نعننني ال أان

 أصنال مننه واملشت  املصدر النحاة وتسمية أصله من الفر  تولد منها متولدة

 احنندمها أن ابعتبننار هننو وامنننا اآلخننر مننن تولنند أحنندمها أن معننناه لنني  وفرعننا

 هنننو وامننننا مننناداي اشنننتقاقا هنننو لننني  هننننا فاالشنننتقاق وزايدة لآلخنننر متضنننمن

 مشنتقا ابلفنتح املتضنمنو  مشنتقا ابلكسنر فينه املتضمن يسمى تالزم اشتقاق

 جعفنر أبنو وقنا  انتهنى املعنىن هبنيا تعناىل هللا أمسناء اشتقاق يف حميور وال منه

 النالم فالتقنت االسنم فناء هني الني اهلمنزة أسنقطت االلنه أصنله هللا جرير بن

 فصنارات االخر  يف فأدغمت ساكنة وهي الزائدة والالم االسم عني هي الي

 نتهىا مشددة واحدة الما اللف  يف
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 النيي هنو قنا  عبناس بنن هللا عبند عنن لننا روي منا علنى فاننه هللا أتوي  وأما

 ابن هللا عبد عن الضحاك عن بسنده وساق خل  ك   ويعبده شيء ك   أيهله

 قائن  لننا قنا  فنان أمجعنني خلقنه علنى والعبودينة االلوهينة ذو هللا قا  عباس

 له وأن عبودامل هو االله وأن العبادة هي االلوهية أن على د  وما

 

 

 [   13 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 العجاج بن ر بة بيت وذكر ويفع  فع  يف اصال

 ... اتله من واسرتجعن سبحن ... املده الغانيات در هلل ...
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 وقند أيلنه ألنه منن التفع  التأله أن والشك بعملي هللا وطلي تعبدي من يعي

 بغننا فعنن ي فعنن  ب منننه نطقننت قنند العننرب أن علننى ينند  مصنندر منننه جنناء

 أننه عبناس ابنن إىل السنند وسناق وكين  بنن سنفيان بنن حدثنا ما وذلك زايدة

 وال يعبند كنان  اننه ويقنو  عبادتنك قنا  127 االعنراف وإالهتك وييرك قرأ

 وأن عبند أله أن وجماهد عباس ابن قو  تبني فقد جماهد عن مثله وذكر يعبد

 اىل امنه أسنلمته عيسنى أن مرفوعنا سعيد أيب عن حديثا وساق مصدره االهلة

 عيسننى فقننا  الننرحيم الننرمحن هللا بسننم اكتننب املعلننم فقننا  ليعلمننه الكتنناب

 اآلهلة إله هللا هللا ما اتدري

 الرحيم الرمحن

 وبتنزيلنه العنني بضنم فعن  ابب اىل بنقلنه الزمنا جبعلنه رحم من مشتقان امسان
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 بلن أ والنرمحن متعند منن تشنت  ال وهني مشنبهتان صفتان مها إذ الالزم منزلة

 وقطن  قطن  يف كمنا  غالبنا املعنىن زايدة علنى تد  البناء زايدة الن الرحيم من

 كحنير  املبالغنة منن زائنده يفيند ال منا البنناء انقن  يفيند قند الغالب غا ومن

 الرمحنة كثنا  مبعنىن االصن  يف صنفة فنالرمحن حاذر من أبل  حير فان وحاذر

 الرمحنننة ذو والنننرحيم هللا وهنننو غايتهنننا الرمحنننة يف البنننال  علنننى غلنننب مث جننندا

 الكثاة

 علنى دالنة هنا فا ونعوت امساء تعاىل الرب أمساء الفوائد بدائ  يف الناظم قا 

 امسه فالرمحن والوصفية العلمية بني فيها تنايف فال كماله  صفات
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 [   14 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 علنى اتبعنا جنر  صنفة هنو حينث فمنن وصنفيته امسيتنه يننايف ال ووصفه تعاىل

 النرمحن تعناىل كقوله  يعي اتب  غا القرآن يف ورد اسم هو حيث من هللا اسم

 النيي هنيا منن أم 5 طنه اسنتو  العنر  علنى النرمحن 1 الرمحن القرآن علم

 العلنم االسنم شنأن وهنيا 20 امللنك النرمحن دون منن ينصنركم لكم جند هو

 كمجننيء  اتبن  غنا منفننردا جميئنه حسنن تعنناىل بنه خمتصنا االسننم هنيا كنان  وملنا

 دا  فإننه هللا كاسنم  النرمحن صنفة علنى داللتنه يننايف ال وهنيا كنيلك  هللا امسه

 العلنننيم خبنننالف متبوعنننا بننن  لغننناه اتبعنننا قنننط جينننىء ومل االلوهينننة صنننفة علنننى
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 اتبعة ب  مفردة وحنوها هيه جتيء ال وهليا والبصا والسمي  والقدير

 أن وهنننو بننندي  معنننىن ففينننه والنننرحيم النننرمحن بنننني اجلمننن  وأمنننا هللا رمحنننه قنننا 

 تعلقهنننا علنننى دا  والنننرحيم سنننبحانه بنننه القائمنننة الصنننفة علنننى دا  النننرمحن

 الننرمحن أن علننى دا  فنناالو  الفعنن  والثنناين الوصننف االو  وكننأن ابملرحننوم

 أي برمحتنه خلقنه يرحم أنه على دا  والثاين سبحانه له ذات صفة أي صفته

 ابملنؤمنني انوكن تعناىل قولنه فتأمن  هنيا فهنم أردت فإذا سبحانه له فع  صفة

 قنط جينىء مل و 117 التوبنة سنورة رحنيم ر وف هبم إنه 43 االحزاب رحيما

 برمحتنه النراحم هنو ورحنيم ابلرمحنة املوصنوف هنو رمحن أن فعلمت هبم رمحن

 مرآة عندها تنفست وإن كتاب  يف جتدها تكاد ال النكتة وهيه هللا رمحه قا 

 انتهى صور ا لك تنج  مل قلبك
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 تعننناىل بياتنننه قائمنننة قدمينننة صنننفة سنننلطانه وتعننناىل شنننأنه جننن  تعننناىل هللا ورمحنننة

 التفضننن  تقتضننني القلنننب يف برقنننة تفسننناها وأمنننا واالنعنننام التفضننن  تقتضننني

  املتكلمنننة منننن يقولنننه منننن يقولنننه كمنننا  غايتهنننا منهنننا فنننااد غايتهنننا فالتفضننن 

 ال املخلننوق برمحننة يلينن  إمنننا فهننيا النظننار مننن وغنناه كشننافه  يف كالزخمشننري

 علمنه حقيقنة فنإن العلنم ذلنك ونظا بون وبينهما وتقدس تعاىل اخلال  برمحة

 الني االرادة نفن  بن  ابملخلنوق القائمنة احلقيقنة مث  ليست به القائمة تعاىل

 الرمحة بعضهم يرد

 

 

 [   15 صفحة - 1 جزء]  
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 إىل القلننب مينن  املخلنوق يف هنني إذ املخلنوق الرادة تعنناىل حقنه يف هنني إليهنا

 تعناىل حقنه يف هلنا الزخمشنري رد وكنيلك ذلنك عنن مننزه وهللا الرتك أو الفع 

 جللب يكون إمنا االختياري العبد فع  فإن والتفضي  اإلنعام مبعىن الفع  إىل

 التأوي  أه  منه فر فما تعاىل فعله كيلك  وال عنه ضرر دف  أو للفاع  نف 

 اجملناز دعنو  إىل حاجنة ال أننه ظهنر وهبنيا احملنيور من إليه فروا ما يف موجود

 محنن  تعننير عننند إليننه يصننار إمنننا وهننو االصنن  خننالف فإنننه تعنناىل رمحتننه يف

  نفيه صحة اجملاز معيار وأيضا خيفى ال كما  هنا تعير وال احلقيقة على الكالم

 فإنننه حسنننه أو كرمننه  أو لشننجاعته قمننر أو حبننر أو أسنند زينند قينن  إذا كمننا

 ال ممننا ياوهنن بفمننر لنني  أو ببحننر لنني  أو أبسنند لنني  زينند تقننو  أن يصننح
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 جمنازا الرمحنة كاننت  فلنو بنرحيم لني  هللا يقا  أن يصح وال بينهم فيه خالف

 الكتننب وسننائر كمننا   صننفة الرمحننة أن ريننب وال ذلننك لصننح تعنناىل حقننه يف

 هننيه تكننون أن العجننب ومننن تعنناىل عليننه وإطالقهننا بننيكرها مملننوءة السننماوية

 اخلال  ح  يف جماز املخلوق ح  يف حقيقة العظيمة الصفة

 حينننث منننن تعتنننرب واترة هننني هننني حينننث منننن تعتنننرب اترة الصنننفة أن احلاصننن و 

 االعتبنننارات وليسنننت تعننناىل بغننناه قيامهنننا حينننث منننن واترة تعننناىل بنننه قيامهنننا

 والكنالم أفعالنه يف وال صنفاته يف وال ذاتنه يف ال شني  كمثلنه  لي  إذ متماثلة

 واتكالي  ليست ذاات نثبت أان كما  اليات يف الكالم عن فر  الصفات على

 عليننه ونبننه وقننرره ذلننك إىل أشننار كمننا  املخلننوق كرمحننة  ليسننت رمحننة فلنثبننت

 الفوائد بدائ  يف الناظم وحرره
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 ابلعبودينة لنه وأقنرت خملوقنات مجين  بربوبيته له شهدت اليي هلل احلمد قوله

 إال إلننه ال النيي هللا أننه الكائننات مجينن  الشنهادة لنه وأدت مصننوعاته مجين 

 هللا وسبحان آايته وبدي  صنعه فلطي من أودعها مبا هو

 

 

 [   16 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 هللا إال إلننه وال كلماتننه  ومننداد عرشننه وزنننة نفسننه ورضننا خلقننه عنندد وحبمننده

 صننفاته يف وال أفعالننه يف لننه شننبيه وال ربوبيتننه يف لننه شننريك ال الصننمد األحنند

 هفينن ونفنني قلمننه بننه وجننر  علمننه بننه أحننا  مننا عنندد أكننرب وهللا ذاتننه يف وال
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 ميلنننك ال عبننند تفنننويض ابهلل إال قنننوة وال حنننو  وال برايتنننه مجيننن  منننن حكمنننه

 يف هللا ابللهننوإىل هننو بنن  نشننورا وال حينناة وال مننوات وال نفعننا وال ضننرا لنفسننه

 وهناايته أمره مبادئ

 التعظننيم جهننة علننى االختينناري اجلمينن  علننى ابللسننان الثننناء هننو لغننة احلمنند

 لغنة والشنكر وغناه احلامند علنى ملنعما تعظيم عن ينب  فع  وعرفا والتبجي 

 خلن  فيما عليه به هللا أنعم ما مجي  العبد صرف وعرفا اصطالحا احلمد هو

 إذاكنان فيمنا جيتمعنان وجنه منن وخصنو  عمنوم والشكر احلمد فبني ألجله

 مقابلننة يف ال ابللسننان كننان  إذا فيمننا احلمنند وينفننرد نعمننة مقابلننة يف ابللسننان

 اجلملنة واختار نعمة مقابلة يف اللسان بغا كان  إذا فيما الشكر وينفرد نعمة

 التجندد علنى الدالنة الفعلينة اجلملنة على والثبوت الدوام على الدالة االمسية
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 بيلك وتفا ال ابملقام ألي  العظيم الكتاب نس  على كونه  م  ألنه واحلدو 

 أو لالسنتغراق احلمند يف وأ  معنىن إنشنائية فهي لفظا خربية كانت  وإن وهي

 وعالمنة هلل ومملنوك خمنت  جنسه أو مستح  احلمد ك   أي العهد أو اجلن 

 الم تعقبتهننننننا إذا اجلنسننننننية أ  و وحنوهننننننا كنننننن   خيلفهننننننا أن االسننننننتغراقية أ 

 أفادتنه منا فتفيند تعناىل له ومملوك خمت  احلمد جن  املعىن كان  االختصا 

 نفسنننه علنننى هللا ثنننناء فننناملعهود للعهننند أ  كاننننت  وإن ضنننمنا اإلسنننتغراقية ا 

 يف النالم و ثننائهم لغنا نظنر وال خلقنه وخوا  وأنبيائه ورسله مالئكته وثناء

 حقيقنننا ابتننندأ ابلبسنننملة ابتننندأ وملنننا االختصنننا  أو واالسنننتحقاق للملننك هللا

 أعقبها شييء ك   قب  هبا االتيان وهو
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 [   17 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 يف الشنرو  علنى يقدم ما وهو بعدها ملا ابلنسبة أي إضافيا ابتداء له ابحلمد

 ملوافقننة يعكنن  ومل واحلمدلننة البسننملة حننديثي بننني مجعننا الننيات يف املقصننود

 ابلتسنننمية الكبنننا أإلمنننام يف كتابتنننه  افتتحنننوا ألصنننحابة فنننإن العزينننز الكتننناب

 األمصنار مجين  يف بعندهم املصنحف كتنب  منن مجين  وتنبعهم تلوهنا واحلمدلة

 أوىل فكان ذلك يقو  ال ومن آية البسملة أبن يقو  من ذلك يف سواء

 اخل خملوقاته مجي  بربوبيته له شهدت قوله
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 العقنن  أن سننبحانه بربوبيتننه املخلوقننات شننهادة ومعننىن املصنننو  هننو املخلننوق

 صنان  منن لنه بد ال واملصنو  خال  من له بد ال املخلوق أبن يقط  الصريح

 قننا  كمننا  بنفسننه احلنناد  حنندو  السننتحالة حمنند  مننن لننه بنند ال واحلنناد 

 سننبحانه يقننو  35 الطننور اخلننالقون هننم أم شننييء غننا مننن خلقننوا أم عنناىلت

 يوجنند ال احملنند  أن ومعلننوم أنفسننهم أحنندثوا هننم أم حمنند  غننا مننن أحنندثو

 ال واحلناد  قندمي وإمنا حنا وإمنا املوجنود يقا  أن بيلك العلم فطري  بنفسه

 ةواحلاجن الفقنر أن وذلنك حنا  كن   علنى القندمي ثبنوت فيلنزم قندمي من له بد

 احلندو  حنا  دائمنا إلينه مفتقنرة فهني هلمنا الزم وصنف وممكن حاد  لك 

 احلندو  حنا  يف إلينه افتقارمهنا أن الكنالم أهن  منن زعنم ومنن البقناء وحنا 

 كمننا  فقننط البقنناء حننا  يف أو وغنناهم املعتزلننة مننن يقولننه مننن يقولننه كمننا  فقننط
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  خطنأ القنولني وكنال لنه العنامل مبسناوات القنائلني املتفلسنفة من يقوله من يقوله

 النندين مشنن  عقينندة شننرح شننرح يف تعنناىل هللا رمحننه اإلسننالم شنني  قننا  كمننا

 ممكنننن وكننن  ممكنننن حمننند  فكننن  متالزمنننان واحلننندو  فاإلمكنننان االصنننبهاين

 وهو عني حلظة عنه تستغي ال إليه مفتقره تزا  فال هلما مالزم والفقر حمد 

 هنو بن  شنييء إىل هنو يصمد وال املخلوقات مجي  إليه يصمد اليي الصمد

 بنفسه الغي سبحانه

 

 

 [   18 صفحة - 1 جزء]  
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 هيااملعىن يف هللا رمحه وله سواه ملا املغي

 ذاين له وصف أبدا الغىن كما  أبدا الزم ذات وصف يل والفقر

 اجلاحند جيحنده كينف  أم ... االلنه بعصنى كيف  عجبا فيا ... املعتز ابن قا 

 ... آينة شنييء كن   ويف ... شناهد أبندا ةوتسكين ... حتريكة ك   يف وهلل ...

 ... واحد أنه على تد 

 وانظنر األرض نبنات يف أتمن  ... فأنشند الصان  وجود عن نواس أبو وسئ 

 هنني أبحننداق ... انظننرات جلننني مننن عيننون ... املليننك صننن  مننا آ ر إىل ...

 لننه لنني  هللا أبن ... شنناهدات الزبرجنند قضننب علننى ... السننبيك الننيهب

 ... شريك

 إىل اإلشنننارة الرباعنننة هنننيه يف اخل الكائننننات مجيننن  الشنننهادة لنننه وأدت ولنننهق
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 توحيند يف ذلنك علنى الكنالم بسنط وسنيأي األلوهينة وتوحيند الربوبينة توحيد

 واملرسلني األنبياء

 كاحلادثنة  والكائننة كالكينوننة  احلند  الكنون القناموس يف قا  الكائنات قوله

 أوجدها األشياء وهللا خلقه هللا وكونه

 وانتصنابه التنزينه هو اليي التسبيح مبعىن اسم سبحان اخل هللا وسبحان قوله

 إظهاره مرتوك بفع 

 على قدرة وال حا  إىل حا  من حتو  ال أي ابهلل إال قوة وال حو  وال قوله

 علنننى قنننوة وال هللا مبعوننننة إال هللا معصنننية عنننن حنننو  ال وقيننن  ابهلل إال ذلنننك

 قوله وأمش  أمج  األو  عىنوامل هللا بتوفي  إال هللا طاعة
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 وال لننه ولنند وال لننه صنناحبة وال لننه شننريك ال وحننده هللا إال إلننه ال أن وأشننهد

 من أحد عليه يثىن ما وفوق نفسه على اثىن كما  هو اليي له كفء  وال والد

 مننن وخاتننه وحيننه علننى وأمينننه ورسننوله عبننده حممنندا أن وأشننهد برايتننه مجينن 

 احلن  ودينن ابهلند  أرسنله خلقنه علنى وحجتنه عبناده وبنني بيننه وسفاه يتهبر 

 علنى أرسله مناا وسراجا إبذنه هللا إىل وداعيا ونييرا بشاا السباعة يدي بني

 قنند والكفننر الكتننب مننن ودروس السننب  مننن وطمننوس الرسنن  مننن فننرتة حننني
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 أن األرض أهننن  اسننتوجب وقننند شننرارة اآلفننناق يف وتطننايرت انره اضننطرمت

 وعجمهنم عرهبم فمقتهم إليهم وتعاىل تبارك اجلبار نظر وقد العقاب هبم حي 

 علنى وحكمنوا آرائهم ظلم إىل قوم ك   استند وقد الكتاب أه  من بقااي إىل

 قتامنة شديد ظالمه مدهلم الكفر ولي  وأهوائهم الباطلة مبقاال م سبحانه هللا

 صنلى مبحمند سنبحانه هللا ففلن  أعالمهنا مطموسنة آ رهنا عافينة احل  وسب 

 مشنن  بننه وأطلن  نننورا اآلفناق مننأل حنى فأضنناء اإلمينان صننبح وسنلم عليننه النه

 بننه وعلننم الضنناللة مننن بننه هللا فهنند  مننناا سننراجا الظلننم حنننادس يف الرسننالة

 بنه وأعنز القلنة بعند بنه وكثنر الغني منن بنه وأرشد املعمى به وبصر اجلهالة من

 عمينا أعيننا بنه وفنتح اهللكنة بعند بنه دواسنتنق العيلنة بعند بنه وأغنىن اليلة بعد

 األمنننة ونصنننح األماننننة وأد  ود  الرسنننالة فبلننن  غلقنننا وقلنننواب صنننما وآذاان
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 ربننه منن اليقنني أاته حنى هللا وعبند جهنناده حن  هللا يف وجاهند الغمنة وكشنف

 والصننغار اليلننة وجعنن  وزره عنننه ووضنن  ذكننره لننه ورفنن  صنندره لننه هللا وشننرح

 ذكنر فنإذا ابمسنه امسنه وقرن املبني كتابه  يف اتهحبي وأقسم أمره خالف من على

 تشهد وال خطبة ألحد يصح فال والتأذين والتشهد اخلطب يف كما  معه ذكر

 هللا فصلى اليقني شهادة ورسوله عبده أنه يشهد حى صالة وال أذان وال
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 وسلم إليه وهداان ابهلل عرفنا كما  عليه خلقه ومجي  ورسله وأنبيا ه ومالئكته
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 كثاا  تسليما

 تسنفاا وسنفره القناموس يف قنا  وسنفاه قولنه ابلوحدانينة قناط  أين أخرب أي

 يطمن  اإلحماء الدروس الطموس السب  من وطموس قوله السفر إىل أرسله

 طمسننت النجنوم فنإذا ومننه أثنره استأصنلت والشنييء حموتنه طمسنا ويطمن 

 يف قالننه الغبننار كسننحاب  القتننام قتامننه قولننه القنناموس يف قالننه 8 املرسننالت

 طنننا  كثننور  البعننا شننعر عفننا القنناموس يف قننا  آ رهننا عافيننة قولننه لقنناموس

 احلنندس القاموس يف قا  الظلم حنادس قوله وأعفيته عفيته وقد وبره فغطى

 قولنننه أظلنننم الليننن  وحتنننندس حننننادس مجننن  والظلمنننة املظلنننم الليننن  ابلكسنننر

 صنغارا وكنيا كعننب  صغرا صغارة وفرح ككرم  صغر القاموس يف قا  الصغار

 قولنه انتهنى صناغرا جعلنه وأصنغره بضنمها وصنغراان وصغرا بفتحهما وصغارة
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  وهنيا ظناهر هنيا وأتذينن والتشنهد اخلطنب يف كمنا  قوله اخل ابمسه امسه وقرن

 منن ... خنام للنبنوة علينه أغنر ... عننه هللا رضنى  بت بن حسان قا  كما

 يف قنا  إذا ... امسنه إىل النني اسنم لنه إال وضم ... ويشهد يلوح ميمون هللا

 حممننود العننر  فننيو ... ليجننة امسننه مننن لننه وشنن  ... أشننهد املننؤذن اخلمنن 

 ... حممد وهيا

 املالئكنننة ومنننن الرمحنننة تعننناىل هللا منننن الصنننالة اخل ومالئكتنننه هللا فصنننلى قولنننه

 علنى واجلناري هواملشنهور هنيا خبنا والندعاء التضنر  غناهم ومنن االستغفار

 الفوائند بندائ  و األفهام جالء كتابه  يف الناظم هيا يرتض ومل اجلمهور ألسنة

 غاير تعاىل هللا أن منها وجوده من ورده وغامها
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 أنسننؤا  الثنناين 157 البقننرة ورمحننة رهبننم مننن صننلوات تعنناىل قولننه يف بينهمننا

 وإلنه وسنلم علينه هللا صنلى ابلنني ختنت  والصنالة مسنلم لكن  يشنر  الرمحنة

 غناه معني على الصالة العلماء من كثا  من  املعىن وهليا له وال له ح  فهي

 مننن معننني علننى الننرتحم مننن احنند ميننن  ومل واملالئكننة األنبينناء سننائر وغننا يعننىن

 خلنوا  خاصنة وصالته شيء ك   وسعت عامة هللا رمحة أن الثالث املسلمني

 أحندها وجنه منن ايضنا مشنك  الندعاء عىنمب العباد من الصالة وقوهلم عباده
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 أن الثننناين اخلنننا يف إال تكنننون ال والصنننالة والشنننر ابخلنننا يكنننون الننندعاء أن

 علنى ب املعد  دعاء و على ب إال يتعد  ال وصليت ابالم يعدي دعوت

 أن الثالنث الندعاء مبعنىن ليسنت الصنالة علىنأن يند  وهنيا صلى مبعىن لي 

 وفعنن  خبننا لننك هللا دعننوت تقننو  لننه منندعوا و منندعوا يقتضنني النندعاء فعنن 

 انننه علنى فنند  لنك وال علينك هللا صننليت تقنو  ال ذلننك يقتضني ال الصنالة

 إدراك عننن يعمنني التقلينند ولكننن قننا  هننيا مننن اظهننر تبنناين فننأي مبعننناه لنني 

 القاسننننم أليب ورأيننننت البنننندائ  يف قننننا  ارضننننه إىل واإلخننننالد فننننإايك احلقننننائ 

 ملخصننه مننا فننيكر الصننالة اشنتقاق يف احسننن كالمننا  تعنناىل هللا رمحننه السنهيلي

 يكنون ذلنك أن إال والعطنف احلننو إىل ترجن  تصرفت حيث اللفظة معىن أن

 اجلنال  ذي صفة واملعقو  األجسام صفات منه فاحملسوس ومعقوال حمسوسا
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 صننننفة يكننننون والكثننننا الصننننفات يف موجننننود كثننننا  املعننننىن وهننننيا واإلكننننرام

 عننن وتقنندس تعنناىل الننرب أمسنناء مننن وهننو للمعقننوالت وصننفة للمحسوسننات

 املعننناين هنننيه منننن تعننناىل إلينننه يضننناف فمنننا األانم وصنننفات األجسنننام مشننناهبة

 مننن وعطننف حنننو قلنننا كمننا  فالصننالة هننيا ثبننت فننإذا حمسوسننة غننا معقولننة

 مسي كما  الرمحة تكون أبن فأخل  وعطفته صالك حنيت أي صليت قولك
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 زلنت ومنا ... الشناعر قنا  ارمحننا أي علينا فاعط اللهم تقو  وحنوا عطفا
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 ... األم الولد على حتنو كما  عليه ... وتعطفي له ليي يف

 علننى انعطننف نفسننه مننن الننراحم وجنندها إذا القلننب يف فرقننة رمحننةالعباد وأمننا

 فقنند عليننه صننلى فننإذا وفضنن  جننود للعبنناد هللا ورمحننة عليننه وانثننىن املرحننوم

 متعدينة فهني العبناد ومنن هللا منن كاننت  ذاإ األفعا  وهيه وأنعم عليه أفض 

 واحند معنىن إىل كلها  فرجعت غاه إىل عنه خترج ال ابخلا خمصوصة على ب

 حمسنوس غنا معقنو  إحننناء معقولنةأي صالة والرمحة الدعاء معىن يف أهنا إال

 اإلحسنان هللا منن ومثرثنه مننه اكثنر على يقدر ال ألنه الدعاء العبد من هو مث

 عنهننا الصننادرة مثر ننا اختلفننت وإمنننا معناهننا يف الصننالة ختتلننف فلننم واإلنعننام

 فيهننا املعنىن خيتلنف فلنم حمسنوس احننناء والسنجود الركنو  هني الني والصنالة

 كلهنا  تعندت ولنيلك احلقيقنة يف ابخنتالف ذلنك ولني  املعقنو  جهنة من إال
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 العنندو علننى صننليت جيننز ومل الصنالة مننن املشننت  اللفنن  يف واتفقننت علنى ب

  وإن الرمحننة معننىن مننن وأبلنن  أرق الصننالة مبعننىن صننار فقنند عليننه دعننوت أي

 مننن عليننه ويتعطننف املرحننوم علننى ينحنني راحننم كنن   لنني  إذ إليننه راجعننا كننان

 النقنائ  منن والسنالمة التحينة مبعنىن السنالم وسنلم قولنه انتهنى الرمحنة شدة

 أحنندمها قننوالن عليننك السننالم قولننك يف االزهننري قننا  املطلنن  ويف والرذائنن 

 السنالم اسنم مث احلو  إىل لبيد قو  ومنه عليك هللا اسم ومعناه سالمال اسم

 تسننليما عليننك هللا سننلم والثنناين اعتننير فقنند كننامال  حننوال يبننك ومننن عليكمننا

 اجلنزري ابنن احلناف  قنا  كلهنا  اآلفنات منن سنلم علينه هللا سنلم ومن وسالما

  والكمننن االوىل فهنننو والسنننالم الصنننالة بنننني اجلمننن  وامنننا احلصنننن مفتننناح يف

 56 األحزاب تسليما وسلموا عليه صلوا تعاىل لقوله واالفض 
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 منننهم مجنن  عليننه جننر  فقنند كراهننة  غننا مننن جنناز أحنندمها علننى اقتصننر ولننو

 ننن  أحنندا اعلننم ال بعضننهم كننالم  ويف للشننافعية خالفننا صننحيحه يف مسننلم

 دون الةالصننن علنننى اقتصنننر نفسنننه الشنننافعي االمنننام إن حنننى الكراهنننة علنننى

 اعلم وهللا الرسالة خطبة يف التسليم

 محننار بننن عينناض حننديث اىل يشننا اخل وتعنناىل تبننارك اجلبننار نضننر وقنند قولننه

 وسننلم علينه هللا صنلى هللا رسنو  أن صننحيحه يف مسنلم رواه النيي اجملاشنعي
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 علمني ممنا جهلنتم منا أعلمكنم أن أمنرين ريب إن أال خطبتنه يف ينوم ذات قا 

 كلهنم  حنفناء عبنادي خلقنت واين حنال  عبنادي حنلته  ما ك   هيا يومي يف

 هلنم أحللنت منا علنيهم وحرمنت ديننهم عنن فاجتنالتهم الشنياطني أتتهم واهنم

 االرض أهنن  أىل نظننر هللا وإن سننلطاان بننه أنننز  مل مننا يب يشننركوا أن وأمننر م

 احلديث الكتاب أه  من بقااي إال وعجمهم عرهبم فمقتهم

 مبعرفتنه عبنده يكنرم أن اراد إذا امسنا ه وتقدسنت ثننا ه جن  هللا فنإن بعد أما

 مشنكاة منن وتلقيهنا العلنى صنفاته لقبنو  صدره شرح حمبته على قلبه وجيم 

 والتسننليم ابلرضننى وتلقنناه ابلقبننو  قابلننه منهننا شننيء عليننه ورد فنناذا الننوحي

 وحمبنة سنرورا بنه وأمنتأل صندره لنه واتسن  قلبه به فاستنار ابالنقياد له وأذعن

 فنأن رسنوله لسنان علنى إلينه به تعرف تعاىل هللا تعريفات من تعريف أنه فعلم
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 الشنفاء ومنزلنة فاقة إليه كان  ما اعظم الغداء منزلة قبله من الصفة تلك نز 

 معرفتنه هبنا وقوينت غننا ه هبنا وعظنم فرحنه هبنا فاشتد حاجة اليه كان  ما أشد

 وأسنام دينهناميا يف املعرفنة منن فجا  قلبه إليها وسكن نفسه إليها واطمأنت

 معلومنه لشرف اتب  العلم شرف أبن لتيقنه وبساتينها رايضها يف بصاته عني

 والصنفات احلسنىن االمسناء ذو وهنو صنفته هنيه ممنن وأجن  أعظنم معلوم وال

 أيضا شرفه وان العلى
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 إىل منهنننا أعظننم شننيء اىل قننط االرواح حاجننة وليسننت أليننه احلاجننة حبسننب

 والزلفنى إليه الوسيلة وطلب به واالبتهاج وذكره وحمبته وفاطرها ابرئها ةمعرف

  أعلم هبا العبد كان  فكلما وأمسائه أوصافه مبعرفة إال هيا إىل سبي  وال عنده

 أجهن  ابهلل كنان  أنكنر هلنا كان  وكلما أقرب وإليه أطلب وله اعرف ابهلل كان

 نفسنه منن العبند ينزلنه حينث نفسنه من العبد ينز  وهللا أبعد ومنه أكره وإليه

 بغضنا أشند له هلل فا ومنفرا انفرا وعنها مبغضا وصفاته أمسائه ليكر كان  فمن

 ذكننر قلنب قلبننني إىل القلنوب تعننود حنى مقتنا أكننرب ولنه إعراضننا أعظنم وعننه

 عنني طرفنة ذكرهنا فارقنه لنو عيننه وقرة ونعيمه وحياته قوته والصفات االمساء

 فلسننان دينننك علننى قلنني ثبننت القلننوب قلننبم اي السننتغا  حلظننات وحمبتهننا

 يقو  حاله
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 ... الناق  على الطبا  وأتىب ... نسيانكم القلب من يراد ...

 ويقو 

 ويقننو  شننحاحا بننياك أحشننائي ألفيننت ... تناسننيا الفننؤاد تقاضننيت وإذا ...

 ... فتنتك  أحياان اليكر ونرتك ... بيكركم تداوينا إذامرضنا

 معنرض مساعهنا منن انفنر لصنفاته حمنارب هنو منن القلنب ييكر أن احملا  ومن

 واخلنيالن اجلهالة إال هو إن وهللا كال  ذلك يف السالمة أن زاعم عنها بكليته

 أشننوق شننيء إىل قننط الصنحيح القلننب فلنني  النرحيم العزيننز عننن وإالعنراض

 كفرحنه  قنط بشنيء أفنرح وال وأمسائنه وأفعالنه وصفاته تعاىل ربه معرفة إىل منه

 قلبه على يضرب أن وخيالان عمى دابلعب وكفى بيلك
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 [   25 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 إال ينفن  مل حقا كان  لو مبا واالشتغا  والتنفا والنفرة عنها االعراض سرادق

 مضننروب قلننب الثنناين والقلننب وأمسائننه وبصننفاته بننه واالميننان هللا معرفننة بعنند

 ائنننهأمس معرفنننة وطريننن  مصننندود وحمبتنننه ربنننه معرفنننة عنننن فهنننو اجلهالنننة بسنننيا 

 الباطننن  الكنننالم منننن شنننبها قمننن  وقننند مسننندود علينننه أنزلنننت كمنننا  وصنننفاته

 هللا إىل وأحاديثهنا الصنفات آايت مننه تعنج طائن  غنا آجنن ماء من وارتو 

 ويننؤو  وتعطننيال حتريفننا يسننومها ممننا ضننجيجا منزهلننا اىل منننه وتضننج عجيجننا
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 ضننرواب لردهنا وهينأ العندد منن انواعنا لنندفعها اعند قند وتبنديال حتريفنا معانيهنا

 يف قالنه قنوانني مجعنه شنيء كن   مقيناس القانون القوانني من قوله القوانني من

 تفيند ال لفظينة ادلة تلك وقا  واستكرب اىب حتكيمها اىل دعي واذا القاموس

 السنننة سننهام مواقنن  مننن هبننا يتننرتس جنننة التأوينن  اعنند قنند اليقننني مننن شننيئا

 القلنوب بنه يصند هاوتشنبي جتسيما اجلال  ذي صفات اثبات وجع  والقرآن

 يف قنننا  البضننناعة مزجننني قولنننه البضننناعة مزجننني واالمينننان العلنننم طريننن  عنننن

 الرسن  خام عن املورو  الناف  العلم من قليلة أي مزجاة وبضاعة القاموس

 واملنراء اجلندا  قولنه واملنراء واجلندا  والشنبه ابلشنكوك ملنيء لكننه واالنبياء

 ضنننلوا اال اجلننند  قنننوم اوي منننا حنننديث معنننىن يف النهاينننة يف االثنننا ابنننن قنننا 

 يف بنننه واملنننراد واملخاصنننمة املنننناظرة واجملادلنننة ابحلجنننة احلجنننة مقنننابلى اجلننند 
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 وطلب الباط  على اجلد  احلديث

 

 

 [   26 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 ابلني وجنادهلم تعناىل لقولنه حممنود ذلك فإن احل  الظهار اجلد  واما املغالبة

 أحكنم جندال ابلكسنر جند  لقرطيل الصحاح خمتصر ويف انتهى أحسن هي

 واملخاصننمة اجلنندا  واملننراء انتهننى خاصننمه وجننداال جمادلننة وجادلننه اخلصننومة

 وقنننا  انتهنننى جادلتنننه منننراء اماريننه ماريتنننه الصنننحاح خمتصنننر يف القنننرطي قننا 

 واحملاجبننة املخاصننمة وهننو واجلنندا  املننراء مننن والرهيننب الرتغيننب يف املنننيري
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 أن فعلمنننا انتهننى واملبطنن  للمحنن  تركننه يف والرتهيننب ابلغلبننة القهننر وطلننب

 خلنن  انتهننى املرتادفننني عطننف فيهمننا العطننف وأن مرتادفننان واملننراء اجلنندا 

 الهن  التكفنا أبذاي  يتعثنر فهنو والتجهي  اجله  خلعه الباط  الكالم عليه

 واملنننياهب اآلراء أبنننواب علنننى طننناف قننند والتضنننلي  هلنننم والتبننندي  احلنننديث

 العالينة االبنواب عنن عند  واملطالنب املواهنب خسنرأب فنانثىن أرابهبنا يتكفف

 السنافلة االبنواب علنى ابلوقوف فابتلي االحسان وغاية املراد بنهاية الكفيلة

 والشنبهة والتقليند اجلهن  منن منسوجة حلة لب  وقد واحلرمان ابخليبة املليئة

 فحسنبه ابالمث العنزة أخيتنه احلن  إىل ودعني النصنيحة لنه بنيلت فنإذا والعناد

 أشنند ومننا اإلميننان علننى وأمثالننه هبننيا املصننيبة أعظننم فمننا املهنناد ولبننئ  مجهننن

 إىل واللسنان واليند ابلقلنب جهناده أحنب ومنا والقنرآن السننة على به اجلناية
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 مقندم واللسنان ابحلجنة واجلهناد امليزان يف اجلهاد ذلك اجر اثق  وما الرمحن

 ال حينث املكينة السنور يف تعناىل بنه امنر وهلنيا والسننان ابلسيف اجلهاد على

  جهنادا به وجاهدهم الكافرين تط  فال تعاىل فقا  وتعييرا انيارا ابليد جهاد

 بنني كنوهنم  من  علنيهم والغلظنة املننافقني جبهناد تعناىل وامر 52 الفرقان كباا

 الكفنننار جاهننند النننني أيهننا اي تعننناىل فقنننا  واملسننا املقنننام يف املسنننلمني اظهننر

 ومأواهم عليهم واغل  واملنافقني

 

 

 [   27 صفحة - 1 جزء]  
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 ورسنله أنبيائنه جهناد واحلجنة ابلعلنم فاجلهناد 73 التوبنة املصنا وبنئ  جهنم

 ومل منات منن و واالتفناق والتوفين  ابهلداينة املخصوصنني عبناده منن وخاصته

 عمنى ابلعبند وكفنى النفناق منن شنعبة علنى منات ابلغنزو نفسنه حيد  ومل يغز

 للحنرب لبسنوا وقند والقنرآن السننة جننودو  االمينان عسناكر ير  ان وخيالان

 النوطي  محني وقند منواقفهم ووقفنوا مصنافهم واخيوا عدته له واعدوا المته

 يف وهننو النننزا  النننزا  االقننران وتنننادت القتننا  واشننتد احلننرب رحننى ودارت

 علننى وعنزم القندر سناعد واذا كمنني  اخلوالنف من  واملندخ  واملغنارات امللجنأ

 منننن النننيهم ليكنننون الننندائرة ملنننن ينظنننر نننناظرينال مننن  التننن  علنننى قعننند اخلننروج

 أمتنىن وكننت معكنم كننت  أين أمياننه جهند ابهلل يقسم وهو ايتيهم مث املتحيزين

 اليبيعهننا أن وقيمننة قنندر عنننده لنفسننه مبننن فحقينن  الغننالبني انننتم تكونننوا أن
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 اخلنننزي ملواقنننف ورسنننوله هللا يننندي بنننني غننندا يعرضنننها ال وأن االمثنننان أبخبننن 

 اىل يتحيننز ال وأن واالميننان العلننم أهنن  صننفوف يف قدميننه تيثبنن وأن واهلننوان

 الغبنار واجنلنى الغطناء كشف  قد فكأن والقرآن السنة يف جاء ما سو  مقالة

 اهنن  وجننوه وعننن مستبشننرة ضنناحكة مسننفرة السنننة أهنن  وجننوه عننن وأابن

 ابننن قننا  وجننوه وتسننود وجننوه تبننيض يننوم قننرتة ترهقهننا غننربة عليهننا البدعننة

 الضننالة والفرقننة البدعننة اهنن  وجننوه وتسننود السنننة  اهنن وجننوه تبننيض عبنناس

 قين  اذا منرافقتهم من اسه  الدار هيه يف والبد  االهواء اه  ملفارقة فوهللا

 بننن عمننر املننؤمنني امننا قننا  22 الصننافات وأزواجهننم ظلمننوا الننيين احشننرو

 وإذا تعنناىل قننا  ونظننرا هم اشننباههم ازواجهننم امحنند االمننام وبعننده اخلطنناب

 درجتنه يف نظناه من  احلن  صناحب فيجعن  قنالوا 7 التكنوير زوجنت النفوس
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 اذا يدينه علنى الظنامل يعض وهللا هنالك درجته يف نظاه م  الباط  وصاحب

 اختيت ايليتي يقو  عليه الدار هيه فيه كان  ما حقيقة له حصلت

 

 

 [   28 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 النيكر عنن اضنلي قندل خلنيال فنالان اختني مل ليتني ويلنى اي سبيال الرسو  م 

 النناظم شنر  29 27 الفرقان خيوال لالنسان الشيطان وكان جاءين اذ بعد

 فقا  املعطلة بعض وبني بينه حصلت مناظرة حكاية يف تعاىل هللا رمحه

 فص 
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 للصنننفات مثبنننت بنننني املنننياكرة جملننن  مجننن  ان وقضنننائه هللا قننندر منننن وكنننان

 غننا اسننتطعام احلننديث املثبننت املعطنن  فاسننتطعم لننيلك معطنن  وبننني والعلننو

 القننرآن يف تقننو  مننا لننه فقننا  عليننه بضنناعته عننرض غرضننه ولكننن اليننه جننائ 

 قالنه ومنا وتعناىل تبنارك ربننا قالنه منا فيها نقو  املثبت فقا  االستواء ومسألة

 بنه وصنفه ومبنا نفسنه به وصف مبا تعاىل هللا نصف وسلم عليه هللا صلى نبينا

 لننه نثبننت بنن  متثينن  وال تشننبيه غننا ومننن تعطينن  وال حتريننف غننا مننن رسننوله

 والعينوب النقنائ  عننه وننفني والصنفات االمسناء من لنفسه أثبته ما سبحانه

 خبلقننه هللا شننبه فمننن تعطين  بننال وتنزيهننا متثينن  بنال اثبنناات املخلوقننات ومشناهبة

 بنه هللا وصنف ما ولي  كفر  فقد نفسه به هللا وصف ما جحد ومن كفر  فقد

 عنندما يعبنند واملعطنن  صنننما يعبنند فاملشننبه تشننبيها رسننوال بننه وصننفه او نفسننه
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 البصننا السننمي  وهننو شننيء كمثلننه  لنني  صننمدا واحنندا إهلننا يعبنند واملوحنند

 11 الشور 

 تشننننبه ال ذاات نثبننننت أان فكمننننا الننننيات يف كننننالكالم  الصننننفات يف والكننننالم

 شنيء كمثلنه  فلني  الصنفات تشنبه ال اهننا صنفاته يف نقنو  فكيلك اليوات

 بصنننننفات هللا صنننننفات تشنننننبه فنننننال أفعالنننننه يف وال صنننننفاته يف وال ذاتنننننه يف ال

 شناعة الج  صفاته من صفة سبحانه عنه نزي  وال املخلوقني

 

 

 [   29 صفحة - 1 جزء]  
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 هللا صننلى هللا رسننو  اصننحاب نننبغض ال أان كمننا  املفننرتين وتلقيننب املشنننعني

  جنحنند وال هللا بقنندر نكننيب وال نواصننب لنننا الننروافض لتسننمية وسننلم عليننه

 تبنارك ربننا صنفات جتحند فال جمربة لنا القدرية لتسمية وقدرته مشيئته ما ك

 علننى هللا ورمحنة حشننوية مشنبهة جمسننمة لننا واملعتزلننة اجلهمينة لتسننمية وتعناىل

 القائ 

 ... مثبت هلا هللا حبمد فاين ... صفاته ثبوت جتسيما كان  فان ...

 اىل

 جمسم عبد ليوما فاين لديكم ... صفاته ثبوت جتسيما كان  فان ...

 قا  حيث الشافعي عن هللا ورضي

 ... رافضي أين الثقالن فليشهد ... حممد آ  حب رفضا كان  ان ...
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 ... يقو  اذ تيمية ابن االسالم شي  وهو القائ  روح هللا وقدس

 انصي اين الثقالن فليشهد ... حممد صحب حب نصبا كان  ان

... 

 فص 

 يعننود واليننه بنندأ منننه خملننوق غننا منننز  هللا كننالم  إن اقننو  فنناين القننرآن وأمننا

 وسنلم علينه هللا صنلى حممندا وبلغنه حقا جربي  منه ومسعه صدقا به هللا تكلم

 وان حقيقننة هللا كننالم  عننني ن و ق و الننر و عسنن  حننم و كهننيع   وان وحيننا

 وسنلم علينه هللا صلى الني من الصحابه مسعه اليي العريب ابلقرآن تكلم هللا

 كفننر  فقنند البشننر قننو  انننه قننا  ومننن البشننر قننو  ولنني  هللا كننالم  مجعيننه وان

 يصليه وهللا
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 [   30 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 صنلى حممند رسنالة جحند فقند كنالم  االرض يف بينننا هلل لني  قنا  ومن سقر

 مرسنله كنالم  يبلن  امننا والرسو  كالمه  عنه ليبل  بعثه هللا فإن وسلم عليه هللا

 مسواتننه فننوق هللا ان ونقننو  الرسننو  ةرسننال انتفننت املرسنن  كننالم  انتفننى فنناذا

 ذاتنه يف وال ذاته من شيء خملوقاته يف لي  خلقه من ابئن عرشه على مستو

 املالئكنننة وتعنننرج الطينننب الكلنننم يصنننعد الينننه تعننناىل واننننه خملوقاتنننه منننن شنننيء

 املسنيح وان الينه يعرج مث االرض اىل السماء من االمر يدبر وانه اليه والروح
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 حقيقنة هللا اىل به عرج وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  وان هللا اىل بياته رف 

 يديننه بننني وتقننف عليننه فتعننرض الوفنناة عننند هللا اىل تصننعد املننؤمنني ارواح وان

 واملالئكنة املنؤمنني وان االعلنى العلني وهنو عبناده فنوق القاهر هو تعاىل وانه

 ائجهموحننو  اليننه ترفنن  السننائلني اينندي وان فننوقهم مننن رهبننم خيننافون املقننربني

 املعطنن  مسنن  فلمننا اعتبننار بكنن  االعلننى العلنني هننو سننبحانه فانننه عليننه تعنرض

 واوحننى جنسننه وبنني بشننياطينه وخلنني نفسننه يف اسننرها مث امسننك ذلننك منننه

 امنرا ورامنوا واالحتينا  املكنر واصناف غرورا القو  زخرف بعض اىل بعضهم

 يف يتنواب جملسنا وعقندوا والضنال  البد  اه  من نظرائهم اىل به يستحمدون

 جملسنهم يف واتوا حميط يعملون مبا وهللا القو  من هللا يرضاه ماال يومه مساء

 اىل املثبننت اسننتدعاء ورامننوا والتخلننيط واللغننط اهلننياين مننن عليننه قنندروا ميننا
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 املكننر مننن مننالفقوه علننيهم قدومننه عننند نزلننه ليجعلننوا عقنندوه الننيي جملسننهم

  هللا ورد عليه يتجاسروا فلم والسنتهم ايديهم عن سبحانه هللا فحب  ومتموه

 كتبننوه  منا فمزقنوا املطنا  وخنيهلم اليننه ابلسنوء يصنلوا فلنم حننورهم يف كيندهم

 وحاضنننر ابد كننن   منننن علنننيهم وجنننده أوليائنننه قلنننوب هللا وقلنننب احملاضنننر مننن

  سننرته كمنعننه  خبننأه املخبننات قولننه كمائنهننا  املخبننآت مننن هلننم الننناس واخننرج

 القاموس يف قا  كمائنها  قوله القاموس يف قاله واختبأه كخبأه

 

 

 [   31 صفحة - 1 جزء]  
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 يكمننون القنوم كنأما  والكمنني واكمنتنه استخفى كموان  ومس  كنصر  له كمن

 احلرب يف

 تبلن  طعننة وهني جائفة مج  هي اجلوائف ومن قوله واملنقالت اجلوائف ومن

 وتنقن  و شنمه العظنم توضح ما وهي منقلة مج  املنقالت ومن قوله اجلوف

 ابلسننة وشيد ولسانه قلبه وثبت املثبت عقد جأ  هللا وقو  دفائنها ظامهع

 وحكنم السنلطان عند خصومه وبني بينه جمل  عقد يف فسعى بنيانه احملمدية

 يستنصنر ال واننه املتقندمني وأئمنتهم السنالفني القنوم شنيو  كتنب  نفسنه على

 قلندمتوه نمن اقنوا  وبينكم بينه جع  وانه انسان وال بكتاب ميهبه اه  من

 بنننني بنننيلك املثبنننت وصنننر  قننندمتموه االئمنننة منننن غننناه علنننى منننن ونصنننو 

 عقندة منن واسنتعفوا لنيلك ينيعنوا فلنم لقاصيهم دانيهم بلغه حى ظهرانيهم
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 شنريطة علنى عنامل جملن  يف منناظرة ثال  خال  من بواحدة املثبت فطالبهم

 ائمنتكم بوكتن السنلفية واال ر النبوينة النصو  فيه حتضر واالنصاف العلم

 يف هبننا تسننابقون لكننم مراكننب ال هلننم فقينن  والنندين العلننم اهنن  مننن املتقنندمني

 يندعوه فيمنا مكاتبتنه اىل فندعاهم يندان فرسنانه مبقاومة لكم وما امليدان هيا

 جننواب مسعننتم ذلننك غننا كننان  وان عليننه وشننكركم قبلننه حقننا كننان  فننإن اليننه

 غايننة سننتعفوا وا ءاالاب اشنند ذلننك فننأبوا لديننه مننا حقيقننة لكننم وتبننني املثبننت

 االبتهنننا  موقننف يف قيامننا واملقنننام الننركن بننني القينننام اىل فنندعاهم االسننتعفاء

 املثبنت وظنن والضنال  البد  أبه  أبسه ينز  ان هللا نسأ  الر وس حاسري

 حياسنب وابت التوطني غاية عليه نفسه فوطن هيا إىل يديبونه القوم أن وهللا

 االنبيناء خنام سننة وعلنى العاملني رب مكال  عن وينفيه يثبته ما ويعرض نفسه
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 اىل بصنناحبه ويهننوي املبننني الننوحي خيننالف هننو  كنن   مننن ويتجننرد واملرسننلني

 من واتوا ايضا ذلك اىل جييبوا فلم سافلني أسف 

 

 

 [   32 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 مشر فحينئي واالبصار األبدي اويل من ليسوا القوم أن على دله مبا االعتيار

 القريننب يشننهده خصننمه وبننني بينننه جملسننا هلل وعقنند عزمننه سنناق عننن املثبننت

 بنني التحكنيم جملن  عقد وجعله والبليد اليكي مضمونه على ويقف والبعيد

 ابهلل اجمللنن  هننيا يف خاصننم وقنند ابلتجسننيم املرمنني واملثبننت اجلاحنند املعطنن 
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 غنا فئنة إىل وحتينز وضناللة وبدعنة هنو  كن   منن هللا اىل وبنر ء إلينه وحاكم

 هننو سننبحانه وهللا عليننه اصننحابه كننان  ومننا وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو 

 مجيننن  يف يوفقنننه وان لدينننه ممنننا شنننيء اىل وال نفسنننه اىل يكلنننه ال ان املسنننؤو 

 علنى يقنف منن اىل يرغب وهو بيديه االمور ازمة فإن ويرضاه حيبه ملا حاالته

 مث منننواله لرضنننى قاصننند هنننواه عنننن متجنننرد قينننام هلل يقنننوم ان احلكومنننة هنننيه

 ورسننوله هللا يرضنني مبننا فيهننا حيكننم مث متنندبرا ويبننديها ويعينندها متفكننرا قر هنناي

 فننإن واملعاننندين اجلنناهلني كفعنن   والشننتم ابلسننب يقابلهننا وال املننؤمنني وعبنناده

 الصنواب وأهند  قائلنه علنى رده ابطنال رأ  وإن عليه وشكر قبله حقا رأ 

 يف جهنادا العلينا يه السنة كلمة  تكون أن والقصد ورسوله هلل احل  فإن اليه

 وكسنبه نيتنه علنى املطلن  وهنو وقلبه قائ  ك   لسان عند وهللا سبيله ويف هللا
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 وق  املصدقون املؤمنون املتقون اال أوليا ه إن أولياءه التعطي  اه  كان  وما

 الغينننب عنننامل اىل وسنننرتدون واملؤمننننون ورسنننوله عملكنننم هللا فسنننا  اعملنننوا

 105 التوبة نتعلمو  كنتم  مبا فينبئكم والشهادة

 

 

 [   33 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 فص 

 الشنرو  قبن  ذكر نا واملوحند واملشنبه للمعطن  مضنروبة حسنان امثنا  وهيه

 منننن العقنننو  لتقريبهنننا العقنن  بنننه أينننن  ممنننا االمثننا  ضنننرب فنننإن املقصننود يف
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 الرباهني وقواط  احلجج اعظم على املشتم  وكالمه تعاىل قا  وقد املشهود

 ةقنند 43 العنكبننوت العنناملون اال يعقلهننا ومننا للننناس هبانضننر  االمثننا  وتلننك

 مل مننثال قننرأ اذا السننلف بعننض وكننان مننثال وأربعننني بضننعة علننى منهننا اشننتم 

 كتننااب  هللا شنناء ان هلنا وسنننفرد العنناملني منن لسننت ويقننو  بكنا ه يشننتد يفهمنه

 وحقنننائ  العلنننم كننننوز  منننن تضنننمنه ومنننا ومعانيهنننا السنننرارها متضنننمنا مسنننتقال

 التكالن وعليه املستعان هللواب االميان

 بنجاسنننة متغننا وشننرابه التحريننف بعنننيرة ملطخننة املعطنن  ثينناب االو  املثنن 

 التمثيننن  بننندم متغنننا وشنننرابه التشنننبيه بننندم مضنننمخة املشنننبه وثيننناب التعطيننن 

 لبنننا ودم فننر  بننني مننن شننرابه خيننرج والبنندن والقلننب الثننوب طنناهر واملوحنند

 للشاربني سائغا خالصا
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 قند املشنبه وشنجرة هنار جنرف شنفا علنى مغروسنة املعطن  ةشجر  الثاين املث 

 وفرعهنا  بنت اصنلها املوحد وشجرة قرار من هلا ما االرض فوق من اجتثت

 لعلهنم للنناس االمثنا  هللا ويضنرب رهبنا ابذن حني ك   اكلها تؤي السماء يف

 يتيكرون

 تبلعها ال السليمة فاحللوق الزقوم شجرة املعط  شجرة الثالث املث 

 

 

 [   34 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 املوحند وشنجرة تتبعهنا ال املسنتقيمة فنالنفوس احلنظن  شنجرة املشنبه وشجرة
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 يقطعها ال عام مائة ظلها يف الراكب يساا طوىب

 واملشنبه العنكبنوت كبيت  والربد احلر لوقاية قلبه أعد قد املعط  الراب  املث 

 املوحند وقلنب وتالبهم إىل التشبيه أرض يف يتجلج  فهو بعقله خسف قد

 ميوت ال اليي إىل انظرا العرس حو  يطوف

 ومننا فطفنن  التعطينن  أهويننة عليننه عصننفت قنند املعطنن  مصننباح اخلننام  املثنن 

 مننننه تقتنننب  فنننال التشنننبيه عكنننر يف فتيلتنننه غرقنننت قننند املشنننبه ومصنننباح أانر

 ابب مننن املسننرجة عكننرت وقنند وغنناه الزيننت دردي بفتحتننني العكننر األنننوار

 وقند خناثره آخنره والندهن واملناء الشنراب وعكنر الدردي فيها اجتم  طرب

 خمتنار يف قالنه العكنر فينه جعن  تعكناا وعكنره غناه وأعكنره عكنر فهو عكر

 غربينة وال شنرقية ال زيتوننة مباركنة شنجرة منن يرقد املوحد ومصباح الصحاح
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 انر متسسه مل ولو يضي  زيتها يكاد

 املشننبه وقلننب احلقننا قننرأح فهننو ابلعنندم متعلنن  املعطنن  قلننب السننادس املثنن 

  لني  ملنن متعبند قلبه واملوحد والتقدير ابلتصوير حنت قد اليي للصنم عابد

 البصا السمي  وهو شيء كمثله

 كاسندة  املشبه وبضاعة علينا تروج فال زيوف كلها  املعط  نقود الساب  املث 

 األشنهاد ر وس علنى العنرض ينوم عليهنا ينادي املوحد وجتارة لدينا تنف  فال

 إلينا ردت بضاعتنا هيه

 رحينا مننه جتند أن وإمنا ثيابنك حينرق أن إمنا الكنا كنناف   املعطن  الثنامن املث 

 كبنائ   واملوحند ينجسنك أن وإمنا يسنكرك أن إمنا اخلمنر كبائ   واملشبه خبيثة

 طيبة رائحة منه جتد أن وإما يبيعك أن وإما حيييك أن إما املسك
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 [   35 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 الطوفنان فأدركنه يركبهنا ومل النجناة سنفينة عنن ختلف قد املعط  اس الت املث 

 قنند واملوحنند ابلعيننان الغننرق يشنناهد فهننو اللجننة يف بننه انكسننرت قنند واملشننبه

 ومرسناها جمراهنا هللا ابسنم فيهنا اركبنوا النرابن بنه صناح وقند ننوح سفينة ركب

 رحيم لغفور ريب ان

 جناءه إذا حنى مناءا الظمآن حيسبه بقيعة كسراب  املعط  منه  العاشر املث 

 طعمننه تغننا قنند منناء مننن املشننبه ومشننرب حسنناا خاسننئا فرجنن  شننيئا جيننده مل
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 كننافورا  مزاجهننا كننان  كننأس  مننن املوحنند ومشننرب تغينناا ابلنجاسننة ورحيننه ولونننه

 تفجاا يفجروهنا هللا عباد هبا يشرب عينا

 حننننني وهننننيا الناجيننننة للفرقننننة االنتصننننار يف الكافيةالشننننافية ب مسيتهننننا وقنننند

 ابهلل إال قنوة وال حنو  وال النتكالن وعليه املستعان وهللا احملاكمة يف الشرو 

 العظيم العلي

 رسنوله علنى والسنالم والصنالة هللا محند من ذكر ما بعد أما أي بعد أما قوله

 منن بعند و جواهبنا يف الفناء لزمنت الشر  معىن ولتضمنها مهما عن انئبة أما

 إليهنا املضناف لفن  ثبنوت يننو  أو ومعنىن لفظنا تضنف مل منا املبينة الظروف

 املضنناف حننيف وإن الثالثننة يف حينئنني فتعننرب رأسننا اإلضننافة عننن تقطنن  أو

 مننن لإلنتقننا  هبننا يننؤتى الكلمننة وهننيه الضننم علننى معننناه ثبننوت ونننوي إليهننا
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 رسننو  علنى والسنالم والصنالة واحلمدلننة البسنملة بعند أي غناه إىل أسنلوب

 وسلم عليه هللا صلى هللا

  وسنلم علينه هللا صنلى النني ألن واملكاتبات اخلطب يف هبا اإلتيان ويستحب

 وغاهم للملوك ومكاتباته خطبه يف هبا أيي كان

 أهنننا الشننعي وعننن السننالم عليننه داود فقينن  هبننا نطنن  مننن او  يف واختلننف

 أو  وقينن  واملقاصنند املقنندمات بننني تفصنن  ألهنننا أوتيننه الننيي اخلطنناب فصنن 

 السالم عليهم سليمان وقي  أيوب وقي  يعقوب هبا نط  من

 

 

 [   36 صفحة - 1 جزء]  
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 قحطنان بنن يعنرب وقي  لؤي بن كعب  وقي  األايدي ساعدة بن قي  وقي 

 قالننه كمننا  أشننبه السننالم عليننه داود هبننا نطنن  مننن أو  أن وهننو األو  والقننو 

 وغاه العسقالين حجر ابن احلاف 

 لتضننمنها مهمننا عننن النائبننة منناأ جننواب يف الفنناء اخل ثنننا ه جنن  هلل فننإن قولننه

 الشر  معىن

 وجنه علنى منا وهنو القمنا  مجن  القمن  القاموس 0 يف قا  قم  قد قوله

 إال أعطنناين ومننا قمننا  الننناس لرذالننة يقننا  حننى األشننياء فتننات مننن األرض

 وجده ما أرادأ أي قماشا

 أجننا ونصنر وفنرح كضنرب  آجنن والنون الطعنم املتغا املاء اآلجن آجن قوله
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 يف قننا  اخل الصننفات آايت منننه تعننج قولننه القنناموس يف قالننه وجنننوان وأجنننا

 صوته ورف  صاح وعجيجا عجا كنمي   ويعج يعج عج القاموس

 فنإذا وأجلبنوا صناحوا إضجاجا القوم أضج القاموس يف قا  اخل وتضج قوله

 ضجيجا يضجون فضجوا وغلبوا جزعوا

 قالنه احلنرب شنتدا أي النوطي  محني ةاآلن التننور هنو الطني  الوطي  قوله

 القاموس يف

 وأجننه وجننوان جننا وعلينه اللين  جننه القاموس يف قا  ابلضم اجلنة جنة قوله

 أسترت واستجن عنه وأجن عنك جن فقد عنك سرت ما وك  سرته

 عننند اضننطرب إذا القلننب روا  اجلننأ  القنناموس يف قننا  املثبننت جننأ  قولننه

 جؤو  مج  يهمز ال وقد االنسان ونف  الفز 
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 فنجعنن  نبتهنن  السنناة  ننييب يف هشننام ابننن قننا  االبتهننا  مواقننف يف قولننه

 ثعلبة بن قي  بي أعشى قا  ابللعنة ندعو الكاذبني على هللا لعنة

 

 

 [   37 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 ... ونبته  يوما شرها من نعوذ ... حطبا أكلتها وقد تعقدن ال

 أي هللا هبلنة وعلينه هلعنن أي فنالان هللا هبن  العنرب وتقنو  ابللعننة نندعو يقو 

 انتهى الدعاء يف جنتهد أيضا ونبته  لعنه أي هللا هبله ويقا  هللا لعنة

 منن املسنتنبطة شنروطها يف رسنالة العلماء بعض كتب  فقد املباهلة حكم وأما
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 يف إال جتنوز ال أهننا فيهنا كالمه  وحاص  األئمة وكالم واآل ر والسنة الكتاب

  فيشننرت  ابملباهلننة إال دفعننه يتيسننر ال عنننادو  اشننتباه فيننه وقنن  شننرعا أمننرمهم

 وعدم واإلنيار النصح وتقدمي الشبه إزالة يف والسعي احلجة إقامة بعد كوهنا

 انتهى إليها الضرورة ومساس ذلك نف 

 املنظومننة هننيه حبننر املوفنن  وهللا فننأقو  النننظم شننرح يف الشننرو  حننني وهننيا

 أجزاء ستة من مبي وهو الكام  هو املباركة

 هللا رمحنه النناظم قنا  متفناعلن متفناعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن لنمتغاع

 ... ينندان ذاك بفسننح للصنندود مننا ... األركننان  بننت احملبننة حكننم ... تعنناىل

 وأتننت ... اخلصننمان بننيلك أقننر فلننيا ... حكمهننا نفنني احلنن  وقاضنني إين

 فتأكننند ... اإلحسنننان جملننن  يف جنننر  حقنننا ... أننننه تشنننهد الوصننن  شنننهود
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 ذا وألجننن  ... سننلطان منننن إليننه الوشننناة فسنن  ... جتننند فلننم عزينننزال احلكننم

 الوشننناة وأتننى ... لألذقننان فخنننر منننه أركننان ... ا  تنننداعت العننيو  حكننم

 البطالن متيقن به حكموا ... اليي احلكم فصادفوا

 

 

 [   38 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 ... بطننالن ذا فصننار الشننرو  تننويف ... هننواس وال احملنن  احلكننم صننادف مننا

 ... والسننلوان اهلجننر حكننم بفسنناد ... حمضننرا أثبننت احلسننن قاضنني اكفلنني

 حكننم ... أذان لننه مننن اي إذا فننأمس  ... ونقضننه احملننا  احلكننم لننك وحكننى
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 حبكننم هننيا مننا وهللا ... لنندان والصنندود احملبننة إن ... برهننان مننا بغننا الوشنناة

 ... تنرد فنإن احلنالتني بني شتان ... هجران ذي وصد الغرام أين ... مقسط

 جيتمعان الضدان فما مجعا

 التغنننز  وهنننو النسنننيب منننن بشنننيء املنظومنننة هنننيه هللا رمحنننه النننناظم افتنننتح

 مبنننا والتخلننن  النسننناء إلنننف فهنننو الغنننز  وأمنننا واحننند مبعنننىن كلهنننا  والتشنننبيب

 نبنه وقند اخطنأ فقند التغنز  مبعنىن جعلنه فمن شي  يف ذكر مما ولي  وافقهن

 الشعر نقد كتابه  يف وأوضحه قدامه ذلك على

 أركاننه ولثبنوت أي األقنو  جانبنه الشي  ركن األركان  بت احملبة حكم قوله

 فسخه الصدود يطي  ال وشد ا

 ثبننت وقنند فسننخه علننى الصنندود يقنندر كيننف  أي احلسننن وقاضنني إين قولننه
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 احملبننة حكننم نفنني أي حكمهنا نفنند احلسننن قاضني ان وذلننك أركانننه وتوطندت

 وهننو احلسننن قاضنني ولننهق ويف واحنند واملعننىن حكمننه نفنني النسنن  بعننض ويف

 وقهنره احملبنوب على وسلطنته قوته يف احلسن شبه انه وذلك استعارة اجلما 

 حسننن فكننيلك حكمننه ونفنناذ للخصننوم وقهننره احلسنني القاضنني بسننلطنة لننه

 قوله ويف ابحملبة حمبها على حكم احملبوبة هيه

 

 

 [   39 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 للمقصننود مناسننبا االبتننداء نيكننو  أن وهننو االسننتهال  براعننة اخل احملبننة حكننم
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 الطوائف بني احملاكمة يف امليكورة املنظومة ألن

 أقنننر ابحملبنننة احلسنننن قاضننني حكنننم ملنننا أي اخلصنننمان بنننيلك أقنننر فلنننيا قولنننه

 هبا اخلصمان

 بنه وشنهدت احملبوبنة هنيه وصن  حصن  ملنا أي أخل الوص  شهود وأتت قوله

 قولننه معننىن ياوهنن فسننخه إىل للوشنناة سننبي  يبنن  فلننم احلكننم أتكنند الشننهود

 العزيز احلكم فتأكد

 إىل الوشننناة جتننند مل واملعنننىن املقلنننوب الكنننالم منننن هنننيا الوشننناة فسننن  وقولنننه

 ابلتحتينة جيند اللف  كان  وإن ابلتاء جتد لف  كان  إن هيا سلطان من فسخه

 إليه مضاف والوشاة مضاف وفس  جيد فاع  وفس  ظاهر فهو

 شنهود شنهدت ملا أي اخل همن األركان تداعت العيو  حكم ذا وألج  قوله
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 أركانه وسقطت العيو  حكم خر احملبة حكم بثبوت الوص 

 ابطنال حكمهنم صنادفوا الوشناة اتنى ملنا أي إخل فصنادفوا الوشناة وأتنى وقوله

 والصنندود احملبننة أن الوشنناة حكننم أي اخل الوشنناة حكننم بقولننه ذكننره مننا وهننو

 أينن بقولنه ذلنك إىل وأشنار مبقسنط لني  جنائر حكنم وذلنك سنواء أي لدان

 بسواء ليسا أي والصدود احملبة شدة وهو الغرام

 أثبنننت احلسنننن قاضننني إن أي اخل حمضنننر أثبنننت احلسنننن قاضننني فلنننياك قولنننه

 يف قالنننه واملشنننهد السنننج  واحملضنننر والسنننلوان اهلجنننر حكنننم بفسننناد حمضنننرا

 اهلجننر حكننم بفسنناد احلسننن قاضنني حكننم الوصننا  حصنن  ملننا أي القنناموس

 والسلوان

 بينهما وشتان احلالتان افرتقت أي اخل التنياحل بني شتان قوله
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 [   40 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 صند الصحاح خمتار يف قا  صدودا يصد صد مصدر إسم هو الصدود قوله

 منن عنه وصرفه منعه األمر عن وصده عنه أعرض صدودا الصاد بضم يصد

 انتهى رد ابب

 حتنرك هني القندرة نأل بسببه للشي  تسمية القدرة هنا ابليد املراد يدان قوله

 أمسنكت قند إين ملعاوينة زايد قنو  ومننه وكنيا كنيا  يف يند لنه فنالن يقا  اليد

  وشنننى يقننا  وا  مجنن  الوشنناة قولننه فارغنننة واألخننر  ينندي إبحنند  العننراق
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 قنا  الصحاح خمتار سعى أي وشاية السلطان إىل به ووشى كيب  أي كالمه

 فهنو بنه وسنعى علينه من إذا وشناية بشي به وشى من وا  مج  الوشاة العيي

 وا 

 ابلكسنر والنرتب القناموس يف قالنه لندات مجن  النرتب كعندة  اللدة لدان قوله

 القاموس يف قاله معك ولد ومن والسن اللدة

 أقسننط منننه تقننو  العنند  ابلكسننر القسننط مقسننط حبكننم هننيا مننا وهللا قولننه

 أي 9 احلجنرات املقسنطني حينب هللا إن تعناىل قولنه ومننه مقسنط فهو الرج 

 عاد  حبكم هيا ام

  يالزمنننه بننن  يفارقنننه ال النننيي للقلنننب النننالزم حلنننب ا هنننو الغنننرام الغنننرام قولنننه

 وعنندم ألهلننه للزومننه غرامننا النننار عننياب مسنني ومنننه لغرميننه الغننرمي كمالزمننة
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 65 الفرقان غراما كان  عياهبا إن تعاىل هللا قا  هلم مفارقته

 كالسننواد  رتفعنناني وقنند جيتمعننان ال اللننيان مهننا الضنندان الضنندان فمننا قولننه

 والبياض

 ... هنوان بكن  غبننا ابعهنا إذ ... نفسنه عليه هانت واهلا اي ... الناظم قا 

 واهلجران والتعييب ابلصد ... طائعا نفسك  واه من أتبي 

 

 

 [   41 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 واهنا ... األمثنان بنيي جهن  ذا كننت  أن ... وقندرة املبين  أوصاف أجهلت
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 يسنج  ويظن  ... الكثبنان علنى قائمنة أغصنان ... ا  طاه يفارق ال لقلب

 واملواصنن  يبكنني ويبيننت ... دان قطننف وكنن  الثمننار منهننا ... ولغنناه فوقهننا

 معلنن  اجلمننا  أن ولننو هننيا ... هجننران ذو وهننو يشننكو ويظنن  ... ضنناحك

 األمنا عسن  ... ختنف مل ابللين  زائنرة هلل ... ابلطناان إلينه هنم ابلنجم ...

 طيبنننة أرض منننن ... تيممنننت مث الشنننام بنننالد قطعنننت ... السنننجان ومرصننند

 بننال حننال ميقاتننه ... فجنناوزت العقينن  وادي علننى وأتننت ... اإلميننان مطلنن 

 أبن فننننأال هلننننا قصنننندا ... يكنننن ومل االراك وادي علننننى وأتننننت 5 ... نكنننران

 ... قنرابن منن حنرتنه فكنم ومنىن ... حمسنر مث عرفات على وأتت ... سرتاين

 ومنا هنيا ... االركنان وربنة الستور ذات ... تيممت مث اجلمرات على وأتت

 علنى ورقنت ... لقنران سنعت وال اجلمنار رمنت ... وال استلمت وال طافت
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 الننندلي  أتنننر  ... العننناين للمحنننب هنالنننك دارا ... فتيممنننت الصنننفا أعلنننى

 مكاهننا الندلي  أن لنو وهللا ... اخلفقنان منن أعطتهنا والريح ... أثوابه أعارها

 ... مننا الننريح مسننا سننارت ولننو هننيا ... إمكننان يف منننه كذلنن كننان  مننا ...

 سنننعد ... سننناها يف دليلهنننا وكنننان سنننارت ... نعمنننان إىل لنننيال بنننه وصنننلت

 ابلدبران ولي  السعود

 

 

 [   42 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 ... الضننان ورود احتاجننت مننا فلننياك ... غزيننرة وهنني النندم  جفننار وردت
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 ... املتدان ووصله حلبيبا ذكر  ... وتزودت اهلو  منت على وعلت

 طيننب مننن تعجبننت اذا اجلننوهري قننا  املتعجننب يقوهلننا كلمننة  هنني واهننا قولننه

 انتهى ايضا وواه واها التفجي  يف وكيلك أطيبه ما له واها قلت الشيء

 كقوله  القدود ابالغصان املراد االغصان طاه يفارق ال قوله

 مشائ  أم أر  ما ابن أأغصان

 والنقنننا الكثينننب يسنننمى ذلنننك الن االرداف أي الكثبنننان علنننى قائمنننة قولنننه

 االصنن  يف كانننت  وان عرفيننة حقننائ  بينننهم صننارت ألفاظننا للشننعر أن واعلننم

 مننن ذلننك ألفننوا الهنننم اسننتعماال ا وتعنناطيهم كالمهننم  يف دوراهنننا لكثننرة جمننازا

 منننه فهمننوا أطلقننوه إذا الغصننن ذلننك فمننن مسننامعهم علننى وتكرارهننا تننداوهلا

 مننه فهموا اطلقوه ذا إ والورد الردف منه فهموا طلقوهأ إذا والكثيب القوام

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

106 

106 

 منننه فهمننوا أطلقننوه إذا والننراح الثغننر منننه فهمننوا أطلقننوه إذا واالقنناح الوجننه

 والبحنر والسنهم السنيف وكنيا العيون منه فهموا أطلقوه إذا والنرج  الري 

 وصننارت االصننلي وضننعها عننن انتقلننت هننيه كنن   العننيار والرحيننان والبنفسننج

 االصطالح نقلها فيةعر  حقائ 

 أسننجا  ومجعننه املقفننى الكننالم السننج  الصننحاح خمتننار يف قننا  يسننج  قولننه

 وكنننالم تسننجيعا أيضنننا وسننج  قطنن  ابب منننن الرجنن  سنننج  وقنند وأسنناجي 

 حنينهننا منندت الناقننة وسننجعت هنندرت احلمامننة وسننجعت وأسنناجي  مسننج 

 انتهى واحدة جهة على
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 [   43 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 وهننو النندا  بفننتح فننالن در هلل أصننله فننالن هلل قننوهلم اخل لينن ب زائننرة هلل قولننه

 مننا أي ارتضنناعه لننن بننه يننراد أو املمنندوح فعنن  عننن كنايننة  أنننه فيحتمنن  اللننن

 الصننفة هننيه يف الكامنن  املولننود هننيا مثنن  بننه نشننأ الننيي اللننن هننيا أعجننب

 العجائب منشىء النه للتعظيم هلل فاضفته حا  ك   وعلى

 ابللينن  طنناف رد ابب مننن عنن  الصننحاح خمتننار يف قننا  االمننا عسنن  قولننه

  عسنن  وقننوم عنناس فهننو الريبننة أهنن  عننن اللينن  نفننض وهننو أيضننا وعسسننا

 انتهى ع  مث  وأعت  وطلب وطالب وخدم كخادم
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 املنورة املدينة هي طيبة أرض من قوله

 وادي هنو البحنار جممن  يف الفتي طاهر حممد الشي  قا  العقي  وادي قوله

 جربينن  واآلي ابلعقينن  آت أاتين ومنننه مبننارك واد أنننه وورد املدينننة أوديننة مننن

 وهنو عنرق ذات منن قرينب موضن  وهنو العراق أه  ميقات العقي  أن وورد

 ويف انتهننى عقينن  فهننو االرض مننن شننققته موضنن  وكنن  كثنناة  مواضنن  اسننم

 العقي  وادي يسمى احلليفة ذا أن االسالم شي  منسك

 ... سرتاين أبن فأال هلا قصدا ... يكن ومل االراك وادي على وأتت ...

 قالنه ترعناه أراكينة وإبن  بنه يسنتاك احلمنض من شجر ابلكسر كاالرك  االراك

 طريقننا هننو ولنني  االراك وادي علننى أتننت العننروس هننيه إن أي القنناموس يف

 حمبها تر  أبن تفا ال ذلك فعلت ولكن هلا
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 الشنواهد شنرح يف العيني العالمنة قا  اخل ساها يف دليلها وكان سارت قوله

 الشاعر قو  شرح يف الكرب 

 

 

 [   44 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 ... أبسعد غدوا ألقاك أن أ م  ... لقيته يوما منك دبران اذا

 الثنور يف كواكنب  مخسة وهو الثراي بدبر اليي الكوكب على علم دبران قا 

 علننننم هنننني النننني النننندبران ذكننننر ان واحلاصنننن  قننننا  أن اىل سنننننامه اهنننننا يقننننا 

 والسنننعد االقبننا  ضننند هننو الننيي االدابر عنننن هبننا وكنننىن اخلمسننة بللكواكنن
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 ضنند هننو الننيي السننعد عننن هبننا وكننىن النجننوم سننعود هنني النني االسننعد وذكننر

 رجنائي أقطن  فال أكرهه شيئا يعي يوما ادابرا منك رأيت اذا واملعىن النح 

 وإقبننا  سننعد يف ألقنناك أبن ذلننك بعنند مننن خنناك حصننو  أ منن  ولكننن منننك

 جهنة يتيمم الشام من وأجلائي الشام من جاءت العروس هيه نال أي انتهى

 اهتنند  ملننا ابلنندبران اسننتد  ولننو اجلنننوب جهننة يف النننه السننعود سننعد مطلنن 

 علينه هللا صنلى الني الن السعود سعد ابسم التفا   الناظم مراد أن وحيتم 

 االسنم حسنن فنابعثوه بريدا إيل بعثتم إذا يقو  وكان الفأ  يعجبه كان  وسلم

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا  قا  كما  او الوجه حسن

 مل ... االجفننان مبلتقنى وكننان وعندت ... ابلنيي فأوفننت بزور نا وعندت ...

  وقند قالنت ... اسنتئيان منا بغنا الستور خلة ... دا وهي اال املشتاق يفجأ
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 فتحنندثت ... ينندان أراك ان عننن يل ابلصننرب ... مننا احلسننن نقنناب كشننفت

 وقلنت منه فعجبت ... العينان به كيبت  وقد صدقا ... هخلت حديثا عندي

 حندثتي النيي كاذبنة  كنت  ان ... دهاين املنام ولكن طمعا ... به فرحي من

 جحند ... االىل وشيعته صفوان بن جهم ... الفتان الكاذب إمث فعليك ...

 الداين اخلال  واصفات

 

 

 [   45 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 يف هبنا فأوفت ابلزايرة وعدت أهنا أي اخل ليياب فأوفت بزور ا وعدت قوله
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 بلينن  زائننرة هلل ذلننك قبنن  قننا  وكمننا االجفننان مبلتقننى وكننان قننا  وهلننيا املنننام

 املننرأة بننه تنتقننب ومننا العالمننة الرجنن  ابلكسننر القنناموس يف قننا  نقنناب قولننه

 حسنن يسنمى هنيا اخل حندثتي اليي كاذبة  كنت  إن قوله الغلط يف والطري 

 يف النيهي قا  ما على هو صفوان ابن جهم قوله البدي   اه عند التخل 

 اجلهمينة رأس املبتند  الضنا  السنمرقندي حمنرز ابنو صنفوان بنن جهم امليزان

 وقننا  عظيمننا شننرا زر  لكنننه شننيئا رو  علمتننه ومننا التننابعني زمننان يف هلننك

 بنن حينى حندثي قنا  جعفنر أبنو حدثي العباد أفعا  خل  رسالة يف البخاري

 جلهنم صنديقا منرو أهن  من رج  كان  قا  البلخي نعيم ااب مسعت  قا أيوب

 يومنا قنرأت الحيتمن  منا مننه احتملت فقا  جفوته مل له فقي  وجفاه قطعه مث

 سنورة قرأ مث فاحتملتها حممدا أظرف كان  ما فقا  حيى أنسيها وكيا كيا  آية
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 وجنندت لننو وهللا أمننا قننا  5 طننه اسننتو  العننر  علننى الننرمحن قننا  فلمننا طننه

 القصنن  سننورة قننرأ مث فاحتملتهننا املصنناحف مننن حلككتهننا حكهننا اىل سننبيال

 مث يتمهنا فلنم موضن  يف قصنته ذكنر هننا منا قنا  موسنى ذكنر اىل انتهنى فلما

 مسعنت قنا  جعفنر أبنو حندثي عليه فوثبت برجليه حجر من ابملصحف رمى

 رجن  فسنأله الفنزاري معاوينة بنن منروان عند يوم ذات كنا  قا  أيوب بن حيي

 فقننا  جهمنني فأنننت بننه حتنندثي مل ان قننا  بننه حينند  فلننم الر يننة حننديث نعنن

 البخناري وقنا  ربه يعرف ال يوما اربعني مكث وجهم جهمي يل تقو  مروان

 درهنم بنن اجلعند منن أيخني كنان  جهمنا أن بلغني العبناد أفعا  خل  كتاب  يف

 درهننم بننن ابجلعنند مضننح إين فقننا  خطننب العننراق أمننا القسننري خالنند وكننان

 يكلم ومل خليال إبراهيم يتخي مل هللا أن زعم النه
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 [   46 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 ابننن هللا عبنند قننا  قننا  مقاتنن  بننن حممنند عننن البخنناري ونقنن  تكليمننا موسننى

 املبارك

 ... أحياان الشرك أه  يضار  قوال ... له إن اجلهم بقو  أقو  وال ...

 وجننه علننى يومننا اربعننني الصننالة اجلهننم تننرك قننا  شننوذب بننن هللا عبنند وعننن

 أن املائنة بعند وعشنرين مثنان سننة حنواد  يف اترخينه يف الطنربي وذكر الشك

 وحاربنه امينة لبني خراسان عام  سيار بن نصر على خرج سريج بن احلار 
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 مث كاتبنه  حينئني جهم وكان والسنة ابلكتاب العم  اىل يدعو حينئي واحلار 

 االمنر أن علنى فاتفقنا هنمواجل حينان بن مقات  حبكم وتراضيا ابلصلح تراسال

 فلنم ابلعند  بيننهم حيكنم أمنا علنى خراسنان أه  يرتاضى حى شور  يكون

 مثان سنة يف احلار  قت  أن إىل احلار  حماربة على واستمر ذلك نصر يقب 

 املعركنة يف قتن  اجلهنم ان فيقنا  احلمنار منروان خالفنة يف املائنة بعد وعشرين

 االمننان جهننم فننادعى بقتلنه أحننوز بننن سنامل سننيار بننن نصنر فننأمر أسننر ومقاتن 

 فقتله أقتلك حى لشققته بطي يف كنت  لو سامل له فقا 

 سنامل قا  قا  هاشم بي موىل صاح بن حممد طري  من حام ايب ابن وأخرج

 مننن أحقننر عننندي أنننت قنناتلتي النننك اقتلننك لسننت إين جهننم اي أخننيه حننني

 قتلتنك إال أملكك ال أن عهدا هللا أعطيت بكالم تكلم مسعتك ولكي ذلك
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 احنوز ابنن سنامل بلن  الطفناوي خالد عن سليمان بن معتمر طري  ومن فقتله

 موسننى كلننم  هللا ان ينكننر صننفوان بننن جهننم أن خراسننان شننرطة علننى وكننان

 حننني احننوز بننن سننامل رأيننت قننا  معننروف بننن بكننر طرينن  ومننن فقتلننه تكليمننا

 جهم وجه فاسود جهم عن  ضرب

 سنننة يف كنان  جهنم قتن  أن لنه السننة كتناب  يف يالاللكنائ القاسنم أبنو وأسنند

 وعشنرين مثنان سننة يف كنان  أنه الطربي ذكره ما واملعتمد ومائة وثالثني اثنتني

 املائة بعد
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 كتناب  قنرأت قنا  حنبن  بنن امحند بنن صناح طرين  منن حنام أيب ابن وأخرج

 فقند بعند أما خراسان ام ع سيار بن نصر اىل امللك عبد بن هشام بن داود

 فاقتله به ظفرت فإن قا  الدهرية من جهم له يقا  رج  قبلك جنم

 قنو  شنرح يف سنيأي كمنا  اجلهنم حنا  بعنض هللا رمحنه امحند االمنام ذكنر وقد

 االبدان عن خارجة ابالرواح اجلهم يقر مل ولياك الناظم

 غنننا يف اجلهميننة كفنننرت  يقننو  مصنننعب ابننن مسعنننت احلسننن بنننن علنني وقننا 

 مالنه لرزقننا هنيا ان تعناىل هللا وقنا  تفىن اجلنة إن قوهلم هللا كتاب  من موض 

 ممنوعنة وال مقطوعنة ال   وقنا كفنر  فقند تنفد اهنا قا  فمن 54   نفاد من

 كفننار  أهنننم اجلهميننة بلغننوا وقننا  كفننر  فقنند تنقطنن  اهنننا قننا  فمننن 33 الواقعننة
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 طوال  نساءهم وأن

 وكين  وقنا  كفنار  اجلهمينة يقنو  مطي  أيب ابن سالم مسعت البايب زها وقا 

 ابننن مسعننت االسننود ابننن وقننا  كفننار  واجلهميننة املرجئةاجلهميننة هننؤالء أحنندثوا

 اسننتحللت مننا قرابنة وبينننه بينني جهمينا أن لننو سننعيد بنن ليحننى يقننو  مهندي

 شيئا مااثه من

 مننا هللا عبنند أبننو قننا  شننيطان مننائي مننن أضننر اجلهمنني هننارون بننن يزينند وقننا 

 والنصننار  اليهننود خلننف صننليت ام والرافضنني اجلهمنني خلننف صننليت أابيل

 ذابئهننم تؤكنن  وال يشننهدون وال يننناكحون وال يعننادون وال علننيهم يسننلم وال

 يل كنان  لنو داود بنن هللا عبد وقا  كافر  فقا  االمناطي مثىن عن وكي  وسئ 

 يزيند وحنير جهمينا وكنان قفناه منن لسنانه لنزعنت سبي  االمناطي املثىن على
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 علنى اسنتو  العنر  علنى النرمحن أن زعنم منن وقنا  اجلهمينة منن نهارو  بن

 عنننن ربيعنننة بنننن ضنننمرة وقنننا  جهمنني فهنننو العبننناد قلنننوب يف يقنننر منننا خننالف

 السننماء يف لقلننت هللا عننن سننئلت لننو يقننو  التيمنني سننليمان مسعننت صنندورة

 فأين قا  فإن املاء على لقلت السماء قب  عرشه فأين قا  فإن
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 وال لقولنننه وذلنننك هللا عبننند أبنننو قنننا  اعلنننم ال قلنننت املننناء قبننن  عرشنننه كنننان

 حممد وقا  بني مبا إال يعي 255 البقرة شاء مبا اال علمه من بشيء حييطون
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 مل هللا أن زعننم ومننن كننافر  فهننو عرشننه علننى لنني  هللا ان قننا  مننن يوسننف بننن

 تمسعنن فهنن  الننناس ادركننت يوسننف بننن حملمنند وقينن  كننافر  فهننو موسننى يكلننم

 هننيا يف تكلننم ومننن هبننيا تكلننم الشننيطان فقننا  خملننوق القننرآن يقننو  أحنندا

 االرض يف هللا ان اجلهمينة قنا  كمنا  نقو  ال املبارك ابن وقا  كافر  واجلهمي

 مساواتننه فننوق قننا  ربنننا نعننرف كيننف  لننه وقينن  اسننتو  العننر  علننى بنن  ههنننا

 بنن سنعيد وقنا  اآلخر فبهت منه خا  أبطنك منهم لرج  وقا  عرشه على

 والنصنار  اليهنود امجعنت قند والنصنار  اليهنود منن قنوال شنر اجلهمية عامر

 وقننا  العننر  علننى لنني  هننم وقننالوا العننر  علننى هللا ان علننى االداين وأهنن 

 يف لنني  انننه اال حينناولون مننا جربينن  بننه نننز  هللا كننالم  القننرآن زينند بننن محنناد

 إن قنالوا لنيينا منن أكفنر ولندا هلل ان قنالوا النيين ان علي وقا  إله السماء
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 علننى اشننتم  كالمهننم  فننان واصننحابه املريسنني مننن احننير وقننا  يننتكلم ال هللا

 وقننا  إهلننا السننماء يف أن يل يثبننت فلننم جهمننا اسننتاذهم كلمننت  وأان الزندقننة

 فقن  مكانه عن يزو  برب أكفر اان اجلهمي لك قا  اذا عياض بن الفضي 

 بننن احلسننن عننتمس قننا  جعفننر ابننو وحنندثي يشنناء مننا يفعنن  بننرب أ مننن اان

 لننه يقننا  الزاندقننة ر سنناء مننن رأس دخنن  قننا  مث منننهم فنننا  االشننيب موسننى

 ذلنك منن اكثنر أصنحايب فقا  اصحابك على دلي فقا  املهدي على مشعلة

 اجلهمني والقدرينة اجلهمينة القبلنة ينتحن  ممنن صنفان فقا  عليهم دلي فقا 

 قا  غال إذا دريوالق السماء اىل االشيب وأشار شيء مث لي  قا  غال اذا

 شنر الرافضنة وكين  قا  وصلبه عنقه فضرب شر وخال  خا خال  اثنان مها

 وكلنم هللا قنا  االصنناف هنيه شنر واجلهمينة منهما شر واحلرورية القدرية من
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 164 النساء تكليما موسى هللا
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  موسنى هللا كلنم  املن عبناس ابنن قنا  ابلقلنب االمينان ويقولنون يتكلم مل يقولون

 علينه هللا صنلى النني عنن وقنا  السنماء يف هللا وكان السماء من النداء كان

 ابنن وقا  القبة مث  ارضه فوق ومسواته مسواته فوق عرشه على هللا ان وسلم

 فننوق وهللا املنناء علننى العننر  قننا  العننر  علننى اسننتو  مث قولننه يف مسننعود

 إلنه السنماء يف اليي وهو قوله يف قتادة وقا  عليه انتم ما يعلم وهو العر 
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 العلنم أهن  بعض وقا  االرض يف ويعبد السماء يف يعبد قا  إله االرض ويف

 النيي واالبكم واالصم ابلصمم رهبم يف شبهوا ألهنم املشبهة هم اجلهمية إن

 تيمينة ابنن االسنالم شني  وقا  مواض  من ملتقط انتهى يبصر وال يسم  ال

 تالمنننية عننن مننأخوذ هننو إمنننا املقالننة هننيه اصنن  مث احلمويننة يف ذكننره مننا اخل

 هننيه قننا  انننه عنننه حفنن  مننن او  فننان الصننابئني وضننال  واملشننركني اليهننود

 وأظهرهنا صنفوان بنن اجلهنم عننه وأخنيها درهنم بنن اجلعند هنو املقالةاإلسالم

 مسعننان بننن أابن عننن مقالتننه أخنني اجلعنند أن وقينن  إليننه اجلهمننة مقالننة فنسننبت

 وأخنننيها اليهنننودي االعصنننم بنننن لبيننند أخنننت بنننن وتطنننال عنننن أابن واخنننيها

 هللا صنلى النني سنحر النيي السناحر اليهنودي االعصم بن لبيد عن طالوت

 فنيهم وكنان حنران أهن  منن قين  فيمنا هنيا درهنم بن اجلعد وكان وسلم عليه
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 النيين والكنعنانيني النمنرود دينن اهن  بقنااي والفالسفة الصائبة من كثا  خل 

 حننران دخنن  الفننارايب نصننر أبننو وكننيلك سننحرهم يف املتننأخرين بعننض صنننف

 ذكننره فيمننا أيضننا اجلهننم واخننيها فلسننفته متننام الصننابئني فالسننفة عننن وأخنني

 الننيين وهننم اهلننند فالسننفة بعننض عننن السننمنية انظننر ملننا وغنناه امحنند االمننام

 اليهنود اىل ترجن  جهنم أسنانيد فهنيه احلسنيات سنو  ما العلوم من جيحدون

 املشنركني منن وإما الصائبني عن إما الضالني فالسفةوال واملشركني والصابئني

 واملقصود انتهى
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 واألىل األىل وشيعته صفوان بن جهم تعاىل هللا رمحه الناظم قو  على الكالم

 جهمننا ان املعننىن الننداين اخلننال  صننفات جحنندوا الننيين مبعننىن موصننو  اسننم

 أعظنم هنو واجلهنم قنوهلم عن وتعاىل سبحانه البار ء صفات جحدوا وشيعته

 الباطنينننة قنننو  جننن  منننن قولنننه احلسننىن ولالمسننناء بننن  للصننفات نفينننا الننناس

 االمسنناء مننن ذلننك غننا وال شننيئا هللا يسننمي ال أنننه عنننه ذكننروا حننى القرامطننة

 قننو  وهننيا املمتننن  التشننبيه مننن بزعمننه ذلننك الن املخلننوق هبننا يسننمى النني

 عننده العبند الن فناعال قنادرا إال يسنميه ال أننه عنه وحكي الباطنية القرامطة

 اجملربة رأس هو كان  إذا فاع  وال بقادر لي 

 هللا رمحه الناظم قا  ...
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  ونفوا ... الرمحن من أخلوه والعر  ... العلى السموات منه عطلوا ب  ...

 لربننا ولني  قنالوا ... واحلد ن ابخلل  له وقضوا ... جالله ج  الرب كالم

 ... قندرة منن لربنا لي  وكياك ... يدان فكيف وجه وال بصر ... وال مس 

 جمننردة ذات ... سننو  بننه يقننوم وصننف وال كننال  ... وحنننان رمحننة أو وإرادة

 البهتنان لنيا فاعجنب غناه هنو ... وكالمنه نفسنه هني وحياتنه ... معان بغا

 وخليلنه ... النفسنان خليلنه يكنون أحند ... خلقنه من ماله قالوا وكياك ...

 مفتقننر فالكن  ... االو ن عابندو ينندخ  الوصنف ذا ... ويف عنندهم جاحملتنا 

 خالنند جبعنند ضننحى ذا والجنن  ... عننان ذلينن  قبضننته أسننر يف ... لياتننه اليننه

 وال كنال  ... خليلنه الي  ابراهيم قا  إذ ... القرابن ذابئح يوم ... القسري

 الدان الكليم موسى
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 ... قرابن أخي من درك هلل ... سنة حبصا ك   الضحية شكر

 كالمنه  الن املخلوقنات مجلنة منن خملنوق كالمنه  ان أي غناه هنو وكالمنه قوله

 أي اخل أحند خلقنه من ماله قالوا وكياك قوله خملوق فهو غاه كان  وما غاه

 فهنم واحلاجنة الفقنر مبعىن اخللة يثبتون وأمنا واحملبة خللة ا ينكرون اجلهمية ان

 هبننيا خليلننه فهننو هلل فقننا فكنن  أي حيننب أو حيننب سننبحانه هللا أن ينكننرون

 هللا اىل فقنننراء كلهنننم  الننناس ان أي االلنننزام هبنننيا الننناظم النننزمهم وهلنننيا املعننىن
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 فيلنزم 15 فناطر اآلينة هللا اىل الفقنراء أننتم الناس أيها اي تعاىل قا  كما  تعاىل

 واالصننام و ناال عابندو حنى هللا أخنالء اخللن  مجين  أن اجلهمينة قنو  على

 ال عنننندهم وتقننندس تعننناىل البننناري إن أي اخل بنننه يقنننوم وصنننف وال كنننال  قولنننه

 يف ال االذهنان يف يكون وامنا املطل  والوجود املطل  الوجود أبنه اال يوصف

 النننيات جمنننرد اىل ترجننن  الصنننفات ان أي نفسنننه هننني وحياتنننه قولنننه االعينننان

 اجلهمينننة وأمنننا لنننيكورا اجلهمينننة وهنننم االولنننني اجلهمينننة حنننا  فهنننيا املقدسنننة

 منناز  صناحب االنصاري امساعي  ابو االسالم شي  مساهم اليين املتأخرون

 ذم كتابننننه  يف املننننيكور االسننننالم شنننني  قننننا  فقنننند االان  اجلهميننننة السننننائرين

 االمنة هنيه علمناء منن املنربزون نظنر وملنا االشنعرية كالم  ذكر يف ابب الكالم

 رمنننوز منننن أودعتنننه ومنننا همينننةاجل كنننالم  طننناواي السننننة أهننن  منننن الفهنننم وأهننن 
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 مننننيهبهم قطننننب وأن البحنننت التعطينننن  علننننى اال مننننهم تقننننف ومل الفالسنننفة

 دوار الفلننننك أن قننننبلهم الزاندقننننة ر وس بنننه صننننرحت مننننا عقينننند م ومنتهنننى

 اسنتثنوا منا شنيء كن   ويف موضن  كن   يف تعناىل إننه قوهلم وأن خالية والسماء

 التحقي  عن بوذها االثبات من فرار حشا وال خنزير وال كلب  جوف
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 بنال إلنه قندرة بال قدير علم بال عليم بصر بال بصا مس  بال مسي  قوهلم وان

 كنان  لو فانه شيء ال قالوا مث له حياة ال قالوا مث صورة وال شخ  وال نف 
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 قنننالوا إذ القننندماء الزاندقنننة ر وس مقنننا  حنننو  حننناموا االشنننياء الشنننبه شنننيئا

 الغفلنة وأه  املسلمني ضعفى قلوب على خافوا صفة ال وال فةص ال الباري

 مننن بننه اعتصنناما كننان  وإن ابلقننرآن تعلقهننم ظنناهر كننان  إذ منننهم الفهننم وقلننن

 املسننننلمني وخياوضننننون التوحينننند يننننرون هننننم وإذ منننننهم بننننه واجتننننناان السننننيف

 علنى واندوا ضنمائرهم بسنوء وصناحوا مبعانيهم فأفصحوا الطيالسة وحيملون

 العلمناء وألسنن اخللفناء سنيوف منن اايمهنم يف لقنوا ما طو  فيا منكثه خبااي

 علمنناء مقنناالت مننن اجلهميننة تكفننا كتنناب  شننحنت فقنند النندمهاء وهجننران

 وأمجنننا  علننيهم السنننة أهننن  عامننة ودق فننيهم اخللفننناء ودأب فننيهم االسننالم

 اليلنة عليهم وطالت الوحشة عليهم ثقلت امللة من اخراجهم على املسلمني

  ويصننننبغوا علننننيهم والننننرد الوالهننننم اخلننننالف يظهننننروا ان إال يلننننةاحل واعيننننتهم
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 ليجندوا أوهلنم أسناس منن العنوام يف واجنن  لالفهام ألوح يكون صبغا كالمهم

 للغنني تننراء  خمنناري  فجنناءت الشننناعة خننزي مننن ويتخلصننوا املسننا  بننيلك

 يكسنى الفلسنفة مح فا  جيورها يف الفهم الناضر ينظر احلشااي يف ما بغا

 قنوهلم اليهنود علنى وينردون احلكمنة ألقناب ينحن  اجلهمينة وعقند لسننةا حلاء

 اليهنود منن حناال أسنوأ فيكوننون اليند وينكنرون الغن  فينكنرون مغلولة هللا يد

 العينننب وأثبتنننت الصنننفة أثبتنننت واليهنننود العينننب ونفنننى الصنننفة اثبنننت هللا ألن

 يف مقنناهلم يف النصننار  علننى ويننردون العيننب نفننوا كمننا  الصننفة نفننوا وهننؤالء

 فنال القرآن فيبطلون املخلوق غا املخلوق يف يكون ال فيقولون وأمه عيسى

 السننحارة كخنني   أخننراهم وكننالم اوالهننم كننالم  أن االلبنناب ذوي علننى خيفننى

 أ لئك على هؤالء فض  ما وانظروا االلباب أويل اي فامسعوا
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 لي  يقولون وهؤالء مكان بك  موجود هللا إن مقالتهم هللا قبح قالوا أولئك

 بننن معاويننة جلاريننة هللا عننن املبلنن  قننا  وقنند أبيننن يوصننف وال مكننان يف هننو

 وال هننو أينن يندري ال حتننت منن هنو كمننا  فنوق منن هننو وقنالوا هللا أينن احلكنم

 اجلهنة أي وأنكنروا األرض يف هنو ولي  السماء يف هو ولي  مبكان يوصف

 منرة تكلنم يقولنون وهنؤالء كالمنا  لن خ إمننا كنالم  لنه لني  أولئك وقا  واحلد

 لني  موضن  يف كالمنه  يوجند وال الكنالم ينقطن  مل تكلنم منني بنه منتكلم فهو
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 وهنننيا وورق زاج هنننيا وقنننالوا حنننروف وال صننوت هنننو لننني  قنننالوا مث بنننه هننو

 صنننوت وهننيا النقنننر بننه وأريننند النننق  بنننه قصنند إمننننا وهننيا وخشنننب صننوف

 حنى بنه جينازي تنراه أما لفظه وهيا قبيحا ومنه خسنا منه أن تر  أما القارئ

 فراغنوا خشنب منن آخر وقا  لبد من قرآن يكون أو ر وسهم من رأس قا 

 مث ذلنك بعند يتكلم وال مرة تكلم وهللا القرآن عن هبا عرب حكاية هيا فقالوا

 يصنطادون فخنوخهم منن وهنيا كنافر  فهنو خملنوق قنا  ومنن خملوق غا قالوا

 لفظتننه موجننود غننا القننرآن أن همإعتقنناد وإمنننا السنننة أهنن  عننوام قلننوب بننه

 صننفة ال قننالوا وأ لئننك مننرات بعشننر اإلان  واألشننعرية مبننرة الننيكور اجلهميننة

  وعنني احلنديث ووجنه األمنر ووجنه النهنار وجه يقا  كما  وجه يقولون وهؤالء

 كيند  ويند ينرتاءاين جندارمها يقنا  كمنا  وبصنر اجلندار كنأذن  ومسن  املتا  كعني
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 كقنوهلم  والقندمان األمنا إصنبعي بنني خراسنان هلمكقو   واألصاب  والعطية املنة

 أان أي قبضننني يف فنننالن قيننن  كمنننا  والقبضنننة قننندمي حتنننت اخلصنننومة جعلنننت

 واإلسنتواء الرضى والضحك امللك والعر  العلم الكرسي وقالوا أمره أملك

 وجنه منن وأنكنروا وجنه منن فشنبهوا متلنه واهلرولنة القبنو  والننزو  االسنتيالء

 األص  وردوا الظاهر اوتعدو  السلف وخالفوا
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 ابأللسننننة والعبننارة التفسننا بنننني يفرقننوا ومل موجننودا ينفنننوا ومل شننيئا يثبتننوا ومل
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 التنننأويالت تلنننك وا أتولنننوا وقننند وردت كمنننا  عربينننة جنرهبنننا نفسنننرها ال فقنننالوا

 ذهنااب وأعينا غينااب أبعند املسنلمني عنوام يكنون أن املخرقنة هبيه أرادوا اخلبيثة

 أن التفسنا بن  وكنيبوا مساعهنا عنند وأمش  ذكرها عند أوح  ليكونوا منها

 فأمنا املسنلمني مقنا  منن البناب هيا يف كيف  ولي  كيف  يقا  مث وجه يقا 

 قنالوا وإمنا 64 املائدة مغلولة هللا يد اليهود وقالت تعاىل هللا قا  فقد العبارة

 علينه هللا صنلى هللا رسنو  كتنبي وكنان ابلعربينة عننهم فحكاهنا ابلعربانية هم

 إلينه ويكتنب عنهنا ابأللسننة فيعرب وصفاته هللا أمساء فيها ابلعربية كتابه  وسلم

 ينندعى تعنناىل وهللا ابلعربيننة عنننه هللا رضنني  بننت بننن زينند لننه فيعننرب ابلسننراينية

 فيعنرف ويوصنف فيجنار وينشند فيلزم هبا وحيلف فيجيب أبمسائه لسان بك 

 بنه تلنزم فنال مببلن  مات ما بعد هو ما وقالوا حبية سو الر  ذات لي  قالوا مث
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 يف وال رب السنننماء يف لننني  أن أشنننياء ثالثنننة أقننناويلهم منننن فسنننقط احلجنننة

 بنننه حيكنننم عمنننار بنننن حينننى مسعنننت كمنننا  كتننناب  األرض يف وال رسنننو  الروضنننة

 حقائقهنا فنإن تصنرحيها من واستوحشوا عنها ووروا موهوها كانوا  وإن عليهم

 وعننننوام وأزواجهننننم وأمهننننا م آابءهننننم فكفننننروا التقلينننند اوأبطلننننو  هلننننم الزمننننة

 فكفننروا بننزعمهم النندين إليننه واضننطروا الكننالم يف النظننر وأوجبننوا املسننلمني

 ومسنننوا الشنننرائ  فأبطلنننت يتكنننرر ال الفنننرض مننننهم الطائفنننة وقالنننت السنننلف

 فننال وسننلم عليننه هللا صننلى الرسننو  وضننللوا القننرآن فعننابوا تشننبيها اإلثبننات

 وال حمرتمننننا للقنننرآن وال معظمنننا للشننننريعة وال ورعنننا جنننالر  منننننهم تنننر  تكننناد

 اخلشنننو  ووقنننار التعبننند وبركنننة القلنننب ورقنننة التقنننو  سنننلبوا منننوقرا للحنننديث

 هو فال أحدهم إىل فانظر الرسو  واستفضلوا
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 أسنوته يف راغنب هنو وال سننته عنن مناض  وال أخباره متتب  وال آ ره طالب

 لننه ويضننرب ابلنندين يهننزأ تننراه واحنندا حننديثا عننرف ومننا العلننم بننةمبرت يتقلننب

 بطاننة عنن هلنم تنقنر ال العلنم منن اصال السنةوخيرجهم أبه  ويتلعب األمثا 

 اهلند  هيبنة وسنلبوا اهلنزء ظلمة ألبسوا أرابتك اال عقيدة عن وال خانتك إال

 عندجب ضحى ذا وألج  قوله انتهى القلوب منهم وتشمئز األعني عنهم فتنبو

 النه عبند بنن خالند ضحى والكالم اخللة إنكار وألج  أي اخل القسري خالد
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 ... تعناىل هللا رمحنه النناظم قنا  وهليا األضحى يوم درهم بن ابجلعد القسري

 ... قرابن أخي من درك هلل ... سنة صاحب ك   الضحية شكر

 خالند الكمنا   نييب يف قنا  القناف بفنتح القسنري هللا عبند بنن خالد وهو

 بنن للوليند مكنة أمنا القسنري البجلني عنامر بنن كرز  بن يزيد بن هللا عبد بن

 امللننك عبنند بننن هلشننام العننراقني وأمننا امللننك عبنند بننن وسننليمان امللننك عبنند

 قت  مث بواسط اليماين البجلي القسري هللا عبد بن خالد كان  البخاري وقا 

 قند املننرب علنى يقنو  هللا عبد بن خالد الرقيسمعت املليح أبو وقا  ابلكوفة

 عبند وقنا  معاهند وال مسنلم فيهنا يظلنم مل ألنف ألفنا ا هي فيئكم من اجتم 

 األصنمعي ثننا منصنور بنن حممند بنن النرمحن عبند ثننا زيد بن أمحد بن الرمحن

 األصنمعي يقنو  هللا عبند بنن خالند مسعنت قنا  ننوح بنن هللا عبند حندثنا قنا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

139 

139 

  ألعشني إين يقنو  هللا دعبن بنن خالند مسعنت قا  نوح بن هللا عبد حدثنا قا 

 علننى أعننرايب دخنن  األصننمعي وقننا  ألفننا وثالثننني سننتة وسننويقا متننرا ليلننة كنن 

 إال أنشننندمها ولسننت بيتننني فيننك أنشنندت قنند إين فقننا  هللا عبنند بننن خالنند

  حننى نعننم لزمننت ... يقننو  فأنشننأ قنن  خالنند لننه فقننا  وخننادم آالف بعشننرة

 نعم سو  شيئا األشياء من مسعت ... تكن مل كأنك
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 ... واالمم الدهر سالف يف هبا مسعت ... تكن مل كأنك  حى ال وأنكرت
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 أعننرايب عليننه ودخنن  قننا  فحملهننا وخننادم آالف عشننرة غننالم اي خالنند فقننا 

 ... حلاجنة أزرك مل إين أخالند ... يقنو  وأنشنأ شنعرا فيك قلت قد إين فقا 

 ... حننناجي األجنننر احلمننندو إن أخالننند ... جنننواد وأننننت عننناف أنننني سنننو 

 ... عماد وأنت أيي فأيهما

 مائننة األمننا هللا أصننلح إيل املسننألة جعلننت قنند قننا  أعننرايب اي سنن  لننه فقننا 

 نعننم قننا  األمننا هللا أصننلح أفأحطننك قننا  ايأعننرايب أكثننرت قننا  درهننم ألننف

 يننك أمنر أي مننن أدري ان ايأعنرايب خالنند لنه فقننا  ألفنا سننبعني حططتنك قنا 

 تسنتحقه ومنا قندرك علنى سنألتك يل املسألة جعلت ملا إنك له فقا  أعجب

 فقنا  أسنتاهله ومنا قندري علنى حططتنك أحطك أن سألتي فلما نفسك يف

 خليفنة قنا  إلينه فندفعها ألنف مائنة غنالم اي تغلبني ال أعرايب اي وهللا خالد له
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 خمتصنرا انتهنى سننة سنتني حننو ابنن وهنو ومائنة وعشنرين ست سنة خالد قت 

 اجلهم ترمجة تقدمت وقد

 إليننه ينسننب كننان  الننيي وهننو القننرآن خبلنن  قننا  درهننم ابننن فهننو اجلعنند وأمننا

 وسنننكن مننروان بنني مننوايل منننن إنننه ويقننا  حننران منننن أصننله اجلعنندي مننروان

 دمش 

 بينان وأخنيها مسعنان بنن بينان عنن بدعتنه أخني وقند عساكر ابن احلاف  قا 

 أعصنننم ابنننن لبيننند عنننن ابنتنننه وزوج أعصنننم بنننن لبيننند أخنننت بنننن طنننالوت عنننن

 الرتمنيي وقين  اجلرينري صنفوان بنن اجلهنم اجلعند عن وأخي هللا لعنه الساحر

 حننى ويتنناظران مسنجده يف سنليمان بنن مقاتنن  من  يصنلي وكنان بنبل  وأقنام

 مبرو وقي  أبصبهان قت  مث ترمي إىل نفي
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 بشنر وأخني ااخن املسنلمني عنن وجنزاه هللا رمحنه أحنور بن مسلم انئبها وقتله

 أقننام فإنننه اجلعنند وأمننا بشننر عننن د اد أيب بننن أمحنند وأخنني اجلهننم عننن املرسنني

 فسنكن مننهم فهنرب أمينة بننو فتطلبه القرآن خبل  القو  أظهر حى بدمش 

 بنن خالند قتلنه مث القنو  هنيا عننه فتقلند صنفوان بنن اجلهنم هبنا فلقيه الكوفة

 خلنن  كتنناب  يف بخنناريال رو  وقنند ابلكوفننة األضننحى يننوم القسننري هللا عبنند

 كتنب  يف صننف ممنن واحند وغنا السننة كتاب  يف حام أيب وابن العباد أفعا 
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 هللا عبنند بننن خالنند ان أمحنند بننن هللا وعبنند عاصننم أيب وابننن كننالطرباين  السنننة

 الننه تقبنن  ضننحوا الننناس أيهننا فقننا  أضننحى عينند يف الننناس خطننب القسننري

 خليال إبراهيم يتخي مل هللا أن زعم أنه درهم بن ابجلعد مضح فإين ضحاايكم

 مث كبنناا  علننوا درهننم بننن اجلعنند يقننو  عمننا هللا تعنناىل تكليمننا موسننى يكلننم ومل

 منن درهنم بنن اجلعد كان  األئمة من واحد غا قا  املنرب أص  يف فيحبه نز 

 نسننبة اجلعنندي مننروان لننه يقننا  وهلننيا احلمننار مننروان مننؤدب وهننو الشننام أهنن 

 بنن وهنب إىل ينرتدد كان  أنه وذكر التاري  يف عساكر ابن احلاف  وذكره إليه

 يسأ  وكان للعق  أمج  إنه ويقو  يغتس  وهب إىل راح كلما  كان  وأنه منبه

 أنقنن  جعنند اي ويلننك يومننا وهننب لننه فقننا  وجنن  عننز هللا ماهيننة عننن وهبننا

 قلنننا مننا ينندا لننه أن كتابننه  يف هللا خيننربان مل لننو اهلننالكني مننن ألظنننك إين املسننألة
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 عنندهم والعبد ... تعاىل هللا رمحه الناظم قا  ذلك قلنا ما اعين له وأن ذلك

 انئنم حتنرك أو رينح وهبنوب ... الرجفنان كتحنرك  فعلنه بن  ... بفاعن  فلي 

 حر أفعاله ... من مالي  على يصليه وهللا ... للميالن األشجار وحترك ...

 اآلن احلميم
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 عنندهم والظلنم ... اإلحسنان ذو هللا تعناىل فينه ... أفعالنه علنى يعاقبنه لكن

 منا التنزينه ذلنك مدحا ويكون ... السلطان ذو عنه ينزه أىن ... لياته احملا 
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 ... األذهان ليي مبعقو  هيا ...

 قنا  ولنيلك أفعالنه علنى جمبنور هنو بن  بفاعن  لني  اجلهمية عند والعبد أي

 النريح هبنوب عنند نندع األشنجار حتنرك أو الرجفنان كتحنرك  فعلنه بن  النناظم

 يف الواحننند اجلسنننم وجعننن  الضننندين بنننني كننناجلم   وذلنننك لياتنننه احملنننا  وقولننه

 وذلننك يننؤمن ال أنننه تعنناىل هللا علننم مننن كإميننان  فهننو لغنناه احملننا  وأمننا مكننانني

 كنن   مننن واالسننالم اإلميننان بطلننب الرسنن  وبعننث الكتننب أنننز  تعنناىل هللا ألن

 حنديث القدسني احلنديث يفو  ينؤمن ال بعضهم أن وعلم ذلك وكلفهم واحد

 عن يروي فيما وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  عن مسلم صحيح يف ذر أيب

 إحندامها مسنألتان وفينه اخل نفسني علنى الظلم حرمت إين عبادي اي قا  ربه

 ومنننا لقولنننه نفسنننه عنننن ونفننناه نفسنننه علنننى تعننناىل هللا حرمنننه النننيي الظلنننم يف
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 أان ومنا وقولنه 49 الكهنف احندا ربنك يظلنم وال وقوله 101 هود ظلمناهم

 فنننان 40 النسننناء ذرة مثقنننا  يظلنننم ال هللا إن وقولنننه 29 ق للعبيننند بظنننالم

 متباعنندين طننرفني بننني فيننه صنناروا تنازعننا الظلننم هننيا معننىن يف تنننازعوا الننناس

 للشنر  وجمامعتنه البحث بسبب وذلك أوساطها االمور وخيار بينهما ووسط

 النني هننى وهلنيا االمنم عامنة  ضنال أوجنب اتم علم بغا ذلك يف اخلوض اذ

 ابلقننندر املكنننيبون فنننيهب فينننه التنننناز  عنننن أصنننحابه وسنننلم علينننه هللا صنننلى

 يكنون أبن أمنر منا إال يكنون أن يرد ومل العباد أفعا  خيل  مل هللا أبن القائلون

 مننن العبنناد أفعننا  مننن سننيكون مبننا وكتابننة هللا علننم بتقنندم املكننيبون وغال ننم

 نظا هو منه الظلم أن إىل وغاهم املعتزلة
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 عبنناده أبفعننا  ابالفعننا  ومثلننوه وشننبهوه لننبعض بعضننهم أآلدميننني مننن الظلننم

 بنن  االعلننى املثنن  لننه جيعلننوا ومل االمثننا  هلل وضننربوا االفعننا  ممثلننة كننانوا  حننى

 العبناد علنى بقياسنه وحينرم العبناد علنى جينب أننه رأوا منا وحرمنوا عليه أوجبوا

 جبمين  يعننه ومل العبند أمر إذا هيا عن وقالوا ابلرأي االص  يف حكم ثباتوإ

 أن علنى يقندر ال أننه فنالتزموا لنه ظاملنا كنان  االعاننة وجنوه منن علينه يقدر ما

 أمنر إذا هنيا عنن وقنالوا مهتنداي يضن  أن يقندر ال إننه قالوا كما  ضاال يهدي
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 أمثا  إىل ظاملا كان  املأمور فع  على إبعانته أحدمها وخ  واحد أبمر اثنني

 ظلمنا لنه تركنه جعلنوا واإلحسنان الفضن  ابب منن هني الني األمور من ذلك

  وان يقنم مل ومنن ذلنك اسنتحقاق سبب به قام ملن التعييب أن ظنوا وكيلك

 املوضن  وهيا خاصة أو عامة أخر  حلكمة خلقه قد االستحقاق ذلك كان

 الكننالم أهنن  مننن أخننرون هننؤالء فعننارض أفهننام فيننه وضننلت أقنندام فيننه زلننت

 االمور من هو ب  وجودها ميكن حقيقة منه للظلم لي  فقالوا للقدر املثبتني

 ابختيناره لنه اترك إننه يقنا  أن وال مقندورا يكنون أن جينوز فنال لنيا ا املمتنعة

 يف الواحنند اجلسننم وجعن  الضنندين بنني اجلمنن  ابب مننن هنو مننا وإن ومشنيئته

 يف وجنننوده قننندر فمهمنننا وإال مياقننند واحملننند  حمننند  القننندمي وقلنننب مكنننانني

 يفعلننه مل أو فعلننه سننواء بظلننم فلنني  قننادر وهللا ممكنننا وجننوده وكننان الننيهب
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 وأهنن  الفقهنناء مننن االثبننات أهنن  مننن الطوائننف هننيه عننن القننو  هننيا وتلقنني

 بظنناهر تعلقننوا ورمبننا وغنناهم وأمحنند والشننافعي مالننك أصننحاب مننن احلننديث

  بعقلني أحندا انظنرت منا قنا  أننه يةمعاو  بن إايس عن روينا كما  مأثورة أقوا 

 تتصنرف أو لنك لني  منا أتخني أن قنالوا الظلنم منا هلنم قلت القدرية إال كله

 التصنننرفات أن ليبننني إايس مننا وهنننيا شننيء كنن   فللننه قلنننت لننك لنني  فيمننا

 أه  بني النزا  وهيا حدهم مبوجب ظلما يكون فال ملكه يف الواقعة

 

 

 [   60 صفحة - 1 جزء]  
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 فهنو هللا فعلنه منا كن   ان علنى ابلقندر االمينان من  متفقنون فناهنم فيه االثبات

 مسننعود بننن هللا عبنند عننن أمحنند االمننام رواه الننيي الكننرب حننديث ويف عنند 

 حنزن وال هنم قنط عبند أصناب منا وسنلم علينه هللا صنلى هللا رسنو  قا  قا 

 يف مننناض بيننندك انصنننيي أمتنننك وابنننن عبننندك وابنننن عبننندك إين اللهنننم فقنننا 

 أو نفسننك بننه مسيننت لننك هننو اسننم بكنن  اسننألك ا كقضنن يف عنند  حكمننك

 الغيننب علنم يف بنه اسنتأثرت أو خلقنك مننن أحندا علمتنه أو كتابنك  يف انزلتنه

 وذهناب حنزين وجنالء صدري ونور قلي ربي  العظيم القرآن جتع  أن عندك

 رسننو  اي قنالوا فرحنا مكاننه وأبدلنه ومهننه غمنه هللا أذهنب إال إال ومهني غمني

 كنن   ان بننني فقنند يننتعلمهن أن مسعهننن ملننن ينبغنني بلننى ا قنن نننتعلمهن أفننال هللا

 عند  مننه نقمنة وكن  فضن  مننه نعمنة كن   يقنا  وهلنيا عند  عبنده يف قضائه
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 فأسننألك لننك واحلجننة بعنندلك وعصننيتك لننك واملنننة بفضننلك أطعتننك ويقننا 

 مننن املننناظرة وهننيه يل غفننرت مننا اال حجنني وانقطننا  علنني حجتننك بوجننوب

 هللا انشندتك غنيالن له قا  حني لغيالن رمحنال عبد بن ربيعة قا  كما  إايس

 فكأمنننا قهننرا يعصننى هللا أتننر  هللا انشنندتك فقننا  يعصننى أن حيننب هللا أتننر 

 فيننه يتننأتى ال وقنند إمجننا  فيننه لفنن  يعصننى ان جيننب قولننه فننان حجننرا ألقمننه

 فقننا  ابلواضننحات فيننؤتى اخلصننم لنندد مننن خوفننا اجملمننالت تفسننا املننناظرة

 هنو وملنن القدرينة الزم هنو النيي ابلعجنز له إلزام اهي فان قهرا يعصى أفرتاه

 اجلنواب هنيا أن رأ  إايس فكنيلك وغناهم الفالسفة الدهرية من منهم شر

 يطننننو  الننننيي التفصنننني  يف معهننننم ينننندخ  ومل هلننننم خاصننننم حلنننندهم املطنننناب 

 ظلمنا خيناف فنال منؤمن وهنو الصاحلات من يعم  ومن تعاىل فقوله وابجلملى
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 يظلنننم أن خيننناف ال السنننلف منننن التفسنننا  أهننن قنننا  112 طنننه هضنننما وال

 يكنون أن جيوز وال حسناته من فينق  يهضم وال غاه سيئات عليه فيحم 

 هنو منا خيناف وال التقدير فيكون عليه مقدور غا ممتن  شيء هو الظلم هيا

 خارج لياته ممتن 

 

 

 [   61 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 تقنوال حنى ممكنا وجوده يكن مل إذا هيا مث  فان واملقدورات املمكنات عن

 أن عننن فضننال وجننوده يعقنن  فكيننف املثنن  خللنن  أراده ولننو مقنندور غننا إنننه
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 منن علنم وقند هنيا خنوف نفي يف فائدة أي مث خوفه ينفى حى خوفه يتصور

 حسننناته علننى جيننز  احملسننن العامنن  هننيا أن بيننان املقصننود أن الكننالم سنياق

 أهننن  ذكنننره كمنننا  جلنننزاءاب يتعلننن  املنفننني الظلنننم ان فعلنننم هضنننم وال ظلنننم بنننال

 بعمله اال جيزيه ال هللا وأن التفسا

 مننه جينوز ومنا منه يصلح ما ابعتبار هللا افعا  يف هلم الناس ان الثانية املسألة

 القدريننة طنرف الواحند فننالطرف ووسنط طرفنان اقنوا  ثالثننة مننه جينوز ال ومنا

 حنى لنه ائزاجلن أننه بعقنوهلم ظننوا منا إال يفعن  ال أن علينه حجروا اليين وهم

 وحرمنوا كثناة  امنورا بعقوهلم عليه فأوجبوا والتجويز التعدي  شريعة له وضعوا

 يقولننه ال هننيا فننإن وانه لننه آمننر العقنن  أن مبعننىن ال كثنناة  أمننورا بعقننوهلم عليننه

 أدخلنوا ولكنن وحترميهنا وجوهبنا ابلعقن  علنم االفعنا  تلك ان مبعىن ب  عاق 
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 والطنرف ذلنك وتوابن  ابلقندر ييبهمتكن علنى بننوه منا املنكنرات من ذلك يف

 منن فعن  عنن هللا يننزه ال قنالوا النيين وهم عليهم الرد يف الغالة طرف الثاين

 يفعلنننه ال أننننه خنننربه جهنننة منننن اال مننننه جعننن  امتننننا  وجنننه يعلنننم وال االفعنننا 

 علنى كتنب  أننه منن أخنرب منا حقيقنة منعنوا وهنؤالء يفعله ال أنه لعلمه املطاب 

 يؤمنننون الننيين جنناءك وإذا تعنناىل قننا  الظلننم نفسننه علننى وحننرم الرمحننة نفسننه

 ويف 54 االنعننام الرمحننة نفسننه علننى ربكننم كتننب  علننيكم سننالم فقنن  آبايتنننا

 ملننا هللا إن قننا  وسننلم عليننه هللا صننلى الننني عننن هريننرة أيب عننن الصننحيحني

 رمحني إن العنر  فوق عنده موضو  فهو كتااب  نفسه على كتب  اخلل  قضى

 وجننه يبننني ال للعلننم املطنناب  اجملننرد اخلننرب أن هننؤالء ميعلنن مل أو عضنني تغلننب

 هنيا يفعن  ال واننه هنيا يفعن  أبننه فعلمنه املعلنوم يطناب  الفع  إذ وتركه فعله
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 ألنه تعارض فيه لي 

 

 

 [   62 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 كنان  منن كنائن  عنن أخرب لو كما  نفسه على هيا وحرم نفسه على هيا كتب

 علنى ممندوحا حممنودا لكوننه بيان هيا يف يكن مل كيا  يفع  أوال كيا  يفع  أنه

 هنيا منن واملنان  هلنيا املقتضني قينام يبنني منا ذلك يف وال هيا وترك هيا فع 

 الفعن  اىل يندعو منا بينان فينه لني  عنه املخرب عن كاشف  املصفى اخلرب فإن

 الظلنم نفسنه علنى وحنرم الرمحنة نفسنه علنى كتنب  قولنه خبنالف الرتك اىل وال
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 بنني وهنيا الفعن  منن داعينة نفسنه علنى وكتابتنه الفعن  منن منان  التحرمي فان

 كمننا  التقنندير كتابننة  وهننو يفعنن  أنننه كتابتننه  جمننرد بننيلك املننراد لنني  اذ واضننح

 واالرض السنموات خيلن  أن قبن  اخلالئن  مقنادير قندر انه الصحيح يف ثبت

 ولنو الرمحنة نفسنه علنى كتنب  قنا  فاننه املناء علنى وعرشنه سنة الف خبمسني

 نفسنه علنى كتنب  كمنا  الغضنب نفسه على كتب  قد لكان التقدير تابةك  أريد

 كن   نفسنه علنى حنرم قند ولكان سيكون عما اخلرب جمرد املراد كان  إذ الرمحة

 هنو ما وبني سبحانه فعله بني ففرق الظلم حرم كما  االحسان من يفعله مل ما

 اىل ابلنسننبة كننان  وان منننه ظلننم هننو مننا خملوقننه يف ولنني  لننه خملننوق مفعننو 

 ألينه ابلنسنبة هني االنسنان أفعنا  أن كمنا  ظلنم هنو االنسنان هنو اليي فاعله

 ابلنسننبة ولنني  مبشننيئته خالقهننا تعنناىل وهللا وصننوما وصننالة وزان سننرقة تكننون
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 أن كمننا  الفعنن  هننيا بننه قننام الننيي للفاعنن  هنني االحكننام هننيه إذ كننيلك  أليننه

 خلقهننا الننيي للخننال  ال بننه قامننت الننيي للموصننوف صننفات هنني الصننفات

 يف ذلنننك جننناء كمنننا  وصننننعته صنننان  كننن   خنننال  تعننناىل وهللا صنننفات جعلهننناو 

 وصفته موصوف ك   خال  وهو احلديث

 لعنندم والننروائح والطعننوم كنناأللوان  لننه صننفات ليسننت املخلوقننات صننفات مث

 لننه أفعنا  وال لننه حركنات ليسنت املخلوقننات حركنات وكنيلك بننه ذلنك قينام

 كثننناة  شننبه تنننزو  الفننرق وهبنننيا خلقهننا هنننو مفعننوالت لكوهننننا االعتبننار هبننيا

 وهو والثناء احلمد عليه يستح  نفسه على كتبه  اليي واالمر
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 [   63 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 الننيي االمننر وكننيلك نقصننا تركننه لكننان تركننه لننو الننيي هننيا تننرك عننن مقندس

 فعلننه عننن مقنندس وهننو تركننه علننى والثننناء احلمنند يسننتح  نفسننه علننى حرمننه

 العلننم أوتننوا الننيين عننند احلمنند وهلل بننني وهننيا نقصننا الوجننب كننان  لننو الننيي

 علنننى شننبهوا القدريننة ولكنننن املننؤمنني عمننوم يف مسنننتقر أيضننا وهننو واالميننان

  النيي كنالكالم  الباطن  الكنالم منن بننو  قنابلهم منن فقنابلهم بشبههم الناس

 علنى االتفاق حص  قد قالوا املعتزله أن وذلك ييمونه واالئمة السلف كان

 كمنا  الظلنم فعن  منن والظنامل والسننة الكتاب ليهع د  كما  بظامل لي  هللا أن
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 هننيا مسننمى مننن الننناس عننند املعننروف هننو هننيا العنند  فعنن  مننن العنناد  أن

 الظلننم هنني النني العبنناد الفعننا  خالقننا هللا كننان  ولننو قننالوا وعقننال مسعننا االسننم

 الظنامل بن  الظلنم فعن  منن الظنامل لني  قنالوا أبن هنؤالء فعارضهم ظاملا لكان

 عنننه منهيننا وكننان الظلننم اكتسننب مننن الظننامل بعضننهم وقننا  مالظلنن بننه قننام مننن

 مننن قننا  مننن ومنننهم عنننه منهيننا أو عليننه حمرمننا فعنن  مننن الظننامل بعضننهم وقنا 

 جينب النيي غناه علينه واحملنرم لنه يكنون أن يعننون وهؤالء لنفسه الظلم فع 

 أن كامتنننا   لياتننه عننندهم ممتنعننا منننه الظلننم تصننور كننان  هلننيا و طاعتننه عليننه

 منن تعناىل الرب إىل يعود أن الطائفتني عند وميتن  ومساو له آمر قهفو  يكون

 مننن العنناد  أن يف أولئننك ينننازعوا أن ميكنننهم مل وهننؤالء لنفسننه حكننم أفعالننه

 عناديننة منازعننة الننناس بعننض انزعهننم وإن هلننم ذلننك سننلموا بنن  العنند  فعنن 
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 يعرفنننه النننيي والعننناد  الظنننامل هلنننم يقنننا  ان املعتزلنننة تلبننني  يكشنننف والنننيي

 النناس يعنرف وال أيضنا بنه قنائم فنيلك والعند  للظلم فاعال كان  وإن الناس

 إال ظاملنا يعرفنون ال بن  ظاملا به صار اليي الفع  به يقم ومل ظاملا يسمى من

 ولنه بغناه متعلقنا فعلنه كنان  وإن ظاملنا صنار وبنه فعلنه اليي الفع  به قام من

 ذلننك بننه قننام قنند نيكننو  أبن إال الظننامل يعرفننون ال لكننن عنننه منفصنن  مفعننو 

 فكونكم
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 فهنيا غناه يف فعله من بيلك وعنيتم الظلم فع  من أنه الظامل حد يف أخيم

 حيننث املننتكلم مسننمى يف فعلننتم كمننا  واللغننة والعقنن  للشننر  وإفسنناد تلبنني 

 منفصننال كالمننا  أحنند  مننن فجعلننتم غنناه يف ولننو الكننالم فعنن  مننن هننو قلننتم

 البهتان أعظم من وهيا أصال كالم  هو به يقم مل وان متكلما اهبغ قائما عنه

 الكنالم منن أحدثنه منا يكنون أن السنلف ألنزمهم وهلنيا والسفسنطة والقرمطنة

 بني حينئي يفرق وال احليواانت يف خلقه ما أيضا وكيلك كالمه  اجلمادات يف

 نطن  تقن  ومل شيء ك   أنط  اليي هللا أنطقنا اجللود قالت وإمنا وأنط  نط 

 وغناه اهلنامشي داود بنن كسنليمان  السنلف منن قنا  منن قا  وهليا بيلك هللا

 أان قننا  حننني فرعننون يف خلنن  الننيي الكننالم يكننون هننيا علننى إنننه معننناه مننا

 قالننت حننى الشننجرة يف خلقننه الننيي كننالكالم  24 النازعننات االعلننى ربكننم
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  الشنجرة تكنون أن وإمنا حمقنا فرعنون يكنون أن فإمنا أان إال إلنه ال هللا أان إني

 وينشدون اجلهمية من االحتادية تنحو املعىن هيا واىل كفرعون

 ... ونظامه نثره علينا سواء ... كالمه  الوجود يف كالم  وك  ...

 فلنني  عننندهم والعبنند تعنناىل هللا رمحننه الننناظم قننو  علننى الكننالم واملقصننود

 قولننه لننىع الكننالم يف تعنناىل هللا حبننو  بسننط زايدة املقننام هلننيا وسننيأي بفاعنن 

 اخل بفاع  لي  هللا أبن وقضى

 فص 

 واالتقان لالمر غاية هي ... حكمة من ماله قالوا وكياك ...
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 ومننا هننيا ... رجحننان بننال مثنن  علنى مننثال ... رجحننت قنند مشننيئة غننا مث منا

 كنان  غناا منيكان وكالمه ... قوالن فعله أو ذاته ب  ... وصفه املشيئة تلك

 خالقهنم ... أبننه العبناد وإقنرار قنالوا ... االكنوان مجلنة منن لنه لوقا ...  م

 متاثن  عنند كاملشنط  ... واحد شيء االميان يف والناس ... االميان منتهى هو

 االو ن عابنندي مننن والهننم ... ومننن وشننيعته جهنن  أاب فاسننأ  ... االسنننان

 ... بانالصننل مقبنن  املسننيح عبنند ... مشننرك أقلننف وكنن  اليهننود وسنن  ...

 أاب واسنأ  ... الطوفنان أمنة ننوح أعداء ... قبلهم س  ب  وعاد مثود واسأ 
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 شننرار واسننأ  ... نكننران ذا أصننبحت أم خننالق ... ا  اتعننرف اللعننني اجلننن

 كنن   إمننام كننياك  واسننأ  ... الننيكران انكحننو هننم لوطيننة ... أمننة أعنني اخللنن 

 للخننال  رمنكنن فننيهم كننان  هنن  ... هننارون منن  قننارون منن  فرعننون ... معطنن 

 هننم ... كننافر  مننن فننيهم مننا فليبشننروا ... كننوان  اال مكننون العظننيم ... الننرب

 ... االميان كاملو  جهم عند

 االمنر يف حكمنة ال أننه فعنندهم تعناىل خلقنه يف احلكمة نفت اجلهمية ان أي

 وأمنننر املخلوقنننات خلننن  بننن  املشنننيئة مبجنننرد الرتجنننيح اال مث منننا بننن  والنهننني

 من مجهور قو  وهيا االرادة وصرف املشيئة حملض ابملأمورات
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 قننو  وهنو وغناهم والفقننه الكنالم أهن  منن السنننة اىل وينتسنب القندر يثبنت

 منن الفقنه يف القيناس نفناة منن كثنا  قو  وهو وأصحابه االشعري احلسن ايب

 وأمثاله حزم كابن  الظاهرية

 قننوالن واحكامننه تعنناىل هللا أفعننا  تعلينن  يف السنننة ألهنن  االسننالم شنني  قننا 

 او بنه تقنوم ال النرب عن منفصلة هي وه  واحلكمة التعلي  على واالكثرون

 احلكنم يتسلسن  وهن  قنوالن أيضنا فينه هلنم املنفصن  احلكنم ثبوت م  قائمة

 احننتج قننا  أقننوا  فيننه املاضنني دون املسننتقب  يف يتسلسنن  او يتسلسنن  أوال
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 إسنرائي  بني علنى كتبننا  ذلنك أجن  منن تعناىل بقولنه والعلنة للحكمنة املثبتون

  الني القبلنة جعلننا ومنا وقولنه 7 احلشنر دولنة يكنون كنيال  وقولنه 143 البقرة

 شننننر  حكننننيم تعنننناىل والنننننه ونظائرهننننا 143 البقننننرة لنننننعلم اال عليهننننا كنننننت

 للعننناملني محنننة ر إال أرسنننلناك ومنننا تعننناىل لقولنننه ومصنننلحة حلكمنننة االحكنننام

 واملصنناح احلكننم علننى االفعننا  شننتما ا علننى واقنن  واالمجننا  107 االنبينناء

 أطنا  وقند حبكمته يريد ما فيفع  املعتزلة عند ووجواب السنة أه  عند جوازا

 وغامهنا السنعادة دار ومفتناح السنائرين مناز  شرح كتابه  يف هللا رمحه الناظم

 اجرتحنوا النيين حسنب أم تعناىل قولنه السنعادة دار مفتناح يف بنه احتج فمما

 وممننا م حمينناهم سننواء الصنناحلات وعملننوا آمنننوا كالننيين  هننمجنعل أن السنيئات

 عنننه هللا يتننزه بشنيء حكننم هنيا أن علنى فند  21 اجلاثيننة حيكمنون منا سناء
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 أن جنوز منن علنى تعناىل إنكناره هنيا ومنن يكون ال أنه كونه  جهة من فأنكره

 هنننيا وان يعنناقبهم وال يثيننبهم وال ينهنناهم وال أيمنننرهم ال سنند  عبنناده يننرتك

 االنسنان احيسنب تعناىل فقنا  حلكمتنه ملنافاته عنه متعا  وهللا ابط  احلسبان

 ان
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 إنكنار سند  ينرتك أننه زعنم منن علنى سبحانه فأنكر 36 القيامة سد  يرتك

 ذلنك ينسنب أن يلين  ال واننه واسنتهجانه ذلنك اسنتقباح العقن  يف جع  من
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 إليننا وأنكم عبثا خلقناكم أمنا حسبتمأف تعاىل قوله ومثله احلاكمني أحكم اىل

 املؤمننون الكنرمي العنر  رب هنو اال ألنه ال احلن  امللنك هللا فتعاىل ترجعون ال

 فننال عنننه متعننا  وأنننه احلسننبان هننيا عننن وابعنندها سننبحانه نفسننه فنننزه 115

 كمننا  ابلعقنن  املعنناد اثبننات علننى ينند  وهننيا احلكمننة ومنافاتننه لقبحننه بننه يلينن 

 أزيند يف العبنارة ووسن  القنو  بسنط هللا رمحنه اننه مث سنم ابل اثباتنه على يد 

 امجننن  قنننا  االسنننالم لشننني  النبوينننة السننننة منهننناج ويف كنننراري   عشنننرة منننن

 ذلنك تفسا يف تنازعوا ولكن ابحلكمة موصوف تعاىل هللا أن على املسلمون

 الوجننه علننى وإقاعهننا العبنناد أبفعننا  علمننه إىل ترجنن  احلكمننة طائفننة فقالننت

 أهننن  منننن اجلمهنننور وقنننا  والقننندرة واالرادة العلنننم إال يثبتنننوا ومل أراده النننيي

 املشنيئة مطلن  ليسنت واحلكمنة وأمنره خلقنه يف حكنيم هو ب  وغاهم السنة
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 اىل تنقسنننم االرادة أن ومعلنننوم حكيمنننا مريننند كننن   لكنننان كنننيلك  كنننان  لنننو اذ

 العواقنننب منننن وأمنننره خلقنننه يف منننا تتضنننمن تتضنننمن بننن  وميمومنننة حممنننودة

 املعتزلنة قنو  هو لي  احلكمة هيه ابثبات والقو  احملبوبة ايتوالغا احملمودة

 أهن  منن املسلمني طوائف مجاها قو  هو ب  فقط الشيعة من وافقهم ومن

 متفقنون الفقهناء فأئمنة وغناهم والكنالم والتصنوف واحلديث والفقه التفسا

 طائفنة ذلنك يف تنناز  امننا الشنرعية احكامنه يف واملصناح احلكمة إثبات على

 واملصناح واحلكنم املنناف  منن خلقنه يف منا وكنيلك نفاته وغا القدر نفاة من

 كاالشنعري  وموافقينه صفوان بن كجهم  االو  القو  واصحاب معلوم لعباده

 يقولنون وغناهم وأمحد والشافعي مالك اصحاب من الفقهاء من وافقه ومن

 امنننا لعاقبنننةا الم اال فينننه لننني  بننن  هللا أفعنننا  تعليننن  يف الم القنننرآن يف لننني 
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 فيقولون اجلمهور
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 احلسننن وابننو يعلننى ابننو والقاضنني واحكامننه هللا أفعننا  يف داخلننة التعلينن  الم

 فهنم ابألو  يقولنون قند كنانوا  وإن امحند اصنحاب منن وحنومهنا الزعفراين ابن

 أصننحاب الفقهنناء مننن امثنناهلم وكننيلك موضنن  غننا يف أيضننا ابلثنناين يقولننون

 ابننو والقاضنني املواضنن  بعننض يف عقينن  ابننن وامننا وغامهننا والشننافعي مالننك

 يف واحلكمننة ابلتعلينن  فيصننرحون اخلطنناب وابننو يعلنني ايب القاضنني ابننن حننازم
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 السننة أهن  منن هنم واحلنفينة النظنر اهن  من ذلك قا  ملن موافقة هللا أفعا 

 هنم اهلموامثن والكرامينة واملصناح ابلتعلين  يقولنون ومجهنورهم ابلقندر القائلني

 وعمنر بكنر أليب املفضنلني اخللفناء خلالفنة واملثبتنني ابلقندر القنائلني منن أيضا

 مالنننك أصنننحاب منننن وكثنننا واحلكمنننة ابلتعليننن  يقولنننون ايضنننا وهنننم وعثمننان

  العقلينني والتقبنيح وابلتحسنني ب  واحلكمة ابلتعلي  يقولون وأمحد والشافعي

 الشننافعي أصننحاب مننن وغنناهم هريننرة أيب ابننن علنني وأيب القفننا  بكننر كننأيب

 قولننه كالمننه  انتهننى أمحنند اصننحاب مننن اخلطنناب وأيب التميمنني احلسننن وأيب

 فهنننو هللا غنننا كنننان  ومنننا عنننندهم غننناه هللا كنننالم  إن أي اخل كنننان  مننني وكالمنننه

 وال ابتننداء اجلسننم ذلننك حنننو االجسننام بعننض يف هللا خلقننه عنننه ابئننن خملننوق

 تعنناىل هللا رمحننه الننناظم حقنن  وقنند قننو  ارادة وال بنن  كننالم  ابهلل عننندهم يقننوم
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 منن املؤلف اللف  الفوائد بدائ  كتابه  يف فقا  وااليهام اللب  يزي  مبا ذلك

 لنه يوضن  ان فاسنتح  متحصنلى متمينزة حقيقنة لنه منثال والندا  واليناء الزاء

 املؤلنف فناللف  اآلذان مسنمو  اللسان يف موجود شيء النه عليه يد  لف 

 والينناء الننزاي مننن املؤلننف اللفنن  عننن بننارةع واملننيم والسننني الوصنن  مهننزة مننن

 الشننخ  عننن عبننارة والنندا  والينناء الننزاء مننن املؤلننف واللفنن  مننثال والنندا 

 هنو علينه الندا  واللفن  واملعنىن املسنمى وهنو واالذهنان االعينان يف املوجود

 والسنني اهلمنزة لف  كان  حيث من مسمى صار قد ايضا اللف  وهيا االسم

 لي  الوض  أص  يف االسم أن لك ابن فقد عنه عبارة وامليم
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 حليتننه تقنو  كمننا  االسنم هبننيا الشنخ  هنيا مسيننت تقنو  وهلننيا املسنمى هنو

 بنيلك صنرح وقند املسمى غا االسم فكيلك احمللى غا فاحللية احللية هبيه

 الناظم قا  احتادمها ميهبه أن وادعى هيا غا إليه نسب من وأخطأ سيبويه

 وال مسمى أج  ويقولون املسمى هو االسم ان عريب وال قط حنوي قا  اوم

 هنيا اسنم أحند يقنو  وال كنيا  االسنم هنيا مسمى ويقولون اسم أج  يقولون

 صننلى هللا رسنو  وقنا  هللا مبسنمى يقولننون وال هللا بسنم ويقولنون كنيا  االسنم

 سنعونوت تسنعة يقنا  أن يصنح وال امسنا وتسنعني تسعة هلل إن وسلم عليه هللا
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 فبقني واملسنمى االسنم بنني الفنرق ظهنر واذا وقا  جدا كثاة  ونظائره مسمى

 والتسننمية واملسننمى االسننم ابحتنناد قننا  مننن هبننا اغننرت النني وهنني التسننمية هنننا

 عنن عبنارة التحلينة أن كمنا  للمسنمى االسنم ووضنعه املسنمى فع  عن عبارة

 ومسنننمى اسنننم حقنننائ  ثنننال  فهننننا احمللنننى علنننى احللينننة ووضنننعه احمللننني فعننن 

 جعننن  إىل سنننبي  وال وتعلنننيم ومعلنننم وعالمنننة وحتلينننة وحملنننى كحلينننة  وتسنننمية

 هنو االسنم جع  فاذا حقائقها لتباين واحد معىن على مرتادفني منها اللفظني

 قا  من شبهة ما قي  فان والبد الثالثة احلقائ  هيه من واحد بط  املسمى

 سواه وما اخلال  وحده وه تعاىل هللا أن منها أشياء شبهته فاجلواب ابحتادمها

 الن صننفة وال االز  يف اسننم لننه يكننون ال أن للننزم خملوقننة كانننت  فلننو خملننوق

 ابحتادمهننا القننو  اىل االثبننات متكلمنني قنناد مننا أعظننم وهننيا صننفات أمسنناءه
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 إطنالق منن البناب هنيا يف الغلنط منشأ أن الشبهة هيه كشف  عن واجلواب

 تلنك بتفصني  اال الننزا  نفصن ي فنال وابطن  حن  ملعنيني حمتملة جمملة ألفاظ

 موصننوفا يننزا  وال يننز  مل تعنناىل هللا أن ريننب وال عليهننا ألفاظننه وتنزينن  املعنناين

 واحند إله وهو وأمسائه بصفاته يز  فلم منها أمسا ه املشتقة الكما  بصفات

 العلى والصفات احلسىن االمساء له
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 إله أهنا الصفة على يطل  ال كان  وان امسه مسمى يف داخلة وأمسا ه وصفاته
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 وبننالء االلننه نفنن  هنني وليسننت غنناه وأمسننا ه صننفاته فليسننت ويننرزق خيلنن 

 النننيات لتلننك املغنناير أحننندمها معنيننان هبننا ينننراد فاهنننا الغننا لفظنننه مننن القننوم

 اال يكننون فننال االعتبننار هبننيا حمضننة مغننايرة هللا غنناير مننا وكنن  ابهلل املسننمات

 هللا علننم قينن  فنناذا عنهننا جننردت اذا للننيات الصننفة مغننايرة بننه ويننراد خملوقننا

 املعننىن كننان  والكنالم العلننم عننن اجملنردة الننيات غننا أننه مبعننىن غنناه هللا وكنالم

 حلقيقتننة مغنناير والكننالم العلننم ارينندان فنناذا ابطنن  االطننالق ولكننن صننحيحا

 اهن  أجناب وهبنيا ومعنىن لفظنا ابطنال كنان  غناه عنن هبنا امتناز الني املختصة

 امسنه مسنمى يف داخن  تعاىل كالمه  وقالوا القرآن خبل  القائلني املعتزلة سنةال

 صنفة الصنفات تلنك ومنن الكما  بصفات املوصوفة لليات اسم تعاىل فاهلل

 كنان  وإذا خملوقنة غنا وبصنره ومسنمعه وحياتنه وقدرتنه علمنه أن كمنا  الكالم
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 كنان  اذافن احلسنىن المسائنه متضنمن فهنو صنفاته منن صنفة وهو كالمه  القرآن

 تضننمنه مننا بعننض ان يقننا  فكيننف هللا غننا انننه يقننا  وال خملننوق غننا القننرآن

 واحنسنننم هللا حبمننند احلننن  حصنننح  فقننند غننناه وهننني خملوقنننة أمسنننا ه وهنننو

 خملننوق غننا وكالمنه كالمننه  منن القننرآن يف النني احلسنىن امسنناءه وإن االشنكا 

 الننيين ةاملعتزلن ملنيهب خمنالف املنيهب وهنيا هنو هنو وال غناه هنو يقنا  وال

 نفن  امسنه يقو  ممن عليهم رد من ومليهب خملوقة وهي غاه أمسا ه يقولون

 القائلني حجج ذكر مث الصواب ويتبني الشبهة تزو  وابلتفصي  غاه ال ذاته

 وهللا تعنناىل هللا رمحننه وأطنناب وأطننا  عنهننا وأجنناب املسننمى هننو االسننم أبن

 ملننيهب بيننان هننيا مينناناال منتهننى هننو خالقهننم أبنننه العبنناد وإقننرار قولننه أعلننم

 والتصندي  املعرفنة هنو االمينان ان منيهبهم أن وذلك االميان يف واتباعه جهم
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 ليسننت عننندهم واالعمننار واالقننوا  العننامل خننال  وأبنننه تعنناىل ابهلل االقننرار أي

 املشننهور يف االشننعر احلسننن ايب والشنني  الصنناحلي مننيهب وهننيا االميننان مننن

 قوليه من

 

 

  [  71 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 الناس أصدق اميان ب  يتفاض  ال االميان وأن سواء الناس اميان أن وعندهم

 الناظم قا  وهليا وأفجرهم افسقهم كإميان  وأبرهم

 ... االسنان متاث  عند كاملشط  ... واحد شيء االميان يف والناس ...
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 وعناد ومثود اليهود واسأ  وشيعته جه  ااب فاسأ  االلزام سبي  على قا  مث

 هننؤالء مجينن  إن أي وهامننان وقننارون وفرعننون لننو  وقننوم وابلنني  نننوح وقننوم

 زعمنت كمنا  التصندي  هنو االمينان كنان  فناذا وتعناىل سنبحانه ابخلال  معرتفون

 ألهننننم اجلهمينننة منننيهب علنننى كنننافر  فنننيهم لننني  أن هنننؤالء فليبشنننر اجلهمينننة

 أعلم وهللا سبحانه ابهلل مصدقون

 مث ... إمكننان بننال ممتننن  لفعنن وا ... معطننال كننان  هللا أبن وقضننى ... فصنن 

 سنبحانه حالنه ب  ... ابلداين قام أمر غا من ... له مقدورا وصار استحا 

 ... سيان وبعده احلدو  قب  ... ذاته يف

 وأصننله القضنناء ذكننر احلننديث يف تكننرر قنند النهايننة يف قننا  اخل وقضننى قولننه

 وقضاء وفص  حكم إذا قاض فهو قضاء يقضي قضى يقا  والقط  الفص 
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 االزهننري وقننا  اخللنن  مبعننىن فيكننون منننه والفننرا  وامضنناءه احكامننه الشننيء

 منننا وكننن  وامتامنننه الشنننيء انقطنننا  اىل مرجعهنننا وجنننوه علنننى اللغنننة يف القضننناء

 امضنني او أنفنني أو أعلننم أو أوجننب أو أدي أو حننتم أو أم أو علمننه أحكننم

 االحاديث يف كلها  الوجوه هيه جاءت وقد قا 

 

 

  [  72 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 ينفنننك ال متالزمنننان أمنننران والقننندر فالقضننناء ابلقننندر املقنننرون القضننناء ومننننه

 مبنزلننة واآلخننر القنندر وهننو األسنناس مبنزلننة أحنندمها ألن اآلخننر عننن أحنندمها
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 انتهنى ونقضه البناء هدم رام فقد بينهما الفص  رام فمن القضاء وهو البناء

 ال ذلنك عنن هللا تعناىل األز  يف معطنال كنان  هللا أبن وحكنم جهم وقضى أي

 بندوام القنو  منن فنرار وذلنك سنبحانه بنه قام أمر غا من فع  مث شيئا يفع 

 قنا  فنقنو  تعناىل هللا حبنو  املسنألة هنيه علنى الكنالم ولنبسنط الرب فاعلية

 منن املتكلمني أن أعلم القرآن يف املصرية املسألة يف تيمية ابن اإلسالم شي 

 الصنان  وإثبنات العنامل حندو  إثبات يف سلكوا تبعهم ومن واملعتزلة اجلهمية

 ميكننن ال أنننه وزعمننوا وأوجبوهننا العقنن  يف مضننطربة الشننر  يف مبتدعننة طريقننة

 كثنا  فغلط جمملة نتائج هلا مقدمات فيها الطري  وتلك هبا إال الصان  معرفة

 بننه جنناءت مننا يفهمنوا فلننم العقنن  ومقتضننى الشنار  مقصننود يف سننالكيها منن

 ال قننالوا أهنننم وذلننك العقليننة النندالئ  اقتضننته مننا واحيننرر  ومل النبويننة النصننو 
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 العنامل حندو  إثبنات ميكنن وال العامل حدو  ابثبات إال الصان  معرفة ميكن

 حبندو  اإلسنتدال  هنو ذلك إىل والطري  قالوا األجسام حدو  إبثبات اال

 ابحلركننة احننتج مننن فمنننهم األعننراض بننه قامننت مننا حنندو  علننى األعننراض

 االجتمنننا  عنننندهم هننني الننني ابالكنننوان احنننتج منننن ومننننهم فقنننط والسنننكون

 الندلي  وبني مطلقنا ابإلعنراض احتج من ومنهم والسكون واحلركة واإلفرتاق

 فقنا  هلنا أو  ال حنواد  المتنا  حاد  فهو احلواد  عن خيلو ماال علىأن

 بطرينن  العننامل حنندو  أثبتننتم أنننتم وغنناهم امللنن  أهنن  مننن هلننم املعارضننون هلننم

 م  إال يتم ال العامل وحدو 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

183 

183 

 [   73 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 علنننى يننند  ال العنننامل حننندو  علنننى دلنننيال جعلتمنننوه فمنننا أثبتمنننوه منننا نقنننيض

 للمنندلو  مسننتلزما يكننون أن بنند ال والنندلي  حدوثننه يسننتلزم وال بنن  حدوثننه

 العنننامل حلننندو  منننناف هنننو بننن  املننندلو  حتقننن  الننندلي  حتقننن  منننن يلنننزم حبينننث

 مننن شننيء حدوثننه امتنننا  بنن  العننامل  حنندو  امتنننا  يقتضنني وهننو لننه مننناقض

 نقنيض علنى إال يند  مل صنح لنو وأننه نفسنه يف بطالننه يقتضي وهيا األشياء

 حننندو  يعلننم يعلنننم عاقنن  كننن   فننإن عاقنن  كننن   يقولننه منننا ونقننيض املطلننوب

 مبنىن أن وذلك بيلك يق  مل أو األفالك بقدم قي  سواء اجلملة يف احلواد 
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 اإلرادة منرجح بنال اآلخنر علنى ورينهمقد أحند ينرجح القنادر أن علنى دليلكم

 مننراد علنى مننرادا تنرجح السنواء علننى املنرادات مجين  إىل نسننبتها الني األزلينة

 ال واحنندة نسننبة املرحجننات مجينن  إىل نسننبته الننيي املننرجح غننا مننرجح بننال

 أو مننرجح بننال عدمننه علننى املمكننن وجننود تننرجيح أن املعلننوم ومننن تتفاضنن 

 بديهننة يف ابطنن  ذلننك يقتضنني سننبب بننال اآلخننر علننى املتمنناثلني أحنند تنرجيح

 ثبنوت علنى بنه يسنتد  النيي الندلي  لبطن  صحيح ذلك إن قي  ولو العق 

 حمند  منن له بد ال احملد  أن على الدلي  مبىن فإن العامل وحدو  الصان 

 أن بند وال منرحج منن له بد ال العدم على احلدو  ترجيح أن يستلزم وذلك

 جعلنه النيي احملند  وجنود يستلزم ما منه حد  قد مرجح للمحد  يكون

 للوجنود حمنتمال كنان  ممكننا جنائزا وجنوده كان  وجوده يلزم مل إذا وإال موجودا
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 مننا وكنن  لننه حمنند  مننرجح مننن لننه بنند ال العنندم علننى الوجننود فرتجننيح والعنندم

 ال كنان  هللا شاء فما حيص  مل حدوثه يستلزم ما له حيص  مل إن حدوثه أمكن

 عندم م  وجوده ميتن  ب  يكن مل يشأ مل وما هللا مبشيئة وجوده وجب و حمالة

 احلننندو  واجننب احلنندو  الزم كننان  حدوثننه هللا شنناء فمننا تعنناىل هللا مشننيئة

 واجننب العندم الزم احلندو  ممتنن  كنان  حدوثننه يشنأ مل ومنا بنفسنه ال مبشنيئته

 يوجد ال ألنه العدم

 

 

 [   74 صفحة - 1 جزء]  

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

186 

186 

 العنننامل بقننندم القنننائلني الدهرينننة الفالسنننفة إن مث حلدوثنننه املسنننتلزمة هللا مبشنننيئة

 احلندو  عندم يقتضني بن  احلدو  على يد  ال الدلي  من ذكرمتوه ما قالوا

 العنامل فيكنون ابطن  الفع  عن معطلة تز  مل ذات عن احلواد  حدو  ألن

 يف وجندت إن فاعال كونه  يف املعتربة األمور مجي  أبن ذلك عن وعربوا قدميا

 فنإذا وحينئني التنام املقتضني ختلنف لنزم وإال األز  يف عن الف وجود لزم األز 

 فوجودهننا األز  يف توجنند مل وإن مننرجح بننال الرتجننيح لننزم ذلننك بعنند وجنندت

 حمننند  بننال احلنندو  لننزم وإال حنناد  أمننرا فيقتضنني حنناد  أمننر ذلننك بعنند

 غناه يف كنالقو   احلناد  هنيا يف القنو  فإن احلواد  تسلس  فيلزم وحينئي

 إمننا أمننرين بننني فننأنتم قننالوا املتكلمننون وموافقننوهم املعتزلننة ينكننره ممننا وهننيا

 ممتنن  وكالمهنا منرجح بنال الرتجنيح إثبنات وإمنا احلنواد  يف التسلسن  إثبات
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 ومننن احلجنة هنيه علنى بنناء القنندمي العنامل أن الفالسنفة هنؤالء زعنم مث عنندكم

 العنننامل حننندو  منننن الرسنننو  أثبتنننه منننا أثبنننت واألئمنننة السنننلف سنننبي  سنننلك

 املعتزلننة مننن املتكلمننني خطننأ وبننني النقننيض حيتمنن  ال الننيي العقلنني ابلنندلي 

 والعقنن  للشننر  خمالفننة بدعنة اببتنندا  واألئمننة السنلف خننالفوا الننيين وحننوهم

 أعظنم والشر  للعق  وخمالفتهم العامل بقدم القائلني الفالسفة ضال  أن وبني

 الطرين  إىل حيتناج ال العنامل حندو  علنى االسنتدال  وبيان أولئك ضال  من

 صحيحة أخر  بطري  حدوثه إثبات ميكن ب  املتكلمون أولئك سلكها الي

 هللا سنو  منا كن   أن بنيلك وثبنت صنحيح نقن  وال صنريح عق  يعارضها ال

 غنا أو نفسنا أو عقنال أو جسنما مسني سنواء يكن مل أن بعد كان  حمد  فإنه

 إال حجنتهم يف يكنن مل ملنا وأتبناعهم املعتزلنة منن املتكلمنني أولئنك فنإن ذلنك
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  املتنننأخرين منننن وفقهنننم ومنننن الفالسنننفة قالنننت العنننامل أجسنننام حننندو  إثبنننات

 نفي على دليال تقيموا مل أنكم وغاهم واآلمدي والرازي كالشهرستاين

 

 

 [   75 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 حندو  يقتضني ال العنامل أجسنام حندو  فإثبنات وحينئني األجسام سو  ما

 وهلننيا ذلننك تثبتننوا مل وأنننتم جسننم سننواه امنن كنن   أن تبينننوا مل إن هللا سننو  مننا

 وأمنا حمدثنه العنامل أجسنام أن إىل وافقنه ومنن كناألرموي  املتنأخرين بعنض صار

 حقيقنننة كننان  وإن بقنندومها قننالوا أو حنندوثها عننن فتوقفننوا والنفننوس العقننو 
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 لننبعض حنندو  بسننبب لألجسننام حمنند  وإنننه هلننا ابلننيات موجننب إنننه قننوهلم

 حلنننندو  سننننببا ذلننننك فيصننننا للنفننننوس حتنننند  النننني واإلرادات التصننننورات

 معلننوم أيضننا فهننو الشننر  يف الننبطالن معلننوم أنننه كمننا  القننو  وهننيا األجسننام

  أن على الدا  الدلي  فنقو  تعاىل هللا شاء إن سنبينه كما  العق  يف البطالن

  ابلننيات موجبنا كننان  فنإذا وأيضننا وهنيا هننيا يتنناو  حمنند  هللا سنو  مننا كن 

 بعنده ومنا قبلنه منا دون الوقنت بنيلك ملالعنا أجسنام حندو  إختصنا  كان

 وقنت دون بوقنت خينت  منا عننه يصدر ال بياته واملوجب خمص  إىل يفتقر

 النفنوس وألن عننه العنامل حندو  وجلناز بياتنه موجبا يكن مل ذلك جاز او إذ

 فيمتننن  الفلننك جبسننم قننائم عننرض مجهننورهم عننند هنني الفالسننفة يثبتهننا النني

 لكنهنا بنفسنه قنائم جنوهر أهننا وطائفنة ناسني ابنن وعنند الفلك بدون وجودها

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

190 

190 

 هلننا تعلنن  وال وجنندت فلننو وحينئنني والتصننريف التنندبا تعلنن  ابجلسننم متعلقننة

 لوجنود مسنتلزم الننف  وجنود أن فعلنم عقنال كاننت  ب  نفسا تكن مل ابجلسم

 ابطنال القنو  هنيا كان  األجسام دون أزلية النف  إن هؤالء قا  فإذا اجلسم

 وإمننا هنؤالء كنان  قبن  منن العقالء من قائ  به يعرف مل أنه م  العق  بصريح

 األجسنننام حنندو  علننى املتكلمنننني دلينن  صننحة ظننننهم هننيا إىل هننؤالء اجلننأ

 املوجننب وإثبننات األجسنام غننا ممكنن موجننود بوجننود الفالسنفة قننو  وصنحة

 أهننم من  هنيا لنزم وهلؤالء هلؤالء الفاسد األص  على قوهلم بنوا فلما ابليات

 ال حنواد  إبطنا  علنى املتكلمني عمدة فإن هيين بني اجلم  يف متناقضون

 لوازم من املؤثرية أن على الفالسفة وعمدة هلا   أو
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 [   76 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 لننزم تتننناهى ال وإرادات تصننورات هلننا نفنن  بقنندم قننالوا فننإذا بنفسننه الواجننب

 4 عليننه بنننوا الننيي املتكلمننني قننو  أصنن  فبطنن  تتننناهى ال حننواد  جننواز

 فعلننم عقلينة حجنة بنال للمتكلمنني منوافقتهم حينئني فكنان األجسنام حندو 

 منن أفضن  كنانوا  وأمثالنه اخلطيب بن هللا عبد وأبو املتناقضني بني مجعوا أهنم

 القنننو  هننيا يقولننوا فلننم وهننيا هننيا بننني اجلمنن  ميكننن ال أنننه وعرفننوا هننؤالء

 يف ولهأص ييكرون كانوا  وإن واألئمة السلف ميهب إىل يهتدوا ومل املتناقض
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 بنيات يقنوم ملنا تفطننوا فلنو يلتزموهننا العقالء مجهور أن ويثبتون أخر مواض 

 الكمنا  بصنفات اتصنافه ودوام وقدرتنه مبشيئته املتعل  وفعاله كالمه  من هللا

 هبنا يعلنم الي العقلية الطرق بعض على ننبه وحنن احملاورات هيه من خلصوا

 هللا سنو  شنيء فيهنا كنان  لنو يقنا  أن وهني تعناىل هللا سنو  منا كن   حندو 

 لنه ثبنت سنواء ملعلوهلا مستلزمة بيا ا موجبة اتمة علة عن صادرا لكان قدمي

 بنفسنه يوجند ال النيي املمكنن األزيل القندمي فنإن يثبنت مل أو واختيار مشيئه

 كمنا  وهنيا ثبوته يستلزم اتم مقتضى االز  يف له يكن مل ان وجوده يتصور ال

 القندمي إن أحند يقنو  فنال العقنالء بنني فينه نزا  فال العق  بضرورة معلوم أنه

 اتمنة غنا علنة عنن صنادر اننه يقنو  وال أثنره يلزمنه ال منؤثر عن صادر االزيل

 موجبنننه يقارننننه ال بياتننه موجنننب عننن صنننادر إننننه يقننو  وال ملعلوهلنننا مسننتلزمة
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 مفعولننه يتننأخر أن ميكننن ابالختيننار فاعنن  عننن صننادر إنننه يقننو  وال ومقتضنناه

 أزليننا قندميا االزيل القنندمي ذلنك يكنون ان أمكننن مفعولنه أتخننر نأمكن إذا فإننه

 لنه مسنتلزم اتم مقنتض بدون االزيل املمكن ثبوت فإن االز  يف ثبوته فيكون

 ال املمكنننات مننن شننيئا أن العقنن  بصننريح علننم قنند إذ العقنن  بضننرورة ممتننن 

 منننن هنننيا يف انز  ومنننن لثبوتنننه املسنننتلزم التنننام املقتضنننى حيصننن  حنننى يكنننون

 اىل ينتهي ال انه وقا  وغاهم تزلةاملع
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 أن يف ينناز  مل فإننه ابلعندم مننه أوىل ابلوجنوب العق  يكون ب  الوجوب حد

 ال ممننا هننيا بنن  لننه مقنناران أزليننا املعننني مقنندوره يكننون ان ميتننن  املختننار القننادر

 للنزم أزلينا هللا سنو  مما شيء كان  لو أنه فتبني غاهم وال هؤالء ال فيه يناز 

 موجبننا أو اتمننة علننة مسنني سننواء االز  يف لننه مسننتلزم اتم مننؤثر لننه يكننون ان

  وإذا له مقاران أزليا يكون املعني مراده وأن ابالرادة فاع  أنه قدر أو ابليات

 االزلينننة التامنننة العلنننة الن ممتنننن  أزلينننة اتمنننة علنننة ثبنننوت فنقنننو  كنننيلك  كنننان

 تكنن مل عنها ختلف إن فانه معلوهلا من شيء عنها يتخلف ال معلوهلا تستلزم

 وأن بياتنننه موجبنننا يكنننون أن الواحننند الشنننيء يف فيمتنننن  ملعلوهلنننا اتمنننة علنننة

 أن البند لشنيء ابليات املوجب فان موجبه من شيء او موجبه عنه يتخلف

 معلوهلنا يقارهننا الني هني التامة والعلة لياته مقاران مجيعه املوجب ذلك يكون
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 تكننن مل معلوهلنا منن شننيء عنهنا أتخنر فلننو معلوهلنا منن شننيء عنهنا يتنأخر وال

 يف اتمنننة علنننة لننني  أن يسنننلمون الفالسنننفة منننن املتنننأخرون كنننيلك  اتمنننة علنننة

 بنننني مجننن  ذلنننك فنننان شنننيء بعننند شنننيء حتننند  الننني احلنننواد  جلميننن  االز 

 وان أزيل غننا عنننه حنناد  المنر أزليننة اتمننة علنة يكننون أن ميتننن  إذ النقيضنني

 أبزيل لنني  حنناد  المننر االز  يف بياتننه موجبننا يكننون أن ميتننن  قلننت شننئت

 كانننت  إن الواسننطة تلننك فننان واسننطة بغننا أو بواسننطة لننه اجيابننه كننان  سننواء

 يف كنننالقو   فيهنننا القنننو  كنننان  حادثنننة كاننننت  وان أزلينننا هلنننا النننالزم كنننان  أزلينننة

 فاملقدمننة العقنن  بصننريح ايضننا معلننوم سننلموه الننيي وهننيا بتوسننطها احلنناد 

 عننندهم كنناالفالك  قنندمي هننو ملننا اتمننة علننة انننه يقولننون نلكنن مسننلمة برهانيننة

  قندمي إننه يقنا  منا كن   أن وذلك ابط  أيضا وهيا للحواد  اتمة علة ولي 
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 إننه الفلنك يف يقولنون كمنا  للحواد  مقاران يكون أن جيب أن إما كاالفالك

 مقناران يكنون أن جينب ال أننه وإمنا متحركنا ينز  مل وإننه حلركنة ا لنزوم لنه جيب

 احلواد  من لشيء
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 للحنواد  اتمنة علنة وكوننه للحنواد  اتمة علة يكون ان لزم االو  كان  فان

 عنن صدوره امتن  له الزمة هي ب  منها خي  ومل احلواد  قارنته ما الن حما 

 هنو النيي بياتنه فاملوجنب حمنا  النالزم بندون امللنزوم ووجنود بندوهنا املوجب
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 االز  يف اتمنة وعلنة للوازمنه موجبنة اتمة علة يكون ان جيب للفلك اتمة علة

 ال للحواد  أزلية اتمة علة تكون ان جيوز ال االزلية التامة العلة لكن حبركته

 يف ومقتضنناها موجبهننا هننو الننيي معلوهلننا وجننود جيننب النننه غاهننا وال احلركننة

 الني ةواحلركن ومعلوهلنا ومقتضناها موجبهنا من شيء عنها يتأخر ال وان االز 

  لني  شنيء بعند شنيئا حتد  الي احلواد  من وغاها هي فشيئا شيئا توجد

 يكننون أن فيمتننن  آبخننر مسننبوق حنناد  منهنا كنن   بنن  قنندميا منهننا واحنند كن 

 احلنواد  منن حناد  يكون أن المتنا  االزلية التامة للعلة معلوال منها شيء

 سنننننتلزمامل وجنننننود وميتنننننن  االز  يف احلنننننواد  جممنننننو  وجنننننود وميتنننننن  قننننندميا

 احلننواد  جممننو  منن  أو احلننواد  احلننواد  مننن حنناد  منن  إال للحننواد 

 احلنواد  يسنتلزم منا أو احلنواد  من لشيء يكون ان ميتن  كالمها  كان  واذا
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 عنن ملزوما نا منن أو منهنا شنيء أو احلنواد  صندور فنامتن  قدمينة اتمة علة

 علنة عنن اصنادر  احلنواد  عن خيلو ال شيء يكون أن فامتن  قدمية اتمة علة

 قدميننة أزليننة اتمننة علننة للحننواد  املقننارن الفلننك يكننون أن فننامتن  أزليننة اتمننة

 كننان  إذا أال قنندميا يكننن مل فننإذا قدميننة اتمننة علننة عننن لصنندر قنندميا كننان  ولننو

 قدمننه أن كمننا  ممتننن  لننه التننام املقتضننى فثبننوت االز  يف  بتننا التننام املقتضننى

 هلننا مسننتلزم وال للحننواد  نمقننار  غننا شننيء املمتننن  إن قينن  إن وأمننا ممتننن 

 أن إمننا ذلننك فيقننا  االو  املعلننو  هنني سنناكنة إعيننان القنندمي يقننا  ان مثنن 

 جينوز ال أن وإما ذلك غا أو عنه او فيه إما االحوا  من حا  حدو  جيوز

 علة عن احلاد  ذلك حدو  امتن  له االحوا  من حا  حدو  جاز فإن
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 بنني علينه ومتفن  معلنوم هنو وكمنا تقندم كمنا  ابلنيات املوجب هوو  أزلية اتمة

 حدوثنه يف فنالقو  هللا سنو  كنان  ان واحملند  حمند  منن لنه بند فنال العقالء

 يف كننالقو   يكننن مل ان بعنند لننه األحنندا  ذلننك حنندو  يف أو حمنند  كننان  إن

 ابلنيات موجبنا يكنون أن امتنن  تعناىل هللا هو كان  وان احلاد  ذلك حدو 

 العلننة ثبننوت فننامتن  بننني كمننا  حلنناد  ابلننيات موجبننا يكننون ال لقنندميا اذ لننه

 قنندم امتننن  اتمننة علنة يكننون فننال ابلننيات موجبنا الصننان  يكننن مل وإذا القدمينة
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 جيننوز ال إنننه قينن  وإن اتمننة علننة عننن إال قنندمي يكننون ال ألنننه العننامل مننن شننيء

 منننن أحنندا بنننه يقنن  مل أننننه منن  فهنننيا لننالو  معلنننوال قنندميا فنننرض ملننا حنندو 

 لوجوه ابط  فهو العقالء

 العقننالء ابتفنناق واالضننافات النسننب لننه حينند  الوجننود واجننب ان أحنندمها

 أوىل الغا ذلك فحدو 

 احلنننواد  وهنننيه والسنننفلي العلنننوي العنننامل يف مشنننهودة احلنننواد  ان الثننناين

 الوسنائط فتلنك بوسط كانت  فان واسطة بغا او بواسطة اما هللا عن صادرة

 كنان  سنواء للقندمي االحنوا  حندو  فلنزم تكنن مل ان بعند أمنور عنهنا حدثت

 لنني  شننيء هننو القنندمي قينن  وان للصننان  الوسننائط هننو كننان  او الصننان  هننو

 فإننه االحنوا  حلندو  قنابال ذلنك يكون أن البد قي  آخر شيء يف بواسطة
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 العقننالء واتفنناق ابلضننرورة وجنن  عننز هلل واالضننافات النسننب حنندو  ميكننن

 كمنا  االحنوا  لنه حتد  أن أمكن هلا قابال انك  واذا أوىل لغاه ذلك فإمكان

 امنننا عننننه احلنننواد  حننندو  ميتنننن  ال هللا فنننان املمكننننات منننن لغننناه حتننند 

 الصننان  عننن ذلننك وصنندور قننابال ذلننك كننان  فننإذا واسننطة بغننا او بواسننطة

 يف فنالقو  وحينئني يكنن مل ان بعند فيه أو عنه احلواد  حدو  أمكن ممكن

 التامنة العلنة منن حمنا  وذلك عنه حيد  ام سائر حدو  يف كالقو   حدوثها

 كون  أن الباهر الربهان هبيا تبني فقد ملعلوهلا املستلزمة
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 وغنناه الفلننك بننني ذلننك يف فننرق ال حمننا  العننامل مننن لشننيء اتمننة علننة االو 

 للحنواد  مسنتلزما قندر وسنواء جسنم غنا او جسنما الغا ذلك قدر سواء

 وامثاهلمنننا سنننينا وابنننن كالفنننارايب  الدهرينننة الفالسنننفة يقنننو  كمنننا  عننننه أو فينننه

 بننه القائمننة للحننواد  مسننتلزم الفلننك يقولننون فننإهنم اليننوانن مننن وسننلفهما

 مقننارن منهننا وكنن  عنهننا حتنند  النني للحننواد  مسننتلزمة والنفننوس والعقننو 

 بياتنه للموجنب معلنوال مجيعنه ذلنك كنون  م  عليها تقدمه جيوز ال للحواد 

 مسنتلزم او حناد  االز  يف عننه يصدر أن ميتن  بياته املوجب أن تبني فاذا

 يف اتمة علة كونه  بط  ومى االز  يف اتمة علة العامل صان  كون  بط  حلاد 

 مننا كنن   أن تبننني فبهننيا بعينننه قنندمي شننيء سننواه فيمننا يكننون أن امتننن  االز 
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 قي  وأ احلواد  دوام جبواز قي  سواء يكن مل أن بعد كائن  حمد  هللا سو 

 عنن خيلنو ال منا كن   حندو  لنزم احلنواد  دوام جبنواز قي  وإن ذلك ابمتنا 

 يكننن مل أن بعنند حنناد  منهننا فكنن  احلننواد  دوام جبننواز قينن  وإن احلننواد 

 ابلعندم مسنبوقا يكنن مل أن بعد حلاد  مستلزم العامل من وك  ابلعدم مسبوقا

 علننة نعهصننا يكننون أن امتننن  للحننواد  مسننتلزم وهننو مصنننوعا كننان  مننا وكنن 

 قندمي هنو منا العنامل منن يكنون ان امتنن  ذلنك امتن  فاذا له موجبة قدمية اتمة

 مننن تقنندم مننا لننديك واتضننح املقننام هبننيا خننربا أحطننت وإذا اعلننم وهللا بعينننه

 جبنواز القنو  وهني املسنألة هنيه يف الفالسنفة أئمنة بعنض كنالم  فنامس  الكالم

 التهافننت  افنت كتناب  يف رشند ابننن الوليند أبنو قنا  املننؤثر عنن االثنر تراخني

 قنندم يف الفالسننفة حجننة حاكيننا الغننزايل حامنند أيب االمننام قننو  حكننى مننا بعنند

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

204 

204 

 القندمي فرضنا لو ألان مطل  قدمي من حاد  صدور يستح  قوهلم قا  العامل

 منرجح للوجنود يكنن مل ألننه يصندر مل فامننا صندر مث مثال العامل منه يصدر ومل

 رفاص امكاان عنه ممكن العامل وجود ب 
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 بقني منرجح يتجندد مل فنإن يتجندد أوال منرجح يتجندد أن خين  مل حند  فنإذا

 انتقنن  مننرجح جتنندد وان ذلننك قبنن  كننان  كمننا  الصننرف االمكننان علننى العننامل

 اىل االمننر ميننر أن فإمننا قبنن  يننرجح ومل اآلن رجننح مل املننرجح ذلننك اىل الكننالم
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 االعنرتاض حامند أبنو قنا  مرجحنا يز  مل حمرج اىل االمر ينتهي او هناية غا

 ابرادة حند  العنامل إن يقو  من على تنكرون مل يقا  أن أحدمها وجهني من

 الغاينة إىل عدمه يستمر وأن فيه وجد اليي الوقت يف وجوده اقتضت قدمية

 مل قبنن  الوجننود وأن بنندأ حيننث مننن الوجننود يبتنند ء وأن عليهننا يسننتمر النني

 ابالرادة مننراد فيننه حنند  الننيي وقتننه يف وأنننه كلننيل حينند  فلننم مننرادا يكننن

 قلننت رشنند ابننن قنا  لننه احملينن  ومنا االعتقنناد هلننيا املنان  فمننا فحنند  القدمينة

 فعننن  تراخننني جبنننواز يقنننو  أن ميكننننه مل ملنننا أننننه وذلنننك سفسنننطائي قنننو  هنننيا

 قننا  خمتننارا فنناعال كننان  اذا الفعنن  علننى وعزمننه لننه الفاعنن  فعنن  عننن املفعننو 

 وأمنا جنائز الفاعن  ارادة عنن املفعنو  وتراخني الفاع  ادةار  عن تراخيه جبواز

 علنى العنزم عنن الفعن  تراخني وكنيلك جنائز فغا له الفاع  فع  عن تراخيه
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 أبحنند يلقنناه أن جيننب كننان  وامنننا بعينننه ابق فالشننك املرينند الفاعنن  يف الفعنن 

 لنه يكنون أن فيجنب تغاا الفاع  يف يوجب لي  الفاع  فع  الن إما أمرين

 حاجنة غا من املتغا ذات من يكون ما التغياات من أن أو اخلارج يف مغا

 مغنا غا من القدمي يلح  أن جيوز ما التغياات من وأن منه يلحقه مغا اىل

 فعنن  أن أحنندمها شننيئان هننو هنننا هننا اخلصننوم بننه يتمسننك الننيي أن وذلننك

 يتغنا ال القندمي أن الثناين واالص  مغا فله تغا ك   وأن التغا يلزمه الفاع 

 لالشنعرية خملن  ال واليي البيان عسا كله  وهيا التغا ضروب من بضرب

 أن يصنفوا أن ميكننهم ال الهننم أو  لنه فعن  وإننزا  أو  فاعن  إننزا  هو منه

 يف حالتنه بعينهنا هني الفعن  وقنت يف تكنون احملد  املفعو  من الفاع  حالة

 عدم وقت
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 يف إما ضرورة وذلك تكن مل نسبة أو متجددة حا  من بد وال هنالك الفع 

 املتجنددة احلنا  فتلنك كنيلك  كنان  واذا كليهمنا  يف أو املفعنو  يف أو الفاع 

 إمننا هلننا الفاعنن  يكننون أن بنند فننال فنناعال متجننددة حننا  لكنن  أن أوجبنننا إذا

 بنفسنه بفعله مكتفيا يكون وال االو  هو الفاع  ذلك يكون فال آخر فاع 

 نفسه هو فعله يف شر  هي الي احلا  لتلك الفاع  يكون أن وإما بغاه ب 

 لتلننك فعلننه يكننون بنن  أوال عنننه صننادرا فننرض الننيي الفعنن  ذلننك يكننون وال
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 تننر  كمننا  الزم وهننيا املفعننو  فعلننه قبنن  املفعننو  يف شننر  هنني النني احلننا 

 اىل تناجحي ال منا الفاعلني يف احلادثة االحوا  من أن جموز جيوز أن اال ضرورة

 تلقائهنا منن حتند  أشنياء ههننا أن جينوز منن قنو  على إال بعيد وهيا حمد 

 سنقوطه بنني قنو  وهنو الفاعن  أنكنروا النيين القندماء منن االوائن  قنو  وهو

 علنى املتكلمني حجة رد يف ذكره ما كالمه  من واملقصود كالمه  انتهى بنفسه

 هللا رمحه الناظم قا  املؤثر عن االثر تراخي جواز

 فنناذا ... عنندمان مهننا بنن  عنندن جنننات ... وال ختلنن  مل النننار أبن وقضننى ...

 العنالف وتلطنف ... فانيتنان االوقنات علنى فهمنا ... معنادان لينوم خلقا مها

 احلركنات يف يكنون الغنناء قنا  ... جمنان جاه  بضحكة فأتى ... أتباعه من

 ... نننا مج يف اخللنند أهنن  أيصننا ... اهلننياين لننيا واعجبننا الننيات يف ... ال
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 البنيان كحجارة  وجحيمهم
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 وكنياك ... احلينوان حتنرك انقضناء عنند ... أهلنه يغشنى كان  قد من حا  ما

 فتناهنننت ... وخنننوان صنننحفة منننن أكلنننة ه ... يننندا رفعنننت النننيي حنننا  منننا

 النيي حا  ما وكياك ... االسنان تفتح عند للفم ... وصوهلا قب  احلركات

 ه  االخي قب  احلركات فتناهت ... القنوان من قنو اىل منه ... دي امتدت

 قننند وهللا ... فاهننننا العقنننو  هلاتينننك تبنننا ... االزمنننان سنننائر كنننيلك  يبقنننى ...
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 واالخبار آ ر ... ا  على بقدمها اضحى ملن تبا ... االبدان على مسخت

 ... والقرآن

 خلقتنا إذا مث املعاد يوم قانخيل وامنا ختلقا مل والنار اجلنة أبن اجلهم وحكم أي

 الندلي  وهنو للندلي  طنردا اجلهنم هنيا قنا  وامنا فانيتان البد فهما املعاد يوم

 ال حواد  من  وهو التسلس  قط  على مبناه اذ االكوان دلي  ب املسمى

 رمحنه القنادر عبند للشني  الغنينة ويف هلنا آخنر ال حواد  ميتن  فكيا هلا أو 

 هنو االمينان يقنو  وكنان صفوان بن جهم اىل فمنسوبة اجلهمية وأما تعاىل هللا

 القننرآن أن ويزعمنون فقنط عننده منن بنه جنا وا منا ومجين  ورسنله ابهلل املعرفنة

 يعننرف وال ينر  وال ينتكلم مل تعناىل وأنننه موسنى يكلنم مل تعناىل هللا وأن خملنوق

 املينننزان وأنكنننر العنننر  علنننى هنننو وال كرسننني  وال عنننر  لنننه ولننني  مكنننان لنننه
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 وان تقنينان خلقتنا إذا أهنمنا وادعوا خملوقتني والنار اجلنة وكون القرب وعياب

 اليننه اجلنننة أهنن  ينظننر وال القيامننة يننوم اليننه ينظننر وال خلقننه يكلننم ال تعناىل هللا

 اللسان إقرار دون القلب معرفة االميان وان فيها يرونه وال
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 وتلطنننف قولنننه كبننناا  علنننوا ذلنننك عنننن هللا تعننناىل هللا صنننفات مجيننن  وأنكنننروا

 قنننا  املعتنننزيل البصنننري العنننالف اهلنننيي  بنننن حممننند اهلنننيي  أبنننو هنننو العنننالف

 حممنند وامسننه املننتكلم البصننري العننالف اهلننيي  أبننو االسننالم اترينن  يف الننيهي
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 أن ينرو  املقدسنة الصفات وانكر ور وسهم القوم أجالء من كان  اهليي  بن

 أابض بنن هللا وعبند العنالف اهلنيي  ابنو قنا  ابلبناب من حلاجبه قا  املأمون

 إال احند جهننم ر وس من بقي ما فقا  الرافضي الكلي بن وهشام اخلارجي

 بنن واصن  صناحب الظوين  خالند بنن عثمنان عنن االعتنزا  أخني حضر وقد

 226 سننة منات التسنعني على ونيف الكتب وصنف عمره طا  وقد عطاء

 وذلنك النيوات يف ال احلركنات يف يكون الفناء قا  أبن العالف وتلطف أي

 النتهكم طرين  علنى تعناىل هللا رمحنه النناظم قا  مث االكوان دلي  التزام الج 

 كحجنننارة  وجحنننيمهم جنننناهنم يف اخللننند اهننن  أيصنننا هنننيه اهلنننيي  أيب مبقالنننه

 أهلنه يغشنى احلركنات تناهي ذكر اليي حا  ما يقو  كالمه  آخر إىل البنيان

 مننن فراغنه قبن  احلركنات وتناهننت صنحفة منن أكلنة يننداه رفعنت النيي وكنيا
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 إىل ينده قندم للنيي احلركنات تناهت وكيا لفمه اآلك  يد وصو  وقب  أهله

 وخنوان قولنه كاحلجنارة  االبند أبد هكيا ايصاون االخي قب  القنوان من قنو

 تبنا النناظم قنا  وهلنيا منوس القنا يف قاله عليه يؤك  ما وكتاب كغراب  اخلوان

 والتبنناب التنناء بفننتح تبننا والقننرآن واالخبننار اآل ر علننى يقنندمها أضننحى ملننن

 يف قنننا  والتعجينننز اهلنننرم منننن هالكنننة أي اتبنننة ام أشنننابة قنننوهلم ومننننه اهلنننالك

 له قا  وتببه مبالغة تبيبا وتبا له وتبا واخلسارة النق  والتبب التب القاموس

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا  ذلك
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 فص 

 العنننر  ...  ن وجنننودا ويقلبنننه عننندما ... خلقنننه جيعننن  هللا أبن ىوقضننن ...

 احملننننيط والبحننننر واالرض ... والقمننننران أمننننالك ... وا  واالرواح والكرسنننني

 ال احملنض الفناء سيفينة ك   ... جثمان ومن عرض من أكوان ... ا  وسائر

 ودالوجن حمض ...  نيا أيضا املعدوم ذا ويعيد ... فان كظ   أثر له يبقى ...

 للقنرآن نسنبوه وقند جهم ... اليي املبدا وذلك املعاد هيا ... بزمان إعادة

... 

 سنورة علنى كالمه  يف االسالم شي  قا  اجلواهر اثبات على مبي القو  هيا

 يف أصننلهم ذا كننان  ملننا هننؤالء أن هنننا واملقصننود سننب  كننالم  بعنند االخننال 
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 مبنيننا املعنناد يف همأصننل كننان  الفننرد اجلننوهر ابثبننات القننو  وهننو اخللنن  ابتننداء

 قنا  منن ومننهم تعاد مث اجلواهر تعدم قا  من منهم قولني على فصاروا عليه

 وذلننك حيننوان أيكلننه الننيي االنسننان علننيهم فننأورد جتتمنن  مث االجننزاء تفننرق

 هيا من تعد مل ا هي من االجزاء تلك أعيدت فإن آخر إنسان أكله احليوان

 وقنت كنان  النيي اهنو يعاد اليي فما دائما يتحل  االنسان أن عليهم وأورد

 منننا خننالف وهننو ضنننعيفة صننورة علننى يعننناد ان لننزم بننيلك قيننن  فننان املننوت

 بعنض منن اوىل االبندان بعض فلي  ذلك غا كان  وأن النصو  به جاءت

 االنسان يف ان بعضهم فادعى
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 أكلنه يالني احلينوان ذلنك منن شنيء فيهنا يكنون وال تتحلن  ال اصنلية اجزاء

 شننيء فيننه لني  يتحلنن  كلننه  نفسنه االنسننان بنندن أن يعلمنون والعقننالء الثناين

 معننناد انكنننار يف املتفلسنننفة شنننبهة قنننو  ممنننا املعننناد يف ذكنننروه منننا فصنننار ابق

 تعنود آخنر بندان خيلن  هللا أن إىل النظنار منن طائفنة صنار ان وأوجب االبدان

 يف او البنندن هننيا يف كننان  سننواء وتعننييبها الننروح تنعننيم واملقصننود اليننه الننروح

 املنيكور وهنيا البندن هنيا إبعنادة الصرحية للنصو  خمالف ايضا وهيا غاه

 الكبنار الندين اصنو  مسنائ  يف امثالنه وكتنب كتبنه  يف فلي  الرازي كتب  يف
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 الرسننو  بننه هللا بعننث الننيي واملعقننو  املنقننو  يوافنن  الننيي الصننحيح القننو 

 وحبنننو  املالحننندة لسنننفةاملتف ينننيكر بننن  وأئمتهنننا االمنننة سنننلف علينننه وكنننان

 اخللن  مسنائ  يف والقدرية اجلهمية اصو  على ينوا اليين املبتدعة املتكلمني

 فاسندة مقندمات علنى بننوه إذ فاسندة الطنريقني وكنال واملعناد واملبدأ والبعث

 مننن تنقلننب األجسننام أن مننن العقننالء ومجهننور السننلف عليننه الننيي والقننو 

 يف القننو  وهننو القننو  هننيا ألطبنناءوا الفالسننفة عننن يننيكر إمنننا حننا  إىل حننا 

 إىل جسننم مننن وحييلهننا يقلبهننا أنننه حنندوثها يشنناهد النني لألجسننام هللا خلنن 

 النناظم قنا  انتهنى واجلمهنور قاطبنة والفقهناء السنلف علينه النيي هنو جسم

 2 تعاىل هللا رمحه

 تقبن  مل ... الكفنران اىل مقالتنه قالوا ... واالىل سينا ابن قاد اليي هيا ...
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 قنا  أىن هللا كتناب  هيا ... ابالميان عناه الرسو  أن ... وتومهوا ذا اناالذه

 هلننم ... اتبنن  أو بعننده مننن صننحبه او ... ابلربهننان املبعننو  عبنندة أو ... ذا

 هنيه مغنا حقنا ... أبننه املبنني النوحي صنرح بن  ... واالحسان االميان على

 االكوان
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  ومهننننا ... تبننننديالن ذات ايضننننا واالرض ... العلننننى تالسننننماوا هللا فيبنننند 

 يقنبض وكنياك ... نناان من النضج عند ... الناان لساكي اجللود كتبدي 
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 هبا كنا  الي االرض وحتد  ... مقبوضان العدمان ما بيديه ... وساءه أرضه

 مننن ... ابلنيي عنند  وهني تشننهد وتظن  ... للننرمحن احلشنر يف أخبارهنا ...

 شنيء ال ... كامسنه  هنو النيي العندم أفيشنهد ... النثقالن  أحند قند فوقهنا

 وهني تبند  مث ... تسهد مث تبسط مث تسو  لكن ... االمكان يف لي  هيا

 ... كثبننان  وال أوديننة غننا مننن ... أدمينننا منند مثنن  ايضننا ومتنند ... كيننان  ذات

 ينراه كن   ... االمثنان نفنائ  كاالسنطوان  ... أكبادهنا منن العرض يوم وتقيء

 ... يدان منه ابألخي المر ء ما ... وعيانه بعينه

 هنيا أن وظننوا املعناد ونكنروا مقالتنه قنالوا والنيين سنينا ابن أن املصنف أراد

 وسننلم عليننه هللا صننلى الرسننو  بننه جنناء مننا هننو املعنناد يف جهننم اعتقنند الننيي

 املعناد أمنر الناظم بني مث العقو  تقبله ال شيء هيا الن ابملعاد كفروا  فليلك
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 بنن  بقولننه وسننلم عليننه هللا صننلى رسننوله وسنننة هللا كتنناب  يف بننه جنناء مننا علننى

 االرض غنننننا االرض تبننننند  ينننننوم تعلنننننى هللا قنننننا  اخل املبنننننني النننننوحي صنننننرح

 الدراهم بدلت يف كما  اليات يف يكون قد والتبدي  48 ابراهيم والسموات

 حتتمننن  واآلينننة خامتنننا احللقنننة بننندلت كمنننا  الصنننفات يف يكنننون وقننند ابلنننداننا

 قبلنه منا لداللنة السنموات غنا السموات وتبد  االكثر قا  وابلثاين ناالمري

 عليه
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 أعظم تبديلها ولكون لقرابهنا االرض تبدي  وتقدمي مر اليي اإلختالف على

 مننن رجنن  جنناء قنا  ثننوابن حننديث مننن وغناه مسننلم ورو  إلينننا ابلنسننبة أثنرا

 تبند  ينوم النناس يكنون أين فقا  وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  اىل اليهود

 دون الظلمننة يف وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  فقننا  االرض غننا االرض

 سنأ  منن أو  أان قالنت عائشنة حنديث منن وغناه أيضا مسلم ورو  اجلسر

 قنا  يومئني النناس اينن قلنت اآلينة هنيه عنن وسنلم عليه هللا صلى هللا رسو 

 رسنو  مسعنت قنا  سنعد بنن سه  حديث نم الصحيحني ويف الصرا  على

 بيضنناء أرض علننى القيامننة يننوم الننناس حيشننر يقننو  وسننلم عليننه هللا صننلى هللا

 سعيد أيب حديث من أيضا وفيهما الحد علم فيها لي  النقي كقرصة  عفراء

 خبننزة القيامننة يننوم االرض تكننون وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  قننا  قننا 
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 يف ذلننك بيننان يف القننرطي أطننا  وقنند ديثاحلنن بيننده اجلبننار يتكفؤهننا واحنندة

 والسموات االرض ان يف ن  االحاديث هيه أن وحاصله تيكرته و تفساه

 علننى كننوهنم  بعنند الننناس عليهننا يكننون اخننر  ارضننا هللا وخيلنن  وتننزا  تبنند 

 يف منننا دليلنننة اخل ومسننناءه أرضنننه يقنننبض وكنننياك قولنننه الصنننرا  وهنننو اجلسنننر

 ومنا املنرب على وسلم عليه هللا صلى نيال قرأ ملا قا  عمر ابن عن الصحيح

 مطنوايت والسنموات القيامنة ينوم قبضنته مجيعنا واالرض قدره ح  هللا قدروا

 مث االخنننر  بينننده واالرضنننني بينننده مسواتنننه هللا يقنننبض قنننا  97 الزمنننر بيميننننه

 أان املهنيمن أان املؤمن أان السالم أان القدوس أان امللك أان قيقو  نفسه ميجد

 أعد ا اليي اان شيئا تك ومل الدنيا بدأت اليي أان املتكرب أان اجلبار
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 االرض وحتنند  وقولننه قننا  كمننا  او املتكننربون ايننن اجلبننارون ايننن امللننوك ايننن

 هرينرة أيب عنن 4 الزلزلنة اخبارهنا حتند  يومئني تعناىل قولنه دليلنه هبنا كننا  الي

 أتندرون قنا  أخبارهنا حتند  يومئني سنلمو  علينه هللا صنلى هللا رسنو  قرأ قا 

 عبند كن   علنى تشنهد أن أخبارهنا فإن قا  أعلم ورسوله هللا قالوا أخبارها ما

 أمحند رواه أخبارهنا فهنيه وكيا كيا  عم  وتقو  ظهرها على عم  مبا أمة أو

 علينننه هللا صنننلى هللا رسنننو  أن أنننن  وعنننن والنسنننائي وصنننحححه والرتمنننيي
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 وقنرأ ظهرهنا علنى عم  عم  بك  القيامة ومي لتجىء االرض إن قا  وسلم

 يومئنني بلنن  حننى زلزاهلننا االرض زلزلننت إذا وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو 

 مننن العننرض يننوم وتقننيء قولننه والبيهقنني مردويننه ابننن اخرجننه أخبارهننا حتنند 

 جوفهننا يف مننا أي 2 الزلزلننة أثقاهلننا االرض واخرجننت تعنناىل قننا  اخل أكبادهننا

 كنان  إذا األخفن  عبيندة أبنو قنا  ثقن  مجن  واالثقنا  والدفائن االموات من

 قننا  عليهننا ثقنن  فهننو فوقهننا كننان  واذا هلننا ثقنن  فهننو األرض بطننن يف امليننت

 واالنننن  للجنننن قيننن  وقننند الثانينننة النفخنننة يف ختنننرجهم مواتهنننا أثقاهلنننا جماهننند

 عبنناس ابننن قننا  التقريننر لننزايدة االضننمار موضنن  يف االرض وإظهننار الننثقالن

 رسنو  قنا  قنا  هرينرة ايب عنن والرتميي مسلم ورو  والكنوز املوتى أثقاهلا

 مننن أالسننطوان أمثننا  كبنندها  أفننالذ االرض تقننيء وسننلم عليننه هللا صننلى هللا
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 وجييء قتلت هيا يف فيقو  القات  فيجيء والفضة اليهب

 

 

 [   90 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 قطعننت هننيا يف فيقننو  السننارق وجينيء رمحنني قطعننت هننيا يف فيقننو  القناط 

 المننر ء مننا الننناظم قننو  معننىن وهننيا شننيئا منننه أيخننيون فننال يدعونننه مث ينندي

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا  يدان منه ابالخي

 ... الكثبننان ذي الرمنن  مثنن  فتعننود ... حمكمننا فتننا تفننت اجلبننا  وكننيا ...

 بسننا وتننب  ... االلننوان سننائر منن وصننباغة ... ألوانننه الننيي كننالعهن  وتكنون
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 ... االنسان لناظر اهلباء مث  ... فتنثي ذاك مث 

 إذا أي 5 4 الواقعنة بسا اجلبا  وبست رجا االرض رجت إذا تعاىل هللا قا 

 االضنننطراب والرجننة حركننه إذا رجننا يرجننه رجنننه يقننا  شننديدة حركننة حركننت

 املهند يف الصني ينرتج كمنا  تنرتج املفسنرون قا  اضطرب وغاه البحر وارتج

 اجلبا  وبست وغاها اجلبا  من يءش ك   وينكسر عليها ما ك   ينهدم حى

 بنن  ويقننا  فتنناات يصننا حننى فتننه إذا الشننيء بنن  يقننا  الفننت الننب  بسننا

 فتنت اجلبنا  ان املعىن ومقات  جماهد قا  ابلزيت أو ابلسمن لته إذا السوي 

 منن قلعنت احلسنن وقنا  كسنرا  كسرت  السدي وقا  عباس ابن قا  وبه فتا

 واملعنىن ابلزينت أو ابلسمن الدقي  يب  كما  بست أيضا جماهد وقا  أصلها

 الواقعنة منبثا هباء فكانت تعاىل وقوله امللتوت كالدقي   فصارت خلطت أهنا
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 جماهند وقنا  يفرقه هواء اىل حاجة غا من بنفسه منتشرا متقرقا غبارا أي 6

 الننيي الننرهج هننو وقينن  الغبننار كهيئننة  الكننوة يف يكننون الننيي الشننعا  اهلبنناء

 اضطرمت اذا النار من تطاير ما وقي  ييهب مث الدواب حوافر من يسط 

 

 

 [   91 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 عهننن للصننوف يقننا  وال املصننبو  كالصننوف  أي الننيي كننالعهن  وتكننون قولننه

 أضعف وهو االمحر كالصوف  اجلبا  تكون احلسن قا  مصبوغا كان  إذا إال

 كمنا  النواان تكوهننا يف بنه اجلبنا  فشبه وااللوان الصوف العهن وقي  الصوف
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 بسنت فناذا 20 فاطر سود وغرابيب الواهنا خمتلف ومحر بيض جدد قوله يف

 يف االقنوا  وهنيه النريح طاتنه إذا املنفنو  العهنن اشنبهت اهلواء يف وطات

 منفوشنا عهنا مث مهيال رمال تصا اجلبا  تتغا ما وأو  الللغة يف العهن معىن

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا  منثورا هباء مث

 ... سنننلطان ذي تفجنننا فجنننرت قننند ... مسنننجورة فإهننننا البحنننار وكنننيا ...

 مكنننورة هنننيي ... يلتقينننان فيجتمعنننان هلمنننا ... ربننننا أيذن القمنننران وكنننيلك

  تنثنننر االفننالك وكواكنننب ... مطروحننان الننننار يف وكالمهننا ... خاسنننف وهننيا

 ... ظناهرا شنقا تشن  السنماء وكنيا ... ميندان على نثرت كآلىلء  ... كلها

 او املهنن  ذا ... ه كمثنن   االنشننقاق بعنند وتصننا ... مننوران أميننا يضنناا ومتننور

 ... كدهان  وردة تك

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

229 

229 

 انرا فصنننارت اوقننندت أي 6 التكنننوير سنننجرت البحنننار واذا تعننناىل هللا قنننا 

 قننا  وبننه ما هننا وكثننر واحنندا حبننرا صننارت أبن ملئننت الفننراء وقننا  تضننطرم

 علنى عنيهبا أرسن  وقين  الضنحاك واحلسنن ومقاتن  والكلني خيثم بن الربي 

 حى عيهبا على وماحلها ماحلها

 

 

 [   92 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 سنجرت منن هنو القشناي وقنا  واحندا حبنرا فصنارت فجنرت وقين  امتألت

 وغناهم ووهنب وسفيان وعطية يزيد ابن قا  أمحيته إذا سجرا أسجره التنور
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 أيضننا وقننا  انرا تصننا حننى تسننجر عبنناس ابننن وقننا  انرا فصننارت أوقنندت

 خاسنننف وهنننيا مكنننورة هنننيي قولنننه االرض مبننناء ما هنننا اخنننتلط أي سنننجرت

 الزجناج قنا  يكورهنا رأسنه علنى العمامنة كنار  من مأخوذ وهو اجلم  التكوير

 وكور نا كنورا  أكورهنا رأسي على العمامة كورت  يقا  العمامة تلف كما  لفت

 فتجمنن  تلننف العمامننة تكننوير مثنن  كننورت  عبينندة أبننو قننا  لففتهننا إذا تكننويرا

 وقنا  سنقط أي فتكنور كورتنه  ومننه هبنا رمني أي كنورت  خينثم بنن ربي ال قا 

 الواحندي قنا  اضنمحلت جماهند وقنا  ضو ها ذهب والكلي وقتادة مقات 

 فاحلاصن  هبنا ويرمنى تلنف مث بعنض اىل بعضنها الشنم  جتم  املفسرون قا 

 ايب ابننن قننا  هبننا الرمنني او ضننوئها لننف او جرمهننا لننف مبعننىن هلننا التكننوير أن

 أن أبينه عنن مرمي ايب ابن بكر أيب عن صاح بن معاوية ثنا صاح أبو اثن حام
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 1 التكنوير كنورت  الشنم  إذا قولنه يف قنا  وسلم عليه هللا صلى هللا رسو 

 منن وكن  جهننم يف انكندرت قا  انكدرت النجوم واذا جهنم يف كورت  قا 

 ان رضننيا فلننو وأمننه عيسننى مننن كننان  مننا إال جهنننم يف فهننو هللا دون مننن عبنند

 فيه مرمي ايب ابن بكر وابو جدا غريب رجب ابن احلاف  قا  لدخالها يعبدا

 ابنننن العزينننز عبننند رواه الننننار يف يكنننوران والقمنننر الشنننم  أن وروي ضنننعف

 عنن هرينرة ايب عنن حيند  سنلمة أاب مسعت قا  الداانج هللا عبد عن املختار

 النننار يف عقنناان ثننوران والقمننر الشننم  إن قننا  وسننلم عليننه هللا صننلى الننني

 عنن هرينرة ايب عنن خمتصنرا البخناري وخرجنه وغناه البنزار أخرجه القيامة يوم

 وسلم عليه هللا صلى الني
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 [   93 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 خاسننف وهننيا قولننه البخنناري أخرجننه القيامننة يننوم مكننوران والقمننر الشننم 

 ضننوئه مجينن  ذهننب إذا خسننف ويقننا  وأظلننم ضننو ه ذهننب القمننر خسننف

 قننا  اخل كلهننا  تنثننر االفننالك وكواكننب قولننه ضننوئه عننضب ذهننب إذا وكسننف

 وانقضنننت وتسننناقطت  افتنننت أي 2 التكنننوير انكجنننرت النجنننوم وإذا تعنناىل

 االنكننندار يف واالصننن  انقنننض إذا اهلنننو  منننن الطنننائر انكننندر يقنننا  وتنننناثرت

 فانصنبوا أرسناال جنا وا إذا القنوم علنيهم انكندر يقنا  اخللين  قا  االنصباب
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 متطنر وعطناء الكلني قنا  العقناب ينصنب كما  انصب عبيدة أبو قا  عليهم

 وقينن  االرض علننى وقنن  إال السننماء يف جنننم يبقننى فننال جنومننا يومئنني السننماء

 شنقا تشن  السنماء وكنيا قوله تغات عباس ابن وقا  نورها طم  انكدارها

 انصندعت أي 1 االنشنقاق انشنقت السنماء إذا سنبحانه هللا قنا  اخل ظاهرا

 الشنرطية إذا الن انشنقت السنماء انشنقت إذا قديروالت حيف فيه وتفطرت

 علنى حمافظنة فمنؤو  وحننوه هنيا منن جناء ومنا الفعلينة ابجلمن  دخوهلا خيت 

 قننننا  الواحنننندي قننننا  حمننننيوف لفعنننن  فاعنننن  والسننننماء االختصننننا  قاعنننندة

 ابلغمننام انفطارهننا انشننقاقها ومعننىن القيامننة عالمننات مننن انشننقاقها املفسننرون

 تنشنن  وقين  25 الفرقنان ابلغمنام السنماء تشننق  وينوم قولنه يف كمنا  االبنيض

 يقولون اهليئة وأه  السماء ابب واجملرة طالب ايب بن علي قا  وبه اجملرة من
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 فقننا  اذا جننواب يف واختلننف احلنن  يف متميننزة غننا خمتلطننة صننغار جنننوم اهنننا

 ألن غلنط هنيا االنبناري ابنن قنا  ألقت وكيلك زائد والواو أذنت إنه الفراء

 أبواهبننا وفتحننت جا وهننا إذا حننى كقولننه  حننى منن  اال الننواو قحننمت ال العننرب

 وتله أسلما وملا كقوله  ملا وم  71 الزمر

 

 

 [   94 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 اجلنواب إن وقين  هنيين غنا من  تقحم وال 103 الصافات وانديناه للجبني

 أميننا أيضننا ومتننور قولننه االخفنن  قننا  وبننه مالقيننه فأنننت أي فمالقيننه قولننه يف
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 واحلركنة اإلضنطراب املنور 90 الطنور منورا السنماء متور يوم تعاىل قا  انمور 

 قالنننه وذهنننب وجننناء ودار حتنننرك إذا منننورا مينننور الشنننيء منننار اللغنننة أهننن  قنننا 

 يف بعضنها مينوج الضنحاك وقنا  حتنرك عبناس ابنن وقا  عبيدة وابو االخف 

 االخفنن  قالننه تتكفننأ وقينن  جننراي جتننري وقينن  دورا تنندور جماهنند وقننا  بعننض

 واجملنننىء النننيهاب اللغنننة يف هنننو إذ املعننناين هنننيه جيمننن  واملنننور البغنننوي ا قننن

 اليند منوارة انقنة ومننه املنوج علنى املنور ويطل  واإلضطراب والدوران والرتدد

 وال ابلعصنناة يقنن  العننياب أن اآليننة ومعننىن موجننا مشننيها يف متننوج سننريعة أي

 يننوم هننوو  هكننيا السننماء فيننه تكننون الننيي اليننوم هننيا يف دافنن  عنننه يدفعننه

 فنإذا تعناىل هللا قنا  اخل املهن  هنيا كمثن   االنشنقاق بعند وتصنا قوله القيامة

 انصنندعت أي انشننقت 37 النرمحن كالنندهان  وردة فكاننت السننماء انشنقت
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 وقينن  السنناعة لقيننام بعننض مننن بعضننها وانفننك القيامننة يننوم املالئكننة بنننزو 

 جهنننات سنننائر منننن ابلعنننامل لتحنننيط املالئكنننة لننننزو  أبنننوااب فصنننارت انفجنننرت

 وفينه السنماء خنراب مننه املنراد وقين  احملشنر منن بعضنهم يهرب لئال االرض

 قنننا  مثلهنننا حممنننرة أو محنننراء كنننوردة  أي وردة فكاننننت لالمنننر وتعظنننيم  ويننن 

 النورد الفنرس كلون  فكانت وقي  محراء فكانت املعىن وقتادة جبا بن سعيد

 قا  كالدهان  والصفرة احلمرة اىل يضرب اليي االبيض وهو عباس ابن قاله

 عباس ابن وقا  النار حر لشدة كاالدمي  السماء تصا عبيد وأبو الفراء

 

 

 [   95 صفحة - 1 جزء]  
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 شنبه أيضا الفراء وقا  الزرقة وهو هبا العهد خالف على أي االمحر كاالدمي

 واخنتالف ابلندهن ألواهننا يف النورد وشبه اخلي  من الورد بتلون السماء تلون

 مفنرد اسنم إننه وقين  ورمناح ورمنح وقراظ قرظ حنو دهن مج  نوالدها ألوانه

 تصنننا املعنننىن وقيننن  الزخمشنننري قالنننه واالدام كننناحلزام  بنننه يننندهن ملنننا اسنننم أي

 فإنك الدهن كصبيب  أي كالدهان  احلسن وقا  ليوابهنا الدهن مث  السماء

 وقننا  الزيننت كعصننا  تصننا أسننلم بننن زينند وقننا  الننواان فيننه تننر  صننببته إذا

 قنا  الثعلني حكناه أمحنر لنون هلنا وسنيكون خضنراء الينوم إهننا قتادةو  الزجاج

 احلوائنن  لكثننرة وأهنننا احلمننرة السننماء لننون أصنن  أن املتقنندمون زعننم املنناوردي

  االزرق اللنون هبنيا تنر  وبينهنا بينننا اهلنواء واعنرتاض املسنافة وبعند واحلواجز
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 ذكنره االصنلي اللنون من مين  هناك هواء وال أزرق العروق يف الدم ير  كما

 والرصنننا  النحننناس منننن أذينننب منننا واملهننن  والكنننازروين والعمنننادي الكرخننني

 هنو وغناه عكرمنة وقنا  والندم الصنديد منن القنيح هنو جماهند وقنا  والفضنة

 الناظم قا  عباس ابن قا  وبه الزيت دردي

 ال واحلننور ... ملخلوقننان وإهنمننا أيضننا ... يفنيهمننا ال والكرسنني والعننر  ...

 قننا  هننيا والجنن  ... الولنندان مننن فيهننا ومننا مننأو  ... ا  جنننة كننيلك  تفننىن

 ... الثنر  حتنت فنإهنم واالنبيناء ... اآلن ذا اىل ختلن  ومل عندم ... إهننا جهم

 أبندا ... وجسنومهم بلحنومهم للبلنى منا ... الديندان منن حفظنت أجسامهم

 يدان الرتاب حتت وهم
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 [   96 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 ... االنسان خلقة تركب منه ... بلى يبلى ال الظهر عجب وكياك

 شنننيء كننن   تعننناىل قولننه يف اهلنننالك منننن املسننتثىن اخل والكرسننني والعنننر  قولننه

 فقا  السيوطي اجلال  نظمها أشياء مثانية 88 القص  وجهه إال هالك

 هني ... العندم حينز يف والبناقون اخللن  منن ... يعمها البقاء حكم مثانية ...

 ... والقلم اللوح كيا  وأرواح وعجب ... وجنة وانر والكرسي العر 

 امحند االمام قا  اخل تفىن ال واحلور قوله يف احلور ذلك على الناظم زاد وقد
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 إىل صنناروا أهلهننا الن زالتنا فقنند واالرض السنماء فأمننا هللا عبند ابنننه رواينة يف

 وهللا اجلننننة سنننقف الننننه ينننيهب وال يبيننند فنننال العنننر  وأمنننا الننننار واىل اجلننننة

 وجهنه إال هالنك شيء ك   قوله واما يبيد وال يهلك فال عليه اىلوتع سبحانه

 أهنن  هلننك املالئكننة فقالننت فننان عليهننا مننن كنن   أنننز  تعنناىل هللا أن وذلننك

 االرض وأهنن  السننموات أهنن  عننن تعنناىل هللا فننأخرب البقنناء يف فعلمننوا االرض

 وجهنه إال مينت شنيء كن   يعني وجهنه إال هالنك شنيء ك   فقا  ميوتون اهنم

 يف وقنا  كالمنه  انتهنى ابملنوت ذلنك عنند املالئكة فأيقنت ميوت ال يح النه

 احلسنني ابنو ذكنره االصنطرخري يعقوب ابن جعفر بن أمحد العباس أيب رواية

 أهن  منياهب هنيه حنبن  بنن أمحد هللا عبد أبو قا  قا  الطباقات كتاب  يف

 قتند امل هبنا املعنروفني بعرو نا املتمسنكني السنة وأه  االثر وأصحاب العلم
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 هنننيا يومننننا اىل وسنننلم علينننه هللا صنننلى النننني أصنننحاب لننندن منننن فيهنننا هبنننم

 فمننن عليهننا وغنناهم والشننام احلجنناز أهنن  العلمنناء مننن أدركننت مننن وادركننت

 طعن او املياهب هيه من شيئا خالف

 

 

 [   97 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 مننهج عنن زائن  اجلماعنة عنن خنارج مبتند  خمنالف فهنو قائلها عاب او فيها

 فيهننا ومننا اجلنننة خلقننت وقنند قننا  ان اىل أقننواهلم وسنناق احلنن  وسننبي  ةالسننن

 وال يفنينان وال أهنال هلمنا وخلن  وجن  عنز هللا خلقهنا فيهنا وما النار وخلقت
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 شنيء كن   وجن  عنز هللا بقنو  زندي  او مبتد  احتج فإن أبدا فيهما ما يفىن

 كتنب  ممنا شنيء كن   لنه قين  القنرآن متشنابه منن هنيا وبنحنو وجهه إال هالك

 وال للفنننناء ال للبقننناء خلقتنننا والننننار واجلننننة هالنننك واهلنننالك الفنننناء علينننه هللا

 السناعة قينام عنند ميننت ال العنني واحلنور الدنيا من ال اآلخرة من ومها للهالك

 ومل للفننننناء ال للبقننناء خلقهنننن وجننن  عننننز هللا الن أبننندا وال النفخنننة عنننند وال

 سنواء عنن ض  وقد  مبتد  فهو ذلك خالف قا  فمن املوت عليهن يكتب

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا  الكالم هللا رمحه أمحد االمام وأطا  السبي 

 لكنهنا ... االبندان عنن خارجة أرواح ... اب  اجلهم يقر مل ذلك والج  ...

 لننالرواح فالشننأن ... الننبطالن غايننة يف وذا قامنت ... هبننا أعننراض بعننض منن

 قند ... دائنم نعنيم أو عنياب إما ... شان أعظم وهللا أبداهنا ... فراقها بعد
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 الثمنار جتني ... شنكلها من  سنارحا طناا وتصنا ... والرحينان ابلنروح نعمت

 ... اجلثمننان لننيلك تعننود حننى ... هبننا ألهنننار واردة وتظنن  ... احليننوان جبنننة

 راين أخضر طا جوف يف ... استشهدوا اليين أرواح لكن

 

 

 [   98 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 اجلسنوم بنيلوا ... واالبندان ابلروح ونعيمهم ... عيشهم يف مزية بياك فلهم

 اليهنننا قنادينن  وهلننا ... ابالحسنننان الطننا تلننك أجسنننام ... فأعاضننهم لننرهبم

 حالننة أكمن  املننوت بعند فنالروح ... االنسننان كمسناكن  هلننا منأو  ... تنتهني

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

244 

244 

 قند ... النيي منن اشند أشقاها وعياب ... جثمان يف الدار هبيي منها ...

 ... بعيان أبصارها اينتع

 ال الننروح إن يقننو  صننفوان بننن اجلهننم إن أي اخل اجلهننم يقننر مل ولننيلك قولننه

 عننه ذلنك ذكنر كمنا  عننه منفصنلة وال به متصلة وال خارجة وال البدن داخ 

 وشنيعته اجلهنم وكيلك قا  اجلهمية على الرد كتاب  يف هللا رمحه امحد االمام

  بشنرا بكالمهنم وأضنلوا فضلوا واحلديث نالقرآ من املتشابه اىل للناس دعوا

 أهن  منن خراسنان أهن  منن كنان  أنه هللا عدو اجلهم عن بلغنا مما فكان كثاا

 وتعناىل تبنارك هللا يف كالمنه  اكثنر وكنان وكنالم خصنومات صناحب وكان ترمي

 نكلمنك لنه فقنالوا اجلهنم فعرفنوا السنمنية هلنم يقنا  املشنركني منن انسا فلقي

 دخلننا عليننا حجتنك ظهرت وإن ديننا يف دخلت عليك حجتنا ظهرت فان
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 قنا  إهلنا لنك أن تنزعم ألسنت لنه قنالوا أن اجلهم به كلموا  مما وكان دينك يف

 قنا  كالمنه  مسعنت ه  له فقالوا ال قا  إهلك رأيت فه  له فقالوا نعم اجلهم

 قننالوا ال قننا  حسننا لننه فوجنندت قننالوا ال قننا  رائحننة لننه فشننممت قننالوا ال

 يندر فلنم اجلهنم فتحنا قا  إله انه يدريك فما قالوا ال قا  ملسا له فوجدت

 حجة جن  من حجة استدرك أنه مث يوما أربعني يعبد من

 

 

 [   99 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 يف النيي النروح ان يزعمون النصار  زاندقة ان وذلك النصار  من الزاندقة
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 بعض يف دخ  امرا حيد  ان أراد وإذا هللا ذات من هللا روح من هي عيسى

 وهنو يشناء عمنا وينهنى يشناء مبنا وأيمنر خلقه لسان بعض على فتكلم خلقه

 فقنننا  احلجنننة هنننيه مثننن  حجنننة اجلهنننم فاسنننتدرك االبصنننار عنننن غائنننب روح

 قنا  روحنك رأينت فهن  قنا  نعنم فقنا  روحنا فيك أن تزعم ألست للسمي

 هللا كنيلك  قنا  ال قا  حسا له فوجدت قا  ال قا  كالمه  فسمعت قا  ال

 عننن غائننب وهننو رائحننة لننه يشننم وال صننوت لننه يسننم  وال وجننه لننه يننر  فننال

 القنرآن يف آايت ثنال  ووجند قنا  مكنان دون مكنان يف يكنون فال االبصار

 وهنو 11 الشور  البصا السمي  هو و شيء كمثله  لي  قوله املتشابه من

 ينننندرك وهننننو االبصننننار تدركننننه ال و 3 االنعننننام االرض ويف السننننموات يف هللا

 القننرآن وأتو  اآلايت هننؤالء علننى كالمننه  أصنن  فبننىن 103 النعنناما االبصننار
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 أن وزعنم وسنلم علينه هللا صنلى هللا رسنو  أبحادينث وكنيب أتويله غا على

 هللا رسننو  عنننه حنند  او كتابننه  يف نفسننه بننه هللا وصننف ممننا شننيئا وصننف مننن

 وتبعننه كثناا  بشنرا وأضنن  املشنبهة منن وكننان كنافرا  كنان  وسننلم علينه هللا صنلى

 ابلبصنرة عبيند بنن عمنرو وأصنحاب حنيفة أيب أصحاب من رجا  ولهق على

 إمنام جهنم حنا  مبندأ منن أمحند االمام ذكره اليي فهيا اجلهمية دين ووض 

 وجحندوا اهلنند منن السنمنية املشنركني منن انظنره منن انظنر ملا فإنه املتكلمني

 هبشم وال ببصره وال بسمعه ال حواسه من بشيء يدركه مل اجلهم لكون اإلله

 االنسننان حيسنه ال منا كن   أن الكنالم هنيا مضنمون كنان  حبسنه وال بيوقنه وال

 يف يكون قد أبنه اجلهم فأجاهبم يقربه وال ينكره فإنه اخلم  حبواسه
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 [   100 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 يف الي الروح وهي احلواس هيه من بشيء به االحساس ميكن ال ما الوجود

 قننو  هننو قالننه الننيي وهننيا االمكنننة مننن بشننيء ختننت  ال أهنننا وزعننم العبنند

 بعننند االرواح شنننأن يف االبينننات هنننيه وحاصننن  املشنننائني الفالسنننفة الصنننائبة

 أعند ومنا الشنهداء أرواح كنر  وذ والعنياب النعنيم منن هلنا وما ابملوت املفارقة

 ورحينان فنروح املقنربني من كان  إن فأما تعاىل هللا قا  املقيم النعيم من هلم هللا

 اليمنني أصحاب من لك فسالم اليمني أصحاب من كان  إن وأما نعيم وجنة
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 الواقعننة جحننيم وتصننلية محننيم مننن فنننز  الضننالني املكننيبني مننن كننان  إن وأمننا

 جننة يف أهننا وأخنرب مقنربني أقسنام ثالثنة اىل االرواح سنبحانه فقسم 94 88

 العنياب منن سنالمتها يتضنمن وهو ابلسالم هلا وحكم ميني وأصحاب النعيم

 أيتهنا اي تعناىل وقنا  جحيم وتصلية محيم من نزال هلا أن وأخرب ضالة ومكيبة

 وادخلني عبنادي يف فنادخلي مرضنية راضنية ربنك اىل ارجعي املطمئنة النف 

 يقننا  هنيا ان والتنابعني الصنحابة منن واحند غنا قنا  29 27 الفجنر جنني

 قنا  من قو  ذلك ينايف وال بيلك امللك يبشرها الدنيا من خروجها عند هلا

 منن وهنيا البعنث وعنند املنوت عنند هلنا يقا  فانه اآلخرة يف هلا يقا  هيا ان

 علنيهم تتننز  اسنتقاموا مث هللا ربننا قنالوا اليين أن تعاىل هللا قا  الي البشر 

 30 فصنلت توعندون كننتم  الني ابجلننة وأبشروا حتزنوا وال ختافوا اال املالئكة
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 وأو  البعننث عننند يكننونو  القننرب يف ويكننون املننوت عننند يكننون التنننز  وهننيا

 عنند يقوهلنا امللنك ان عنازب بنن النرباء حديث ويف املوت عند االخرة بشارة

 ابنن عنن املوطنأ يف مالنك ورو  اجلننة منن وهنيا ورحينان بنروح ابشري قبضها

 بن كعب  اابه أن اخربه أنه مالك بن كعب  بن الرمحن عبد عن شهاب

 

 

 [   101 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 املنؤمن نسنمة إمننا قنا  وسنلم علينه هللا صلى هللا رسو  ان حيد  كان  مالك

 احلناف  قنا  يبعثنه ينوم جسنده اىل هللا يرجعنه حنى اجلننة شنجر يف تعل  طائر
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 قنائلون فقنا  احلنديث هنيا معنىن يف العلمناء واختلنف الرب عبد ابن عمر ابو

 مل اذا شنننهداء غنننا أم كنننانوا  شنننهداء اجلننننة يف هللا عنننند املنننؤمنني أرواح مننننهم

 هلننم والرمحننة عنننهم ابلعفننو رهبننم وتلقنناهم ديننن وال كبنناة  اجلنننة عننن بسننهمحي

 مبننا واحتجنوا شننهيد غنا منن شننهيدا فينه خين  مل احلننديث هنيا أبن واحتجنوا

 وعن سجني يف الفجار وأرواح عليني يف االبرار أرواح أن هريرة ايب عن روي

 السنننة مننن يعارضنه قننو  وهنيا عمننر ابنو قننا  ذلنك ومثنن  عمنر ابننن هللا عبند

 مقعننده عليننه عننرض احنندكم مننات اذا قولننه وهننو نقلننه صننحة يف منندف  منناال

 اهنن  مننن كننان  وان اجلنننة أهنن  فمننن اجلنننة اهنن  مننن كننان  إن والعشنني ابلغننداة

 القيامنة بنوم الينه هللا يبعثنك حنى مقعندك هنيا لنه يقنا  الننار أهن  فمنن النار

 القننرآن الن غنناهم دون الشننهداء يف احلننديث هننيا معننىن إمنننا آخننرون وقننا 
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 قتلنوا النيين حتسنن وال تعناىل فقولنه القنرآن اما ذلك على يدالن إمنا والسنة

 مننن هللا آاتهننم مبننا فننرحني يرزقننون رهبننم عننند احينناء بنن  أمننواات هللا سننبي  يف

 سنننعيد ايب حنننديث فنننيكر اآل ر وأمنننا 170 169 عمنننران آ  االينننة فضنننله

 يكنون مث يروحنونو  يغندون الشنهداء مرفوعنا خملند بنن بقي طري  من اخلدري

  تعلمنون هن  وتعناىل تبنارك الرب هلم فيقو  ابلعر  معلقة قنادي  اىل مأواهم

 أعندت أننك وددان أان غنا ال فيقولنون أكرمتكموهنا كرامنة  منن أفض  كرامة

 نقات  حى أجسادان يف أرواحنا

 

 

 [   102 صفحة - 1 جزء]  
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 عننن املختننار بننن امساعينن  عننن هننناد عننن رواه سننبيلك يف فنقتنن  أخننر  مننرة

 وسنلم علينه هللا صنلى هللا رسنو  قنا  قنا  عبناس ابنن حديث ساق مث عطية

 خضنر طنا أجنواف يف أرواحهنم هللا جعن  أحد يوم يعي اخوانكم أصيب ملا

 العنر  ظن  يف ذهنب من قنادي  اىل وأتوي مثارها من وأتك  اجلنة أهنار ترد

 أننننا اخواننننا لنن يب مننن قننالوا ومقننيلهم ومشننرهبم مننأكلهم طيننب وجنندوا فلمننا

 فقنا  قنا  اجلهناد يف يزهندوا وال احلرب عن ينكلوا لئال نرزق اجلنة يف احياء

 يف قتلننوا الننيين حتسننن وال تعنناىل هللا فننأنز  عنننكم أبلغهننم أان وجنن  عننز هللا

 يف واحلننديث 169 عمنران آ  يرزقنون رهبنم عنند أحيناء بن  أمنواات هللا سنبي 

 هللا عبنند عننن االعمنن  حننديث ذكننر مث داود ايب سنننن و أمحنند االمننام مسننند
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 حتسنن وال االية هيه عن مسعود بن هللا عبد سألنا قا  مسروق عن مرة بن

 عمننران آ  يرزقننون رهبننم عننند أحينناء بنن  امننواات هللا سننبي  فنن  قتلننوا الننيين

 خضنر طنا أجواف يف أرواحهم فقا  ذلك عن سألنا قد إان أما فقا  169

 ربننك علننيهم فنناطل  القنادينن  تلننك اىل يأتو  شنناءت أيهننا يف اجلنننة يف تسننرح

 مننن نسننرح وحنننن نشننتهي شننيء وأي قننالوا شننيئا تشننتهون هنن  فقننا  اطالعننة

 منن يرتكنوا لنن أهننم رأوا فلمنا منرات ثنال  هبنم ذلنك ففعن  شنئنا حيث اجلنة

 يف نقتنننن  حننننى أجسننننادان يف أرواحنننننا تننننرد أن نرينننند رب اي قننننالوا يسننننألوا ان

 صنحيح يف واحلنديث تركنوا حاجنة هلنم لني  أن رأ  فلمنا اخر  مرة سبيلك

 مسلم

 حارثنة أم وهني النرباء بنت الربي  أم أن أن  عن البخاري صحيح ويف قلت
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 أال هللا رسو  اي فقالت وسلم عليه هللا صلى الني أتت سراقة بن

 

 

 [   103 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 اجلنننة يف كنان  فنان غنرب سنهم أصنابه بنندر ينوم قتن  وكنان حارثنة عنن حتندثي

 إهنننا حارثننة أم اي قننا  البكنناء يف عليننه اجتهنندت ذلننك غننا كننان  وان ربتصنن

 طرينن  منن النرب عبند ابنن سنناق مث االعلنى الفنردوس أصناب ابننك وإن جننان

 يزيند أيب بنن هللا عبيند عنن عيينة ابن ثنا علداحلميد بن حيى ثنا خملد بن بقي

 يف تعلنن  خضننر طنا اجننواف يف جتنو  الشننهداء أرواح يقننو  عبناس ابننن مسن 
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 صنور يف الشنهداء أرواح أن بلغننا قنا  قتنادة عن معمر عن ذكر مث اجلنة مثر

 يزيند بنن ثنور عنن النبين  عاصم أيب طري  ومن اجلنة مثار من أتك  بيض طا

 كنالزازير  طنا يف الشنهداء أرواح عمنرو بنن هللا عبد عن معدان بن خالد عن

 علننى تنند  كلهننا   راآل هننيه عمننرو أبنو قننا  اجلنننة مثننر مننن ويرزقننون يتعنارفون

 اجننواف يف بعضننها ويف طننا صننور يف بعضننها ويف غنناهم دون الشننهداء أهنننم

 يكننون أن أعلنم وهللا عنندي يشنبه والنيي قنا  خضنر كطنا  بعضنها ويف طنا

  حنديث يريند امليكور حلديثنا ملطابقته طا صور أو كطا  قا  من قو  القو 

 قنا  طنائر جنوف يف  يقن ومل كطنائر  املنؤمن نسنمة فينه وقوله مالك بن كعب

 ابنن هللا عبند عنن االعمن  عنن مسنعود ابنن حنديث يون  بن عيسى ورو 

 يف مسنلم صنحيح يف والنيي قلت خضر كطا  هللا عبد عن مسروق عن مرة
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 عليننه هللا صننلى فكأنننه التأوينن  هننيا فعلنى عمننر أبننو قننا  خضننر طننا اجنواف

 قننا  نننةاجل شننجر يف يعلنن  طننائر الشننهداء مننن املننؤمن نسننمة امنننا قننا  وسننلم

 علينه هللا صنلى قولنه بنني يف التننا قلت الروح كتاب  يف تعاىل هللا رمحه الناظم

 منات إذا أحندكم إن قوله وبني اجلنة شجر يف يعل  طائر املؤمن نسمة وسلم

 اجلننة أهن  فمنن اجلننة اهن  منن كنان  إن والعشني ابلغنداة مقعنده علينه عرض

 فمن النار أه  من كان  وإن
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 قولننه أن كمننا  والشننهيد فراشننه علننى امليننت يتننناو  اخلطنناب وهننيا النننار أهنن 

 كونننه  ومنن  وغنناه الشننهيد يتننناو  اجلنننة شننجر يف يعلنن  طننائر املننؤمن نسننمة

 مثارهنا منن وأتكن  اجلننة أهننار روحنه تنرد والعشني ابلغنداة مقعده عليه يعرض

 ويند  القيامة يوم يدخله إمنا فانه له أعد اليي والبيت به اخلا  املقعد وأما

 هنني ليسننت هلننم هللا أعنند النني وقصننورهم ودورهننم الشننهداء مننناز  أن عليننه

 منننازهلم يننرون فهننم قطعننا الننربز  يف أرواحهننم اليهننا أتوي النني القنادينن  تلننك

 فنان ابلعنر  املعلقنة القنادين  تلنك يف مستقرهم ويكون اجلنة من ومقاعدهم

 يف اجلنننة يف االرواح ودخننو  القيامننة يننوم يكننون إمنننا الكامنن  التننام النندخو 

 النننار علننى أرواحهننم تعننرض الشننقاء أهنن  هننيا ونظننا ذلننك دون أمننر الننربز 

 كنننانوا  الننني ومقاعننندهم مننننازهلم دخلنننوا القيامننة ينننوم كنننان  فننناذا وعشنننيا غنندوا
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 منن  وتنعمهنا شنيء النربز  يف ابجلننة االرواح فتننعم النربز  يف عليهنا يعرضنون

 دو النننربز  يف اجلنننة مننن الننروح فغننياء آخنننر شننيء القيامننة يننوم هبننا االبنندان

 العلقنة أتكلنه أي اجلننة شنجر يف تعل  قا  وهليا البعث يوم بدهنا م  غيائها

 أجسادها اىل ردت إذا يكون فامنا والتمت  واللب  والشرب األك  متام واما

 تعاضنده وامننا ء شني السننة منن القنو  هنيا يعنارض ال أننه فظهنر القيامة يوم

 غناهم دون الشنهداء يف كعنب  حنديث ان قنا  منن قنو  وأما وافقهوت السنة

 اقنن  علننى العننام اللفنن  محنن  وهننو عليننه ينند  مننا اللفنن  يف لنني  فتخصنني 

 هللا صنلى والني جدا قلي  املؤمنني عموم اىل ابلنسبة الشهداء فإن مسمياته

 يعلقنننه ومل لنننه املقتضننني فهنننو االمينننان بوصنننف اجلنننزاء هنننيا علننن  وسنننلم علينننه

 بوصننف علنن  ابلشننهداء اخننت  الننيي احلكننم أن تننر  أال شننهادةال بوصننف
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 املقدام حديث يف كقوله  الشهادة
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 مننن دفقننة أو  يف لننه يغفننر خصننا  سننت هللا عننند للشننهيد كننرب  معنندي ابننن

 وجينار العنني احلنور منن وينزوج االمينان حلنة وحيلنى اجلنة من مقعده وير  دمه

 الوقننار اتج رأسننه علننى ويوضنن  االكننرب الفننز  مننن نوأيمنن القننرب عننياب مننن

 ويشنف  العنني احلنور من وسبعني اثنني ويزوج فيها وما الدنيا من خا الياقوته

 للشنهيد ان قنا  ابلشنهيد خينت  هنيا كنان  فلمنا أقاربنه منن انسناان سبعني يف
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 الشننهيد يعطننى احلزامنني قنني  حننديث يف قولننه وكننيلك للمننؤمن ان يقنن  ومل

 اجلنننزاء فيهننا علنن  الننني والنصننو  االحاديننث سنننائر وكننيلك خصننا  سننت

 كنان  شنهيدا منؤمن كن   يتنناو  فاننه ابالميان اجلزاء فيه عل  ما واما ابلشهادة

 وكنننون الشنننهداء رزق يف ذكننرت الننني واآل ر النصنننو  وأمننا شنننهيد غننا او

 املنؤمنني أرواح دخنو  انتفاء على تد  ال وهي ح  فكلها اجلنة يف أرواحهم

 النناس بنني ننزا  بنال الشهداء من أفض  هم اليين الصديقني يماس وال اجلنة

 قنالوا فنإن ال أم اجلننة يف هي ه  الصديقني أرواح يف تقولون ما هلؤالء فيقا 

 ال النصنو  هنيه أن فثبنت قين  القنو  هنيا غنا هلم يسو  وال اجلنة يف إهنا

 مهملنز  اجلننة يف ليست قالوا وإن بيلك الشهداء أرواح اختصا  على تد 

 كعب  بن وأيب الصدي  بكر كأيب  الصحابة سادات أرواح تكون أن ذلك من
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 يف ليسننت وأشننباههم اليمننان بننن وحييفننة النندرداء وأيب مسننعود بننن وعبنندهللا

 قينن  فننإن ضننرورة الننبطالن معلننوم وهننيا اجلنننة يف زماننننا شننهداء وأرواح اجلنننة

 لنيكراب لتخصيصنهم املوجنب فمنا ابلشنهداء خينت  ال حكمنا هنيا كنان  فإذا

 وعلننو الشننهادة فضنن  علننى التنبيننه لننيلك املوجننب قينن  النصننو  هننيه يف

 أوفر هلم وأن والبد الهلها مضمون هيا وان درجتها
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 مننن غنناهم نصننيب مننن أكمنن  الننربز  يف النعننيم هننيا مننن فنصننيبهم نصننيب
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 نعنيم فله منهم درجة أعلى فراشه على امليت كان  وان فرشهم على االموات

 جعن  سنبحانه هللا أن هنيا علنى ويند  دوننه هنو منن فيه يشاركه ال به خين 

 أتلفهنا حنى هلل أنفسنهم بيلوا ملا فاهنم خضر طا أجواف يف الشهداء ارواح

 يننوم إىل فيهننا تكننون منهننا خنناا ابننداان الننربز  يف منهننا أعاضننهم فيننه أعنندا ه

 عنهننا اجملننردة نعننيم مننن اكمنن  االبنندان تلننك بواسننطة نعيمهننا يكننون و القيامننة

 جننوف يف الشننهيد ونسننمة كطننا  أو طننا صننرة يف املننؤمن نسننمة كانننت  وهلننيا

 الشننهيد يعننم فهننيا طننا املننؤمن نسننمة قننا  فإنننه احلننديثني لفنن  وأتمنن  طننا

 يف كانننت  اذا أهنننا ومعلننوم طننا جننوف يف هنني قننا  الشننهداء خنن  مث وغنناه

  يصنندق مننن علننى وسننالمه هللا فصننلوات طننا اهنننا عليهننا صنندق طننا جننوف

 منن أحسنن اجلمن  وهنيا هللا عنند من ح  أنه على ويد  بعضا بعضه كالمه
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 الروايتننان بنن  خضننر كطننا  ارواحهننم رو  مننن روايننة وترجيحننه عمننر ايب مجنن 

 النناظم كنالم  انتهنى خضنر طنا أجنواف ويف أخضنر كطا  فهي وصواب ح 

 قننا  سننماجل هننو اجلثمننان اجلثمننان ذلننك اىل تعننود حننى قولننه تعنناىل هللا رمحننه

 وقنننا  اجلثمنننان اجلسنننمان وكنننيلك اجلسننند اجلسنننم زيننند أبنننو قنننا  اجلنننوهري

 جسننم ومجعننة قننا  الشننخ  واجلثمننان اجلسنند واجلسننمان اجلسننم االصننمعي

 الناظم وقو  انتهى وذ ابن ذئب مث  اجلسمان له يقا  ايضا االنسان

 راين أخضر طا جوف يف ... استشهدوا اليين أرواح لكن ...
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 كما  خضر طا جوف يف جتع  أرواحهم أبن خصوصية هلم الشهداء أن يعي

 جوف يف هي قا  أبن الشهداء خ  مث بقوله املتقدم كالمه  يف بيلك صرح

 أعلم وهللا طا

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 هللا أراد واذا ... نكننران لننيي تبننا كلنه  ذا ... أبننوا عننرض أبهنننا والقنائلون ...

 هنم الني االض علنى ألقى ... الثاين املعاد اىل املمات بعد ... الور  خراجا

 عشنرا ... متتابعنا أبيضنا غليظنا مطنرا ... سلطان وذو مقتدر وهللا ... حتتها

  وحلنننومهم ... النننور  أجسنننام مننننه تنبنننت فتظننن  ... عشنننران بعننندها وعشنننرا

 فنفاسننها ومتخضننت ... والدهننا حننان االم مننا اذا حننى ... الرحيننان كمنابننت
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 الشننبان كأكمنن   اجلنننني فبنندا ... فتشننققت السننما رب هلننا أوحننى ... متندان

 وهللا ... ذكنننران ومنننن انثنننى أثقاهلنننا ... فأخرجنننت الولنننود االم وختلنننت ...

 جناء النيي هيا ... القرآن يف قا  قد كما  اخر  ... نشأة يف خلقه ينشىء

 يعندم هللا إن قنا  منا ... االميان على فاحر  به ادي ... اله وسنة الكتاب

 ... احلاان اجلاه  كقو   طرا ... خلقه

!  ذاكلننه أبننوا عننرض الننروح أبن القننائلني إن أي عننرض أبهنننا والقننائلون قولننه

 أعراض من عرض أهنا وعندهم وتتالشى تعدم عندهم الهنا
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 اهلننيي  بننوأ قننا  وكننيلك تبعننه ومننن البنناقالين قننو  وهننيا احلينناة وهننو البنندن

 ابنننن عيننننه كمنننا  احليننناة أبننننه غننناهم وقنننا  االعنننراض عنننرض الننننف  العنننالف

 اجلسنم أن عنندهم وهنؤالء اجلسم أعراض كسائر  عرض هي قا  مث الباقالين

 يقنو  ومنن ابحليناة املشنروطة اعراضنه سائر تعدم كما  روحه عدمت مات إذا

 روح إن قنوهلم فمنن االشنعرية أكثنر يقوله كما  زمانني اليبقى العرض إن منهم

 مث تغننا مث روح لننه حينند  ينفننك ال وهننو قبنن  روحننه غننا هنني اآلن االنسننان

 فمننا الزمننان مننن سنناعة يف فننأكثر روح ألننف فيبدلننه أبنندا هكننيا تغننا مث روح

 وتقبضنننها القنننرب اىل وتعنننود السنننماء اىل تصنننعد روح فنننال منننات فنننإذا دوهننننا

 ينننعم وامنننا عننيبت وال تنننعم وال السننموات أبننواب هلننا ويسننتفتحون املالئكننة
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 نعيمنه يريند وقنت يف احليناة رد تعييبنه او تنعيمنه هللا شناء إذا اجلسد ويعيب

 القنو  هيا أرابب بعض وقا  البتة بنفسها قائمة هناك روح فال واال وعيابه

 قننو  وهننيا فحسننب وينننعم يعننيب الننيي فهننو الننينب عجننب اىل احلينناة تننرد

 مل من قو  وهو والفطرة قو الع وأدلة الصحابة وإمجا  والسنة الكتاب يرده

 ابلرجنو  الننف  سنبحانه هللا خاطنب وقند غناه روح عنن فضنال روحنه يعرف

 تصنننعد اهنننا علنننى الصننرحية الصنننحيحة النصننو  ودلنننت واخلننروج والنندخو 

 وتنتكلم وتسنجد السنماء أبنواب هلنا وتسنتفتح وترس  ومتسك وتقبض وتنز 

 الننار او اجلننة كفنانأ يف وحتننط وتكفنن القطنرة تسني  كمنا  تسني  خترج وأهنا

 كأطينب  هلنا ويشنم ينده منن املالئكنة يتناوهلنا مث بيده أيخيها املوت ملك وان

 من  االرض اىل تعناد مث مسناء اىل مسناء من وتشي  جيفة كاننت  أو مسك نفحة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

269 

269 

 القنرآن ود  خارجنة وهي يراها حيث البصر تبعها خرجت إذا وأهنا املالئكة

 ومجي  حركتها يف احللقوم تبل  ىح مكان إىل مكان من تنتق  أهنا على
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 اىل جمنندة أجنناد واهننا وتعارفهنا االرواح تالقني علنى الدالة االدلة من ورد ما

 االرواح وسنلم علينه هللا صنلى النني شناهد وقند القنو  هنيا يبطن  ذلنك غا

 نسنمة أن وسلم عليه هللا صلى الني وأخرب ومشاله آدم ميني عن االسراء ليلة

 خضنر طنا حواص  يف الشهداء أرواح وأن اجلنة شجر يف يعل  طائر املؤمن
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 وملننا وعشننيا غنندوا النننار علننى تعننرض أهنننا فرعننون آ  أرواح عننن تعنناىل وأخننرب

 أحننند هنننيا علنننى خينننرج وقنننا  اجلنننواب يف جل البننناقالين ابنننن علنننى ذلنننك أورد

 وإمنا اجلسنم اءأجنز  منن جنزء أو  يف احليناة منن عنرض يوضن  أبن إما وجهني

 الفساد غاية يف قو  وهيا خا جدير والعياب والنعيم احلياة لتلك خيل  أن

 منن عرضنا االنسنان روح جيعن  منن قو  من أفسد قو  وأي كثاة  وجوه منه

 يكننن مل العننرض هنيا فارقننه فنإذا املننرات مننن ألوفنا سنناعة كن   تبنند  االعنراض

 ترسنن  وال متسنك وال نننز ت وال تصنعد وال تعننيب وال تننعم روح املفارقننة بعند

 مل منن قنو  وهنو والفطنرة والسننة الكتاب ونصو  للعق  خمالف قو  فهيا

 الشيخان أخرج اخل الور  إخراج هللا أراد وإذا وقوله أعلم وهللا نفسه يعرف

 مننا وسننلم علينه هللا صننلى هلل ا رسنو  قننا  قنا  عنننه هللا رضني هريننرة ايب عنن
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 شنهرا أربعنون قنا  أبيت هريرة أبو قا  مايو  أربعون قي  أربعون النفختني بني

 كمنا  فينبتنون مناء السنماء منن يننز  مث أبينت قا  سنة أربعون قا  أبيت قا 

 عظننم وهننو واحنند عظننم إال يبلننى إال شننيء االنسننان مننن ولنني  البقنن  ينبننت

 عظمنا االنسنان يف إن املسنلم رواينة ويف القيامنة ينوم اخلل  يركب منه الينب

 اي هنننو عظننم أي قنننالوا القيامننة يننوم اخللننن  يركننب ينننهف أبنندا األرض أتكلننه ال

 والنسننننائي داود وأبننننو مالننننك االمننننام رواه الننننينب عجننننب قننننا  هللا رسننننو 

 خل  منه الينب عجب إال االرض أتكله آدم ابن ك   قا  ابختصار
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 املهملننة العننني بفننتح الننينب عجننب كغنناه  املنننيري احلنناف  قننا  يركننب وفيننه

 يف يكنون النيي احلديند العظنم هنو منيم أو موحندة ابء بعندها اجلنيم سكانوإ

 وابنن امحند االمنام رو  وقند االربن  ذوات منن الينب وأص  الصلب أسف 

 هللا رسنو  قنا  قنا  عننه هللا رضني سنعيد أيب حنديث منن صنحيحه يف حبان

 ذنبننه عجننب إال االنسننان مننن شننيء كن   الننرتاب أيكنن  وسننلم عليننه هللا صنلى

 يف الثعلني ورو  تنشنؤون مننه خنرد  حبنة مثن  قا  هللا رسو  اي هو ما قي 

 رضي عباس وابن هريرة ايب عن تفساه يف عطية وابن االعراف سورة تفسا

 أمطننر الصننع  نفخننة يعنني االوىل النفخننة يف كلهننم  الننناس مننات اذا عنننهم هللا

 احليننوان منناء ينندعى العننر  حتننت منناء مننن الرجننا  كمنني  عامننا أربعننني علننيهم
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 إذا حننننى املنننناء مننننن الننننزر  ينبننننت كمننننا  املطننننر بننننيلك قبننننورهم مننننن فينبتننننون

 يف فيننننامون نومنننة علنننيهم يلقننني مث النننروح فنننيهم نفننن  أجسنننادهم اسنننتكملت

 يف الننوم طعنم جيندون وهنم قناموا الثانينة النفخنة الصنور يف نفن  فنإذا قبورهم

 منن نناويل اي يقولنون ذلنك فعند نومه من استيق  إذا القائم جيده كما  أعينهم

 أتويننالت ثننال  فيننه أبيننت عنننه هللا رضنني هريننرة أيب وقننو  مرقنندان مننن بعثنننا

 وسنلم علينه هللا صنلى النني اسنأ  أبينت وقي  ذلك بيان من امتنعت أحدها

 ألنننه تعناىل هللا إال يعلمننه ال ألننه ذلنك سننر إن وقين  نسنيت وقينن  ذلنك عنن

 النناظم وقو  عاما أربعني النفختني بني ان حديث يف لكن الربوبية أسرار من

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا  مجيعا أي الطاء بضم هو طرا

 برهان بال به يقوم فعال ... بفاع  لي  هللا أبن وقضى ...
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 ... احلسنننبان يف النننيات غنننا كالوصنننف  ... ذاتنننه خنننارج املفعنننو  فعلنننه بننن 

 على كانوا  ... الشيطان شيعةو  العصاة عني ... به قرت اليي ميهبه واجلرب

 يعندوه ال واللنوم ... لالنسنان والنينب فعلهنم هو ... إذ العصيان من وج 

 النن  منن وشنيعته جهننم فنأراحهم ... احلينوان وبقنندرة إبرادة ... فاعن  هنو إذ

 رب ... علنننى ذننننوهبم محلنننوا لكننننهم ... أبمنننان قضنننوا ومنننا العنينننف وم ...

 االنسننان حيلننة منا أفعالننه ... إهنننا وقنالوا امنهنن وتننرب وا ... وأمنان بعننزة العبناد
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 وكنيا ... العصيان على جربت وقد أىن ... وسعها نفسا اجلبار كلف  ما ...

 يف والعبنند ... جننربان إذا فلهننا جمبننورة ... غنندت قنند أيضننا الطاعننات علننى

 تند  صنور ا كان  إذ ... والطاان ابحلم  كلفت  قد ... نعامة شبه التحقي 

 ... يدان بياك هلا لي و  هيا ... عليهما

 هللا!  أفعالننه يف إحنندامها عظيمتننني مسننألتني تعنناىل رمحننه الننناظم كننالم  تضننمن

 واخللن  املفعنو  هنو الفع  ام وقدرته مبشيئته به يقوم فع  تعاىل هلل ه  تعاىل

 حنيفنننة أيب اصنننحاب منننن الفقهننناء ذكنننره النننيي هنننو فننناالو  املخلنننوق هنننو

 وايب كالطحناوي  احلنفينة فقهناء ذكنره كمنا  كتنبهم  يف ومالك وأمحد والشافعي

 ذكننره وكمننا السنننة شننرح يف البغننوي ذكننره وكمننا وغنناهم املاترينندي منصننور

 اخللن  يف ذكنره والقاضني العزينز عبند بكنر وأيب إسنحاق كنأيب  أمحد أصحاب
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 على قوله استقر ولكن قولني على غاه أو املخلوق هو ه 

 

 

 [   112 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 بنن حممند بكنر ابنو ذكنره وكمنا عقين  بنن خنالف وان خلنوقامل غا اخلل  ان

 قنننا  والسننننة احلنننديث أئمنننة ذكنننره وكمنننا لنننه كتننناب  يف الكنننالابذي اسنننحاق

 مننا ابب والزاندقننة اجلهميننة علننى الننرد كتنناب  يف الصننحيح آخننر يف البخنناري

 وأمنره النرب فعن  وهنو اخلالئ  من وحنوها واالرض السموات ختلي  يف جاء

 كنان  ومنا خملنوق غنا املكنون اخلنال  هنو وكالمنه وأمنره وفعلنه بصنفاته فالرب
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 اجلهميننة وذهبننت مكننون خملننوق مفعننو  فهننو وتكوينننه وختليقننه وأمننره بفعلننه

 والفعن  املخلنوق هنو اخللن  أن اىل واالشنعرية والكالبينة أكثنرهم أو واملعتزلة

 عمننا هللا تعنناىل بننه يقننوم صننن  وال فعنن  الننرب عننند هلننؤالء ولنني  املفعننو  هننو

 إن أي اخل بننه قننرت الننيي ميهبننه واجلننرب قولننه كبنناا  علننوا احنندوناجل يقننو 

 هن  العبناد أفعنا  يف اختلفنوا النناس أن ذلنك ومعنىن اجلنرب هنو جهنم ميهب

 الفعنن  ذلننك إن اجلربيننة واتباعننه جهننم فقننا  ال أم والعبنند للننرب مقنندورة هنني

 قنندرة فيننه املننؤثر إن وأتباعننه االشننعري قننا  وكننيلك للعبنند ال للننرب مقنندور

 عننني علننى يقنندر ال الننرب إن املعتزلننة مجهننور وقننا  العبنند قنندرة دون بالننر 

 كننأيب  البصننريون فأثبتننه مقنندوره مثنن  علننى يقنندر هنن  واختلفننوا العبنند مقنندور

 كان  لو أبنه املعتزلة واحتج البغداديون وأتباعه الكعي ونفاه هاشم وأيب علي
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 يرينند أن مثنن  اآلخننر وكرهننه أمننرا او شننيئا أحنندمها أراد إذا للننزم هلمننا مقنندورا

 شنأنه منن املقندور الن معندوما موجنودا يكون أن العبد ويكرهه حتريكه الرب

 صننارفه تننوفر عننند العنندم علننى يبقننى وأن القننادر دواعنني تننوفر عننند يوجنند أن

 وقوعه هللا أراد إذا لكان هلل مقدورا العبد مقدور كان  فلو

 

 

 [   113 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 الصنارف لتحقن  يوجند وال الندواعي لتحقن  يوجد أن لزم وقوعه العبد وكره

 علنى البقناء أن وهنو النرازي ذكنره مبنا هنيا عنن اجلربية أجاب وقد حما  وهو
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 آخنر سنبب مقامنه يقم مل إذا جيب ب  مطلقا ممنو  الصارف حتق  عند العدم

 العبنند فعنن  يف الكننالم فنإن ضننعيف جننواب وهنيا املسننألة أو  وهننيا مسنتق 

 من وجوده ميتن  وهيا إليه الداعي دون عنه الصارف بقلبه قام إذا به القائم

 بن  اختيناراي فعنال يكنن مل إرادتنه بندون وجنوده قندر ومنا احلنا  هيه يف العبد

 اجلننواب ولكنن االختيناري يف هنو إمننا الكننالم يف املنرتع  حركنه مبنزلنة يكنون

 مريننندا هللا يكنننون أن ميتنننن  أبفعالنننه العبننند ينننرده مل منننا فنننإن التقننندير هنننيا منننن 

 أننه علم له مريدا جيعله مل فإذا له مريدا العبد جع  وقوعه شاء لو إذ قوعهلو 

  الفعلننن وهللا قننا  لنو االنسننان أن علنى املسننلمني علمنناء اتفن  وهلننيا يشنأه مل

 مل هللا أن علنم يفعلنه مل ملنا الننه حيننث ال أنه يفعله مل مث هللا شاء إن وكيا كيا

 واحنننتج يشنننأه مل هللا أن علنننم علنننهيف مل فلمنننا العبننند لفعلنننه شننناءه لنننو إذ يشنننأه
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 العبنند وأراد جسننم حتريننك هللا أراد إذا بقننوهلم وغنناه الننرازي ذكننره مبننا اجلربيننة

 واحند كن   منراد وقنو  منن املنان  ألن حمنا  وهنو معنا ميتنعنا ن أ فإمنا تسكينه

 يقعنا أو حمنا  وهنو معنا لوجندا معنا امتنعنا فلنو االخنر منراد موجود هو منهما

 يف متسننناويتان القننندرتني ألن ابطننن  وهنننو أحننندمها يقننن  او أيضنننا حمنننا  وهنننو

 تقبن  ال حقيقنة الواحند والشنيء الواحند املقندور ذلك يف ابلتأثا االستقال 

 السنوية علنى املقندور ذلك وجود اقتضاء اىل ابلنسبة القدراتن فإذا التفاوت

 الرتجنيح امتنن  كنيلك  كنان  واذا املعىن هيا عن خارجة أمور يف التفاوت ومنا

 يريند أن ميتنن  فعنندهم السنة أه  اما امليهبني على ابطلة احلجة هيه ا فيق

 هللا

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

281 

281 

 

 [   114 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 علننى قدرتننه منن  سنناكنا العبنند جيعلننه أن ال مرينندا العبنند وجيعنن  جسننم حتريننك

 النرب جعلنه فلنو املقندور وجنود تسنتلزم القدرة م  اجلازمة االرادة فإن ذلك

 وجنوده هللا يشناء مناال يشناء العبد فيكون مقدوره وجود لزم قدرته م  مريدا

 جيعلنه ال لوجنوده مريندا علينه القنادر جيعن  وجوده هللا شاء ما ب  ممتن  وهيا

 النرب قندرة متتن  فعندهم املعتزلة قو  على وأما الرب مراد يناقض ملا مريدا

 وكنننال واحننند شنننيء يف االرادتنننني اخنننتالف فيمتنننن  العبننند مقننندور عنننني علنننى

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

282 

282 

 العبنند فنإن ممتنن  وهننيا اإلرادتنني تنناقض علنى مبنيتننان فإهنمنا ابطلنة احلجتنني

 ملننن تعنناىل قننا  كمننا  مشننيئته هللا يشنناء حننى يشننأه مل شننيء يكننون ان شنناء إذا

  هللا شناء وما العاملني رب هللا يشاء ان إال تشا ون وما يستقيم أن منكم شاء

  العبند جعن  واذا لنه شنائيا العبند جعن  هللا شناء فنإذا يكنن مل يشنأ مل وما كان

 النندلي  بننوا فهنم لنه شنائيا احلنا  هنيه يف هننو يكنن مل لنه مريند غنا لنه كارهنا

 منن تناقض وهيا ممتن  تقدير وهيا له العبد وكراهة له هللا مشيئة تقدير على

 مفعوالته ومجي  وهو هلل خملوق العبد ألن ابط  قياس وهو واهلني ربني تقدير

 تعاىل هللا رمحه الناظم وقو  أعلم وهللا والندا هلل مثال هو لي 

 ... لالنسان والينب فعلهم هو اذ ... العصيان من وج  على كانوا  ...

 املننرتع  كحركننة  عليهننا جمبننورون هننم بنن  اختياريننة غننا العبنناد أفعننا  إن أي
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 إرادة أن اجملنربة القدرينة أصن  كنان  فنإذا ذلنك وحننو لالشنجار اهلو  وحتريك

 مل منا وكن  ورضنيه أحبنه فقد شاءه ما فك  رضاهو  حمبته عني هي تعاىل الرب

 واحملبنوب يشأه مل ما هو املسخو  فاملبغوض مبغوض له مسخو  فهو يشأه

 املنكرين اجلربية القدرية أص  هيا شاءه ما هو املرضي

 

 

 [   115 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 سنواء كلهنا  االفعنا  وان وتقبيحنه العق  وحتسني واالسباب والتعلي  للحكم

 وجينوز الجلنه قبيحنا صنار مبنا وبعضها الجله حسنا صار مبا بعضها ت خي ال
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 مناقضننا ذلننك يكننون وال بننه أمننر عمننا وينهننى عنننه هنننى مبننا أيمننر ان العقنن  يف

 واالرادة ملعلومننه االزيل العلننم مطابقننة اىل عننندهم ترجنن  احلكمننة اذ للحكمننة

 واالرادة ملشننيئةا اىل ابلنسننبة االفعننا  فنناذا ملقنندورها والقنندرة ملرادهننا االزليننة

 حينئني صنارت والنهي االمر هبا تعل  فاذا قبح وال حبسن توصف ال مستوية

 عنها ومنهيا هبا مأمورا كوهنا  على زائدا وقبحها حسنها ولي  وقبيحة حسنة

 الطنا فتشنبه اجنحنة هلا أن الج  أي اخل نعامة شبه التحقي  يف والعبد قوله

 كلفنننت  قننند قنننا  فلهنننيا الناقنننة اخفننناف تشنننبه اخفننناف وهلنننا الوجنننه هنننيا منننن

 والطاان ابحلم 

 سنببه ابسنم للشنيء تسنمية القندرة هننا ابليد املراد يدان بياك هلا ولي  قوله

 رمحنه النناظم قنا  وكنيا كنيا  يف بنه لنه فنالن يقا  اليد حتريك هي القدرة ألن
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 تعاىل هللا

 هي ... عصيان من فعلوه ما وكياك ... الور  طاعات أبن قا  فلياك ...

 لقندر م نفني ... نفينان ذا عنند عنهم فيصيح ... أفعاهلم ال الرب فع  عني

 وال صلوا وال صاموا ما فيقا  ...  ن بنفي منهم وصدورها ... ال أو عليها

 ... ومنننا قتلنننوا ومنننا شنننربوا منننا وكنننيلك ... القنننرابن منننن ذحبنننوا وال زكنننوا ...

 أيتنننوا مل وكنننياك ... اختينننارا أيتنننوا مل وكنننياك ... زان غنننوي فنننيهم وال سنننرقوا

 واالميان واإلسالم ابلكفر ... منهم اخت

 

 

 [   116 صفحة - 1 جزء]  
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 منا علنى جنربوا ... وااللنوان كنالطعم  هبنم قامت ... ألهنا اجملاز وجه على اال

 ميسنر وغنا جمبنور والكن  ... معنان وغنا عنون ذو مث منا ... خالقهم شاءه

 أيضنا ... تقنم مل املهيمن أفعا  اكوكي ... األكفان داخ  أدرج كامليت  ...

 واضننح وزورا كننياب  ... أنتجننا مقالتيننه مجعننت فنناذا ... احلنند ن مننن خوفننا بننه

 العصننيان بفاعنن  لنني  والننرب ... إهلنننا فعنن  االفعننا  ليسننت إذ ... البهتننان

 ال فهنناك ... االنسنان وفعائن  وكالمه ... وفعله اإلله صفة انتفت فاذا ...

 ... فان عبد تكليف وال وحي ... وال أمر وال خل 

 يلنزم منا بعنض وذكنر ابجلنرب القنو  علنى الكنالم منن هللا رمحنه النناظم فنر  ملنا

 فقنننا  الشننناعات مننن آخننر وجنننه مننن يلننزمهم مننا بينننان يف ايضننا شننر  أهلننه
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 النننرب ان وافقهننم ومنننن اجلهميننة منننيهب أن أي اخل املهننيمن افعنننا  وكننياك

 هنننو واخللننن  املفعنننو  هنننو الفعننن  بننن  االختيارينننة االفعنننا  بنننه تقنننوم ال تعننناىل

 لزم بيلك قالوا اذا زعمهم على ألهنم عنهم ذلك حكاية تقدم كما  املخلوق

 أن كمنا  وتقندس تعناىل حدوثنه فيلنزم وتعناىل تبارك الرب بيات احلواد  قيام

 بفاعننن  لننني  أيضنننا عنننندهم والعبننند حننناد  فهنننو احلنننواد  بنننه قامنننت منننا

 أدرج كاملينت  او املنرتع  كحركة  وحركته ميسر وغا جمبور هو ب  ابإلختيار

 املفعنو  بن  عنندهم بنه قنائم غنا تعناىل النرب فعن  كنان  فنإذا االكفنان داخ 

 فليلك بفاع  لي  عندهم والعبد املفعو  هو
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 [   117 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 فعنننال لننني  الفعننن  كنننان  إذا أي اخل انتجنننا مقالتينننه مجعنننت فنننإذا النننناظم قنننا 

 نسنبة كنان  جمناز له أفعاال تسمى ب  احلقيقة يف له فع  ال جمبور والعبد للرب

 نسننبته وصننار للمعاصنني بفاعنن  لنني  الننرب إلن كننياب  تعنناىل الننرب اىل ذلننك

 الفعنن  صننفة انتفنت فننإذا جمبنور هننو وامننا بفاعنن  لني  ألنننه كنياب  أيضننا للعبند

  تكليننف وال وحنني وال أمننر وال خلنن  ال فهننناك تعنناىل الننرب حنن  يف والكننالم

 يف الننناظم قننا  اخل جمبننور الكنن  قولننه تعنناىل هللا رمحننه الننناظم بننه ألننزمهم كمننا

 اهننننم يشنننهدون النننيين وهنننم اجلنننرب أصنننحاب مشنننهد السنننائرين منننناز  شنننرح
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 اهننا يشنهدون ال بن  واختيارهم قدر م بغا واقعة وأهنا أفعاهلم على جمبورون

 الفاعن  وأن قنادر وال احلقيقنة يف فاعن  غا أحدهم ان ويقولون البتة افعاهلم

 وحركنات النرايح هبنوب مبنزلنة وحركاتنه حمضنة آلنة وأننه سنواه لنه واحملنرك فيه

 ذنننوهبم ومحلننوا ابلقنندر احتجننوا أفعنناهلم علننيهم أنكننرت اذا وهننؤالء االشننجار

 وشنننرها خاهنننا طاعنننات كلهنننا  افعننناهلم ينننورا حنننى ذلنننك يف يغلنننون وقننند علينننه

 قنننةفمواف طاعنننة االمنننر موافقنننة ان كمنننا  ويقولنننون والقننندر املشنننيئة ملوافقتهنننا

 مشنيئة جعلنوا اهننم اخنواهنم املشنركني عنن تعناىل هللا حكنى كما  طاعة املشيئة

 النفاة القدرية من شر وهؤالء قا  هبا ورضاه هبا أمره على دليال الفعاهلم هللا

 يعتنير منن هنؤالء منن إن حنى وديننه ورسنله لكتبه ومناقضة هلل عداوة وأشد

 ظلمننة إىل ربننه وينسننب دهجبهنن عنننده ويقننيم لننه ويتوجنن  هللا لعنننه ابننيل  عننن
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 لغننا السننجود عننن وجهننه صننان وقنند ذنبننه مننا ويقننو  والقننا  احلننا  بلسننان

 السننجود ميكنننه كيننف  مث منننه وارادتننه فيننه ومشننيئته حكمننه وافنن  وقنند خالقننه

 حمسننا لغناك سجوده ترك يف كان  وه  وبينه بينه وحا  منه منعه اليي وهو

 ولكن
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 ... نوب اال حسناته فما ... ح  قلي  حملبا كان  إذا

 وإذا واخوانننه وأحبابننه إبلنني  وأولينناء حقننا هللا أعننداء وهننؤالء هللا رمحننه قننا 
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 منن ورأينت عجيبنا أمنرا واحلننني البكناء من رأيت إبلي  على انئح منهم انح

 وصننننفحات السنننننتهم فلتنننات علننننى يبننندو مننننا اجلبننننار وا نننام االقنننندار تظلنننم

 اخلصننم مننن تسننمعه مننا والتوجنن  الننتظلم مننن دهمأحنن مننن وتسننم  وجننوههم

 االسنالم شني  فنيهم قنا  اليين هم فهؤالء قا  خصمه عن العاجز املغلوب

 اتئيته يف تيمية ابن

 ... القدرية فرقة طرا النار اىل ... معادهم يوم هللا خصوم ويدعى ...

 أهنننم اىل اشننارة ميسننر وغننا تعنناىل هللا رمحننه الننناظم وقننو  انتهننى اجلربيننة يعننىن

 مننكم منا قنا  أننه وسنلم علينه هللا صنلى عننه الصنحيحني يف ثبنت منا خالفوا

 هللا   رسنو اي قنالوا الننار منن ومقعنده اجلنة من مقعده علم وقد اال أحد من

 له خل  ملا ميسر فك  اعملوا ال فقا  الكتاب على ونتك  العم  ند  أفال
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 اليننوم فيننه الننناس دحيكن مننا أرأيننت هللا رسننو  اي قين  انننه أيضننا الصنحيح ويف

 احلجنة فينه آاتهنم ممنا يسنتقبلون فيمنا ام ومضى عليهم قضي شيء ويعملون

 العمن  نند  أفال هللا رسو  اي قالوا فيهم ومضى عليهم قضي شيء ب  فقا 

 رمحنه النناظم قنا  لنه خلن  ملنا ميسر فك  اعملوا ال فقا  كتابنا  على ونتك 

 تعاىل هللا

 فص 

 االكوان مجلة من وخبلقها ... ثهاحبدو  أمسائه على وقضى ...
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 النيي مناذا ... للنرمحن واالمسناء أفعا  ... وا  االوصاف تعطيله اىل فانظر

 أبنند  لكنننه ... كفننران  ومننن جحنند ومننن نفنني ... مننن التعطينن  ذا ضننمن يف

 فصاغه العظيم الكفر اىل وأتى ... للرمحن التنزيه قالب يف ... هكيا املقالة

 لؤلنؤ منن ... واحللني اجلنواهر أننوا  وكسناه ... الثناان أمنة ليفننت عجنال ...

 قندمي إخو م كمصاب  ... فأصاهبم الور  ثاان فرآه ... عقيان ومن صاف

 والنناس ... الثنان ذا وحبرفه إحدامها بصوته العباد فنت قد عجالن ... زمان

 القشنننور فهنننم ... نمعنننا أبهننن  ليسنننوا هلنننم تبننندو ... ظنننواهر فأهننن  أكثنننرهم

 تقسنننمت ولنننيا ... االنسنننان خالصنننة حننن  واللنننب ... قنننوامهم وابلقشنننور

 طننرا أقوالننه مننن ينننج مل ... السننهمان ذي إر  وتوارثننوه ... قولننه الطوائننف
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 ... حيننندر بننراءة منهننا فتننرب وا ... القنننرآن وشننيعة احلننديث أهنن  ... سننو 

 وصنننف ... وصنننفه خبيبنننث شنننيعي كننن   منننن ... عمنننران منننن املولنننود وبنننراءة

 ... احليتان حمللي اليهود

 هللا أمسنناء وقننالوا تعنناىل الننرب أمسنناء حنندو  اىل ذهبننوا وأتباعننه جهمننا إن أي

 هللا غننا كننان  ومننا قننالوا مث غنناه وكالمننه كالمننه  مننن هللا أمسنناء فننإن غنناه تعنناىل

 واالفعننا  االوصنناف تعطيلننه إىل فننانظر الننناظم وقننو  عنننه ابئننن خملننوق فهننو

 هللا أمساء حبدو  يقو  النه يأ للرمحن واالمساء
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 سننبحانه البنناري صننفات نفنني أنننه أي االوصنناف وتعطيلننه خملوقننه وأهنننا تعنناىل

 فنانظر املخلنوق هو واخلل  املفعو  هو الفع  يقو  أبنه أي االفعا  وتعطي 

 لنةاملقا ابند  لكننه وقولنه والكفنران والتعطين  اجلحند منن هنيا تضمنه ما اىل

 علني بنن امحند الندين تقني العالمنة قنا  أقنو  للنرمحن التنزيه قالب يف هكيا

 الصنننحابة عصننر بعنند حنند  مث سننب  كننالم  بعنند اخلطننط كتنناب  يف املقريننزي

 بننه الفتنننة فعظمننت املشننرق بننبالد صننفوان بننن جهننم مننيهب عنننهم هللا رضنني

 يف أثنرت شنكوكا االسنالم أهن  علنى وأورد صفة تعاىل هلل يكون أن نفى فإنه

 سني منن املائنة قبين  وكنان كبنا  بنالء عنهنا تولند قبيحنة آ را االسنالمية امللة

 االسنالم أهن  فنأكرب التعطين  اىل تنؤو  الني أقوالنه علنى أتباعه فكثر اهلجرة
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 يف وعادوهم اجلهمية من وحيروا أهلها وتضلي  انكارها على ومتالؤوا بدعته

 أهلننه عننند معنروف هننو منا علننيهم الننرد يف وكتبنوا إلننيهم جلن  مننن وذمنوا هللا

 املبنارك بنن هللا وعبند والبخناري امحند االمنام كنالم  يف تقدم وقد كالمه  انتهى

 بندعهم من والتحيير وأتباعه جهم أحوا  من أشياء عنهم هللا رضي وغاهم

 نعنوذ الساعة قيام إىل يزو  ال عظيما شرا االسالم يف اخلبيث هيا زر  ولقد

 طالنب أيب بنن علني لقنب هو حيدر براءة منها وافترب   قوله اخليالن من ابهلل

 أهنن  أن يعنني السننالم عليننه موسننى هننو عمننران مننن واملولننود عنننه هللا رضنني

 علينننه موسنننى تنننربأ كمنننا  وشنننيعته اجلهنننم منننيهب منننن تنننرب وا والسننننة احلنننديث

 عننه هللا رضني علني تنربأ وكمنا العجن  عبندوا النيين إسنرائي  بني منن السالم

 بنن  وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  اصننحاب مننن تننرب وا الننيين الشننيعة مننن
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 وأضنرم االخاديند هلنم فخندد يتوبنوا فلنم فاسنتتاهبم االهلينة فينه بعضنهم ادعى

 فيها وأحرقهم النار فيها
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 معروفنة والقصنة قنربا ودعوت انري أججت منكرا امرا شاهدت اذا إين قا 

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 التحكيم قب  انفعة مقدمة يف فص 

  أمورك يف كن  ... معوان انصح مقالة إمس  ... جناته املريد الرج  أيها اي ...
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 والسنن هللا كتاب  وانصر ... اهلياين بزخارف ال ابلوحي ... متمسكا كلها

 معط  ك   الوحي بسيف واضرب ... ابلفرقان املبعو  عن جاءت ... الي

 ... خملن  محلنة الصندق بعنزم وامحن  ... ننانب كن   فنوق اجملاهند ضرب ...

 أصنبت فنإذا ... اهلند  ألوينة حتنت بصنربك واثبنت ... جبنان غا هلل متجرد

 مث سنالحك ثبتنت ... الني والسنن هللا كتاب  واجع  ... الرمحن رضى ففي

 املينندان يف يبنند يسنناب  أومننن ... نفسننه فليقنندم يبننارز ذا مننن ... جبنننان صننح

 ... واالعننوان االنصننار قلننة مننن ... ختننف وال رسننو ال قننا  مبننا واصنندح ...

 كيننند  مننن ختنن  ال ... أبمنننان عبننده كنناف  وهللا ... وكتابنننه دينننه انصننر فنناهلل

 والبهتان ابلكيب فقتاهلم ... ومكرهم العدو
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 بنني شنتان ... الشنيطان فعساكر وجنودهم ... مالئك الرسو  اتبا  فجنود

 حتننت وقاتنن  واثبننت ... الفئتننان فلينظننر متحيننزا ... يكننن نفمنن العسننكرين

 لفرسننان مقنناتلهم واذكننر ... دان ربننك هللا فنصننر واصننرب ... اهلنند  راايت

 ... العند  حننر يف النن  بلفن  وادرء ... الفرسنان مقاتن  در هلل ... اهلند 

 وذاببننه ... الننور  مهننج فهننم كثننر م  ختنن  ال ... الشننهبان بثواقننب وارمجهننم

 احلننزم فننياك بعضننا ... ببعضننهم اجلنندا  عننند واشننغلهم ... ذابن مننن أختنناف
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 ... جببنان وال حلملتهم فزعا ... تكن فال عليك محلو هم واذا ... للفرسان

 فننإذا ... الشننجعان لنند  مبحمننود هننيا ... فمننا جننند بننال حتمنن  وال واثبننت

 فهنننناك ... السنننلطان مننن  عسننناكرها وافنننت ... قننند االسنننالم عصنننابة رأينننت

 ... الفزعان وال الواين ابلعاجز ... تكن وال الصفوف قفاخرت 

 بنننني احملاكمنننة يف الشنننرو  قبننن  جامعنننة ومقدمنننة انفعنننة وصنننية يف شنننرو  هنننيا

 هللا عنن يعقن  ملنن ضنرحيه وننور روحنه هللا قندس املصنف هبا أوصى الطوائف

 وخطننب عظننيم المننر هللا خلقننه بن  مهمننال سنند  خيلنن  مل االنسننان أن وذلنك

 لنه واخلضنو  والني  وخشنيته حملبتنه اجلامعنة لعبادتنه سبحانه هللا خلقه جسيم

 مننن علننى فتعننني للمخننالفني عقنناب ودار للمحسنننني جننزاء دار داريننن وهيننأ

 وينجيه ربه رضى من يقربه ملا ستعداد واال التهيؤ نفسه جناة طلب
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 علينننه هللا صنننلى  الرسنننو  متابعنننة اال ذلنننك إىل سنننبي  وال وعيابنننه عقابنننه منننن

 ايهننا اي قننا  فلهننيا غنناه طاعننة علننى طاعتننه وتقنندمي واجلنن  النندق يف وسننلم

 يننوم جناتننه يرينند مننن اي أيي فيمننا املصنننف قننا  وكمننا اخل جناتننه املرينند الرجنن 

 اخل واالقنوا  االعمنا  يف هللا رسو  اتب  الناان وموقد اجلحيم من احلساب

 علنى وبفتحهنا مننه يتقندم منا و أ اجلني  كمقدمنة  الندا  بكسنر مقدمنة قوله

 احلسنن واملعنوان أعاننه وعواان معاونة وعاونه فاع  اسم هو معوان وقوله قلة
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 اسننم اسنتعار النوحي بسنيف اضنرب قولنه القناموس يف قالنه كثاهنا  او املعوننة

 عقلني مسعني قناط  دلين  النوحي ألن املنناز  قطعنه اىل اشنارة للوحي السيف

 وهنننياين املتكلمنننني الزخنننارف القننناط  لي والننند النننناف  العلنننم هنننو والنننوحي

 النوحي علنى وقندمها تبعهنا من ورسوله هللا عن القاطعة واملتصوفني الفالسفة

 الصنادق رسنوله وسننة املتنني هللا كتناب  وهنو املسنتبني الواضح واملنهج املبني

 القائ  در وهلل السبي  سواء ض  فقد االمني

 مننا ... فيننه خلننف لنني  حابةالصنن قننا  ... رسننوله قننا  هللا قننا  العلننم ...

 وال كنال  ... سنفيه رأي وبنني الرسنو  بنني ... سنفاهة للخنالف نصبك العلم

 رد وال كنننال  ... فقينننه رأي وبنننني النصنننو  بنننني ... جهالنننة اخلنننالف نصنننب

 منن النصنو  شنا منا ... والتشنبيه التجسنيم منن حنيرا ... تعمدا النصو 
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 ... والتمويه التعطي  فرقة من ... به رميت اليي

 قط  واببه الدف  الدرء العد  حنر يف الن  بلف  وأدر قوله
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 يسننقط كننالبعوض  صننغا ذابب وهنني مهجننة مجنن  بفتحتننني اهلمننج مهننج قولننه

 خمتنار مهنج هنم امننا احلمقنى للرعنا  ويقنا  وأعينهنا واحلمنا الغنم وجوه على

 وتشننديد ابلضننم واليابنننة رد واببننه والندف  املننن  الننيب ذابب قولننه الصنحاح

 يف النيابب ومجن  ابلكسر ذابنة تق  وال اليابب واحدة اهلاء قب  ونون الباء
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 الننناظم قنا  الصنحاح خمتننار وغنرابن وأغربنة كغننراب  ذابن والكثنا أذبنة القلنة

 تعاىل هللا رمحه

 منن ثنوب ... وهوان مبيمة الرد  يلقى ... يلبسهما من ثوبني من وتعر ...

 ابالنصناف وحتن  ... الثنوابن بئسنت التعصنب ثوب ... فوقه املركب اجله 

 خشنننية شنننعارك واجعننن  ... والكتفنننان االعطنناف هبنننا زيننننت ... حلنننة أفخننر

 ... وبوحنه حببلنه ومتسنكن ... االمنران فحبني الرسنو  نصنح ... م  الرمحن

 هنادي ... ا  صنراطه وهنو النرب وصنف فاحل  ... التكالن حقيقة وتوكلن

 وذا ذا ضنا ... أي العنر  رب علينه الصرا  وهو ... ناالميا لصاحب اليه

 سنننة فهننيي تعجننب ... فننال وممننتحن منصننور واحلنن  ... القننرآن يف جنناء قنند

 طائفتننان الننناس ذاك جنن  وال ... حزبننه مننن حزبننه يظهننر وبننياك ... الننرمحن
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 سجالن الور  قام مي كفار  ... ا  و الرس  بني احلرب ذاك والج  ...

 

 

 [   125 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 ... الداين لد  كانت  هنا فاتت ... إن احل  أله  العقىب لكنما

 فهنو ابلضنم عنراي ابلكسر ثيابه من عري يقا  التعري من أمر فع  تعره قوله

 خمتنار يف قالنه ابهلناء فمؤنثنه فعنالن علنى كنان  ومنا عرايننة واملنرأة وعنراين عار

 أن وذلنك هيتنه امن غنا علنى الشنيء تصور هو املركب اجله  قوله الصحاح

 الفاسند اإلعتقناد هنو اخلنارج يف مطناب  غا جازم أمر على أبمر العق  حكم
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 فهنو مطناب  غنا واعتقناد ابلشنيء العلنم عندم منن لرتكبنه املركب اجله  وهو

 معرفنة عندم وقين  العلم عدم البسيط واجله  به جهله وجيه  احل  جيه  أن

 الينه اهلنادي صنراطه وهنو بالنر  وصنف فناحل  قولنه ابلقوة ال ابلفع  املمكن

 الشننيء صننرطت مننن أنننه فاملشننهور الصننرا  اشننتقاق امننا االميننان لصنناحب

 فيننه املننارة يصننرت  ألنننه صننراطا الطرينن  فسننمي سننهال بلعننا بلعتننه إذا أصننرطه

 مسننلوكا سننهال مسننتقيما طريقننا يكننون أن أوصنناف مخسننة مجنن  مننا والصننرا 

 وال صنننراطا ملعنننوجا الطريننن  العنننرب تسنننمي فنننال املقصنننود إىل موصنننال واسننعا

 يف الصنننرا  منننوارد أتمننن  ومنننن املوصننن  غنننا املسننندود وال املشننن  الصنننعب

 قا  ذلك تبني واستعماهلم لساهنم

 ... مستقيم الوارد أعوج إذا ... صرا  على املؤمنني اما ...
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 علننى احلن  اشنتما  سنالكه علننى يشنتم  ألننه فعنا  زنننة علنى الصنرا  وبننوا

 كاللحنناف  االشننياء علننى املشننتمالت يف كثننا  الننوزن وهننيا املسننرو  الشننيء

 النرب وصنف فاحل  قوله الناظم أفاده كيا  والفرا  والغطاء والرداء واخلمار

 احلديث يف كما  احل  أبنه يوصف تعاىل الرب إن اهلادي صراطه وهو

 

 

 [   126 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 أنننت اللهننم عبنناس بننن هللا عبنند حننديث مننن البخنناري صننحيح يف الصننحيح

 العنر  رب عليه الصرا  وهو وقوله احلديث ح  ولقا ك ح  وعدكو  احل 
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 احلن  على هو أي 56 هود مستقيم صرا  على ريب إن تعاىل قوله اىل يشا

 لعد  وا

 وال فناتبعوه مسنتقيما صنراطي هنيا وأن تعناىل هللا قنا  اخل صنراطه وهنو قوله

 طخنن مسننعود ابننن قننا  153 االنعننام سننبيله عننن بكننم فتفننرق السننب  تتبعننوا

 مث مسنتقيما هللا سنبي  هيا قا  مث بيده خطا وسلم عليه هللا صلى هللا رسو 

 يندعو شنيطان سبي  ك   وعلى سب  هيه وقا  ومشاله ميينه عن خطوطا خط

 السننب  تتبعننوا وال فنناتبعوه مسننتقيما صننراطي هننيا وأن تعنناىل قولننه قننرأ مث إليننه

 الطرينن  نأل وهننيا تتقننون لعلكننم بننه وصنناكم ذلكننم سننبيله عننن بكننم فتفننرق

 اليننه يصنن  ال كتبننه  بننه وأنننز  رسننله بننه بعننث مننا وهننو واحنندة هللا اىل املوصننلة

 كن   منن واسنتفتحوا طرين  كن   منن النناس اتنى ولنو الطرين  هنيه من اال أحد
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 الطرينن  هننيا مننن اال مغلقننة علننيهم واالبننواب مسنندودة علننيهم فننالطرق ابب

 مسنتقيم علني ا صنر  هنيا تعناىل قنا  هللا إىل موصن  ابهلل متص  فإنه الواحد

 ان أمننرين حيتمنن  وهننيا مسننتقيم إيل صننرا  معننناه احلسننن قننا  41 احلجننر

 أداة فقامننت بعننض مقننام بعضننها االدوات إقامننة ابب مننن أنننه بننه أراد يكننون

 بطريننن  االشنننبه وهنننو املعنننىن علنننى التفسنننا أراد أننننه والثننناين إيل مقنننام علننني

 طريقنه وعلينه هللا اىل يرجن  احلن  جماهند وقنا  إيل موصن  صرا  أي السلف

 يف قين  منا أصنح منن وهنو مننه وأبنني احلسنن قنو  ومثن  شنيء على يعرج ال

 بيانه علي أي للوجوب فيه على وقي  االية
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 [   127 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 هللا وعلنى وهني النحن  آينة يف القنولني نظنا والقنوالن علينه والداللنة وتعريفه

 السنبي  أن احلجنر آية يف كالصحيح  فيها والصحيح 9 النح  السبي  قصد

 الغنوي طفي  قا  اليه ويوص  هللا اىل يرج  املعتد  املستقيم وهو القاصد

 ... تقلب برجا  املنااي وصرف ... عليهم السبي  قصد سلفا مضوا ...

 االخر وقا  وصولنا واليهم عليهم مروران أي

 ... طريقها علي أو طريقي عليها ... سلكته واد أي املنااي فهن ...

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا  اآلايت هيه تفسا يف املصنف افاده
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 ... فرضننان امننرء كنن   علننى فهمننا ... تنننم وال هجننرتني لقلبننك واجعنن  ...

 فالقصند ... إعنالن ويف سرو يف إخال  ... اب  الرمحن إىل االوىل فاهلجرة

 ينجننو فبننياك ... والشننكران والطاعننات أعمننا  ... وا  ابالقننوا  هللا وجننه

 اىل االخنننر  واهلجننرة ... الننرمحن عابننند حقننا ويصننا ... إشنننراكه مننن العبنند

 الرسننو  قننو  منن  فينندور ... الربهننان وواضننح املبننني حنن  ... اب  املبعننو 

 ... الننيي علننى املبننني الننوحي وحيكننم ... روغننان بننال واثبنناات نفيننا ... وفعلننه

 قند عند ال ... وكن  أبندا بباطن  حيكمنان ال ... حكمان فعنده الشيو  قا 

 احلكمان به جاءت
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 [   128 صفحة - 1 جزء]  

 

 

  الثاين واحلاكم ... احلاان وهداية الشفا فيه ... حاكم أعد  هللا كتاب  ومها

 فنال حكمهمنا لغنا دعنوك فنإذا ... امينان ليي غامها مث ما ... رسوله كالم

 طوعنا ... وال نعما وال ال كرامة  ال ق  ... والعصيان الكفر لداعي مسعا ...

 وطوعنا مسعنا ... هلنم فقن  الرسنو  اىل دعينت واذا ... طغينان اىل يندعو ملن

  فصنيحتهم فاثبنت ... وصنيحوا اخلصنوم تكاثرت واذا ... عصيان ذا لست

 احلضنيض قعنر اىل يهنوي ... وبعده الرفي  االوج اىل يرقى ... دخان كمث 

 ... الداين
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 تعنناىل هللا اىل االوىل اهلجرةفنن اهلجننرتني ذكننر يف تعنناىل هللا رمحننه الننناظم شننر 

 الثانيننة واهلجننرة هنيننه واجتننناب أمننره ابمتثننا  اليننه والتوجننه األعمننا  ابخننال 

 وتنرك واجلن  الندق يف قولنه وتقندمي ابتباعنه وسنلم علينه هللا صلى الرسو  اىل

 وطرين  اهلجنرتني سنفر مسناه كتناب  تعناىل هللا رمحه وللمصنف لقوله غاه قو 

 الرفينن  االوج إىل وقولننه شننئت إن فراجعننه عليننه مزينند ال مبننا اتننى السننعادتني

 مننن القننرار واحلضننيض العلننو معناهننا أعجميننة كلمننة  وهننو أوك معننرب االوج

 هللا صننلى هللا رسننو  إىل أهنندي انننه احلننديث ويف اجلبنن  منقطنن  عننند االرض

 اان فإمنننا ابحلضنيض ضنعه فقنا  علينه يضنعه شننيئا جيند فلنم هدينة وسنلم علينه

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا  ابالرض ضعه يعىن العبد أيك  كما  آك  عبد
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 [   129 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 مننا وهللا ... الشننجعان بكتائننب ال أعمننا  ... اب  هللا حننزب قتننا  وان هننيا

 القلنوب فتحنو منا وكنياك ... حسنبان بنال وأعنداهم أىن بكثنرة النبالد فتحوا

 يف الزهنند نفنن  الفرسننان ةوشنجاع ... واالميننان ابلعلننم بنن  آراء ... ا  هبنيه

 يف د ... زه والعلمنناء احلكننام وشننجاعة ... جبننان كنن   حمننيور وذا نفنن  ...

 ركائبنه شندت ... صنادق لقلب اجتمعا مها فاذا ... بطالن ذي ك   الثنامن

 االقنران مقاتن  حتت فالعز ... أطرافها ال األقران اىل واقصد ... الرمحن اىل
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 مننا ... اجلنوالن كثنرة  منن النور  عنند ... مبننا خنرب لنه منن نصنيحة وامسن  ...

 بعنند والكنن  ... ابلقننرآن جنناء عمننن أخننيوه ... مننا غننا خننا وهللا عننندهم

 ال هللا أبمنننر فاصننند  ... فنننالن ورأي تشنننكيك حبنننث او ... فرينننة أو فبدعنننة

 ذاتنه يف النور  كن   ولنو واهجر ... أبمان تفز اخشاه هللا يف ... الور  خت 

 ... وشننننكاية تسننننخط بغننننا واصننننرب ... يطانالشنننن وخنننننوة هننننواك يف ال ...

 ... أذ  بنال اجلمين  اهلجنر واهجنرهم ... جنان هنو منن عتناب بغا واسفح

 اهلجران من بد يكن مل ان
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  غريبننا كننان  بدايتننه يف االسننالم ان أي اخل بكثننرة الننبالد فتحننوا مننا وهللا قولننه

 بنندأ كمننا  غريبننا وسننيعود غريبننا سننالماإل بنندأ وسننلم عليننه هللا صننلى قننا  كمننا

 وسننلم عليننه هللا صننلى الننني علننى قنندم ملننا عبسننة بننن عمننرو حننديث يف وكمننا

 بكنر أاب يعي وعبد حر قا  هيا على معك من له فقا  مبكة مستخف وهو

 هننو مننا بعننده مننن أصننحابه وعلننى عليننه هللا فننتح مث عنهمننا هللا رضنني وبننالال

 واجلي  اخلي  من اجلماعة وهو تيبةك  مج  والكتائب السا كتب  يف معروف

 أو كتناب  خينالف ممنا أحند  منا هني البدعنة فرينة أو فبدعنة بعند والك  قوله

 شنيئا تعناىل وقولنه الفرينة واالسنم خلقنه كنياب  فنر  يقنا  الكيب والفرية سنة

 وجنوالان قنا  ابب منن جنا  اجلنوالن وقوله خمتلقا مصنوعا أي 27 مرمي فراي
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 احلننرب يف وجتنناولوا ابلشننام جبنن  الننواو بسننكون نواجلننوال الننواو بفننتح أيضننا

 الصاح خمتار بعض على بعضهم جا 

 أي عليننننا فنننالن انتخنننى يقنننا  والعظمنننة الكنننرب النخنننوة الشنننيطان خننننوة قولنننه

 الصحاح خمتار يف قاله وتعظم افتخر

 شني  مسعنت الفوائند بندائ  يف النناظم قنا  اخل اجلمين  اهلجر واهجرهم قوله

 اجلميننن  واهلجنننر اجلميننن  والصنننفح اجلميننن  الصنننرب هللا ذكنننر يقنننو  االسنننالم

 معنننه أذ  ال النننيي اجلميننن  واهلجنننر معنننه شنننكو  ال النننيي اجلميننن  فالصنننرب

 انتهى معه عتاب ال اليي اجلمي  والصفح

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 
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 [   131 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 واجعنن  ... اميننان ومننن غنني مننن شنناء قنند ... مبننا جاريننة االقنندار اىل وانظننر

 احلكنم بعنني فنانظر ... انظنراتن اخللن  ذا يف ابحل  ... كالمها  مقلتني لقلبك

 علنى وامحلهم االمر بعني وانظر ... الداين مشيئة ترد ال اذ ... هبا وارمحهم

 منننن ... كالمهنننا  مقلتنننني لوجهنننك واجعننن  ... نظنننران إذا فهمنننا احكامنننه ...

 بننني فالقلننب ... ثلننهم أيضننا كنننت  ربننك لوشنناء ... ابكيتننان الننرمحن خشننية

  علينننك خرجنننت ... مننى النننالي نفسننك كمنننائن  واحننير ... النننرمحن أصنناب 
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 الندخان طفني ... بغى كمن  فأنت هلا انتصرت واذا ... مهان كسر  كسرت

 عبننده ينصننر سننوف أن ... قائنن  أصنندق وهننو أخننرب وهللا ... الننناان مبوقنند

 جبننان يفنز سنىناحل يعمن  او ... مثلهنا سنيجز  السوآء يعم  من ... أبمان

 ... االخوان لسائر وبعد وصى ... ولنفسه انصح وصية هيي ...

 القنندري الكننوين احلكننم يبننني أن االبيننات هبننيه تعنناىل هللا رمحننه املصنننف مننراد

 الطاعنننات منننن اخللننن  أفعنننا  مجيننن  فنننإن الشنننرعي االمنننري النننديي واحلكنننم

 فنان القندري الكنوين تعاىل الرب حكم عن خترج ال واالميان والكفر واالميان

 النظنر منن بند ال ذلنك من  ولكنن ومشنيئته بقدرتنه تعناىل خلقنه االشياء مجي 

 بعنننني اخللننن  اىل نظنننرت اذا اننننك كالمنننه  فمعنننىن الشنننرعي النننديي احلكنننم اىل

 شاء وما ترد ال تعاىل هللا مشيئه الن رمحتهم احلكم
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 [   132 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 عليها وامحلهم االمر عني اىل انظر ذلك م  ولكن يكن مل يشأ ومامل كان  هللا

 ممنا ذلنك وحننو القاتن  واقتن  القناذف واجلند السارق واقط  الزاين فحد أي

 ومعنىن اخل هبنا وارحهنم احلكنم بعني فانظر قوله معىن وهيا به ورسوله هللا أمر

 يف تعنناىل هللا رمحننه املصنننف قننا  اخل علننى وامحلهننم االمننر بعننني وانظننر قولننه

 يننيكره الننيي الفننناء علننى تكلننم ملننا الفكننرة منزلننة يف ينالسننائر  مننناز  شننرح

 ر يننة وهننو الربوبيننة توحينند يف االسننتغراق الفننناء هننيا وأصنن  فصنن  الصننوفية
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 مننا اال قننط الوجننود يف لنني  وأنننه واخرتاعهننا وملكهننا االشننياء خبلنن  هللا تفننرد

 ومشنيئته اايهنا هللا خلن  منن املخلوقنات فينه اشنرتكت ما فيشهد وكونه شاءه

 مننن فيننه افرتقننت مننا يشننهد وال هلننا وربوبيتننه قيوميتننه ومشننو  عليهننا قدرتننهو  هلنا

 ومواالتننه عنننه هنننى عمننا وهنيننه بننه أمننر مبننا 2 وأمننره هلننيا وبغضننه هلننيا هللا حمبننة

 اخللنن  تفرقننة وهنني اجلمنن  يف التفرقننة يشننهد 2 فننال آلخننرين ومعاداتننه لقننوم

 االرادة وتفرقنة وبينةالرب مجن  يف االهلينة موجب وتفرقه الربوبية مج  يف واالمر

 قننندره منننا مجننن  يف ويرضننناه حيبنننه منننا وتفرقنننه الكونينننة االرادة مجننن  يف الدينينننة

 احلسننننىن االمسنننناء معنننناين كثننننرة  وهنننني الوجننننود يف الكثننننرة يشننننهد وال وقضنننناه

  يشهد فال هبا املوصوفة اليات وحدة يف آل رها واقتضا ها العلى والصفات

 ال النيي هللا فهنو ذاتنه وحندة ىعلن وصنفاته تعناىل النرب أمسناء دالالت كثرة
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 العزينننز املهننيمن املننؤمن السننالم القنندوس امللننك الننرحيم الننرمحن هننو اال الننه

  النيات واحند سنبحانه فهنو حكنم وللصنفة صنفة لنه اسنم وكن  املتكرب اجلبار

 ومنهينننه منننأموره بنننني والفنننرق وحننندة يف كثنننرة  فهنننيه والصنننفات االمسننناء كثنننا

 هلننيه شننهوده يتسنن  مل فمننن مجنن  يف تفرقننه وعنندوه ووليننه ومبغوضننه وحمبوبننه

 شننهوده ضنناق لننو بنن  العننارفني هللا اولينناء خاصننة مننن فلنني  االربعننة االمننور

 فكفننر منهننا شننيئا أو جحنندها وان انقنن  مننؤمن فهننو هبننا اعرتافننه منن  عنهننا

 بتأوي  أو صريح
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 معنناين كثننرة  أو والقنندر القضنناء مجنن  أو والنهنني األمننر تفرقننة جيحنند أن مثنن 

 حن  املوضو  هيا السالك اللبيب فليتدبر اليات ووحدة والصفات األمساء

 لك ضبطت قد تفرقهم وأص  العاملني طرق جمام  فإنه قدره وليعرف التدبر

 اجتناز من هيا قدر يعرف وإمنا التوفي  وابهلل قواعده لك وأحكمت معاقده

 ومنن البحر وراكب رالقف لسالك يعرض ما له وعرض البحار واقتحم القفار

 زماننه وأهن  أصنحابه علينه ألنف ومنا ومنرابه طبعنه وطنن عنن وخينرج يسافر مل

 لنننه يرجنننى فهنننيا شنننره النننناس وكفنننى قننندره عنننرف فنننإن هنننيا عنننن مبعنننز  فهنننو

 جتناوز مث علما به حيط مل مبا وكيب يعرفه مل ما وأنكر طوره عدا وإن السالمة

 فنيلك لنفسنه بنه هنو رضني مبنا ويرضى شيوخه يقلد ومل خالفه من تكفا إىل
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 وهللا انتهننى حظننه إال أضننا  وال نفسننه إال ضننر مننا الننيي اجلاهنن  الظننامل هننو

 أعلم

 التحكيم جمل  عقد أو  وهيا فص 

 ... والشنننيطان للننننف  ال ... للنننرمحن احلكمنننني جملننن  يف إذا فننناجل  ...

 ... الننننرمحن وفطننننرة الصننننريح عقنننن  ... ا  وبعننننده الصننننحيح النقنننن  األو 

 فرتافقننوا ... األكنوان هنيه فنناطر يبغنون ... سنافروا قنند رفقنة يف إذا واحكنم

 احلاان الطرق افرتاق عند ... وتفارقوا ساهم يف
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 سواه وجود مث ما ... وعيان بعينه الوجود هيا ... وجدته قا  مث فري  فأتى

 ... وجنومهنا هنابعين السنماء فهنو ... موجنودان فقنا  اللسان غلط ... وإمنا

 بنرد من  أمطنار ... وا  والنثلج بعيننه الغمنام وهنو والقمران األفالك وكيلك

 ذي ونفن  الثقين  تنرب ... والنت واملناء بعيننه اهلنواء وهو ... حسبان وم 

 ... شنيئان هننا منا املظناهر هنيي ... تركبنت ومنه بسائطه هيي ... الناان

 النني وهنني ... لألبنندان الننروح كفقننر  فيهننا ... ظهننوره ألجنن  هلننا الفقننا وهننو

 وذا وختلعنه تلبسه ةتظ  ... احلقان ووجودها ذا ا هو ... ألنه إليه افتقرت

 حكنم ... وذا وخيلعهنا يلبسها ويظ  ... أوان ك   واإلعدام إجياد ... ا  يف

 من حمسوس ... ا  يف كاألعضاء  املوجود وتكثر ... بعيان ير  كي  املظاهر
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 بنه قامنت متكثنر ... واحد ذلك النف  يف القو ك  أو ... حيوان ومن بشر

 أو ... العرفنان مندعي مقالنة هنيي ... أجنزا ه هيه كال  فيكون ... األمران

 كلينننا  فيكنننون ... الثنننان الفريننن  قنننا  كمنننا  جنننن  ... يف األننننوا  كتكثنننر  أهننننا

 وبعننده الفصنو  نن  إحنندامها ... قنوالن فهنيه الوجننود هنيا ... وجزايائتنه

 القوالن وما سبعني ابن قو  ...
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 مننن إال ... والبهتننان الكفننر يف غايننة هننو ... الننيي التلمسنناين العفيننف عننند

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

327 

327 

 شنننيء والكننن  ... األنسنننان طبيعنننة وتلنننك وهنننم ... ويف حننن  يف األغنننال 

 شنيء واملنأكو  فالضنيف ... سنلطان منن فينه للتعدد ما ... نفسه يف واحد

 ... وا  الو ء عني املوطوء وكيلك شيئان ناه ها حيسب والوهم ... واحد

 اثنان ذان يقو  البعيد وهم

 الكلي وتقسيم وعس  خ  إىل السكنجبني كانقسام  أجزائه إىل الك  تقسيم

 وفرس إنسان إىل احليوان كانقسام  جزئياته إىل

 ذا سنواهم وأىب ... فرقنان بنال قوهلمنا قنا  قد ... كما  مقالته قا  ولرمبا ...

 واحنند شننيء اجمللننو فالظنناهر ... ومثننان توحنند ذات جتلننوه ... رمظنناه وقننا 

 غنا مث منا ... مضموهنا هلم عبارات هيي ... حسبان بال مظاهره لكن ...

 وال شننجر وال جننن ... وال إننن  عننن صننانوه مننا فننالقوم ... األعيننان يف قننط
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 كننال  ... كثبننان  وال جبنن  وال واد ... وال سننف  وال علننو وال كننال  ... حيننوان

 املطعنننوم لكننننه ... األلنننوان منننن لنننون وال صنننوت ... وال رينننح وال طعنننم وال

 املنكننوح أنننه قننالوا وكننياك ... ابآلذان واملسننمو  مشننموم ... وا  وامللبننوس

 الزاين الغوي عني ب  ميبوح ... وا 
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 وما قالوا ... األو ن وعابدي اجملوس دين ... أنه ولو هد  عندهم والكفر

  وقنالوا عمنوا أهننم ولو ... األعيان من خصوا مبا ضلوا ... وإمنا سواه عبدوا
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 ... املعبننود حقيقننة سننرت فننالكفر ... كفننران  مننن كننان  مننا معبننودة ... كلهننا

 ربكنم أان ... قولنه يف كنافرا  ينك ومل قنالوا ... رابين حمقن  عند ابلتسخصي 

 مضنطلعا احلن  ن ... عني كنان  إذ قولنه حقا كان  ب  ... الطغيان ذو فرعون

 األوهننننام مننننن هنننناا ... تننننط البحننننر يف تغريقننننة غنننندا ولننننيا ... الشننننان هبننننيا

 لنننيي عجنن  مننن عبنندوه ... ملننا موسننى منكننرا يننك ومل قننالوا ... واحلسننبان

 األعطننان ضنني  وأصننبح معهننم ... بعابنند لنني  كننان  مننن االعلننى ... اخلننوران

 بن  ... لبطنان هقومن يف واسنعا ينك ... مل حينث األ  بلحينة جنر ولياك ...

 إبلنني  رأ  ولقنند ... غنناان ومهننه يف سننر  ملننا ... بينننهم منننه االنكننار فننرق

 صنننعت منناذا لننه قننالوا ... خضننعان ذي هننو ابلسننجود و  ... فننأه عننارفهم

 ... شنئتم إن فاسنجدوا غنا مث ما ... عميان وأنتما اإلله غا ... ه  فقا 
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 والكنن  ... حمقنن  عننند هللا عننني لكنن  فننا ... والشننيطان واألصنننام للشننم 

 ذا اللهنم سنبحانك ... فقن  عنندهم هواملعبنود هنيا ... العرفان ليي معبود

 السبحان
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  منن صنار قند أمة اي ... الطعان وثغرة األله أين ... موطو ها معبودها أمة اي

 ... الكفران مجلة يسا جزء ... كفراهنا

 وهنو الكتناب لنه وضن  فيمنا تعناىل هللا رمحنه نناظمال شر  التوفي  وابهلل أقو 
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 نعوذ األرض أه  أكفر هم اليين الوجودية مبقالة فبدأ الطوائف بني احملاكمة

 الزي  من ابهلل

 الصنورة يف كاألعضناء  إننه قنوليهم أحند أن أي أجنزا ه هنيه كنال  فيكون قوله

 أو ضننناءاالع وأجنننزا ه كنننال  فيكنننون الننننف  يف املعنوينننة كنننالقو   أو احليوانينننة

 فتكننننون اجلننننن  يف األنننننوا  كتكثننننر  إنننننه هلننننم الثنننناين القننننو  وعلننننى القننننو 

 كبنناا  علننوا الزائغننون يقننو  عمننا هللا تعنناىل هلننا كلنني  وهننو جزئياتننه املوجننودات

 التلمساين العفيف عند ولكن سبعني ابن قو  والثاين الفصو  ن  واألو 

 أي مقالتنه قناال ورمبنا نفسه يف واحد شي  عنده والك  األغال  من القوالن

 منن ابهلل نعنوذ قوهلمنا يقنو  قند وهنو مقالتنه قنوال رمبنا عنريب وابنن سنبعني ابن

 ذلك
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 أقنننوا  السنننبعينية ب املسنننمى كتابنننه  يف تيمينننة أبن اإلسنننالم شننني  ذكنننر وقننند

 أن أحننندمها أصنننلني علنننى يننندور الفصنننو  صننناحب كنننالم  أن فنننيكر هنننؤالء

 عننده لني  إذ املخلنوق توذا بنفسها مستغنية العدم يف  بتة كلها  ء األشيا

 يف يتننناقض قند كنان  وأن املمكنننة النيوات عنن بوجودهننا متمينزة واجبنه ذات

 يتنناقض أننه بد فال الرس  خالف من وك  يتناقضون كلهم  فإهنم قوهلم ذلك

 وقنا  9 8 النيارايت أفنك منن عننه يؤفنك خمتلنف قو  لفي إنكم تعاىل قا 

 82 النساء كثاا  ااختالف فيه لوجدوا هللا غا عند من كان  ولو
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 احلنن  وجننود عننني هننو الثابتننة الننيوات هلننيه الننيي الوجننود أن الثنناين األصنن 

 ال النيين يعنىن هنؤالء ومن الشيشية يف الفصو  أو  يف قا  وهليا الواجب

 مننن عليننه كننان  مننا هننو أحوالننه مجينن  يف بننه هللا علننم أن يعلننم مننن هللا يسننألون

 عينننه أعطنناه مننا إال يعطيننه ال احلنن  أن ويعلننم وجودهننا قبنن  نننهعي ثبننوت حننا 

 أيننن مننن بننه هللا علننم فننيعلم ثبوتننه حننا  يف عليننه كننان  مننا وهننو بننه العلننم مننن

 فهننم الصنننف هننيا مننن وأكشننف أعلننى هللا أهنن  مننن صنننف مث ومننا حصنن 

 جممننال ذلننك يعلننم مننن منننهم قسننمني علننى وهننم القنندر سننر علننى الواقفننون

 الننيي مننن وأم أعلننى مفصننال يعلمننه والننيي المفصنن ذلننك يعلننم مننن ومنننهم

 عيننه أعطناه مبنا إايه هللا إبعالم وإما فيه هللا علم يف ما يعلم فإنه جممال يعلمه
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 عليهنا األحنوا  وانتقناالت الثابتنة عيننه عن له يكشف أبن وإما به العلم من

 نأل بنه هللا علنم مبنزلنة بنفسنه علمه يف يكون فإنه أعلى وهو يتناهى ماال إىل

 عنن تيمينة ابنن اإلسنالم شني  كشنف  وقند لفظنه هيا واحد معدن من األخي

 إىل رسنالته يف مننهم واحند كن   كنالم  وأوضح اإلحتادية هؤالء ر وس مقاالت

 فمنا العنام اإلحتناد منن هنؤالء بنه جناء منا وأمنا فيهنا قا  املنبجي نصر الشي 

 قرامطنةوال فرعنون مثن  الصنان  وجنود أنكر من إال إليه سبقهم أحدا علمت

 اخللن  وجنود عنني هنو احلن  وجود عني أن يرون أهنم أمرهم حقيقة أن وذلك

 املخلوقننات وجننود نفنن  هنني واألرض السننموات خننال  هللا ذات وجننود وان

  يف ينظنر منن وأكثنر طنرق ثالثنة علنى تفرقنوا لكن فقا سواه وما غي أنه وال

 الننيوات إن يقولننوا أن األو  مننبهم أمننر ألنننه أمننرهم حقيقننة يفهننم ال كالمهننم
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 احلينننوان ذوات حنننى أزلينننة أبدينننة ذا نننا وإن العننندم يف  بتنننة كاننننت  أبسنننرها

 واحلركات واملعادن والنبات
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 احلن  وجنود فوجودهنا النيوات تلنك علنى فاض احل  وجود وإن والسكنات

 يف بننه كنننت  فمننا والثبننوت الوجننود بننني ويفرقننون احلنن  ذات ليسننت وذوا ننا

 وال شنيئا أحندا يعنط مل سنبحانه هللا إن ويقولنون وجنودك يف به ظهرت وتكثب

 حتمند فنال النيوات علنى فناض وجنوده وإمنا أشقاه وال اسعده وال أحدا أغىن
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 تعناىل هللا وأن القندر سنر هنو هيا إن ويقولون نفسك إال تيم وال نفسك إال

 املقدسنة نفسنه عنن خارجنا العندم يف  بتة هلا ر يته جهة من األشياء علم إمنا

 يعلمنننون قننند وأهننننم العنننامل منننن ذرة يغنننا أن يقننندر ال تعننناىل هللا إن ويقولنننون

 مننن تعنناىل هللا وعلننم علمهننم فيكننون سننبحانه هللا علمهننا حيننث مننن األشننياء

 ألهننم الوجنوه بعنض منن الرسن  خنام منن أفضن  يكوننون وأهننم واحد معدن

 ويقولون الرس  إىل به يوحى اليي امللك منه أخي اليي املعدن من ايخيون

 األصننام عبناد وأن تعناىل هللا غا يعبدوا أن يتصور وال هللا غا يعبدوا مل إهنم

 إايه إال تعبننندوا أال ربنننك وقضنننى تعننناىل قولنننه وأن سنننبحانه هللا إال عبننندوا منننا

 هللا فنإن معبود ك   يف هللا غا عبد فما أمر مبعىن ال حكم مبعىن 23 اإلسراء

 ابملندعو مكنر تعناىل هللا إىل الدعوة إن ويقولون وق  إال بشي  قضى ما تعاىل
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 آهلتكم تيرن ال قالوا نوح قوم وأن الغاية إىل فيدعى البداية من عدم ما فإنه

 تركننوا مننا بقنندر احلنن  مننن لرتكننوا تركننوهم لننو ألهنننم سننواعا وال ودا تننيرن وال

 وأن أنكنره منن وينكنره عرفنه منن يعرفنه وجهنا معبنود كن   يف للح  ألن منهم

 الصنورة يف املعنوينة وكنالقو  احملسوسة الصورة يف كاألعضاء  والكثرة التفري 

 عبنند حننى ظهننر صننورة أي ويف عبنند مننن يعننرف منننهم العننارف وأن الروحانيننة

 ينبغنني إهلنني جملننى هننيا يقننو  والعننارف وشننجر حجننر هننيا يقننو  اجلاهنن  فننإن

 وأن تقتصر فال تعظيمه
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 مننن إال أخطننؤوا مننا األصنننام عبنناد وأن خصصننوا ألهنننم كفننروا  اإمننن النصننار 

 وهللا شنني  كنن   يعبنند والعننارف املظنناهر بعننض عبننادة علننى اقتصننارهم حيننث

 غننيا ها وهننو واالحكننام ابألمسنناء غننيا ه األشننياء ألن شنني  كنن   يعبنند أيضننا

 هبنننيااملعىن شننني  كننن   خليننن  وهنننو فقاةإلينننه وهننني إليهنننا فقنننا وهنننو ابلوجنننود

 والثبنننوت الوجنننود بنننني وإضنننافة نسنننبة جمنننرد هننني احلسنننىن هللا أسنننم وجيعلنننون

 مث ومننا مناذا عنن العلني احلسنىن أمسائنه منن ويقولنون عدمينة أمنور إال وليسنت

 وليسنت لنيا ا العلينة هني حمند ت فاملسنمى غناه مث ومنا مناذا وعلى هو إال

 املسنتم  عنني هنو واملنتكلم نفسنه سنو  ذبنح وما نفسه إال نكح وما هو إال

 لضننيقة العجنن  عبننادة عننن هننناهم حيننث هننارون علننى عتننب إمنننا ىموسنن وأن
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 هللا إال يعبنندوا مل أهنننم فعلننم العلننم يف أوسنن  كننان  موسننى وإن اتسنناعه وعنندم

  وفرعنون هللا إال عبند فما هواه إهله اختي من ك   وأن اهلو  عبد ما أعلى وأن

 ربكنننم أان قولنننه يف السنننحرة صننندقه وقننند العنننارفني أعظنننم منننن عنننندهم كنننان

 38 القصن  غناي إلنه منن لكنم علمت ما قوله ويف 24 النازعات ىاألعل

 هنو أمنرهم حقيقنة إن وأقنو  الفضنالء لنبعض أمنرهم بكشف أخاطب وكنت

  عننن الثقننات بعننض حنندثي حننى الصننان  لوجننود املنكننر فرعننون قننو  حقيقننة

  املعناين وهنيه فرعنون قنو  علنى حننن ويقولنون يعرتفنون أهنم كربائهم  من كثا

 وهللا علينه الرج  مات مبا أعلم تعاىل وهللا الفصو  احبص قو  هي كلها

 واألموات منه األحياء واملؤمنات واملؤمنني واملسلمات املسلمني جلمي  يغفر

 للنيين غنال قلوبننا يف جتعن  وال ابإلمينان سبقوان اليين وإلخواننا لنا اغفر ربنا
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 رحيم ر وف إنك ربنا آمنوا

 صنلى الني إىل املضاف الفصو  تابك  تضمنه ما حقيقة هيا أن واملقصود

 أن ابالضننطرار علننم املسننلم فهمننه إذا مننا وهننو بننه جنناء أنننه وسننلم عليننه هللا

 مجي 
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 منن امللن  أهن  عنوام ومجين  بن  والصناحلني األوليناء ومجي  واملرسلني األنبياء

 القنننو  هنننيا بعنننض منننن تعننناىل هللا إىل ينننرب ون والصنننابئني والنصنننار  اليهنننود
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 الكتننناب أهننن  والكفنننار األو ن عبننناد املشنننركني أن ويعلنننم كلنننه  مننننه فكينننف

 واألرض السنموات خل  اليي املصور البارئ اخلال  الصان  بوجود يعرتفون

 وال واملغنرب املشنرق رب األولنني آابئهنم ورب رهبنم والننور الظلمات وجع 

 هنؤالء يقولنه كمنا  املصننوعات نفن  وال املخلوقات عني إنه منهم أحد يقو 

 مركنب وهنيا هللا حقيقنة زالنت واألرض السموات زالت لو يقولون إهنم حى

 مننن كثننا  يقولننه كمننا  العنندم يف  بننت شننيء املعنندوم أن أحنندمها أصننلني مننن

 والسنننننة للكتنننناب املوافنننن  ابلعقنننن  ابطنننن  مننننيهب وهننننو والرافضننننة املعتزلننننة

 يقنو  منن كفنر  كنرب أيب كالقاضني  اإلثبنات أه  متكلمة من كثا  و واإلمجا 

 كوهنننا  قبنن  ابألشنياء هللا علننم بننني يفرقنوا مل حيننث مننن هنؤالء غلننط وإمنننا هبنيا

 عنن اخلنارج يف ثبو نا وبنني احملفنوظ اللنوح يف الكتناب أم يف عننده مثبتنة وأهنا
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 سننبحانه هللا أن واجلماعننة السنننة أهنن  املسننلمني مننيهب فننإن تعنناىل هللا علننم

 اللنوح يف كتنب  وتعناىل سنبحانه وأننه األزيل القندمي بعلمنه األشياء يعلم وتعاىل

 الكتنايب العلمني الوجنود بنني فيفرقنون خيلقهنا أن قب  اخلالئ  مقادير احملفوظ

 هللا صنلى هللا رسنوله على نز  ما أو  كان  وهليا اخلارجي العيي الوجود وبني

 إقننرأ علنن  مننن االنسنان خلنن  خلنن  النيي ربننك ابسننم إقنرأ سننورة وسننلم علينه

 فنيكر 5 1 العلن  يعلنم مل منا االنسنان علنم ابلقلنم علنم النيي األكنرم وربك

 الرمسننني الوجنننود وذكنننر خلقنننه النننيي العيننني الوجنننود وهننني األربعنننة املراتنننب

 أن ذكننر وهلننيا علمننه تعنناىل هللا أن وبننني العلمنني علننى النندا  اللفظنني املطنناب 

  يقنو  منن قو  أعي القو  وهيا الثالثة للمراتب مستلزم فإنه ابلقلم التعليم

 ابطننال كننان  وأن تعنناىل هللا علننم عننن خننارج نفسننه يف  بننت شنني  املعنندوم أن
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 يف ابتد  قد لكنه واضحة وداللته
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 أصننلي أحنند وهننو أصننحابه وافنن  عننريب وابننن سنننة أربعمائننة حنننو مننن اإلسننالم

 القصو  يف اليي ميهبه

 لنني  اخلننال  وجننود عننني هننو املخلوقننات احملنند ت وجننود أن الثنناين واألصنن 

 مننن تقدمننه مننن مجينن  عننن بننه وانفننرد ابتدعننه الننيي هننو وهننيا سننواه وال غنناه

 اإلسنالم إىل أقنرهبم عريب ابن لكن االحتادية بقية قو  وهو والعلماء املشاي 
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 األمننر فيقننر واملظنناهر الظنناهر بننني يفننرق فإنننه كثنناة  مواضنن  يف أمننا وأحسننن

 بنننه أمنننر ممنننا بكثنننا السنننلوك يف وأيمنننر علينننه هننني منننا علنننى والشنننرائ  والنهننني

 كالمننه  مننن أيخننيون العبنناد مننن كثننا  وهلننيا والعبننادات األخننالق مننن املشنناي 

 فقند ووافقنه مننهم فهمهنا ومنن حقائقه يفقهون ال كانوا  وإن فينتفعون سلوكه

 عننن أبعنند فهننو متفلسننفا كننان  فإنننه الرومنني الصنندر صنناحبه وأمننا قولننه تبننني

 كنان  يقنو  ابلعفينف امللقنب التلمسناين جرالفنا كنان  وهلنيا واالسنالم الشريعة

 الصننندر يعننني مرتوحننننا فيلسنننوفا واآلخنننر متفلسنننفا مرتوحننننا القننندمي شنننيخي

 غينب مفتاح كتاب  يف وهو عريب ابن يدرك ومل عنه أخي قد كان  فإنه الرومي

 يف السننناري املطلننن  الوجنننود هنننو تعننناىل هللا إن يقنننو  وغننناه والوجنننود اجلمننن 

 بنني يفنرق كمنا  واملعنني املطلن  بنني ويفنرق هنو إننه  يق مل تعني فإذا الكائنات
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 املطل  احليوان

 اخلننارج يف يوجنند ال واملطلنن  املعننني واجلسننم املطلنن  واجلسننم املعننني واحليننوان

 هلل لنني  أنننه قولننه فحقيقننة اخلارجيننة األعيننان يف إال املطلنن  يوجنند ال مطلقننا

 ئمالقنننننا الوجنننننود نفننننن  إال ثبنننننوت وال حقيقنننننة وال أصنننننال وجنننننود سنننننبحانه

 يف لني  وإننه أصنال ينر  ال تعناىل هللا إن وشيخه هو يقو  وهليا ابملخلوقات

 والعنيرة والبنو  واخلنزينر الكلنب ذات أبن ويصنرحون صفة وال اسم احلقيقة

 يقولون عما هللا تعاىل وجوده عني
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 يفننرق ال فإنننه الكفننر يف وأعمقهننم القننوم أخبننث فهننو التلمسنناين الفنناجر وأمننا

 كمنا  واملعنني املطلن  بنني يفنرق وال عنريب ابنن يفنرق كمنا  والثبنوت الوجود بني

 العبند وأن الوجنوه منن بوجنه سنو  وال غنا مث منا عننده ولكنن الرومني يفرق

 غنا مث منا أننه ورأ  حجابنه انكشنف فنإذا حمجنواب دام منا السنو  يشهد إمنا

  أننه الثقنات عننه حكنى حى احملرمات مجي  يستح  كان  وهليا األمر له يتبني

 وإمننا عليننا حرام ذلك يف لي  واحد شي  واألجنبية واألم البنت يقو  كان

 شنرك كلنه  القنرآن يقنو  وكان عليكم حرام فقلنا حرام قالوا احملجوبون هؤالء

 شننريعة أمتسننك مننا أان يقننو  وكننان كالمنننا  يف التوحينند وإمنننا توحينند فيننه لنني 

 إىل يوصن  وكالمننا اجلننة إىل يوصن  آنالقنر  يقنو  القنو  أحسنن وإذا واحدة
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 شنعر دينوان ولند لنه النيي األصن  هنيا على احلسىن األمساء وشرح تعاىل هللا

 خنزينر حلنم قي  كما  ولكنه جيد الشعر صناعة يف وشعره أشياء فيه صن  قد

 البحنر مبنزلنة احلن  أن أمنرهم وحقيقنة عقيدة للنصاية وصنف صيي طب  يف

 واالحاطننة البنندء يف فإنننه سننبعني ابننن وأمننا أمواجننه ةمبنزلنن املوجننودات وأجننزاء

 نظنم آخنر يف الفنارض ابنن وكنيلك غا مث ما وأنه الوجود بوحدة أيضا يقو 

 أو الرومنني قننو  أو التلمسنناين قننو  مبثنن  يقننو  هنن  يصننرح مل لكننن السننلوك

 كفنر  منن فنيهم رأينت منا لكنن أقنرب التلمسناين كالم  إىل وهو عريب ابن قو 

 من البلناين له يقا  وآخر التلمساين مث  قط احد كفره  ما اليي الكفر هيا

 أشعارهم ومن شااز مشاي 

 عينه أنه على تد  ... آية له شيء ك   ويف ...
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 وأيضا

 ذائن  هنو منن السنر هنيا ويفهنم ... عيننه أننت بن  الكنون غنا انت وما ...

... 

 وأيضا

 سننواكم لسننت التحقينن  يف الين ... ديينن جسنندي علننى مننرت إن وتلتنني ...

... 
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 وأيضا

 فلسنوف ... متننقال اليني ظلنك م واىل ... قرارهنا يقر ال عينك اب  ما ...

 ... املنزال بلغت اذا اليك إال ... يكن مل ساك أن تعلم

 وأيضا

 قند العنادة وامننا ... ذم وال محند منن فينه ما ... واحد نس  اال االمر ما ...

 ... ابحلكم والشار   والطب ... خصصت

 وأيضا

 فننان ... وأمننار هننناء أصنندق والوجنند ... وأتمننرين تنهنناين أنننت عنناذيل اي ...

 فعنني ... أخبنار أوهنام اىل العينان عنن ... عمنى نلنت الوجند وأع  أطعك

 ... جار اي املنهي تره حققته ... اذا اليه تدعوين أنت ما
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 وأيضا

 ... املتعدد كثرة  فرقته وان ... غاه شيء ال املوج اال البحر وما ...

 مشنناي  أهننم اجلهنا  ويومهنون حيصنى منناال النثنر ويف االشنعار هنيه أمثنا  أىل

 مثن  االمنة يف صندق لسنان هلنم تعناىل هللا جعن  النيين اهلند  وأئمنة االسنالم

 ومالك العزيز عبد بن وعمر البصري واحلسن املسيب بن سعيد
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 عيناض بنن والفضني  الثنوري وسنفيان أدهنم بن وابراهيم الوزاعيوا ان  ابن
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 وبشننر حنبنن  ابنن وأمحنند الننداراين سنليمان وأيب والشننافعي الكرخنني ومعنروف

 مثنن  إىل كثننرة  حيصننى ال ومننن البلخنني وشننقي  املبننارك ابننن هللا وعبنند احلننايف

 التسنننرتي هللا عبننند ابنننن وسنننه  القنننواريري حممننند بنننن اجلنيننند مثننن  املتنننأخرين

 الشنني  مثن  اىل املكني طالنب أيب اىل بعندهم ومننن املكني عثمنان بنن وعمنرو

 منندين أيب والشنني  البيننان ايب والشنني  عنندي والشنني  الكننيالين القننادر عبنند

 عبنننندالرحيم والشننني  رسننننالن والشننني  الوفننناء أيب والشنننني  عقيننن  والشننني 

 كنانوا  اليين املشاي  هؤالء وأمثا  القرشي والشي  اليونيي هللا عبد والشي 

 كن   واآلخنرين االولني من وخراسان واملغرب ومصر والعراق والشام ابحلجاز

 سننبحانه هللا فننان منننهم أرجننح هننو ومننن هننؤالء تكفننا علننى متفقننون هننؤالء

 سننبحانه هننو بنن  خللقننه صننفة وال خلقننه مننن جننزءا وال خلقننه هننو لنني  وتعنناىل
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 جننناءت وبنننيلك خملوقاتنننه عنننن املعظمنننة بياتنننه ابئنننن املقدسنننة بنفسنننه متمينننز

 هللا فطننر وعليننه والقننرآن والزبننور واإلجنينن  التننوراة مننن االهليننة االربعننة كتننبال

 مثنن  ظهننور أن أظننن كنننت  مننا وكثنناا العقننو  دلننت ذلننك وعلننى عبنناده تعنناىل

 مقدمنة هنؤالء وأن االسنالم شنريعة وانندراس التتار ظهور اسباب أكرب هؤالء

 شيء ك   همعند هؤالء فان هللا هو أنه يزعم اليي الكياب االعور الدجا 

 صنناحب رأي علنى أمننا وأعظنم بعنض مننن أكنرب االشنياء بعننض ولكنن هللا هنو

 يف الثابته ذاته لعظم أعظم يكون واملستجليات املظاهر بعض فإن الفصو 

 بعننض فننان أكننرب يكننون املتعينننات بعننض فننان الرومنني رأي علننى وأمننا العنندم

 ننننهم أجنننزاء فالكننن  البقينننة رأي علنننى وأمنننا بعنننض منننن أكنننرب الكلننني جزئينننات

 عند فالدجا  بعض من أكرب االجزاء وبعض
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 صنلى حممند نبيننا بعند الرسن  منن وأكرب العارفني كبار  من فرعون مث  هؤالء

 قاتننن  فموسنننى السنننالم علنننيهم وعيسنننى وموسنننى وإبنننراهيم وسنننلم علينننه هللا

 فينه قين  النيي اهلند  مسنيح تعناىل هللا ويسنلط الربوبينة يندعي اليي فرعون

 هللا إنننه قننا  الننيي الظاللننة مسننيح علننى ذلننك مننن بننريء وهننو تعنناىل هللا إنننه

 إننه قنا  وسنلم علينه هللا صنلى النني كنون  من يعجب الناس بعض كان  وهليا

 وابنننن مينننوت حنننى ربنننه ينننر  لنننن مننننكم أحننندا أن واعلمنننوا قنننا  وكوننننه أعنننور
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 ورظهنن ألن هننيا قننا  وسننلم عليننه هللا صننلى الننني يكننون أن أنكننر اخلطيننب

 أعننور أبنننه علينه يسننتد  أن مننن أبنني النندجا  علننى والننق  احلنندو  دالئن 

 النصنننار  فينننه وقعنننت منننا وتننندبران االحتادينننة هنننؤالء قنننو  حقيقنننة رأيننننا فلمنننا

 فاننه العالمنة هبنيه المتنه وسنلم علينه هللا صنلى النني داللنة سر ظهر احللولية

 او البشنر يف بالنر  ظهنور جينوز اخللن  منن كثنا  كنان  فناذا للعناملني رمحة بعث

 انتفنناء علننى دلننيال ابلعننور ذلننك علننى االسننتدال  كننان  البشننر هننو إنننه يقننو 

 اىل مييننن  كنننان  أصنننحابنا خينننار منننن شننخ  قننندميا خننناطبي وقننند عننننه اآلهليننة

  شنخ  اليننا وجناء وجهنه لنه فبيننت احلنديث هنيا وذكنر مننه اتب مث االحتاد

 تعناىل هللا كنان  احلن  أان قنا  ملنا احلالج أن فزعم االولياء خام إنه يقو  كان

 الصنحابة وأن املصنرو  لسنان علنى اجلني يتكلم كما  لسانه على املتكلم هو
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 البناب هنيا منن كنان  وسنلم علينه هللا صنلى النني منن تعاىل هللا كالم  مسعوا ملا

 بننن موسننى مبنننز  الصننحابة كننان  كننيلك  كننان  لننو وأنننه هننيا فسنناد لننه فبينننت

 الكنالم مسن  موسنى ألن موسنى من أعظم هؤالء من خاطبه من وكان عمران

 مننن قنوم يقولنه وهنيا النناط  احلني مننن يسنمعون وهنؤالء الشنجرة منن االهلني

 النننيي املطلننن  العنننام االحتننناد بنننني يفرقنننون ال جهنننا  أكثنننرهم لكنننن االحتادينننة

 اليننه يننيهب الننيي املعننني االحتنناد وبننني وذووه التلمسنناين الفنناجر اليننه يننيهب

 سلف كان  وقد والغالية النصار 
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 عبد قا  كما  اليهود كفر  من أعظم اجلهمية كفر  يرون االئمة وسادات االمة

 كننانوا  أن وقنن  تلوحيننا يلوحننون كننانوا  وامنننا وغامهننا والبخنناري املبننارك بننن هللا

 من وأكفر أخبث فاهنم االحتادية هؤالء وأما مكان ك   يف ذاته أبن يصرحون

 منن كثناا  فنان وحبقائقه ابالسالم أعلم واالئمة فالسل ولكن اجلهمية أولئك

 اهلنند  نننور ويننرزق يتنندبرها حننى املقالننة ذم يف تغلننيظهم يفهننم ال قنند الننناس

 الننناس بعننض قننا  كمننا  وهننيا منننه نفننروا القننو  سننر علننى السننلف طلنن  فلمننا

 وذلنك شنيء كن   يعبندون اجلهمينة ومتعبندة شنيئا يعبدون ال اجلهمية متكلمة

 العنندم بصننفات ربننه يصننف فهننو تعبنند وال أتلننه قلبننه يف لنني  مننتكلمهم ألن

 ال موجننودا اال يقصنند ال والقلننب وتعبنند أتلننه قلبننه ففنني املتعبنند وأمننا واملننوت
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  املظناهر بعنض وإمنا املطلن  الوجنود إمنا املخلوقنات يعبند أن فيحتناج معدوما

 كن   جيمن  االحتادينة قنو  فنان ذلك وغا واالو ن والبشر والقمر كالشم 

 القنندر يوحنندون وامنننا وتعنناىل سننبحانه هللا يوحنندون وال ويعننم املالعنن يف شننرك

 ابنن أن الثقنة حند  وهلنيا يعندلون بنرهبم فهنم املخلوقنات وبنني بينه املشرتك

 الن تسنننعه ال االسنننالم ارض إن وقنننا  اهلنننند اىل النننيهاب يريننند كنننان  سنننبعني

 قننو  حقيقننة وهننيا واحليننوان النبننات حننى شننيء كنن   يعبنندون مشننركون اهلننند

 طري  على أتهلوا وقد والكالم الفلسفة يف اشتغا  هلم انسا وأعرف اديةاالحت

 بكنيا لني  قنالوا ابلكنالم سنبحانه الرب يصفون أخيوا فإذا االحتادية هؤالء

 لكننن املسننلمون يقولننه كمننا  املخلوقننات هننو لنني  أبنننه ووصننفوه بكننيا لنني 

 رصننا واذا السننالم علننيهم الرسنن  هبننا جنناءت النني االثبننات صننفات جيحنندون
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 املوجودات هو إنه وقا  االحتادية طري  وسلك أتله له ووجد ذوق الحدهم
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 وهنيا عقندي ذلنك قنا  االثبنات هنيا منن النفني ذلنك إن له قي  فاذا كلها

  او فأحنندمها االعتقنناد يطنناب  ال ووجنند ذوق كنن   الضننا  هلننيا فيقننا  ذوقنني

 علنم فنان واالعتقنادات املعنارف نتنائج دواملواجي االذواق وأمنا ابط  كالمها

 واحملناك واحملبنة الوجند يكون واملعرفة العلم قدر فعلى متالزمان وحاله القلب

 بعبنادة أمنروا النيين السنالم علنيهم واملرسلني االنبياء طري  هؤالء سلك ولو
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 رسننله بننه وصننفته ومبننا نفسننه بننه وصننف مبننا ووصننفوه لننه شننريك ال وحننده هللا

 وقنرة اليقني برد ووجدوا اهلد  طري  لسلكوا االولني سابقنيال طري  واتبعوا

 ونفني مفصن  ابثبات جا وا الرس  إن الناس بعض قا  كما  االمر فان العني

 منن مملنوء فنالقرآن جمم  والثبات مفص  بنفي جا وا املعطلة والصابئة جمم 

 قندير شنيء كن   علنى و 62 العنكبنوت علنيم شنيء بكن  هللا ن إ تعاىل قوله

 وعلمنا رمحنة شنيء كن   وسنعت ربننا 75 احلج بصا مسي  هللا إن و 1 لكامل

 أحنند كفننوا  لننه يكننن ومل 11 الشننور  شننيء كمثلننه  لنني  النفنني ويف 7 غننافر

 يصنفون عمنا العنزة رب ربنك سنبحان 65 منرمي مسينا لنه تعلنم هن  4 الصمد

 ونقننن  مننننه املقصنننود انتهنننى 181 180 الصنننافات املرسنننلني علنننى وسنننالم

  يف السننخاوي الننرمحن عبنند بننن حممنند اخلننا ابننو النندين  مشنن احلجننة احلنناف 
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 عبننند الننندين سننيف العالمنننة عننن عنننريب ابنننن ترمجننة عنننن املننني القنننو  كتنناب

 رأس علنى العلمناء إىل سنؤاال رفن  أننه احلنفي السعودي هللا عبد بن اللطيف

 العلماء السادة تقو  ما ونصه عريب البن الفصو  كتاب  عن الساب  القرن

 أنننه مصنننفه زعننم الننناس أظهننر بننني كتنناب  عننن املسننلمني داةوهنن النندين أئمننة

 رآه أننه زعنم مننام يف وسنلم علينه هللا صنلى الني ابذن للناس وأخرجه وضعه

 وصد وعك  املنزلة كتبه  من هللا أنز  ملا ضد كتابه  وأكثر
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 مسنني إمنننا مالسننال عليننه آدم إن فيننه قننا  فممننا املرسننلة هللا أنبينناء قننو  عننن

 النظنر بنه يكنون النيي العنني منن العنني إنسنان مبنزلنة تعناىل للحن  ألنه انساان

 علينه ننوح قوم يف وقا  املشبه اخلل  هو املنزه احل  إن آخر موض  يف وقا 

 منن جلهلنوا ونسنر ويعنوق ويغنو  وسنوا  لنود عبناد م تركنوا لنو إهننم السالم

 يعرفنه وجهنا معبنود كن   يف للحن  فنان قنا  مث هنؤالء منن تركنوا ما بقدر احل 

 حننى ظهننر سننورة أي ويف عبنند مننن يعلننم فالعننامل جهلننه مننن وجيهلننه عرفننه مننن

 هود قوم يف قا  مث احملسوسة الصورة يف كاالعضاء  والكثرة التفري  وإن عبد

 حقهنننم يف جهننننم مسنننمى فنننزا  القنننرب عنننني يف حصنننلوا إهننننم السنننالم علينننه

 النيوقي املقنام هنيا أعطناهم فمنا الإلسنتحقاق جهنة منن القنرب بنعنيم ففازوا

  النني أعمناهلم مننن حقنائقهم اسننتحقت مبنا أخننيوه وامننا املنننة جهنة مننن اللييني
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 الوعيند حكنم فينه أنكر انه مث املستقيم الرب صرا  على وكانوا عليها كانوا

 منننن يكفنننر فهننن  العبيننند سنننائر منننن العنننياب كلمنننة  علينننه حقنننت منننن حننن  يف

 عناقال ابلغنا كنان  إذا سنامعه أيمث وه  ال أم منه به يرضى أو ذلك يف يصدقه

 والتبينان امليثناق أخني كمنا  والبينان ابلوضنوح أفتنوان بقلبه أو بلسانه ينكره ومل

 أن االتكنا  هللا وعلنى املسنتعان وابهلل واجلهنا  ابلضنعفاء اإلمهنا  أضنر فقند

 عننن فأجنناب الضننا  مننادة وحسننم احلننا  لصننالح النكننا  للملحنندين يعجنن 

 يوسنف بنن حممند كالشنم   االعنالم والعلمناء االسنالم جهابية السؤا  هيا

 البكنننري الننندين ننننور والشننني  احلنننارثي الننندين سنننعد احلجنننة واحلننناف  اجلنننزري

 بننن حممنند النندين جنننم واالمننام تيميننة ابننن السننالم ا وشنني  املننالكي والننزواوي

 كافيننة  طويلننة أبجوبننة مجاعننة بننن النندين بنندر القضنناة وقاضنني البالسنني عقينن 
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 السننخاوي قننا  مث اختصننارا ذكرهننا وتركنننا هللا رمحننه ويالسننخا ذكرهننا شنافية

 له قرأت تعاىل هللا رمحه
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 زكنراي أبو االمني الزمان مفخر العالمة أفادنيه مصنفا السعودي السيف يعي

 مجعنه الشنبلي آقن  بن أمحد خبط وهو اجله يف هللا فسح احلنفي األقصرائي

 يف منننا حكنننم بينننان ومسننناه وسنننبعمائة عشنننرة حننند إ سننننة شنننهور يف السنننيف

 مننن الني املنردودة الباطلنة واالعتقنادات املفسنوة االعتقنادات منن الفصنو 
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 ابلكتنناب ذلننك لصنحة واالسننتدال  وخسنر أمث ينكرهننا مل ومنن كفننر  اعتقندها

 واالئمنة العلنم أهن  فتناو  ونسن  والفطنة املعرفة اه  عنه الواضحة والسنة

 دينن لنصنرة مطالبهم واتفاق مياهبهم اختالف على مواحلل املراتب أه  من

 ظننامل ضننا  ابملخالفننة فهننو ذلننك بعنند خننالفهم فمننن اخلننام رسننوله واتبننا  هللا

 مطلعها واملكسورة اهلاء على االوىل قافية نظمه من بقصيدتني وافتتحه

 ... ومفرتيه الفصو  منشي على ... قوم إنكار ملنكر عجبت ...

 أوهلا والثانية بيتا وعشرون تسعة وهي

 ... جازم وحكم منا حبقيقة ... نبينا اتبا  علينا فرض ...

 الننناظم أوردهننا  لثننة قصننيدة وهننيه قننا  مث بيتننا وأربعننون سننبعة وهنني وذكرهننا

 خمصنو  تقني كن   فهنم علنى الفصنو  جنالء ب لقبهنا إنه وقا  كتابه  أثناء
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 هنا فقدمتها

 مننن ... إقدامننه ويف تننهجرأ وصننف يف ... كالمننه  شننرح دون احملننابر تفننىن ...

 تننني أقوالننه ... منامننه بننزور اهلننادي علننى كننياب  ... تعمنندا يقننو  أبن يسننتبيح

 مرامه لسوء شك بال كيب  ... أبنه اللبيب
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 النندكت ... إنعامنه منن ذاك وجنودا فضنال ... النور  عنم حبلمه احلليم لوال

 خلقنه هنو إننه فينه قا  اذ ... عالمه ويف منشيه ح  يف ... قاله مما االجبا 
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 ... بنندا قنند شننيء كنن   صننورة ويننراه ... هوامننه كنن   ذكننر يشننم  واخللنن  ...

 يتننننأمل ... وضنننندها ابملننننالذ املنننننعم وهننننو ... قوامننننه وصننننف ووجننننود وعيونننننه

 لنه يكنون صنمد ... هن  ابحلكنم غنيا ه حننن ويقنو  ... إيالمه من الوجدان

 وثبننت مفهننوم لقبننيح ... شننرحه ميكننن قننا  قنند مننا كنن   مننا ... كطعامننه  غننياء

 ... إعظامنه عن ج  فهم ك   عن ... دائما واملعظم املقدس ج  ... حرامه

 فننناملؤمنون ... كالمنننه  عنننند القنننوم دينننن لبينننان ... بلينننة لالمتحنننان فتننننة هننني

 يرضننهم فلمننا غضننبوا ... قيامننه حنن  النندين لنصننر قنناموا ... تننراهم املتقننون

 كننال  ... لننرأيتهم مكنننوا لننو لكنننهم ... لغالمننه كالئننم  فيننه ابلقننو  ... انكنناره

 فيهننننا ... لوحنننندة الننننزاعمني للملحنننندين ... حسننننامه ضننننرب القننننو  مكننننان

 كنن   وبننياك ... هلننم عرفننان األصنننام وعبننادة ... حرامننه ننن  القننو  اسننتباح
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 ذي كننن   مننن  ... يسننجدوا مل وإن زعمنننوا مبننا سنننجدوا ... إسننالمه منننن سنن 

 يف مث وعقندا قصدا ... أبسرهم كافرينال بكفر قاموا ... أصنامه لد  شرك

 إبرامه
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 كن   حناز قند ... إمامنه ابتبنا  الضناللة وسنط ... منثلهم حبكنم هلنم ومصدق

 رئيسنهم نصنيب هنيا ... آ منه من  الكفن  مزيند وله ... مضى قد ممن االمث

 إهننم ننوح اءأعند يف قنا  منن ... أقدامنه وعلنى ورد اذ الورد يف ... وإمامهم
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 ... اصننننامهم اتركنني اسننتجابوا ولننو ... لزامنننه وجننوب حنن  علننى كننانوا  ...

 قنرب عنني يف ... ثووا أبهنم عاد يف قا  من ... متامه ح  فيه حقائ  جهلوا

 اسننتحقوا وبننه ... جبننرمهم املسننتقيم الصننرا  سننلكوا ... سننالمه دار وسننط

 ... بقيامنه ينر  ح  نهلك ... منة منه للقرب نيلهم ما ... إكرامه من اجلود

 حصنر بعند منن ... منامنه حللنم تعبناا يندر مل ... أبنه اخللي  ح  يف قا  من

 إبننننه ينننيبح فنننأراد ... ملرامنننه يرتقننني مل منننا إثبنننات ... قدسنننت ذات صنننفات

 لنه مرضني إمساعين  يف قنا  منن ... أوهامه من العر  رب ففداه ... بتوهم

 احلكنم يف ... متنناقض مجيعنه مالكال هيا ... أانمه مجي  مرضي وكياك ...

 لدينه النربيء فهنو ... قالنه قند منا فرعنون يف قنا  منن ... فهامنه لند  معناه

 آ منه ومنن حكمنا كفنره  منن ... وقتنه يف مطهنرا منات ويقو  ... اجرامه من
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 لكالمه املصطفى الرسو  موسى ... يبده مل ما حبكم اجلهو  علم ...
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 يف قنننا  منننن ... إفهامنننه يف للنننناس مبقالنننة ... يبنننده مل املصنننطفى النننني وكنننيا

 معنفنا النني هنارون ألخينه ... وخصنامه بعتابنه بندا ملا ... أبنه الكليم موسى

 يف ... قومنه منن صنادفت العبادة إن ... افهامه من وذاك اتسعت ال مل ...

 وبنسنفه ... عجلهنم حينرق مل ذلنك كنان  لنو ... اقسنامه يف احل  عني العج 

 يعجنننن  مل اذ ... صننننربه جهنننن  أيننننوب يف قننننا  مننننن ... نظامننننه حمننننو الننننيم يف
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 يف لنني خلنند كنعننيم  ... ذوقننه خلنند عننياب ان قننا  مننن ... سننقامه ابشننتكاء

 قيامنه وصنف العنني رأي والفنرق ... أبسنرهم الكافرين ك   ح  يف ... إملامه

 فننا  ... محامننه بعنند يلقنناه ومهننه مننن ... قالننه مننا نصننيبه يكننون فعسننى ...

 جهن  منن ... عظامنه وحطنم مننه الشنو  ننز  ... ظنوننه وهم فساد خالف

 هنننو فشنننهاداته ... مسنننامه وسنننوء فنننيهم مبقالنننه ... أبسنننرهم الكنننرام الرسننن 

 الننف  بنه حيمني ... قيامنه وصنف وحكنم الصنالة حكنم ... وهكيا اخلدا 

  ائ واحلقنن الشننرائ  جهنن  ... حكامننه لنند  كفننرا  قتلهننا مننن ... خائفننا اخلبيثننة

 وقنند معصننوم غننا املقلنند خنناب ... ابستسننالمه وااله الننيي هلننك ... كلهننا

 فيننه ... فحكمننه الرسننو  متبنن  كننان  مننن ... إيهامننه يف احلنن  خننالف أبنند 

 امامه لفض  مكعصوم
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 قننوس إبلنني  ... سننهامه بوقن  راميننه أصننماه ... بتعمنند خمالفنا عنننه صنند منن

 ضن  املختنار نق  من ... إلزامه من االقوا  وسهامه ... وصفه هيا الرمي

 ... منا يندر مل إسنتقم يف ومقاله ... ختامه بنقض فيه قوله يف ... اهلد  عن

 وبسننر ... قربنه يف املصننطفى قنط شنك مننا ... إيهامنه منن فشنناب املنراد مننه

 يف اسننتقم قننو  ... هنن  ينندر مل النننه شنناب فيقننو  ... مقامننه علننو عصننمته

 لدوامنه بعلمه اآلله ساو  ... أبنه الني غا يف ويقو  ... سامهاق من االمر
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 منننن ... أحكامنننه يف ذاك حيقننن  أبننندا ... مفصنننال علينننه أقننندار حكنننم يف ...

 جهنن  مننن ... خدامننه مننن صننح إن اتبنن  يف ... قالننه قنند مننا سننواه يسننتح 

 مننا مجلننة بعنند هنن  ... مرامننه لعظننم إدراك عجننز مننن ... قالننه فيمننا الصنندي 

  للشنرائ  ضند أقنوا  ... بظالمنه مضنى منن ظلمنة عم قد ... لةضال ذكرت

 منا ... بعلمنه االله غضب من فعليه ... إعالمه يف العالم وخمالف ... كلها

 منن  جينندد أبنندا ... بننه يرضننى ومننن مصنندقه وعلننى ... وكالمننه بظنننه يسننتح 

 ... ابستلزامه احل  وجه لبيان ... موف  وك  لناظمها واغفر ... أايمه مد 

 إعجامه يف القو  لب  تبيان ... وضعها يف مراده اللطيف دعب
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 لتنناب  ... احجامننه يف منننه ظنننا صنند قنند ... مننن فهننم عننن ختينن  وهننم لننزوا 

 كن   نصنيحة فيهنا ... قسنامه منن اجلود فض  فينا  ... امرتا بال املبني احل 

 ... غلنه منن سامل صدر شفاءو  ... اغمامه م  املفتون وعداوة ... صاح بر

 ... منننتعلال معرضنننا عنهنننا صننند منننن ... اصنننمامه منننن االصنننمام ذي ومزيننند

 بنه  دي ... اليي اهلادي واتب  يقو  ما د  ... أخصامه م  ابلوهم متوقفا

 حقيقنننة منننه وتنننا  ... برملنننة اخليننام أهنن  منن  فتصنننا ... خيامننه بننني وحتنن 

 ... سنالمه دوام ريب منن فعلينه ... مسنلم عبد لك  النجاة فبها ... ليمامه
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 واحلمند ... نظامنه عقند الندين أصن  علماء ... صحبه م  وآله الني وعلى

 جنوده منن بندا محندا ... إهلامنه منن فهنو وشنكرا محدا ... ختامها العظيم هلل

 ... ملنراده لواصن  الوصنو  فينه ... متامه حكم ابالفضا  وعليه ... اجزاوه

 ... بعصامه واتقى متسك وبه

 اعتقناده متضنمنة املبناين صحيحة املعاين خمتصرة االبيات متت الناظم قا  مث

 من  الفتناو  مقندمات فلنورد وأراده زعمه ما بيكر فساده لبيب لك  ومبينة

 البصنننائر لنننيوي ظننناهر هنننو ممنننا والسننننة الكتننناب منننن ذلنننك أوجنننب منننا بيننان

 الفصننو  بصنناح بتكفننا االنبينناء خلننام التننابعني العلمنناء أجوبننة مث والفطنننة

 مل من وحتيير النصو  خمالفة من أورده فيما له واملصدق
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  أن اال اجلننة طرين  أخطنأ ممنن أننه وبينان واحملننة املخالفنة يف الوقو  من ينكره

 ابالنكنار القينام منن إلينه ورسنوله هللا من وندب عليه وجب مبا عامل غا كان

 منا الفتاو  هيه الخي الواجب وكان قا  الفجار هللا ألعداء العداوة وابداء

 متنيم حنديث منن صنحيحه يف مسنلم رواه مما وسلم عليه هللا صلى الني قرره

 هلل قنا  هللا رسنو  اي ملنن قلننا النصنيحة الندين مرفوعنا عنه هللا رضي الداري

 احلننديث هننيا مضننمون فمفهننوم وعننامتهم املسننلمني والئمننة ولرسننوله ولكتابننه
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 او وجاللنه وعظمتنه بكمالنه يلين  ال منا هللا حن  يف يسنم  ملسنلم  حين ال أننه

 أتويالتنننه بباطننن  العزينننز كتابنننه  معننناين يف وخينننوض آايتنننه يف يلحننند منننن يسنننم 

 أو حرامننه كتحلينن   مواقعننه عننن االحكننام يف خيرجننه أو مواضننعه عننن وحيرفننه

 منننن يسننم  او أحكامننه مننن شننيء مناقضنننة أو كالمننه  تغيننا أو حاللننه حتننرمي

 منن يغنض او السنالم علينه نبينه أقنوا  منن قنوال ينرد او الكنرام سنلهر  يتنق 

 يسنكت مث الفهنوم الرابب بنيلك مشنعر بتلنويح او معلوم لف  بصريح قدره

 السنننكوت وسنننعه أن االانم منننن أحننند منننن بنننه يرضنننى او الكنننالم امكننننه إن

 علننننى واعنننانتهم النننندين يف ابملناصنننحة مفهومنننه املسننننلمني الئمنننة والنصنننيحة

 املعنننروف منننن بنننه أيمنننرهم فبمنننا لعنننامتهم النصنننيحة وأمنننا نياملسنننلم مصننناح

 هللا حننض ممننا القنندرة أليننه تصنن  مبننا والعننون واملسنناعدة املنكننر عننن وينهنناهم
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 بنننني  ويف أخنننن  النفنننن  يف وهننننو أهننننم االداين ضننننرر ودفنننن  عليننننه ورسننننوله

 أيضنا صنحيحه يف مسنلم رواه ما املعىن هيا يف املقصود ويؤيد أعم النصيحة

 منا قنا  وسنلم علينه هللا صنلى هللا رسنو  ان عنهمنا هللا يرض عباس ابن عن

 وأصنننحاب حوارينننون امتنننه منننن لنننه كنننان  اال قبلننني أمتنننه يف هللا بعثنننه نننني منننن

 ال منا يقولنون خلنوف بعندهم منن ختلف اهنا مث أبمره ويقتدون بسنته أيخيون

 فهو بيده جاهدهم فمن يؤمرون ال ما ويفعلون يفعلون
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 مننؤمن فهننو بقلبننه جاهنندهم ومننن مننؤمن فهننو بلسننانه جاهنندهم ومننن مننؤمن

 حنن  هللا يف وجاهنندوا تعنناىل وقننا  خننرذ  حبننة اإلميننان مننن ذلننك وراء ولنني 

 اآليننة 78 احلننج حننرج مننن النندين يف علننيكم جعنن  ومننا اجتبنناكم هننو جهنناده

 وبني  ومكنان زمنان كن   يف اإلمينان أهن  على اجلهاد وجوب وتعني ثبت فقد

 مرتبنا حتمنا اليمنة يف صار لكونه وميهبا دينا سبيله يف واجملاهدة هلل الغضب

 حناد منن ينوادون اآلخنر والينوم ابهلل يؤمننون قومنا جتند ال قائن  منن عنز وقا 

 2 اجملادلنة عشنا م أو اخنواهنم أو أبنناءهم أو آابءهنم كنانوا  ولنو ورسوله هللا

 الكفنر به اإلميان حةص يف شر  قد تعاىل سبحانه هللا أن علمنا وقد اآلية 3

 ابلعنروة استمسنك فقند ابهلل وينؤمن ابلطناغوت يكفنر فمنن لقولنه ابلطناغوت

 ابهلل اإلميننان صننحة يف شننرطا ابلطنناغوت الكفننر فصننار 256 البقننرة الننوثقى
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 يف زعننننم الفصننننو  وصنننناحب بوجننننوده إال اإلميننننان وجننننود ميكننننن ال واجبننننا

 وهننيا السنالم يننهعل رد ملنن كناف  وذا جهنن  األصننام عبننادة تنرك أن التوحيند

 منن رأينت أن بعد واملناوئ املشاق  لاتد  الفتاو  وأخي للقيام املوجب هو

 يف فنإن حمالنه وإثبات ضالله لبيان فبادرت ح  أنه ويزعم مقاله صحة يعتقد

 منا خفني أظهنره منا وأبندا واعتنربه مينزه ملنن الكفنر منن أننوا  عندة ذلنك قوله

 ومتينزه االنقنالب السنري  لكفرا وتصويبه الكتاب حمكم ن  رده من أضمره

 أننه األانم بنني فهمنه وشنا  االحكنام يف ثبنت وقند أنكره من على تعاطاه من

 اخللنن  أفضنن  إال علننيهم أنكننره وال اللئننام اخللنن  أجهنن  إال األصنننام عبنند مننا

 فننانظر والسننالم الصننالة علننيهم واألنبينناء الكننرام الرسنن  أعنني ابهلل وأعلمهننم

 امللنن  سننائر بنن  اإلسننالم ملننة خيننالف مبننا هللا علننى والتجننرئ اإلقنندام هننيا إىل
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 وملا الكتاب خطبة بعد قا  أن إىل األفهام ذوي عند
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 مننن بظهننور الفننرتة تلننك مبننادئ ظهننرت اهلجننرة مننن السادسننة املائننة كملننت

 التصننننرف مننننن نوعننننا ألفاظننننه يف أعطنننني ممننننن والتصننننوف العلننننم إىل ينسننننب

 خاهنا يرجنى ال الني العلنوم من وغامها والطبيعية لفلسفيةا العلوم الكتسابه

 يسنتغرب بلسنان إشنارات وأننوا  عبارات اليهن يف املركبات هيه من فتولد

 خمالفنة املبناين واهينة املعناين فاسندة وهني تسنتعيب النيكي العارف غا وعند
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 منننا أتويننن  حتريفنننه مننن  خمصنننو  نننني كننن   لقنننو  معاكسنننة النصنننو  لظنننواهر

 واحللننو  االحتنناد أو الوحنندة يف اعتقنناده حكننم علننى املنقننو  نمنن بننه يعتضنند

 وضنعه مبنا واملعانندة املخالفنة وأظهنر املضنادة على أقدم حى األمر به وتزايد

 وإظهننارا للتنندلي  قصنندا إبلنني  وضننعه يف لننه املشننارك الفصننو  كتنناب  يف

 وكيبنه حتيالتنه أعظنم فمنن التوفي  ليوي ذلك ابلتحقي  هللا فأظهر للتلبي 

 والننزور البهتنننان مننن املننيكور الكتنناب مقدمننة يف زعمننه مننا وافتئاتننه هللا لننىع

 لنه فقنا  كتاب  وبيده املنام يف وسلم عليه هللا صلى الني رأ  إنه قا  حيث

  أخرجننه أنننه بننه ينتفعنون الننناس إىل وأخرجننه خننيه احلكنم فصننو  كتنناب  هنيا

 إىل فنانظر اننقصن وال زايدة غا من وسلم عليه هللا صلى الني له حده كما

 يقن  ومل له ومساه إايه انوله أنه زعم أنه وذلك الزل  دالئ  وظهور اخلل  هيا
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 منن فينه منا وكن  حنده عنرف فكينف يدي يف فوجدته انتبهت وال عليه قرأته

 مننن وهندسننية وطبيعيننة فلسننفية بعلننوم واسننتدال  ونثننر نظننم مننن ومعننىن قننو 

 ينسننب فننال الشننعر مننن فيهننا ومننا احملمديننة احلضننرة إىل تنسننب ال النني العلننوم

 يف سننبحانه احلنن  جتليننات مبننادئ مننن إهليننة حضننرة إىل وال ملننك وال ننني إىل

 الرسنن  بننه جنناءت ملننا موافقننا والكننالم الشننعر كننان  إذا هننيا غنناه وال املنننام

 سننببه أقننو  مننن عنننه الشننبهة لنندف  جعلننه فيمننا كيبننه  دالئنن  فظهننرت الكنرام

 عنه منهم فيحص  ابإليهام لبالدةا أه  حنوه ويصغي العوام إليه به لبلفت
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 كفنره  وثبنت علينه ابإلنكنار بندأ منكنر أو  وكنان اإلحجام عليه ينكرونه فيما

 أنننه مننن السننالم عبنند بننن النندين عننز االانم ومفنني اإلسننالم شنني  لديننه وكيبننه

 هللا أحكنام لصنريح فينه وخمالفتنه الفصنو  كتناب  على وقف أنه بنا مااتص 

 طنرق خمالفنة منن عننده وتبنت أقواله فاسد من بلغه مبا ذلك ب  النصو  يف

 القطنب االسنالم بركة اإلمام الشي  اإلنكار يف اتبعه مث انتحاله يف احل  أه 

 مننن الننناس وحننير جنتننه غننرف أعنناىل وأسننكنه برمحتننه هللا تغمننده القسننطالين

 ب مسناه تنابك  يف طريقنه وضال  2 قاعدته فساد مصنفاته يف وبني تصديقه

 احملقن  العنارف الصناح الشني  مث األمنا  هؤالء من مجاعة فيه ذكر االرتبا 

 مننيكور هننو ممننا العنندو  عنننه نقلتنه مبننا روحننه هللا قنندس اجلعننربي النندين برهنان
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 الزهناد واألتقيناء العبناد الصلحاء من اإلنكار تواتر ذلك بعد مث ومنقو  عنه

 أقنام أن إىل ذكنرهم تفصي  وال صرهمحل سبي  ال مما األفراد من الور  وأه 

 ببيانننه املنكننرين عننن وأذهننب والعننام اخلننا  عليننه ونبننه أقننام مننن ذلننك يف هللا

 أويل منن البصنائر أهن  واستضناء األوهنام عنن الشبهة بتبيانه وأزا  اإلحجام

 األحادينث صنحيح وإن الفرقنان يتضنح بنه أن علموا إذ القرآن بنور التوفي 

 فقولننه والسنننة الكتنناب خننالف مننن أن وحتققننوا فننانالعر  أهنن  عمنندة النبويننة

 بتصنديقه ديننه وعقند ضن  صندقه ومنن مبعنود احلن  جنناب عنن وهنو مردود

 القاطعة فتاواهبم بسيوف الصدق علماء من احل  أنصار عليه فنهضت احن 

 جامعنننة الصنننالة يننننادي اإلسنننالم مننننادي مسعنننوا ملنننا السننناطعة أدلنننتهم وأننننوار

 ونصنره العناملني لنرب نصنيحة الزم فنرض جنوببو  للقيام جازم عقد بصحيح
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 وانتصننارا ديننن كنن   علننى وأظهننره ارتضنناه الننيي لدينننه وأتيينندا املبننني لكتابننه

 ممننن امللحندين احلناد كيند  منن والسنالم الصنالة علنيهم وأنبيائنه الكنرام لرسنله

 جع 
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 يسنننتح  ال طاعنننة والعصنننيان توحيننندا والشنننرك عرفننناان واجلهننن  إميننناان الكفنننر

 سنجد منن عنده ب  والصمد الصنم عبادة بني يفرق ومل وعيدا عليه العاصي

 لنداعي واسنتجابوا املفتنون العلمناء فأصناب وجحند به كفر  ممن أعلى للصنم
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 أهنننننن  أقننننننوا  نسننننننيان خشننننننيت إين مث منتصننننننرون وهننننننم ابلصنننننندق احلنننننن 

 تخرتفاسن الفسناد منن املسنلمني أظهنر بني وصفه تقدم ما اإلرشادواستمرار

 الفاسند معتقنده مفهنوم عنن منبئنة كالمنه  منن لنبنية متضنمنة فتيا كتابة  يف هللا

 اخلشننية ابلعلننم هللا أورثهننم الننيين السننادة العلمنناء خطننو  ليشننملها ومرامننه

 علنيهم أخني مبنا قيامنا والتبينان واإليضناح ابلبينان فأسنرعوا ابإلفنادة فاغتبطوا

 منن كن   عليهنا وكتنب ابق رضف زمان ك   يف وهو للناس بيانه يف امليثاق من

 هلل قنام قند فالكاتنب وخشنيه غاه خمافة التبسه من وامتن  وخشيه هللا راقب

 ذلنك تنرك أننه زعنم بن  عرضنه ينوم ذلنك عنن مسنؤو  واملمتنن  فرضه بلوازم

 كن   وعلنى رقيبنا ابهلل وكفنى الندين يف حمننة فتلنك املخنالفني منن الفتنة خوف

 سنرائر علنى املطلن  املخنربين أخبنار نعن احملنيط بعلمنه وهنوالغي حسيبا شي 
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 ألفننناظ وسننناق ذكنننره املاضننني السنننؤا  كتنننب  مث املخبتنننني وضنننمائر الصنننامتني

 والننننزواوي والبكننننري والكنننناين واجلننننزري احلننننارثي مجاعنننة ابننننن وهننننم اجمليبنننني

 بعننض يل قنا  املسنطورة املرموقنة املنيكورة الفتناو  متنت وملنا وقنا  والباسنلي

 اخلل  بني النصح يف الصدق ويعتمدون احل  ونيقول اليين العقالء الفضالء

 أبقنننوا  ومعرفتننه قويننة هللا دينننن يف غاتننه فننأن تيمينننة ابننن التقنني سننألت ال مل

 هللا ديننن يف ومبعننادا م غرميننا هلننم أنننه يزعمننون إهنننم لننه فقلننت وفيننه املبتنندعني

 ال واملفننني يسنننتظلم ال العننناد  واحلننناكم يستخصنننم ال العنننامل فقنننا  موسنننوما

 علنى نفسنه يعنرض أن بعند والسننة ابلكتناب فينه يتعضند ما إال مهبقل يكتب

 ويعلم واجلنة النار
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 يف أو الرتننب وأرابب احلكننم ذوي مننن النندنيا يف إمننا كتننب  عمننا مسننؤو  أنننه

 علنى األمنم فينه جتثنو ينوم يف ويرتقنب خيشنى النيي العظنيم النرب منن اآلخرة

 املعنارض أتوين  عنن وأضنربت القائن  قنو  يف الصنواب وجنه يل فبنان الركب

 حجناب كن   ذلك يف قلبه عن هللا ورف  ابجلواب فبادر إليه وأرسلت اجلاه 

 اجلنواب أورد مث لنزم إظهناره فيمنا ممكنا أبقى وال علم فيما هللا غا راعى وما

 للحن  احل  أظهار من يرومه فيما ابلتأييد له ودعا اختصارا تركناه طو  وفيه
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 وكننف أشننتفى ومننا أشننفى فإنننه ونصننرته قيامننه مننن ويقصننده اخللنن  يف ابحلنن 

 بنزوا  إال مندة يزو  ال هلل كان  إذا الغضب فإن اكتفى وما امللحدين مظاهر

 أيب عننن السنيف سنناق مث وكتبنه أهلنه استئصننا  هللا منن املرجننو ولكنن موجبنه

 مياقند بصنفاته زا  منا تعناىل هللا إن املشهورة عقيدته يف قوله الطحاوي جعفر

 بصننفاته كننان  وكمننا صننفته مننن قننبلهم يكننن مل شننيئا بكننوهنم يننزد مل خلقننه قبنن 

 وال اخلننال  اسننتفاد اخللنن  خلنن  مننني لنني  أبننداي عليهننا يننزا  ال كننيلك  أزليننا

 وال اخلالقينة ومعنىن مربنوب وال الربوبينة معىن له الباري استفاد الربية إبحداثه

 إحينائهم قبن  اإلسنم ياهن اسنتح  أحنى منا بعند املنوتى حمني أننه وكمنا خملوق

 وكن  قدير شي  ك   على أنه ذلك إنشائهم قب  اخلال  اسم استح  وكيلك

 وهنو شني  كمثلنه  لني  شي  إىل حيتاج ال يسا عليه أمر وك  فقا إليه شي 
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 ومفهننوم مبعانيهننا يتضننمن املسننلمني عقائنند مننن فصنن  فهننيا البصننا السننمي 

 إننه فيهنا الطحناوي   6 قنا مث اللعنني الفصنو  صاحب قو  ضده ألفاظها

 الفصنو  بصناحب فكينف كفنر  فقند البشنر معناين منن مبعنىن هللا وصنف من

 ذلنك وغنا وهويتنه صنورته العنامل وأن املشبه اخلل  هو املنزه احل  أبن القائ 

 فهو وج  عز هللا كتاب  حكم رد من إن الطحاوي قا  مث تقدم مما

 

 

 [   162 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 الشرائ  أصو  من هللا حك من الفصو  صاحب رد قد وكم الكافرين من
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 وأهننم الرسن  خمنالفي وضنال  األصننام عبناد ككفنر  تنسن  وال تننقض ال الي

 الشننديد والعننياب اخلننزي فيهننا وهلننم النننار أهنن  وأهنننم هللا أعننداء مبخننالفتهم

 اللننون يف التغنناير وإمنننا الننيوق يف واحنند إهنمننا والنننار اجلنننة يف وقننا  السننرمد

 والكنافر واملنؤمن والعاصني الطنائ  وإن محنراء أو سنوداء وتلنك خضراء هيه

 يف الطحناوي قنا  وقند أصنال وعيند مث ومنا الوعند مستحقون مرضيون الك 

 عنندم إعتقنناد وإن امللننة عننن ينننتقالن واليننأس األمننن إن إليهننا املشننار العقينندة

 الكفنر وهناينة األمنن غاية العياب كلمة  عليه حقت من ح  يف الوعيد حكم

 يف لننه تصنننيف يف احلنفنني األوسنني عننن السننيف نقنن  مث السننالمة هللا نسننأ 

 منن وكنيا كفنر  واستحسن غاه فضحك الكفر بكلمة تكلم من أن األصو 

 يف هللا قنا  أو كفنر  وعينده أو وعنده أنكر ومن كفر  به يلي  ال مبا هللا وصف
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 صنغر أو األنبياء من نبيا عاب ومن مكان ك   يف يوجد قا  أو جهات ست

 أان فقنا  اخلن  أو القنر  حينب كنان  أبننه القو  مس  أو بسنته يرض مل أو امسه

 يثبنت مل اخلمنر إن قنا  أو أحكامهنا منن حبكنم أو ابلشريعة سخر أو أحبه ال

 أولننه معنننوي كننالم  إنننه قننا  أو األهننواء أهنن  كننالم  صنندق أو ابلقننرآن حترميننه

 الهنواءا وأهن  الشنيطان أو الكنافر ينرحم هللا أن يعنرف منن أو صحيح معىن

 وفرعنون هود وقوم نوح قوم يف ذلك اعتقد مبن فكيف كله  بيلك يكفر فإنه

 ذلننك قائنن  فعلننى مرضننيا ربننه عننند وعننا  وفاسنن  وفنناجر كننافر  كنن   وجعنن 

 عنن نقن  مث املنيكور كتابنه  يف وضنعه منا اعتقناد على مات إن اللعنة ومعتقده

 سننب نمنن مجينن  أن وإايك هللا وفقنننا اعلننم الشننفاء يف قولننه عينناض القاضنني

 وسلم عليه هللا صلى الني
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 خصنائله منن خصنلة أو ديننه أو نسنبه أو نفسنه يف نقصنا به احل  أو عابه أو

 التصنغا أو علينه واالزراء لنه السب طري  على بشيء شبهه أو به عرض أو

 السنناب حكننم فيننه واحلكننم لننه سنناب فهننو لننه والعيننب منننه الغننض أو لشننأنه

 املقصند هنيا علنى البناب هنيا فصنو  منن فصنال نسنتثي وال بينتنه اكم  يقت 

 الكتناب قنا  اننه عتناب ابنن عنن ونقن  تلوحينا أو كنان  تصنرحيا فينه منرتي وال

 نقننن  أو أبذ  وسنننلم عليننه هللا صنننلى النننني قصنند منننن إن موجبنننان والسنننة
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 صناحب تنقني  علمنت وقند قنا  واجنب فقتلنه قن  وإن مصنرحا أو معرضا

 وأمننا قولننه كالمننه  مننن وأورد تلوحيننا ال تصننرحيا واالنبينناء للمرسننلني الفصننو 

 الصور من عبد ملا االنكار صورة فيظهرون عليه هو ما على ابألمر العارفون

 النيي الرسنو  حبكنم الوقنت حبكنم يكوننوا أن تعطنيهم العلنم يف مرتبتهم ألن

 منا أبهننم علمهنم من  الوقنت عبناد فهنم منؤمنني مسوا به اليي عليهم به آمنوا

 التجلنني سننلطان حبكننم فيهننا هللا عبنندوا وإمنننا أعياهنننا الصننور تلننك مننن عبنندوا

 العلننم أهنن  فيننا جتلننى مبننا لننه علننم ال الننيي املنكننر وجهلننه منننهم عرفننوه الننيي

 واملتنننأخرين املتقنندمني مننن املسنننلمني ابمجننا  معلننوم الفهنننم أويل مننن واملتقننني

 اخننتالف علننى االو ن مننن وغاهننا االصنننام عبنند مننا أن والنصننار  واليهننود

 علننيهم أنكننره ومننا زمننان كنن   يف الننناس أجهنن  إال الكفننار عبدتننه مننا أصننناف
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 املنوفقني املنؤمنني وصناح الصنديقني منن تنبعهم ومنن واالنبيناء املرسلني سو 

 وعندم اجلهن  اىل ونسنبهم اجلمين  تنقني  املقالنة هبنيه الضا  هيا عمم وقد

 ابهلل ملعرفةوا االصابة واالو ن االصنام لعباد وأثبت الفهم

 

 

 [   164 صفحة - 1 جزء]  

 

 

  انتهننى أمجعننني والننناس وغضننبه هللا لعنننة معتقننده وكننان عليننه مننات إن فعليننه

 كالمه

 الشننناعات مننن وأتباعننه عننريب ابننن عننن االئمننة هننؤالء عننن ذكننرانه مننا أقننو 
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 عننريب ابننن أن تعلننم أن وينبغنني فننيض مننن وغننيض كثننا  مننن قلينن  والكفننرايت

 كتنبهم  يف دسا يدسوهنا وإمنا الكفرايت هيه إعالن على يتجاسرون ال وحنوه

 مننن حنننر يف قننائمون والسننالطني والعلمنناء بقيننة منننه بقيننت قنند االسننالم الن

 واشنتدت عنراه واحنلت االسالم ضعف فلما الضالالت هيه من شيئا يبدي

  وصننار الكفننرايت هننيه إطننالق مننن يتحاشننون ال االابلسننة هننؤالء صننار غربتنه

 وخالصنة االوليناء صنفوة أهننم فنيهم يعتقندون العوام اكثرو  اخلوا  من كثا

 كتنناب  فننانظر شننئت وان الطواغيننت هننؤالء أحدثننه عمننا تسننأ  فننال االتقينناء

 واالمنننور الطامنننات منننن فينننه منننا تنننر  اجليلننني الكنننرمي لعبننند الكامننن  االنسنننان

 املستعان فاهلل الشنيعة والقبائح الفظيعة

 تعاىل هللا رمحه الناظم وقو 
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 ... الطغيان ذو فرعون ربكم أان ... قوله يف كافرا  يك ملو  قالوا ...

 صناحب احلكنم منصنب يف فرعنون كنان  ملا الفصو  يف عريب ابن قا  أقو 

  وان أي االعلنى ربكنم أان قنا  لنيلك الناموسني العنرف يف جناز وإن السيف

 احلكنم منن الظناهر يف أعطيتنه مبنا مننكم أعلنى فنأان منا نسبة أراباب الك  كان

 منا اقنض وقنالوا لنه أقنروا قالنه فيمنا فرعنون صدق السحرة علمت اومل فيكم

 قو  فصح 72 طه الدنيا احلياة هيه تقضي إمنا قاض أنت
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 حممنند الشنني  صنننف وقنند احلنن  عننني فرعننون فكننان االعلننى ربكننم أان فرعننون

 علينه رد دوقن عنريب البنن متابعنة فرعنون إمينان يف مصنفا املدين الدواين سعيد

 مندعي عن العون فر مساها برسالة اهلروي القاري حممد بن علي املال العالمة

 هللا رمحننه االسننالم شنني  قننا  خنناا هللا جننزاه وأفنناد فيهننا أجنناد فرعننون إميننان

 إبميننان القننو  عنننهم حكننى أن بعنند الوجوديننة هننؤالء عننن لننه جننواب يف تعنناىل

 مل االسنالم دينن منن رارابالضنط فسناده معلنوم كفنر  القنو  وهنيا قنا  فرعون

 منن وال اليهنود منن وال القبلنة أهن  منن أحند أعلنم فيمنا اليه عريب ابن يسب 

 اخلاصنة عنند وهنيا فرعنون كفنر  علنى مطبقنون امللن  أهن  مجين  ب  النصار 

 ويننندعي ابهلل أحننند يكفنننر مل فإننننه بننندلي  علينننه يسنننتد  أن منننن أبنننني والعامنننة

 الكالم  وأطا فرعون مث  واآلهلية الربوبية لنفسه
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 ابنن ولعلنه العنارف هنيا اسنم على أقف مل اخل عارفهم ابلي  رأ  ولقد قوله

 اعلم وهللا عريب

 وممننن القنناموس يف قالننه الرتقننوتني بننني النحننر نقننرة الثغننرة الطعننان ثغننرة قولننه

 الزندقننة أهنن  قمنن  يف جهننده وبلنن  اجلهنناد حنن  املالعننني هننؤالء أتبننا  جاهنند

 بنن هللا عبند بن بكر أيب ابن إمساعي  حممد وأب الدين شرف العالمة واالحلاد

 وغامها الروضة و احلاوي خمتصر و الشرف عنوان صاحب الشافعي املقري

 وصننار قيننام أم وأتباعننه عننريب ابننن تقبننيح يف قننام فانننه البديعننة التصننانيف مننن

 واالنتصننار املننيهب هننيا إىل املنتمننني قبننائح ذكننر يف احلسننان القصننائد ينننظم

 الفقهناء عليهنا وقنف كراسنة  الفصنو  منن وأفنرد والسلطان ابلعمالء عليهم

 يف االميننان بسننماعه يرسنن  رائقننا نظمننا ذلننك يف النننظم مننن وأكثننر والعلمنناء
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 به وتنسجم املؤمنني قلوب

 

 

 [   166 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 قصنائده وانتشنرت املبتندعني أقندام بنه وتتزلنز  النبيني لشرائ  احملبني عربات

 علني االمام اىل نقلت اذ اجلبا  وأه   امة أه  عند فضائحهم هبا وظهرت

 لننه شننكرا نظمننه حنننو علننى االشننراف فقهنناء بعننض ونظننم بصنننعاء صننالح بننن

 ب الوصنفية من عريب ابن مبيهب يتدين من تكفا الناس يف فشا  وحتريضا

 الن غناه يبيننه مل مبلنة عنريب ابنن حا  من حدثه انه الفاسي التقي وقا  زبيد
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 ونفني عنريب ابن مرتبة علو نباهة كبا  لي  من أومهوا زبيد يةصوف من مجاعة

 حنننا  منننن شنننيء مننن  املقنننري ابنننن ذلنننك ذكنننر وقننند قنننا  كالمنننه  عنننن العينننب

 الننراء قافيننة علننى وهنني نظمننه مننن طويلننة قصننيدة يف الننيهم املشننار املتصننوفة

 وهنني الزائغننة الفصننو  لرجننا  الدامغننة احلجننة انظمهننا مساهننا وقنند املكسننورة

 فيهنننا حينننض أخنننر  قصنننيدة ديواننننه يف موجنننودة بيتنننا واربعنننون وثالثنننة مائتنننان

 وأربعنون إحند  وهني الطائفنة هنيه وخنيالن السنة نصر على اليمن سلطان

 واآلخنر النصنيحة أحندمها مسنى املعنىن هنيا يف تصننيفني هللا رمحه وصنف بيتا

 قنا  وقند املنني القنو  يف السنخاوي احلناف  قا  الشريعة مكارم إىل اليريعة

 تكفننا يف تننردد مننن الروضننة خمتصننر الننروض كتنناب  مننن الننردة يف قننريامل ابننن

 قاضنني ابننن لننه تننرجم وقنند كننافر  فهننو وطائفتننه عننريب وابننن والنصننار  اليهننود

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

402 

402 

 عنريب ابنن أتبنا  انظنر مدحنه يف ابل  أن بعد وقا  الشافعية طبقات يف شهبة

 انتهى االفكار يف حجة بل  مبا وذمغهم االبصار منهم عميت حى

 بننن حممنند وهننو املشننهور الطننائي عننريب البننن كتنناب  هننو الفصننو  ننن  قولننه

 ومخسننمائة سننتني سنننة مبرسننية ولنند الطننائي احلننامتي بكننر أبننو حممنند بننن علنني

 البلدان وطاف ارحت  مث 578 سنة اشبيلية اىل وانتق  هبا ونشأ
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 مننن ءبشنني هبننا وحنند  بغننداد ودخنن  واملشننرق والننروم الشننام بننالد فطننوف
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 سنننة اآلخننر ربينن  مننن والعشننرين الثننامن يف تننويف الكثنناة التننآ ولننه مصنننفاته

 الزكنني بننن النندين حمنني القاضنني دار يف بدمشنن  وسننتمائة وثالثننني مثننان 638

 الشنننيعة املقنناالت صنناحب وهننو املعلومننة تربتننه يف فنندفن قاسننيون اىل ومحنن 

 يف وحننديثا اقنندمي العلمنناء صنننف وقنند العافيننة هللا أسننأ  الفظيعننة والكفننرايت

 هتننك يف النصننو  اشننعة كتنناب  ذلننك فمننن وصنناحبه الفصننو  علننى الننرد

 الننرمحن عبنند بننن ابننراهيم بننن أمحنند االوحنند االمننام للشنني  الفصننو  اسننتار

 علنننى النصنننو  تسنننورات وكتننناب اخلنننزاميني شننني  اببنننن املعنننروف الواسنننطي

 تلميني العينزري حممند بنن حممند الدين مش  االمام للشي  الفصو   ورات

 ابنن الندين مجا  واحلاف  القاري حممد بن علي املال والعالمة السبكي تاجال

 املنننوزعي الننندين ننننور اببنننن املعنننروف علننني بنننن حممننند والفقينننه اليمننني اخلينننا 
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 بنن هللا عبد حممد أبو الدين مجا  زمانه سيبويه العالمة وقا  وغاهم اليماين

 التوضنيح و ياملغن صناحب النحوي االنصاري هشام بن هللا عبد بن يوسف

 نصه ما الفصو  على وقف ملا وغامها

 ذا غنا فينه ظنن منن ... أواخنر من  أوائن  ضلت ... بضالله اليي هيا ...

 ... كافر  فهو عي فلينأ ...

 النيام يعجنز كتناب  االمنم وضنال  احلكنم ونقنيض الظلنم فصو  كتاب  هيا

 همؤلفنن ضنن  لقنند خلفننه ومننن يديننه بننني مننن الباطنن  اكتنفننه وقنند وصننفه عننن

  بننه وأنننز  رسنله بننه أرسنن  ملنا خمننالف الننه مبينننا خسننراان وخسنر بعينندا ضنالال

 قند وجدتنه الكتناب هنيا علنى وقفنت ملنا أين وذلنك خليقته عليه وفطر كتبه

 ف  على فوقفت فصا االنبياء من ني لك  عقد
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 غفنار كنان  إننه ربكنم اسنتغفروا قولنه بند  قا  لو فيه فقا  السالم عليه نوح

 وقننند انتهننى ألجننابوه احلجنناب لكننم ليكشننف ربكننم ادعننوا كالمننه  آخننر اىل

 النرمحن عبند ابنن حممند الدين مش  احلاف  وذكر كفره  فيمن العيزري أدرجه

 احلناف  عن جملد وهو العريب ابن ترمجة عن املني القو  كتاب  يف السخاوي

 ابنن عنن حكناه كنالم  بعند قنا  أننه اليهي أمحد بن حممد هللا عبد أيب اجلهبي

 عننن حكننى مث بكننافر لنني  الكفننر وحنناكي هللا اسننتغفروا حكايتننه بعنند عننريب
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 أمعنن ومنن النيهي قنا  ان اىل املينزان و العنرب يف عريب ابن يف كالمه  اليهي

 أتمن  إذا النيكي فنان العجنب لنه الح التأمن  وانعم احلكم فصو  يف النظر

 يف االحتاديننة مننن امننا رجلننني احنند فهننو واالشننباه والنظننائر االقننوا  ذلننك مننن

 الكفننر أكفننر مننن النحلننة هننيه يعنندون الننيين ابهلل املننؤمنني مننن وإمننا البنناطن

 يف الثابننت ابلقننو  يثبتنننا وأن قلوبنننا يف االميننان يكتننب وأن العافيننة هللا نسننأ 

 ال البقنننر خلنننف جننناهال املسنننلم يعننني  ألن فنننوهللا االخنننرة ويف الننندنيا احليننناة

 ابهلل وينؤمن الصلوات هبا يصلي القرآن من سور سو  شيئا العلم من يعرف

  مائننة قننرأ ولننو احلقننائ  وهننيه العرفننان هننيا مننن بكثننا لننه خننا االخننر واليننوم

 بننن احلسننن أيب بننن علنني ترمجننة يف الننيهي وقننا  خلننوة مائننة عمنن  أو كتنناب

 فيننه اجملنند بننن للسننيف كالمننا  نقنن  أن بعنند الكبننا اترخيننه مننن احلريننري منصننور
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 ابننن الشنني  كننالم  رأ  لننو فكيننف عنننه هللا ورضنني اجملنند بننن يفالسنن هللا رحننم

  ولكننن املنتظننر الندجا  هننيا ان لقنا  والزندقننة الكفنر حمننض هنو الننيي عنريب

 يصنرح وال االحتادينة آحناد بنه جيتمن  امننا النناس عنن منقبضنا عنريب ابنن كان

 موته بعد اال كتبه  تشتهر ومل أحد لك  أبمره
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 االمننة هلننيه هللا جنندد السننبعمائة رأس علننى كننان  فلمننا أمننره متنناد  وهلننيا دةمبنن

 عليننه حننط وقنند الفصننو  كتابننه  العلمنناء بننني ودار وفضننيحته هبتكننه دينهننا
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 ابن شيخنا به حدثي فيما اجلعربي معضاد بن ابراهيم الصاح القدوة الشي 

 كنان  قنا  يبعنر  ابنن ينيكر ابنراهيم الشني  مسن  أننه الربنبناري التناج عن تيمية

 اجلعنربي عنن آخنر موضن  يف النيهي وسناقه فرجنا حينرم وال العنامل بقدم يقو 

 سنؤا  عنن تعناىل هللا رمحنه االسنالم لشي  جواب يف ورأيت قلت اسناد بغا

 الربنبناري الندين اتج حندثي قنا  االحتادينة ميهب حقيقة بيان عن فيه سئ 

 ابننن رأيننت يقننو  عننربياجل إبننراهيم الشنني  مسنن  أنننه الفاضنن  املصننري الفقيننه

 هللا أنزلننه كتنناب  بكنن  يكفننر حننن  شنني  وهننو اللحيننة خمضننوب شننيخا عننريب

  قننا  أنننه املعلننم بننن النندين رشننيد الشنني  وحنندثي قننا  هللا ارسننله ننني وبكنن 

 وشناهي واخلسنر عنريب ابنن عنن يقولون الناس أمس  بدمش  شاب وأان كنت

 النندين اتج الفاضنن  الفقيننه وحنندثي معننناه هننيا كالمننا  أو زننندي  كالمهننا  إن
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 ابنن مننامي يف رأينت يقنو  اجلعنربي ابنراهيم العارف الشي  مس  أنه الربنباري

 كينننف  ويقنننوالن ويقنننرآن ميشنننيان اعميننان شنننيخان ومهنننا الفنننارض وابنننن عننريب

 ابننن النندين شننرف عننن مننري بننن النندين شننهاب وحنندثي الطرينن  أيننن الطرينن 

 فصننادفت دمشنن  قنندمت قننا  أنننه أبيننه عننن احلكننم ابننن النندين جنننم الشنني 

 جننائز تشنبه ال فرأيتهنا الرمناد عليهنا ذر كأمننا  جنازتنه فرأينت عنريب ابن موت

 عننن الشنني  عننن أبيننه وعننن هننيا حنوهننا أو هننيه ان فعلمننت قننا  أو االولينناء

 القندوة عنن النيهي ونقن  شنيطان عنريب ابنن يقو  كان  أنه الكوراين امساعي 

 يف وقنا  الفصنو  منن يرحن أننه الرقي ابراهيم الوقت شي  العالمة العارف

 ابنراهيم النويل القندوة الشني  كالمنه  منن وحنير علينه حنط وممنن آخر موض 

 السخاوي قا  الرقي
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 اترينن  مننن احلنبلنني منصننور بننن الوهنناب عبنند بننن حممنند ترمجننة يف ظفننرت مث

 مثن  مثلنه الفنارض وابنن عنريب ابنن كنالم  يف قنا  أننه الرقي عن نقال االسالم

 وال وحالوتنننه ابلعسننن  ويسنننتلي الشنننخ  فيسنننتعمله سنننم فينننه أدينننف عسننن 

 قنننا  يهلكنننه حنننى فينننه ينننزا  فنننال يشنننعر ال وهنننو فينننه فيسنننري ابلسنننم يشنننعر

 البنندر مننن مسعننه فيمننا احلنبلنني البغنندادي احملننب شننيخنا قننا  وكننيا السننخاوي

 أنبأين السخاوي قا  مسا فيه أدخ  شهدا أخي أنه الفارض ابن عن الدماي
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 إيبننك ابننن خلينن  الصننفا أيب الصننالح عننن هللا رمحننه احلنفنني حممنند ابننو زالعنن

 يقنو  العيند دقي  ابن مسعت يقو  الناس سيد ابن احلاف  مس  أنه الصفدي

 بقندم يقنو  كنياب  سنوء شني  فقنا  عنريب ابنن عنن السنالم عبند ابنن سألت

 ابننو الفقيننه قننا  تيميننة ابننن االسننالم شنني  وقننا  انتهننى فرجننا حيننرم وال العننامل

  سننوء شنني  هننو فقننا  عنننه وسننألوه القنناهرة قنندم ملننا السننالم عبنند بننن حممنند

 غنا حندثي منرزوق ابنن وقنا  فرجنا حيرم وال العامل بقدم يقو  مقبوح كياب

 شني  فينه قنا  أننه السالم عبد بن الدين عز شيخهم عن أشياخنا من واحد

 اهبتكفن احلاجنب وابنن هو وافى كيبه  يقتضي مما مسعه ما وذكر كياب  سوء

 قنا  مشنافهة مبكة اللخمي حممد ابو إبختصار أخربانه السخاوي قا  انتهى

 قنا  خبطنه وجند فيمنا اليعمنري الفنتح ايب احلناف  عنن اسح  أبو والدي أنبأ
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 وهنننب بنننن علنني بنننن حممنند الفنننتح أاب العالمننة الزاهننند احلنناف  االمنننام مسعننت

 ذكننر  وجننر  السنالم عبنند بننن حممند أاب االمننام شننيخنا مسعنت يقننو  القشناي

 وكنياب لنه فقلنت كنياب  مقنبح سنوء شي  فقا  عريب بن حممد هللا عبد ايب

 اجلننن جبننواري التننزويج بدمشنن  اجلننام  مبسننجد يومننا تننياكران نعننم قننا  أيضننا

 يعلوا ولن لطيف روح واجلن كثيف  جن  االن  ألن حما  فرض هيا فقا 
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 عننن فسننألته شننجة وبننه رأيتننه قلينن  بعنند مث اللطيننف الننروح الكثيننف اجلسننم
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 أن فننناتف  اوالد ثالثنننة منهنننا ورزقنننت اجلنننن منننن امنننرأة تزوجنننت فقنننا  سنننببها

 فلنم فانصنرفت الشنجة هنيه مننه حصلت بعظم فضربتي فأغضبتها تفاوضنا

 شنيخنا حدثي القراء شي  اجلزري ابن الشم  وقا  معناه او هيا بعد أرها

 ايب بننن النندين عمنناد مثلننه عيننناي رتنن مل الننيي االسننالم شنني  املصنننف االمننام

 تقنني العالمننة االسننالم شنني  حنندثي قننا  مننرة غننا لفظننه مننن كثننا  ابننن عمننر

 االمنام الشني  حندثي قنا  السنبكي الكنايف عبند بنن علني احلسنن ابنو الدين

 القوننوي امساعين  بنن علني الندين عنالء القضاة قاضي الشيو  شي  العالمة

 بننن حممنند الفننتح ابننو النندين تقنني القضنناة قاضنني االسننالم شنني  حنندثي قننا 

 أربعننون يل عمننره أواخننر يف القائنن  العينند دقينن  اببننن املعننروف القشنناي علنني

 سنألت قا  تعاىل هللا يدي بني جوااب هلا واعددت اال بكلمة تكلمت ما سنة
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 السنننالم عبننند بنننن العزينننز عبننند حممنند ااب الننندين عنننز العلمننناء سنننلطان شننيخنا

 وال العامل بقدم يقو  كياب  سوء شي   قا عريب ابن عن الدمشقي السلمي

 ورأينت لفظنه منن كثنا  ابنن شنيخنا حندثي كنيا  اجلزري ابن قا  مث فرجا حيرم

 ابنن عنن بعضنهم رواهنا زايدة وفينه السبكي الدين تقي الشي  كالم  يف ذلك

 فنننأنكر اجلنننن وجنننود يف كالمنننا  يومنننا وبيننننه بيننني وقننن  أننننه وهننني السنننالم عبننند

 تزوجنت قند وأين القنو  ذلنك عنن رجعنت فقنا  ذلنك بعند رأيته مث وجودهم

 منهنا الشنجة وهنيه وجهني يف فشنجتي يومنا علنى وغضبت يل وولدت جبنية

 الكفر فيه الفصو  كتابة  أبن أفى وممن اليهي قا  انتهى وجهه اىل وأشار

 النندين سننعد القضنناة وقاضنني مجاعننة بننن النندين بنندر القضنناة قاضنني االكننرب

 ومجاعنننة الكنننناين احلنننزم أيب بنننن عمنننر لننندينا زينننن والعالمنننة احلنننارثي مسنننعود
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 اليهي قا  سواهم
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 وجنندد رجنن  مث الوجننود بوحنندة يقننو  كننان  ممننن واحنند بغننا اجتمعننت ولقنند

 يف يظهننر تعنناىل واننه تعنناىل هللا هنو الوجننود إن هننؤالء مقالنه أن وبينننوا إسنالمه

 كبنناا  علننوا امللحنندون يقننو  عمننا هللا تعنناىل البديعننة واالشننياء املليحننة الصننورة

 يف الغرانطنني علنني بننن يوسننف بننن حممنند حيننان أبننو النندين أثننا العالمننة وقننا 

 النيين كفنر  لقند تعناىل قولنه عنند احملنيط البحنر كتابنه  منن املائندة سورة تفسا
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 النصنار  اعتقنادات بعنض ومنن 72 املائدة مرمي بن املسيح هو هللا إن قالوا

 يف تعنناىل هللا حلننو  الصننوفية اىل وانتمننى سننالمابال تسننرت مننن بعننض اسننتنبط

  والوحنننندة ابالحتننناد القننننو  اىل مالحننند م مننننن ذهنننب ومننننن اجلميلنننة الصنننور

 الفننارض وابننن بدمشنن  املقننيم عننريب وابننن أجلننى وابننن والشننوذي كنناحلالج

 مرسنية ب املقنيم مطنرف وابنن تلمينيه والششنرتي سنبعني كابن  هؤالء وأتبا 

 لورقننة ب كننان  املقننيم احلسننن وأبننو لبنناح ابنننو  غرانطننة ب املقتننو  والصننفار

  أشنعار ذلك يف وله التلمساين العفيف امللعون امليهب هبيا يرمى رأيناه وممن

 وعبننند دمشننن  ب كنننان  املقنننيم االقطننن  االسنننود املنننالقي عينننا  وابنننن كثننناة

 كنان  النيي العجمني واأليكني مصنر صنعيد ب كنان  املقنيم املؤخر بن الواحد

 وأبنننو مصنننر داير منننن ابلقننناهرة السنننعدا سنننعيد خانكنننان ب املشنننيخة تنننوىل
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 وامننا ابلقناهرة زويلنة حنارة ب كنان  املقنيم الششنرتي تلميني مبشر بن يعقوب

 ضنننعفاء علنننى وشنننفقة ذلنننك هللا يعلنننم للننندين نصنننحا هنننؤالء املسننناء سنننردت

 ورسنننوله هللا يكنننيبون النننيين الفالسنننفة منننن شنننر فهنننم ليحنننيروهم املسنننلمني

 اىل ينتمنننني ممننننن مجاعننننة أولنننن  وقنننند بعننننثال وينكننننرون العننننامل بقنننندم ويقولننننون

 كمنا  فنيهم واالمنر وأولينا ه هللا صنفوة أهننم وادعائهم هؤالء بتعظيم التصوف

 أصنو  علنم منن هنو ابلوحدة والقائلني واحللولية النصار  على والرد ذكرت

 انتهى الدين
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 أيب النندين سننراج االسننالم شنني  عننن نقننال الننني القننو  يف السننخاوي وقننا 

 مننا أيضننا فتيننا علننى خبطننه وقننرأت الشننافعي البلقينني رسننالن بننن عمننر حفنن 

  بنن  والسنننة الكتنناب علننى عننريب ابننن يعنني املننيكور الفنناجر هننيا يكننن مل نصننه

  ولني  الباطن  منن بنه أيي مبنا العمن  وال عقيدتنه اعتقناد حين  وال خمالفا كان

 اعتقنند ومننن والسنننة ابالكتنن موافقننة يقتضنني أتوينن  الفاسنند ومعتقننده كالمننه

 الباطن  طرين  علنى هنو بن  احل  طري  على فلي  به متسك او الباط  عقد

 واحلناده كفنره  منن تعناىل هللا اىل يتنوب أن به متسك أو ذلك اعتقد من فيلزم

 كنراري   ذلنك علنى كتبنت  وقند لزندقتنه عنقنه ضربت واال اتب فان وزندقته

 ومل والزندقنة واالحلناد الكفنر نمن أبننوا  أتنى أننه فيهنا بيننت ودمش  ابلقاهرة
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 وأن اتبعنه منن طريقنة ومنن الشنيطان هنيا طريقة من ابهلل فنعوذ غاه هبا أيت

 ابلصواب أعلم تعاىل وهللا ذكر ما واحلا  ابتدعه ما جينبنا

 أاب الشنننهاب الننندهر فريننند العصنننر حننناف  شنننيخنا ومسعنننت السنننخاوي قنننا 

 حجننر اببننن املعننروف الشننافعي املصننري العسننقالين حممنند بننن أمحنند الفضنن 

 احملبنني منن االمنني ابنن لنه يقنا  شنخ  وبنني بيي جر  إنه مرارا يقو  مسعته

 لسننوء عننريب ابننن مننن نلننت حننى عننريب ابننن أمننر يف كبنناة  منازعننة عننريب البننن

 لنه يقنا  شني  مبصنر وكنان امره يف يل املناز  ابلرج  ذلك يسه  فلم مقالته

 فينننيكر يب يغرينننه أبنننه ملنننيكورا فهننددين برقنننوق الظننناهر يعتقننده صنننفا الشنني 

 ذلنك وحننو ابلسنوء الصناحلني ينيكرون فنالن مننهم مجاعة مبصر أن للسلطان

 النه امره يف وإايك أان نتباه  لكن مدخ  هيا يف للسطان ما فقلت
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 قنا  للمباهلنة فأجناب وأصنيب إال كناذاب  أحندمها فكنان اثننان يتباه  ما ق 

 بلغتننك فننالعي ضننال  علننى عننريب ابننن كننان  إن اللهننم قنن  لننه فقلننت شننيخنا

 بلعنتننك فننالعي هنند  علننى عننريب ابننن كننان  إن اللهننم أان وقلننت ذلننك فقننا 

 مجين  اجلنند أبنناء منن شنخ  فاستضنافه الروضنة يسنكن وكنان قا  وافرتقنا

 او  يف وخننرج عنننده املبيننت عنندم لننه بنندا مث لضننيافته عنننده فحضننر الصننورة

 علننى مننر بشننيء أحنن  رجنن  فلمننا الشننختور اىل يعهيشنن مننن وصننحبه اللينن 
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 ومنا شنيئا ينروا فلنم فنانظروا انعنم شنيء رجلني علنى مر ألصحابه فقا  رجله

 ذي يف ذلننك وكننان ميتننا اال أصننبح ومننا بصننره عمنني وقنند اال منزلننه اىل رجنن 

 قننا  منهننا رمضننان يف املباهلننة وكانننت وسننبعمائة وتسننعني سننب  سنننة القعنندة

 ال املباهلنة يف منبطال كنان  منن أن حضر من عرفت املباهلة وقو  عند وكنت

 فقنا  تصنيفه يف الفاسي التقي القاضي حكاها وقد انتهى السنة عليه متضي

 خبطننه لننه كتبهننا  وأنننه معناهننا وذكننر حجننر ابننن النندين شننهاب احلنناف  مسعننت

  والزندقننة والضننالالت الكفننرايت مننن أظهننر ومننا الرجنن  هننيا واحننوا  قلننت

 ترمجنة عنن املنني القنو  كتناب  فليطنال  ذلك قصاءاست أراد ومن شها كثا

 حممنند أبننو النندين شننرف العالمننة أحسننن ولقنند كفايننة  ذكننرانه وفيمننا عننريب ابنن

 يف يقنو  حينث تعناىل هللا رمحنه الشنافعي اليمني املقنري بكر أيب ابن امساعي 
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 الزائغة الفصو  لرجا  الدامغة احلجة مساها الي الرائية منظومته

 كالصننغائر  عننندها املعاصنني كبننار  ... حننواد  املسننلمني يف حنندثت فقنند ...

 احلواضر بني عز من عز وهبا ... رهبا هللا حارب كتب  حو ن ...
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 ... التجاسننر كنن   قننا  فيمننا هللا علننى ... واجننرت  العننرايب ابننن فيهننا جتاسننر

 تكليفنا وأنكنر ... تغناير بغنا مربنوب فنريب ... واحد والعبد الرب أبن فقا 

 اخللن  ينر  منن إال وخطنأ ... جنائر إنكنار فهنو وعبند إله ... عنده العبد إذ
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 جتلنى ... صنورة ك   يف احل  حي  وقا  ... التناظر عند هلل وهوية ... صورة

 ويغنننون ... الننور  عننن يغننىن هللا ان وأنكننر ... املظنناهر احنند  فهنني عليهننا

 مستجهال وإثبائه ... بنفيه يهزا لي الته يف ظ  كما  ... املقادر الستواء عنه

 عنننند غنننا ال مثبتنننا بنننه ... أتنننى النننيي عنننني ينفينننه النننيي وقنننا  ... للمغننناير

 التهناتر الغابيننات وأللغناه ... اسنلموا الناس به ما معىن فأفسد ... التحاذر

 ... االكنابر هنيي أمثنا  من أعاديه ... يقوله عما العر  رب فسبحان ...

 هللا أبن وقنا  ... فناجر كن   نااننه يف يننعم ... وربننا عيب هللا عياب وقا 

 وفنن  هللا مننراد وقننا  ... وغننافر لعنناف حمتنناج مث فمننا ... الننور  يف يعنن  مل

 مرتضنى املهنيمن عنند امنر ء وكن  ... االوامر مطي  إال كافر  فما ... المره

 خباسر لديه عا  فما سعيد ...
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 ومننا ... املبننادر املفنناجي غننا آمنننوا وقنند ... مجننيعهم افرونالكنن ميننوت وقننا 

 اي فكيبه ... الكوافر ك   عم ب  موته لد  ... وحده فرعون ابالميان خ 

 مل منن علنى واثنىن ... كنافر  شنر تكنن فصندقه وإال ... منؤمن خا تكن هيا

 منننن جهنننوال ومسنننى ... وانسنننر سنننوا  أو ود تنننرك إىل ... اذدعنننا ننننوح جينننب

 إغنراق ابلطوفنان ينر ومل ... اجملناهر الكفنور قنو  تركهنا علنى ... أمره يطاو 

 معنارف يف أغرقنوا قند بلنى وقنا  ... املنناكر رد قنا  منن علنى ورد ... قومه
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 واللقنا ابلقنرب عناد فازت قا  كما  ... انصر خا هلم والباري العلم من ...

 ... هلننم عنتننهبل البنناري أخننرب وقنند ... االخننر اليننوم ويف النندنيا يف هللا مننن ...

 أان ... قولننه وصننحح فرعننون وصنندق ... مكننابر مننن لننه فاعجننب وابعننادهم

 ... والننيكا ابلعلننم فرعننون علننى واثننىن ... سننامر كنن   وارتضننى االعلننى الننرب

 ور اي ... واهننم الننيبح يف هللا خلينن  وقننا  ... املتبننادر عجلننة ملوسننى وقننا 

 اال يعنناملهم ... ال ءواالنبيننا الكفننر أهنن  ويعظننم ... عننابر تعبننا حتتنناج ابنننه

 عصننى ممنن عابندا هلنا ... ينر  وال خنناا االصننام علنى يثني ... املقنادر حبنط

 تفاسنر بسنوء آايت وحترينف ... قاهلنا هللا علنى جرآت من وكم ... آمر أمر

 حماذر غا فيه يتور  ومل ... عامدا يالبسه مل كفر  يب  ومل ...
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 رتبنة لنه ... االكنابر االوليناء االوليناء منن ... خنام الصنني منن سنيأتينا وقنا 

 يقننو  العليننا فرتبتننه ... التنننافر هلننيا فاعجننب دونننه لننه ... ورتبننة الننني فننوق

 لننني  املصنننطفى اتبنننا  وقنننا  ... الظنننواهر االمنننور يف التابعينننة منننن ... الننننه

 ... نننهفا التبننا  عنننه ينندن فننإن ... حبنناقر ولنني  االعلننى ملقننداره ... واضننعا

 ... اتباعننه جننوب يف نقصننا خننا  تننر  ... أواخننر وجننوه مننن أعننال منننه يننر 

 منا علنى ... حببه شخصا الرمحن قدس فال ... املعاذر هبيي جا حى المحد
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 هنيا مبشنكاة ... مجنيعهم االنبيناء أبن وقنا  ... املخنابر هنيي قبح من ير 

 ... الدايجر يف تستضىء

 قا  ان اىل

 ... النور  يف وأكفنر هنيا منن أبكنيب ... االحناير ابن اي أبصرت فه  ...

 ... واليننة صنندقوه مننن ينندعي فننال ... البننواطن هننيي غشننيان علننى وأجننر 

 بعننض لننه حجننى ذو مث مننا هللا لعبناد فيننا ... ابالقننادر فليؤخننيوا ختمننت وقند

 بنني فيننا فنرق وال ... كمنؤمن  مطيعنا كفنر  ذو كان  اذا ... وانظر بقلب متييز

 وفنن  فهنني جنناءت هللا مننن ... أوامننر كنن   إن هننيا قننا  كمننا  ... وفنناجر بننر

 الزواجر هبيي قرآن وأنز  ... شرائ  وسنت رس  بعثت فلم ... املقادر
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 ما ويرتك ... حائر الضاللة يف غري  لقو  ... عاق  الدين ربقة منكم اخيل 

 فينننا ... ادراملغننن الفيلسنننوف هنننيا القنننوا  ... هننند  منننن الرسننن  بنننه جائنننت

 علنيكم ... الندوائر الشنرور فتوحنات يف ومنا ... فصوصنه يف مبا ظن حمسي

 فلننني  ... مسننناعر مننن قبحنننت انر مسننناعر ... غنندا تصنننبحوا ال هللا بنندين

 ألنيم ولكنن ... املندابر الشنيو  بعنض مييننكم ... منا كمثن   عنياب هللا عياب

 تعلمنننون غننندا ... آبخنننر يبننند  ان ينضنننج اجللننند بنننه ... ربننننا قنننا  منننا مثننن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

429 

429 

 غا لكم وييبدو ... مباشر علم اليوم يتوبوا مل اذا ... منهما القو  الصادق

 بنني العنر  رب وحيكنم ... بضنائر لني  هللا عنياب أبن ... يعدونكم اليي

 دينننه غننا مفنرت بنندين جنا ومننن ... املتهنناتر البناطن علننم سنن ومننن ... حممند

 ومنا ... اهلند  عنن املسنلمني ختنيلن فنال ... كناالابقر  به أغمارا فأهلك ...

 ... النننني علنننى النننني غنننا تنننؤثروا وال ... 2 ... منننآثر منننن املصنننطفى للنننني

 ... حممنند لقننو  قننو  ذي كنن   دعننوا ... النندايجر ظلننم الصننبح كنننور  فلنني 

 يف يعومنون ... فناهنم الفصو  رجاالت وأما ... كمخاطر  دينه يف آمن فما

 راحنوا هدينه علنى ... أمحندا املتناب  ابلنريح راح إذا ... ظناهر الكفر من حبر

 املقبننو  ابسننالمه ... خلننده دار يف فرعننون هلننم سننيحكي ... خاسننر بصننفقة

 التحاور عند
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 ... اخلناصننر يف غاهننا سننوء خننوام ... فصوصننه مننن خننف الصننويف أيهننا واي

 كنننالم  ... ظننناهر ابملهنننيمن كفنننر  عقائننند ... أبنننرزوا التصنننوف ابسنننم فالسنننفة

 ... كنننافر  كفنننر  بنننه تعننند  ال وتسنننم  ... تنننر  كمنننا  فهنننو احنننيره الفصنننو 

 ... جنائر أجنور اإلسالم على وكان ... واعتد  ض  فقد الباري يف وحاربه

 واي ... البصننائر ألهنن  كنناف  بعضننه غننىن ... كالمننه  مننن أمليتننه مننا بعننض ويف

 أخني أمنا ... التندابر يف عنوتبتم إن هللا من ... غد يف العير ما الدين علماء
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 يف منه لعنا وأوجب ... التياكر عند للناس علومكم ... تبينوا أن يف امليثاق

 فننيكم العننر  إلننه يسننب ... املننناكر فعننا  عننن يتننناهوا ومل ... عصننوا معشننر

 وعبنده عبند النرب أبن يقا  ... حماضر من قدست أالال حضور ... وكلكم

 منن ... وراءه أيي هللا رسنو  وإن ... بظناهر لني  والتكلينف الرب هو ...

 وينهيكم ... هيه مث  بينكم مسعا ويطرق ... التفاخر عند يعلوه من الصني

 إىل برئت ... افتسكتوا هيا الدين مبحى أيدعى ... احملاجر يف الكر  طعم

 منننكم رجن  أمنا ... غناة والرسن  هللا يف لكنم أمنا ... غنادر كن   منن النرمحن

 املوجن  حلنم وتبندون ... األذ  فنيهم سنمعوات أن أعينيكم ... املرائر شديد

 املتصابر
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 أبندت فنال وإال الندفاتر يف دوننتم مبنا وتفتوا ... محية اإلله يف تصبكم مل فإن

 أو العلنم حتفظنون ملنن ... احملنابر يف أقالمكنم وضعت وال ... صفحا ا لكم

 ذو املصننطفى أويف هللا أيف ... ئننراجلرا هننيي عننند تقومننوا مل إذا ... تدخرونننه

 ... تؤثروننه عندكم عزيز من وه  ... معاشر وداد أوذوا حتابونه ... صداقة

 وأننتم ... فنيكم الكتنب هنيه وتقنرأ تبنا  ... التضافر عند واملختار هللا على

 أهنينت قند أان فهنا ... علومه فينا تنه مل قلتم فإن ... املقابر يف واليي سواء
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 العلنم أهن  ابمجنا  ... كتبنه  والشنام مصنر يف أحرقنت أمنا ... مبنازر منن ه 

 عقنند هللا لنصننر فشنند ... أرضننهم ملننك إىل فيهننا رجعننوا أمننا ... وحاضننر ابد

 األنننننوف عننننرانني بننننرغم ... بسننننيفه احلنيفنننني النننندين عننننن وذب ... املننننآزر

 عنننده أمننرم مننا علننى ... وتناصننروا تنهضننوا مل إن العننير فمننا ... الصننواغر

 الضننعف يف أنننتم فهنن  ... وضننجة اجتمننا  اخلطننب يف وللطننا ... ابلتناصننر

 ... العصافر دون

 عريب ابن يف حاوره من بعض خماطبة يف قا  أن إىل
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 إننك أقن  ... فالتحاذر تكفاان وتكفاه ... ديننا العرايب ابن دين قلت فإن

 غننا ديننن فننيلك ... التهنناتر يف ألقيتهننا الننيي وأنننت ... نفسننه املكفننر اآلن

 عقلنننت لنننو مبحنننا  اتنننى ... مننناهر الضننناللة يف جلنننوج وكفنننر ... حممننند دينننن

 ... بثنننه اجملنننانني كنننأقوا   كنننالم  ... هننناجر أو  هللا يف لنننه وكننننت ... رفضنننته

 فما ... الور  من يقتفيه من به أض  ... هائر الكفر من جرف على إليكم

 عننند وذلنك ... فصوصنكم بنيمي بناذن يل جتنينت ... بعناذر للمقتفنني مننكم

 سنننب وهنن  ... غيبننة عننندك ابملعنننروف األمننر هننال ... ذخننائري إحنند  هللا

 ... مناكر عن هنى من عرضا

 بيتا وأربعني وثال  مائتني حنو طويلة وهي
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 اإلسننالم اترينن  يف الننيهي قننا  إبننراهيم بننن احلنن  عبنند فهننو سننبعني ابننن وأمننا

 الفيلسنوف الصنويف املريسني حممند أبنو الضنا  الشني  إبنراهيم بنن احل  عبد

 نزولنه وسنبب 669 سننة مبكنة منات االحتناد طريقة على احلقيقة يف كالم  وله

 أليب وأظهر إليها فهرب بقتله الفتو  للعلماء أوجب كالم  منه ظهر أنه مكة

 صننار حننى والكيمينناء السننيماء مننن اشننياء مكننة صنناحب الشننريف يعنني مننني

 املنؤذن فيهنا خيطنب الني اخلطبنة هيه نيسبع ابن له وأحد  اليروة يف عنده

 طالب أيب بن علي إىل نسبه وييكر زمزم قبة على
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 األسننود الننركن هننيا أخننرب دعنني مننني أليب سننبعني ابننن وقننا  عنننه هللا رضنني

 خلطيننب فحكاهننا قننا  مثلننه ملننك عننندك لنني  سننرا حتتننه مننن لننك وأسننتخرج

 يعينب وكنان وخبنااي دفنائن عنن البينت داخن  روأحفن قنا  أننه فيها فزاد مكة

 ظناهر مفنازة إىل خينرج وكنان البينت حنو  احندهم يندور ملاذا ويقو  الطائفني

 إال يشنيعه مل منات وملنا الشنمايل للقطنب يسجد وكان للشم  فيسجد مكة

 جنننن  منننن أعمنننا  عننننه وظهنننر أمنننره يف شنننكوا النننناس فنننإن جننندا قليننن  نفنننر

 انتهى السحر

 علمننناء عنننند ممقنننوات تعننناىل هللا حبمننند سنننبعني ابنننن زا  منننا قلنننت النننيهي قنننا 

 يرتكنون زاندقنة فقهناء والسنبعينية قنا  حنلته خبيث على كان  من إال اإلسالم
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 إن قنا  مث هبنا أتفنوه أن أكنره وإشنارات رمنوز وهلنم العظنائم ويفعلنون الصالة

 والنحن  امللن  دواوينن بطلنت والضنالالت املقناالت عنن التأوي  ابب فتحنا

 وأخنني احلننالج احلسننني حننا  يف فصننال األنننوار مشنناكة يف ذكننر حامنند أاب ألن

 حمامنن  علننى حيملهننا وأقبنن  الكفريننة االطالقننات مننن منننه صنندر عمننا يعتننير

 قي  كما  الوجد شدة من هيا وقا  بعيدة

 ... أان أهو  ومن ... أهو  من أان ...

  يقننو  وقنند هبننيا نطقننوا فمننا هلل حبننا أشنند البنندريون كننان  قلننت الننيهي قننا 

 حقيقنة هنو العنامل هنيا إن يقنو  منن أمنا عننه ابالعتيار أبس ال كالما  العارف

 منا لنه حصن  فيهنا النظنر وأمعن هؤالء كتب  أتم  إذا واملسلم لعني فهيا هللا

 عننني هننو اخلننال  إن يقولننون وأهنننم اإلسننالم عننن مارقننة فرقننة أهنننم يننندف  ال
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 أن تعننناىل هللا لطنننف منننن لكنننن كبننناا  علنننوا يقولنننون عمنننا هللا تعننناىل املخلنننوقني

 يعلنوا أن جيسرون ال خاملون الباطنية هؤالء
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 الثبنات ربك فس  السنة و الكتاب بالد يف وال اإلسالم مساجد يف إبفكهم

 كالمه  انتهى التقو  كلمة  على

 هبننه 4 منني علننى اتباعننه كثننر  فيننه وقننا  التكملننة يف امللننك عبنند ابننن وذكننره

 هلننا حتصنني  غننا مننن هبننا ارتسننموا حنلننة التصننوف مننن إليننه دعوينن كننان  الننيي
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 الننبالد يف وبثوهننا عنننه ونقلوهننا منننه تلقوهننا كثنناة  أوضنناعا ذلننك يف وصنننف

 وهننياين املخبننولني وسنناوس إىل وهنني بطائنن  منهننا أحنند خيلننى ال وغننراب شننرقا

 كننان  ملننا وصننق  بلنند غننا ولفظننه العلننم أهنن  مننناز  إىل منهننا أقننرب املمننرورين

 بعنض وتعقبنه فيهنا سنريرته علنى ومطلن  حبقيقتهنا أعلنم هللا بنالاي منن هب يرمى

 ال فإننننه مصنننفه يف يثبتننه ال أن ينبغنني كننان  فقننا  املغاربننة مننن السنننة علمنناء

 التوحيد أه  م  وهللا وال كرامة  وال والتفسا العلم أه  م  ييكر أن ينبغي

 األديب تلمساينال هللا عبد بن علي بن سليمان فهو التلمساين العفيف وأما

 رائن  شنعر لنه العرفنان يندعى االحتادينة وكبار الشعراء فحو  من اليهي قا 

 اخلمننر يتعنناطى وكننان وحرمننة هيئننة لننه بدمشنن  الغنننم سننوق علننى كاتبننا  وكننان

 وجنا  اخللنوة وعمن  النروم دخن  قند وكان العفو هللا نسأ  مبعايب ويتملط 
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 القائ  وهو النفري مواقف وشرح
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 هني ... االبواعنث لنألرواح النراح فما ... املثالث تدعو حني هبوا الراح إىل

 حاد  وهو هبا زينت حبب هلا ... بدت فإن القدمي الصرف اجلوهر

 الربين  أبنو العفينف ابلقناهرة ورأينت فقنا  حينان ابنو وذكنره 609 سنة مات

 1 عندي حيضر انوك الكويف  بت بن علي بن هللا عبد بن علي بن سليمان

 منن قطعنا يل وأنشند النحنو منن شنيء يف وينظنر الصناحلية املدرسة يف بيي يف
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 وكننان حممنندا يسننمى ولنندا وأولنندها سننبعني ابننن بنننت تننزوج قنند وكننان شننعره

 مشنن  الشني  علننى للقنراءة معنننا حضنر وملننا شناب وهننو ومنات ظريفننا شناعرا

 مملوكنننك بننننا أان فقنننا  أننننت منننن سنننأله األصنننبهاين حممنننود بنننن حممننند الننندين

 سنبعني بننت وأمنك األلوهينة يف عرين  أننت وقنا  فتبسنم التلمسناين العفينف

 شني  يكون فتارة احواله يف متقلبا التلمساين وكان التلمساين العفيف وأبوك

 سنعيد خانكناة يف فنز  القاهرة علينا قدم اخلدم ديوان يف يشتغ  واترة زاوية

 حضنر أننه عننه حكني مث أشنهرا وأقام ذاك إذ الشيو  شي  أايلة يف السعداء

 فرمنى هللا أننت وقا  املغي قب  أنه عنه فشا  مليح مغن ومعهم أن  جمل 

 مبنا يتحندثون اجمللن  أهن  وأصبح العفيف ملقالة ووجم يده من الطار الصي

 الشام إىل الظهر قب  فارا وخرج نفسه على فخاف العفيف قاله
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 العنننامل الشننني  وحننندثي عننناىلت هللا رمحنننه تيمينننة ابنننن الننندين تقننني الشننني  قنننا 

 يف هننؤالء كننالم  وبلغننه قنندم ملننا أنننه زمانننه شنني  املراغنني النندين كمننا   العننارف

 فرأيته شيئا كالمهم  من التلمساين العفيف على قرات قا  التوحيد

 

 

 [   185 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 بن  توحيند فينه لني  القرآن قا  له ذلك ذكرت فلما والسنة للكتاب خمالفا

 مننا لننه قلننت قننا  التوحينند إىل يصنن  مل القننرآن اتبنن  ومننن شننرك هكلنن  القننرآن

 بنني فنرق ال قنا  واحند الكن  واألخنت واألجنبينة الزوجنة بنني عنندكم الفنرق
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 علننيهم حننرام هننو فقلنننا حرامننا اعتقنندوه احملجوبننون هننؤالء وامنننا عننندان ذلننك

 ملننا أنننه املراغنني ابننن النندين كمننا   وحنندثي حننرام مث فمننا عننندان وأمننا عننندهم

  فننإهنم ذلننك يف عليننه أقننرأ وكنننت قننا  املننيكور هننيا يف التلمسنناين منن   حتنند

 صنار فلمنا احلكم فصو  معرفة إىل مشتاقون وحنن عندان عظموه قد كانوا

 خلنف كلنه  هنيا ارم فقنا  واآلحادينث القنرآن خنالف هنيا أقنو  إيل يشنرحه

 خناف مث قنا  كمنا  أو التوحيند هنيا تتلقنى حنى صناف بقلب وأحضر الباب

 مي مسعته ما عي اسرت وقا  ابكيا إيل فجاء عنه ذلك أشي  أن

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

 آخر ركب قدوم يف
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  هنننو ... مكنننان بكننن  موجنننودا ابلنننيات ... وجدتنننه قنننا  مث فريننن  وأتنننى ...

 عنن صانوه ما والقوم ... بعيان ير  وال اخللو مأل ... عينه ال بعينه كاهلواء

 أعطان الو  ح  وال قرب ... وال بئر
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 فننيهم مننا ... األبندان هننيه داخنن  ابلنروح ... تشننبيهه رأ  قنند منن منننهم بن 

 حنناموا لكنننهم ... األكننوان مجلننة عننن خننارج أو ... بننداخ  لنني  قننا  مننن

 أمحند األئمنة رد وعلنيهم ... اإلمينان عسنكر منن يتجاسنروا ... ومل هيا على
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 ... سنننة صنناحب لكنن  اخلصننوم فهننم ... عرفننان ذي كنن   مننن وصننحابه ...

 ذكننرت ملننا ... أصنوهلا ذكننرت مقناالت وهلننم ... القننرآن ملننز  اخلصننوم وهنم

 ... االوزان يف اجلهم

  يف بياتننه تعناىل هللا أن وهنو النجارينة قنو  هنو النناظم ذكنره النيي هنيا أقنو 

 وال العننامل داخنن  ال تعنناىل إنننه يقولننون فهننم الفحننو  اجلهميننة وأمننا مكننان كنن 

 اإلمننام كننالم  أن أي اخل أمحنند األئمننة رد وعلننيهم الننناظم قننا  وهلننيا ارجننهخ

 مكان ك   يف هللا أبن القائلني على الرد يف هو إمنا وأصحابه أمحد

 يظهنر فيمنا كنان  السنلف كنالم  اإلميان كتاب  يف تيمية ابن اإلسالم شي  قا 

 كننونحي إمنننا اجلهميننة يف جتنندهم كمننا  البنند  أهنن  كننالم  مننن إلننيهم ويصنن  هلننم

 قننو  وهننو 2 كالنجاريننة  منننهم طائفننة قننو  وهننيا مكننان كنن   يف هللا أن عنننهم
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 والضنننرارية واملعتزلنننة اجلهمينننة منننن نظنننارهم مجهنننور وأمنننا وعبنننادهم عنننوامهم

 انتهى العامل فوق هو وال خارجه وال العامل داخ  هؤالء يقولون فإمنا وغاهم

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 
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 آخر ركب قدوم يف فص 

 فأسننر ... الكفننران يف جنند ولكننن هننيا ... وصننفه قننارب مث فرينن  وأتننى ...

 بنداخ  لني  قنا  إذ ... للنرمحن التنزينه قالب يف ... ب ومكي معط  قو 
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 وال عنهنا ببنائن لني  قنا  بن  ... األكنوان مجلنة عنن خنارج هو ... وال فينا

 والعنر  ... العلنى السنموات فوق وال كال  ... ببيان عينها هو وال فيها ...

 ال الننيي العنندم ... سنو  معبننود علينه لنني  والعنر  ... رمحننن وال رب منن

 قواعنند وحنن  منننه ... الثننر  حنن  ربننه مننن حظننه بنن  ... األعيننان يف شنني 

 العظننيم سننبحان أجسننام ... ا  كهننيه  كنان  العننر  فننوق كننان  لننو ... البنينان

 زمنان منني النناس يف قامنه منا ... مقنا مننهم لفاضن  وجدت ولقد ... الشان

 ال ... الربهننان واضننح قننوال قننا  قنند ... نبننيكم إن قننوم اي امسعننوا قننا  ...

 الغضبان ذلك يون  النون ذي ... على اصال يل ابلفض  حتكموا
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 أن ويند  ... واألكنوان العنر  فنوق هللا ... قوله على اجملسم على يرد هيا

 ... فلنم هنيا لننا بنني له قالوا ... مكان بك  يلقى وحبمده ... هسبحان إهلنا

 تبيانننه ... يف فقننا  العتينن  الننيهب مننن ألفننا ... األمثننان مننن فننأعطوه يفعنن 

 من قرب يف املاء ... حتت البحر قرار يف يون  كان  قد ... التبيان ليا فامس 

 عنان ك   وجاز الطباق سب  ... ا  وجاوز السماء صعد وحممد ... احليتان

 فننننالعلو ... مسننننتواين ذاك إذ سننننبحانه ... ربننننه مننننن قربننننه يف وكالمهننننا ...

 نننزه هلل ينسننبا إن ... طرفننان ضننده مننن بعننده يف ... كالمهننا  اللننيان والسننف 
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 فيهمنا مقيما أضحى من قرب يف ... سيان مها بلى ابإلختصا  ... عنهما

 ابلنيكر ... دوهننم ينون  خن  هنيا فألجن  ... منثالن فكالمها ربه من ...

 بنننال انحيننة كننن   مننن ... أصنننحابه مننن علينننه النثننار فنننأتى الشننان هلنننيا حتقيقننا

 ... هبتنان ذي حترينف من عافاك ... إذ السي أيها إهلك فامحد ... حسبان

 هننو هننيا ... اإلميننان علننى أمسننى ربننه مننن ... خننائف هبننيا يرضننى مننا وهللا

 بلنني مننا وهللا ... اهلننياين أبننرد حمضننا حريننف ... الننت هننو بنن  حقننا اإلحلنناد

 اخليالن بيي أمسى وال بلو  ... ا  ذي قط اجملسم
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 وهللا ... األداين إىل سننر  حننني أداين ... ا  هننيه أفسنند التأوينن  ذا أمثننا 

 ... األركان قو  منه لتهدمت ... دينه حاف  هللا لوال

 اخل مننننهم اضننن لف وجننندت ولقننند وقولنننه األشننناعرة هنننم الركنننب هنننيا اقنننو 

 بنننن هللا عبنند حممنند أيب ابننن امللننك عبننند املعننايل أبننو اإلمننام هننو هياالفاضنن 

 ويف وأربعمائنة عشنر سننة الكامن  يف كمنا  مولنده احلرمني إمام اجلويي يوسف

 فحنن  وقتننه يف العلمنناء إمننام وأربعمائننة عشننرة تسنن  سنننة النندم أيب ابننن اترينن 

 يندرس سننني أربن  واملدينة مبكة وأقام احلجاز إىل مث بغداد إىل سافر امليهب

 نيسننابور إىل رجنن  مث لقننب وبننيلك الشننريفني احلننرمني يف وأم ويصنننف ويفنني

 نظننام عننند وحظنني سنننة ثالثننني والتنندري  الننيكر وجملنن  اخلطابننة إليننه وجعنن 
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 بنن علني احلسنن وأبو األنصاري القاسم وأبو ايل 2 الغز تالمييه ومن امللك

 أركاننه ألن املطلن  اإلجتهاد احلرمني إمام عىواد اهلراسي الكيا الطربي حممد

 إىل محن  منرض وملنا الشنافعي اإلمنام وتقليند بنه الالئن  إىل عناد مث له حاصلة

 إىل ونقن  هبنا فمنات بشننقان إمسهنا املناء وخفنة اهلنو  ابعتندا  موصوفة قرية

 مقنربة إىل سننني ست بعد نق  مث داره يف الغد من ودفن الليلة تلك نيسابور

 أألسننواق فأغلقننت القاسننم أبننو ولننده عليننه وصننلى أبيننه جبنننب فنندفن احلسننني

 ومنه كثاا  ورثوه لعزائه الناس وقعد اجلام  يف منربه وكسر موته يوم

 غصنن ايثمنر ... اللينايل شبه الور  وأايم ... املقايل على العاملني قلوب ...

 املعايل أبو اإلمام مات وقد ... يوما الفض  أه 
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 [   190 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 درايننة يف املطلننب هنايننة مصنننفاته ومننن أربعمائننة حنننو يومئنني تالميتننه وكانننت

 يف النظامينة الرسنالة و الندين أصو  يف كالمها  اإلرشاد و الشام  و امليهب

 يف تعناىل هللا رمحنه تنويف وغاهنا الفقنه أصنو  يف الربهان و اإلسالمية األركان

 وأربعمائة وسبعني مثان سنة اآلخر ربي 

 ايب اإلمنننام ترمجنننة يف الننننبالء كتننناب  يف تعننناىل هللا رمحنننه النننيهي احلننناف  قنننا 

 املننيهب وأصننو  الفننرو  يف وإمامتننه ذكائننه فننر  منن  االمننام هننيا كننان  املعننايل
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 كتناب  يف ذكنر إسننادا وال المتنا به يلي  كما  احلديث يدري ال مناظرته وقوة

 علننى متفنن  احالصننح يف منندون هننو فقننا  القينناس يف معنناذ حننديث الربهننان

 منن رجنا  عنن جهالنة وفينه عمنرو ابنن احلنار  علنى منداره بن  قلنت صحته

 ذكرهننا املننيكور مقامننه وقصننة انتهننى صنناح فإسننناده معنناذ عننن محنن  أهنن 

 صنلى قولنه فصن  فقنا  تيكرته يف تعاىل هللا رمحه القرطي هللا عبد أبو اإلمام

 فينه للعلمناء بكني  فقند منى بنن ينون  منن خا أان قا  ومن وسلم عليه هللا

 أخنربين قنا  العنريب ابنن بكنر أبنو القاضني ذكره ما وأمجلها أحسنها أتويالت

 هللا عبند بنن امللنك عبند املعنايل أيب احلنرمني إمنام عنن أصحابنا من واحد غا

 ذلنك عنن يتعاىل هو ال فقا  جهة يف الباري ه  سئ  أنه اجلويي يوسف بن

 ال وسننلم عليننه هللا صننلى الننني قننو  النندلي  قننا  عليننه النندلي  فمننا لننه قينن 
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 ال فقنا  اخلنرب هنيا منن الدلي  وجه ما له فقي  مى بن يون  على تفضلوين

 فقنناال رجنالن فقننام ديننا هبنا يقضنني ديننار ألننف هنيا ضنيفي ايخنني حنى أقولنه

 علينا هي

 

 

 [   191 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 ينون  إن فقنا  علني هني واحند فقنا  عليه يش  ألنه إثنني هبا يتب  ال فقا 

 يف وصنار احلنوت فالتقمنه البحر يف بنفسه رمى وسلم عليه هللا صلى مى بن

 مننن كنننت  إين سننبحانك أنننت إال إلننه ال واند  ثالثننة ظلمننات يف البحننر قعننر
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 الرفنرف علنى جلن  حنني حممند يكنن ومل هللا أخنرب كمنا  87 األنبياء الظاملني

 صنننريف ينننهف يسننم  موضننن  إىل بنننه انتهننى حنننى صنننعدا بننه وارتقنننى األخضننر

 مننن هللا إىل أبقننرب أوحنني مننا إليننه وأوحنني بننه انجننى مبننا ربننه وانجنناه األقننالم

 قرطي 6 ا  سياق انتهى البحر ظلمة يف يون 

 كتناب  ففني آرا ه تتلنون علمنه وغنزارة ذكائنه فنر  من  اإلمنام هيا كان  قلت

 كتنناب  ويف اخلربيننة الصننفحات أتوينن  علننى مشننى االرشنناد كتنناب  و الشننام 

 اختلنف النظامية الرسالة يف قا  حمرم التأوي  أن على مشى ميةالنظا الرسالة

 آي يف ذلنك والتنزم أتويلهنا بعضنهم فنرأ  الظنواهر هنيه يف العلمناء مسالك

 عنننن االنكفننناف إىل السنننلف أئمنننة وذهنننب السننننن منننن يصنننح ومنننا الكتننناب

 وجن  عنز النرب إىل معانيهنا وتفنويض مواردهنا علنى الظنواهر وإجنراء التأوي 
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 القناط  والندلي  األمنة سنلف اتبنا  عقيندة بنه هللا ونندين ديننا هنرتضي واليي

 الظنواهر هنيه أتوين  كنان  فلو متبعة حجة األمة إمجا  وأن ذلك يف السمعي

 بفنننرو  إهتمنننامهم فننوق هبنننا أهتمننامهم يكنننون أن ألوشننك حمتومنننا أو مسننوغا

 كنان  التأوي  عن اإلضراب على والتابعني الصحابة عصر انصرم إذا الشريعة

 بيندي خلقنت ملا وقوله اجملي وآية االستواء آية فلتجر املتب  الوجه هو ذلك

 ذلك على 75  

 الرهناوي القنادر عبند احلجنة احلناف  قا  العلو كتاب  يف اليهي احلاف  قا 

 بن حممد مسعت يقو  احلاجي الوفاء أيب ابن الرحيم عبد مسعت
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 [   192 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 يقنننو  بنيسننابور القنناواين احلسننن أاب ألديننبا مسعننت يقننو  املقدسنني طنناهر

 يقننو  الكننالم عليننه يقننرأ اجلننويي املعننايل أيب االسننتاذ دروس إىل خيتلننف وكننان

 فلننو ابلكننالم تشننتغلوا ال أصننحابنا اي يقننو  اليننوم املعننايل أاب االسننتاذ مسعننت

 هللا عبند أبو الفقيه وقا  به اشتغلت ما بل  ما إىل يب يبل  الكالم أن عرفت

 الفقينه علني بنن حممد الفتح أبو االمام لنا حكى لكرمية أجاز اليي تميالرس

 فقنا  فقعند موتنه منرض يف نعنوده اجلنويي املعنايل أيب االمنام علنى دخلننا قا 

 قننا  مننا فيهننا أخننالف قلتهننا مقالننة كنن   عننن رجعننت قنند أين علننى اشننهدوا لنننا
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 بننوأ قننا  نيسننابور عجننائز عليننه متننوت مننا علننى أمننوت وإين الصنناح السننلف

 احلنناف  القننادر عبنند أنبننأ الزجننناين إىل لننه رسننالة يف احلنناف  الولينند بننن منصننور

 مسعنت قنا  احلناف  علني أيب بنن جعفنر أبنو أنبنأ العنالء أبو احلاف  أنبأ حبران

 العنننر  علنننى النننرمحن 6 وجننن  عنننز قولنننه عنننن سنننئ  وقننند اجلنننويي املعنننايل أاب

 قنند فقلنت المالكنن يف يتخنبط وجعن  عننر  وال هللا كنان  فقننا  5 طنه اسنتو 

 هبننيا ترينند مننا فقننا  حيلننة مننن للضننرورات عننندك فهنن  إليننه أشننرت مننا علمنننا

 أن قبنن  إال ايرابه قننط عننارف قننا  مننا فقلننت اإلشننارة هبننيه تعنني ومننا القننو 

 فه  الفوق يقصد يسرة وال مينة يلتفت ال قصد ابطنه من قام لسانه يتحرك

 والتحنننت وقالفننن منننن ننننتخل  فنبئننننا حيلنننة عنننندك الضنننروري القصننند هلنننيا

 ابحلننناة وصننناح السننرير علنننى بكمننه االسنننتاذ فضنننرب اخللنن  وبكنننى وبكيننت
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 حبينني اي إال جيبنني ومل ونننز  املسنجد يف قيامننة وصننارت علينه كننان  مننا وخنرق

 يقولون أصحابه ذلك بعد فسمعت الدهشة والدهشة احلاة احلاة

 

 

 [   193 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 وأربعمائنة وسنبعني مثان سنة يف احلرمني مإما تويف اهلمياين حاين يقو  مسعناه

 لكنن ذكناء يتوقند والفنرو  األصنو  يف العلنم حبنور منن وكنان سننة سنتون وله

 إهلننا أن ويند  ميهبه حكاية يف احلرمني إمام عن تعاىل هللا يرمحه الناظم قو 

 كن   يف تعناىل هللا أبن القنو  فنإن نظنر فينه مكنان بكن  يلقنى وحبمده سبحانه
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 العنامل داخن  ال تعناىل هللا إن فقنوهلم األشناعرة وأمنا النجارية  القو  هو مكان

 يقننا  أن عننن فضننال مكنناان لننه أبن يوصننف وال حتتننه وال فوقننه وال خارجننه وال

 ذكنر وهلنيا األبينات أو  يف تعناىل هللا رمحنه النناظم ذكنره كمنا  مكنان بك  إنه

 فنورك ابنن ننوظر ملنا قا  التسعينية يف تعاىل هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شي 

 يوصنف مل املعندوم وصف لو له فقي  املشرق أما سبكتكني بن حممود قدام

 أيب إىل كتننب  خارجننه وال العننامل داخنن  ال كونننه  مننن الننرب بننه وصننفت مبننا إال

 العننامل خننارج كننان  لننو أنننه إال جننواهبم يكننن ومل ذلننك يف االسننفراييي إسننحاق

 انتهى جسما يكون أن للزم

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 
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 آخر ركب قدوم يف

 امسعنوا قنا  ... املينزان يف عليه وزاد هيا ... وصفه قارب مث فري  وأتى ...

 أماين شر هن األماين هيي ... تلهيكم ال ايقوم

 

 

 [   194 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 فتشننت ... أعينناين وقنند جمهننودي وبننيلت ... مهجنني وكلننت راحلنني اتعبننت

 عليننه احنند دلنني مننا ... أميننان منن  يسننار مث راءوو  ... أمامنننا مث وحتننت فننوق

 ... متسننكت ابحلننديث طوائننف اال ... هننداين إليننه بشننر وال كننال  ... هننناكم
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 السنماء فنوق ... عبناده فنوق نبغيه قالوااليي ... القرآن إىل مياهبها تعز 

 اسنتوىل لكننه ... اسنتو  العنر  علنى حقنا النيي وهو ... مكان ك   وفوق

 ذي سننعي يرفنن  وإليننه ... طيننب قننو  كنن   يصننعد ليننهوإ ... األكننوان علننى

 ... أوان كن   عنند تعرج وإليه ... تنزلت منه واألمالك والروح ... الشكران

 عرج قد وإليه ... الرمحن بفطرة العلو حنو ... توجهت السائلني أيدي وإليه

 املسننيح رفنن  قنند وإليننه ... قوسننان ربننه مننن قربننه مننن ... فقنندرت الرسننو 

 مصندق كن   روح تصنعد وإلينه ... بعينان ينر  كني  يننز  وفولسن ... حقيقة

 العلنو حننو ... توجهنت العبناد آمنا  وإلينه ... أبمان فتنثي املمات عند ...

 والنثقالن اخللن  االعليهنا ... يفطنروا مل الني هللا فطنرة بن  ...  ن توا  بال

... 
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 الكتنناب هعلينن د  مبننا أقننروا الركننب هننيا أن إىل تعنناىل هللا رمحننه الننناظم يشننا

 تضمنها الي العقائد من وأئمتها األمة سلف عليه وأمج  والسنة

 

 

 [   195 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 مث تعاىل كقوله  والصعود واالستواء والعلو الفوقية نصو  وذكر الفص  هيا

 مث 5 طننه اسننتو  العننر  علننى الننرمحن 54 ااالعننراف العننر  علننى اسننتو 

 الطينننب الكلنننم يصنننعد إلينننه اىلتعننن وقولنننه 11 فصنننلت السنننماء اىل اسنننتو 

 الينننه والنننروح املالئكنننة تعنننرج تعننناىل وقولنننه 10 فننناطر يرفعنننه الصننناح والعمننن 
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 أمننر كنن   مننن رهبننم ابذن فيهننا والننروح املالئكننة تنننز  تعنناىل وقولننه 4 املعننارج

 هللا صننلى الرسننو  معننراج وذكننر 5 4 القنندر الفجننر مطلنن  حننى هنني سننالم

 االمننة سننلف عليننه وأمجنن  حاديننثاال بننه تننواترت الننيي هللا إىل وسننلم عليننه

 ليلننة عننن حدثننه هللا ننني أن حدثننه صعصننعة بننن مالننك ان أننن  عننن وأئمتهننا

 ااتين إذ مضنطجعا احلجنر يف قتادة قا  ورمبا احلطيم يف أان بينا قا  به أسري

 أبنيض احلمنار وفنوق البغن  دون بدابنة أتينت مث قا  وفيه احلديث فيكر آت

 أتنى حنى جربين  يب فنانطل  عليه ملتفح قا  طرفه أقصى عند خطوه يق 

 قننا  معننك ومنن قينن  جربينن  قنا  هننيا مننن فقين  فاسننتفتح النندنيا السنماء يب

 قننا  جنناء اجملننيء ولنننعم بننه مرحبننا قينن  نعننم قننا  اليننه أرسنن  أوقنند قينن  حممنند

 فسنلمت علينه فسنلم آدم أبنوك هنيا قنا  آدم فيهنا إذا خلصنت فلمنا ففتح
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 صنعد مث قنا  الصناح والنني الصناح بننابال مرحبنا قنا  مث السنالم فنرد علينه

 أتى حى

 [   196 صفحة - 1 جزء] 

 

 

 حممند قنا  معنك ومنن قين  جربي  قا  هيا من قي  فاستفتح الثانية السماء

 فلمنا ففنتح قنا  جناء اجمليء ونعم به مرحبا قي  نعم قا  اليه أرس  وقد قي 

 فسننلم سننىوعي حيننى هننيا قننا  اخلالننة ابنننا ومهننا وعيسننى حيننى فننإذا خلصننت

 مث الصنناح والننني الصنناح ابال  مرحبننا وقنناال السننالم فننردا فسننلمت عليهمننا

 ومنن قين  جربين  قنا  هنيا من فقي  فاستفتح الثالثة السماء أتى حى صعد
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 قنا  جاء اجمليء ونعم به مرحبا قي  نعم قا  أرس  وقد قي  حممد قا  معك

 علينه لمتفسن علينه فسنلم يوسنف هنيا قا  يوسف إذا خلصت فلما ففتح

 أتننى حننى صننعد مث الصنناح والننني الصنناح ابأل  مرحبننا قننا  مث السننالم فننرد

 حممند قنا  معنك ومنن قي  جربي  قا  هيا من قي  فاستفتح الرابعة السماء

 فلمنا ففنتح قا  جاء اجمليء ونعم به مرحبا قي  نعم قا  اليه أرس  أوقد قي 

 فنننرد علينننه فسنننلمت علينننه فسنننلم ادريننن  هنننيا قنننا  إدريننن  فننناذا خلصنننت

 أتننى حننى صننعد مث قننا  الصنناح والننني الصنناح ابال  مرحبننا قننا  مث السننالم

 قننا  معننك مننن وقينن  جربينن  قننا  هننيا مننن قينن  فاسننتفتح اخلامسننة السننماء

 ففنتح قنا  جاء اجمليء ونعم به مرحبا قا  نعم قا  اليه أرس  وقد قي  حممد

 علينه متفسنل قنا  علينه فسنلم هنارون هنيا قنا  هنارون فناذا خلصت فلما
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 أتنننى حنننى صنننعد مث الصننناح والنننني الصننناح ابال  مرحبنننا قنننا  السنننالم فنننرد

 قننا  معننك ومننن قينن  جربينن  قننا  هننيا مننن قينن  فاسننتفتح السادسننة السننماء

 فلما ففتح جاء اجمليء ونعم به مرحبا قا  نعم قا  اليه أرس  وقد قي  حممد

 مث سنالمال فرد فسلمت عليه فسلم موسى هيا قا  مبوسى أان فاذا خلصت

 مننا فقينن  بكننى جتنناوزت فلمننا قننا  الصنناح والننني الصنناح ابال  مرحبننا قننا 

 يبكيك
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 منن يندخلها ممنا اكثنر امتنه من اجلنة يدخ  بعدي بعث غالما الن أبكي قا 

 جربين  قنا  هنيا منن فقين  فاسنتفتح السابعة السماء أتى حى صعد مث أمي

 ونعنم بنه مرحبنا قنا  نعنم قنا  الينه أرسن  وقد قي  مدحم قا  معك ومن قي 

 فسننلم ابننراهيم هننيا قننا  إبننراهيم فننإذا خلصننت فلمننا ففننتح قننا  جنناء اجملننيء

 الصناح والنني الصناح ابالبنن مرحبنا قنا  مث السنالم فنرد فسلمت قا  عليه

 فرضننت مث قننا  املعمننور البيننت يل رفنن  مث املنتهننى سنندرة اىل رفعننت مث قننا 

 مب فقنا  موسنى علنى فمررت فرجعت يوم ك   يف صالة سنيمخ الصالة علي

 صنالة مخسني تستطي  ال امتك إن قا  يوم ك   صالة خبمسني فقلت أمرت

 إىل فنارج  املعاجلنة أشند إسنرائي  بني وعاجلنت قبلنك النناس خنربت قد وإين

 إىل فرجعنت عشنرا عني فوضن  فرجعنت قنا  المتنك التخفينف فاسنأله ربنك
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 تسنتطي  ال أمتنك إن قنا  ينوم ك   صالة أبربعني قلت أمرت مب فقا  موسى

 أشند إسرائي  بي وعاجلت قبلك الناس خربت قد واين يوم ك   صالة أربعني

 عشنرا عني فوضن  فرجعنت المتك التخفيف فاسأله ربك إىل فارج  املعاجلة

 ينوم كن   صنالة بثالثنني أمنرت قلنت أمنرت مبنا فقنا  موسنى اىل فرجعت اخر

 قبلنك النناس خنربت قد وإين يوم ك   صالة ثالثني تستطي  ال أمتك ان قا 

 المتنك التخفينف فاسنأله ربنك اىل فارج  املعاجلة أشد إسرائي  بي وعاجلت

 أمرت مب فقا  موسى اىل فرجعت أخر عشرا عي فوض  فرجعت
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 كنن   صننالة عشننرين تسننتطي  ال امتننك إن قننا  يننوم كنن   صننالة بعشننرين قلننت

 فنارج  املعاجلنة أشند إسنرائي  بني وعاجلنت قبلنك النناس خربت قد ينوا يوم

 كن   صنلوات بعشنر فنأمرت فرجعنت قنا  المتنك التخفينف فاسنأله ربنك اىل

 إن قنا  يوم ك   صلوات بعشر فقلت أمرت مب فقا  موسى اىل فرجعت يوم

 قبلنننك النننناس خنننربت قننند وإين ينننوم كننن   صنننلوات عشنننر تسنننتطي  ال أمتنننك

 المتنك التخفينف فاسنأله ربنك اىل فارج  املعاجلة أشد اسرائي  بي وعاجلت

 أمنرت مب فقنا  موسنى إىل فرجعنت ينوم كن   صنلوات خبم  فأمرت فرجعت

 مخننن  تسنننتطي  ال أمتنننك إن قنننا  ينننوم كننن   صنننلوات خبمننن  أمنننرت قلنننت

 أشنند إسننرائي  بنني وعاجلننت قبلننك الننناس خننربت قنند وإين يننوم كنن   صننلوات
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 فلمنننا وأسنننلم أرضنننى ولكننني اسنننتحييت حنننى ريب سنننألت قننند قلنننت املعاجلنننة

 قنا  علينه متفن  عبنادي عنن وخففنت فريضني أنفيت قد مناد اند  نفيت

 علينه النيي احلن  عيناض القاضني عنن نقال مسلم شرح يف هللا ورمحه النووي

 واحملننننندثني الفقهننننناء منننننن املتنننننأخرين وعامنننننة السنننننلف ومعظنننننم النننننناس أكثنننننر

 ملننن عليننه تنند   رواآل وسننلم عليننه هللا صننلى جبسننده أسننر  أنننه واملتكلمننني

 محلهنا يف اسنتحالة وال بندلي  إال ظاهرهنا عنن يعند  وال عنهنا وحبنث طالعها

 انتهى أتوي  اىل فيحتاج عليه

 فكان فتدىل دان مث تعاىل قوله إىل يشا قوسان ربه من قربه من فقدرت قوله

 علىأحد وهيا 9 8 النجم أدىن أو قوسني قاب
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 بسننط وسننيأي فتنندىل دان الننيي هننو وجنن  عننز الننرب وأن اآليننة يف ينالتفسننا 

 فنوق تعناىل النرب علنو أدلنة منن اخلنام  الندلي  شنرح يف ذلنك علنى الكالم

 هللا رفعننه بن  عليننه هللا صنلوات املسننيح حن  يف تعنناىل وقنا  اعلننم وهللا خلقنه

 اآلية 158 النساء اليه

 تصنعد املصندق املنؤمن روح ان يعني اخل مصندق ك   روح تصعد واليه وقوله

 عن عطاء ابن عمرو بن حممد عن ذئب أيب ابن رو  وقد املوت بعد هللا اىل
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 املينت إن قنا  وسنلم علينه هللا صنلى الني عن هريرة أيب عن يسار بن سعيد

 النف  أيتها اخرجي قالوا الصاح الرج  كان  فاذا املالئكة حتضره
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 فنال غضنبان غنا ورب ورحينان بنروح أبشنري الطينب اجلسند يف كانت  الطيبة

 فيقننا  هلننا فيسننتفتح السننماء اىل هبننا يعنرج مث ختننرج حننى ذلننك هلننا يقننا  ينزا 

 ذلننك هلننا يقننا  يننزا  فننال الطيبننة ابلنننف  مرحبننا فيقننا  فننالن فيقننا  هننيا مننن

 يف أمحنند رواه احلننديث وذكننر تعناىل هللا فيهننا النني السنماء اىل هبننا ينتهننى حنى
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 ورواه ومسننلم البخنناري شننر  علننى هننو وقننا  مسننتدركه يف واحلنناكم سننندهم

 ذئب أيب ابن عن أئمة

 من  خرجننا قنا  عنازب بنن النرباء حنديث يف منا إىل يشنا أبمان فتنثي وقوله

 القرب إىل فانتهينا االنصار من رج  جنازة يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسو 

 وعلنننى الصنننخر فلننن  تافنننناأك علنننى كنننأن  حولنننه وجلسننننا فجلننن  يلحننند وملنننا

 املنؤمن إن قنا  رأسنه رفن  فلمنا السنكوت واالزمنام قلنيال فنأزم الطا ر وسنا

 السننماء مننن مالئكننة عليننه نننز  النندنيا مننن ودبننر اآلخننرة مننن قبنن  يف كننان  إذا

 ملنك وجناءه بصنره مند مننه فيجلسون اجلنة من وكفن اجلنة من حنو  معهم

 اىل اخرجنني الطيبننة النننف  اأيتهنن اخرجنني يقننو  مث رأسننه عننند فجلنن  املننوت

 خرجنت فنإذا السنقاء منن القطنرة تقطنر كمنا  نفسنه فتسني  ورضوانه هللا رمحة
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 اىل بنه يصنعد مث الثقلنني اال واالرض السنماء بنني ملنك ك   عليه صلى نفسه

 والرابعة والثالثة الثانية السماء اىل مقربوها ويشيعه السماء له فتفتح السماء

 اىل انتهنننى فنناذا مسنناء كنن   مقربننو العننر  اىل ةوالسننابع والسادسننة واخلامسننة

 مضنجعه إىل عبندي ردوا وجن  عنز النرب فيقو  عليني يف كتابه  كتب  العر 

 فناد اخنر  اترة أخرجهم ومنها أعيدهم وفيها خلقتهم منها أين وعد م فاين

 احلديث وذكر مضجعه إىل

 قا  قا  الفارسي سلمان عن اخل توجهت العباد آما  واليه قوله
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 إذا عبننده مننن يسننتحي كننرمي  حينني ربكننم إن وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو 

 مشهور حديث هيا شيء فيهما لي  صفرا يردمها أن يدعو اليه يديه رف 

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 أولنو لكنن ... ابلنداين شنك ال إقنرارهم ... على فطروا أهنم هيا ونظا ...

 عننهم فسنألت ... واخلنيالن اجلهن  بنداء مرضى ... أصبحوا نهمم التعطي 

 ومننن هننؤالء مننن ... جنكسننخان حننزب جهننم أصننحاب ... وأحبنني رفقنني

 صناهلا منا صنولة عليننا وهلنم ... اآلذان ىلء منا أبمنر جنا وا ... فقد هلم يقا 

 مثن  ... وكالمهنم قنوهلم مسعنتم منا أو ... الربهنان صاحب ب  ابط  ذو ...

 أنتم ما حتتهم من ... وأتيتم فوقكم من جا وكم ... جلبان ذا لي  الصواغر
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 ... واالذهان االفكار بنحاة ... جئتم لكن ابلوحي جا وكم ... نسيان

 ابلضننم والنحاتننه بننراه ويعلمننه وينصننره كيضننربه  ينحتننه حنتننه القنناموس يف قننا 

 الرباية

  لعننا العنهمو  ... حيوان جمسم مقا  تسم  ... فال جمسمة مشبهة قالوا ...

 التعطي  بعساكر ... واغزهم كباا
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 حننير ... االوطنان عنن فشنردهم أوال ... وحببسننهم دمنائهم بسنفك واحكنم
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 واحنننير ... الصنننلبان وعابننندي اليهنننود منننن ... أضننن  فهنننم مننننهم صنننحابك

 قنند بنه أوىل وهننم أىن ... هبنوان فتنثنني الرسنو  قننا  ... أو هللا بقنا  جتنادهلم

 علننى فغنالطهم هبنم ابتلينت فناذا ... وأالبنندان االذهنان قنو  فينه ... أنفنيوا

 ... لن  التكنييب علنى غنالطهم وكنياك ... والقنرآن لالخبار أوي  ... الت

 فاحفظهمننا ... أشننياخهم أشننياخنا بننه أوصننى ... أصننالن لصنناحبنا ذا آحنناد

 ابيننراد درفابنن ... جملنن  مبشننهد وهننم اجتمعننت واذا ... واالسنننان بيننديك

 للفرقننان والتفسننا أخبننار ... وا  ابآل ر عليننك ميلكننوه ال ... زمننان وشننغ 

 واذا ... كفننران  أخننا زنننديقا عارضننت ... وان مننثلهم وافقننت إن فتصننا ...

 ... واهلياين ابلفشر ولو فابدر ... جاه  هيا يقا  سكت

 يف لننهقا العننرب كننالم  مننن لنني  اهلننياين مبعننىن العامننة تسننتعمله الننيي الفشننار
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 القاموس

 ... واالزمنننان االوقنننات سنننالف يف ... أشنننياخنا بنننه أوصنننى النننيي هنننيا ...

 ... حبران آذنت قد ومطيي ... لصاحي وقلت سفري من فرجعت

 حراان وكرم كنصر  الدابة حرنت القاموس يف قا 
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  خنننا وقفنننت جرهبنننا اسنننتدر اذا الننني وهننني حنننرون فهننني والضنننم ابلكسنننر

 احلافر بيوات
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  لو ... االكوان ذي غا شيء مث ما ... ساها من واسرتح ركابك عط  ...

 رب كننان  او ... الربهننان صنناحب اجملسننم كننان  ... خننال  رب لالكننوان كننان

 النناس عنند ولكنان ... االمينان صناحب اجملسم كان  ... الور  ذي عن ابئن

 فنوق احلنزب هنيا لكنانو  ... واالحسنان واالمينان إسالم ... اب  اخلل  أوىل

 ... اثنان عليه منهم خيتلف مل ... ر وسهم

 هللا عنند لكانوا بزعمهم اجملسمة اعتقاد وهي حقا االقوا  هيه كانت  لو أي

 الننناس ر وس فننوق احلننزب هننيا ولكننان واالحسننان واالميننان ابالسننالم أوىل

 اثنان منهم خيتف ومل احل  أه  أهنم على والمجعوا

 ... ابالرسان وارم عيارك واخل  ... محلتها ليا التكاليف فد  ...

 كناية  العيار خل 
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 كننان  لننو ... ابلقننرآن الننرمحن يننتكلم ... ومل رب مننن العننر  فننوق مث مننا ...

 ... مكان وافتقار التحيز لزم ... انظر رب العر  فوق

 مكان له يكون متحيزا يكون أن لزم العر  فوق هللا أبن نقو  لو أي

 فنيا ... جثمنان ذا كنان  وصنوات حرفنا ... كالمنه  عنني قنرآنال ذا كان  لو ...

 إميان من النفي ذا على يبقى ... اليي ما وهيا هيا انتفى
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  عننني القننرآن هننيا يكننون أن ونفننوا عرشننه فننوق سننبحانه هللا علننو نفننوا اذا أي
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 ذلك م  االميان بقاء فكيف سبحانه لرب ا كالم

 ... البسننتان علننى هلننم السننياج فهمننا ... الهلننه احلننرام منن  احلننال  فنند  ...

 وتنر  ... االلنوان سنائر لنك هيئنت قند ... ضنمنه يف تنر  ادخ  مث فاخرقه

 ... زوجان به  و  ما ك   من ... حمجب يراه ال ما هبا

 النخن  مثن  شنيء علنى بنه أحيط وما احلائط ككتاب  سياج القاموس يف قا 

 جاتسيي حائطه سيج وقد والكرم

 ... االزمنان سنالف منن النور  هنيا ... قيندت قد الي عالئقك واقط  ...

 جعلننت لكننن ... فرقننان وال هننني وال كنال  ... أوامننر حتننت لسننت حننرا لتصنا

 مننا قلننت لننو ... داين مننن للننناس السننما فننوق ... تننر  اذ نفسننك حجنناب

 مكلمنننا لننني  وهللا ... النننرمحن منننن ختلينننه والعنننر  ... مننندبر السنننماء فنننوق
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 قنو  ... واللنه يقنو  وال قنط قنا  منا ... بقنرآن متكلمنا وال كال  ... دهلعبا

 النناس أن وعلمنت ... بكننزه وفنزت طلسنمه حلللنت ... انسان اىل منه بدا

 ... هياين يف

 عقينندة شننرح يف تعنناىل هللا رمحننه تيميننة ابننن االسننالم شنني  قننا  بنندا منننه قولننه

 بكننالم مننتكلم تعنناىل هللا أن علننى وائمتهننا االمننة سننلف اتفنن  قنند االصننفهاين

 منن وافقهنم ومنن اجلهمينة علنى وانكنروا خملنوق غا تعاىل كالمه  وأن به قائم

 خلقه خملوق تعاىل كالمه  إن قوهلم يف وغاهم املعتزلة
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 خلقنه بكنالم جربين  فكلنم الشنجرة يف خلقنه بكنالم موسى كلم  وأنه غاه يف

 بنندأ منننه خملننوق غننا منننز  هللا كننالم  أن علننى لفالسنن أئمننة واتفنن  اهلننواء يف

 كمنا  غناه يف خيلقنه مل بنه املنتكلم هنو أي بدأ منه قوهلم ومعىن قا  يعود واليه

 بعننننض مننننن بنننندأ أبنننننه وغنننناهم املعتزلننننة مننننن وافقهننننم ومننننن اجلهميننننة قالننننت

 كننالم  أنننه السننلف عننن يننرد ومل قننا  كننالم  بننه يقننم مل سننبحانه وأنننه املخلوقننات

 صننفة بنن  املوصننوف يفننارق ال الصننفات مننن وغنناه الكننالم فننان ذاتننه فننارق

 إىل وتنتقنن  تفارقننه اخلننال  صننفة فكيننف غنناه اىل وتنتقنن  تفارقننه ال املخلننوق

 االسننالم شنني  قننا  منننه ابئننن لنني  هللا كننالم  أمحنند االمننام قننا  وهلننيا غنناه

 ال حنى بنه يسر  القرآن أن اآل ر يف جاء ما يعود واليه السلف قو  ومعىن
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 اال ر بننه جنناءت ومننا أيننة منننه القلننوب يف وال حننرف منننه املصنناحف يف يبقننى

 منن وغناهم إبحسنان هلم والتابعني والصحابة وسلم عليه هللا صلى الني عن

 املتوكن  اىل وكتبنه املسنند يف امحند االمام رواه اليي كاحلديث  املسلمني أئمة

 مننا قننا  أنننه وسننلم عليننه هللا صننلى الننني عننن اليننه هبننا أرسنن  النني رسننالته يف

 ممننا اليننه أحننب لفنن  ويف القننرآن يعنني بننه خننرج مننا مبثنن  هللا اىل العبنناد تقننرب

 إن مسننيلمة كننالم  مسنن  ملننا عنننه هللا رضنني الصنندي  بكننر أيب وقننو  منننه خننرج

 ملنا عنهمنا هللا رضني عبناس ابنن وقنو  رب منن أي إ  منن خيرج مل كالم  هيا

 فالتفنت لنه اغفنر قنرآنال رب اللهنم حلنده يف وضن  ملنا ملينت يقو  قائال مس 

 مننه مبربنوب لني  هللا كنالم  القنرآن منه فقنا  عنهما هللا رضي عباس ابن اليه

  القنرآن السنلف وقنو  عبناس ابنن عنن معنروف الكنالم وهنيا يعنود والينه بدأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

486 

486 

  بنيلك عننهم اآل ر استفاضنت كمنا  يعنود والينه بندأ منه خملوق غا هللا كالم

 املشهورة ابألسانيد املسطورة الكتب يف عنهم منقو  هو كما

 

 

 [   206 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 شننيءمنها ينند  ال الننرواايت وهننيه االصننفهانية شننرح يف االسننالم شنني  قننا 

 هننو هللا ان علننى تنند  وإمنننا غنناه اىل وينتقنن  املننتكلم يفننارق الكننالم أن علننى

 أمحند االمنام بنيلك فسره كما  غاه يف خلقه أنه ال مس  ومنه ابلقرآن املتكلم

 االئمة من وغاه
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 خنرج مننه هللا كنالم  القنرآن قولنه عنن امحند االمنام سنئ  اخلنال  بكر ابو قا 

 قدمنا ما يعي يعود واليه

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 ... موجننننودان قلننننت إذ خلقننننه مننننن ... ابئننننن ربننننك ابن زعمننننت لكننننن ...

 وزعمنت ... القندمان فوقنه حقا كرسي  ... وا  العر  فوق هللا أن وزعمت

 كالمننه  أن وزعمننت ... مثننان سننت فننوق مننن ويننراهم ... خلقننه يسنم  هللا أن

 وكراهنة ... وبقندرة ابرادة ووصنفته ... االزمان آخر يرج  وإليه ... بدا منه

 لننيي إال ينبغنني ال ... الننيي والبصننر ابلسننم  ووصننفته ... وحنننان حمبننة و

 ... أعنالن ومنن سنر منن الكنون يف منا ك   يعلم هللا أن وزعمت ... اجلثمان

 وزعمنت ... جثمنان ذي بغنا يقنوم عنرض ... ذاتنه عنن زائند وصف والعلم
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 غنننا أآلذان أفتسنننم  ... الننرمحن نننندا فأمسعنننه موسننى ... عبنننده كلننم  هللا أن

 صوت فانه النداء وكيا ... االذانن به خصت اليي صوت ... وا  احلرف

 ... ضنند وهننو رفينن  صننوت لكنننه ... لسننان كنن   واهنن  النحنناة مننا  ... ابج

 صواتن كالمها  نجاءلل

 

 

 [   207 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 املكننان قننرب ... حمننيوران الننزعم ذا ويف جنناه ... وان انداه هللا ان فزعمننت

 ... ممتنعان حميوران نوعاه ... ب  والصوت وبعده
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 السب  واالرضني السب  السموات أي مثان ست فوق من ويراهم قوله

 الصننفات سننائر عننن للعلننم ةخصوصنني ال ذاتننه عننن زائنند وصننف والعلننم قولننه

 ذاتنه علنى زائندة هلل صنفات ابثبنات نقنو  حنن بقوهلم االثبات أه  مراد فان

 النفنناة فننان الننيات مننن النفنناة أثبتننه مننا علننى زائنندة نثبتهننا أان ذلننك فحقيقننة

 نقنننو  حننننن االثبنننات أهننن  فقنننا  الصنننفات عنننن جمنننردة ذات ثبنننوت اعتقننندوا

 فتلنك املوجودة نفسها اليات أماو  هؤالء اثبته ما على زائدة صفات ابثبات

 ال إنسناان اثبنت قنا  منن مبنزلنة هنيا بن  أصال صفة بال تتحق  أن يتصور ال

 حركنة وال حيناة وال قندرة لنه وال بغناه وال بنفسنه قائمنا وال انطقنا وال حيواان

 لينف وال جني  وال سناق هلنا لني  خنلنة أثبنت قنا  أو ذلنك وحنو سكون وال

 كنان  وهلنيا يعقن  وال اخلنارج يف لنه حقيقنة مناال تيثبن هنيا فان ذلك غا وال
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 ذات تعطين  قنوهلم حقيقة الن معطلة الصفات نفاة يسمون واالئمة السلف

 وهنيا أعلنم وهللا التعطين  مسنتلزم قنوهلم ان يعلمنون ال قد هم كانوا  وان هللا

 الننننرازي الفخنننر يظهنننر فيمننننا هنننو قنننوهلم النننناظم ذكننننر النننيي الرابننن  الركنننب

 ابلفلسنفة الكالم خلط ممن وحنوهم االهبري واالثا ستاين والشهر واالسدي

  يف قننا  فانننه الننرازي الفخننر خصوصننا الننناظم ذكننره مننا يشننبه كالمننا  هلننم فننان

 ثنننال  وأننننه العلنننوم أشنننرف العلنننم هنننيا ان ذكنننر ملنننا اللنننيات اقسنننام كتننناب

 فعلنننم عقننندة مقنننام كننن   وعلنننى واالفعنننا  والصنننفات ابلنننيات العلنننم مقامنننات

  ه عقدة عليه اليات
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 هننن  عقنندة علينننه الصننفات وعلنننم املاهيننة علنننى زائنند أو املاهينننة هننو الوجننود

 الفعننن  هننن  عقننندة علينننه االفعنننا  وعلنننم ال ام النننيات علنننى زائننندة الصنننفات

 أو البنناب هننيا اىل وصنن  الننيي ومننن قننا  مث عنهننا متننأخر أو للننيات مقننارن

 أنشد مث الشراب هيا من ذاق

 وأرواحننا ... ضنال  العناملني سنعي واكثنر ... عقنا  العقنو  اماقند هناينة ...

 مننن نسننتفد ومل ... وواب  أذ  دنينناان وحاصنن  ... جسننومنا مننن وحشننة يف

 ... وقالوا قي  فيه مجعنا ان سو  ... عمران طو  حبثنا
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 وال علنيال تشنفي رأيتهنا فمنا الفلسنفية واملنناهج الكالمينة الطنرق أتملت لقد

 علنى النرمحن االثبنات يف اقرأ القرآن طريقة الطرق أقرب ورأيت غليال تروي

 فناطر يرفعنه الصناح والعمن  الطينب الكلنم يصنعد اليه 5 طه استو  العر 

 طنه علمنا بنه حييطنون وال 11 الشنور  شيء كمثله  لي  النفي يف واقرأ 10

 معرفي مث  عرف جتربي مث  جرب ومن 7 مرمي مسيا له تعلم ه  110

 يشا اخل لآلحاد التكييب على غالطهم وكياك تعاىل اله رمحه الناظم وقو 

 هللا بكتنناب االسننتدال  لنندف  أعنندوا قنند والسنننة للكتنناب املخننالفني ان اىل

 أن دعننو  والثنناين واالحاديننث لننآلايت التأوينن  أحنندمها أصننلني رسننوله وسننة

 واليقنننني العلنننم تفيننند ال وهننني آحننناد أخبنننار ذلنننك يف الصنننحيحة االحادينننث

 تعناىل هللا رمحنه احلنبلني الفنراء بن احلسني بن حممد يعلى أيب ضيالقا ولالمام
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 موفنن  حممنند أيب االمننام للشنني  وكننيلك جملنند التأوينن  إبطننا  كتنناب  ذلننك يف

 إن اليهمنا فنارج  لطينف جزء يف التأوي  ذم كتاب  املقدسي قدامة بن الدين

 شئت
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 وابنن اجلبنار عبند اعنرتض هلنيا لنه كالم  يف تعاىل هللا رمحه االسالم شي  وقا 

 ختنننالف احاديننث رأوا ملنننا اآلحنناد مننن وجعلنننوه احلننديث علنننى الننري خطيننب

 انتهى موضوعة االص  يف وهي العق 
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 كثنناة  أدلننة ولننه العلننم تفينند وأهنننا اآلحنناد أخبننار علننى هنننا نننتكلم أن وينبغنني

 الصواع  كتاب  يف الناظم ذكرها

 أن الصنبح صالة يف بقباء وهم الواحد العد  مأخربه ملا املسلمني أن االو 

 عليهنننا كنننانوا  الننني اجلهنننة وتركنننوا خنننربه قبلنننوا الكعبنننة اىل حولنننت قننند القبلنننة

 بنن  وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  علننيهم ينكننر ومل القبلننة اىل واسننتداورا

 حصنو  فلوال االوىل القبلة من به مقطو  أمر على وكانوا ذلك على شكروا

 وغاينة العلنم يفيند ال خلنرب املعلنوم بنه املقطنو  يرتكنوا مل الواحند خبنرب هلم العلم

 بقريننة العلنم يفيند ال يقنو  مننهم وكثنا قريننة بنه اقنرتن خنرب أننه فينه يقنا  ما

 ابلقبننو  لننه االمننة تلقنني قرينننة أن ومعلننوم املكننابرة غايننة يف وهننيا غاهننا وال

 قرينننة فننأي ظهرهنناوأ القننرائن اقننو  مننن نكننا غننا مننن قننرن بعنند قننران وروايتننه
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 منها أقو  تلك كانت  فرضتها

 احلجنرات فتبيننوا بنبنأ فاسن  جناءكم إن آمننوا النيين أيهنا اي تعاىل قوله الثاين

 الننه الواحند خرب بقبو  اجلزم على يد  وهيا فتثبتوا االخر  القراءة ويف 6

 حيصنن  حننى ابلتثبننت المننر العلننم يفينند ال خننربه كننان  ولننو التثبننت اىل حيتنناج

 هللا رسنو  قنا  يقولنون يزالنوا مل االسالم وأئمة الصاح فالسلف وأيضا العلم

 معلنوم وهنيا كنيا  عنن وهننى بكنيا وأمنر كنيا  وفعن  كيا  وسلم عليه هللا صلى

 عليننه هللا صننلى هللا رسننو  قننا  البخنناري صننحيح ويف ابلضننرورة كالمهننم  يف

 قنا  أحندهم فيهنا يقنو  الصنحابة آحادينث من وكثا مواض  عدة يف وسلم

 غاه صحايب من مسعه وإمنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسو 
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 نسنبه مبا وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  على وجزم القائ  من شهادة وهيه

 علنى شناهدا لكنان العلنم يفيند ال الواحد خرب كان  فلو فع  أو قو  من اليه

 علم بغا وسلم عليه هللا صلى هللا رسو 

 هللا صنلى هللا رسو  عن صح يقولون يزالوا مل ابحلديث العلم أه  أن الثالث

 قاله أبنه منهم جزم وذلك وسلم عليه

 مننهم فرقنة كن   من نفر فلوال كافة  لينفروا املؤمنون كان  وما تعاىل قوله الراب 
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 حيننيرون لعلهننم الننيهم رجعننوا اذا قننومهم ولينننيروا النندين يف ليتفقهننوا طائفننة

 تنننير الطائفننة أن فننأخرب فوقننه فمننا الواحنند علننى تقنن  والطائفننة 122 التوبننة

 ذلننك لكننان العلننم يفينند ال الواحنند خننرب كننان  فلننو إلننيهم رجعننوا إذا قننومهم

 فيه فائدة ال مبا أمرا االنيار

 وال تتبعننه ال أي 36 االسننراء علننم بننه لننك لنني  مننا تقننف وال قولننه اخلننام 

 ويعملنون اآلحناد أخبار فونيق الصحابة عهد من املسلمون يز  ومل به تعم 

 الصننحابة لكننان علمنا تفينند ال كانننت  فلنوا الصننفات هبننا تعناىل هلل ويثبتننون هبنا

 علم به هلم لي  ما قفوا قد كلهم  االسالم وأئمة واتبعوهم والتابعون

 فنأمر 43 النحن  تعلمون ال كنتم  إن اليكر أه  فاسألوا تعاىل قوله السادس

 أخبنارهم أن ولوال والعلم الكتاب اولو همو  اليكر أه  يسأ  أن يعلم مل من
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 سنلوا يقن  مل سنبحانه وهنو علمنا خنربه يفيند ال من بسؤا  أيمر مل العلم تفيد

 سنؤاله لكنان واحندا كنان  فلنو مطلقنا النيكر أهن  بسؤا  أمر ب  التواتر عدد

 كافيا  وجوابه

 تفعن  مل وإن ربنك منن الينك اننز  منا بلن  الرسنو  أيهنا اي تعناىل قوله الساب 

 الرسو  على وما وقا  67 املائدة رسالته بلغت فما
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 عنني بلغننوا وسننلم عليننه هللا صننلى الننني وقننا  99 املائنندة املبننني الننبال  اال
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 أننتم فمناذا عني مسنؤولون أننتم عرفنة ينوم االعظنم اجلمن  يف الصنحابه وقا 

 هننو الننبال  أن ومعلننوم ونصننحت وأديننت بلغننت أنننك نشننهد قننالوا قننائلون

 ال الواحند خنرب كنان  فلنو العلنم بنه وحيصن  املبلن  علنى احلجنة بنه تقوم اليي

 فننان العبنند علننى هللا حجننة بننه تقننوم الننيي التبلينن  بننه يقنن  مل العلننم بننه حيصنن 

 وسنلم علينه هللا صنلى هللا رسنو  كان  وقد العلم به حيص  مبا تقوم امنا احلجة

 وكننيلك بلغننه مننن علننى احلجننة فتقننوم عنننه يبلنن  أصننحابه مننن الواحنند يرسنن 

 مل ولنو وسننته وأفعالنه أقوالنه منن الثقنات العدو  بلغنا مبا علينا حجته قامت

 ثالثة أو اثنان او واحد بلغه من على وال حجة بيلك علينا تقم مل العلم يفد

 إن قنننا  منننن فيلنننزم الباطننن  أبطنن  منننن وهنننيا التنننواتر عننندد دون أو أربعننة أو

 يقنو  أن إمنا أمرين أحد العلم تفيد ال وسلم ليهع هللا صلى هللا رسو  أخبار
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 مل ذلنك سنو  ومنا التنواتر عندد عننه رواه ومنا القرآن غا يبل  مل الرسو  إن

 ال مبنننا حاصننالن والننبال  احلجننة إن يقننو  أن وامننا تبلينن  وال حجننة بننه تقننم

 أبن القنننو  بطننن  االمنننران هنننيان بطننن  واذا علمنننا يقتضننني وال علمنننا يوجنننب

 االمنة وتلقتها احلفاظ العدو  الثقات رواها الي وسلم عليه هللا صلى أخباره

 به الخفاء ظاهر وهيا علما تفيد ال ابلقبو 
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 الننناس علننى شننهداء لتكونننوا وسننطا أمننة جعلننناكم وكننيلك تعنناىل قولننه الثننامن
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 الرسنو  ليكنون هنيا ويف وقولنه 143 البقنرة شنهيدا علنيكم الرسنو  ويكون

 انننه االسننتدال  وجننه 78 احلننج الننناس علننى شننهداء وتكونننوا علننيكم داشننهي

 أبن النننناس علنننى ليشنننهدوا خينننارا عننندوال االمنننة هنننيه جعننن  أننننه أخنننرب تعننناىل

 شنهاد م يتنناو  وهنيا ذلنك علنيهم وادوا رسالته هللا عن بلغوهم قد رسلهم

 هللا رسنو  أن بعندهم ومن عصرهم أه  على شهاد م و املاضية االمم على

 منن علنى هللا حجنة فهنم كنيا  عنن وهنناهم بكنيا أمنرهم وسنلم علينه هللا ىصل

 بنه تقنوم منا هللا منن أي نم مل أننه وزعنم وسنلم عليه هللا صلى هللا رسو  خالف

 بنه كنان  النيي العلنم من اليه وص  مبا ابنفراده واحد ك   ويشهد احلجة عليه

 ال وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  أحاديننث كانننت  فلننو الشننهادة أهنن  مننن

 عليه املشهود على احلجة به تقم ومل الشاهد به يشهد مل العلم تفيد
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 شننهد مننن إال الشنفاعة دونننه منن ينندعون النيين ميلننك وال تعناىل قولننه التاسن 

 احلفناظ الثقنات رواهنا الني االخبنار وهنيه 86 الزخنرف يعلمنون وهنم ابحل 

 ابطنال تكنون نأ وإمنا حقنا تكنون أن إمنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  عن

 أو ابطنننال كاننننت  فنننإن ابطننن  أم حننن  هننني هننن  يننندري وال فيهنننا مشنننكوكا او

 االسنالم منن انسنال  وهنيا اليهنا يلتفنت وأال اطراحهنا وجنب فيها مشكوكا

 هللا رسننو  عنن أهنننا البنت علننى هبنا الشننهادة فتجنب حقننا كاننت  وان ابلكلينة

 صننحة ميعلنن وهننو ابحلنن  شنناهدا بننيلك الشنناهد وكننان وسننلم عليننه هللا صننلى

 به املشهود

 اىل وأشنننار فاشنننهد مثلهنننا علنننى وسنننلم علينننه هللا صنننلى النننني قنننو  العاشنننر

 الشم 
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 عليننه هللا صننلى عليننه يشننهدون احلننديث وأئمننة والتننابعون الصننحابة تننز  ومل

 إايه بلغهننم ملننا وفعلننه عنننه وهنننى بننه وأمننر كننيا  قننا  أنننه القطنن  علننى وسننلم

 كنيا  وسنلم علينه هللا صنلى هللا رسنو  قنا  فيقولنون والثالثنة انواالثن الواحد

 كالشنم   بنه املشنهود أن يعلمنون جازمة شهادة وهيه كيا  وأابح كيا  وحرم

 عليه هللا صلى هللا رسو  سنة إىل التفات له من ك   أن ريب وال الوضوح يف

 ينننوم عينناان رهبننم يننرون املننؤمنني أن جازمننة شننهادة يشننهد هبننا واعتننناء وسننلم
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 ابلشنفاعة منهنا خيرجنون مث الننار يندخلون التوحيند أهن  منن قوما وأن القيامة

 أعتن  ملنن النوالء وأن كنيلك  القيامة يوم لعباده هللا وتكليم ح  الصرا  وأن

 ابلقبنو  متلقنى صنحيح خنرب بكن  يشنهد ب  ذلك أضعاف أضعاف غا إىل

 3 فيها يشك ال شهادة احلديث أه  ينكره مل

 وسننلم عليننه هللا صننلى الننني أخبننار إلفننادة املنكننرين ءهننؤال أن عشننر احلننادي

 وأهنننم وأقننواهلم مبننياهبهم أئمننتهم علننى قاطعننة جازمننة شننهادة يشننهدون للعلننم

 اإلنكنار غاينة ذلنك ألنكنروا عننهم تصنح مل إهننا هلنم قين  ولنو هلنم وقي  قالوا

 الواحند إال عننهم يروهنا مل املنياهب تلك أن ومعلوم قائله جه  من وتعجبوا

 يقيننننا معلنننوم وهنننيا التنننواتر عننندد عننننهم يروهنننا مل وحننننوهم والثالثنننة ثننننانواإل

 ومننن أئمننتهم أبن للضننروري املقننارب أو الضننروري العلننم هلننم حصنن  فكيننف
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 بننه أخننرب مبنا العلننم هلنم حيصنن  ومل كننيا  إىل وذهبنوا بكننيا أفتنو دينننهم قلندوهم

 صنلى النه رسنو  عنن الصنحابة وسنائر اخلطناب بنن وعمنر الصندي  بكنر أبو

 طرقنه وتعنددت وذا  األمنة وشنا  التنابعون عنهم رواه مبا وال وسلم عليه هللا

 أعظم عليه حرصه وكان وتنوعت
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 العجنناب العجننب هلننو هننيا إن متبننوعهم علىننأقوا  أولئننك حننر  مننن بكثننا

 دعناكم إذا وللرسنو  هلل اسنتجيبوا آمنوا اليين أيها اي تعاىل قوله عشر الثاين
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 دعنوة بلغته مؤمن لك  أمر هيا أن االستدال  ووجه 24 األنفا  حيييكم ملا

 ونننو  مواجهننة نوعننان ودعوتننه القيامنة يننوم إىل وسننلم عليننه هللا صننلى الرسنو 

 يف حياتنه أن علنم وقد احلالتني يف الدعوتني إبجابة مأمور وهو املبل  بواسطة

 ال ملننا ابإلجابنة تعنناىل هللا أيمنره أن املمتنن  ومننن هلنا واالسننتجابة الندعوة تلنك

 ال ملننا اإلسننتجابة تننرك علننى يتوعنند أو علمننا يفينند ال مبننا جييبننه أو علمننا يفينند

 قلبه وبني بينه وحا  عاقبه يفع  مل ان أبنه علما يفيد

 أو فتننة تصنيبهم أن أمره عن خيالفون اليين فليحير تعاىل قوله عشر الثالث

 هللا صننلى أمننره بلغننه الفخمنن كنن   يعننم وهننيا 63 النننور ألننيم عننياب يصننيبهم

 متعرضننا كننان  ملننا علمننا يفنند مل بلغننه مننا كننان  ولننو القيامننة يننوم إىل وسننلم عليننه

 قينام بعند يكنون إمنا هيا فإن األليم والعياب للفتنة علما يفيد ال ما مبخالفة
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 عير أمره ملخالف معها يبقى ال الي القاطعة احلجة

 الرسنننو  وأطيعنننوا هللا طيعنننواأ آمننننوا النننيين أيهنننا اي تعننناىل قولنننه عشنننر الرابننن 

 أن أمنر أنه االستدال  ووجد 5 9 النساء اآلخر واليوم قوله إىل 59 النساء

 كتابننه  إىل الننرد هننو هللا إىل والننرد ورسننوله هللا إىل املسننلون فيننه تننناز  مننا يننرد

 أن فلنننوال وفاتنننه بعننند سننننته وإىل حياتنننه يف إلينننه النننرد هنننو الرسنننو  إىل والنننرد

 ينرد كينف  إذ فائندة إلينه النرد يف يكن مل النزا  وفص  لعلما يفيد إليه املردود

 ابطنن  أم هننو أحنن  ينندري وال البتننة علمننا يفينند ال مننا إىل فيننه املتننناز  حكننم

 هللا رسو  أخبار أن زعم من قا  فلهيا هللا حبمد قاط  برهان وهيا
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 واآلراء العقنو  إىل فينه ازعنناتن منا ننرد إان علما تفيد ال وسلم عليه هللا صلى

 تعناىل هللا رمحنه الشنافعي احنتج منا عشنر اخلنام  العلنم تفيند فإهننا واألقيسنة

 بنن هللا عبند عنن أبينه عنن عمنا بنن امللنك عبند عنن سنفيان أخنربان قنا  فإنه

 مقنالي مسن  عبندا هللا نضنر قنا  وسنلم علينه هللا صنلى هللا رسنو  أن مسعود

 إىل فقنه حامن  ورب فقينه غنا إىل فقنه حامن  فنرب وأداهنا ووعاهنا فحفظها

 والنصننيحة هلل إخننال  مسننلم قلننب علننيهن يغنن  ال ثننال  منننه أفقننه هننو مننن

 مجاعتهم ولزوم للمسلمني
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 ورائهم من حتيط دعو م فإن

 مقالتنه اسنتما  إىل وسنلم علينه هللا صلى هللا رسو  ندب فلما الشافعي قا 

 يننؤدي مننن أيمننر ال أنننه علننى د  واحنند ولننو يؤديهننا أن أمننر ئهنناوأدا وحفظهننا

 يننؤتى حننال  عنننه يننؤدي ألنننه إليننه أد  مننن علننى احلجننة بننه تقننوم مننا إال عنننه

 ود  ودنيننا ديننن يف ونصننيحة ويعطنني يؤخنني ومننا  يقننام وحنند يتجنننب وحننرام

 وأمنر فقيهنا فينه يكون وال حافظا له يكون غاالفقيه الفقه حيم  قد أنه على
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 أن يف بننه حيننتج ممننا املسننلمني مجاعننة بلننزوم وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو 

 انتهى الزم املسلمني إمجا 

 هللا صننلى هللا رسننو  ألمننر علمننا يفند مل لننو العنند  الواحنند خننرب أن واملقصنود

 حيصنن  ال الننيي التننواتر عنندد مننن إال إليننه أد  مننن يقبنن  ال أن وسننلم عليننه

 محلننه منا ألن ألن واحندا كننان  وإن ؤدياملن للحامن  ينند  ومل خبنربهم إال العلنم

 أهنن  إىل ابنضننمامه إال وحننده النندعاء يسننتح  مننا يفعنن  فلننم العلننم يفينند ال

 احلديث اقتضاه ما خالف وهيا التواتر

 علينه وحنث ذلنك إىل نندب إمننا وسنلم علينه هللا صنلى هللا رسنو  أن ومعلوم

 حجة فيه يكن مل العلم يفد مل فلو إليه أد  من على احلجة به لتقوم به وأمر
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 علينننه هللا صننلى هللا رسننو  عننن الصنننحيح رافنن  أيب حننديث عشننر السننادس

 ال يقنو  أمنري منن األمنر أيتيه أريكته على متكئا أحدكم ألفني ال قا  وسلم

 ووجنه معنه ومثلنه الكتناب أوتينت وإين إال القنرآن وبيننكم بيننا هيا ما ندري

 هللا رسننو  عننن صننحيح حننديث بلغننه مننن لكنن  عننام هننني هننيا أن االسننتدال 

 الزم أمنر هنو بن  القنرآن إال أقب  ال يقو  أو خيالفه أن وسلم عليه هللا صلى

 منن أهننا وسنلم علينه هللا صنلى مننه وإعنالم وسنننه أخبناره بقبو  حتم وفرض

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

512 

512 

 تفينند ال آحنناد أخبننار إهنننا بلغتننه مننن لقننا  علمننا تفنند مل فلننو إليننه أوحاهننا هللا

 مل مبنا العلنم يكلفني مل تعناىل وهللا بصنحته يل علنم ماال قبو  يلزمي فال علما

 صنلى هللا رسنو  مننه حنير النيي هنو بعينه هيا ب  اعتقاده وال صحته أعلم

 حنيرهم يقنو  منن األمة هيه يف أن علم وملا عنه وهناهم أمته وسلم عليه هللا

 هنيه منا نندري منا سنواء يقنو  هكنيا العلنم التفيد أخباره إن القائ  فإن منه

 يقولننون وخلفهنم القنرآن وبيننكم بينننا يقولننون هنؤالء سنلف وكنان األحادينث

 هنيه علنى العقنو  نقندم وقنالوا بنيلك صنرحوا وقد العقو  أدلة وبينكم بيننا

 عليها األقيسة ونقدم ومتواترها آحادها االحاديث

 نن أ عن طلحة أيب ابن هللا عبد بن اسحاق عن مالك رواه ما عشر الساب 

 وأيب األنصناري طلحنة وأاب اجلنراح ابنن عبيندة أاب أسنقي كننت  قنا  مالك بن
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 فقننا  حرمننت قنند اخلمننر إن فقننا  آت فجنناءهم فضنني  مننن شننرااب كعننب  بننن

 لننننا مهنننراس إىل فقمنننت فاكسنننرها اجلنننرار هنننيه إىل أنننن  اي قنننم طلحنننة أبنننو

 كسر ا  حى أبسفله فضربتها

 بننه ثبننت حينث التحننرمي خنرب قبننو  علنى أقنندم طلحنة أاب أن االسننتدال  وجنه

 عليننه هللا صننلى هللا رسننو  مننن يسننم  أن ميكنننه وهننو حننالال كننان  ملننا التحننرمي

 شفاها وسلم
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 علننى ليقنندم كننان  ومننا مننا  وهننو فيننه ومننا اإلانء ابتننالف القبننو  ذلننك وأكنند

 سننلمو  علينه هللا صنلى هللا ورسننو  العلنم خنربة يفيند ال مننن خبنرب املنا  إتنالف

 رسنو  منن السنما  مقنام معنه منن وعنند عنده اآلي ذلك خرب فقام جنبه إىل

 واملتكلفنننون صننندقه يف يراتبنننوا ومل يشنننكوا مل حبينننث وسنننلم علينننه صنننلىاهلل هللا

 قرينة بغا وال بقرينة ال العلم يفيد ال اخلرب ذلك مث  إن يقولون

 التحلينن  ابةالصنح بنه يثبنت مل العلنم يفنند مل لنو الواحند خنرب أن عشنر الثنامن

 آخننر إىل األرض يف بننه يندان دينننا ذلننك وجيعن  والفننروض واالابحننة والتحنرمي

 فننرض القننرآن يف النني الفننروض يف زاد عنننه هللا رضننى الصنندي  فهننيا النندهر

 واملغناة مسنلمة ابنن حممند خبنرب القيامنة ينوم إىل مسنتمرة شنريعة وجعله اجلدة

 ننن  حكننم الفننرض هننيا إثبننات يف اخلننرب ذلننك حكننم وجعنن  فقننط شننعبة بننن
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 إثباتنه علنى بعندهم واملسنلمون الصنحابة اتف  مث األم فرض إثبات يف القرآن

 دينة مالنك بنن محن  خبنرب عننه هللا رضي اخلطاب بن عمر وأثبت الواحد خبرب

 خبننرب زوجهننا ديننة مننن املننرأة منناا  وأثبننت لألمننة الزمننا فرضننا وجعلهننا اجلنننني

 ينننوم ىل إ مسنننتمرا اشنننرع ذلنننك وصنننار وحنننده الكننناليب سنننفيان بنننن الضنننحاك

 فريعة خبرب عنها املتوىف سكىن يف عامة شريعة عفان بن عثمان وأثبت القيامة

 وال منننهم معلننوم إمجننا  هننو بنن  يننيكر أن مننن وهننياأكثر وحنندها مالننك بنننت

 ننكنر ال وحننن الظنينات يف الواحند خبنرب العمن  على يد  إمنا هيا على يقا 

 أن جنناز ولننو مبوجبننه والعمنن  لننهقبو  علننى أمجعننوا أهنننم قنندمنا قنند ألان ذلننك

 اخلطننأ قبننو  علننى جممعننة االمننة لكانننت األمننر نفنن  يف غلطننا أو كننياب  يكننون

 واألمة الدين يف قدح وهيا به والعم 
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 خرب يقبلون كانوا  عليهم وسالمه هللا صلوات الرس  أن عشر التاس 
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 املدينننة أقصننى مننن جنناء يالنني مننن موسننى فقبلننه مبضننمونه ويقطعننون الواحنند

 هناراب وخنرج خبنربه فجنزم 20 القصن  ليقتلوك بك أيمترون املأل إن له قائال

 ليجزينك يندعوك أيب إن قالنت ملنا مندين صناحب ابننة خنرب وقبن  املديننة من

 وتزوجهنا ابنني هنيه قوله يف أبيها خرب وقب  25 القص  لنا سقيت ما أجر

 له وقا  امللك عند من جاءه ييال الرسو  خرب الصدي  يوسف وقب  خبربه
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 علينه هللا صنلى النني وقب  50 يوسف النسوة اب  ما فاسأ  ربك إىل ارج 

 وعننزاهم لننه املعاهنندين عهنند بنننقض خيربونننه كننانوا  الننيين اآلحنناد خننرب وسننلم

 وسنالمه صنلواته هللا ورسن  ذراريهنم وسنىب وأمنواهلم دمناءهم واسنتباح خبربهم

 كننياب  تكننون أن جيننوزون وهننم أحكامهننا بنناراألخ تلننك علننى يرتبننوا مل علننيهم

 وهننم اآلحنناد أبخبننار الكليننة العامننة الشننرائ  تثبننت مل األمننة وكننيلك وغلطننا

 األمنر نفن  يف وسنلم علينه هللا صنلى هللا رسنو  علنى كياب  تكون أن جيوزون

 بنه هلنم علنم ال مبنا وأفعاله وصفاته أمسائه يف وتعاىل تبارك الرب عن خيربوا ومل

 عنامل كن   ببطالننه يقطن  ممنا هيا أألمر نف  يف وخطأ كياب  ونيك أن جيوز ب 

 مستبصر

 جتنننز مل العلنننم يفننند مل لنننو ابلقبنننو  املتلقنننى الواحننند العننند  خنننرب أن العشنننرون
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 عهنند مننن األمننة أن املتننيقن املعلننوم ومننن مبضننمونه ورسننوله هللا علننى الشننهادة

 األخبنار هيه مبضمون رسوله وعلى هللا على تشهد تز  مل اآلن إىل الصحابة

 علننى وكننيا كننيا  هللا شننر  فيقولننون وخطنناهبم تصننانيفهم يف ابلشننهادة جننازمني

 األخبنار تلك بصدق عاملني يكونوا مل فلو وسلم عليه هللا صلى رسوله لسان

 هللا علننى وقننوال زور شننهادة وكانننت علننم بغننا شننهدوا قنند لكننانوا هبننا جننازمني

 مننن الننزور بشننهادة أوىل وهننم قننوهلم حقيقننة هننيا هللا لعمننر علننم لغننا ورسننوله

 وعلمائها األمة سادات
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 ابلقبننو  املتلقننى الصننحيح احلننديث ذكننر وقنند الصننالح ابننن عمننرو أبننو قننا 

 اليقيننني والعلنننم بصنننحته مقطنننو  مجيعنننه القسنننم وهنننيا صنننحته علنننى املتفننن 

 الظننن إال يفينند ال أبنننه حمتجننا ذلننك نفننى مننن لقننو  خالفننا بننه واقنن  النظننري

 يل ابن مث قنننواي وأحسنننبه هنننيا إىل أميننن  كننننت  وقننند قنننا  خيطنننىء قننند والظنننن

 اخلطننأال مننن معصننوم هننو مننن ظننن ألن الصننحيح هننو اخننرتانه الننيي املننيهب

 علنى املبني اإلمجنا  كنان  وهلنيا اخلطنأ منن معصومة إمجاعها يف واألمة خيطىء

 نكتنننة وهننيه كننيلك  العلمننناء إمجاعننات وأكثننر هبنننا مقطوعننا حجننة اإلجتهنناد

 انتهى انفعة سةنفي

 إىل األخبنار قسنم وقند تيمينة ابنن اإلسنالم شني  قنا  قا  أيضا الناظم ونق 
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 مننا فهنو األخبنار مننن الثناين القسنم وأمننا التنواتر ذكنر بعنند فقنا  وآحناد تنواتر

 األمنة تلقتنه ولكنن معنناه وال لفظنه يتواتر ومل وحنوه العد  الواحد إال اليرويه

 ابلنينات األعمنا  إمنا اخلطاب بن عمر ربكخ  له تصديقا أو به عمال ابلقبو 

 رأسنه وعلنى مكنة دخن  أنن  وخرب وهبته الوالء بي  عن هنى عمر ابن وخرب

 وكقولنه خالتهنا علنى وال عمتهنا علنى املنرأة تننكح ال هرينرة أيب وكخنرب املغفر

 مث األربن  شنعبها بنني جلن  إذا وقولنه النسنب منن حيرم ما الرضاعة من حيرم

 ثال  املطلقة يف وقوله س الغ وجب فقد جهدها
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 إذا أحنندكم صنالة هللا يقبن  ال وقولننه عسنيلتك وينيوق عسننيلته تنيوقي حنى

 فننرض عمنر ابنن يعنني وقولنه أعتن  ملننن النوالء إمننا وقولننه يتوضنأ حنى أحند 

 الصنننغا علنننى رمضنننان يف الفطنننر صننندقه وسنننلم علينننه هللا صنننلى هللا رسنننو 

 مجنناها عنند اليقينني العلنم يفينند فهنيا ذلننك وأمثنا  واألنثننى روالنيك والكبنا

 واآلخرين األولني من وسلم عليه هللا صلى حممد أمة

 الفقهناء منيهب فهنيا اخللنف وأمنا ننزا  ذلك يف بينهم يكن فلم السلف أما

 واملالكينة احلنفية كتب  يف منقولة واملسألة األربعة األئمة أصحاب من الكبار

 أيب والشني  احلنفينة من الرازي بكر وأيب السرخسي مث  بليةواحلن والشافعية

 منننن وغننناه مننننداد خنننويز وابنننن الشنننافعية منننن إسنننحاق أيب والشننني  الطينننب
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 مننن وغنناهم اخلطنناب وأيب موسننى أيب وابننن يعلننى أيب القاضنني ومثنن  املالكيننة

 مننننن النظنننام إسننننحاق وأيب فنننورك وابننننن األسنننفراييي إسننننح  ومثننن  احلنبلينننة

 املعنايل أيب مثن  تبعنه ومنن البناقالين كنابن  طائفة ذلك يف انز  اوإمن املتكلمني

 وصنححه األو  القنو  الصالح ابن عمرو أبو ذكر وقد عقي  وابن والغزايل

 كثرة  يعلم مل ولكنه واختاره
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 اعنرتض منن وظنن الصنحيحة احلجة مبوجب قاله وإمنا هبم ليتقو  به القائلني
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 أن اتمنة خنربة البناب هبنيا هلنم ولني  ودينن علنم هلم اليين املشاي  من عليه

 أهننننم وعنننيرهم اجلمهنننور عنننن بنننه انفنننرد عمنننرو أبنننو الشننني  قالنننه النننيي هنننيا

 ارتقننوا وإن احلاجننب ابننن كننالم  مننن جيدونننه مننا إىل املسننائ  هننيه يف يرجعننون

 سنننندهم عنننال فنننإن اخلطينننب ابنننن وإىل اآلمننندي السنننيف إىل صنننعدوا درجنننة

 مننا علننى حلننديث ا أهنن  ومجينن  قننا  والبنناقالين واجلننويي لغننزايلا إىل صننعدوا

 للخننرب األمننة تلقنني أن اجلمهننور قننو  علننى واحلجننة عمننرو أبننو الشنني  ذكننره

 اجتمعنت لنو كمنا  ضناللة علنى جتتمن  ال واألمنة مننهم إمجنا  وعمنال تصديقا

 ال فإهننا قيناس موجنب علنى أو حقيقنة اسنم أو مطلن  أو عمنوم موجب على

 عليننه يننؤمن مل إليننه النظننر جننرد لننو منننهم الواحنند كننان  وإن أخطنن علننى جتتمنن 

 اخلطننأ جينوز التنواتر خننرب أن كمنا  االمجاعينة ابلسننة ثبتننت العصنمة فنإن اخلطنأ
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 واألمنننة اجملمنننو  علنننى جينننوز وال مبفنننرد املخنننربين منننن واحننند علنننى والكنننيب

 علينه هللا صنلى النني قنا  كمنا  ور ايهنا ورأيهنا روايتهنا يف اخلطنأ منن معصومة

 كنننان  فمنننن األواخنننر العشنننر يف أهننننا علنننى تواطنننأت قننند ر ايكنننم أر  لموسننن

 صنحتها علنى دلنيال الر اي تواطأ فجع  األواخر السب  يف فليتحرها متحريها

 علومنا صنارت قوينت فنإذا بشنروطها ظننوان يكنون قد الباب هيا يف واآلحاد

 يكنون أن جينوز فال وأيضا قا  فاسدة وخياالت أوهاما صارت ضعفت وإذا

 هنننو إذ ينكنننره منننن األمنننة يف ولننني  ورسنننوله هللا علنننى كنننياب  األمنننر نفننن  يف

 منننهم ميكنن فنال بصندقه اجلنزم أمنا قين  فنإن بنه تعناىل هللا وصنفهم منا خنالف

 صحيحا يكن مل وإن عليهم الواجب فهو به العم  وأما
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 بنه حيتف قد فإنه هبصدق اجلزم وأما قلنا الباقالين ابن سؤا  وهيا الباطن يف

 مبضنننموهنا العلنننم تفيننند قننند اجملنننردة القنننرائن إذ العلنننم يوجنننب منننا القنننرائن منننن

 العلنننم أن النننواهي أصننله هنننيا علننى بننني واملنننناز  ابخلننرب احتفنننت إذا فكيننف

 ال العندد دون ما يقو  ان فلزمه العدد جهة من إال حيص  ال األخبار مبجرد

 أن جناز فلنو بنه العمن  وأمنا عنهأتبا حنياق فينه خالفنه غلط وهيا أصال يفيد

 منا علنى االمجنا  نعقند ال بنه العمن  عليننا وجنب وقند كنياب  البناطن يف يكون
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 ابلقبنو  لنه األمنة تلقني كنان  فإذا ابط  وهيا األمر نف  يف وخطأ كيب  هو

 السننلف إبمجننا  مقبننو  صنندق أنننه علننى منننهم إمجننا  أبنننه صنندقه علننى ينند 

 إمجنننا  يننندعي أن أحننند ميكنننن ال فإننننه صننندقه علنننى يننند  أن أوىل والصنننحابة

 فقند ذلنك بعند وأمنا والتنابعني الصنحابة منن سلفها عليه أمج  فيما إال األمة

 مجيعها أقوا  تضبط 2 ال انتشارا انتشرت

 ذكننر كمننا  البنناب هننيا مننن ومسننلم البخنناري أحاديننث مجهننور أن واعلننم قننا 

 إمنناف وغناه السنلفي طناهر أيب كاحلناف   العلمناء قبلنه ومنن عمنرو أبو الشي 

 مفينند للعلننم حمصنن  فهننو والتصنندي  ابلقبننو  وعلمننا ه احلننديث اهنن  تلقنناه

 يف االعتبنننار فنننإن واألصنننوليني املتكلمنننني منننن عنننداهم مبنننن عنننربة وال لليقنننني

 كمنا  غناهم دون بنه العلنم أهن  على الدينية األمور من أمر ك   على االمجا 
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 املتكلمننني دون هبننا العلمنناء إال الشننرعية األحكننام يف االمجننا  علننى يعتننرب مل

 وعنندم احلننديث صنندق علننى اإلمجننا  يف يعتننرب ال وكننيلك واألطبنناء والنحنناة

 احلنننديث أهننن  علمننناء وهنننم وعللنننه وطرقنننه ابحلنننديث العلنننم أهننن  إال صننندقه

 عناينة منن اشند هبنا املعتننون وأفعاله ألقواله الضابطون نبيهم أبحوا  العاملون

 وخننا  عننام إىل ينقسننم رابلتننوات العلننم أن فكمننا متبننوعهم أبقننوا  املقلنندين

 يتواتر أن فضال لغاهم معلوما يكون ماال اخلاصة عند فيتواتر
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 وأفعالنه ألقوالنه وضنبطهم نبنيهم بسننة عننايتهم لشندة احلنديث فأهن  عندهم

 البتنة بنه لغناهم شنعور ال ممنا فينه يشنكون ال علما ذلك من يعلمون وأحواله

 يفيند وحننوهم مسنعود وابنن جبن  بن ومعاذ اخلطاب بن روعم بكر أيب فخرب

 واملعتزلنة اجلهمينة وعنند الضنرورايت بقسم عندهم يلتح  اليي اجلازم العلم

 رسنو  أن ابلضنرورة يعلمنون وكنيلك علمنا يفيند ال الكنالم أهن  من وغاهم

 هللا صنلى نبنيهم ان ابلضنرورة ويعلمون ذلك يق  مل وسلم عليه هللا صلى هللا

 واخلنوارج املعتزلنة وعنند ابلشنفاعة الننار منن قوم خروج عن أخرب سلمو  عليه

 ذلك يق  مل

 عننن بصننحتها قنناطعون الصننحيحة األحاديننث أبكثننر جننازمون فهننم وابجلملننة

 يوجننب األخبننار مننن القسننم هننيا أن واملقصننود بننيلك عنننده علننم ال وغنناهم
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 انتهى العقالء مجهور عند العلم

 عننن النقننو  وأكثننر املقننام هننيا يف الكننالم تعنناىل هللا رمحننه الننناظم أطننا  وقنند

 وفيمنا اختصنارا تركنناه ولكنن واليقني العلم تفيد اآلحاد أخبار أن يف العلماء

 أعلم وهللا كفاية  ذكرانه

 الناظم وقو 

 أفتسننم  ... الننرمحن ننندا فأمسعننه موسننى ... عبننده كلننم  هللا أن وزعمننت ...

 الننداء وكنيا ... ناألذان بنه خصنت النيي ... والصنوت احلنرف غا األذان

 وهنو رفين  صنوت لكننه ... لسنان كن   وأهن  النحناة ... إبمجنا  صوت فإنه

 صواتن كالمها  للنجاء ضد ...
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 املكننان قننرب ... حمننيوران الننزعم ذا ويف جنناه ... وان انداه هللا أن فزعمننت

 ... ممتنعان حميوران نوعان ... ب  والصوت وبعده

 اجملرد واملعىن النفسي ابلكالم القائلني على الرد إىل ارةإش هيا

 وملنا 164 النسناء تكليما موسى هللا وكلم تعاىل اله فقو  اإلسالم شي  قا 

 األميننن الطننور مننن وانديننناه 143 األعننراف ربننه وكلمننه مليقاتنننا موسننى جنناء

 ينكنعل فناخل  ربنك ان إين موسنى اي ننودي أاتهنا فلما 5 2 مرمي جنيا وقربناه
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 اآلايت 11 طننه يننوحى ملننا فاسننتم  اخرتتننك وأان طننو  املقنندس ابلننواد إنننك

 قنا  ومنن ابلضنرورة يسنم  ال اجملنرد واملعنىن موسنى يسمعه تكليم على دلي 

 صنوات إال يكنون ال والننداء انداه أننه على الدلي  ود  مكابر فهو يسم  أنه

 حقيقنة ال مسنمو  صنوت بغنا الننداء لف  العرب لغة يف يعق  فال مسموعا

 هللا وكلننم تعنناىل قولنه يف قدامننة بنن النندين موفن  اإلمننام وقنا  انتهننى جمنازا وال

 وقنا  األمينن الطنور جاننب منن واندينناه تعاىل وقا  ربه وكلمه تكليما موسى

 السنالم علينه موسى أن على أمجعنا طو  املقدس ابلوادي ربه انداه إذ تعاىل

 لنو ألننه غناه منن وال حجنر منن وال شجرة من ال هللا من تعاىل هللا كالم  مس 

 منن مسعنوا ألهنم منه ذلك يف أفض  إسرائي  بنو لكان تعاىل هللا غا من مس 

 علنى وهنو السنالم علينه موسنى منن مسعوا لكوهنم موسى منه مس  ممن أفض 
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 ثبنت وإذا هللا كلنيم  موسنى مسني مل هلنم يقنا  مث الشنجرة منن مسن  إمننا زعمهم

 الكننالم يكننون أن جيننز مل وجنن  عننز هللا مننن مسنن  اإمننن السننالم عليننه موسننى أن

 يكن مل ور ية وفكرة النف  يف معىن كان  لو فإنه وحرفا صوات إال مسعه اليي
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 قنالوا فنان منناداة يسنمى ال والفكنر يسنم  شي  هو وال ملوسى تكليما ذلك

 املوافقنة من  اللفن  يف خمالفة هيا قلنا مسموعا كونه  م  صوات نسميه ال حنن

 قند الصنوت لفن  إن مث مسنموعا كنان  منا إال ابلصوت يعىن ال فإنه املعىن يف
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 االخبار به صحت

 هللا أن يلزمننه الصننوت نفننى ومننن البخنناري شننرح يف حجننر ابننن احلنناف  وقننا 

 قنا  إهلامنا إايه أهلمهنم بن  كالمنه  رسنله وال مالئكتنه من أحدا يسم  مل تعاىل

 الهننا املخلنوقني اصنوات علنى القيناس اىل الرجنو  للنفني االحتجاج وحاص 

 ولنئن أشنعة اتصا  غا من تكون قد الر ية أن كما  خمارج ذات عهدت الي

 املخلنوقني صنفة علنى تقناس ال اخلنال  صنفة الن امليكور القياس فيمن  سلم

 به االميان وجب الصحيحة االحاديث هبيه الصوت ذكر ثبت وحيث

 علينه هللا صنلى قوله البخاري شرح من آخر  موض يف أيضا حجر ابن وقا 

 بعنض محلنه بعند منن يسنمعه كمنا  قنرب منن يسنمعه بصوت يناديهم مث وسلم

 يف ألن الصنوت اثبنت منن بعنض فاسنتبعده يننادي من أيمر جماز على االئمة
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 مثنن  يعهنند مل ألنننه املخلوقننات مننن لنني  أنننه اىل إشننارة بعنند مننن يسننمعه قولننه

 يصنعقوا مل بعضنا بعضنها مسن  واذا صعقوا مسعوه إذا املالئكة وأبن فيهم هيا

 لني  اذ غناه صنوت يشبه لي  ذاته صفات من صفة صوته هيا فعلى قا 

 االمننام يعنني املصنننف قننرره وهكننيا قننا  املخلننوقني صننفات مننن شننيء يوجنند

 انتهى العباد أفعا  خل  كتاب  يف البخاري

 عننه هللا رضني هللا عبند بنن جنابر رواه منا الصنوت إثبنات يف االحادينث ومن

 فقنا  عننه هللا رضني االنصناري أني  بن هللا عبد اىل الشام اىل خرجت قا 

 هللا حيشننر يقننو  وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  مسعننت اننني  بننن هللا عبنند

 العباد
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 قنا  شنيء معهنم لي  قا  هبما غرال عراة حفاة الشام اىل مأبيده وأو الناس

 النداين أان امللنك أان قنرب منن يسنمعه كمنا  بعند من يسمعه بصوت مفيناديه

 يطلبننه النننار اهنن  مننن وأحنند اجلنننة ينندخ  أن اجلنننة أهنن  مننن الحنند ينبغنني ال

 منن وأحد النار يدخ  أن النار أه  من الحد ينبغي وال اللطمة حى مبظلمة

 رالغنن عننراة حفناة أني وإمنننا كينف  قلنننا اللطمننة حنى مبظلمننة يطلبنه اجلنننة أهن 

 قوله أىل به مستشهدا تعليقا البخاري أصله أخرج والسيئات ابحلسنات قا 
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 والطنننرباين املوصنننلي يعلننني وأبنننو أمحننند االمنننام وأخرجنننه النننداين أان امللنننك أان

 رضنني هللا عبنند ابننن جننابر اىل بسنننده املقدسنني النندين ضننياء احلنناف  واخرجننه

 القصنننا  يف ثاحننندي وسنننلم علينننه هللا صنننلى للنننني أن بلغننني قنننا  عنهمنننا هللا

 وسننرت رحننال عليننه فشننددت بعنناا فاشننرتيت مبصننر احلننديث صنناحب وكننان

 احلننننديث عنننننه بلغنننني الننننيي الرجنننن  ابب اىل فمضننننيت مصننننر وردت حننننى

 سنيده اىل فندخ  يكلمني ومل وجهني يف فنظنر مملوكنه ايل فخنرج اببه فقرعت

 فخننرج االنصناري هللا عبند بنن جنابر فقنا  أنننت منن سنله فقنا  أعنرايب فقنا 

 تعننرف جئنت مننا جنابر اي فقنا  بصنناحبه أحندان اعتنن  تراءينننا فلمنا منواله ايل

 تظننن وال القصنا  يف وسنلم علينه هللا صنلى النني عنن بلغي حديث فقلت

 رسنو  مسعنت جنابر اي نعم قا  منك له أحف  بقي وممن مضى ممن احدا أن
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 قبنوركم منن القيامنة ينوم يبعنثكم تعناىل هللا ان يقنو  وسنلم علينه هللا صلى هللا

 غا رفي  بصوت ينادي مث هبما غرال عراة حفاة

 

 

 [   228 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 ال وعنننزي أمننا اليننوم تظننامل ال الننداين أان قننرب كمننن  بعنند مننن يسننمعه فظينن 

 مننا أشنند وإن أال ينند علننى ينند او بكننف لطمننة ولننو ظننامل ظلننم اليننوم جينناوزين

 تكافنأ إذا لعنيابا أمي فلرتتقب لو  قوم عم  بعدي من أمي على أختوف

 طرينن  مننن االشننبيلي احلنن  عبنند رواه وقنند ابلرجننا  والرجننا  ابلنسنناء النسنناء
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 امللكي البغوي معبد بن علي وخرجه نقله مسنده ومن أسامة أيب بن احلار 

 شنهرا فسنهرت الينه سنرت مث رحلني علينه فشددت بعاا فابتعت وفيه وغاه

 فأرسنلت منزلنه فأتينت ياالنصنار  أنني  بنن هللا عبند فإذا الشام قدمت حى

 قلننت هللا عبنند بننن جننابر فقننا  ايل الرسننو  فرجنن  البنناب علننى جننابرا ان اليننه

 رسنو  منن مسعتنه أننك بلغني حنديث فقلنت فاعتنقتنه فخنرج الينه فرجن  نعم

 هللا صنلى هللا رسنو  مسعنت قنا  أمسعنه مل املظنامل يف وسنلم علينه هللا صلى هللا

 ابننن حننديث ويف احلننديث الننناس قننا  او العبنناد هللا حيشننر يقننو  وسننلم عليننه

 ابلننوحي تكلننم إذا هللا إن وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  قننا  قننا  مسننعود

  يزالنون فنال فيصنعقون الصنفا علنى السلسنلة كجر  صلصلة السماء أه  مس 

 قلنوهبم عنن فنز  جربين  جاءهم فاذا السالم عليه جربي  أيتيهم حى كيلك
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 احلننن  احلننن  فيننننادون احلننن  فيقنننو   قنننا ربنننك قنننا  مننناذا جربيننن  اي فيقولنننون

 البخنناري رواه هريننرة أيب حننديث مننن وحنننوه ثقننات ورجالننه داود أبننو أخرجننه

 وقنا  هللا عبند وابنه امحد االمام ه روا وكيا ماجة وابن والرتميي داود وأبو

  فقنننا  بصنننوت ينننتكلم ال هللا أن يزعمنننون اجلهمينننة أيب اي فقلنننت أيب سنننألت

 طي التع على يدورون إمنا كيبوا
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 إذا قننا  مسننعود بننن هللا عبنند اىل بسنننده عنننه هللا رضنني امحنند االمننام ورو 
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 هننيا رواة يف ومننا السننجزي قننا  السننماء أهنن  صننوته مسنن  ابلننوحي هللا تكلننم

 قلننوهبم عنن فنز  إذا حنى سنجدا فيخننرون اخلنرب وتتمنة مقبنو  أمنام اال اخلنرب

 كنيا  قنا  احلن  قنالوا ربكم قا  ماذا لسماءا أه  قا  قلوهبم عن سكن قا 

 رضني مسنعود ابنن يقولنه ال هنيا ومثن  وغناه احلسنني أبنو القاضي قا  وكيا

 انتهى لليات صفة إثبات النه توقيفا إال عنه هللا

 حنننديثا اربعنننني علنننى تزيننند أحادينننث والصنننوت احلنننرف أثبنننات يف روي وقننند

 ضنننياء احلننناف  االمنننام أخرجهنننا هبنننا وحينننتج حسنننان وبعضنننها صنننحاح بعضنننها

 وغاه املقدسي الدين

 أيضنا غالبهنا حجنر ابنن احلناف  وأخرج به واحتج غالبها أمحد االمام وأخرج

 احلن  أن علنى احلنديث أئمنة منن وغاه البخاري به واحتج البخاري شرح يف
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 واعتقننندوه االصننن  هنننيا صنننححوا وقننند وصنننوت حبنننرف ينننتكلم شنننأنه جننن 

 شنننبهات منننن جباللنننه اليليننن  عمنننا تعننناىل هللا مننننزهني ذلنننك علنننى واعتمننندوا

 مننن أحنندا رأينننا فنناذا الصننفات سننائر يف قننالوا كمننا  النننق  ومسننات احلنندو 

 هبنا وعملنوا الصنفات هنيه دوننوا قند هنؤالء معشار عشر يقدر ال ممن الناس

 ال وصنوت حبنرف تكلنم تعناىل هللا أبن وصنرحوا هبنا وتعاىل سبحانه هللا ودانوا

 عنندهم صنح منا علنى معتمندين تنةالب بوجنه حرفنة وال خملنوق صوت يشبهان

 إن اهلنو  عن ينط  ال اليي وأفعاله أقواله يف املعصوم الشريعة صاحب عن

 وال وهننم وال شننك يعرتيننه ال النيي اجلننازم اعتقننادهم من  يننوحى وحنني اال هنو

  الكنالم صفة يف يقولون ب  والتعطي  والتحريف والتمثي  التشبيه نفي خيا 

 متثي  بال ااتاثب الصفات سائر يف يقولون كما
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 ومنا اليقنني حن  فهو االئمة وفحو  االمة سلف عليه كما  تعطي  بال وتنزيها

 الضال  اال احل  بعد

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 أن وزعمنت ... دان مننه فهنو ألينه ليال ... به أسري حممدا أن وزعمت ...

 حقنا املختنار ينر  حنى ... ابلرضنوان العنر  رب يدنينه ... اللقنا ينوم حممند

  ... بنه أطنا لعرشنه أن وزعمت ... الشان الرفي  العر  على معه ... قاعدا
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 للطنننور ... بعضنننه أبننند  هللا أن وزعمنننت ... عجنننالن براكنننب أ  كالرحنن 

 مكلنم الكلنيم موسنى ... الرضنى تكلنيم يوم جتلى ملا ... كالكثبان  عاد حى

 ... يندان زعمنت بن  مينني ولنه ... ابقينا اوجهن للمعبنود وزعمنت ... الرمحن

 ... قابضنننننتان احلشنننننر ينننننوم واالرض ... العلننننى للسنننننب  يدينننننه ان وزعمننننت

 ... االزمنننان علنننى غاضنننت منننا اخلننناات ... منننن منننأل  مييننننه ان وزعمنننت

 ... ابمليننننزان وهننننو وخفننننض رفنننن  ... هبننننا االخننننر  يف العنننند  ان وزعمننننت

 ايضنا وزعمت ... الرمحن  اصاب فوق يهتز ... عنده طرا اخلل  أن وزعمت

 هللا ان وزعمنننت ... عنننان االصننناب  منننن اثنتنننني بنننني ... منننا العبننند قلنننب ان

 حنننره فيبندي أيي عبنده مننن ... يقتنتالن الصنفان يتقابنن  ... عنندما يضنحك

 جنان لني  طلبا لعدوه ...
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 وكنياك ... آنالقنر  لنتالوة فرشنه منن ... الفنى يثنب عنندما يضنحك وكياك

 ان وزعمنت ... دان مننهم والغينث أجندبوا إذ ... عباده قنو  من يضحك

 ان وزعمنت ... العصنياين أويل من ويغضب ... احلسىن أويل عن يرضى هللا

 ال النداين أان ينناديهم ملنا ... والنداين بعيدهم املعاد يوم ... صوته يسم  هللا

 يف ... نننننوره يشننننرق هللا ان وزعمننننت ... الننننثقالن فيسننننم  لنننندي ظلننننم ...

 فيخنننر ... سننناقه يكشنننف هللا ان وزعمنننت ... واملينننزان الفصننن  يننوم االرض
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 مننن ليتنوب ملسننيئنا ... كفنه  يبسننط هللا أن وزعمنت ... لالذقننان اجلمن  ذاك

 بيان كتاب  على السج  طي ... السما تطو  ميينه ان وزعمت ... عصيان

 فيقو  ...  ن أو آخر  لي ثلث يف ... الدجى يف ينز  هللا ان وزعمت ...

 لنه أن وزعمنت ... انداين منن أجينب القرينب فنأان ... فأجيبه سائ  من ه 

 ... جهنرة يبندو هللا أن وزعمنت ... الثاين للقضاء القيامة يوم ...  ين نزوال

 اليننه فاملقلتننان ... ويرونننه كالمننه  يسننمعون بنن  ... بعيننان يننر  حننى لعبنناده

 ... الننناان علننى واضننعها هللا ... وأن دماقنن لربنننا أن وزعمننت ... انظننراتن

 وكفاين حاجي قط قط وتقو  ... بعضها من بعضها يدنو فهناك
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 ضاد م  ابحلاء ... ويداين ربه حياضر ك   ... ازيدهم يوم الناس أن وزعمت

 ومسننند الرتمننيي يف ... حمفوظننان اللفنن  ذا يف وجهننان ... صننادها وجننام 

 ... فاع  حي بصفات ووصفته ... كتمان  بال جتسيم كتب  من ... وامهاوس

 ... البنناري يف اخللنن  هننيا بننني التفننرق اصنن  ... االصننالن وذانننك ابالختيننار

 ابثبنات نفينا ... انقضنا بندينك تلعنب فنال اوال ... جبان غا النفي يف فكن

 ... عانصن متناقض  لث او ... مثبت أو معط  بني فالناس ... فرقان بال

 ابنكننار فننامسح ... الثنناان مننن أو محننارا إمننا ... بلننى هلننم برابنن  لسننت وهللا
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 أثبتتننه مننا بننني ففننرق أوال ... وجهننان لننه رجنن  متناقضننا ... تكننن وال اجلمينن 

 إثبات ... ا  و النفي يف واحد ابب فالباب ... والربهان ابلن  ونفيته ...

 أئنت أو اجلمين  لزم ... بتمث ذلك ببعض أقر فمى ... ميزان ويف عق  يف

 ... ديصنان متنناقض فمجسنم ... مثلنه وأثبنت شنيئا نفى ومى ... ابلفرقان

 ... االميان من وانسلخوا القدماء ... مبياهب وصرحوا املراء فيروا

 يف الكنالم تقندم اخل بنه أسنري حممند ان وزعمنت تعناىل هللا رمحنه الناظم قو 

 االعادة عن يغي مبا االسراء

 اخل ابلرضوان العر  رب يدنيه اللقا يوم حممدا أن عمتوز  قوله
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 بنن امساعين  أخنربان قنا  العلنو كتناب  يف تعناىل هللا رمحنه النيهي احلناف  ذكر

 ابنن أنبنا البطني ابن أنبأ الفقيه أمحد بن هللا عبد أنباان املبارك بن الرمحن عبد

 الكننرمي عبنند ثنننا القطننان سننه  أبننو أنبننأان شنناذان ابننن علنني أبننو أنبننأان خنناون

 لينث عنن فضني  ابنن أنبأان قالوا وغاه احلميد عبد بن حيى ثنا عاقويل الدير

 أو جيلسنه قنا  79 االسنراء حممنودا مقامنا ربنك يبعثنك ان عسنى جماهد عن

 تفسنناه يف جريننر ابننن وأخرجننه مخسننة طننرق القننو  هلننيا العننر  علننى يقعننده

 نبيننا قعنود قضنية فأمنا ذلنك بعند النيهي قنا  مث مصننفا املنروذي فينه وعم 
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 بنه فسنر ومنا واه حنديث البناب يف بن  نن  ذلنك يف يثبنت فلنم العر  على

 وقعنند املننروذي فقننام الكننالم أهنن  بعننض انكننره فقنند ذكننرانه كمننا  اآليننة جماهنند

 لينث رواينة مننه جماهند قنو  وطنرق كتنااب  فينه ومجن  لنيلك االنتصار يف وابل 

 فممنن يزيند بنن وجنابر القتنات حينى وأيب السنائب ابنن وعطناء سنليم أيب ابن

 السجسنتاين داود ابنو يعنارض وال يسنلم االثنر هنيا أبن العصر ذلك يف افى

 عقينب قنا  أمحد االمام ابن أن حبيث وخل  احلريب وابراهيم السنن صاحب

 سنوء رجن  عنندي وهنو احلنديث هنيا رد منن كن   علنى منكنر أان جماهند قنو 

 وقند اجلهمينة تنكنره إمننا وعندان ينكره حمد  رأيت وما عةمجا من مسعته منهم

 قولنه يف جماهند عنن لينث عنن فضني  بنن حممند ثننا معروف ابن هارون حدثنا

 العننر  علننى يقعننده قننا  79 االسننراء حممننودا مقامننا ربننك يبعثننك أن عسننى
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 أن حبينث فضني  ابنن منن أمسعنه أن يل يقدر مل فقا  هللا رمحه أيب به فحدثت

 يقننو  عمننا ابننن مسعننت غرفننة بننن ابننراهيم عننن ينننز  حكايننة و ر  املننروذوي

 املننروذي وقننا  ابلقبننو  العلمنناء تلقتننه قنند هننيا يقننو  حنبنن  بننن أمحنند مسعننت

 الثقفي صفوان ايب ابن ثنا السجستاين داود أبو قا 
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 سنننيف ثننننا اجلرينننري ثننننا ثقنننة وكنننان جعفنننر بنننن سنننامل ثننننا كثنننا  ابنننن حينننى ثننننا

 بنبننيكم جننىء القيامننة يننوم كننان  اذا قننا  سننالم بننن هللا عبنند عننن السدوسنني
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 احلديث كرسيه  على وج  عز هللا يدي بني جيل  حى وسلم عليه هللا صلى

 يف لنني  جريننر ابننن قننا  مث جماهنند قننو  أعنني تفسنناه يف جريننر ابننن رواه وقنند

 نكننرهي مننن وال العننر  فننوق هللا أن يقننر مننن ال هننيا ينكننر مننن االسننالم فننرق

 على سريج ابن الشافعية شي  رد وكيلك تفساه يف النقا  أخرجه وكيلك

 انتهى انكره من

 مطعننم بنن جبننا بنن حممند بننن جبنا عننن اخل بنه أطنا لعرشننه أن وزعمنت قولنه

 اي فقنا  وسنلم علينه هللا صنلى النني اىل اعنرايب جناء قنا  جنده عنن أبينه عنن

 فناان ربنك فاستسن  منوا اال وهلكنت العنا  وجا  االنف  هنكت هللا رسو 

 وسنننلم علينننه هللا صنننلى النننني فقنننا  هللا علنننى وبنننك علينننك ابهلل لنستشنننف 

 مث أصحابه وجوه يف ذلك عرف حى يسبح زا  فما هللا سبحان هللا سبحان
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 علنى بنه يستشنف  ال إننه ذلنك منن أعظنم شنأنه إن هللا منا أتندري وحينك قا 

 مثنن  بيننده وهننب وأشنار هلكننيا عليننه وإننه عرشننه علننى مسواتنه لفننوق انننه أحند

 ابلراكننب الرحنن  أطننيط بننه ليننئط وأنننه أيضننا االزهننر ابننن وأشننار عليننه القبننة

 مسواتنه علنى عرشنه إن ولفظه وهب عن سعيد بن امحد عن داود ابو اخرجه

 قننا  مث اسننح  ابننن طرينن  مننن طننرق عنندة مننن العلننو كتنناب  يف الننيهي سنناقه

 ولننه اسننند اذا املغننازي يف حجننة اسننح  وابننن فننرد جنندا غريننب حننديث هننيا

 وهللا ال أم هننيا وسننلم عليننه هللا صننلى قننا  هنن  أعلننم فنناهلل وعجائننب مننناكا

 أمسا ه وتقدست جالله ج  شيء كمثله  لي  وج  عز
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 يف احلاصنن  األطننيط جننن  مننن العننر  بننيات الواقنن  واالطننيط غنناه إلننه وال

 مث وجن  عنز هلل صنفة نعنده أن هللا ومعناذ وللعنر  للرحن  صنفة فياك الرح 

 مبننا نننؤمن إننننا االحاديننث هننيه يف وقولنننا  بننت ننن  بننه أيت مل االطننيط لفنن 

 مقننا  إسننناده يف مننا فامننا وإقننراره إمننراره علننى السننلف اتفنن  ومبننا منهننا صننح

 يف نروينننه بننن  بتقرينننر لنننه نتعنننرض ال فننناان وأتويلنننه قبولنننه يف العلمننناء واختلننف

 هللا علننو مننن تننواتر ممننا فيننه ملننا سننقناه اإمننن احلننديث وهننيا حالننه ونبننني اجلملننة

 كالمه  انتهى الكتاب آايت يوف  مما عرشه فوق تعاىل
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 أن أنن  عنن جامعنه يف الرتمنيي رو  اخل بعضنه أبند  هللا أن وزعمنت قوله

 دكننا جعلنه للجبنن  ربنه جتلنى فلمننا اآلينة هننيه قنرأ وسنلم عليننه هللا صنلى النني

 أمنلننة علنى إهبامنه بطنرف نسنليما وأمسنك هكنيا محناد قنا  143 االعنراف

 حنديث هيا الرتميي قا  صعقا موسى وخر اجلب  فسا  قا  اليمىن أصبعه

 أيب ابنن ورو  سنلمة بنن محناد حديث من اال نعرفه ال صحيح غريب حسن

 منه جتلى ما قا  للجب  ربه جتلى فلما عباس ابن عن السنة كتاب  يف عاصم

 عليننه عشنني صننعقا موسننى روخنن تننرااب قننا  دكننا فجعلننه قننا  اخلنصننر مثنن  إال

 املنؤمنني أو  وأان الر ينة أسنألك أن عنن إليك تبت سبحانك قا  أفاق فلما

  يف البيهقني ورواه أيضا الطرباين ورواه إسرائي  بي من بك آمن من أو  قا 

 حممند العبناس أبنو ثنا احلاف  هللا عبد بن حممد اخربان له الر ية اثبات كتاب
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 يف طلحنننة ابنننن عمنننرو ثننننا العننندانين يعننني اسنننح  بنننن حممننند ثننننا يعقنننوب بنننن

 مننه جتلنى قا  أنه عباس ابن عن عكرمة عن السدي عن اسبا  ثنا التفسا

 دكا فجعله اخلنصر طرف مث 

 الوجه يف الكالم أيي اخل ميني وله ابقيا للمعبود وزعمت قوله
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 تعاىل هللا شاء ان واليدين

 عبند عنن صنحيحه يف البخناري رو  اخل العلى للسب  يديه أن وزعمت قوله
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 هللا ان قنننا  وسنننلم علينننه هللا صنننلى هللا رسنننو  عنننن عمنننر ابنننن انفننن  عنننن هللا

 ويف امللنك أان يقنو  مث بيميننه السنموات وتكنون االرضنني القيامة يوم يقبض

 قنا  عننه هللا رضني عمنرو بنن هللا عبند عنن ملسنلم واللفن  أيضنا الصنحيحني

 مث القيامننة يننوم السننموات هللا يطننوي وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  قننا 

 يطنوي مث املتكربون أين اجلبارون أين امللك أان يقو  مث اليمىن بيده أيخيهن

 املتكربون أين اجلبارون أين امللك أان يقو  مث االخر  بيده االرضني

 هللا مينني وسلم عليه هللا صلى قوله اىل يشا اخل مأل  ميينه أن وزعمت قوله

 خلننن  منننني أنفننن  منننا أرأينننتم والنهنننار الليننن  سنننحا  نفقنننة يغيضنننها ال منننأل 

 خيفنض العند  االخنر  ينده ويف مييننه يف منا يغنض مل فاننه واالرض السموات

 هللا صنلى قولنه اىل يشنا اخل عنندما يضنحك هللا أن وزعمنت قولنه ويرفن  هبا
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 يقاتن  ننةاجل يندخالن االخنر أحدمها يقت  رجلني اىل هللا يضحك وسلم عليه

 فيستشهد القات  على هللا يتوب مث فيقت  هللا سبي  يف هيا

 العنا  ابنن عمنرو بنن هللا عبد عن اخل ما العبد قلب أن أيضا وزعمت قوله

 بننني آدم بنني قلننوب إن يقننو  وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  مسعننت قننا 

 هللا رسنو  قنا  مث شاء حيث يصرفه واحد كقلب  الرمحن أصاب  من أصبعني

 رواه طاعتنك علنى قلوبننا ثبنت القلنوب مصنرف اللهنم وسنلم عليه هللا صلى

 مسلم
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 رزينن أيب حنديث يف منا اىل يشنا اخل عبناده قننو  منن يضنحك وكنياك قوله

 غاه وقرب عباده قنو  من ربنا ضحك قا  وسلم عليه هللا صلى الني عن

 أبنو لنه فقنا  قرينب فرجكم أن يعلم حكيض ويظ  قنطني أذلني اليكم ينظر

 خاا يضحك رب من نعدم لن فقا  نعم قا  الرب يضحك أو رزين

 رسننو  أن موسننى أيب حننديث اىل يشننا اخل كفننه  يبسننط هللا ان وزعمننت قولننه

 ليتننوب ابللينن  يننده يبسننط وجنن  عننز هللا ان قننا  وسننلم عليننه هللا صننلى هللا

 الشنم  تطلن  حنى اللين  ءمسني ليتنوب ابلنهنار ينده ويبسط النهار مسيء

 تصننندق منننن صنننحته علنننى املتفننن  احلنننديث يف وقولنننه مسنننلم رواه مغرهبنننا منننن

 منا وقولنه بيميننه تقبلهنا الطينب اال هللا يقبن  وال طينب كسنب  منن مترة بعد 
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 كنننف  يف كخردلنننة  اال النننرمحن كنننف  يف السنننب  واالرضنننون السنننب  السنننموات

 أحدكم

 االحاديننث عننن هللا عبنند ابأ سننألت حنبنن  قننا  السنننة كتنناب  يف اخلننال  قننا 

 هللا وأن يننر  هللا وأن النندنيا مسنناء اىل ينننز  وتعنناىل تبننارك هللا أن تننرو  النني

 هبنا ونصدق هبا نؤمن هللا عبد ابو فقا  االحاديث هيه أشبه وما قدمه يض 

  اذا حن  الرسنو  بنه جناء منا ان ونعلنم شنيئا منهنا ننرد وال معىن وال كيف  وال

 وتعنناىل تبننارك هللا يوصننف وال قولننه هللا علننى نننرد وال صننحاح ابسننانيد كانننت

 يف حنبن  وقنا  شنيء كمثلنه  لي  غاية وال حد بال نفسه به وصف مما ابكثر

 أمجن  وقند نفسنه بنه وصنف كما  ذاته يف شيء كمثله  لي  وقا  آخر موض 

 ابلصفة وتعاىل تبارك

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

560 

560 

 

 

 [   238 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 حمنندودة غنا بصنفاته هللا بندفنع شنيء يشنبهه لني  صنفة لنفسنه فحند لنفسنه

 السننمي  وهننو وتعنناىل تبننارك هللا قننا  بننه نفسننه هللا وصننف مبننا اال معلومننة وال

 حنند بنال بصنا مسين  وهنو آخنر موضن  يف حنبن  وقنا  11 الشنور  البصنا

 القنننرآن نتعننند  وال ولنننه مننننه وصنننفاته صنننفته الواصنننفون يبلننن  وال تقننندير وال

 وال ذلننك نتعنند  وال نفسننه وصننف كمننا  ونصننفه قننا  كمننا  فنقننو  واحلننديث

 عننننه نزيننن  وال ومتشننناهبه حمكمنننة كلنننه  ابلقنننرآن ننننؤمن الواصنننفني صنننفة تبلغنننه
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 وخلننوه كننالم  مننن نفسننه بننه وصننف ووصننف شنننعت لشننناعة صننفاته صننفةمن

 يف يننر  وتعنناىل تبننارك هللا أن علننى ينند  كلننه  هننيا عليننه كنفننه  ووضننعه بعبننده

 مبنا إال حند وال صنفة غناب أبمنره هلل والتسنليم بدعة هيا يف والتحديد االخرة

 والشنهادة الغينب عامل علما غفورا متكلما يز  مل بصا مسي  نفسه به وصف

 علننى وهننو تنندف  وال تننرد ال نفسننه هبننا وصننف صننفات فهننيه الغيننوب عننالم

 كيننف  57 االعننراف العننر  علننى اسننتو  مث تعنناىل قننا  كمننا  حنند بننال العننر 

 كن   خنال  وهنو شيء لهكمث  لي  له واالستطاعة وج  عز اليه املشيئة يشاء

 ابننراهيم قننو  تقنندير وال حنند بننال بصننا مسينن  نفسننه وصننف كمننا  وهننو شننيء

 صنفاته بصنا مسي  هللا أن فثبت 42 مرمي يبصر وال اليسم  ما تعبد مل ألبيه

 إال ذلنك كينف  نعلنم وال هللا يضنحك واخلنرب واحلنديث القنرآن نتعد  ال منه
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 هللا تعناىل أحند حينده وال فونالواص يصفه ال القرآن وتثبيت الرسو  بتصدي 

  بصنر قنا  منن قنا  يقولنون منا واملشنبه لنه قلنت واملشبهة اجلهمية تقو  عما

 انتهى كيدي  ويد كبصري

 يعني واملثبتنة واملعتزلنة كاجلهمية  املعطلة اخل مثبت أو معط  بني فالناس قوله

 كاليين  املتناقض والثالث وأتباعهم السلف
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 بننبعض أقننر فمننى الننناظم قننا  وهلننيا بعضننها وينفننون الصننفات بعننض يثبتننون
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 تثبتننوا أن الصننفات بعننض اثبننتم اذا يلننزمكم انننه أي اجلمينن  لننزم مثبننت ذلننك

 منا إبطنا  وسنيأي صنحيح فرق أبيديكم لي  إذ مجيعها فانفوها وإال مجيعها

 أعلم وهللا تعاىل هللا رمحه الناظم كالم  يف به فرقوا

 أي عنهم املقاالت أرابب وحكى اللهفان إغاثة يف الناظم قا  ديصان وقوله

 كانننت  العننامل طينننة أن زعمننوا الديصننانية هلننم يقننا  منننهم قومننا أن الثنويننة عننن

 فتنأذ  زمناان عنندهم الباري هو اليي النور جسم حتاكي وكانت خشنة طينة

 فرتكنب هبنا واخنتلط فيهنا فتوحن  عنه تنحيتها قصد عليه ذلك طا  فلما هبا

 جهنننة منننن كنننان  فمنننا والننننور الظلمنننة علنننى املشنننتم  العنننامل هنننيا بينهمنننا منننن

 وهننؤالء قننا  الظلمننة فمننن الفسنناد جهننة مننن كننان  ومننا النننور فمننن الصننالح

 خيلصنون واهننم بنيلك النيهم حيسننون اهنم ويزعمون وخينقوهنم الناس يغتالون
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 انتهى املظلم اجلسد من النورانية الروح

 ةالفالسف يعي القدماء وقوله

 اوال ... القننرآن ذي لننواء حتنت ... والتشننبيه التجسننيم امينة منن  اوقناتلوا ...

 قننننند فجيمعهنننننا ... االداين وبسنننننائر وكتننننابكم ... بعقنننننولكم تتالعبنننننوا فننننال

 جاحند أو مصندق بنني والنناس ... ببيان وعلوه وكالمه ... بصفاته صرحت

 واننف ... احمكمن ترسا التنزيه من فاصن  ... أاتن شبيه أو ذلك بني او ...

 مث ابلتجسنننيم ... االثبنننات منننيهب لقنننب وكنننياك ... وبينننان بصننننعة اجلميننن 

 االقران على امح 
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 ... الفرسننننان حبملننننة عليننننك محلننننوا ... واحنننند بوصننننف هلننننم مسحننننت فمننننى

 فلنياك ... اللحمنان ممزق العرين وسط ... متلبطا غدا من صرعة فصرعت

 ربقنة خلعننا ولنيا ... القنرآن اىل صنران ان التجسنيم ... ةخماف اجلمي  انكران

 االىل الرسن  قاوموا ملوك ولنا ... االزمان سالف يف أعناقنا ... من االداين

 مننان ... وهننا وقننارون فرعننون آ  يف ... كمننان  الصننفات ابثبننات جننا وا ...

 ... وجنكسخان ومنروذ

 الننيي االو  هننموملك التتننار طاغيننة هننو جنكزخننان ويقننا  جنكسننخان قولننه
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 علنيهم فملكوه الصني ببادية كانوا  امنا ذكر قبله للتتار يكن ومل البالد خرب

 واسننتوىل 599 سنننة ملكننه مبنندأ وكننان لنبننيهم ننني أصننحاب طاعننة واطنناعوه

 وملننا سنننة 17 خراسننان منندن علننى واسننتوىل سنننة 19 ومسرقننند خبننار  علننى

 ووصن  السنند هننر علنى شناه خنوارزم الندين جال  السلطان حرب من رج 

 رمضننان شننهر رابنن  يف ومننات هبننا فمننرض اخلطننا بننالد مننن مكننب مدينننة اىل

 امللنك يلني أن قب  امسه وكان سنة وعشرين مخسا مملكته أايم فكانت 624

 اىل االمنر وفنوض سنتة االوالد منن وخلنف وكفرهم دينهم على ومات مترجي

 منن أركنناي امتنن  منات فلمنا الباقني اخلمسة استشار ما بعد أحدهم اركناي

 أربعنني بعند بنه يزالنوا فلنم مني اكنرب هنو منن وأعمنامي اخواين يف وقا  امللك

 ولقبوه عليهم متلك حى يوما
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 الفتوحنننات وفنننتح جننننوده وبعنننث قيننن  فيمنننا اخلليفنننة ومعنننناه األعظنننم القنننان

 مننن الكننو هننو الننيي القننان وهننو موتكوقننا األمننر بعننده وويل أايمننه وكطالننت

 إىل األمنر يف وبقني قنبالي أايم وطالت قبالي أخوه بعده وويل مقدميه بعض

 و يغنز شناة خنوارزم السنلطان كان  ملا أنه يقا  ابل  خان مبدينة ومات 740

 حنندود عنن اخلنروج وميننعهم وأوالدهنم ذراريهنم ويسني ويقنتلهم التتنار هنؤالء

 مننن فيننه هننم اومنن شنناة خننوارزم مننن يالقننون مننا وشننكوا التتننار احتمنن  بالدهننم
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 يل والتنننزمتم علنننيكم ملكتمنننوين إن خنننان جنكنننز هلنننم فقنننا  والنننبالء الضننني 

 لننه فننالتزموا عنننكم خننوارزم رددت شننرعة لكننم أضننعه الننيي واتبننا  ابلطاعننة

 ال غاهنا أو كانت  بنتا أمرأة أحب من ك   قا  أن هلم وضعه مما وكان بيلك

 يتننناحكوا أن رضنهغ وكننان ملنك بنننت واملنرأة زابال كننان  ولنو التننزوج منن مينن 

 دخلننوا ذلننك تقننرر فلمننا عننددهم ويكثننر نسننلهم ويتضنناعف شننديدة بشننهوة

 إال سننة العشرين جاءت فما سنة عشرين مهادنته وعقدوا شاة خوارزم على

 القنان حنرم إذا أننه قنرره منا مجلنة منن وكنان حيصرون وال حيصون ال أمم وهم

 وهنو رعنف منن أن مهلن وقنرر املمنات أتتيه أن إىل له حي  فال شيئا أحد على

 أيضنا قتن  اليس  حكم ميض مل من ك   أن هلم وقرر كان  من كائنا  قت  أيك 

 لننننه احلسنننند يننننداخلهم أهنننننم لعلمننننه فننننيهم الننننيين الكبننننار يننننيهب أن وأراد
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 ميضني أن احند جيسنر فلنم فرعف مساطه على وهم يوما فرتكهم ويستصغرونه

 فنرتكهم ذلك يف وهابوه رقر  مبا يطالبوه ومل فرتكوه وجربوته ملهابته حكمه فيه

 حكم أمضيتم ما شي  ألي وقا  ومجعهم أايما
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 مل فقننا  ذلننك علننى جنسننر مل فقننالو بينننكم آكنن  وأان رعفننت وقنند يف أليسنن 

 واسنرتاح أكنابرهم فقتن  قنتلكم وجنب وقند أمنره أمضنيتم وال ابليسن  تعلمنوا

 غناب فيهنا أمناكن صنحاريهم يف ألن الشنم  ولند أننه يزعمنون والرتك منهم
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 ذلننك إىل وراحنت فرجهنا اعتقنت أمنه وأن النيكران منن أحند يقربنه ال الغناب

 الشنننم  ألن الشنننم  منننن هنننيا وقالنننت وأتنننتهم مننندة فينننه وغابنننت الغننناب

 كنننان  إننننه ويقنننا  هبنننيا فحملنننت أغتسننن  وأان األايم بعنننض فرجننني يف دخلنننت

 شاكر ابن اتري  يف كيا  أعلم وهللا حدادا

 يقننا  وال السننكيت ابننن قننا  احلمننا مننن األنثننى هنني اهلمننزة فننتحب أاتن قولننه

 بضمتني إتن الكثرة ومج  وأعن  عن  مث  أتن القلة ومج  أاتنة

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 منننهم ... األداين بننيي أصننال يعبننؤوا مل ... األىل كالفالسننفة  األئمننة ولننا ...

 إن قنا  من فيهم ما ... انأو  ك   وعند األوان هيا ... إىل شيعته مث أرسطو

 ... إهلنننا أبن قننالوا وال كننال  ... األكننوان هننيه خننارج العننر  ق ... فننو هللا
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 يقندر ومل موسنى ... على فرعون رد هيا وألج  ... والقرآن ابلوحي متكلم

 انداين وأنه السماء فوق ... متكلم ربنا موسى قا  إذ ... اإلميان على
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 وكنيلك ... بندهان صنانعوا بن  أتباعنه ... وال مننكم يكنن مل سنينا ابن ياوك

 اخلليفننننة قتننن  ... سنننلطان منننن خيننن  مل قننندرة ذا ... غننندا أن ملنننا الطوسننني

 جمسنمة مشنبهة هنم إذ ... البلدان يف والفقهاء القرآن ... وحاملي والقضاة

 التعطينن  أئمننة الفحننو  املالحننة ولنننا ... اليننوانن أكننابر أبنندين دانننو ... ومننا
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 رسننائ  و الشننفا مثنن  ... غنناليتم هبننا تصننانيف ولنننا ... سنننان آ  والتشننبيه

 لقواطننن  ضنننمنت قننند ... عنننندكم هننني الننني االشنننارات وكنننيا ... االخنننوان

 هني ... والفرقان واإلجني  التوراة يف جاء مما ابلضد صرحت قد ... الربهان

 حتاكمنننا إذاو  ... وبيننان قطيعننة حجننة يف ... وفوقهننا النصننو  مثنن  عننندكم

 نصوصنه أبن تسناعدان قند إذ ... القنرآن إىل ال التحناكم يقن  ... إلنيهم فإن

 املعلنم قو  ... وأنتم عليه حكمنا فليلك ... االيقان عن عزلت لفظية ...

 اخلنوران من بقوهلما قالوا ... واالىل درهم وابن جهم ويح اي ... والثاين أوال

 ينفنني ... األركننان مننن قواعننده قصننتن ... بقيننة فيننه التشننبيه مننن بقيننت ...

 هللا إن ويقنو  ... قنرآن وال خنرب على يلوي ... ال التجسيم خمافة الصفات

 جنان ك   سر يعلم وكياك ... ير  أو يسم 
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 إن ويقنو  ... األكنوان هنيه منن كنائن  هنو ... النيي شناء قد هللا إن ويقو 

 يصنر  التسنجيم وبنفينه ... احلند ن إىل ينسنبه والكون ... له مقدور الفع 

 حننيرا ... ذا كنن   حمننا  قلنننا لكننننا ... متفقننان هننيان مننا وهللا ... الننور  يف

 ... واالمكان التشبيه من

 بنن احلسنني علني أبنو وغناه خلكنان ابنن اترين  يف منا على فهو سينا ابن أما

 مث نننوح األمنا أايم خبنار  وسنكن بلن  مننن والنده البخناري سنينا بنن هللا عبند
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 وخننتم ابلننرئي  امللقننب املننيكور علنني أبننو ولنند وهبننا أفشنننة بقربننه إمننرأة تننزوج

 وحنن  الننناتلي هللا عبنند أيب علننى احلكمننة وقننرأ سنننني عشننر ابننن وهننو القننرآن

 إىل خبنار  منن انتقن  مث سنة عشرة مثاين ابن وهو والطب واجملسطي إقليدس

 قننابوس خندم مث ابلنري بوينه ابنن الدولنة جمند خبدمنة اتصن  مث وغاهنا جرجنان

 منرض مث عننده وتقندم أبصنبهان كاكوية  ابن الدولة عالء قصد مث شكما بن

 سننننة هبنننا ومنننات مريضنننا مهننيان إىل ومضنننى احلمينننة وتنننرك والقنننولنج ابلصننر 

 خلكنان ابن قا  سنة ومخسون إحد  وعمره وعشرين ومثان أربعمائة 428

 واتب واغتسن  املنداواة تنرك ي ق ما على العافية من أي  ملا سينا ابن إن مث

 وجعن  مماليكه وأعت  عرفه من على املظامل ورد الفقراء على معه مبا وتصدق

 وقين  رمضان شهر من اجلمعة يوم هبميان مات ختمة أايم ثالثة ك   يف خيتم
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 مائنننة حننننو ولنننه أعلنننم وهللا وسنننبعني ثالمثائنننة سننننة ووالدتنننه السنننجن يف منننات

 وغناه القنانون الطنب ويف واالشنارات كمةاحل يف الشفاء كتاب  منها مصنف

 وهي الروح يف الشهاة لقصيدة ا ومنه شعر وله
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 ... ومتن  تعزز ذات ورقاء ... الرف  احمل  من إليك هبطت

 الطوسني الندين نصنا احلسنن بنن حممند بنن حممند فهنو الطوسني النصا وأما

 األرصنناد يف سننيما ال األوائنن  علننم يف رأسننا كننان  والرصنند الرايضنني صنناحب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

576 

576 

 الرافضني املعتنزيل بندران بنن سنامل املعنني علنى قنرأ الكبنار فاق فإنه واجملسطي

 يشنا فيمنا يطيعه وكان هوالكو عند عالية ومنزلة وافرة حرمة ذا وكان وغاه

 يف واختنني عظيمننا ورصنندا قبننة مراغننة ب وابتننىن تصننريفه يف واألمننوا  عليننه بننه

 بغنداد من هنبت الي الكتب من ومألها األرجاء فسيحة عظيمة خزانة ذلك

 ابلرصند وقنرر جملند ألف أربعمائة على زايدة فيها جتم  حى واجلزيرة والشام

  مسحننا الصننورة حسننن وكننان أوقافننا لننه وجعنن  والعقننالء والفالسننفة املنجمننني

 لإلمننام احملصنن  واختصننر الفضننائ  غزيننر العشننرة حسننن حليمننا جننوادا كرميننا

 يف الندين فخر اإلمام على ورد االشارات وشرح فيه وزاد وهيبه الدين فخر

 سنننة عشننرين يف حررتننه فيننه وقننا  بشننرح هننو ومننا جننرح هننيا وقننا  شننرحه

 أوصنننناف و املنطنننن  يف التجريننند تصننننانيفه ومنننن كثنننناا  الننندين فخننننر وانقنننض
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 مثننرة كتنناب  وشننرح الكننالم علننم يف التلخنني  و العقائنند قواعنند و األشننراف

 رسننالة و االمامننة رسننالة و العلننم مسننألة شننرح و سننطياجمل وكتنناب بطليمننوس

 وغنا القانون كليات  على وحواشي الواجب إثبات يف الكاتي الدين جنم إىل

 بننن النندين كمننا   النصننا أخنني العرضنني املؤينند ابننن النندين مشنن  وقننا  ذلننك

 وكنان وغامهنا املعتنزيل املصنري بندران بنن سنامل الندين ومعنني املوصنلي يون 

 أبيه بعد الئقا منجما
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 علنى واحتنو  األمنوا  يف ينده يدخ  ان غا من هلوالكو الوزارة يعم  وكان

 النصنننا ومولننند بنننه أيمنننره وقنننت يف إال يسنننافر وال يركنننب ال إننننه حنننى عقلنننه

 673 سننة احلجنة ذي يف وتنويف ومخسنمائة وتسنعني سب  سنة 597 بطوس

 مننن ملخصنا انتهننى الكناظم مشنهد يف ودفننن ببغنداد وسننتمائة وسنبعني اثنتنني

 شاكر ابن اتري 

 ابنن علنى النرد يف النبوينة السنة منهاج يف تيمية ابن االسالم شي  ذكر قلت

 واحلن  امللنة نصنر خواجنة األعظنم شنيخنا قنا  قولنه ذكر ملا الرافضي املطهر

 ابنننن ذكننر مننا آخننر إىل روحننه هللا قنندس الطوسنني احلسننن بننن حممنند والنندين

 اجلواب يف الشي  قا ف املطهر

 وجوه من اجلواب
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 تقنندم كمنا  ابلننيات موجنب هللا إن قننا  منن كفننر  قند األمننامي هنيا أن أحندها

 جعلنه النيي وهنيا الكفنر فيلزم خمتارا ال بياته موجبا يكون أن يلزم قوله من

 ويقننو  ابلننيات موجننب هللا أبن يقننو  ممننن هننو بقولننه واحننتج األعظننم شننيخه

 أن قولنه علنى فيلنزم لنه االشنارات شنرح كتناب  يف ذلنك ذكر كما  العامل بقدم

 دينننن يف قولنننه يقبننن  ال والكنننافر كنننافرا  بنننه احنننتج النننيي هنننيا شنننيخه يكنننون

 املسلمني

 املالحننة وزيننر كننان  أنننه والعننام اخلننا  عننند اشننتهر قنند الرجنن  هننيا أن الثنناين

 املسنلمني بنالد إىل املشنركون النرتك قندم ملنا مث ابألمنوات االمساعيلية الباطنية

 املشنركني النرتك مللنك مشناا منجمنا هنيا كنان  اخلالفنة دار بغنداد إىل  واوجا

 أهنن  واسننتبقاء والنندين العلننم أهنن  وقتنن  اخلليفننة بقتنن  عليننه أشننار هوالكننو
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 الوقنننف علننى اسننتوىل وأنننه النندنيا يف ينفعونننه الننيين والتجننارات الصننناعات

 لعلماء هللا شاء ما منه يعطي وكان للمسلمني اليي
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 النيي الرصند بنىن ملنا وأننه وأمثاهلم السحرة النجشية من وشيوخهم املشركني

 أهن  إىل كان  من منه نصيبا الناس أحسن كان  الصابئة طريقة على مراغة ب

 املشنركني الصنابئة مثن  امللن  عنن أبعند كنان  منن نصنيبا وأوفنرهم أقنرب املل 

 ومنن ذلنك وحننو والطنب ابلنجنوم ارتزقنوا وإن املشنركني وسائر املعطلة ومث 
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 حينافظون ال وحمرماتنه االسنالم بواجبنات االسنتهتار أتباعنه وعنن عنه املشهور

 واخلمننر الفننواح  مننن هللا حمننارم عننن واليزعمننون كالصننلوات  الفننرائض علننى

 إضناعة منن عننهم ينيكر رمضنان شنهر يف إهننم حنى املنكرات من ذلك وغا

 هلننم يكنن ومل هبننم اخلنربة أهنن  فنهيعر  مننا اخلمنور وشننرب والفنواح  الصنلوات

 والنصننار  اليهننود ديننن مننن شننر دينننهم الننيين املشننركني منن  إال وظهننور قننوة

 هننؤالء أمننر ضننعف الننرتك مننن وغنناهم املغننو  يف االسننالم قننوي كلمننا  وهلننيا

 األمنا عنند منزلة الناس أنق  من كانوا  وهليا وأهله لإلسالم معادا م لفر 

 إىل غننننازان املغننننو  ملننننك دعننننا الننننيي لشننننهيدا هللا سننننبي  يف اجملاهنننند نننننوروز

 مننن يسنلموا مل النيين املشنركني وقتن  أسننلم إذا ينصنره أن لنه والتنزم اإلسنالم

 ك   سدنتها ومزق األصنام وكسر البدخاانن وهدم وغاهم السحرة النجشية

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

582 

582 

 يف اإلسنننالم ظهنننر وبسنننببه والصنننغار ابجلزينننة والنصنننار  اليهنننود وألنننزم ممنننزق

 وأتباعهم املغو 

 من وأعرف أشهر واملسلمني االسالم يف وأتباعه الطوسي هيا فأمر ملةوابجل

 علننى حينناف  عمننره آخننر يف كننان  إنننه قينن  فقنند هننيا ومنن  ويوصننف يعننرف أن

 قند كنان  فنإن ذلنك وحننو وابلفقنه البغنوي بتفسنا ويشتغ  اخلم  الصلوات

 يقنو  وهللا السنيئات عنن ويعفنو عباده عن التوبة يقب  فاهلل اإلحلاد من اتب

 يغفننر هللا إن هللا رمحننة مننن تقنطننوا ال أنفسننهم علننى أسننرفوا الننيين عبننادي اي

 ذكره ما لكن 53 الزمر الرحيم الغفور هو إنه مجيعا الينوب
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 اتب قد يكن مل التوبة بعد كان  وإن قوله يقب  مل التوبة قب  كان  إن هيا عنه

 قولنننه يقبننن  فنننال التقنننديرين وعلنننى وحنننده االحلننناد منننن بننن  النننرفض ابب منننن

 واالحلناد املشركني للمغو  منجما كان  ملا وأبمثاله به جيتم  كان  أنه واألظهر

 االسالم شي  كالم  انتهى ذاك إذ حاله من معروف

 االمساعيليننة حبصننون كننان  الننيي البصننري سنننان هننو سنننان آ  الننناظم وقننو 

 وأمننا والزكنناة جواحلنن والصننوم الصننالة عنننهم رفعننت قنند يقننو  وكننان ابلشننام

 وقولنه أيضنا تصانيفه من اإلشارات وكيا سينا ابن مصنفات من فهو الشفاء
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 و الظنون كشف  مايف على وهي الصفا إخوان رسائ  هي االخوان رسائ  و

 القرامطنة منيهب أصن  وهني رسنالة ومخسنون إحند  السفاريي عقيدة شرح

 املائنة بعند صننفت وقد تروجيا عنه هللا رضي الصادق جعفر إىل نسبوها ورمبا

 املعنروف البسني نصنر بنن حممند سنليمان أبنو أمالهنا بويه بي دولة يف الثالثة

 والعنريف النهرجوري أمحد وأبو الزجناين هارون بن علي احلسن وأبو ابملقدسي

 طرينن  علننى الرسننائ  هننيه وصنننفوا اجتمعننوا حكمنناء كلهننم  رفاعننة بننن يزينند

 احلديثينة حجنر ابنن فتاو  ويف ةاملطهر  الشريعة مسلك عن اخلارجة الفلسفة

 مؤلفهنا أن الصنواب وإمننا ابطن  وهنو الصادق جعفر إىل كثا  نسبها نصه ما

 االهليننننات مننننن احلكمننننة لعلننننوم جامعننننا كننننان  األندلسنننني قاسننننم بننننن مسننننلمة

 علننم انتهننى وإليننه وغاهننا الكيمينناء وعلننوم والتنجننيم واهلندسننة والطبيعيننات
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 ابننن ذكننره وممننن 353 سنننة يفوتننو  حكما هننا أخنني وعنننه ابألننندل  احلكمننة

 انتهى وشرعية وفلسفية حكمية أشياء فيه وكتابه بشكوا 

 

 

 [   249 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 أن يظنون الناس من طائفة إن حى املنهاج يف تيمية ابن اإلسالم شي  وقا 

 املعلنوم الكنيب منن وهنيا الصنادق جعفنر عنن مأخوذة الصفا إخوان رسائ 

 بعند وضنعت الرسنائ  وهنيه ومائنة وأربعنني مثنان 148 سننة تنويف جعفرا فإن

 بننوا اليين الباطنية االمساعلية دولة ظهرت ملا وضعت سنة مائي بنحو ذلك
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 هنيه صننفت األوقنات تلنك ويف وثالمثائنة ومخسنني بضن  سنة املعزية القاهرة

 الكفنننر وابطننننه النننرفض ظننناهره النننيي املنننيهب هنننيا ظهنننور بسنننبب الرسنننائ 

 أمننرهم وابطننن لظاهرهننا خمالفننا ابطنننا هلننا وأن الشننريعة اتبننا  فننأظهروا احملننض

 منن طائفنة وضنعها الرسنائ  هنيه وضنعت األمنر هيا وعلى الفالسفة ميهب

 أرض منن النصنار  علينه استوىل ما أثنائها يف ذكروا وقد معروفون املتفلسفة

 أوائنن  يف النبويننة اهلجننرة مننن 300 سنننة ثالمثائننة بعنند ذلننك أو  وكننان الشننام

 الناظم قا  كالمه  اانتهى رابعةال املائة

 األو  املعلنم ... والثناين أوال املعلنم قنو  ... وأننتم علينه حكمننا فلياك ...

 بننن حممنند نصننر أبننو وهننو الفننارايب نصننر ابننو هننو الثنناين واملعلننم أرسننطاطالي 

 واحلكمننة املنطنن  يف املشننهورة املصنننفات صنناحب الرتكنني طرخننان بننن حممنند
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 تسننن  339 سننننة منننات هللا أضنننله فيهنننا د اهلننن ابتغنننى منننن الننني واملوسنننيقى

 سنة 80 من حنو ولد وثالمثائة وثالثني

 قوله

 ... اخلوران من بقوهلما قالوا ... واالىل درهم وابن جهم ويح اي ...

 اجلهنم إن أي التنناقض درهنم بن واجلعد جهم والزام التهكم سبي  على هيا

 ينفنني ذلننك ومنن  هلل والعلننم املشننيئة ويثبننت ويعلننم ويننر  يسننم  هللا إن يقننو 

 أي اخلنور منن وهيا الصفات هيه أثبت إذا له الزم فالتجسيم أي التجسيم

 الضعف
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 [   250 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 يسننتحقها ال هلكننة يف وقنن  ملننن تقننا  وتوجنن  تننرحم كلمننة  ويننح ويننح اي قولننه

 ونصنبه االبتنداء علنى ورفعنه رمحنة كلمنة  لنه ووحينا لزيند ويح القاموس يف قا 

 وي وأصنله مبعنناه زيند ووحينا أيضنا بنصنبهما وايوحينه ريند وويح فع  ابضمار

 انتهى مرة وبالم مرة حباء فوصلت

 درجنات ثنال  علنى اجلهمينة وكنيلك التسنعينية كتابنه  يف االسنالم شي  قا 

 أمسائننه مننن بشننيء مسننوه وان وصننفاته هللا أمسنناء ينفننون الننيين الغاليننة فشننرها

 قننادر وال عننامل وال حبنني لنني  عننندهم قننةاحلقي يف فهننو جمنناز هننو قننالوا احلسننىن
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  قننوهلم حقيقننة العلمنناء وصننف وكننيا يننتكلم وال يكلننم وال بصننا وال مسينن  وال

 فعنند قنا  واجلهمينة الزاندقة على الرد يف خرجه فيما امحد االمام ذكره كما

 مبنا الشننعة أنفسنهم عن يدفعون لكنهم شيئا يثبتون ال أهنم للناس تبني ذلك

 اخللن  هنيا يندبر منن نعبند قالوا تعبدون فمن هلم قي  فإذا ةالعالني يف يقرون

 نعنم قنالوا بصنفة يعنرف ال جمهنو  هنو اخللن  هنيا أمنر يدبر اليي فهيا فقلنا

 انفسننكم عننن تنندفعون امنننا شننيئا تثبتننون ال انكننم املسننلمون عننرف قنند قلنننا

 مل قنالوا موسنى كلنم  النيي هنو يندبر النيي هنيا هلنم فقلننا تظهرون مبا الشنعة

 منفيننة هللا عننن واجلننوارح جبارحننة إال يكننون ال الكننالم الن يننتكلم وال لميننتك

 امنا أهنم يعلم وال هلل تعظيما الناس أشد من أهنم يظن قوهلم اجلاه  مس  واذا

 يف يف االشننننعري احلسننننن ابننننو وقننننا  قننننا  وكفننننر ضننننال  اىل قننننوهلم يقننننودهم
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 حنننناةو  العمننننني وعمننننى املخطئننننني خطننننأ بصننننران الننننيي هلل احلمنننند املقنننناالت

 وتقدسنت ثننا ه جن  هللا ان وقنالوا العاملني رب صفات نفوا اليين املتحاين

 له حياة وال له قدرة وال له علم وال له صفات ال أمسا ه

 

 

 [   251 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 لنه كنربايء  وال لنه عظمنة وال لنه جنال  وال لنه والعنزة لنه بصنر وال له مس  وال

 قنو  وهيا قا  نفسه هبا وصف الي عاىلت هللا صفات سائر يف قالوا وكيلك

 يننز  مل صننانعا للعننامل أن يزعمننون الننيين املتفلسننفة مننن إخننواهنم عننن أخننيوه
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 أبن عنننه وعننربوا قنندير وال بصننا وال مسينن  وال حنني وال قننادر وال بعننامل لنني 

 وصننفنا الننيين هننؤالء أن غننا ذلننك علننى يزينندوا ومل يننز  مل عننني نقننو  قننالوا

 كانننت  مننا ذلننك مننن يظهننروا أن يسننتطيعوا مل الصننفات يف املعتزلننة مننن قننوهلم

 وحينناة وقنندرة علننم للبنناري يكننون أن فنفننوا معننناه فننأظهروا تظهننره الفالسننفة

 ذلنننك منننن تظهنننره الفالسنننفة كاننننت  منننا الظهنننروا اخلنننوف ولنننوال وبصنننر ومسننن 

 بنيلك أفصنح وقند قنا  ذلنك أظهنار من مينعهم اخلوف أن غا به وأفصحوا

 قننادر عننامل البنناري أن فننزعم قننوهلم ينتحنن  كننان  االايدي ابننن ب يعننرف رجنن 

 النفناة الغالينة قنو  هنو النيي القنو  وهنيا احلقيقنة يف ال اجملاز يف بصا مسي 

 الصنائبة إخنواهنم منن سنبقهم ومنن الباطنينة القرامطنة قنو  هو حقيقة لالمساء

 الفالسفة
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 هللا اءأبمسن يقنرون اليين وحنوهم املعتزلة جتهم هو التجهم من الثانية والدرجة

  احلسنىن هللا أبمسناء يقنرون ال أيضنا وهم صفاته ينفون لكن اجلملة يف احلسىن

 اجلهميننة هننم وهننؤالء اجملنناز علننى منهننا كثنناا  جيعلننون بنن  احلقيقننة علننى كلهننا

 املشهورون

 نو  فيهم لكن للجهمية املخالفون املثبتون الصفاتية فهم الثالثة الدرجة وأما

 طائفننة يننردون لكننن اجلملنة يف وصننفاته هللا ءأبمسننا يقنرون كالننيين  الننتجهم منن

 وقند تعناىل هللا رمحنه ذكنره منا آخر إىل اخلربية وغا اخلربية وصفاته أمسائه من

 هو واجلهم آخر موض  يف االسالم شي  ذكره ما تقدم
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 [   252 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 احلسىن ولالمساء ب  للصفات نفيا الناس اعظم

 شنيئا هللا يسمي ال انه عنه ذكروا حى القرامطة الباطنية قو  جن  من قوله

 مننن بزعمننه ذلننك الن املخلننوق هبننا يسننمى النني االمسنناء مننن ذلننك غننا وال

 اال يسننميه ال أنننه عنننه وحكنني الباطنيننة القرامطننة قننو  وهننيا املمتننن  التشننبيه

 اجملننربة رأس هننو كننان  إذ فاعنن  وال بقننادر لنني  عنننده العبنند الن فنناعال قننادرا

 تعاىل هللا رمحه كالمه  انتهى

 الناظم قا 
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 فص 

 القران وعسكر االميان ركب قدوم يف

 مننن ... االمينان مطلن  منن جئنتكم قند ... امسعنوا أال قنا  مث فرين  وأتنى ...

 يف سنننافرت ... والتبيننان والربهننان ابحلنن  ... أمحننند مهنناجر مننن طيبننة آرض

 جن  محنالنر  فطنرة من  ... القرآن وحمكم عليه ... اهلادي فدلي االله طلب

 وفطننرة الصننريح الننوحي فتوافنن  ... ببيننان فنناعتلى عقلنني وصننريح ... جاللننه

 متفنننرد ... جاللنننه جننن  هللا أبن شنننهدوا ... امينننان يف واملعقنننو  ... النننرمحن

 االعلننننى وجهننننه ... اال معبننننود ال احلنننن  االلننننه وهننننو ... والسننننلطان ابمللنننك

 احلضنيض حنى عرشنه منن ... فباطن  سواه معبود ك   ب  ... الشان العظيم

 الداين
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 [   253 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 فلننك وعليهمننا ... قطبننان مهننا عابننده ذ  منن  ... حبننه غايننة الننرمحن وعبنادة

 رسننوله أمنر ابالمنر ومنداره ... القطبنان قامننت حنى دار منا ... دائنر العبنادة

 ... ابالخننننننال  هللا ديننننننن فقيننننننام ... والشننننننيطان والنننننننف  ابهلننننننو  ال ...

 النيي اال ... وانره االلنه غضنب منن يننج مل ... أصنالن هلن إهنما واالحسان

 ... االصالن به قامت

 اال وانره االله غضب من ينج مل أي للفاع  مبي اجليم وضم الياء بفتح ينج
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 واالحسان االخال  به قام اليي

 ال وهللا ... الوصننفان أولننه ابتنندا  ذو أو ... آبهلننه فمشننرك بعنند والننناس ...

 ... االميان م  أبحسنه لكن ... فعلنا بكثرة يرضى

 عمنال أحسنن أيكنم ليبلنوكم تعناىل قولنه يف عيناض بن الفضي  قو  اىل يشا

 ان فقنا  وأصنوبه أخلصنه منا علني أاب اي قنالوا وأصنوبه أخلصه قا  2 امللك

 يكنننن ومل صنننوااب كنننان  واذا يقبننن  مل صنننوااب يكنننن ومل خالصنننا كنننان  اذا العمننن 

 والصننواب هلل يكننون أن واخلنال  صننوااب خالصنا يكننون حنى يقبنن  مل خالصنا

 السنة على يكون أن

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 ... االحسننننان عننننن عمننننوا واجلنننناهلون ... إحسننننانه مننننرادهم فالعننننارفون ...
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 العلي وهو ... صفتان مها بصر وذو مس  ... ذو هللا أبن شهدوا قد وكياك

 مثان ست فوق عر  فوق من ... خلقه ويسم  ير 

 

 

 [   254 صفحة - 1 زءج]  

 

 

 ... االجفننان تقلننب كننياك  ويننر  ... النندجى غسنن  يف النمنن  دبيننب فننا 

 وهنننو ... الصنننواتن تتشنننابه ال ولدينننه ... بسنننمعه العبننناد أصنننوات وضنننجيج

 يف يسنتوي بن  ... لسان نط  غا من نفسه يف ... عبده يوسوس مبا العليم

 مبننا العلننيم وهننو ... واالعننالن االسننرار وذو القاصنني ... منن  الننداين علمننه
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  لنو يكنن مل شنيء وبكن  ... اآلن ذا يف واملعلنوم كنان  قند ... وما غدا يكون

 ... فهننو شننيء فكنن  القنندير وهننو األعيننان لننيي موجننودا يكننون كيننف  كننان

 خنننال  هنننو ... أبننننه تننند  قدرتنننه وعمنننوم ... عصنننيان بنننال طوعنننا لنننه مقننندور

 يتنننناقض وال حقنننا ... هلنننم وأفعنننا  حقنننا خلقنننه هننني ... للحينننوان االفعنننا 

 عيننان هلم انفتحت ما أقدار ... اب  والتكييب اجلرب أه  لكن ... االمران

 فحقيقنة ... العيننان وغنارت البصنا نظر ... فا م اذ أعور بعيي نظروا ...

 ابننن واستحسننن ... الننرمحن قنندرة هنو شننأنه يف ... الننور  حننار الننيي القندر

 شننفا االمننام قننا  ... ابينالننر  الرضننى عننن حكنناه ملننا ... أمحنند مننن ذا عقينن 

 ... بيان ذات وهي اختصار ذات ... بلفظه القلوب

 كتابنه  هبنا نطن  الني تعناىل هللا صنفات اثبنات اىل االبيات هبيه هللا رمحه أشار

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

599 

599 

 اثبنننات وأئمتهنننا االمنننة سنننلف ومنننيهب وسنننلم علينننه هللا صنننلى رسنننوله وسننننة

 هللا صفات

 

 

 [   255 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 وتنزيهنا متثين  بنال اثبناات وحسننها السننة وصنحيح الكتناب اهبن ورد الني تعاىل

 بننن نعننيم قننا  كمننا  واالمننر واالشنناعرة واملعتزلننة للجهميننة خالفننا تعطينن  بننال

 مننا جحنند ومننن كفننر  فقنند خبلقننه هللا شننبه مننن البخنناري شنني  اخلزاعنني محنناد

 بننه وصننفه او نفسننه بننه هللا وصننف مننا ولنني  كفننر  فقنند نفسننه بننه هللا وصننف
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 وكربايئنه وعظمتنه هللا جبنال  يلين  منا على اثبات هو ب  انتهى تشبيها رسوله

 البصا السمي  وهو شيء كمثله  لي 

 عننن هللا خننرب حنننو وذلننك اخل يكننون كيننف  كننان  لننو يكننن مل شننيء وبكنن  قولننه

 هللا علننم لنو وأننه 28 االنعنام عننه هننوا منا اىل لعنادو ردوا لنو اهننم الننار أهن 

 لفسنندات هللا اال آهلننة فيهمننا كننان  لننو نننهوأ 23 االنفننا  المسعهننم خنناا فننيهم

 العننر  ذي اىل البتغننوا إذا يقولننون كمننا  آهلننة معننه كننان  لننو وأنننه 22 االنبينناء

 وأنه 47 التوبة خباال إال زادوكم ما فيكم خرجوا لو وأنه 42 االسراء سبيال

 وحنننو 21 النننور أبنندا أحنند مننن منننكم زكننى مننا ورمحتننه علننيكم هللا فضنن  لننوال

 تعنناىل هللا كننالم  يف والصننوت احلننرف اثبننات اىل االشننارة تقنندمت وقنند ذلننك

 العباد أفعا  خل  يف الكالم تقدم وكيلك
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 قننو  فنقننو  اشننارة ذلننك اىل نشننا ولكننن طوينن  فهننو القنندر يف الكننالم وأمننا

 اليين اجلربية ان أي اخل ابالقدار والتكييب اجلرب أه  لكن هللا رمحه الناظم

 الطاعنات منن أفعناهلم علنى جمبنورين لعبنادا جعلنوا حنى القدر إثبات يف غلوا

 حركنة ومبنزلنة لألشنجار اهلنواء حترينك مبنزلنة عنندهم العبناد فأفعا  واملعاصي

 هلل خملوقنة غنا العبناد أفعا  جعلوا اليين وهم للقدر النفاة وقابلهم املرتع 

 تعاىل

 ماجة وابن والنسائي والرتميي داود وأبو مسلم رو  وقد
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 اجلهنني معبنند ابلبصننرة القنندر يف تكلننم مننن أو  كننان  قننا  يعمننر بننن حيننى عننن

 لننو فقلنننا معتمننرين او حنناجني احلمنناي الننرمحن عبنند بننن ومحينند اان فانطلقننت

 يقنو  عما فسألناه وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  أصحاب من احدا فلقينا

 أان فاكتنفتنننه سنننجدامل داخنننال عمنننر بنننن هللا عبننند لننننا فوفننن  القننندر يف هنننؤالء

 انننه الننرمحن عبنند ااب فقلننت ايل الكننالم سننيك  صنناحي أن فظننننت وصنناحي

 وأن قندر ال أن يزعمنون العلنم ويتقفنرون القنرآن يقر ون أانس قبلنا ظهر قد

 بنرآء مني وأهننم بنريء مننهم أين فناخربهم أولئنك لقينت إذا فقنا  أنف االمر

 يف فأنفقنه ذهبنا أحند مثن  الحندهم أن لنو عمنر بنن هللا عبد به حيلف واليي

 اخلطناب بنن عمنر حندثي قا  مث ابلقدر يؤمن حى منه هللا قبله ما هللا سبي 
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 اذ وسنلم علينه هللا صلى هللا رسو  عند جلوس حنن بينما قا  عنه هللا رضي

 أثننر علينه ينر  ال الشنعر سنواد شنديد الثيناب بيناض شنديد رجن  عليننا طلن 

 فأسنند وسنلم علينه هللا صنلى النني اىل جلن  حى أحد منا يعرفه وال السفر

 االسنالم عنن أخربين حممد اي وقا  فخييه على كفيه  ووض  ركبتيه اىل ركبتيه

 وأن هللا اال النه ال أن تشهد أن االسالم وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  قا 

 أن البينت وحتنج رمضنان وتصنوم الزكاة وتؤي الصالة وتقيم هللا رسو  حممدا

 فننأخربين قننا  ويصنندقه يسننأله لننه فعجبنننا صنندقت قننا  سننبيال اليننه اسننتطعت

 وتننؤمن اآلخننر واليننوم ورسننله وكتبننه ومالئكتننه ابهلل تننؤمن أن قننا  االميننان عننن

  هللا تعبند أن قنا  االحسان عن فأخربين قا  صدقت قا  وشره خاه ابلقدر

 مننا قننا  السنناعة عننن فننأخربين قننا  يننراك فانننه تننراه تكننن مل فننإن تننراه كأنننك
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 االمنة تلند أن قنا  أمارا نا عنن فأخربين قا  السائ  من أبعلم عنها و املسؤ 

 قنننا  البنينننان يف بتطنناولون الشننناء رعنناء العالنننة العنننراة احلفنناة تنننر  وأن ربتهننا

 من أتدري عمر اي قا  مث مليا مسلم رواية ويف ثال  فلبثت فانطل 
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 دينكم أمر يعلمكم أاتكم جربي  فإنه قا  اعلم ورسوله هللا قلت السائ 

 قنا  أيب حندثي عبنادة بن الوليد بن عبادة عن داود وأبو أمحد االمام ورو 

 أوصنني أبتنناه اي فقلننت املننوت فيننه أختاينن  مننريض وهننو عبننادة علننى دخلننت
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 تبلن  ولنن االمينان طعنم جتند لنن أننك بني اي فقنا  أجلسوين فقا  يل واجتهد

 منا أعلنم كينف  أبتناه اي قلنت وشنره خناه ابلقدر منتؤ  حى ابهلل العلم حقيقة

 مل أصنابك ومنا ليصنيبك يكن مل أخطأك ما أن تعلم أن قا  وشره القدر خا

 أو  إن يقننو  وسنلم علينه هللا صننلى هللا رسنو  مسعنت بنني اي ليخطئنك يكنن

 يوم اىل كائن  هو مبا الساعة تلك يف فجر  اكتب له فقا  القلم هللا خل  ما

 وقنا  الرتمنيي ورواه الننار دخلنت ذلنك علنى ولسنت مت إن بي اي القيامة

 تعنناىل هللا علننم مشننو  بيننان وحنننوه احلننديث هننيا ويف غريننب صننحيح حسننن

 الننيي هللا تعنناىل هللا قننا  كمننا  واآلخننرة النندنيا يف يكننون ومننا كننان  مبننا واحاطتنه

  على هللا أن لتعلموا بينهن االمر يتنز  مثلهن االرض ومن مسوات سب  خل 

 12 الطالق علما شيء بك  أحا  4 قد هللا وأن قدير شيء ك 
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 النرمحن قندرة القندر قنا  القندر عنن سنئ  ملنا هللا رمحنه أمحند االمام قا  وقد

 عنن مينن  ال أننه واملعىن الناظم ذكره كما  أمحد من هيا عقي  ابن واستحسن

 عنن فضنلوا 2 تعناىل هللا قندرة كمنا   جحندوا قند القدر ونفاة شيء هللا قدرة

 السبي  واءس

  جحندوه وأن خصنموا بنه أقنروا فنان ابلعلنم انظروهم السلف بعض قا  وقد

 كفروا

 هللا عبد وامسه الديلمي ابن عن داود ايب سنن و املسند ويف
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 غننا وهننو لعننيهبم أرضننه وأهنن  مسواتننه اهنن  عننيب هللا أن لننو قننا  فنناوز ابننن

 احند مثن  انفقت ولو اعماهلم من هلم خاا تهرمح لكانت رمحهم ولو هلم ظامل

 يكنننن مل أصنننابك منننا أن وتعلنننم ابلقننندر تنننؤمن حنننى مننننك هللا قبلنننه منننا ذهبنننا

 مننن لكنننت هننيا غنا علننى مننت ولننو ليصنيبك يكننن مل أخطننأك ومننا ليخطئنك

 حييفنة أتينت مث ذلنك مثن  فقنا  مسنعود بنن هللا عبند فأتينت قا  النار أه 

 الننني عننن فحنندثي قننا   بننت بننن زينند تأتينن مث ذلننك مثنن  فقننا  اليمننان بننن

 كثننا  ابننن العمنناد وقننا  ماجننة ابننن وأخرجننه ذلننك مثنن  وسننلم عليننه هللا صننلى

 بنن علني عنن رجن  عن خرا  بن ربعي عن منصور عن سفيان عن هللا رمحه

 ينؤمن ال وسنلم علينه هللا صنلى هللا رسنو  قنا  قنا  عننه هللا رضي طالب أيب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

608 

608 

 ابحلنن  بعثنني هللا رسننو  وأين هللا إال إلننه ال أن يشننهد أبربنن  يننؤمن حننى عبنند

 عنن الرتمنيي رواه وكنيا وشنره خناه ابلقدر ويؤمن املوت بعد ابلبعث ويؤمن

 داود أيب حنننديث منننن ورواه بنننه منصنننور عنننن شنننعبة عنننن مشيننن  بنننن النضنننر

 فيكره علي عن ربعي عن شعبة عن الطيالسي

 هناىنء أيب عن وغاه وهب بن هللا عبد رواية من مسلم صحيح يف ثبت وقد

 رسنو  قنا  قنا  عمنرو بنن هللا عبند عنن احلبلي الرمحن عبد أيب عن اخلوالين

 السنموات خيلن  أن قبن  اخللن  مقادير كتب  هللا إن وسلم عليه هللا صلى هللا

 رواه املننناء علنننى عرشنننه وكنننان وهنننب ابنننن زاد سننننة النننف خبمسنننني واالرض

 غريب حسن حديث وقا  الرتميي

 االمينان عندم علنى الشنديد الوعيند فيهنا معناهنا يف ومنا االحادينث هنيه وك 
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 ختليند منيهبهم ومنن وغناهم املعتزلنة من القدر نفاة على احلجة وهي ابلقدر

 الكبائر أكرب من اعتقدوه اليي وهيا النار يف املعاصي أه 
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 بننه اترتتننو  مبننا علننيهم احلجننة إقامننة اعتننربان إذا احلقيقننة ويف املعاصنني وأعظننم

 ابخللنود انفسنهم على حكموا فقد القدر اثبات من والسنة الكتاب نصو 

 تنواترت منا خالفوا وقد هيا ميهبهم على هلم الزم وهيا يتوبوا مل إن النار يف

 مننن الكبننائر أهنن  ختلينند وعنندم القنندر إثبننات مننن والسنننة الكتنناب أدلننة بننه
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 اعلم وهللا النار يف املوحدين

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 ... سنننلطان منننن علينننه للممنننات منننا ... ذا فألجننن  هلنننا كمنننا  احليننناة ولنننه ...

 وكنننياك ... غشنننيان منننن لدينننه للمننننام منننا ... أوصنننافه منننن القينننوم وكنننيلك

 فمصنننحح ... الوصنننفان ومننندارها لنننه ثبتنننت ... مجيعهنننا الكمنننا  أوصننناف

 جناء ذا والجن  ... الوصنفان ذاننك حقنا أمساء ... وا  واالفعا  االوصاف

 اشتمال االعظم االله اسم ... عمران وذي الكرسي آية يف ... أبنه ديثاحل

 ... يند االمسنني اىل مرجعهنا فالكن  ... مقنرتانن والقينوم احلني ... اسنم على

 ... الشان هبيا بصر ذو ذاك ري

 احلنني ومهننا الوصننفان ذانننك خقننا واالمسنناء واالفعننا  االوصنناف ومصننحح أي
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 القيوم

 امسنا مهنا القيوم احلي أبن احلديث جاء أي اخل يثاحلد جاء ذا والج  وقوله

 الرتميي وحسنه ماجة وابن والرتميي داود ابو رواه ما اىل يشا االعظم هللا

 هللا رضي يزيد بنت أمساء حديث من وصححه
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 اآليتننني هنناتن يف االعظننم هللا اسننم قننا  وسننلم عليننه هللا صننلى الننني أن عنهنا

 آ  سنورة وفاحتنة 163 البقنرة النرحيم الرمحن هو اال اله ال واحد اله كمواهل
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 القيوم احلي هو إال إله ال هللا آمل عمران

 قا  عنه هللا رضي مالك بن أن  حديث من ماجة وابن أمحد االمام واخرج

 وهنو يصنلي وهنو الصامت بن زيد عيا  أبيب وسلم عليه هللا صلى الني مر

 اي منننان اي حنننان اي أنننت اال الننه ال احلمنند لننك أبن لكاسننأ اين اللهننم يقننو 

 هللا صننلى هللا رسننو  فقننا  واالكننرام اجلننال  ذا اي واالرض السننموات بنندي 

 به سئ  واذا أجاب به دعي إذا اليي االعظم ابمسه هللا دعا لقد وسلم عليه

 هنؤالء وزاد واحلناكم صنحيحه يف حبنان وابنن والنسنائي داود أبنو رواه أعطى

 يف احلاكم وزاد مسلم شر  على صحيح احلاكم وقا  قيوم اي حي اي عةاالرب

 النار من بك وأعوذ اجلنة أسألك له رواية

 بعنننض عنننن املوصنننلي يعلنننى أيب مسنننند ويف قنننا  للنننناظم االفهنننام جنننالء ويف
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 يف مكتنننواب منامنننه يف فننرأ  االعظنننم هللا اسننم يعنننرف أن طلننب أننننه الصننحابة

 انتهى واالكرام اجلال  ايذا واالرض السموات بدي  اي ابلنجوم السماء

 ولنه ... االحسنان ذو وهنو احملبنة ولنه ... والرضنى والكراهة االرادة وله ...

 منن وكمنا  ... ابالنسنان والتمثين  التشنبيه ... عنن العناري املطلن  الكمنا 

 أعطنى قد أيكون ... شان أعظم وهو وأقدم أوىل ... بنفسه الكما  أعطى

 مسيعنننا إنسنننان أيكننون ... إمكنننان ذو أذاك الكمننا  ذاك ... ومالنننه الكمننا 

 وبيان مبشيئة متكلما ... مبصرا
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 أعطنناه قنند وهللا ... واالعيننان ابلكلنني والعلننم ... وإرادة وقنندرة احلينناة ولننه

 مث العبنند نننوم خبننالف ... البهتننان مننن فاعجننب وصننفه ... هننيا ولنني  ذاك

 منح العبد كون  ملزومات تلك إذ ... االبدان حاجةو  منه واالك  ... مجاعة

 ولنوازم ... نعنم جسندا كوننه  لنوازم وكنيا ... النقصنان لنوازم وتلنك اتجا ...

 أعضناء وعنن عنهنا ... جاللنه جن  النرمحن يتقندس ... واالمكنان االحندا 

 ... جثمان ذي

 فيننه يسننتد  أن جيننوز ال االهلنني العلننم أن اعلننم اخل املطلنن  الكمننا  ولننه قولننه

 فنإن أفنراده تستوي مشو  بقياس وال والفر  االص  فيه يستوي متثي  بقياس

 هنو يندخ  أن جينوز وال بغاه ميث  أن جيوز فال شيء كمثله  لي  سبحانه هللا
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 املتفلسنفة منن طوائنف سنلك ملنا وهلنيا أفرادهنا تسنتوي كلينة  قضنية يف وغاه

 بنن  اليقننني اىل هبننا يصننلوا مل االهليننة املطالننب يف االقيسننة هننيه مثنن  واملتكلمننة

 منن يروننه ملنا واالضنطراب احلاة التناهي بعد عليهم وغلب ادلتهم تناقضت

 تكافئها او أدلتهم فساد

 قننا  كمننا  مشننوال او متثننيال كننان  سننواء االوىل قينناس ذلننك يف يسننتعم  ولكننن

 للمكنن ثبنت كمنا   كن   أن يعلنم أن مثن  60 النح  االعلى املث  وهلل تعاىل

 غا للموجود كماال  كان  ما وهو الوجوه من بوجه فيه نق  ال للمحد  او

 مننن بوجننه فيننه نقنن  ال كمننا   وكنن  بننه أوىل القنندمي فالواجننب للعنندم مسننتلزم

 خالقنه منن اسنتفاده فامنا املدبر املعلو  املربوب للمخلوق نوعه ثبت الوجوه

 نفسه يف وعيب نق  ك   وأن منه به أح  فهو ومدبره وربه
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 أنننوا  منن مننا شنيء عننن نفينه وجننب اذا الكمنا  هننيا سنلب تضننمن منا وهنو

 وتعنناىل تبننارك الننرب عننن نفيننه جيننب فانننه واحملنند ت واملمكنننات املخلوقننات

 العدمية االمور وأما موجود ك   من الوجودية ابالمور أح  وأنه االوىل بطري 

 انكننن  الننني هننني الطنننرق هنننيه ومثننن  ذلنننك وحننننو أحننن  هبنننا احملننند  فننناملمكن

 االمنام حنوهنا اسنتعم  كمنا  املطالنب هنيه مثن  يف واالئمنة السلف يستعملها

 تقريننر يف القننرآن جنناء ذلننك ومبثنن  االسننالم أئمننة مننن وبعننده قبلننه ومننن أمحنند
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 االسنالم شني  أفناده ذلنك وحننو واملعناد والصنفات التوحيند يف الدين أصو 

 والنق  العق  كتاب  يف

 وعندال صندقا ... ابآلذان املسنمو  منهوكال ... متكلمنا يز  مل ريب وهللا ...

 ... نقصان بال واخبارا طلبا ... كلماته  أحكمت

 أهنن  مجهننور ذهننب وقنند الكننالم صننفة إثبننات يف تعنناىل هللا رمحننه الننناظم شننر 

  بصنوت ينتكلم وأنه شاء إذا متكلما يز  مل تعاىل هللا أن اىل وأئمتهم احلديث

 تكلنم هللا كنالم  وهنو االهلينة الكتنب من وغاه والقرآن اآل ر به جاءت كما

 بعد متكلما صار إنه يقولون وال خملوق وال ببائن لي  وقدرته مبشيئته به هللا

 زا  مننا بنن  حنناد  هننو هننو حيننث مننن هللا كننالم  إن وال متكلمننا يكننن مل أن

  ينفند ال فكالمنه وقدرتنه مبشيئته وانداه موسى كلم  كان  وإن شاء إذا متكلما
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 أن قبنن  البحنر لنفند ريب لكلمننات مندادا البحنر كننان  لنو قن  تعنناىل قنا  كمنا

 النبوية النصو  به جائت مبا ويقولون اآلية 109 الكهف ريب كلمات  تنفد

 سننبحانه هللا عننن ينفننون فننال الصننرحية الزكيننة العقننو  عليننه ودلننت الصننحيحة

 وال تسننم  وال تننتكلم ال النني كاجلمننادات  وجيعلونننه الكمننا  صننفات وتعنناىل

 متلننك وال قننوال الننيهم ترجنن  وال سننبيال  ننديهم وال هاعابنندي تكلننم فننال تبصننر

 ومن نفعا وال ضرا هلم
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 فتكننون الغننا ذلننك هننو بننه املتصننف كننان  بغنناه اال يقننوم ال هللا كننالم  جعنن 

 السننلف نكننا اشننتد وهلننيا 14 طننه هللا اان اننني ملوسننى القائلننة هنني الشننجرة

 النازعنات االعلنى ربكنم أان فرعنون قنو  ظان هيا وقالوا ذلك قا  من على

 القنو  هنيا وأهن  هللا بغنا قنائم كنالم  وهنيا هللا بغنا قنائم كالم  هيا أي 24

 االز  يف الكما  صفات مسلوب كان  الرب إن يقولون ال للسف املوافقون

 والننيين كالطفنن   عليننه قنندرة لننه حنند  حننى الكننالم عننن عنناجزا كننان  وإنننه

 الكمننا  صننفات فيسننلبونه لغنناه الكننالم جيعلننون خملننوق القننرآن إن يقولننون

 غنناه وال خملننوق كننالم  علننى ال االز  يف الكننالم علننى يقنندر ال إنننه ويقولننون

 لقوهلم الزم فهو الكالم عن ابلعجز يصرحوا مل وإن وهم

 يسنننمعه كمنننا  يسنننم  تعننناىل هللا كنننالم  إن أي ابآلذان املسنننمو  وكالمنننه قولنننه
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 السالم عليه موسى مس  وكما السالم عليه جربي 

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 أيعاذ ... شيطان ومن عني ومن لد  ... من ابلكلمات عاذ قد ورسوله ...

 عنننناذ بنننن  ... االميننننان معلننننم وهننننو إشننننراك ... ا  مننننن حاشنننناه ابملخلننننوق

 القنرآن وكنيلك ... االكنوان من ليست سبحانه ... صفاته وهي ابلكلمات

 بعضنه ال كلنه  ريب قنو  هنو ... ببينان يقنةحق مننه مسمو  ... ا  كالمه  عني

 اللفننن  ... وقولنننه العننناملني رب تنزيننن  ... خلقنننان مهنننا منننا ومعنننىن لفظنننا ...

 روغان بال واملعىن
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 فالصننوت ... خملوقننات والننرق كمنندادهم  ... وفعلهننم العبنناد أصننوات لكننن

  مننا اذا هننيا ... اناالحسنن ذي العننر  رب كننالم  م ... الكننال ولكننن للقنناري

 الوسنناطة تلننك انتفنت فنناذا ... للقننرآن املخلنوق كقننراءة  ... وسنناطة مث كنان

 ال املسنتم  نفن  املخلوق فهنالك ... عمران من املولود كلم  قد ... مثلما

 ... وحممنننند أمحنننند مقالننننة هننننيي ... ذان فننننإفهم املسننننمو  مننننن شننننيء ...

 لننه خلنن  ... مننهكال  أبن زعمننت إحنندامها ... طائفتننان بعنند مننن وخصننومهم

 ابلنرمحن قنام وشنطر خلن  ... شنطره وقالوا أبوا واآلخرون ... ومعان ألفاظه
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 النيي هنيا ... قنرآانن زعمنوه كمنا  قلنا ... وحكاية عبارة القران زعموا ...

 القنندمي املعننىن واآلخننر ... الفئتننان وبعننده الولينند قننا  ... كمننا  خملننوق نتلننوه

 ... واسنتفهامه النهي عني واالمر ... الداين من يسم  مل ابلنف  ... فقائم

 وعنني جين  ... وان تنوارة وعنني الزبنور وهو ... وحدان وذو اخبار عني هو

 يف التبعنننيض اليقبننن  ... نفسنننه يف واحننند شنننيء الكننن  ... والفرقنننان النننيكر

 ... عننرباين وال والعننريب حننرف ... وال بعننض وال كنن   لننه إن مننا ... االذهننان

 النصراين االخط  يقا  فيما ... قاله بيت ذاك يف ودليلهم
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 ... لبيننان اهتنندوا ومننا الكننالم معننىن ... يف قبنن  النصننار  غلننط قنند قننوم اي

 ذا وألجن  ... رمحنان خال  كلمة  قي  اذ ... إهلهم املسيح جعلوا ذا والج 

  يقننو  مننن هننيا ونظننا ... متحنندان بعنند قنندميا هننوات ... وال انسننوات جعلننوه

 ... حروفنه وتلك خملوق والشطر ... حد ن ذي غا قدمي معىن ... كالمه

 سننة وطال  عجب ... فانه االتفاق ذا اىل فانظر ... غاان مها لكن انسوته

 معنان مخن  وهنو حمنا  قنو  ... ذا إن وقالت أخر  وتكايست ... الرمحن

 فيكننون ... للبنيننان كناألس  جلميعهننا ... جننام  ومعنىن ذكننرت النني تلنك ...

 به الرسو  جاء اليي إن ... فمتفقان ومها أوصافه ... نظاهم وعند أنواعا

 أنشناه ... حممند فقين  بينهم واخللف ... الداين من يسم  ومل لوق ... مل 
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 املننان عنن أنشناه جربين  ... إمننا وقنالوا أبوا واآلخرون ... القرآن عن تعباا

 ... الشنننان الرفيننن  لنننوحال منننن نقننن  ... إننننه وقالنننت أخنننر  وتكايسنننت ...

 هنننيي ... حننند ن ذا فينننه خلقنننا أنشننناه ... قننند اللنننوح ورب مبننند ه فننناللوح

 احلنن  أهنن  لكننن ... عينننان لننه مننن اي كتننبهم  يف ... تننر  فننانظر هلننم مقنناالت

 الرمحن عن بلغة جربي  ... إمنا قالوا
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 ... لربهاناب املصدوق للصادق ... ربه من له مسسوعا ألقاه
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  أن علنى وغناه أمحند االمنام احنتج أقو  اخل ابلكلمات عاذ قد ورسوله قوله

 يف هللا بكلمنات اسنتعاذ وسنلم عليه هللا صلى الني أبن خملوق غا هللا كالم

 ابنن عنن البخناري صنحيح ففني التامنة هللا بكلمنات أعنوذ فقنا  حديث غا

 أعينيكما واحلسنني حلسننا يعنوذ وسنلم علينه هللا صنلى النني كنان  قنا  عباس

 حكنيم بننت خولنة عنن مسلم صحيح ويف احلديث وذكر التامة هللا بكلمات

 أعننوذ قننا  منننزال نننز  إذا أحنندكم أن لنو قننا  وسننلم عليننه هللا صننلى النني ان

 صنحيح ويف ذلنك منزلنه منن يرحن  حنى شني  يضره مل التامات هللا بكلمات

 مننن قنا  وسنلم علينه هللا صنلى النني أن عننه هللا رضني هرينرة أيب عنن مسنلم

 احلنديث وذكنر خلن  منا شنر منن التامنات هللا بكلمات أعوذ ميسي حني قا 

 ابلسنماء أعينيك يقنا  أن جينوز وال وغناه أمحند قنا  أخر أحاديث يف وذلك
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 خلن  مما بشي  أو ابالرض أو ابلعر  أو ابملالئكة أو ابألنبياء أو ابجلبا  أو

 خملنوق يسنتعيي أن يصنح وال البيهقني قنا  اتنهبكلم أو ابهلل إال يتعوذ وال هللا

 مث خملوقنة غنا وذاتنه ذاتنه صنفات منن بصنفة اسنتعاذ أننه علنى فند  مبخلوق

 غنا القنرآن أن علنى بنيلك يسنتد  كنان  أننه حنب  بن أمحد عن وبلغي قا 

 خملوق

 حممنند أيب قننو  إىل إشننارة هننيا إخل بعضننه ال كلننه  ريب قننو  هننو الننناظم وقننو 

 األشننعري احلسننن وأيب كالقالنسنني  اتبعننه ومننن كننالب  بننن سننعيد بننن هللا عبنند

 واخلرب به أمر مأمور بك  األمر هو هللا بيات قائم معىن هللا كالم  إن وغاهم

 عنننه عننرب وإن قننرآان كننان  ابلعربيننة عنننه عننرب إن عنننه هللا أخننرب خمننرب كنن   عننن

 اخلنربو  والنهني واألمنر إجننيال كنان  ابلسنراينية عننه عنرب وإن توراة كان  ابلعربية
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 وإمنا إليها الكالم ينقسم له أنواعا ليست

 

 

 [   267 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 وعننم لزينند ابننن أبنننه واحنند الشننخ  يوصننف كمننا  إضننافيه لننه صننفات كلهننا

 هنننيا أن يف للمعتزلنننة موافقنننون القبنننو  هبنننيا والقنننائلون لبكنننر وخنننا  لعمنننرو

 ان الطنننائفتن بننني اخلنننالف وإمنننا خملننوق املصنننحف دفنني بنننني الننيي القننرآن

 القنائم النفسني الكنالم أثبتنت واألشعرية هيا سو  كالما  هلل تثبت مل املعتزلة

 يقولننون ال واألشننعرية هللا كننالم  املخلننوق إن يقولننون املعتزلننة وأن تعنناىل بياتننه
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 وقالنت متقندميهم مجهنور قنو  هنيا جمنازا هللا كنالم  يسنمونه نعنم هللا كالم  إنه

 نقنر ه النيي املننز  الكنالم هنيا ىعلن يقنا  الكالم لف  متأخريهم من طائفة

 اللفظي ابالشرتاك النفسي الكالم وعلى مصاحفنا يف ونكتبه

 الكنالم قيام إبطا  يف ينقصضأصلهم هيا لكن تيمية ابن اإلسالم شي  قا 

 كمننا  حقيقننة هللا كننالم  املخلننوق إن يقولننون ال هننيا منن  وهننم بننه املننتكلم بغننا

 كحالمننا  العننريب القنرآن جيعلننون بن  ةحقيقنن كالمنه  إن قننوهلم من  املعتزلننة يقولنه

 حقيقة كالمه  وهو هللا لغا

 ومنن اجلهمينة قنو  حقيقنة وهنيا املعتزلنة قنو  منن وهنيار اإلسالم شي  قا 

 احملضة اجلهمية قو  وهو اآلخرين وقو  قا  أقرب املعتزلة فقو  الوجه هيا

 إن الثنناين اللفنن  يف ينننازعوهنم وإمنننا هلننؤالء موافقننون املعننىن يف املعتزلننة لكننن
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 يقننوم ال يقولننون واخللقيننة بياتننه قننائم قنندمي معننىن هننو هللا كننالم  يقولننون هننؤالء

 مجهور لكن الظاهر يف اخللقية من خا فالكالبية الوجه هيا ومن كالم  بياته

 مل التحقين  عنند القنو  هنيا أصنحاب إن يقولنون السلف علماء من احملققني

 إنننه النفسنني الكننالم عننن يقولننون ألهنننم املخلننوق غننا حقيقننة لننه كالمننا  يثبتننوا

 عنرب وإن قنرآان كنان  ابلعربينة عننه عرب إن واخلرب والنهي األمر هو واحد معىن

 ابلعربية عنه
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 إن يقولننون العقننالء ومجهننور إجنننيال كننان  ابلسننراينيه عنننه عننرب وإن تننوراة كننان

 واالجنين  التنوراة عربننا ذاإ فنإان التنام التصنور بعند ابلضرورة معلوم هيا فساد

 هنو قن  وكيلك هيا معاين ليست هيا معاين ب  القرآن معىن معنامها يكن مل

 النندين آيننة آيةالكرسنني معننىن وال هلننب أيب ينندا تبننت معننىن هننو لنني  أحنند هللا

 يكننون أن فجننوزوا واحنندا شننيئا املتنوعننة احلقننائ  تكننون أن جننوزم إذا وقننالوا

 القنو  هنيا أئمنة فنالتزم واحندة صنفة البصنرو  والسنم  الكالم والقدرة العلم

 يف النننناس قنننا  منننن مننننهم مث عقلننني جنننواب عننننه هلنننم لننني  االلنننزام هنننيا أبن

 اإلمجننا  فخننالف واحتادهننا إثبا ننا وأمننا هلننا انف وإمننا هلننا مثبننت إمننا الصننفات

 اآلمدي احلسن أبو جواب له لي  أبن اعرتف وممن

 أهننن  أئمنننة منننيهب إن أي اخل وفعلهنننم العبننناد أصنننوات لكنننن النننناظم وقنننو 
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 خملننوق غننا هللا كننالم  القننرآن أن وغامهننا والبخنناري أمحنند كاإلمننام  احلننديث

 بلغنة والقنرآن خملنوق غنا هللا كنالم  القرآن أن على متفقون واألئمة والسلف

 ال قائلننه عنن املبلن  والكننالم اخللن  إىل حممند وبلغننة حممند إىل هللا عنن جربين 

 بلغنه منن كالم  ال مبتدائ قاله ملن كالم  هو ب  عنه املبل  كالم  كونه  عن خيرج

 وإمنننا ابلنيننات األعمننا  إمنننا قننا  إذا وسننلم عليننه هللا صننلى فننالني مننؤداي عنننه

  إليننا وصن  حنى واحند بعند واحند عننه احلنديث هيا وبل  مانو  إمرئ لك 

 صنلى هللا رسنو  كنالم  مسعنا إمنا به احملد  من مسعناه إذا أان املعلوم من كان

 بفعلنه عننه املبل  من مسعناه وإمنا ومعناه بلفظه به تكلم اليي وسلم عليه هللا

 مل وسلم عليه هللا صلى الني به تكلم اليي الصوت ونف  وصوته
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 هللا صننلى هللا رسننو  كننالم  والكننالم عنننه احملنند  صننوت مسعنننا وإمنننا نسننمعه

 هللا رسنو  كنالم  لني  الكنالم هنيا إن قنا  فمنن احملند  كالم  ال وسلم عليه

 رسنو  بنه ينتكلم مل هنيا إن قا  من وكيلك مفرتاي كان  وسلم عليه هللا صلى

 وسلم عليه هللا صلى الني وإن غاه يف أحدثه وإمنا وسلم عليه هللا صلى هللا

 فعلننم بننيلك الننتكلم عننن عنناجزا أو سنناكتا كننان  بنن  وحروفننه بلفظننه يننتكلم مل

 علينه هللا صنلى الني نف  يف عما ليعرب أللفاظا هيه فنظم نفسه يف ما غاه
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 هنننيا إن قنننا  ومنننن مفنننرتاي كنننان  هنننيا قنننا  فمنننن الكنننالم هنننيا حننننو أو وسنننلم

 كننان  فننإذا مفننرتاي كننان  وسننلم عليننه هللا صننلى الننني صننوت املسننمو  الصننوت

 مننن يسننتحقه مننا ابثبننات أوىل اخلننال  فكننالم املخلننوق كننالم  يف معقننوال هننيا

 العبننناد صنننفات هننني وأفعالنننه صنننفاته تكنننون أن هللا وتنزينننه الكمنننا  صنننفات

 أن يعلمننون كنانوا  واألئمنة فالسنلف وأفعنناهلم العبناد صنفات مثن  أو وأفعناهلم

 احنند وإن تعنناىل قنا  كمننا  هللا كنالم  القننارئني منن املسننمو  املننز  القننرآن هنيا

 كالمنا  هنو لني  6 التوبنة هللا كالم  يسم  حى فأجره استجارك املشركني من

 جربين  عنن حممند وبلغنه جربين  عنه لغه 4 ب ولكن معناه وال لفظه ال لغاه

 ال أحنند  ألنننه ال وأداه بلغننه ألنننه الرسننولني مننن 2 كنن   إىل هللا أضننافه وهلننيا

 اضننافة يصننح مل ذلننك أحنند  الننيي هننو أحنندمها كننان  لننو إذ معننناه وال لفظننه
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 شنناعر بقنو  هنو ومنا كنرمي  رسنو  لقنو  إننه تعناىل فقنا  اآلخنر إىل اإلحندا 

 فهننيا 42 40 احلاقننة تننيكرون مننا قلننيال كنناهن  بقننو  وال تؤمنننون مننا قلننيال

 عنند قنوة ذي كنرمي  رسنو  لقنو  إننه تعناىل وقنا  وسنلم علينه هللا صنلى حممد

 السنالم علينه جربين  فهنيا 21 19 التكوير أمني مث مطا  مكني العر  ذي

 إن قننا  ومننن 25 املنندثر البشننر قننو  إال هننيا إن قننا  مننن تعنناىل توعنند وقنند

 وقا  كفر  فقد البشر قو  القرآن هيا
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 قنا  فقند البشنر فنوق منه شيئا إن قا  ومن سقر أوعده اليي الوحيد بقو 

 أو شنناعر قننو  هننو وإمنننا كننرمي  رسننو  بقننو  لنني  إنننه قننا  ومننن قولننه بننبعض

  أيضنا فهنو ذلنك وحننو علينه بنه ننز  شنيطان قنو  هنو قنا  أو مفرت أو جمنون

 أو مننه املنتكلم كنالم  يسنم  أن بنني الفنرق املسنلمون علنم وقند عونمل كافر

 إمنننا حنننن وأان واسننطة بننال هللا مننن هللا كننالم  مسنن  موسننى وأن عنننه املبلنن  مننن

 النني كالم  مس  من بني  بتا الفرق كان  وإذا عنه املبلغني من هللا كالم  نسم 

 هنننا الفرقفنن عنننه املبلنن  الصنناحب مننن مسعننه ومننن منننه وسننلم عليننه هللا صننلى

 أفعالننه مننن وصننفاته املخلننوق أبفعننا  أشننبه وصننفاته املخلننوق أفعننا  ألن أوىل

 وصفاته هللا أبفعا  وصفاته

 طائفتان بعد من وخصومهم قوله
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 ... ومعان ألفاظه له خل  ... كالمه  أبن زعمت إحدامها ...

 مبنا الكنالم يف كالمهنم  حكاينة تقندم وقند واملعتزلنة اجلهمية ميهب هيا أقو 

 إعادته عن ىنأغ

 ... ابلرمحن قام وشطر خل  ... شطره وقالوا أبوا خرون واآل ... 3 قوله

 ذلك على الكالم سيأي كما  والكالبية األشعرية قو  هيا

 املعنىن عن عبارة القرآن إن األشاعرة قالت أي اخل عبارة القرآن زعموا قوله

 حكاية قالوا اتبعه ومن كالب  وابن

 قوله

 ... النصراين األخط  يقا  فيما ... قاله بيت اكذ يف ودليلهم ...

 األخط  قو  النفسي الكالم علىإثبات ودليلهم أي
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 دليال الفؤاد على اللسان جع  ... وإمنا الفؤاد لفي الكالم إن ...
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 فلنم ديواننه فتشنوا اهننم وقنالوا شنعره منن هيا يكون أن أنكر من الناس ومن

 لفني البينان إن لفظنه بعضنهم اخلشنابقا  بن حممد أيب عن يروي هياو  جيدوه

 يف أخرجنننناه حبننننديث مسننننألة يف حمننننتج لننننواحتج أنننننه العجننننب ومننننن الفننننؤاد

 ممنا ويكنون واحند خنرب هنيا لقالوا وسلم عليه هللا صلى الني عن الصحيحن

 عننن نقلننه يثبننت مل البيننت وهننيا ابلقبننو  وتلقيننه تصننديقه علننى العلمنناء اتفنن 
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 ابلقبننو  العربيننة أهنن  تلقنناه وال واحنند مننن أكثننر وال واحنند ال إلسننناداب قائلننه

 أيضنا ويقنا  الكنالم مسنمى عنن فضنال اللغنة منن شي  أدىن به يثبت فكيف

 هنيا فإن شاعر قو  إىل فيه حيتاج هومما لي  وحنومها والقو  الكالم مسمى

 كمننا  لغننتهم يف معننناه وعرفننوا اللغننة أهنن  مننن واآلخننرون األولننون بننه تكلننم ممننا

 ابسنتعماهلم حينتج ابللغنة فالنناطقون وأيضا والرج  واليد الرأس مسمى عرفوا

 ال الننناطقني اللغننة أهنن  فننإن احلنندود مننن ييكرونننه مبننا ال معانيهننا يف لأللفنناظ

 بننن  كننيا  واللننون كننيا  والكنننالم كننيا  والينند كننيا  النننرأس إن منننهم أحنند يقننو 

 فعلنم إسنتعماهلم منن لغنتهم فتعنرف معانيهنا علنى دالنة األلفناظ هبنيه ينطقنون

 يقصند الشنعراء منن أحند وال الكالم مسمى ييكر أن هبيا يرد مل األخط  أن

 أي للشننعر املفسننرون بننه فسننر مننا ذلننك قننا  كننان  إن أراد وإمنننا البتننة ذلننك
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 قلبنه يف لني  ما بلسانه اإلنسان قا  فإذا املعىن هو الفؤاد من الكالم أص 

 يقولننون أهننم وذكنر املننافقني عنن هللا ذكرهنا الني كناألقوا   وهنيا بنه تثن  فنال

 ذلك قب  األخط  قا  وهليا قلوهبم يف لي  ما 8 أبلسنتهم

 إن ... أصنيال الكنالم م  يكون حى ... خطبة خطيب من يعجبنك ال ...

 دليال الفؤاد على اللسان جع  ... وإمنا الفؤاد لفي الكالم
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 حنى قنا  وهليا األص  يف قبله يف ما يعلم حى هرالظا بقوله يعجب أن هناه
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 أصيال الكالم م  يكون

 يعلننم مل وإن كالمننا  مسنناه قنند الظنناهر اللفنن  أن علننى دلينن  الكننالم منن  وقولننه

 هننيا علننى شننعره اشننتم  فقنند علننيهم حجننة وهننيا صنناحبه بقلننب معننناه قيننام

 أصنله بنه أراد الفنؤاد لفني الكنالم إن وقولنه مطلن  الكنالم من  قوله ب  وهيا

 أن إىل احتناج فمنن وابجلملنة ذلنك علنى دلين  واللسنان بنه واملقصنود ومعناه

 أجننناس وسننائر والننرتك والننروم والفننرس العننرب لغننة يف الكننالم مسننمى يعننرف

 منن هنو مث العلنم طنرق معرفنة عنن النناس أبعند منن فإننه شاعر بقو  آدم بي

 األخطن  هوامسن مثلنث كنافر  نصنراين وهنو القندماء الشعراء من لي  املولدين

 مسننمى يف أخطننؤوا قنند والنصننار  نصننراين وهننو الكننالم يف فسنناد واألخطنن 

 الناظم قا  وهليا هللا كلمة  نف  هو بنفسه القائم املسيح فجعلوا الكالم
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 ... لبيان اهتدوا وما الكالم معىن ... يف قب  النصار  غلط قد قوم اي ...

 يف األشناعرة يعىن فهم وأيضا سب  كالم  بعد التسعينية يف اإلسالم شي  قا 

 ابلنصنار  قوينة مضناهاة هلنم املعنىن علنى واشنتماله حروفه اليي القرآن لف 

 أن علننى متفقننون هننؤالء فننإن الالهننوت متنندر  هننو الننيي املسننيح جسنند يف

 متفقنون النصنار  أن كمنا  خملوقة هي ب  هللا كالم  من ليست القرآن حروف

 املعنىن يقولنون مث خملنوق هنو بن  الالهنوت من يكن مل املسيح جسد أن على

 هللا كننالم  احلنروف يسنمي منن فمننهم املخلوقنة احلنروف هبنيه أنزلنه ملنا القندمي

 هللا كنالم  هني بن  يقنو  منن ومننهم حقيقنة هللا كنالم  املعىن يسمي كما  حقيقة

 من منهم النصار  أن كما  جمازا
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 حمن  هنو يقو  من ومنهم به الطهواخت ابلالهوت الحتاده حقيقة الهوات جيع 

 مظهنننر لكوننننه عبننند إمننننا اجلسننند هنننيا تقنننو  النصنننار  مث ودعنننا ه الالهنننوت

 حملنه وهنو االحتناد بطرين  إايه هنو صنار ولكنن إايه هنو يكن مل وإن الالهوت

 هللا كالم  من ليست احلروف هيه يقولون وهؤالء ليلك فعظم احللو  بطري 

 هبنا ينتكلم أن قدرتنه يف يندخ  ال بن  هبنا لمتك وال هبا هللا يتكلم أن جيوز وال

 اإلكنننرام فاسنننتحقت علينننه هبنننا ود  القننندمي املعنننىن هبنننا فنننأظهر خلقهنننا ولكنننن
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 أبن يفص  أو بينهما يفص  ال حبيث حكمه يف تدخ  حيث ليلك والتحرمي

 بننه هللا تكلنم وال هللا كننالم  هنو لنني  منا وجعلننو ودليلنه هننيا مظهنر هننيا يقنا 

 إهلنا الكلمنة هنو الناسنوت جعلنت كمنا  هللا كنالم  ظنيمتع معظمنا هلل كالمنا  قط

 عنده هللا كلمة  هو اليي االله تعظيم وعظموه

 غنناه أو البنناقالين كننابن  املتكلمننون عنننهم حكننى مننا علننى النصننار  أن ومنهننا

 هنني والعلننم واحلينناة الوجننود هنني النني األقننانيم إن ويقولننون الصننفات ينفننون

 النننيات علنننى زائننندة صنننفات ليسنننت للجنننوهر نفسنننية صنننفات هننني خنننوا 

 فعنن  صننفة كالمننه  فننإن هللا كننالم  هنني ليسننت العلننم هنني الكلمننة إن ويقولننون

 وهنيا وغاهم املعتزلة اجلهمية من الصفاة نفاه كقو   هيا يف ف  خملوق وهو

 وممنن وغناهم النسطورية من اجلهمية متكلمو خاطبه ممن بعضهم قو  يكون
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 فال وإال هؤالء وحنو ةاملتفلسف من الصفات نفاة ميهب على منهم تفلسف

 أيضننا اليهننود أن كمننا  ذلننك يف غاليننة بنن  للصننفات مثبتننة النصننار  أن ريننب

 الكنننالم دون كلمنننة  للعلنننم تسنننميتهم أن هننننا واملقصنننود والنفننناة املثبتنننة فنننيهم

 الصننغات نعقنن  كمننا  معقننوال أمننرا هننو لنني  العلننم ذلننك مث الكننالم هننو الننيي

 هؤالء ذلك يف ضاهاهم ابملوصوف القائمة
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 هنو النيي الكنالم دون ابلننف  القنائم املعنىن ذلنك هو الكالم يقولون اليين
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 اسنننم فحرفنننوا الكنننالم معننناين منننن املعقننو  هنننو لننني  املعنننىن ذلنننك مث الكننالم

 قوله كالمه  انتهى ومعناها الكلمة اسم النصار  حرفت كما  ومعناه الكالم

 ... معان مخ  وهو حما   قو  ... ذا إن وقالت اخر  وتكايست ...

 واجلننود والطننب واجلمننا  احلمنن  خننالف الكنني  القنناموس يف قننا  تكايسننت

 تظنرف تكني  ذلنك بعند قنا  مث يكيسنه كاسه  وقد ابلكياسة والغلبة والعق 

 قلنتم إذا قين  فنان االفكنار ابكنار يف أآلمندي قنا  الكني  يف غالبنه وكايسنه

 املتعلقنننات بسنننبب عنهنننا العبنننارات اخنننتالف وان واحننندة قضنننية الكنننالم إن

 راجعة الصفات وابقي والقدرة والعلم االرادة تكون أن جتوزوا مل فلم اخلارجة

 بسنبب ال املتعلقنات بسنبب عننه التعبناات اخنتالف ويكنون واحد معىن اىل

 عنند وقندره ابلتخصني  تعلقنه عنند ارادة يسمى أبن وذلك ذاته يف اختالفه
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 يعننود أن جيننوز ال فلننم ذلننك جنناز نوا الصننفات سننائر وهكننيا ابالجينناد تعلقننه

 أجننناب وقنننا  الصنننفات اىل احتيننناج غنننا منننن النننيات نفننن  اىل كلنننه  ذلنننك

 واالرادة القنندرة بننني االخننتالف يكننون ان ميتننن  أبنننه ذلننك عننن االصننحاب

 بنننه االجيننناد أتي شنننأنه منننن معنننىن القننندرة اذ واملتعلقنننات التعليقنننات بسنننبب

 وعنننند حنننا  دون حبنننا  احلننناد  التخصننني  أتي شنننأنه منننن معنننىن واالرادة

 الكنالم خبنالف وهنيا املنؤثر نفن  يف االخنتالف منن البد التأثاات اختالف

 نظننر وفيننه قننا  خمتلفننا كونننه  عننن فضننال أثننرا يوجننب ال مبتعلقاتننه تعلقاتننه فننان

 مننن  الواحننند املنننؤثر عنننن املختلفنننة اآل ر صننندور اقننننا  سنننلم وان اننننه وذلنننك

 وذلك القدرة ف ن يف لالختالف موجب فهو فيه النزا  امكان
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 زائند أننه ال النيات نف  أصحابنا عند والوجود الوجود يف مؤثرة القدرة ألن

 كننان  واذا بننه نقننو  ال ممننا وذلننك العنندم يف  بتننة الننيوات كانننت  وإال عليهننا

 فيلنزم خمتلفنة آ ر يف القندرة فتنأثا خمتلفة فاليوات اليات نف  هو الوجود

 الفننرق مننن ذكننروه منا فننان وأيضننا كننيلك  ولني  قننرروه كمننا  خمتلفننة تكنون أن

 كننننالعلم  الصننننفات ابقنننني يف مسننننتمر فغننننا ة واالراد القنننندرة يف اسننننتمر وإن

 أوردوه منا أن واحل  قا  ما اثر يف مؤثرة كوهنا  لعدم والبصر والسم  واحلياة
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 التعلقنننات اىل االخنننتالف وعنننود الكنننالم ابحتننناد القنننو  علنننى االشنننكا  منننن

 بعنض فر جوابه ولعسر حله غاي عند يكون أن وعسى مشك  تعلقاتوامل

 وهننني خمتلفننة صننفات مخنن  بياتنننه القننائم هللا كننالم  أبن القننو  اىل أصننحابنا

 كالمه  انتهى والنداء واالستخبار واخلرب والنهي االمر

 وتكايسننت بقولننه الننناظم أراده الننيي هننو اآلمنندي ذكننره الننيي وهننيا قلننت

 للمعننىن صنفات والننداء واالسننتخبار واخلنرب والنهني االمننر فيكنون اخل أخنر 

 واخلنرب والنهني االمنر أن والصنواب هؤالء عن اآلمدي ذكره ما على النفسي

 اعلم وهللا للكالم أنوا  والنداء واالستخبار

 قوله

 ... الشان الرفي  اللوح من نق  ... إنه وقالت أخر  وتكايست ...
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 القنرآن أن علنى واجلماعنة السننة  اهن اتفن  تفسناه أوئن  يف االصفهاين قا 

 قا  من ومنهم القراءة اظهار قا  من فمنهم االنزا  معىن يف واختلفوا منز 

 عن عا  وهو السماء يف وهو جربي  كالمه  أهلم تعاىل هللا إن
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 ويف املكنننان يف يهنننبط وهنننو االرض يف أداه جربيننن  مث قراءتنننه وعلمنننه املكنننان

 طريقان ي التنز 

 صننورة اىل البشننرية صننورة مننن اخنلنن  وسننلم عليننه هللا صننلى الننني ان أحنندمها
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 جربي  من وأخيه امللكية

 اصنعب واالو  مننه الرسنو  أيخنيه حنى البشنرية اىل اخنل  امللك أن والثاين

 انتهى احلالني

 ومبعنىن االينواء مبعنىن لغنة االننزا  الكشناف حواشني يف النرازي القطنب وقا 

 فهنننو الكنننالم يف يتحققنننان ال وكالمهنننا اسنننف  اىل علنننو منننن شنننيءال حترينننك

 تعنناىل هللا بننيات قننائم معننىن القننرآن قننا  فمننن جمننازي معننىن يف فيننه مسننتعم 

 يف ويثبتهنننا املعنننىن ذلنننك علنننى الدالنننة واحلنننروف الكلمنننات يوجننند أن فانزالنننه

 اللننوح يف اثباتننه جمننرد فانزالننه االلفنناظ هننو القننرآن قننا  ومننن احملفننوظ اللننوح

 ان وميكننن اللغننويني املعنيننني عننن منقننوال لكونننه مناسننب املعننىن وهننيا فننوظاحمل

 احملفننوظ اللننوح يف االثبننات بعنند النندنيا السننماء يف اثباتننه ابنزالننه املننراد يكننون
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 يتلقفهننا أن الرسنن  علننى الكتننب ابنننزا  واملننراد الثنناين للمعننىن مناسننب وهننيا

 فيلقيهنا هبنا ويننز  فنوظاحمل اللنوح منن حيفظهنا أو روحانينا تلقفا هللا من امللك

 حننرف كنن   احملفننوظ اللننوح يف القننرآن أحننرف ان بعضننهم وذكننر انتهننى علننيهم

 هللا اال هبننا حيننيط ال معننان منهننا حننرف كنن   حتننت وأن قنناف جبنن  بقنندر منهننا

 أقوا  ثالثة وسلم عليه هللا صلى الني على املنز  يف بعضهم وقا  انتهى

 وننز  احملفنوظ اللنوح منن لقنرآنا حفن  جربين  وأن واملعنىن اللفن  أنه أحدها

 به

 تلك علم وسلم عليه هللا صلى وانه خاصة ابملعاين نز  امنا جربي  أن والثاين

 املعاين
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 الننروح بنه نننز  تعناىل قولنه بظنناهر هنيا قائنن  ومتسنك العنرب بلغننة عنهنا وعنرب

 193 الشعراء قلبك على االمني

 وأن العنرب بلغنة االلفناظ هبنيه عنرب واننه املعنىن لينها ألقى جربي  أن والثالث

 انتهى ذلك بعد كيلك  به نز  إنه مث ابلعربية يقر ونه السماء أه 

 أن انسنب سنلطان منن هبا هللا أنز  ما الي االقوا  هيه اىل الناظم أشار وملا

 اعلم وهللا بطالهنا ويتحق  حاهلا حقيقة ليعلم نيكرها
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 قوله

 ... الرمحن عن بلغه جربي  ... إمنا لواقا احل  أه  لكن ...

 كتننناب  يف الشنننافعي الكرجننني امللنننك عبننند بننن حممننند احلسنننن ابنننو قنننا  أقننو 

 الشافعي وهم إماما عشر اثنا وذكر الفحو  االئمة عن االصو  يف الفصو 

 واللينث واالوزاعني املبارك وابن عيينة وابن والبخاري وأمحد والثوري ومالك

 منصنور ااب االمنام مسعنت حنام وابنو زرعنة وابنو راهوينه بنن واسنح  سنعد بن

 مسعننت يقننو  امحنند بننن هللا عبنند بكننر ااب االمننام مسعننت يقننو  أمحنند بننن حممنند

 وفقهنننناء الشننننافعي ومننننيهب مننننيهي يقننننو  االسننننفراييي حامنننند ااب الشنننني 

 والقنرآن كنافر  فهنو خملنوق قا  ومن خملوق غا هللا كالم  القرآن أن االمصار

 منننن مسعنننوه الصنننحابة و تعننناىل هللا منننن مسنننموعا مالسنننال علينننه جربيننن  محلنننه
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 بننني وفيمننا أبلسنننتنا حنننن نتلننوه الننيي وهننو وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو 

  مننه حنرف وكن  ومنقوشنا وحمفوظنا ومكتنواب مسموعا صدوران يف وما الدفتني

 لعنائن عليه كافر  فهو خملوق قا  ومن خملوق غا هللا كالم  كله  والتاء كالباء

 انتهى أمجعني والناس الئكةوامل هللا
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 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 
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 القرآن يف واختالفهم االرض أه  طرق جمام  يف

 ... القنننرآن يف النننناس افنننرتاق فيهنننا ... الننني الطنننرق جمنننام  أردت وإذا ...

 ولننهق هنن  ... ركنننان لننه مهننا اخلننالف هننيا ... عليهمننا قننام أصننالن فمنندارها

 أهن  مجين  اختالف أص  ... هيان خارج أم ذاته يف ... وه  ال أم مبشيئة

 بغننننا قننننالوا االىل مث ... الربهننننان مقتضننننى فاطلننننب قننننرآن ... ا  يف االرض

 ابلننف  ... قائمنا معنىن جعلتنه احندامها ... فطائفتان منه وإرادة ... مشيئة

 معقننوال تبديننه ... كنني  االلفنناظ هننيه أحنند  وهللا ... معننان خبمنن  قننالوا او

 دلننت خملوقننة بنن  ... القننرآن هنني ليسننت اهنننا قننالوا وكننياك ... االذهننان اىل

  ن وضن  وذاك جمناز ... ا  تسنمية القنرآن هبنا مسني ولرمبنا ... القرآن على

 منا كنان  اذ ... لبينان عبنارة وقين  عننه ... حكاية فقي  اختلفوا وكيلك ...

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

656 

656 

 حكننى يقننا  ولننيا ... فننانفمختل واملعننىن اللفنن  وهننيا ... كمحكنني  حيكننى

 الثاين نظا أوله كان  اذ ... بعينه احلديث
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 واالخننرون ... الفرقننان عبننارة ذاك ونقننو  ... حكايننة نقننو  ال قننالوا فلننياك

 ... معان كبا  فيه وما لفظيان ... البحث هيا يرون

 القنرآن يف اخنتالفهمو  االرض أهن  طنرق بينان يف تعاىل هللا رمحه الناظم شر 

 ام واردة مبشنيئة قولنه هن  ومها أصلني على يدور اختالفهم أن وذكر العظيم
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 وذكنر النيات خنارج هنو ام ذاتنه يف تعناىل كالمنه  وه  وارادة مشيئة بغا هو

 واالشننناعرة الكالبينننة إحننندامها طائفتنننان وارادة مشنننيئة بغنننا أبننننه القنننائلني ان

 هننو وهننيا سننامل بننن احلسننن ايب أتبننا  سننامليةال وهننم اقرتانيننة الثانيننة والطائفننة

 معنىن يف الندواين ذكنره منا ال الندلي  عليه يقوم اليي والربهان االصي  البناء

 غننا بطالنننه الننيي واهلننياين اجلننزاف الكننالم مننن القننرآن يف الننناس اخننتالف

  يف امللنة أهن  بنني خنالف ال العضندية العقائد شرحه يف قا  أنه وذلك خاف

 كالمننه  حتقينن  يف اختلفننوا لكننن الصننفة هبننيه موصننوفا أي لمننامتك تعنناىل كونننه

 قياسننننني رأوا ملننننا اهنننننم وذلننننك وقدومننننه وحدوثننننه لفظنننني او نفسنننني هننننو هننن 

 قندمي فهنو له صفة هو ما وك  له صفة تعاىل هللا كالم  ومها النتيجة متعارضي

 مرتتبننة وأصننوات حننروف مننن مؤلننف تعنناىل هللا وكننالم قنندمي تعنناىل هللا فكننالم
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 حناد  تعناىل هللا فكنالم حناد  فهنو كنيلك  هنو منا وكن  الوجود يف متعاقبة

 كن   فمن  النقيضني حقية امتنا  ضرورة القياسني أحد يف القدح اىل اضطروا

 حننننروف تعنننناىل هللا كننننالم  أن اىل ذهبننننوا فاحلنابلننننة املقنننندمات بعننننض طائفننننة

 واصننوات حننروف مننن مؤلننف هننو مننا كنن   أن ومنعننوا قدميننة وهنني واصننوات

 ابهلنم منا قلنت قنا  والغنالف اجللند بقندم بعضهم قا  ب   حاد فهو مرتتبة

 احلناد  لفن  اطنالق منعنوا اهننم وقين  قنا  واجمللند!  الكاتنب بقدم يقولوا مل

 الكالم على
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  النفسي الكالم حدو  اىل الوهم ذهاب عن واحرتازا لآلدب رعاية اللفظي

 وال قلننب او بلسننان قائمننا لنني  اىلتعنن كالمننه  إن االشنناعرة بعننض قننا  كمننا

 املنراد كنان  وان كالمنه  حبندو  القنو  اطنالق ومن  لوح أو مصحف يف حاال

 الكننالم حنندو  اىل الننوهم ذهنناب عننن واحننرتازا لننألدب رعايننة اللفظنني هننو

 وهننو وحننروف اصننوات مننن مؤلننف وانننه كالمننه  حبنندو  قننالوا واملعتزلننة االزيل

 واالصنوات احلنروف لتلنك موجند ننهأ عنندهم متكلمنا كوننه  ومعىن بغاه قائم

  غاها او وسلم عليه هللا صلى الني او كجربي   او احملفوظ كاللوح  اجلسم يف

 واالصنوات احلنروف منن املؤلنف أن منعنوا فهنم السالم عليه موسى كشجرة

 قدمية تعاىل هلل صفة
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 خمالفننة مننن أشننن  احلنابلننة التزمهننا النني الضننرورة خمالفننة أن رأوا ملننا والكراميننة

 كوننه  معنىن وأن لغاه صفة تعاىل كالمه  كون  من املعتزلة التزمه ما وأن الدلي 

  أن اىل ذهبنننوا واللغنننة للعنننرف خمنننالف الغنننا يف للكنننالم خالقنننا كوننننه  متكلمنننا

 بياتننه القائمننة احلادثننة واالصننوات احلننروف مننن مؤلفننة لننه صننفة تعنناىل كالمننه

 كالمننه  قننالوا رةواالشنناع قنندمي فهننو لننه صننفة هننو مننا كنن   أن منعننوا فهننم تعنناىل

 تعنناىل كالمننه  أن منعننوا فهننم قنندمي تعنناىل بياتننه قننائم بسننيط واحنند معننىن تعنناىل

 حننندو  يف واملعتزلنننة الشننني  بنننني ننننزا  وال واالصنننوات احلنننروف منننن مؤلنننف

 وذهننننب وعدمنننه النفسننني الكننننالم اثبنننات يف ننننزاعهم وامنننننا اللفظننني الكنننالم

 وأفنرد قدمينة ضناأي االلفناظ أن االشعري يعي الشي  ميهب أن اىل املصنف

 اللفننن  مننندلو  علنننى اترة يطلننن  املعنننىن لفننن  ان فيهنننا ذكنننر مقالنننة ذلنننك يف
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 املعىن هو قا  ملا فالشي  ابلغا القائم على واخر 
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 عنننده القنندمي وهننو اللفنن  منندلو  بننه مننراده أن منننه االصننحاب فهننم النفسنني

 احلقيقني الكنالم هنو منا علنى اللتهالند جمنازا كالمنا  مسينت فإمننا العبارات وأما

 تعناىل لنه كالمنا  ليسنت ولكنهنا ميهبنه علنى حادثنة االلفناظ أبن صرحوا حى

 فوجنب الدينينة االحكنام يف املتفطننني علنى خيفنى ال ممنا ذلك غا اىل حقيقة

 عننده النفسني الكنالم فيكنون الثاين املعىن به أراد أنه على الشي  كالم  مح 
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 النندواين كننالم  انتهننى تعنناىل هللا بننيات قائمننا مجيعننا ىنواملعنن للفنن  شننامال أمننرا

 وفينه والسكوت البكم منه وأحسن العنكبوت بيت مث  الوهي يف هو اليي

 عليها التنبيه يتعني اشياء

 أهنن  اكثنر يقننا  اخل النتيجنة متعارضنني قياسنني رأوا ملننا النناس ان قولنه االو 

 تعنرف ان شنئت وإذا لقواعندا هنيه يراعوا ومل رأسا ابملنط  يرفعوا مل االسالم

 فسننناده وبينننان املنطننن  علنننى االسنننالم أهننن  متكلمننني ردود اىل فنننانظر ذلنننك

 الطيننننب ابننننن بكننننر ايب والقاضنننني النحننننوي السنننناايف سننننعيد كننننأيب  وتناقضننننه

 القاسنم وأيب اجلنويي املعنايل وأيب وابننه واجلبنائي املعتنزيل اجلبار عبد والقاضي

 وكبننا صننغا كتننابني  نقضننه يف لننه نفننإ تيميننة ابننن االسننالم شنني  و االنصناري

 قواعند علنى مياهبهم أسسوا والكرامية والكالبية املعزلة اتر  العجب وابهلل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

663 

663 

 واشندهم اخللن  أجهن  إال يظننه ال هنيا وأتبناعهم السنلف عنن فضنال املنط 

 وحنلهم الناس دايانت معرفة عن غفلة

 مل هلنم منا قولنهب  كنم مث والغنالف اجللند بقندم قنا  احلنابلنة بعنض قوله الثاين

 واجمللد الكاتب بقدم يقولوا

 ويف مننهم القنو  هيا قا  من يل ق  فباهلل اجملرد الكيب هيا اىل انظر أقو 

 الدواين حكاه مما وحنو كتبهم  من يوجد كتاب  أي
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  ان اىل الظناهر اىل املنتمنون احلشنوية وذهنب قنا  اجلويي املعايل أبو ذكره ما

 أبن وقطعننننوا وأصننننوات حننننروف أنننننه زعمننننوا مث أزيل قنننندمي تعنننناىل هللا كننننالم

 الرعننا  واطلنن  تعنناىل هللا كننالم  عننني ونغمننا م القننراء أصننوات مننن املسننمو 

 مث جهناال م قياس وهيا قوهلم عن تعاىل هللا صوت املسمو  أبن القوم منهم

 وكلمنات واسنطرا ورسنوما رقومنا االجسنام منن جبسم هللا كالم  كتب  اذا قالوا

 قندميا انقلنب مث حناد  جسما كان  إذا كان  فقد القدمي هللا كالم  أبعياهنا فهي

 وصنوت حنرف هنو النيي القندمي الكنالم هو االسطر من املرئي أبن قضوا مث

 قائمنننة االز  يف  بتننة كانننت  وتواليهننا تقطيعهنننا علننى االصننوات أن وأصننلهم

 كالمه  انتهى ضروراتال دف  على مبنية ميهبهم وقواعد تعاىل الباري بيات

 هنيا ان ومعلنوم املعنايل أيب عن الكالم هيا حكى أن بعد االسالم شي  قا 
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 معننروف عننن القننو  هننيا نعننرف وال يقننو  مننا يتصننور عاقنن  يقولننه ال القننو 

 منن مسعناه وال املسلمني كتب  من شيء يف هيا رأينا وال املسلمني من ابلعلم

 احلنناد  املننداد أن أحنند كتنناب  يف رأينننا وال احنند مننن مسعنننا فمننا منننهم أحنند

 عامنننة رأيننننا بننن  قننندمي القنننرآن بنننه يكتنننب النننيي املنننداد أن وال قننندميا انقلنننب

 عنن انقلنه وينسنبون القنو  هيا ينكرون وغاهم امحد أصحاب من املصنفني

 لكننن الكننيب يقننو  أن مننن أجنن  وأمثالننه املعننايل وأبننو الكننيب اىل بعضننهم

 خينرب مل نفسنه القائن  يكنون وقند يضنبطه مل قائن  منن يسم  قد احملكي القو 

 أحندمها لنوازم بنني فينه ميينز وال النقيضنني يتنناو  جممال كالما  ييكر ب  قوهلم

 اهننم وقين  الندواين أي قولنه ذلنك منن وأقنبح ذكنره منا آخنر اىل آخنر ولوازم

 عنن واحنرتازا لنالدب رعاينة اللفظني الكنالم علنى احلناد  لف  إطالق منعوا
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 مالكال حدو  اىل الوهم ذهاب
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 يعتقنندون ال احلنابلننة فننان البننارد االعتننيار هننيا مننن العجننب هلل فيننا النفسنني

 الباطننن  أعظنننم منننن ويروننننه النفننني أشننند ينفوننننه بننن  النفسننني الكنننالم ثبنننوت

 هللا رمحنة السنلف ميهب هو كما  جيمعا واملعىن اللف  اسم عندهم والكالم

  اال اللهنم معنىن لنه لني  لفظني كنالم  جنديو  ه  املتحيل  هيا ويسأ  عليهم

 وهننيا معننىن لننه لنني  إذ كالمننا  يسننمى ال فهننو املهمنن  واللفنن  اجملننانني كننالم
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 معىن له يكون حى يفيد ال فانه مفيد لف  الكالم النحاة قو  معىن

 يقنا  اخل احلنابلنة التزمهنا الني الضنرورة خمالفنة رأوا ملا والكرامية قوله الثالث

 يف الضننرورة خننالفوا قنند االشنناعرة فأصننحابك ضننارا ضننرورةال خمالفننة كننان  إن

 وغننا مننتكلم واالخننرس مننتكلم السنناكت أن فننالتزموا النفسنني املعننىن إثبننات

 الشناعات من ذلك

 وحننروف أصننوات مننن مؤلننف وأنننه كالمننه  حبنندو  قننالوا واملعتزلننة قولننه الرابنن 

 اخل بغاه قائم وهو

 حبننندو  قضنننوا فننناهنم االشننناعرة أصنننحابك قنننو  هنننو احلقيقنننة يف هنننيا يقنننا 

 هللا صننلى حممنند انشنناء او جربينن  إنشنناء ابهنننا وصننرحوا خملوقننة وأهنننا احلنروف

 أن أو والشنننجرة احملفنننوظ كننناللوح  آخنننر حمنن  يف خلقنننت أهننننا او وسنننلم عليننه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

668 

668 

 حممننندا إن قننالوا إذا قننوهلم حقيقننة فكننان احملفننوظ اللننوح مننن أخننيها جربينن 

 املندثر البشنر قنو  إال ياهن إن قنا  منن قو  هو أنشأه وسلم عليه هللا صلى

 وخنالفوا النفسني املعىن وهو ثبوته على دلي  ال شيئا أثبتوا اصحابك مث 25

 للفن  اسنم واحلنابلنة السنلف عنند الكنالم فنإن مجيعا واملعتزلة السلف إمجا 

 وإنننه حمنن  يف املخلننوق اللفنن  إال تعنناىل هلل كننالم  ال عنداملعتزلننة مجيعننا واملعننىن

  يكننون ال الكننالم أن املعتزلننة وأصننحابك السننلف وإلننزم تعنناىل ابهلل قننائم غننا

 االلزام هيا أصحابك من نقض من نقض مث الكالم به قام ملن إىل كالما
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 ردوا النيي أصنلهم فاهندم ابالشرتاك واللف  املعىن على يطل  الكالم وقالوا

 عنندهم االلفاظ إذ احلقيقة يف املعتزلة وبني بينكم خالف وال املعتزلة على به

 هنو االمنة فرق مجي  به وخالفتم اثبتموه اليي واملعىن قولكم هو كما  خملوقة

 االخط  بيت اال أبيديكم ولي  له حقيقة ال شيء

 اخل الفؤاد لفي الكالم إن

 علنيكم احنتج ولنو أكثنر وال واحند ال ابسنناد قائلنه عنن ينقن  مل البيت وهيا

 آحاد أخبار هيه وقلتم تقبلوه مل حنيالصحي يف خمرج حبديث حمتج

 كمننا  واالمننر املعننىن هننيا إثبننات يف االمننة فننرق خننالفوا أصننحابك أن اخلننام 

 هللا رمحننه االشننعري إن قننا  احلنفنني النحننوي الكننندي الننيمن أبننو االمننام قننا 
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 كالما  ومسامها امسها والروية الفكر وسلب عبارة ومساه امسه الكالم سلب

 عنن نقلنت مث بسنيط واحند معنىن تعاىل كالمه  الواق االشاعرة قولك السادس

 احلسننن ايب الشنني  كننالم  فيهننا محنن  مقالننة لننيلك أفننرد أنننه املواقننف صنناحب

 واملعننىن للفنن  شننامال يكننون ذلننك أن النفسنني املعننىن هننو قننا  ملننا االشننعري

 منن مركبنا صنار مث بسنيطا االو  يف كنان  فكينف إنكناره عنن سنكت مث مجيعا

 واللف  املعىن

 فينه وقندح أصنحابك ميهب رد قد االجيي الدين عفيف تلمييك أن الساب 

 الكنالم أن منن االشناعرة تدعينه النيي هنيا ان حاصنله منا فقنا  القدح غاية

 االو  اشنياء أربعنة فهناك قائم زيد قلنا فاذا ابط  النفسي يسمى آخر معىن

 االلفناظ هنيه لنه وضعت وما العبارة هيه مدلو  والثاين عنه الصادرة العبارة
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 تلك بثبوت علمه الثالث هبا املقصودة املعاين من
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  ليسنا واالخناان ابلواقن  وانتفا هنا النسنبة تلك ثبوت الراب  وانتفائها النسبة

 فبقني منيهبهم علنى حقيقنة هللا كنالم  يكنون أن ميكنن ال واالو  اتفاقا كالما

 والكراهنة االرادة االو  أمنور ثالثنة هننا ها والنهي االمر يف نقو  وكيا الثاين

  لني  واالو  ومعنناه لفظنه مفهنوم الثالنث عنه در الصا اللف  الثاين احلقيقية

 اكثنننر صنننرح وبنننه الثالنننث فبقننني منننيهبهم علنننى كنننيلك  والثننناين اتفاقنننا كالمنننا
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 خمتلفنة أبحكنام علينه حمكومنا شنأنه تعناىل هلل  بتنا نفسيا كالما  وكونه حمققيهم

 إال لني  فيهمنا الكنالم فنان واللغنة للعنرف خمالف أنه  االو  وجوه من ابط 

  حيصننى ال فيمننا ورد قنند إذ الشننر  يوافنن  ال أنننه الثنناين احلننروف مننن املركننب

 إال يكننننون ال الننننداء ان رينننب وال عبننناده ينننننادي تعننناىل هللا ان وسننننة كتنننااب

 بعند يغلن  مل وإن اجملناز وابب الصنحيحة االخبنار يف بنه صرح قد ب  بصوت

 ممنا معناهنا خنالف علنى الصنرائح من الف مائة حنو على يزيد ما  مح ان إال

 النفسنني املعننىن هننيا كننون  مننن قننالوه مننا أن الثالننث السننليم العقنن  يقبلننه ال

 مدلولنة خينالف االمنر يف اللفن  مندلو  أن شنك ال فإننه العقن  خيالف واحدا

 غنا خمصنو  أمنر مندلو  ب  االنشاء مدلو  خيالف اخلرب ومدلو  النهي يف

 ميكنن ال اللفن  مندلو  أن عاقن  ينراتب وال اخلنرب يف وكنيا آخنر أمنر مدلو 
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 واحنند كنن   يكننون أن فيلننزم السننماوية الكتننب وسننائر القننرآن غننا يكننون أن

 واحند معنىن يكنون وكينف كنيلك  ولي  اآلخر عليه اشتم  ما على مشتمال

 النفني بنني مجن  وهنو حمتمن  وغنا والتكنييب للتصندي  حمنتمال وانشاء خربا

 كالمه  انتهى الثباتوا

 يقا  احلنابلة التزمها الي الضرورة خمالفة رأوا ملا الكرامية إن قوله الثامن
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 اجلهمينة شناركوا أهننم ذلنك يف مأخنيهم وإمننا الكرامينة مأخني هنيا لني  كنال
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 املبنني املشننهور االكننوان بنندلي  العننامل حنندو  علننى االسننتدال  يف واملعتزلننة

 اوال لفعلنه جعلنوا كمنا  اوال تعاىل هللا لكالم جعلوا فلهيا التسلس  من  على

  وكالمنه سنبحانه البناري اثبنات عليهم ذاك فيسد ابلتسلس  القو  من خوفا

 وجه ك   من الدواين كالم  بطالن فوضح بداية له عندهم الك  كفعاله

 وذاك اجملنناز تسننمية القننرآن هبننا مسنني ولرمبننا ... تعنناىل هللا رمحننه الننناظم وقننو 

 ...  ن وض 

 أهنننا علننى اتفنناقهم بعنند احلننروف يف اختلفننوا النفسنني ابلكننالم القننائلني إن أي

 املعنننىن وعلنننى عليهنننا الكنننالم يطلننن  أو جمنننازا هللا كنننالم  تسنننمى هننن  خملوقنننة

 املعتزلنة ألزمنوا الهننم منيهبهم يهندم ابالشرتاك القو  أن تقدم وقد ابالشرتاك

 يطلنن  هللا كننالم  كننان  فننإذا الكننالم بننه قننام ملننن إال كالمننا  يكننون ال الكننالم أن
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 وكننيلك وقولننه املعتزلننة مننيهب لننزمهم ابالشننرتاك االلفنناظ وعلننى املعننىن علننى

 النفسني ابلكنالم القنائلني إن أي لبينان عبارة وقي  عنه حكاية فقي  اختلفوا

 جمنازا هللا كنالم  تسنمى هن  خملوقنة أهننا علنى اتفناقهم بعد احلروب يف اختلفوا

 القننننو  أن تقنننندم وقنننند ابإلشننننرتاك املعننننىن وعلننننى عليهننننا الكننننالم  يطلنننن أو

 إال كالمننا  يكننون ال الكننالم أن املعتزلننة أزمننوا الهنننم مننيهبهم يهنندم ابإلشننرتاك

 األلفنناظ علننى و املعننىن علننى يطلنن  هللا الكننالم كننان  فننإذا الكننالم بننه قننام ملننن

 عنننه حكايننة فقينن  اختلفننوا وكننيلك وقولننه املعتزلننة مننيهب لننزمهم ابإلشننرتاك

 األلفنننناظ يف اختلفننننوا النفسنننني ابلكننننالم القننننائلني إن أي لبيننننان عبننننارة وقينننن 

  ابنن قالنه كمنا  القندمي املعنىن عنن حكاينة هني يقنا  هن  منيهبهم علنى احلادثة

  عن حكاية احلرف قا  كالب  فابن االشعري قا  كما  عبارة يقا  أو كالب
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 ميتنن  وهللا تكلمابملن يقوم أن البد الكالم الن هللا كالم  من وليست هللا كالم

 فجنناء النفنني هننيا يف واملعتزلننة اجلهميننة فوافنن  وأصننوات حننروف بننه يقننوم أن

 احلكايننة فقننا  أصننوله عامننة علننى كننالب  البننن موافنن  وهننو بعننده االشننعري

 عنن عبنارة هني ب  املعىن مث  احلروف وليست احملكي مث  يكون أن تقتضي

 طائنن  ال لفظيننا لبحننثا هننيا يننرون القننو  هبننيا القننائلني وبعننض ودالننة املعننىن

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا  كما  حتته
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 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

 االقرتانية ميهب يف

  واللفن  ... ينفصنالن لني  ومعنىن لفن  ... اننه فقالت االخر  والفرقة ...

 ال البناء عنند فالسنني ... احلند ن بقاب  لي  ابلنف  ... قائم قدمي كاملعىن

 ... امننننا يقولنننوا بنننيا والقنننائلون ... مقنننرتانن حرفنننان مهنننا لكنننن ... مسنننبوقة

 لنننيا فاعجنننب ... لنننيوا ا  بنننت اقنننرتان وهلنننا ... ابآلذان السنننم  يف ترتيبهنننا

 غناان ووجودهنا ذوا نا ... ان قا  قد زاغونيهم لكن ... واهلياين التخليط

 الوجنود لني  ... االذهنان وزيغنة و للعق اي ... الذا ا بوجودها فرتتبت ...

 أخنني اذا لكننن ... االعيننان هننيه يف بنن  أذهننان ... ا  لننيي حقيقتهننا سننو 
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 ذا مثنن  أيضننا والعكنن  ... فمختلفننان ذهنننا ووجودهننا ... خارجننا احلقيقننة

 شيئان يكن مل اعتبارا احتدا ... فاذامها
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 ... الرمحن ووجوده ذاته يف ... اشكاال م مجي  تزو  وبيا

 السناملية وهم القرآن يف االقرتانية ميهب بيان يف تعاىل هللا رمحه الناظم شر 

 م  وهلا أزلية قدمية وأصوات حروف عندهم هللا كالم  أن وذلك وافقهم ومن

 تلننننك إن يقولننننون هننننؤالء مجهننننور إن مث املننننتكلم بننننيات تقننننوم معننننان ذلننننك
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 لنني  تفاصنني  ذلننك يف وهلننم لقنراءا مننن املسننموعة االصننوات هنني االصنوات

 ذكرها موض  هيا

 تعاىل هللا رمحه الناظم وقو 

 ... غاان ووجودها ذوا ا إن قا  قد زاغونيهم لكن ...

 غننا الكلمننات هننيه وجننود إن قننا  الطائفننة هننيه أئمننة مننن الزاغننوين ان يعني

 دوجنو  يكنون كينف  أي االذهان وزيغة ايللعقو  بقوله الناظم عليه فرد ذوا ا

 ان وهو املسألة يف احل  هو ما تعاىل هللا رمحه الناظم قرر مث ذاته غا الشيء

 وكيلك اليهنية املاهية عني اليهي فالوجود ذهنني أخيا أن واملاهية الوجود

 املاهينننة علنننى زائننند وجنننود اخلنننارج يف فلننني  أيضنننا احتننندا خنننارجيني أخنننيا إن

 وكنيلك حمنض خينا  اهني البندن على املشتم  كالثوب  يكون حبيث اخلارجة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

680 

680 

 عني هو اليهن يف املاهية حصو 
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 ذهنينا أحندمها اخنيا إن بن  متغنايرين ووجود ماهية اليهن يف فلي  وجودها

 قا  هيا املصنف قرر وملا أآلخر غا فأحدمها خارجيا واالخر

 ... الرمحن ووجوده ذاته يف اشكاال م مجي  تزو  وبيا ...

 لناظما قا 

 فص 
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 واالرادة ابملشيئة متعل  أبنه القائلني مياهب يف

 جعلتننه احنندمها ... صنننفان فهننم أيضننا واردة ... مبشننيئة أبنننه والقننائلون ...

 ابضننافة كالمننه  وصننار قننالوا ... واالكننوان للخلنن  كمشننيئة  ... ذاتننه خننارج

 ... قائن  هنو وال عنندهم قنا  منا ... االركنان ذي البيت مث  ... التشريف

  ابلغنننا ... قنننائم لنننديهم مفعنننو  فنننالقو  ... النننداين منننن يسنننم  مل القنننو و 

 الشننيو  فيهننا ... وهننم جهمنني كنن   مقالننة هننيي ... واالكننوان كنناالعراض

 املننيهب ذا يننيهبوا مل ... قنندميهم االعتننزا  أهنن  لكننن ... الصننبيان معلمننو

 العنامل ذاك البصنري ... الرضنى احلسنن عنن اعتزلوا االىل وهم ... الشيطاين

 احلد ن صاحب جهم قب  من ... منهاجهم على أتبا  وكياك ... الرابين
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 بننيا فهننم ... الكفنران علننى جهمنا وافقننوا لننك ... ذا بعند متننأخروهم لكنمنا

 كفنننرهم  تقلننند ولقننند ... علمنننان لنننه أضنننحى ثنننوهبم ... اعتنننزا  أهننن  جهمينننة

 حكنناه االمننام والاللكننائي ... نالبلنندا يف العلمنناء مننن عشننر ... يف مخسننون

 ... الطرباين قبله حكاه ب  هم ... عن

 تعننناىل هللا كنننالم  أبن القنننائلني منننياهب بينننان يف تعننناىل هللا رمحنننه النننناظم شنننر 

 ومننن القننرآن خبلنن  القننائلني اجلهميننة مننيهب فننيكر واالرادة ابملشننيئة متعلنن 
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 كنالم  مسني امنناو  قنالوا فعن  صنفة عنندهم الكالم ان وذلك املعتزلة من تبعهم

  ينتكلم وال تكلنم منا عنندهم تعناىل فناهلل واال هللا بيت يقا  كما  للتشريف هللا

 بينان اجلهمينة علنى النرد يف خرجنه فيمنا تعناىل هللا رمحه أمحد االمام قا  كما

 قلننا نبيننا وعلنى وسنلم علينه هللا صنلى موسى كلم  هللا ان اجلهمية انكرت ما

 هللا عنن فعنرب شيئا كون  وامنا يتكلم وال يتكلم مل هللا الن قالوا ذلك أنكرم مل

 وشنفتني وفنم جنوف منن إال يكنون ال الكنالم ان فزعمنو فسنم  صوات وخل 

 اان اال النننه ال ملوسنننى يقنننو  أن هللا لغنننا او ملكنننون جينننوز فهننن  فقلننننا ولسنننان

 ذلنك زعنم فمن 12 طه ربك أان وإين 14 طه ليكري الصالة وأقم فاعبدين

 كنون  هللا أن اجلهمينة زعنم كمنا  كنان  ولنو الربوبينة ادعنى هللا غنا أن زعنم فقد

 يقنو  ان جينوز ال العناملني رب هللا ان موسنى اي املكنون ذلنك يقو  كأن  شيئا
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 النسنناء تكليمننا موسننى هللا وكلننم ثنننا ه جنن  قننا  وقنند العنناملني رب هللا أان إين

 اين وقننا  143 االعننراف ربننه وكلمننه مليقاتنننا موسننى جنناء وملننا وقننا  164

 منصو  فهيا 144 االعراف وبكالمي برساالي الناس على اصطفيتك
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 حبنديث يصننعون فكينف ينتكلم وال يتكلم مل هللا ان قالوا ما واما قا  القرآن

 هللا رسنو  قنا  قنا  الطائي حام بن عدي عن خيثمة عن االعم  سليمان

 وبينننه بينننه لنني  هللا سننيكلمه اال أحنند مننن منننكم مننا وسننلم عليننه هللا صننلى
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 وشنننفتني وفنننم جنننوف منننن إال يكنننون ال الكنننالم إن قنننوهلم وامنننا قنننا  ترمجنننان

 أتيننننا قالتنننا كرهنننا  أو طوعنننا ائتينننا واالرض للسنننموات هللا قنننا  ألننني  ولسنننان

 وسخران هللا وقا  ولسان وشفتني جبوف قالت اهنا أتر  11 فصلت طائعني

 ولسنان وجنوف بفنم سبحت أهنا راهاأت 79 االنبياء يسبحن اجلبا  داود م 

 قنننالوا عليننننا شنننهدم ملنننا فقننالوا الكفنننار علنننى شنننهدت اذا واجلنننوارح وشننفتني

 وشننفتني جبنوف نطقننت أتراهنا 21 فصننلت شنيء كنن   انطن  الننيي هللا أنطقننا

 ولسنننان فنننم يقنننو  أن غنننا منننن شننناء كينننف  انطقهنننا هللا ولكنننن ولسنننان وفنننم

 غناه كالمنه  أن اال موسنى لنمك  هللا إن قنا  احلجنج خنقتنه فلمنا قنا  وشفتني

 تنندفعون انكننم اال االو  قننولكم مثنن  هننيا قلنننا نعننم قننا  خملننوق وغنناه فقلنننا

 كنالم  موسنى مسن  ملنا قنا  الزهنري وحنديث تظهنرون مبنا أنفسكم عن الشنعة
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  هنو موسنى اي نعنم قنا  كالمنك  هنو مسعتنه النيي الكنالم هيا رب اي قا  ربه

 وأان كلهننا  االلسننن قننوة ويل نلسننا آالف عشننرة بقننوة كلمتننك  وامنننا كالمنني

 من ابكثر كلمتك  ولو بدنك يطي  ما قدر على كلمتك  وامنا ذلك من أقو 

 فقنا  ربنك كالم  لنا صف له قالوا قومه اىل موسى رج  فلما قا  ملت ذلك

 أن أستطي  وه  هللا سبحان
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 الصننواع  صننواتا مننن يسننم  مننا أشنند أمسعننتم قننا  شننبهه قننالوا لكننم أصننفه
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 مثله فكأنه

 أأننت منرمي بنن عيسنى اي القيامنة ينوم لعيسنى القائن  منن للجهمينة وقلننا قا 

 هننو هللا ألنني  116 املائنندة هللا دون مننن إهلننني وأمنني اختننيوين للننناس قلننت

 فمننن فقلنننا فعننرب ملوسننى كننون  كمننا  هللا عننن يعننرب شننيئا هللا يكننون قننالوا القائنن 

 هللا ألني  6 االعنراف املرسنلني ولنسنألن همإلني أرسن  اليين فلنسألن القائ 

 قنند قلنننا هللا عننن فيعننرب شننيئا هللا يكننون إمنننا كلننه  هننيا قننالوا يسننأ  الننيي هننو

 ابالصنننام فشننبهتموه يننتكلم ال هللا أن زعمننتم حننني الفريننة هللا علننى أعظمننتم

 مكنان من تزو  وال تتحرك وال تتكلم ال االصنام الن هللا دون من تعبد الي

 كالمنه  ولكنن ينتكلم قد هللا ان أقو  قا  احلجة عليه ظهرت فلما مكان اىل

 يف كنان  قند هللا أن منيهبكم ففي خملوق كالمهم  آدم بنو وكيلك قلنا خملوق
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 ال كننانوا  آدم بنننو وكننيلك الننتكلم خلنن  حننى يننتكلم ال االوقننات مننن وقننت

 عننن هللا فتعنناىل وتشننبيه كفننر  بننني مجعننتم فقنند كالمننا  هلننم خلنن  حننى يتكلمننون

  اننه نقنو  وال شناء إذا متكلمنا ينز  مل ثنا ه ج  هللا إن نقو  ب  الصفة هيه

 خلنن  حننى يعلننم ال كننان  قنند انننه نقننو  وال كالمننا  خلنن  حننى يننتكلم وال كننان

 نقنو  وال قندرة لنفسنه خلن  حنى قندرة وال كان  قد إنه نقو  وال فعلم علما

 عظمننة وال كنان  إننه نقننو  وال ننورا لنفسنه خلنن  حنى لنه نننور وال كنان  قند إننه

 عظمة لنفسه خل  حى

 وننوره هللا أن زعمنتم إن الصنفات هنيه هللا منن وصنفنا ملنا لنا اجلهمية فقالت

 مل هللا أن زعمننتم حننني النصننار  بقننو  قلننتم فقنند وعظمتننه وهللا وقدرتننه وهللا

 يز  مل هللا ان نقو  ال فقلنا وقدرته يز  ومل ونوره يز 
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 كينف  وال قندر منى ال وننوره بقدرتنه يز  مل نقو  ولكن ونوره يز  ومل وقدرته

 حننن فقلننا شيء وال هللا كان  تقولوا حى أبدا موحدين تكونون ال فقالوا قدر

 امننا ألني  كلهنا  بصنفاته ينز  مل هللا ان قلنا إذا ولكن شيء وال هللا كان  نقو 

 عنن أخنربوان فقلننا ذلنك يف منثال هلنم وضنربنا صفاته جبمي  واحدا اهلا نصف

 ام وامسهننا ومجنار وخنو  وسننعف ولينف وكنرب جني  هلننا ألني  النخلنة هنيه

 االعلننى املثنن  ولننه ثنننا ه جنن  هللا فكننيلك صننفا ا جبمينن  خنلننة مسيننت واحنند

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

690 

690 

 قندرة وال االوقنات منن وقنت يف كنان  قد إنه نقو  ال واحد إله صفاته جبمي 

 يف كنان  قند اننه نقنو  وال عناجز هنو قندرة له لي  واليي قدرة خل  حى له

 جاهن  فهنو يعلنم ال والنيي فعلنم خلن  حنى لنه علنم وال االوقنات من وقت

  رجنال هللا مسنى وقند كينف  وال مى ال مالكا عاملا قادرا هللا يز  مل تقو  ولكن

 املندثر وحيندا خلقنت ومنن ذرين فقنا  املخزومي املغاة بن الوليد امسه كافرا

 وشنننفتان ولسنننان وأذانن عيننننان حينننداو  هللا مسننناه النننيي هلنننيا كنننان  وقننند 11

 هللا فكنيلك صنفاته جبمي  وحيدا هللا مساه فقد كثاة  وجوارح ورجالن ويدان

 واحد إله صفاته جبيم  هو االعلى املث  وله

 اجلهمينة أن يعلنم أن ينبغني وممنا تعناىل هللا رمحه االسالم لشي  التسعينية ويف

 أحند قنو  هو لي  والتعطي  الشرك أه  قو  قوهلا االمر نف  يف كانت  ملا
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 يف الكتنناب أهنن  موافقننة مننن بنند هلننم يكننن مل ولكننن املنزلننة الكتننب أهنن  مننن

 طنواغيتهم عليه كما  أنفسهم بنفاق عاملني منافقني ذلك يف كانوا  وان الظاهر

 إمنننا وهنننؤالء ذلنننك علنننى وأقننندموا للرسننن  أنفسنننهم مبخالفنننة علمنننوا النننيين

 بني اجلم  يف صاروا أنفسهم بنفاق جها  وإما زاندقة منافقون
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 اىل مضنننطرين النقيضنننني بنننني جنننامعني الظننناهر وتصنننديقهم البننناطن تكنننييبهم

 والننندين للعقننن  مفسننندين السنننمعيات يف والقرمطنننة العقلينننات يف السفسنننطة
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 املعلنوم منن أننه وذلنك نفناقهم أصو  من الصفات ونفي القرآن خبل  وقوهلم

 حيناة بنال حيا يكون ال به تقوم حبياة أال حيا يكون ال ياحل أن العقو  ببداية

 بعلم اال قادرا وال ما عاملا يكون ال والقادر العامل وكيلك بغاه تقوم حبياة أو

 تقننوم وقندرة بعلنم أو قنندرة وال علنم بنال قننادرا عاملنا يكنون ال بننه تقنوم وقندرة

 متكلمنا او منارحي وال حكيمنا يكون ال واملريد والرحيم احلكيم وكيلك بغاه

  بننال مرينندا وال وال متكلمننا يكننون وال بغنناه تقننوم ورمحننة حبكمننة اال مرينندا او

 العقو  ببداية املعلوم من وكيلك بغاه تقوم وارادة بكالم او إرادة وال كالم

 تقوم ال صفات هيه اذ مبح  اال تقوم ال والقدرة والعلم واالرادة الكالم أن

 عاملنا يكنون العلنم بنه يقوم اليي احمل  ان عقو ال ببداية املعلوم ومن أبنفسها

 متكلمننا يكننون الكننالم بننه يقننوم والننيي قننادرا يكننون القنندرة بننه تقننوم والننيي
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 فهيه مريدا يكون االرادة به تقوم واليي رحيما يكون الرمحة به تقوم واليي

 وااللفناظ ضنروراي فطنراي علمنا قلنوهبم تعلمهنا النناس فطنر يف مسنتقرة االمور

 يسنمون فنال آدم بنو عليها اتف  الي اللغات من هي املعاين هيه نع املعربة

 عاملنا مسنوه والقدرة العلم به قام ومن والقدرة العلم به قام من اال قادرا عاملا

 مبحن  قامنت اذا الصنفة ان االثبنات أهن  من قا  من قو  معىن وهيا قادرا

 غنناه دون لماملننتك العننامل هننو احملنن  ذلننك وكننان احملنن  ذلننك اىل حكمهننا عنناد

 مل يشننت  كمننا  اسننم منهننا لننه اشننت  مبحنن  قامننت اذا الصننفة ان قننوهلم ومعننىن

 ال املشننت  صنندق ان قننوهلم ومعننىن مننتكلم الكننالم وحملنن  علننيم العلننم حيمنن 

 العلم لف  من مشت  املتكلم العليم لف  ان منه املشت  صدق عن ينفك
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 العلننم حصننو  يصنندق ان لننزم علننيم انننه وفاملوصنن يف صنندق فنناذا والكننالم

 وان خملنوق قنا  منن حقيقنة عرفنوا اليين السلف أئمة كان  وهليا له والكالم

 غناه االجسنام منن جبسنم قنائم الكنالم بن  كنالم  بنه يقنم مل هللا ان ذلك معىن

 املنتكلم هنو اجلسنم ذلك يكون ان الضرورية ابلفظرة يوجب هيا ان وعلموا

 قنوهلم ينيكرون صناروا اصال متكلما يكون ال هللا وأن هللا دون الكالم بيلك

 عننه تكلم شيئا خل  وامنا يتكلم ال هللا ان وهو نفسه يف عليه هو ما حبسب
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 الكننالم فعنن  مننن املنتكلم ان زعمننت اهنننا مث اوال تقنو  اجلهميننة كانننت  هكنيا

 يف فلهم قولني على جمازا او حقيقة متكلما يسمى ه  واختلفوا غاه يف ولو

 اقوا  ثالثة املخلوق ابلكالم متكلما تعاىل هللا ةتسمي

 تكلنم ال هللا ان كفنرهم  الظهنارهم أصندق فيه وهم قوهلم حقيقة وهو احدها

 يتكلم وال

 اجملاز بطري  متكلما يسمى انه النفاق يف متوسطون فيه وهم والثاين

 احلقيقننة بطرينن  متكلمننا يسننمى انننه حمضننا نفاقننا منننافقون فيننه وهننم والثالننث

 يف النناس أكنيب منن كنانوا  فلهنيا الكنيب علينه ينبني النيي النفاق سواسا

  كنانوا  كمنا  غناه يف خملنوق هنو وامننا بنه قائمنا لني  بكنالم متكلمنا هللا تسمية

 وال بنه يقنوم علنم بنال متكلمنا مريندا قنادرا عاملا هللا تسمية يف مفرتين كاذبني

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

696 

696 

 هبننا بتسننميته كناذبون  فهننم أبمسائنه نطقننوا وان وكنانوا كننالم  وال ارادة وال قندرة

 قين  واذا ابلرمحن يسمى أن عنه نفوا اليين كاحلاد  احلقيقة يف ملحدون وهم

 الفرقنان نفنورا وزادهم أتمران ملا أنسجد الرمحن وما قالوا للرمحن اسجدوا هلم

 أمحند االمنام قنا  كمنا  مقناال م خرب ممن وغاهم االئمة وصفهم وبيلك 60

 فإذا اجلهمية على الرد يف خرجه فيما
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 يدبر اليي فهيا قلنا اخلل  هيا امر يدبر من نعبد قالوا تعبدون من هلم قي 
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 املسنلمون عنرف قد قلنا نعم قالوا بصفة يعرف ال جمهو  هو اخلل  هيا امر

 هلنم وقلننا تظهنرون مبنا الشننعة انفسنكم عنن تدفعون امنا شيئا تثبتون ال انكم

 الكنالم الن ينتكلم وال ينتكلم مل قنالوا موسنى كلنم  النيي هنو يدبر اليي هيا

 اهننم يظن قوهلم اجلاه  مس  فاذا منفية هللا عن واجلوارح جبارحة اال يكون ال

 وكفنر ضناللة اىل قنوهلم يقنودون امننا اهننم يعلنم وال هلل تعظيما الناس أشد من

 كالمه  انتهى

 قوله

 ... الشيطاين امليهب ذا ييهبوا مل ... قدميهم االعتزا  اه  لكن ...

 اىل ينيهبوا مل وغامها عبيد بن وعمرو عطاء بن واص  املعتزلة قدماء ان أي

 القننو  علننى اجلهننم وافقننوا ذلننك بعنند متننأخروهم ولكننن القننرآن خبلنن  القننو 
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 الناظم قا  وهليا القرآن خبل 

 ... علمان له أضحى ثوهبم   ... اعتزا أه  جهمية بيا فهم ...

 القاموس يف قاله ورقمه وبالث رسم العلم

  القننرآن خبلنن  القننائلني أن أي اخل عشننر يف مخسننون كفننرهم  تقلنند ولقنند قولننه

  تقلد ولقد الناظم قو  معىن وهيا املسلمني علماء من عامل مخسمائة كفرهم

 اخل عشر يف مخسون كفرهم

 اخل عنهم حكاه االمام والاللكائي قوله

 واالئمننة السننلف أقنوا  ذكننر وقند الاللكننائي القاسنم ابننو احلناف  االمننام قنا 

 مث ذلنك يقنو  منن تكفنا منن عننهم ورد وما خملوق غا هللا كالم  القرآن أبن

 وأتبا  التابعني من واكثر نفسا ومخسون مخسمائة فهؤالء قا 
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 االعصننار اخننتالف علننى اخلبنناين الصننحابة سننو  املرضننيني واالئمننة التننابعني

 بقننوهلم الننناس اخنني ممننن امننام مائننة مننن حنننو وفننيهم واالعننوام نيالسننن ومضنني

  الوفنا امسنا هم لبلغنت احملندثني قو  بنق  اشتغلت ولو قا  مبياهبهم وتدينوا

 علننيهم ينكننر ال عصننر بعنند عصننرا هننؤالء عننن فنقلننت اختصننرت لكننن كثنناة

 وال قنننا  صنننلبه أو نفينننه أو بقتلنننه وأمنننروا اسنننتتابوه قنننوهلم أنكنننر ومنننن منكنننر

 بنن اجلهم مث درهم بن اجلعد خملوق القرآن قا  من أو  أن االمة بني خالف
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 يف مبنرو فقتن  جهنم وأمنا القسنري هللا عبند بن خالد فقتله جعد فأما صفوان

 حكنى وقند تعناىل هللا شناء إن قصنتهما وسنأذكر امللنك عبد بن هشام خالفة

 تعاىل هللا رمحه الناظم ذكر كما  الطرباين هيا من حنوا

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

 الكرامية مياهب يف

 جعلتنه إحندامها ... نوعنان فهنم أيضنا ذاتنه يف ... مبشيئة أبنه والقائلون ...

 زعمهم يف عليهم ذاك فيسد ... االعيان تسلس  حيار نوعا ... به مبدوءا

 للفننناء مننا ... أو  ذو إنننه قننالوا فلننياك ... االكننوان هننيه خننال  إثبننات ...

 ينتهيان لي  ب  مبدء ذو ... وكالمها كفعاله  وكالمه ... نسلطا من عليه
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 كمنا  قلننا ... برهنان بنال بتشنني  وأتنوا ... جعجعنوا خصنوم ينصنف ومل قالوا

 ابحلن  مننهم أسنعد حننن بن  ... الفرقنان منن بون بيننا ب  ... أفعاله يف قالوه

 قننو  وال فعنن  ال ابهلل يقننم مل فقننالوا هننمو  ... قائمتننان ابهلل مهننا قلنننا ... إذ

 ... ببيننان حننواد  حلننو  مننن ... وأبطنن  شننر ومقالننه لفعالننه ... فتعطننيالن

 مقنناالت هننيي ... ابهلننياين التشننني  مننن شننر ... وكالمننه فعلننه عننن تعطيلننه

 منننهم أقننرب قننا  قنند ومننا أىن ... ابلربهننان قننط عليننه ردوا ... ومننا كننرام  ابننن
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 وقعناق  وفراقن  ... جبعناج  لنه جنا وا لكنهم ... رآنوالق واال ر للعق  ...

 ... بشنان

 مبشنننيئة ينننتكلم تعننناىل أبننننه القنننائلني منننيهب يف تعننناىل هللا رمحنننه النننناظم شنننر 

  ابنن حممند هللا عبند أيب اتبنا  وهنم النراء بتشنديد الكرامينة مقالة فيكر وارادة

 255 سننة منات الكرامينة الطائفة شي  الزاهد السجستاين عبدهللا أبو كرام

 معبنننوده أبن القائننن  الكرامينننة امنننام كشنننداد  كنننرام  بنننن وحممننند القننناموس ويف

 كبياا  علوا ذلك عن هللا تعاىل جوهر وأنه العر  على مستقر

 يكننن مل أن بعنند هللا بننيات قننائم حنناد  تعنناىل هللا كننالم  ان الكراميننة مننيهب

 ز ينن مل عننندهم وهننو الكننالم علننى قننادرا عننندهم زا  مننا بنن  بكننالم متكلمننا

 الكالم فوجود واال الكالم على قادرا يز  مل أنه مبعىن متكلما
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 أهنن  مننن وافقهننم مننن وعننند عننندهم االفعننا  كوجننود  ممتننن  االز  يف عننندهم

 بننيات حادثننة وأصننوات حننروف إنننه يقولننون وهننم واتبنناعهم كاملعتزلننة  الكننالم

 يف النيي واملنداد املسنموعة اتاالصنو  ان يقولنون وال ومشنيئته بقدرتنه الرب

 حمد  ذلك ان يقولون ب  قدمي املصحف

 قوله اىل به مبدوءا جعلته إحدامها قوله

 ... ينتهيان لي  ب  مبدء ذو ... وكالمها كفعاله  وكالم ...
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 هناينة ال ولكنن أو  ولفعالنه او  لنه تعناىل هللا كنالم  ان قالت الكرامية ان أي

 عندهم هلما

 مننن خوفننا القننو  هننيا قننالوا الكراميننة أن أي االعيننان تسلسنن  حننيار وقولننه

 يف وغناهم واالشناعرة واملعتزلنة اجلهمينة شناركوا الهننم وذلك التسلس  لزوم

 ومبنىن املتكلمنني بني املشهور االعراض بدلي  العامل حدو  على االستدال 

 االز  يف متكلمننا تعنناىل البنناري كننان  فلننو قننالوا التسلسنن  مننن  علننى النندلي 

 فبطنن  ابلتسلسنن  القننو  لزمنننا هلننا أو  ال الفعننا  وفنناعال لننه أو  ال بكننالم

 العامل حدو  على به استدللنا اليي دليلنا

 خنالفهم ملنن الكرامينة قالنت أي اخل جعجعنوا خصنوم ينصنف ومل قالوا وقوله

  الكرامينة معشنر قلننا اان الكنالم مسنألة يف علنيهم شنعوا اليين املتكلمني من
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  قلتم وأنتم كيلك  كالمه  فليكن عندكم أوال هلا فان عاىلت أفعاله يف قلتم كما

 متكلمنا يسنمى ال اذ معقنو  غنا شنيء وهيا به قائمة غا وأفعاله هللا كالم

 قائنن  هنو قلننتم وأننتم الفعن  بننه قنام مننن اال فناعال وال الكنالم بننه قنام منن إال

 يقوم ال بفع  وفاع  به يقوم ال بقو 
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 قنا  وهلنيا احلنواد  حبلنو  القو  من شر وهو ومقاله لفعاله تعطي  فهيا به

 الناظم
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 ... ابلربهان قط عليه ردوا ... وما كرام  ابن مقاالت هيي ...

 عامننة تلننزم احلننواد  حلننو  مسننألة ان االربعننني يف الننرازي الفخننر قننا  وقنند

 ان فقنننا  أيضنننا االشننناعرة أصنننحابه تلنننزم أهننننا االربعنننني يف وذكنننر الطوائنننف

 بنه يقولنون العقنالء اكثنر وقين  الطنواف سنائر وينكنره ذلنك جينوزون الكرامية

 اننه قنالوا وأتباعهمنا املعتزلنة من هاشم وأاب علي أاب فان ابللسان انكروه وان

 املريدينننة صنننفة أن اال حمننن  يف ال حادثنننة بكراهنننة ويكنننره حادثنننة ابرادة يريننند

 صننفة تعنناىل ذاتننه يف حنند  واملسننمو  املرئنني حصنن  واذا حمدثننة والكارهيننة

 وابنننو احلننناد  دون التجننندد لفننن  يطلقنننون امننننا لكننننهم واملبصنننرية السنننامعية

 املعلومنننات جتننندد حبسنننب متجنننددة علومنننا ذاتنننه يف يثبنننت البصنننري احلسنننني

 واالرتفنننا  انتهائنننه او برفعنننه ذلنننك مفسنننرين احلكنننم نسننن  يثبتنننون واالشنننعرية
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 وقننو  قبنن  يتعلنن  دواحنن بعلننم عننامل انننه ويقولننون الوجننود بعنند عنندم واالنتهنناء

 أبن ويقولننون وقنن  أبنننه ويتعلنن  املتعلنن  ذلننك يننزو  وبعننده سننيق  أبنننه املعلننوم

 اجيننناد المتننننا  التعلننن  ذلنننك انقطننن  وجننند واذا املعنننني ابجيننناد تتعلننن  قدرتنننه

 مرئيننا يكننون ال املعنندوم وأيضننا املعننني برتجننيح االرادة تعلنن  وكننيلك املوجننود

 فنان حادثنة التعلقنات فهنيه سنموعام مرئينا يصا الوجود وعند مسموعا وال

 معندوما املعندوم ينر  تعناىل هللا قلننا مسنموعا مرئينا املعندوم كون  جاه  التزم

 معنندوما املوجننود ر يننة الن معنندوما ال موجننودا يننراه وجننوده وعننند موجننودا ال

 بعدهم م  والفالسفة ذكران ما يوجب وانه غلط ابلعك  او
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 يف موجننودة واملعيننة والبعينندة القبليننة وهنني االضننافات أبن قولننوني هننيا عننن

 وابنو ذاته حد  االضايف الوصف وذلك حاد  ك   م  هللا فيكون االعيان

 يف حمدثنة وعلنوم حمدثنة ابرادات املعتنرب يف صنرح منهم املتأخرين من الربكات

 هننيا منن  اال العننامل هلننيا اهلننا بكونننه االعننرتاف ميكننن ال أبنننه زاعمننا تعنناىل ذاتننه

 واجب التنزيه هيا من والتنزيه االجال  هيا من االجال  قا  مث القو 

 والبياض كالسواد  االضافة عن عارية حقيقة اما الصفة أن واعلم الرازي قا 

 واملقنندور ابملعلنوم تعلنن  يلزمهنا فاننه والقنندرة كنالعلم  إضننافة يلزمهنا حقيقنة او
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 غنناه قبنن  الشننيء كننونك  حمضننة إضننافية وامننا بينهمننا خمصوصننة اضننافة وهننو

 ال و النيات يف تغناا يوجنب ال االشنياء هنيه تغنا فنان ويسناره ومييننه وبعده

 تغننننا وامنننا عننننه حمننني  ال اإلضنننافات تغنننا فنقنننو  منهنننا حقيقينننة صنننفة يف

 منيهب بني الفرق فظهر ينكرونه وغاهم يثبتونه فالكرامية احلقيقية الصفات

 احلقيقينة الصنفات يف تغنا لنكذ ان نقنو  وال صنفة ذلك يسمى ال الكرامية

 انتهى

 العقننننالء الكراميننننة وقالننننت قننننا  املواقننننف شننننرح يف الشننننريف السننننيد ونقنننن 

 عليننننا انكنننروا وان وتعننناىل سنننبحانه بياتنننه احلادثنننة الصنننفة قينننام يف يوفقونننننا

 املريديننة لكننن حمنن  يف ال حننادثتني وكراهيننة ابرادة قننالوا اجلبائيننة فننان ابللسننان

 حتننند  واملبصنننرية السنننامعية وكنننيا تعننناىل ذاتنننه يف نحادثتنننا قنننالوا والكارهينننة
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 واالشنننعرية متجنننددة علومنننا يثبنننت احلسنننني وأبنننو واملبصنننر املسنننمو  حبننندو 

 بعنند عنندم ومهننا انتهننا ه او بياتننه القننائم احلكننم رفنن  امننا وهننو النسنن  يثبتننون

 انتهى حادثني فيكوانن الوجود

 الرحى صوت اجلعجعة اخل جبعاج  له جا وا لكنهم قوله
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 وافرنقعننت فتقرقعننت نقضننها االصنناب  فرقنن  الرعنند أصننوات تتنناب  والقعنناق 

 القاموس يف قاله
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 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

 احلديث أه  ميهب ذكر يف

 أبن قننالوا ... االميننان وأئمننة وحممنند ... كأمحنند  احلننديث اولننو واالخننرون ...

 فكينف الكمنا  هنو الكنالم إن ... وبيان يئةمبش متكلما ... يز  مل حقا هللا

 منناذا ... متكلمننا يننز  مل فيمننا ويصننا ... امكننان بننال أز  يف عنننه ... خيلننو

 مثن  للنيات ...  بت أمر الكلمات وتعاقب 5 ... االمكان من له اقتضاه

 قنران بغنا طنه من  حنم ... حقيقنة قنا  العنر  رب وهللا ... االزمان تعاقب

 يف وقتان ... االنسان مسم  يف رتبت قد ... مثلما تمرتتبا أحرف ب  ...

 بنن  منتكلم واحند مننن ... آن يف يوجندا أيضنا حرفننان ... هكنيا حمنا  وقنت
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 ... اإلقنرتان أمنا املعقنو  هنو هنيا ... النرجالن بنتكلم أو ابلرسم ... يوجدا

 االذهان ليي معقوال فلي  ن
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 قنام ملن اال ... االمكان يف لي  حما  أيضا ... ممتكل سو  من كالم  وكيا

 او سننامعا حيننا أيكننون ... االذهننان يف املعقننو  كالمننه  ك ... فننيا بننه الكننالم

 ... بغناه قنام واالبصنار والسنم  ... عينان وغا مس  ما غا من ... مبصرا

 لننه وصننفا ... تكننن مل االرادة مرينندوا وكننيا ... البهتننان وواضننح احملننا  هننيا
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 النبطالن أوضنح منن بنه قامنت قدرة من ماله قدير وكيا ... اهلياين نم هيا

 أمجعننت قنند ... والربهننان واملعقننو  ابلنقنن  ... مننتكلم جاللننه جنن  وهللا ...

 بنه يقنوم حقنا فكالمنه ... رجنالن أتبناعهم منن ينكنره ... مل علينه االلنه رس 

 احلننن  و يقننن ... وكنننيا وقائنن  قنننا  وهللا ... بقنننران متكلمنننا يكننن مل ... واال

 قولننه فيسننم  حقننا ... معننادهم يننوم الثقلننني ويكلننم ... ابلفنناين كالمننه  لنني 

 ... والرضننوان ابلتسننليم احليننوان ... جنننة يف حزبننه يكلننم وكننيا ... الننثقالن

 التكلنيم ويراجن  ... التبيان عن فيسأهلم حقا ... اللقا يوم رسله يكلم وكيا

 يف الكفننننار يكلننننمو  ... االنسننننان مننننن لننننه اجلنننندا  وقننننت ... جاللننننه جنننن 

 احلجيم يف أيضا الكفار ويكلم ... غفران بال وتقريعا بيخا ... تو العرصات

 هوان بك  فيها اخسؤوا أن ...
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 ينتكلم تعناىل أبننه القنائلني الثناين الننو  منيهب يف تعاىل هللا رمحه الناظم شر 

 فقننننا  احلننننديث أهنننن  هننننمو  ذاتننننه مننننن يننننتكلم سننننبحانه وانننننه وارادة مبشننننيئة

 كاالمنام  احلنديث اصنحاب أن أي اخل وحممند كأمحند  احلديث أولو واالخرون

 مبشنيئته متكلما يز  مل تعاىل هللا أبن قالوا االئمة من وغامها والبخاري أمحد

 او يننتكلم ال فالنيي الكمنا  صننفات منن الكنالم أن وذلننك شناء اذا وقدرتنه

 الناظم قو  معىن هو وهيا انق  متكلما يكن مل أن بعد الكالم له حد 
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 ... إمكنننان بنننال أز  يف عننننه خيلنننو ... فكينننف الكمنننا  هنننو الكنننالم إن ...

 ... االمكان من له اقتضاه ماذا ... متكلما يز  مل فيما ويصا

 متكلما يكن مل أن بعد متكلما صار كيف  أي

 وقوله

 حنرفأ بن  ... قنرآن بغنا طنه من  حنم ... حقيقنة قا  العر  رب وهللا ...

 ... االنسان مسم  يف رتبت قد ... مثلما مرتتبات

 تعنناىل هللا كنالم  أبن القنائلني وافقهنم ومننن السناملية منيهب رد اىل اشنارة هنيا

 تسنب  ال السنني وان لنيوا ا  بتا اقرتاان هلا وأن أزلية قدمية واصوات حروف

 اخل الباء

 يوجند أن ميكنن ال أننه كمنا  أي هكنيا حمنا  وقت يف وقتان الناظم قا  وهليا
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 منننتكلم منننن وقنننت يف أي آن يف حرفنننان يوجننند ان فمحنننا  وقنننت يف وقتنننان

 أن ميكن فيلك رجلني بتكلم او اخلط يف أي الرسم يف ذلك ميكن ب  واحد

 وقت يف يكون
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 مننيهب رد اىل أشننار مث ممكننن غننا حمننا  فهننو معننا حبننرفني النطنن  وأمننا واحنند

 حمنا  وذلنك غناه يف خيلقنه منا هنو تعناىل كالمه  أبن القائلني زلةواملعت اجلهمية

 او سننامعا يسننمى ال وكننيا الكننالم بننه قننام مننن اال متكلمننا يسننمى فننال أيضننا
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 بسم  مبصرا او سامعا يسمى فال واال والبصر السم  به قام من اال مبصرا

 االرادة بننه قامننت مننن اال وقننديرا مرينندا يسننمى ال وكننيا بغنناه قننائم بصننر او

 الناظم قا  مث بغاه قدرة او ابرادة قديرا او مريدا يسمى ال والقدرة

 ... والربهان واملعقو  ابلنق  ... متكلم جالله ج  وهللا ...

 يف واملعتزلنننة اجلهميننة مننيهب ذكننرت ملننا ذلننك يف الكننالم بسننط تقنندم وقنند

 إعادته عن أغىن مبا القرآن

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 وأتننى ... االبننوان اجلنننة يف الننندا مسنن  ... وقبلننه الكلننيم  اند قنند وهللا ...

 يكلنننم وكنننيا ... القنننرآن منننن فراجعهنننا وصنننفا ... لنننه آايت تسننن  يف النننندا

 حممند صنحيح يف حنديثا واذكنر ... مكان بك  ينفيه حى ... أبمره جربئي 
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 ابلصننوت ... معننادان يننوم هللا ننندا فيننه ... الشننان العظننيم البخنناري ذاك ...

 منن  ذكننره بنن  ... بثابننت لنني  اللفنن  هننيا أن هننب ... والننداين اصننياق يبلنن 

 فوقان جمسم رواه ب  ... اجملسم ... البخاري عندكم ورواه ... سيان حيفه

 أبذان لنا مسموعا لي  ء ... ندا نق  ويف عق  يف أيصبح ...
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 الندا ان ... لسان ك    وأه اللسان أه  ... من والعقالء العلماء أمجح أم

 موصننوف وهللا ... صننواتن كالمهننا  النجنناة فهننو ... وضننده الرفينن  الصننوت
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 مسنعود البنن حنديثا واذكر ... القرآن وحمكم احلديث هيا ... حقيقة بياك

 ... ا  مننن عشننر اجلننزا يف منننه للحننرف ... ببيننان أحننرف ذو انننه ... صننرحيا

 أبحرفهننا افتتحننت النني ورالسنن اىل وانظننر ... نقصننان مننن فننيهن مننا حسننات

 خنرب إثرهنا يف ... أتنى اال بسنورة قنط أيت مل ... الشنان عظيم سرا تر  ...

 االمينان لطالنب الشنفاء هنيا ... ويف عنهنا بنه إخبنارا كنان  اذ ... القرآن عن

 اىل فنانظر ... تبينان ذو واحلن  غاهنا ال ... نفسنها هنو كالمه  أن ويد  ...

 ايضننا تلوهننا منن  ... لقمننان اىل كننيا  مث رافاالعنن ... وبعنندها الكتنناب مبنندا

 ... الفرقان مقتضى وافهم ي  ... م  حم وم 

 االعننراف سننورة يف تعنناىل قولننه وهننو اخل لننه آايت تسنن  يف الننندا وأتننى قولننه

 االمينن الطنور جاننب من وانديناه مرمي ويف اآلية 22 االعراف رهبما واندامها
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 11 طه ربك أان إين موسى اي نودي أاتها فلما طه ويف 52 مرمي جنيا وقربناه

 الظنناملني القننوم ائنت أن موسننى ربننك اند  واذ الشنعراء سننورة ويف اآلينة 12

 8 النمنن  النننار يف مننن بننورك أن نننودي جاءهننا فلمننا النمنن  ويف 10 الشننعراء

 منن املباركنة البقعة يف االمين الواد شاطيء من نودي أاتها فلما القص  ويف

 30 القص  الشجرة
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 أينننن فيقننو  يننناديهم ويننوم 46 القصنن  اندينننا إذ الطننور جبانننب كنننت  ومننا
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 يننناديهم ويننوم موضننعني يف 74 62 القصنن  تزعمننون كنننتم  الننيين شننركائي

 اي أن وانديننننناه الصننننافات ويف 65 القصنننن  املرسننننلني أجبننننتم منننناذا فيقننننو 

 أاتك وهنن  النازعنات ويف 105 104 الصننافات النر اي صنندقت قند ابنراهيم

 16 15 النازعات طو  املقدس ابلواد ربه انداه اذ موسى حديث

 قنا  قنا  مسعنان بنن النواس حديث اىل يشا أبمره جربئي  يكلم وكيا وقوله

 ابالمننر يننوحي ان وتعنناىل تبننارك هللا أراد إذا وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو 

 رعندة قنا  أو رجفنة مننه السنموات أخنيت ابلوحي تكلم فاذا ابلوحي تكلم

 وخنروا صنعقوا السنموات أه  ذلك مس  فإذا وج  عز هللا من خوفا شديدة

 مث أراد مبنا وحينه من هللا فيكلمه جربي  رأسه يرف  من أو  فيكون سجدا هلل

 اي ربنننا قننا  منناذا مالئكتهننا سننأله بسننماء مننر كلمننا  املالئكننة علننى جربينن  ميننر
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 كلهننم  فيقولننون 23 بأسنن الكبننا العلنني وهننو احلنن  قننا  جربينن  فيقننو  جربين 

 منن وجن  عنز هللا أمنره حينث اىل ابلنوحي جربين  فينتهني جربين  قنا  ما مث 

 حام أيب ابن رواه واالرض السماء

 هللا عبند بنن جنابر حنديث اىل يشا اخل حممد صحيح يف حديثا واذكر وقوله

 تقدم وقد القصا  يف عنه هللا رضي

 انننه عبنناد بننن الصنناحب عننن حيكننى اخل اجملسننم البخنناري عننندكم ورواه وقولننه

 ساقط جمسم انه البخاري عن قا 

 الننداء السننة منهناج يف االسنالم شني  قا  ندا نق  ويف عق  يف أيصح قوله

 الناس وسائر اللغة أه  ابتفاق اصواات اال يكون ال
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 ةعشنننر  يف الننننداء أتنننى بننن  اخل لنننه آايت تسننن  يف النننندا وأتنننى النننناظم وقنننو 

 املنهاج يف كما  أكثر أو مواض 

 بنن هللا عبند طرين  منن الرتمنيي رواه منا هنو مسنعود البن حديثا واذكر قوله

 كتناب  منن حرفنا قنرأ من قا  أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  عن مسعود

 صننحيح حسنن حنديث هننيا الرتمنيي قنا  حسننات عشننر فلنه وجن  عنز هللا

 والم حنرف النف ولكنن حرف امل أقو  ال إين أما وفيه االئمة من غاه ورواه
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 حرف وميم حرف

 اخل افتتحت الي السور اىل وانظر قوله

 كيننننف  امل سنننر أتمننن  الفوائننند بننندائ  كتننناب  يف تعننناىل هللا رمحنننه النننناظم قنننا 

 مهنزة كاننت  أوال هبنا بند ء اذا فنااللف الثالثنة االحنرف هنيه علنى اشتملت

 احلنننروف خمنننارج وسنننط منننن والنننالم الصننندر أقصنننى منننن املخنننارج أو  وهننني

 الثالثننة وهننيه الفننم مننن وخمرجهننا احلننروف آخننر واملننيم اللسننان علننى اعتمننادا

 التنزين  يف وتنزلنت والشنفتني واللسنان احللن  أعني احلنروف خمارج أص  هي

 الثالثنة املخنارج علنى تعتمند احلروف فهيه النهاية اىل الوسط اىل البداية من

 عليهننا حرفننا وعشننرون مثانيننة منهننا فيصننا خمرجننا عشننر سننتة منهننا يتفننر  النني

 االلننف ان وهنو عجيبننا سنرا تظمنهنا منن  واالخنرين االولنني االمننم كنالم  مندار
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 البداينة علنى الثالثة االحرف فاشتملت للنهاية وامليم للتوسط والالم للبداية

 فهني الثالثنة االحنرف هبنيه اسنتفتحت سنورة وكن  بينهمنا والواسنطة والنهاية

 وغايتنه العنامل ختلين  علنى فمشنتملة وتوسنطه تنهوهناي اخلل  بدء على مشتملة

 الطناء اقرتان وأتم  واالوامر التشري  من والنهاية البداية بني املتوسط وعلى

 صفات مخ  احلروف صفات من مجعت الطاء فإن القرآن يف واهلاء ابلسني

 والشدة اجلهر وهي غاها جيمعها مل
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 صننغا مسننتق  رخننو مهمننوس حننرف والسننني واالطبنناق لننةوالقلق واالسننتعالء

 واهلنناء كالسننني  يقابلهننا النني االحننرف الطنناء اىل جيمنن  أن ميكننن فننال منفننتح

 على اجتمعت الي السور وأتم  احلروف صفات مجعا الليين احلرفني فيكر

 ذلنك فمنن احلنرف ذلنك كلمنة  علنى مبنينة السنورة جتد كيف  املفردة احلروف

 وتكنرر اخللن  وذكنر القرآن ذكر من القافية الكلمات لىع مبنية والسورة ق

 وذكننر العبنند قنو  امللكننني وتلقني آدم ابننن منن والقننرب منرارا مراجعتننه القنو 

 وإلقننناء االرض وتشنننق  منننرتني القبننن  وذكنننر والقنننرين السنننائ  وذكنننر الرقينننب

 يكنن مل ولو الوعيد وحقوق القوم وذكر والرزق النخ  وبسوق فيها الرواسي

 مناسنبة السنورة هنيه معناين كن   أن وهنو آخنر وسنر واحملاورة القو  تكرار اال

 واالنفتاح والعلو واجلهر الشدة من القاف حرف يف ملا
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 اخلصنومات منن   سنورة علينه اشنتملت ما فتأم  ايضاح زايدة أردت وإذا

 أجعن  وقنوهلم وسنلم علينه هللا صنلى الني م  الكفار خصومة فأوهلا املتعددة

 مث داود عنند اخلصنمني اختصنام مث كالمهنم  آخنر اىل 5   اواحند إهلا اآلهلة

 الننننندرجات وهنننننو العلنننننم يف االعلنننننى املنننننال اختصنننننام مث الننننننار أهننننن  ختاصنننننم

 مث آلدم ابلسنجود أمنره يف ربنه علنى واعرتاضنه إبلني  خماصمة مث والكفارات

 منهم االخال  أه  اال أمجعني ليغوينهم وحلفه بنيه شأن يف  نيا خصامه

 حرفهنا غنا ق وسنورة   غنا السنورة هبيه يلي  ه  الفطن بيبالل فليتأم 

 كالمه  آخر اعلم سبحانه وهللا احلروف هيه أسرار بعض من قطرة وهيه
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 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

 الكالم صفة انتفت اذا الناق  ابجلماد للرب التشبية الزامهم يف

 وخماطنننب ... لبينننان مرسننن  مثينننب انه ... آمنننر منننو  وجننن  عنننز وهللا ...

 ... قائن  بن  منتكلم ومكلنم ... ابلشنان وخمرب وحمد  ... ومنىبء وحماسب

 للحنن  بكالمننه ... خلقننه يرشنند احلنن  يقننو  هنناد ... أبمننان ومبشننر وحمننير

 البطالن متحق  منتف ذا ... ه فك  الكالم صفة انتفت فاذا ... واالميان
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 ... فرقنننان بنننال منفننني إرسنننا  ... ا  كنننيلك  مالكنننال صنننفة انتفنننت واذا ...

 وحقيقننة ... نقصننان بننال الننداعي املرسنن  م ... كننال  تبلينن  املبعننو  فرسننالة

  وسنناطة بغننا نننو  ... نوعننان وانننه ... للمرسننلني ... خطابننه نفنن  االرسننا 

 ... حجابنه وراء منن الينه منه ... الداين القريب وجربي  موسى ... ككالمه

 أيضنا وهنو طنة ... ابلوسنا مننه التكلنيم واالخنر ... العيننان هاهننا تراه ال اذ

 أحسننن يف أتننى ... الشننور  يف وذاك اليننه وإرسننا  وحنني ... ضننرابن عنننده

 التبيان
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 اذ الرسننالة نفنني الكننالم لصننفة النننافني املعطلننة الننزام الفصنن  هننيا مضننمون

 الرسنالة نفني لنزم الكنالم صنفة تفتان فإذا املرس  كالم  تبلي  الرسالة حقيقة

 بغننا نوعننان وهننو للمرسننلني تعنناىل خطابننه نفنن  االرسننا  حقيقننة أن ذكننر مث

 تكلننيم الثناين والنننو  حجناب وراء مننن وموسنى جلربينن  تعناىل ككالمننه  وسناطة

 لسنننان علنننى والسنننالم الصنننالة علنننيهم االنبيننناء سنننبحانه كتكليمنننه  ابلوسننناطة

 وراء مننن أو وحيننا إال هللا يكلمننه أن لبشننر كننان  ومننا تعنناىل قنناىل كمننا  جربينن 

 اآلية 51 الشور  يشاء ما ابذنه فيوحي رسوال يرس  أو حجاب

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

731 

731 

 الكالم صفة انتفت اذا الرسالة بنفي القو  الزامهم يف

 ... النقصننان غايننة وذلننك خننرس ... فضنندها الكننالم صننفة انتفننت فنناذا ...

 والننرب ... احليننوان أمننة مننن قابنن  هننو ... لننييا يف ذلننك أن زعمننتم فلننئن

  سننلب فيقننا  ... نقصننان مننن فيننه مننا فنفيهننا م ... الكننال صننفة بقابنن  لنني 

 أكمنن  االنسننان أخننرس اذ ... للنقصنان أم الكننالم صننفة ... وقبولننه كالمنه

 الكمنننا  أوصننناف فجحننندت ... الربهنننان أبوضنننح اجلمننناد ذا منننن ... حالنننة

 ... ابجلمننادا تشننبيه يف ووقعننت ... النسنناناب والتشننبيه التجسننيم ... خمافننة

 اخليالن من وذا الناقصات ت
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 ... الصبيان ضحكة غدوم حى ... أستاركم هتكت أكرب هللا

 الناظم قو 

 ... النقصان غاية وذلك خرس ... فضدها الكالم صفة انتفت فاذا ...

 فينه يكنن مل اذا املخلوق به صفات كما   وك  كما   صفة الكالم ان الشك

 بنه اتصنف كمنا   وكن  خلقنه النيي هنو الننه بنه أحن  فاخلنال  منا بوجه نق 

 عننه تننزه نقن  وكن  بنه أوىل القدمي الواجب فاملوجود وحاد  ممكن موجود

 عنه بتنزيهه أوىل فاخلال  حاد  موجود خملوق
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 الباطنينة منن النفناة قالنت اخل قابن  هنو النيي يف ذلنك ان زعمنتم فلنئن قوله

 واحليننناة والقننندرة ابلعلنننم يوصنننف مل اذا هلنننم قيننن  ملنننا وغننناهم املتفلسنننفة منننن

 والنننبكم واملنننوت واجلهننن  كنننالعجز  ذلنننك يقابننن  مبنننا يتصنننف أن لنننزم والكنننالم

 تقابنن  املتقننابلني فننان بننيلك لإلتصنناف قننابال كننان  لننو ذلننك يلننزم امنننا فقننالوا

 وامننننا الخننننرا ثبننننت أحنننندمها عنننندم اذا والعنننندم كننننالوجود  واالجينننناب السننننلب

 احمل  خيلو فقد والبصر والعمى واملوت كاحلياة  وامللكة العدم تقاب  التقابالن

 فنررم االثبنات أهن  هلم فقا  هبيا وال هبيا ال يوصف ال فإنه كاجلماد  عنهما

 امكنان من  ينتكلم وال يبصنر وال يسنم  ال النيي الناق  ابحليوان تشبيه من

 فكنان هبنيا وال هبنيا ال االتصناف  اليقبن النيي ابجلماد فشبهتموه منه ذلك

 منه فررم مما شرا اليه فررم ما
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 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

 سبحانه هللا كالم  عني وابطله حقه اخلل  كالم  أبن ابلقو  الزامهم يف

 فأل من ... الرمحن خليقة العباد ... أفعا  أبن الدلي  قام قد لي  أو ...

  كنن   فيكننون ... الشننان هبننيا يعننىن الننيي ... حيصننيها االلننف قريننب أو وجننه

 منسنواب كنان  اذ ... السنلطان ذي سنبحان كالمنه  ... عنني اخللن  هنيا كالم
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 قالننه قنند قننولكم والزم هننيا ... االركننان ذي هللا كبيننت  خلقننا ... كالمننه  اليننه

 طرده ولكن ... تناقضتم إذ التناقض حير ... ببيان مصرحا االحتاد ذو ...

 وكالمهننا كبيتننه  ن ... القننرا ختصنني  أن زعمننتم فلننئن ... الكفننران غايننة يف

 كننرب  اخلصننو  وال م ... العمننو ينفنني ال التخصنني  ذا فيقننا  ... خلقننان

 الضننننافة ختصيصننننه ... هكننننيا أيضننننا العننننر  رب ويقننننا  ... االكننننوان ذي

 ... والتبيان االيضاح غاية يف ... وذا الباقي يف التعميم مين  ال ... القرآن

 اجلهمينة بنه الزمنوا للسنلف مشنهور إلنزام هنو النناظم ذكنره النيي االلزام هيا

 كمنا  وتعظنيم تشنريف اضافة هللا اىل إضافته وأن خملوق هللا كالم  أبن القائلني

 كالم  مجي  أبن السلف فألزمهم هللا وانقة هللا بيت يقا 
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 [   314 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 خملنوق القنرآن إن قا  من اهلامشي داود بن سليمان ا ق هللا كالم  عني اخلل 

 خيلند أبن أوىل فرعون صار فلم زعموا كما  خملوقا القرآن كان  واذا كافر  فهو

 وقنا  خملوق هيا أن وزعموا 24 النازعات االعلى ربكم أان قا  اذ النار يف

 منافل فرعنون ادعنى منا ادعنى فقند 14 طنه فاعبدين أان اال إله ال هللا أان إني

 وكالمها هيا من االعلى ربكم أان قا  اذ النار يف خيلد أبن اوىل فرعون صار

 البخناري ذلنك ذكنر وأعجبنه فاستحسنه عبيد ابو بيلك فأخرب خملوق عنده
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 وعبند املبارك بن هللا عبد هيا نظا ذكر وكيلك العباد أفعا  خل  كتاب  يف

 قنولكم والزم هنيا ظمالننا قنا  وهلنيا القطنان سنعيد ابن وحيى ادري  بن هللا

 فقالوا الالزم هبيا صرحوا االحتادية أن أي االحتاد ذو قاله قد

 ... ونظامه نثره علينا سواء ... كالمه  الوجود يف كالم  وك  ...

 غاينة هو هبيا القو  ان أي الكفران غاية يف الناظم قا  كما  هيا طرد ولكن

 ابهلل نعوذ ذلك يقو  ممن أكفر ال ب  الكفران

 االكنوان رب قين  اذا أننه كمنا  أي اخل القنران ختصني  ان زعمنتم فلنئن قوله

 ان قلتم فاذا واملخلوقات االكوان عموم يف داخ  فالعر  املخلوقات ورب

 هللا كننالم  اخللنن  كننالم  مجينن  أن لننزمكم للتشننريف تعنناىل اليننه القننرآن اضننافة

 ورب العننننر  رب قينننن  اذا كمننننا  العمننننوم ينفنننني ال القننننرآن يف والتخصنننني 
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 اعلم وهللا خيفى ال كما  كواناال 

 

 

 [   315 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

 واالمر اخلل  بني التفري  يف

 ... الفرقنان يف وذاك الصنريح أمنر ... وا  اخللن  بنني الفرقان أتى ولقد ...

 والعطنننف ... شنننيئان هننننا منننا خلننن  والكننن  ... واحننند املنننناز  عنننند وكالمهننا
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 ذو هنيا فيقنا  ... القنرآن يف وذاك علينه ننو  ... منن الفرد طفكع  عندهم

 قند أهننا أخنرب اخللن  بعند فناهلل ... تبينان ذو التفرين  آية يف ... ظاهر امتنا 

 بعنند ابالمننر ... سننبحانه تسننخاها عننن وأابن ... للجننراين واألمننر سننخرت

 ذاك يف مهننننا ... مفعننننوال كننننان  او مصنننندر إمننننا واالمننننر ... والتبيننننان اخللنننن 

 ... الننرمحن صننعة قابنن  كاملصننو   ... لالمننر قابن  هننو منأموره ... مسنتواين

 ... احلننند ن النتفننناء ينفنننى كننناملخلوق  ... املنننأمور انتفنننى االمنننر انتفنننى فنننإذا

 ذكنننر ... الربهنننان واضنننح عجيبنننا سنننرا ... بنننه جتننند السنننياق نظنننم اىل وانظنننر

 بنوعي فأتى ... الثاين ذا يف والتعميم والوصف ... متقدما وبعده اخلصو 

 اهلند  رمت إن القرآن فتدبر ... ببيان موجزا ووصفا فعال ... وأبمره خلقه

 القرآن تدبر حتت فالعلم ...
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 اخللننن  بنننني فنننرق هللا ان أي اخل واالمنننر اخللننن  بنننني الفرقنننان أتنننى ولقننند قولنننه

 غننا اخللنن  جعنن ف 54 االعننراف واالمننر اخللنن  أاللننه تعنناىل قولننه يف واالمننر

 العطنف وقنالوا االمنر هو هنا اخلل  ان قالوا تبعهم ومن اجلهمية ولكن االمر

 قننو  معننىن وهننيا العننام علننى اخلننا  عطننف مننن هننو بنن  املغننايرة يقتضنني ال

 هللا الن منردود وهيا اخل عليه نو  من الفرد كعطف  عندهم والعطف الناظم

 ابالمر خرتس قد اخلل  بعد اهنا اآلية هيه يف أخرب سبحانه
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 كمنا  مصندرا يكنون ان إمنا اآلينة يف االمنر ان أي اخل مصندر إمنا واالمنر قوله

 سواء فهما التأوي  أه  يقوله كما  املأمور به املراد يكون ان وإما االظهر هو

 اذ ينفننى املخلننوق ان كمننا  مننأمورا مسنني ولننيلك آمننر مننن لننه البنند املننأمور فننإن

 احلد ن انتفى

 اجلوامنن  مجنن  شنرح يف الزركشنني هللا عبند بننن مندحم النندين بندر الشنني  وقنا 

 خملوقنة هني كاننت  فلو كن  ب اخلل  هللا خل  امنا الشافعي عن البويطي قا 

 خملننوق فهننو خملوقننا األو  كننن  كننان  ولننو األئمننة قننا  خملوقننا خلنن  فمخلننوق

 رضني عييننة بنن سنفيان وقا  مستحي  وهو يتناهى ال ما اىل وأخر  أبخر 

 ففصن  القرآن االمر 54 االعراف واالمر اخلل  له أال ىلتعا قوله يف عنه هللا

 ابننن قننا  معننىن لتفصننيله يكننن مل خملوقننا االمننر كننان  ولننو واالمننر املخلننوق بننني
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 هنو القنرآن ان وأمنا كفنر  فقند بينهمنا مجن  فمنن واخلل  االمر بني فرق عيينة

 كنن   رقيفنن فيهننا منننيرين كنننا  اان مباركننة ليلننة يف أنزلننناه اان تعنناىل فلقولننه االمننر

 بنن امحند عنن االسنتنبا  هنيا وروي 5 3 الندخان عندان من أمرا حكيم أمر

 وذكننر االئمننة مننن وغنناهم سنننان بننن وامحنند الننيهلي حيننى ابننن وحممنند حنبنن 

 إبسناد البيهقي
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 يقولننون سننة سنبعني مننني مشنيختنا مسعنت قننا  ديننار بنن عمننرو عنن صنحيح
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 ابننن مننهم الصننحابة منن مجاعنة ومشننيخته قنا  خملوقنا لنني  هللا كنالم  القنرآن

 القنو  هنيا وروينا قا  مث التابعني وأكابر الزبا وابن وجابر عمر وابن عباس

 مهننندي وابنننن زيننند ابنننن ومحننناد املبنننارك وابنننن وسنننفيان سنننعد بنننه اللينننث عنننن

 وامننننا سنننواهم ومشنننيخة والبخننناري عبيننند وأيب حنبننن  بنننن وأمحننند والشنننافعي

 بنن خالند فيحبنه اجلهنم أيخني كنان  وعننه درهنم بن جلعدا البدعة هيه أحد 

 انتهى االضحى يوم القسري هللا عبد

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

 واالعيان االوصاف من تعاىل الرب ىل ا يضاف ما بني التفري  يف

 ووصنف عنني ... نوعنان مبنن وجمنرور مننه ... أبننه الكتاب يف أخرب وهللا ...
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 قننام ابجملننرور والوصننف ... الننرمحن اخلننال  خلنن  أعيننان ... كننا   ابلعننني قننائم

 الينه يضاف ما سواء أيضا ذا ونظا ... لسان ك   عرف يف به أوىل ... النه

 كنارادة  بنه قامنت ... ملنن  بتنة االوصناف فاضنافة ... أعينان ومنن صنفة من

 فانظر ... سيان مها ما وخلقا ملكا ... له  بتة األعيان وإضافة ... الرمحن

 يفرتقان كيف  أضيف ملا ... وعلمه االله بيت ىلا
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 انقتننه لكننن ... وصننفان مهننا اذ االضننافة ذي يف ... وكعلمننه كحياتننه  وكالمننه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

745 

745 

 احلن  فاتنه ملنا اجلهمني اىل فنانظر ... ذااتن مهنا أيضا فكعبده ... اهلنا وبيت

 الح والصنبح ... واحندا اباب لدينه اجلمي  كان  ... الفرقان واضح املبني ...

 ... عينان له ملن

 القدس روح نزله ق  تعاىل قوله يف كما  أي اخل أبنه القران يف اخرب وهللا قوله

 منز  انه يعلمون الكتاب آتيناهم واليين وقا  102 النح  ابحل  ربك من

 النسننناء مننننه وروح املسنننيح عنننن تعننناىل وقنننا  114 االنعنننام ابحلننن  ربنننك منننن

 يف ومننا السننموات يف مننا لكننم وسننخر تعنناىل وقننا  الغايننة اءالبتنند ومننن 171

 الغاية البتداء ومن 13 اجلاثية منه مجيعا االرض

 ال معننىن كننان  اذا تعنناىل هللا اىل املضنناف تعنناىل هللا رمحننه االسننالم شنني  قننا 

 به قائمة تعاىل هلل ضفة يكون ان وجب املخلوقات من بغاه وال بنفسه يقوم
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  بنفسنها قائمنة عيننا املضناف كنان  وإذا مربنوب خملنوق اضنافة اضنافته وامتن 

 هلل صننفة يكننون ان امتننن  آدم بنني وأرواح السننالم عليهمننا وعيسننى كجربينن 

 هللا اىل املضننافة االعيننان لكننن لغنناه صننفة يكننون ال بنفسننه قننام مننا ألن تعنناىل

 وجهني على تعاىل

  لوقناتاملخ جليم  شام  فهيا وأبدعها خلقها بكونه اليه تضاف ان أحدمها

 هللا ما  املا  وجيم  هللا عبيد املخلوقني فجيم  هللا وأرض هللا مساء كقوهلم

 كما  ويرضاه به وأبمر حيبه معىن من به خصه ملا اليه يضاف ان الثاين والوجه

 يقا  وكما غاه يف تكون ال فيه بعبادة العتي  البيت خ 
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 [   319 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 هننم هللا فعبناد الوجننه هنيا ومننن ورسنوله هللا ا منن هنو والفننيء اخلمن  منا  يف

 وتلنك ودينه وشرعه ألوهيته تتضمن اضافة فهيه أمره أوطاعوا عبدوه اليين

 ملخصا انتهى وخلقه ربوبيته تتضمن اضافة

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

  أربن  بن  ... إثننان وال قرآن للناس ... ما فقا  ذاك بعد حزم ابن واتى ...

 وآخنر يتلنى النيي هنيا ... البطالن بني قو  وذاك ن ... ابلقرآ يسمى ك 
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 بنننني احملفنننوظ والثالنننث ... العثمننناين املصنننحف يننندعى الرسنننم يف ...  بنننت

 كعلمننه  القنندمي املعننىن والرابنن  ... الننرمحن خليقننة الننثال  هننيي ... صنندوران

 طن ان عبنارة عننه ... جيند مل شيئا رام قد وأظنه ... ابلقرآن عنه يعرب ك   ...

 يف ... إنسنان على ختفى فال عقلت ... أرب  مراتب ذو املعني إن ... ببيان

 اجلمينن  وعلننى ... ببنننان ختطننه حننني الرسننم ... مث اللفنن  مث الننيهن مث العننني

 ابنن قنو  خبنالف ... االعينان يف املوجنود بنه أوىل ... ا  لكنن يطلن  االسم

 ال واحنند شننيء يءفالشنن ... لالذهننان الوضنن  ان قننا  قنند ... فانننه اخلطيننب

 العرفان قلة حزم ابن فدهى ... أرب 
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 [   320 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 القننرطي حننزم بننن سننعيد بننن أمحنند بننن علنني حممنند أبننو االمننام هننو حننزم ابننن

 امللنننن  ك املشنننهورة املصننننفات صننناحب االنننندل  عنننامل املشنننهور الظننناهري

 ذلننك اوغنن االيصننا  وكتنناب االمجننا  وكتنناب اجمللننى شننرح احمللننى و والنحنن 

 يف النننيهي وقننا  أمننره يف واالسنننهاب ذكننره يف االطننناب عنننن تغنني وشننهرته

 وثالمثائننة ومثننانني أربنن  384 سنننة بقرطبننة تعنناىل هللا رمحننه ولنند احلنناف  تننيكرة

 هللا عبند بنن ويوسنف مسنعود بنن وحيني احلسنور بنن أمحند عمنر أيب منن ومس 

 عمنننر وأيب منننيالتمي ربيننن  ابنننن هللا وعبننند القاضننني أمحننند بنننن ومحنننام القاضننني
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 رافننن  ابنننو وابننننه فنننأكثر احلميننندي هللا ابوعبننند عننننه رو  وخلننن  الطلمنكننني

 العلنوم يف الندائرة وسنعة واحلفن  النيكاء يف املنتهنى أليه وكان وطائفة الفض 

 ومتسنننك ابلقيننناس القنننو  ونفنننى ابلظننناهر القنننو  اىل انتقننن  مث شنننافعيا وكنننان

 وحتننر وتزهنند وتننور  ندينن فيننه فنننون صنناحب وكننان االصننلية والننرباءة ابلعمننوم

 كتننب  حممنند اليب وكننان الشننأن كبننا  حمتشنما جلننيال وزيننرا أبننوه وكننان للصندق

 احلنديث فقنه يف كبناا  كتنااب  صنف وقد والفقه احلديث كتب  سيما ال عظيمة

 واحلنال  االسنالم شنرائ  جلم  اجلامعة اخلصا  كتاب  فهم اىل االيصا  مساه

 كتناب  ولنه قنو  لكن  واحلجنة همبعند فمنن الصنحابة أقنوا  فيه اورد واحلرام

 ميهبنننه علنننى الفقنننه يف اجمللنننى وكتننناب جملننندان االحكنننام الصنننو  االحكنننام

 امللن  يف الفصن  وكتناب جملندات مثاين يف احمللى وهو وشرحه جملد واجتهاده
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 اليهود تبدي  إظهار وكتاب جملدات ثال  والنح 
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 واملنندخ  املنطنن  حلنند التقريننب وكتنناب الجنينن وا التننوراة للكتننابني والنصننار 

 أخني الفقهينة ابالمثلنة ومثلنه الفلسنفة أهن  أبلفناظ ال العلنم أهن  أبلفناظ اليه

 احلكماء حنلة من قسط فيه فبقي فيه وأمعن امليحجي بن حممد عن املنط 

 حنزم بنن حممد أبو ألفه كتااب  تعاىل هللا امساء يف وجدت الغزايل حامد أبو قا 

 ذهنه وسيالن حفظه عظم على يد 
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 لعلنننوم قاطبنننة االنننندل  أهننن  أمجننن  حنننزم ابنننن كنننان  أمحننند بنننن صننناعد وقنننا 

 البالغنه منن حظنه ووفنور اللسان علم يف توسعه م  معرفة وأوسعهم االسالم

 خبنط عننده اجتمن  أننه الفضن  ولنده اخنربين واآل ر ابلسننن ومعرفته والشعر

 ورقة الف مثانني من حنو على يحيتو  جملد أربعمائة آتليفه من حممد أيب أبيه

 منن لالحكنام مسنتنبطا وفقهنه للحنديث حافظنا حممد أبو كان  احلميدي قا 

 لنه اجتمن  فيمنا مثله رأينا ما بعلمه عامال مجة علوم يف متقنا والسنة الكتاب

 والشنعر االدب يف لنه وكنان والتندين الننف  وكنرم احلفن  وسنرعة النيكاء من

 منننه أسنر  البديهننة علنى الشننعر يقنو  مننن رأينت مننا طوين  واب  واسنن  نفن 

 املعجم حروف على مجعه كثا  وشعره

 أعنننوام سننبعة حنننزم ابننن صنننحبت املغننريب حممنند بنننن هللا عبنند حممننند ابننو قننا 
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 علينه وقنرأان الفص  كتاب  من االخا اجمللد سو  مصنفاته مجي  منه ومسعت

 وعشنرون اربعنة وهو ومخسني ست سنة يف جملدات سب  االيصا  كتاب  من

 شنرح وكتناب ابلتقليند قنا  منن على الرد يف الصاد  كتاب  آتليفه ومن جملدا

 االسنننانيد ابختصنننار احلنننديث صنننحيح فننن  اجلنننام  وكتننناب املوطنننأ أحادينننث

 وكتاب االمجا  منتقى وكتاب
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 يف النبويننة السنناة ولننه القينناس وأصننحاب الظاهريننة بننني ملننا االلتبنناب كشننف
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 كثاة  نيفهوتصا جملد

 وجند  وفقنه حنديث منن فنون حام  حزم ابن كان  حيان بن مروان أبو قا 

 منن القدمينة التعناليم أننوا  يف املشناركة م  االدب أبذاي  يتعل  ما و ونسب

 التسننور يف جلراءتننه غلننط مننن فيهننا خينن  مل كثنناة  كتننب  ولننه والفلسننفة املنطنن 

 سنننلوك يف وضنن  النننكهن ز  انننه زعمننوا فنننإهنم املنطنن  السنننيما الفنننون علننى

 ومنا  اراتض وال غرضنه يفهنم مل منن خمالفنة واضنعه أرسطو وخالف املسالك

 لكثنا بيلك فاستهدف به وسم حى عنه وانض  الشافعي اىل النظر يف اوال

 وجنناد  فنقحننه الظنناهر اىل ذلننك عننن عنند  مث ابلشننيوذ وعيننب الفقهنناء مننن

 بنننه يصنننك بنن  بتننندريج وال بتعنننريض عنننده مبنننا صننندعه يلطننف يكنننن ومل عنننه

 بنه وتقن  القلنوب عننه فتنفنر اخلنرد  انشنقاق وينشنقه اجلنند  صنك معارضه
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 تضنليله علنى وأمجعنوا علينه فتمنالؤوا وقتنه فقهناء اىل استهدف حى الندوب

 فطف  منه الدنو عن عوامهم وهنوا فتنته من سالطينهم وحيروا عليه وشنعوا

 وهنني أثننره منقطنن  هبنن انتهننوا ان اىل بالدهننم عننن ويسنناونه يقصنندونه امللننوك

 اليب كننالم  آخنر اىل راجنن  وال مرتند  غنا ذلننك يف وهنو لبلنة ابديننة منن بلندة

 ولننه وأربعمائننة ومخسننني سننتة سنننة 456 تننويف انتهننى اختصننارا تركتننه حيننان

 نعلننم ال مهجننور قننو  القننرآن يف وقولننه تعنناىل هللا رمحننه سنننة وسننبعون اثنتننان

 منا مجي  ذكر ملا الناظم ولكن هللا رمحه و وره جمازفته مجلة من وهو به قائال

 النني األقننوا  مجلننة مننن ألنننه القننو  هننيا ذكننر العظننيم القننرآن يف الننناس قالننه

 أقنوا  املصنرية املسنألة يف ذكنر قند تعاىل هللا رمحه اإلسالم فشي  وإال قيلت

 فبلغت القرآن يف الناس
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 بد فال الناظم ذكره وحيث هيا حزم ابن قو  ييكر ومل مثانية أو أقوا  سبعة

 والثنناين يتلننى الننيي هننيا ابلقننرآن يسننمى كنن   أربنن  بنن  فقولننه معننناه بيننان مننن

 اخلنننط ابلرسننم واملننراد الصنندور يف احملفنننوظ والثالننث املصنناحف يف املكتننوب

 قيلنت الني االقنوا  أبطن  منن القو  وهيا الرمحن خليقة الثال  هيه وقوله

 البطالن بني قو  وذاك ناظمال قا  وليلك القرآن يف

 يف والكالبيننة االشنناعرة وافنن  أعلننم وهللا كأنننه  اخل القنندمي املعننىن والرابنن  قولننه
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 عنننن أغنننىن مبنننا النفسننني املعنننىن يف القنننو  تقننندم وقننند النفسننني املعنننىن إثبنننات

 االعادة

 اخل أرب  مراتب ذو املعني ان قوله اىل جيد مل شيئا رام قد وأظنه الناظم وقو 

 ذهننني ووجنننود خنننارجي وجنننود وجنننودات أربننن  لنننه منننثال كزيننند  نياملعننن ان أي

 خطنني أي رمسنني ووجننود زينند بلفنن  تلفظننت اذا اللفنن  يف أي لفظنني ووجننود

 ربنك ابسنم اقنرأ قولنه يف تعناىل هللا ذكرهنا الني وهي االربعة الوجودات فهيه

 القلم ابلقلم علم اليي االكرم وربك إقرأ عل  من االنسان خل  خل  اليي

 خلقننه هننو الننيي اخلننارجي العينني الوجننود وهنني االربعننة املراتننب فننيكر 4 1

 حنزم ابنن فمنيهب العلمني علنى الندا  للفظني املطناب  الرمسي الوجود وذكر

 والرمسنني واللفظنني العينني وجننوده وهنني خملننوق الثالثننة املراتننب يف القننرآن أن
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 القنندمي املعنىن عننده بقني العيني وجنوده وهنو ابلقنرآن ابلتسنمية االوىل ولكنن

 كالعلم  خملوق غا فهو

 ابن قو  أن أي اخل اخلطيب ابن قو  خبالف الناظم وقو 
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 وهننواملعىن الننيهن يف ملنا موضننو  الكنالم ان قننا  النرازي الفخننر أي اخلطينب

 وهللا واحنند معننىن وإنننه االشنناعرة مننيهب مننن معننروف هننو مننا علننى النفسنني

 أعلم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

759 

759 

 ىلتعا هللا رمحه الناظم قا 

 أخننربان وكننياك ... والفرقننان ابلننوحي مننتكلم ... سننبحانه أنننه أخننرب وهللا ...

 يف املكتنوب أننه أخنرب وكنياك ... واالمينان العلم أه  بصدور ... كالمه  أبن

 مقننروء ... وا  املتلنو أننه أخننرب وكنياك ... النرمحن مننن املطهنرة صنحف ...

 واثننان وثالثة أرب  وه ... انه ال واحد شيء والك  ... االنسان تالوة عند

 لكنمننا ... بنننان خننط فهنني الكتابننة وكننيا ... لنننا أفعننا  القننرآن وتننالوة ...

 يقننننر ه والعبنننند ... املنننننان الواحنننند قننننو  حمفننننوظ ... وا  واملكتننننوب املتلننننو

 ... جيند خبنط يكتبنه وكنياك ... صنواتن لنه فهمنا وبضده ... طيب بصوت

 كتابنننة  مث والنننرق ... اتنننناوأد ومننندادان أصنننواتنا ... خطنننان لنننه فهمنننا وبضنننده

 جبنان غنا وهنو فينه احلن    ... قنو قنا  منن نظمه يف أتى ولقد ... القرآن
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 هنو ... والشنبان االشنيا  أبانمن  ... مثبنت املصناحف يف هو اليي ان ...

 خملوقان والرق ومدادان ... وحروفه آيه ريب قو 
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 خملنوق الكن  ... العرفنان حقيقنة وذاك  ومصننو  ... متلنو بنني وفرق فشفى

 فنا  والتمييز ابلتفصي  فعليك ... شيئان مها خملوقا ... املتلو كالمه  ولي 

 ... وخبطنننا الوجنننود هنننيا أفسننندا قننند ... بينننان دون واالمجنننا  إطنننالق ...

 يعنىن قند ابلنالم ... تعريفهنا يف القنرآن وتنالوة ... زمان ك   واآلراء االذهان
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 االكنوان كنيي  خملنوق غنا هنو ... كالمنه  فهنو املتلنو هبنا عىني ... شيئان هبا

 النيي هنيا ... خلقنان وكالمهنا وأدائهنم ... كصو م  العباد افعا  ويراد ...

 قصنند الننيي وهننو ... والعرفننان العلننم اهنن  إسننالم ... ا  أئمننة عليننه نصننت

 كتقاصننر  فهمننه عننن ... االذهننان قاصننر تقاصننر لكننن ... الرضننى البخنناري

 نفنننى أن ملنننا اللفننن  يف ... الشنننيباين االعظنننم االمنننام قنننو  ... عنننن االفهنننام

 هنو مصندرا يصنلح فناللف  ... عرفنان ذو للنفني واهتند  ... عننه الضندين

 وهنو ... به ملفوظ نف  يصلح وكيلك ... القرآن بتالوة كتلف   ... فعلنا

 وإثبننات نفنني ... يف االطننالق أمحنند انكننر فلننياك ... حمننتمالن فننيان القنرآن

 ... قانفر  بال

 وا واملتلنننو والنننتالوة واملقنننروء القنننراءة بينننان يف تعننناىل هللا رمحنننه النننناظم شنننر 
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 وامللفوظ واللف  واحملفوظ واملكتوب لكتابة
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 وهللا فقننا  والتخلنيط التخبنيط منن ذلنك يف وقن  منا لكثنرة ذلنك يف وأطننب

 6 التوبننة هللا كننالم  يسننم  حننى تعنناىل قننا  كمننا  اخل مننتكلم سننبحانه أنننه أخننرب

 49 العنكبنوت العلنم أوتنو النيين صندور يف بينات آايت هو ب  تعاىل وقا 

 فنناذا وقننا  14 13 عننب  مطهننرة مرفوعننة مكرمننة صننحف يف تعنناىل وقننا 

 وثالثنة أربن  هو النه واحد شيء والك  قا  مث 18 القيامة قرآنه فاتب  قرأان
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 قا  مث واثنان

 ... بنان خط فهي الكتابة وكيا ... لنا أفعا  القرآن وتالوة ...

 أي ذلك يف افرتقوا قد احلديث أه  وكان سب  كالم  بعد االسالم شي  قا 

 غننا ابلقننرآن لفظنننا يقولننون منننهم طائفننة فصننار القننرآن يف اللفنن  مسننألة يف

  العبند صنوت منرادهم ولني  خملنوق غا املسمو  القرآن أن ومرادهم خملوق

 غا وطوائف املصيصي داود بن وحممد الرازي حام أيب عن ذلك ييكر كما

 يقنف أو ذلنك يف فعله أو العبد صوت يدخ  قد من هؤالء أتبا  ويف هؤالء

 ردا خملوقنة أصنوا م و العباد أفعا  يقو  فصار االئمة بعض ذلك ففهم فيه

 العلننم أهنن  مننن وغامهننا املننروزي نصننر بننن وحممنند البخنناري فعنن  كمننا  هلننؤالء

 وأهننواء مشننرتكة الفنناظ ذلننك يف اخلننوض كثننرة  بسننبب حيصنن  وصننار والسنننة
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 البخنناري بننني وحصنن  والفتنننة الفرقننة مننن نننو  ذلننك بسننبب حصنن  للنفننوس

  البخناري من  قنوم وصنار معنروف هنو ما ذلك يف اليهلي حيى بن حممد وبني

 وكننال وحنومهننا حننام وأيب زرعننة كننأيب  عليننه وقننوم وحنننوه احلجنناج بننن كمسننلم

 حنبنن  بننن أمحنند أصننحاب مننن وهننم واحلننديث ةوالسننن العلننم أهنن  مننن هننؤالء

 يف إال أقننواهم مننن شننيء يف خيتلفننوا مل السنننة أهنن  إن قتيبننة ابننن قننا  وهلننيا

 هني والقنراءة املتلنو هني النتالوة أبن القنو  يطلقنون قنوم وصار اللف  مسألة

 ولي  املقروء
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 العلنننم أهنن  منننن املتلننو هننني الننتالوة قنننالوا فالننيين املصننندر ابلننتالوة مننرادهم

 وهنني ابحلركننة املقننرتن والكننالم القننو  هنني الننتالوة أن بننيلك قصنندوا والسنننة

 املقنننروء غننا والقننراءة املتلنننو غننا الننتالوة بنن  قنننالوا وآخننرون املتلننو الكننالم

 العبنناد أفعننا  أن بننيلك أرادو واحلننديث السنننة أهنن  مننن ذلننك قننالوا والننيين

 قصننده النيي وهنيا هللا صنوت هني بنادالع أصنوات وال هللا كنالم  هني ليسنت

 والنق  العق  كتاب  من ملخصا كالمه  انتهى صحيح مقصود وهو البخاري

 احلنناف  حممنند بننن الننرمحن عبنند قننا  العلننو كتنناب  يف الننيهي احلنناف  وقننا 

 داود بنننن اسنننح  مسعنننت الصنننيداوي الفضننن  بنننن حممننند بنننن هللا عبننند حننندثنا

 تكلنم منن بعنض كالم  طوسيال أسلم بن حممد على عرض أنه ييكر الشعراين
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 ماكتنب وحينث مناتلي أينن خملوق غا هللا كالم  القرآن حممد فقا  القرآن يف

 منننن تنقننن  فاننننك وهللا صننندق النننيهي قنننا  يتبننند  وال يتحنننو  وال يتغنننا ال

 وتلقنننن يتغنننا وال نفسنننه يف اليتحنننو  االو  وذاك مصنننحف مائنننة املصنننحف

 وذلنك يتغنا وال عننك ص يف ال هبيئته ابق نفسك يف وما نف  ألف القرآن

 صندور يف ومنا واحد صدرك يف واليي تعددت والكتابة واحد املكتوب ألن

  من  واحند بنه التنالون تعندد وان واملتلنو سنواء صندرك يف منا عني هو املقرئني

 وإنشننا ه وتنزيلننه ووحيننه هللا كننالم  وهننو متعننددة وأجننزاء وآايت سننور كونننه

 أفعالنننا مننن بننه ونطقنننا لننه وتننناوتال بننه وتكلمنننا نعننم أصننال بكالمنننا هننو لنني 

 وما خلقكم وهللا وج  عز هللا قا  أعمالنا من به وأصواتنا له كتابتنا  وكيلك

 هللا كنالم  أعمالننا عنن النظنر قطن  من  املتلنو فنالقرآن 96 الصنافات تعملون
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 القرآن وجود يتأتى فال اخلارج يف وأما اليهن حيصله إمنا وهيا مبخلوق لي 

 من اآلخرة يف املؤمنون مسعه فإذا حفمص ويف ات  من إال
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 أمحند االمنام يقو  وهليا مبخلوقني ليسا واملتلو ذاك اذا فالتالوة العاملني رب

 هنننيا فتأمننن  جهمننني فهنننو القنننرآن بنننه يريننند خملنننوق ابلقنننرآن لفظننني قنننا  منننن

 وعلمناء اىلتعن هللا رمحنه فأمحند حقنا كنان  وإن فيها فصلته وما صعبة فاملسألة

 بكن  الكنالم ومنن اجلهمينة عنن وفنروا ذلنك عنن التعبنا يف أيذننوا مل السنلف
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 الرجن  عنن وسنئ  راهوينه ابنن مسعنت قنا  امساعين  بنن حنرب إن حى ممكن

 بدعنة هنيا فقنا  أحكينه ألين خملوقنة إايه وقنراءي مبخلوق لي  القرآن يقو 

 قوله يد  حى هيا على يقار ال

 هللا عبند الثبنت احلناف  أن حبيث أحكيه الين ولهق من نفر اسح  أظن قلت

 خملوقننة الننتالوة قننا  رجنن  يف أيب سننألت قننا  عنننه هللا رضنني أمحنند االمننام بننن

 كنننالم  هنننيا قنننا  مبخلنننوق لننني  هللا كنننالم  والقنننرآن خملوقنننة ابلقنننرآن وألفاظننننا

  يسنم  حنى فنأجره اسنتجارك املشنركني منن أحند وإن تعناىل هللا قنا  اجلهمية

 وقا  ريب كالم  أبل  حى وسلم عليه هللا صلى الني وقا  6 توبةال هللا كالم

 الناس كالم  من شيء فيها يصلح ال الصالة هيه إن
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 خملوق أوغا خملوق يقا  او بشيء اللف  يف يتكلم أن يكره أيب وكان

 كنالم  وظفنامللف واال للمنادة حسما هيا عنه هللا رضي أمحد االمام فع  قلت

 الننيي وهننو الننناظم وقننو  الننيهي كننالم  انتهننى كسننبنا  فمننن بننه والننتلف  هللا

 نقال عنه نق  فيما قا  أمحد االمام ان يعي آخره اىل الرضى البخاري قصد

 غنا قنا  ومنن جهمني فهنو خملنوق ابلقرآن لفظي قا  من قا  أنه مستفيضا

 مبتد  فهو خملوق

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

770 

770 

 قنررم كمنا  االمنر كنان  فناذا قين  فنان املرسنلة الصنواع  كتناب  يف الناظم قا 

 ونسنبه وبدعنة خملنوق ابلقنرآن لفظني قنا  منن على امحد االمام أنكر فكيف

 هجنره حنى ذلنك علنى اال البخناري عبندهللا أيب حمنة كانت  وه  التجهم اىل

 أبئمننة يظننن أن هللا معنناذ قينن  القننرآن خبلنن  القننو  اىل ونسننبوه احلننديث أهنن 

 العبناد أفعنا  خلن  كتابنه  يف البخناري صنرح دفقن الفاسند الظنن هيا االسالم

 بننن سننفيان حنندثنا وقننا  خملننوق غننا هللا كننالم  القننرآن أبن اجلننام  آخننر ويف

 يقولنون ديننار بنن عمنرو مننهم سننة سنبعني منني مشنيختنا أدركنت قنا  عييننة

 وأوىل املسنألة هبنيه أعلنم فالبخناري قنا  أن اىل خملنوق غنا هللا كنالم  القرآن

 عبند أيب كنالم  منن وأمننت أوضنح وكالمنه خالفنه منن مجين  من فيها ابلصواب

 وإثبناات نفينا املخلوق لف  اطالق من  حيث اليريعة سد امحد االمام فان هللا
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 والسنننة ابللغننة علمننه كمننا   مننن واالثبننات النفنني يف املننن  وهننيا اللفنن  علننى

 قنندوة كالمننه  وصننار غنناه بننه ميننتحن مل مبننا امننتحن فإنننه البنناب هلننيا وحتقيقننه

 قصننده والننيي القيامننة يننوم اىل وسننلم عليننه هللا صننلى الرسننو  حلننزب امنناوإم

 أحدمها أمران به يراد اللف !  ن محد
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 واالدالنة بنه النتلف  والثناين لنه فعن  وال للعبد مقدور غا وهو نفسه امللفوظ

 طننأخ وهننو االو  املعننىن يننوهم قنند اللفنن  علننى اخللنن  فنناطالق العبنند وفعنن 
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 االطالقنني فمنن  خطنأ وهنو الثناين املعنىن ينوهم قند علينه اخللن  نفني واطالق

 قنام منا بنني وفنرق ذلنك يف الكنالم وأشنب  وفص  ميز البخاري هللا عبد وأبو

 وأصنننوا م العبننناد تلفننن  علنننى املخلنننوق وأوقننن  ابلعبننند قنننام منننا وبنننني ابلنننرب

 مسعنه النيي القنرآن وهنو امللفنوظ عنن اخللن  اسنم ونفنى وأكساهبم وحركا م

 شنفى وقند جربين  منن وسنلم عليه هللا صلى حممد ومسعه تعاىل هللا من جربي 

 مبا والبيان الفرقان من فيها وأتى العباد أفعا  خل  كتاب  يف املسألة هيه يف

 الطنائفتني على ورد والدين االمامة من حمله ويبني احل  ويوضح الشبهة يزي 

 ملننيهب الفريقننان بنه احننتج منا فأمننا البخنناري هللا عبند أبننو وقنا  الننرد أحسنن

 دقنة يفهمنوا مل ورمبنا اخبنارهم منن كثنا  بثابت فلي  لنفسه ك   ويدعيه امحد

 ومنا خملنوق غنا تعناىل هللا كنالم  ان العلنم وأه  امحد عن املعروف ب  ميهبه
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 كنان  و الغامضة االشياء عن والتفتي  البحث كرهوا  واهنم خملوق فهو سواه

 صنلى الني وبينه العلم به جاء فيما اال والتناز  وضواخل الكالم اه  جيتنب

 عليهمنننا للنننرد وتصننند  البخننناري عنامهنننا اللنننيين والفريقنننان وسنننلم علينننه هللا

 حتنتج النزائغتني الطنائفتني منن واحندة كن   ان البخاري أخرب مث قوهلما وابطا 

 اللفظينننة اولئنننك فنننإن هللا رمحنننه قنننا  كمنننا  وهنننو قولنننه قوهلنننا ان وتنننزعم أبمحننند

 أمنره اسنتقر ذلنك على وأنه خملوق غا ابلقرآن لفظي يقو  كان  أنه نيزعمو 

 هنني والكتابننة املقننروء هنني والقننراءة املتلننو هنني الننتالوة يقننو  مننن قننو  وهننيا

 ويقولنننون خملوقنننة والقننراءة النننتالوة يقولننون النننيين الثانيننة والطائفنننة املكتننوب

 العنريب القنرآن ظألفنا نفن  والقراءة ابلتالوة ومرادهم خملوقة ابلقرآن ألفاظنا

 اليي
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 املعنىن هنو عنندهم واملقنروء واملتلنو وسنلم علينه هللا صنلى هللا رسنو  من مس 

 غننا القننرآن قننالوا فنناذا للقننرآن اسننم وهننو خملننوق غننا وهننو ابلنننف  القننائم

 واملسنننمو  املقننروء وامنننا واملقننروء املتلنننو وهننو املعنننىن ذلننك بنننه أرادوا خملننوق

 غنا النتالوة يقولنون وهؤالء خملوق وهو عنه عبارة فهو املصاحف يف بتاملث

 املقروء واملتلو خملوقة وهي املكتوب غا والكتابة املقروء غا والقراءة املتلو

  منن  والفريقنان أصنوات وال حبنروف لني  فاننه مسنمو  غنا وهنو خملنوق غنا
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 وابط  ح  منهما ك 

 تكلننم تعنناىل هللا إن قننوهلم يف فأصننابوا  االو  الفرينن  امننا التوفينن  وابهلل فنقننو 

 منن شناء منن وأمسعه بصوته به تكلم ومعانيه حروفه احلقيقة على القرآن هبيا

 يف وأخطنؤوا املخلوقنات مجلنة منن خملوقنا العنريب القنرآن هنيا ولني  مالئكته

 النرب بيات القائم الصوت هو القار ء من املسمو  الصوت هيا إن قوهلم

 خملوقنة غنا هبنم القائمنة وألفناظهم قراء م تالو م وان وقخمل غا وانه تعاىل

 يف فأصنابوا الثناين الفرين  وأمنا والباطن  احل  بني جيم  االثبات يف غلو فهيا

 وتلفظهنم أفعناهلم منن هبنم قام وما وقراء م وتالو م العباد أصوات إن قوهلم

 الننيي لعنريبا القننرآن هنيا إن قننوهلم يف وأخطنؤوا خملننوق لنه وكتننابتهم ابلقنرآن

 وال النرب بنه ينتكلم ومل خملنوق هللا عنن وسنلم علينه هللا صنلى هللا رسو  بلغه
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 وال سننور وال حبننروف لنني  بنفسننه القننائم املعننىن هننو هللا كننالم  وإن منننه مسنن 

 خملوقنه عبنارات هنيه بن  عنرباين وال بعنريب ولني  كن   وال بعض له وال آايت

 االمنام منوت بعند منن فنريقنيال هيين بني واق  واحلرب املعىن هيا على تد 

 منننهم اليننه ينسننب ممننن طائفننة قننا  أمحنند االمننام مننات ملننا فانننه اآلن اىل أمحنند

 وحكوا خملوقة غا ابلقرآن ألفاظنا وغاه املصيصي داود بن حممد
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 بنه النناس وأخن  أمحند االمنام صناحب علنيهم فنأنكر أمحد االمام عن ذلك
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 نصنر مث السننة يف اخلنال  ذكنره مشهورا كتااب  وصنف ذلك ذياملرو  بكر أبو

 نصننرمها مث وغامهننا السننجزي نصننر وأبننو حامنند بننن هللا عبنند أبننو القننو  هننيا

 فقابنن  أمحند علنى خطننأ وهنو الزاغنوين ابننن مث وغناه يعلنى أبننو القاضني بعنده

 ملو  هبنا هللا ينتكلم مل خملوقنة االلفناظ هنيه نفن  إن وقالوا الثاين الفري  هؤالء

 أمحننند قنننو  هنننيا وقنننالوا بنفسنننه القنننائم املعنننىن هنننو كالمنننه  وإمننننا مننننه تسنننم 

 االمننام عننن املتننواتر والثابننت القننولني هننيين مننن بننراء السنننة وأئمننة والبخنناري

 هللا وعبننند صننناح كابنينننه  وثقنننا م أصنننحابه خنننوا  عننننه نقلنننه منننا هنننو أمحننند

 فأمحنند ريالبخننا ذكننره كمننا  مجيعننا الطننائفتني علننى االنكننار وغنناهم واملننروذي

 ابلقننرآن لفظنني قننا  مننن يقننو  وكننان الفننريقني قننو  خننالف علننى والبخنناري

 القنرآن وإن القنرآن وإن مبتند  فهو خملوق غا قا  ومن جهمي فهو خملوق
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 فهنو هللا كالم  تعرف وحيث احلقيقة على هللا كالم  هو املسلمون يقر ه اليي

 املسنمو  لصنوتا وأن وأصنوا م العبناد أفعنا  خبلن  يقنو  وكنان خملنوق غا

 عليننه هللا صننلى الننني قننو  يف ويقننو  خملننوق وهننو صننوته هننو القننار ء مننن

 القرآن زينوا قا  كما  بصوته حيسنه معناه ابلقرآن يتغن مل من منا لي  وسلم

 الناظم كالم  انتهى أبصواتكم
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 تعاىل اله رمحه الناظم قا 
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 فص 

 جالله ج  الرب كالم  يف مطةوالقرا الفالسفة مقاالت يف

 ... هبتننان ذي ابفننك للمسننلمني ... مصننانعا القرمطنني سننينا ابننن وأتننى ...

 زكني تلقناه حنى ... األكوان هيه علة الفعا  هو عق  من فاض فيضا فرآه

 ... خطابنننة للعننناملني بنننه فنننأتى ... التبينننان جيننند التخيننن  حسنننن ... فاضننن 

 إلينه رمنزت ... بن  ابحلن  ارهأخبن صرحت ما ... الربهان عن عريت مواعظا

 ذي فغنننا الصنننريح ابحلننن  واجلمهنننور احلننن  هنننيا وخطننناب ... ملعنننان إشنننارة

 ... واألعيننننان احلنننن  مثننننا  يف إال املعقننننو  حقننننائ  يقبلننننون ال ... إمكننننان

 منا جنن  منن ... أبوان هلنم وضعت إذا إال ... يردوهنا ال العقالء ومشارب

 ومتثينن  بتشننبيه فننأتوا ... جلثمننانا العننامل ذا يف احملسننوس مننن طبنناعهم ألفننت
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 حنن  لكنننه ... أتويلننه عننندهم حيننرم ولننياك ... األذهننان إىل وختيينن  وجتسننيم

 البستان ذا سياج وخرق منا ... جناية كان  أتولناه فإذا ... العرفان ليي
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 ... اإلنسننننان مصنننناح عننننند ابلكننننيب ... أتننننو قنننند أن قننننوهلم حقيقننننة لكننننن

 أمننننا ... عنننندالن مهننننا ومننننا متفنننناواتن ... لننننديهم الرسننننو  وذا يلسننننوفوالف

 واحلننن  ... الربهنننان ذي نننني والفيلسنننوف ... عنننوامهم ففيلسنننوف الرسنننو 

 ... اليوانن منط  صاحب وأتبا  ... قاله ففيما عندهم
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 سنننينا كنننابن  تعننناىل هللا كنننالم  يف املتفلسنننفة كنننالم  تعننناىل هللا رمحنننه النننناظم ذكنننر

 لننه لنني  عننندهم هللا كننالم  فننإن ومننتكلم متصننوف مننن هننموافق ومننن وأتباعننه

 املعنناين مننن النفننوس علننى يفننيض مننا هننو بنن  العبنناد نفننوس عننن خننارج وجننود

 وإمننا املتفلسننفة مننن كثننا  يقولننه كمننا  الفعننا  العقنن  مننن إمننا طلبننا أو إعالمننا

  يف وقنننا  اإلسنننالم شننني  أفننناده الفالسنننفة متصنننوفة بعنننض يقولنننه كمنننا  مطلقنننا

 جعلوهنا النبنوة تقرينر أرادوا ملنا مث سنب  كالم  بعد و النز  حديث على كالمه

 يكنون أن غنا منن غناه أو الفعنا  العقن  منن النني نفن  علنى يفنيض فيضا

 صنلوات وحممند وعيسى موسى بني مييز وال معينا رسوال له يعلم العاملني رب

 بنن  ملننك عنننده مننن نننز  وال اجلزئيننات يعلننم وال أمجعننني علننيهم وسننالمه هللا

 تكنون أن وأنكنروا الفعنا  العقن  وهو الني نف  يف يتخي  خيا  هو جربي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

782 

782 

 عليننه هللا صننلى الرسننو  بننه أخننرب ممننا ذلننك وغننا وتنفطننر تنشنن  السننموات

 بنننه أراد إمننننا وسنننلم علينننه هللا صنننلى الرسنننو  بنننه جننناء منننا أن وزعمنننوا وسنننلم

 يف األمننر يكننون أن غننا مننن بننه ينتفعننون مبننا إلننيهم خيينن  مبننا اجلمهننور خطنناب

 مننا الننناس وعلمننت احلقننائ  بينننت الرسنن  تكننون أن غننا ومننن يلككنن  نفسننه

 أن قنننوهلم وحقيقنننة النننني علنننى الفيلسنننوف يفضننن  منننن مننننهم مث علينننه األمنننر

 على جهالء كانوا  وه  الناس نف  من ادعوه ملا للمصلحة كيبوا  األنبياء
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 علننى والكننيب الصننريح والكفننر اإلحلنناد أنننوا  مننن ذلننك غننا إىل هلننم قننولني

 أمجعني عليهم وسالمه هللا صلوات وعلىاألنبياء وسلم عليه هللا صلى الني

 بعنند والنصننار  اليهننود مننن أكفننر هننؤالء أن املوضنن  هننيا غننا يف بننني وقنند

 اإلسننالم خمالفننة مننن يظهننرون فننإهنم اإلسننالم تظنناهروا وأن والتبنندي  النسنن 

 هللا صننلى هللا رسننو  عهنند علننى كننانوا  الننيين املنننافقون يظهننره كننان  ممننا أعظنم

 منن شر اليوم املنافقون عنه هللا رضي اليمان بن حييفة قا  وقد وسلم عليه

  ألهننم قنا  ذلنك ومل قين  وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  عهد على املنافقني

 وصن  من حييفة عهد على يكن ومل يعلنونه اليوم وهم نفاقهم يسرون كانوا

 انتهى منه ريبق إىل وال النفاق هيا إىل

 مظنونة مقدمات من أو مقبولة مقدمات من ركب ما اخلاء بفتح خطابة قوله
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 كننيا  اخلطبنناء يفعلننه فيمننا املخاطننب ترغيننب منهننا القصنند ألن بننيلك ومسيننت

 املنطقيون ذكر

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 ... بلبننان فاغتننيروا سننينا ابننن خلنف ... أمننة املقالننة هنندي علننى ومضنى ...

 ذا هبنم فاسا  ... الشيطان مللة الناصرين ... أصحابه يف الكفر انص منهم

 ... تلقناهم خنربة ذا هبنم واسنأ  ... رابين موحد ك   أعداء ... تلقاهم خربة

 عنننند املعننندوم املطلننن  الوجنننود عبننند صنننوفيهم ... والقنننرآن هللا رسننن  أعنننداء

 نمنننن منسننننل  التوحينننند ال ينننندين ابالحتنننناد ملحنننند أو ... األعيننننان يف العقنننن 

 األداين
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  أكنرب هللا ... االحسنان ومظهنر اجلمنا  وصنف ... ينر  فيه موطو ه معبوده

 دعنوة مننهم يبغنون ... شنيخان منن النناس بنني امللعنون املنيهب ذا على كم

 ... أمنرهم حقيقنة عرفنوا أهننم لنو ... الغفنران رجنا منهم أايداي ن ... ويقبلو

 وافنر  ... كشنفهم  تبغني كننت  إن هلنم فابنير ... انابلصو  شك ال رمجوهم

 مبظهنننر تظهنننر ... وال مننننهم قابننن  مبظهنننر وأظهنننر ... األتبنننان منننن كفنننا  هلنننم

 ابجلنراين السنيف لنوال و م ... فجرت كفر  أهنار إىل وانظر النكران صاحب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

786 

786 

... 

 نصنا مننهم سنينا ابنن خلنف أمنة املقالة هيه على مضى قد إنه الناظم يقو 

 اللبننان بلبننان فاغتننيروا قولننه وحنننوه الطوسنني النصننا يعنني ابهوأصننح الكفننر

 يف لنن مجن  يكنون وقند لغناهم واللنن لآلدمنني هنو األعلم قا  الالم بكسر

 عنندهم صنوفيتهم أن أي اخل املطلن  الوجنود عبد صوفيهم قوله املوض  هيا

 والوجنود املوجنوات يف السناري املطلن  الوجنود هو قوهلم عن تعاىل الرب أن

 الننيي الفصنن  يف مننياهبهم حكايننة تقنندم وقنند الننيهن يف إال يوجنند ال ملطلن ا

 الوجننننود بوحنننندة القننننائلني أن أي موطننننو ه معبننننوده قولننننه ركننننبهم قنننندوم فيننننه

 املطل  الوجود يعبدون ألهنم ذلك يعتقدون

 قوله
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 ... شيخان من الناس بني ملعون ... امل امليهب ذا على كم  أكرب هللا ...

 الكفنر ... ألننوا  املنتحلنني الضنال  مشناي  منن هباملني هنيا علنى كنم  أي

 املننيهب ذا علننى أي شني  مجنن  هنو الشننني بكسنر شننيخان منن قولننه واحملنا 

 يظهننرون وألهنننم أبقننواهلم معننرفتهم لعنندم يعظمننوهنم والننناس كثنناون  مشنناب 

 والسنة الكتاب لزوم على ابحلث العوام ويربطون والتقشف التقى
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 أقنواهلم وينتحلنون والتصنوف الزهند مشناي  ويعظمنون ظناهرا الرسن  وتعظيم
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 كنابن  بعضنهم كنالم  يف يوجند وقد الناس على امرهم التب  فلهيا ويعظموهنا

 كالمننه  يف يوجنند وكننيلك علننيهم وسننالمه هللا صننلوات األنبينناء تنننق  عننريب

 لنننهوأمثا كاجلنينند  والسنننة للكتننناب املتبعننني والتصننوف الزهننند مشنناي  تنننق 

 وأمثاله كاحلالج  املسلمني عند امليمومني وميدح

 هننؤالء أحننوا  كانننت  وملننا تعنناىل هللا رمحننه اإلسننالم لشنني  الفرقننان كتنناب  ويف

  يف يوجنند كمننا  علننيهم وسننالمه هللا صننلوات للرسنن  مناقضننني كننانوا  شننيطانية

 مثن  الكفنار مبندح ذلك وأشباه الفصو  و املكية الفتوحات صاحب كالم

 وموسننى وإبنراهيم كنننوح  ابألنبيناء يتنننق  و وغناهم فرعننونو  وهنود نننوح قنوم

 حممنند بننن كاجلنينند  املسننلمني عننند احملمننودين املسننلمني شننيو  ويننيم وهننرون

 وحننوه كناحلالج  املسلمني عند امليمومني وميدح التسرتي هللا عبد بن وسهي 
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 انتهى

 يقبلننون الننناس أن أي ينند مجنن  هنني اايداي ويقبلننون دعننوة منننهم يبغننون وقولننه

 أي قنوهلم حقيقنة علمنوا ولو الدعاء منهم ويطلبون امليكورين املشاي  أايدي

 أي ابلصننوان شننك ال لرمجننوهم الوجننود وحنندة مننن بننه يقولننون مننا علمننوا لننو

 يف قالننه صننوان مجنن  شننديد احلجننارة مننن ضننرب مشننددة الصننوانه ابحلجننارة

 القاموس

 أن أردت إن أي اخل كشفهم  تبغي كنت  إن هلم فابير وقوله
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 مبظهنر واظهنر الندنيا حطنام منن شنيئا فنأعطهم اعتقنادهم حقيقنة لنك يظهروا

 أقننواهلم لننك أظهننروا ذلننك فعلننت إذا فانننك االنكننار تبنندهلم وال منننهم قابنن 

 والسخرية للكيب املتضمنة الكفرية

 وقوله

 ... ابجلراين السيف لوال و م ... فجرت كفر  اهنار اىل وانظر ...

 وقند والقفنار النداير منألت حنى االهننار تلنك جنرت قند املسنتعان وهللا يقا 

 وهللا عيننان لنه منن اي تنر  فنانظر البسنيطة ظهنر املالعني هؤالء كتب  أثقلت

 الفتوحننات ك عننريب ابننن كتننب  فطننال  ذلننك تعننرف أن شننئت وان املسننتعان

 وتصنننانيف وشنننروحها الفنننارض ابنننن اتئينننة و وشنننروحها الفصنننو  و املكينننة
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 عبنننندالرزاق ومؤلفننننات النابلسنننني الغنننني عبنننند والشنننني  التلمسنننناين العفيننننف

 وهللا وغاهنننا العينينننة وقصنننيدته للجيلننني الكامننن  االنسننناين وكتننناب الكاشننني

 املوعد

 قوله يف النحوي حيان أبو أحسن ولقد

 فمنننا ... السنننؤا  عنننن العينننان وأغنننناين ... زمننناان أشنننطره الننندهر حلبنننت ...

 قند ثيناب يف ذائب ... اخلنال  كورمش ألفيت وال ... ويف خ  من أبصرت

 ... صننالحا منننهم ينندعي يننك فمننن ... الرجننا  أبشننكا  لرائيهننا ... تبنندت

 مبقبنوح نسناءهم مننهم ويصنيب هلنم منا فيأخني ... الضال  يف تغلغ  فزندي 

 الفعا 
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 يننوسالت وجينرون ... الرمننا  يف ويهنرب عمامتننه ... فامني زورا حالننه وأيخني

 ... والفعا  العقيدة يف تقرمط ... رج  وراء

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

 جالله ج  الرب كالم  يف االحتادية طوائف مقاالت يف

  قنالوا ... لسنان كن   قنا  منا علنى طمنت ... مبلنة االحتناد طوائف وأتت ...
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 هزور  ونثنرا نظمنا ... إنسنان ومنن جنن منن اخلل  ... هيا كالم  ك   هللا كالم

 القبنننيح والشنننتم فالسنننب ... النننبطالن واضنننح وكنننياب صننندقا ... وصنننحيحه

 املبنني والسنحر والتعنزمي والنوح ... أغان نو  وك  للمحصنات ... وقيفهم

 وكالمننه ... جاللننه جنن  هللا قننو  عننني هننو ... واهلننياين البهتننان وسننائر ...

 مكسنننح قنننام وعلينننه ... أصنننلهم الينننه أد  النننيي هنننيا ... نكنننران بنننال حقنننا

 االكننوان ذي وعننني الوجننود عننني ... حقيقننة االلننه أن أصننلهم إذ ... البنيننان

 وكننياك ... قننوالن هنننا هننا مننا وصننفاته ... قولننه هننو وصننفا ا فكالمهننا ...

 احسان ومن قبح من ... ابلضدين املوصوف إنه قالوا
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 هنيي ... قصنانالن سنائر منن وضنده   ... ابلكما أيضا وصفوه قد وكياك

 لنننو وأظنننن ... االمثنننان رخيصنننة الينننك محلنننت ... كلهنننا  الطوائنننف مقننناالت

 يكنن فنان الينك زفت ... التبيان بيا أبدا ألفيتها ... ما الناس كتب  فتشت

 ... واالحسان احلسن ذات أبصرت ... انظر لك

 هللا كنالم  اخللن  كنالم  مجين  ان النناظم قنا  كمنا  االحتادينة كنالم  حاص  أقو 

 كمنا  ذلك عن تعاىل هللا كالم  مجيعه وكيبه صدقه وصحيحه زوره ونثره نظمه

 قالوا
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 ... ونظامه نثره علينا كان  سواء ... كالمه  الوجود يف كالم  وك  ...

 الدين يوم اىل املتتابعة هللا لعائن عليهم

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 ... القرآنو  العق  سياج خرقوا ... االىل املغ  اجلهمية على فاعطف ...

 السياج معىن تقدم

 أفسندم ... أبذان انديهنم يف اند بن  ... واكسنرهم خلفهم من هبم شرد ...

 وصنننف أيصنننح ... لسنننان بكننن  لغنننة منننن ... واملسنننمو  واملعقنننو  املنقنننو 

 وال صننبار أيصننح ... االذهننان لننيي معننناه ... للمسننلوب ابملشننت  الشننيء

 شكران بال شكار ويصح ... له صرب
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 سنام  هنيا ويقنا  ... غفنران بنال غفنار ويصنح ... لنه علم وال عالم ويصح

 ويف العقنننو  يف حمنننا  هنننيا ... مفقنننودان واالبصنننار والسنننم  ... مبصنننر أو

 ... مننتكلم انننه زعمننتم فلننئن ... إمكننان ذي وغننا اللغننات ويف ... النقننو 

 ذاك يف وعلنيكم ... طن اب هنيا فيقنا  غناه او ... ابالنسان قام بقو  لكن

 ... للثنناين وثبوتننه بننه معننناه ... للموجننود اللفنن  اشننتقاق نفنني ... حمننيوران

 ذا ونظننا ... البهتننان أقننبح احلقننائ  قلننب ... بننه معننناه قننام مننا الننيي أعنني
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 بصناا األعمنى مسينتم ... العمينان منن معندود وأخنوه ... مبصنر هيا اخوان

 ...  بنت ذلنك أن زعمتم فلئن ... الثاين يف وبعكسه مبصر ه ... أخو إذ

 حمنن  يكنون ال إذ ... إبهلننا بقننائم لني  والفعن  ... لالكننوان كناخلل   فعلنه يف

 الوحنندان املننتكلم فكننيلك ... خننال  منننه يشننت  أن ويصننح ... حنند ن ذي

 ... معان بوصف له الكالم لي  ... وكتابه لكالمه فاع  هو ...

 اجلهمينة علنى فناعطف فقنا  تقندم منا حتوضي يف تعاىل هللا رمحه الناظم شر 

 منن هبنم شرد قا  فلهيا والنق  العق  خالفوا اجلهمية أن أي اخل االىل املغ 

 واالزعاج االضطراب م  التفري  والتشريد خلفهم

 57 االنفا  خلفهم من هبم فشرد تعاىل قوله تفسا يف عبيدة أبو قا 
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 مننن بننه تفننرق القتنن  مننن فعننال هبننم افعنن  الزجنناج وقننا  هبننم مسنن  شننردهم قنا 

 حننى عنهننا وطننرد م مواضننعهم عننن قلعننتهم فننالن بنني شننردت يقننا  خلفهننم

 ارفن  أي أبذان انديهنم يف اند بن  صناحبه فارق إذا البعا شرد ومنه فارقوها

 والننندوة النننادي القنناموس يف قننا  والنننادي جملسننهم أي انديهننم يف صننوتك

 اللغنة يف واالذان فينه جمتمعنني داموا ما اجملل  أو هنارا قومال جمل  واملنتد 

 للجهمينننة قننن  أي 3 التوبنننة ورسنننوله هللا منننن وأذان تعننناىل هللا قنننا  االعنننالم
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 وصننف أيصننح وقنن  القننرآن هبننا نننز  النني واللغننة واملنقننو  املعقننو  أفسنندم

 يصنح وهن  لنه صنرب وال صنبار يصنح فهن  معنناه للمسلوب ابملشت  الشيء

 ويصنح مغفنرة بنال غفنار ويصنح لنه علنم وال عالم ويصح له شكر وال شكار

 العقن  يف حمنا  هيا ان بصر وال له مس  ال ملن مبصر او سام  هيا يقا  ان

 واللغة والنق 

 مكسنح فهنو كسنحا  يكسنح كسنح  منن مفعنو  اسم هو البنيان مكسح قوله

 وهننو كفننرح  كسننح  الينندين يف والزمانننة الكناسننة الكسنناحة القنناموس يف قننا 

 العنناجز والكسننيح املقشننر واملكسننح لإلبنن  داء والكسنناح وكسننحان أكسننح

 انتهى كسحان  مج  واملقعد االعرج واالكسح

 قا  مث
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 فيقنا  غناه او ... ابالنسنان قام بقو  لكن ... متكلم انه زعمتم فلئن ...

 ... حميوران ذاك يف وعليكم ... ابط  هيا

 اخل اللف  اشتقاق نفى

 بننه معننناه للموجننود اللفنن  اشننتقاق تنفننوا أن بننيلك تمقلنن إذا يلننزمكم أنننه أي

 الكالم أضفتم واذا الكالم من مشت  متكلم لف  الن اخل
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 أخننوين مبنزلنة وهنو للحقننائ  قلنب وهنو حمنناال ذلنك كنان  بننه قنام منن غنا اىل
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 يسنننمى وهننن  مبصنننر أخننناه الن بصننناا االعمنننى يسنننمى فهننن  واعمنننى بصنننا

 هيا مث  احلقائ  قلب يف فه  أعمى أخاه الن مىأع املبصر

  بنت ذلنك أن زعمنتم إن أي اخل فعلنه يف  بت ذلك أن زعمتم فلئن وقوله

 لني  والفع  املخلوق هو واخلل  املفعو  هو عندهم الفع  الن أي فعله يف

 يشنت  أن يصنح ولكن عندهم احلواد  به تقوم لئال عندهم تعاىل ابهلل قائما

 النناظم ينزد ومل وكتابنه لكالمنه فاعن  عنندهم فهنو الكنالم لكفكني خال  منه

 بعد فيما عليه الكالم سيبسط النه هنا القو  هيا على

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 منننن ... لالنسنننان واملسنننمو  والفطنننرات ... واملنقنننو  املعقنننو  وخمنننالف ...

 لبناءا عنند والسني ... ومعان أحرف قدمي وصف ... سبحانه كالمه  إن قا 
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 سننبحانه كالمننه  إن قننا  أو ... مقننرتانن حرفننان مهننا لكننن ... بعنندها ليسننت

 وال حقيقته العريب وال بعض وال ك   له إن ما ... ابلرمحن قام قدمي معىن ...

 ... فرقنان بنال إخبنار عنني هنو ... واستفهامه النهي عني واالمر ... العرباين

 قنند الننيي هننيا ... لننرمحنا الزم بنن  لننه ... مقنندورا ذاك مننا كحياتننه  وكالمننه

 لالنسان والفطرات واملنقو  ... املعقو  خالف
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 وكالمنننه ... ببينننان رتبنننت قننند أحنننرف ذو ... كالمنننه  إن قنننا  قننند النننيي أمنننا
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 يعلم قوال قا  قد اليي فهو ... سيان كالمها  منه كالفع   ... وإدارة مبشيئة

 أوىل ... قلننتم قنند مننا كننان  شننيء فننألي ... نكننران بننال صننحته ... العقننالء

 القننو  هننيا أصننحاب ... كفننرم  دائمننا شننيء وألي ... للربهننان منننه وأقننرب

 عندوان بنال وإنصناف بتحقي  ... معنا واحبثوا الدعاوي فدعوا ... ابلعدوان

 ... االمكننان يف الرفننو ذاك كننان  أن ... خرقهننا ومنندو مننياهبكم وارفننوا ...

 تنصنننرن ال ... وبينننان حبجننة الينننك أدلننوا ... فقننند بينننهم هللا هنننداك فنناحكم

 ال الننيهم وحتيننزن ... واالميننان القننرآن عسننكر هننم ... وأهلننه احلننديث سننو 

 ... الرمحن لد  منصورا لتكون ... غاهم

 كنالم  يف واالشناعرة الكالبينة وميهب االقرتانية ميهب هللا رمحه الناظم ذكر

 هن  مسنألة يف الكنالم بسنط مث كفاينة  فينه مبنا ميهبهم رد تقدم وقد تعاىل هللا
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 فقا  املخلوق هو واخلل  املفعو  هو الفع 

 ... أصننالن وقنناده الكننالم أهنن  ... علننى اعننى قنند القنندر هننيا فنقننو  ...

 هنو أبنه والقائلون ... قوالن هلم فهما غاه أو ... مفعوله فعله ه  إحدامها

 ... وصننرحيه قننوهلم حقيقننة لكننن ... ابحلنند ن االوصنناف مننن فننروا ... عينننه

 االكوان هيه خال  تعطي 
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 لنه منا احلقيقنة فعلنى ... ابلنرمحن قنام منا لكننه ... مفعولنه فعلنه إذ فعلنه عن
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 ... لنننه غنننا أبننننه والقنننائلون ... النننداين عنننن منفصننن  ... املفعنننو  اذ فعننن 

  وهننو ابلننيات ... قننائم قنندمي قالننت إحنندامها ... فطائفتننان وهننم متنننازعون

 ... النعمنان العنامل شني  أتبنا  ... قالنه قندميا تكويننا مسنوه ... املننان كقندرة

 واآلخننرون ... ببيننان أتننوا مننا كننابروهم  بنن  ... رده يف ينصننفوا مل وخصننومهم

 بنه مفتتحنا جعلتنه إحندامها ... نوعنان وأهنم قام ابليات ... حاد  أمرا رأوه

 ففعالننه ... كرامينة  قالتنه يالني هنيا ... إمكنان ذا لني  التسلسن  حنير ...

 حنبنننن  ابننننن ذاك ... كأمحنننند  لنحننننديث أولننننو واآلخننننرون ... سننننيان وكالمننننه

 ذو شننناء ان متكلمنننا ... ينننز  مل حقنننا هللا إن قنننا  قننند ... الشنننيباين الرضنننى

 النرمحن منن يفقند مل ابلنيات ... قنائم فعن  صفات الكالم جع  ... إحسان

 ...  ن مكننان يف أيضننا نإحسننا ... اب  الفعنن  دوام علننى ننن  وكننياك ...
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 جعفنر وكنياك ... القنرآن مسائ  أجاب ملا ... قوله فراج  عباس ابن وكيا

 ينننز  مل قنننا  قننند ... العرفنننان ذي اخللننن  عنننند ... املقبنننو  الصنننادق االمنننام

 اوان ك   عند جوادا برا ... حمسنا املهيمن
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 احليناة قنا  ... احلناان هند  فينه منا  قنا قند ... فاننه الندارمي االمنام وكيا

 حني فكن  االمنام صندق ... يفرتقنان فلني  متالزمان ... كالمها  الفعا  م 

 آفنة منن ... موانن  مث كنان  ما اذا اال ... التبيان غاية يف وذا   ... فعا فهو
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 بقنندرة كننان  شنناء مننا ... مننان  مننن لفعلننه لنني  والننرب ... احليننوان قاسننر أو

 هننيا ... الننرمحن ربننا قنندرة وكنياك ... لننه الزمننه النرمحن ومشننيئة ... النداين

 تسننم  أولسننت ... االحسننان دائننم املهننيمن ان ... عبنناده االلننه فطننر وقنند

 الكثنا االحسنان وقندمي ... والسنلطان املعنروف دائنم اي ... موحد ك   قو 

 فطننرة علنيهم إنكننار غنا منن ... الغفننران وصناحب العظننيم ... اجلنود ودائنم

 وكمنا ... وصنفه اتبن  النرب فعن  اولني  ...  ن توا  ال عليها فطروا ...

 سننبب أفعنناهلم ... وخلقننه الفعننا  سننبب لننه وكمننا ... حنند ن ذو أفننياك لننه

 املننان علنى ممتنن  أفنياك ... كماله  عني الرب فعا  ما أو ... الثاين الكما 

 قند اتهلل ... إمكنان ذو والفعن  متمكنا ... يز  مل فيما صار أن اىل أزال ...

 الننيي منناذا ... الننبطالن ذي القننو  هبننيا قننالوا ... إذا القننوم عقننو  ضننلت
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 ببيان فانطقوا متكن حى ... متجددا له أضحى
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 ... شان يف ربنا يوم ك   ب  ... فعله عن معطال لي  والرب

 هنو اخللن  هن  أننه وهو املشهور االص  يف النزا  تعاىل هللا رمحه الناظم ذكر

 االفعنننا  يف تننننازعوا النننناس أن ذلنننك ومعنننىن املفعنننو  هنننو والفعننن  املخلنننوق

 اىل واالسنتواء واالتينان اجملنيء مثن  وتعناىل سبحانه الرب اىل املضافة الالزمة

 والعند  واالحسنان اخللن  مثن  املتعدينة االفعنا  ويف ب  العر  واىل السماء
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 أم املخلنوق غنا فعلنه فعنال واالرض للسنموات خلقنه يكنون هن  ذلك وغا

 املنأثور هنو واالو  معروفني قولني على املخلوق هو واخلل  املفعو  هو فعله

 العلمناء عنن االفعنا  خلن  كتناب  يف البخناري ذكنره النيي وهو السلف عن

 نزاعا فيه ييكروا ومل مطلقا

 يف النننناس اختلنننف االفعنننا  خلننن  كتننناب  يف تعننناىل هللا رمحنننه البخننناري قنننا 

 وقالننت البشننر مننن كلهننا  االفاعينن  القدريننة فقالننت واملفعننو  والفعنن  الفاعنن 

 لننيلك واحند واملفعنو  الفعن  اجلهمينة وقالننت هللا منن كلهنا  االفاعين  اجلربينة

 هللا صنفة هللا ففعن  خملوقنة وأفاعيلننا هللا فعن  التخلين  وقا  خملوق كن  قالوا

 نعنن وغنناه البغننوي ذكننره وكننيلك انتهننى املخلوقننات مننن سننواه مننن واملفعننو 

 مننن وغامهننا والضننبعي الثقفنني علنني أبننو ذكننره وكننيلك السنننة أهنن  مننيهب
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 منيهب أهننا علنى خزمينة وابنن هنم اتفقوا الي العقيدة يف خزمية ابن أصحاب

 أننه التصنوف ملنيهب التعنرف كتناب  يف الكالابذي ذكره وكيلك السنة أه 

 السلف قو  وهو عندهم مشهور وهو احلنفية ميهب وهو الصوفية ميهب

 وأكثننننر متقنننندميهم أمحنننند أصننننحاب مجهننننور قننننو  وهننننو الطوائننننف ورومجهنننن

 منهم املتأخرين
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 وأه  واملالكية الشافعية أئمة قو  وكيلك يعلى أيب القاضي قويل آخر وهو
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 وبعنننض كلهننم  والكراميننة والكالبينننة كاهلشننامية  الكننالم أهننن  وأكثننر احلننديث

 وآخنرون ومتنأخروهم متقندموهم وذهنب سنفةالفال أساطني من وكثا املعتزلة

 املخلنوق نفن  هو اخلل  أن اىل واالشعرية واملعتزلة اجلهمية الكالم أه  من

 املخلوقنننات اال إبننندا  وال فعننن  وال خلننن  وال صنننن  هنننؤالء عنننند هلل ولننني 

  مبنند  الننرب أبن قننالوا اذ املتننأخرين الفالسننفة مننن طائفننة قننو  وهننو أنفسننها

 وحنوه سيناء كابن

 قيننام منن فنروا املخلنوق هنو اخللنن  أبن القنائلون أي غنا أبننه والقنائلون قولنه

 أننه املخلنوق هنو اخللن  أبن للقنائلني املشنهورة واحلجة تعاىل ابلرب احلواد 

  فنإن حناد  وإمنا قندميا إمنا اخللن  ذلنك لكنان خبلن  املخلوقنات خلن  كان  لو

 ابلنرب قنام نفنإ حناد  كنان  وإن مكابرة وهيا خملوق ك   قدم لزم قدميا كان
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 ممتنن  وهنيا اخلنال  بغنا قائمنا اخللن  كنان  به يقم مل وان به احلواد  قيام لزم

 التسلسن  ويلنزم آخنر خلن  اىل اخللن  ذلك يفتقر به يقم مل أو به قام وسواء

  شننافية أبجوبننة املخلننوق غننا اخللنن  أبن القننائلون أجنناهبم وقنند عمنند م هننيا

 املخلننوق غننا اخللنن  أبن ائلنيالقنن حجننة وأمننا املطننوالت مننن فلتطلننب كافيننة

 لنه جعلنت النناظم ذكنر كما  الكرامية ولكن تعاىل هللا رمحه الناظم ذكرها فقد

 ابلتسلس  القو  من خوفا اوال

 وهنو النالم بفنتح العامل شي  أتبا  إن أي اخل قائم قدمي قالت إحدامها وقوله

 قنند تعنناىل هللا رمحننه العننراق عننامل الكننويف  بننت بننن النعمننان حنيفننة أبننو االمننام

  سننبحانه كقدرتننه  وهننو حنناد  واملكننون ابلننيات قننائم قنندمي التكننوين ان قننالوا

 عقيدته يف احلنفي الطحاوي جعفر ابو االمام قا  كما
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 مل شنيئا بكنوهنم يزدد مل خلقه قب  قدميا بصفاته زا  ما تعاىل هللا إن املشهورة

 أبننداي عليهننا يننزا  ال كننيلك  أزليننا بصننفاته كننان  وكمننا صننفته مننن قننبلهم يكننن

 لنه الباري تفاد 4 اس الربية ابحداثه وال اخلال  استفاد اخلل  خل  مني لي 

 بعند املنوتى حميي أنه وكما خملوق وال اخلالقية ومعىن مربوب وال الربوبية معىن

 قبن  اخلنال  اسنم اسنتح  كنيلك  إحينائهم قبن  االسنم هنيا اسنتح  أحنى ما

 علينه أمنر وكن  فقنا الينه شنيء وكن  قندير شنيء كن   على أنه ذلك إنشائهم
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 انتهى البصا السمي  هوه شيء كمثله  لي  شيء اىل حيتاج ال يسا

 أن رأوا الكرامينننة أن أي اخل قنننام ابلنننيات حننناد  أمنننرا رأوه واآلخنننرون قولنننه

 عننهم الناظم قو  معىن وهو أو  له ولكن هللا بيات قائم حاد  أمر الفع 

 الكرامية عند أو  هلا وفعاله أو  له كالمه  أن يعي سيان المهوك ففعاله

 كأمحند  احلنديث أهن  منيهب أن أي اخل كأمحند  احلديث أولو واآلخرون قوله

 النناظم قنا  وهلنيا فعناال ينز  ومل متكلمنا ينز  مل تعناىل هللا أن وغاه حنب  بن

 رواية يف محدأ االمام قا  شاء إن متكلما يز  مل حقا هللا إن أمحد االمام عن

 هللا يننز  مل اجلهميننة علننى الننرد يف وقننا  غفننورا متكلمننا عاملننا هللا يننز  مل حنبنن 

 كيف  وال مى ال مالكا قادرا عاملا

 عنن صنحيحه يف البخاري رواه ما يريد اخل قوله فراج  عباس ابن وكيا قوله
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 أجد إين قا  عباس ابن سأ  رجال أن جبا بن سعيد
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 غفنورا هللا وكنان وقولنه قا  ومنها مسائله فيكر علي ختتلف أشياء القرآن يف

 مسيعنننا هللا وكنننان 158 النسننناء حكيمنننا عزينننزا هللا وكنننان 96 النسننناء رحيمنننا

 هللا وكننان وقولننه عبنناس ابننن فقننا  مضننى مث كننان  وكأنننه 134 النسنناء بصنناا

 لفننن  هنننيا كنننيلك  أز  مل أي قولنننه وذلنننك ذلنننك نفسنننه مسنننى رحيمنننا غفنننورا

 البخنناري شنني  طرينن  عننن الربقنناين ورواه احلننديث واختصننر بتمامننه البخنناري
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 عزيننزا هللا وكننان رحيمننا غفننورا هللا وكننان قولننه فأمننا عبنناس ابننن فقننا  بتمامننه

 ومل ذلنك نفسنه ومسى ذلك نفسه جع  هللا فان بصاا مسعيا هللا وكان حكيما

 صنناحب حلميننديا لفنن  هننيا كننيلك  يننز  مل أي هللا وكننان غنناه أحنندا ينحلننه

 البوشنننجي إبننراهيم بننن حممنند حننديث مننن الربقنناين عننن البيهقنني ورواه اجلمنن 

 ينحلنه ومل ذلنك نفسنه مسنى هللا إن قنا  البخناري شني  عدي بن يوسف عن

 يعقنوب رواينة من البيهقي ورواه كيلك  يز  مل أي هللا وكان قوله فيلك غاه

 جيعلنه ومل ذلنك نفسنه مسنى هللا فنإن عبناس ابنن ولفن  يوسنف عنن سفيان بن

 يز  مل أي هللا وكان قوله فيلك غاه

 عننن ابسننناده تفسنناه يف الثعنالي رواه مننا يعنني اخل االمنام جعفننر وكننياك قولنه

 عبثنا خلقناكم أمنا أفحسبتم تعاىل قوله عن سئ  أنه الصادق حممد بن جعفر
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 ينز  مل فيمنا يز  مل مبا حمسنا كان  هللا الن فقا  اخلل  خل  مل 115 املؤمنون

 مل عنننهم غنيننا وكننان خلقننه اىل إحسننانه يفننيض أن تعنناىل فننأراد يننز  مل مننا اىل

 اليهم وأرس  اليهم وأحسن خلقهم ولكن مضرة لدف  وال منفعة جلر خيلقهم

  عصنى ومنن ابجلننة كافنأه  أحسنن فمنن والباط  احل  بني يفصلوا حى الرس 

 ابلنار كافأه

 الدارمي سعيد بن عثمان االمام قا  اخل الدارمي االمام وكيا قوله
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 احلني هو اال إله ال هللا تعاىل بقوله احتج حني املريسي على النقض كتاب  يف

 ال الننيي يعنني يننزو  ال الننيي القيننوم تفسننا أن وادعننى 255 البقننرة القيننوم

 العلماء عند واضحا وكان عثمان قا  يبسط وال يقبض وال يتحرك وال ينز 

 وال يتحننرك ال ألنننه يبينند وال يفننىن ال يننزو  ال معننىن أن ابلعربيننة البصننر  وأهنن

  زا  هنو الفناين الشنيء يف يقنا  كنان  كمنا  شناء إذا مكنان اىل مكان من يزو 

 لبيد قا  كما

 ... زائ  حمالة ال نعيم وك  ... ابط  هللا خال ما شيء ك   اال ...

 يتحنرك ال ومنا التحرك مليتوا احلي بني ما أمارة فإن متحرك أنه ال فإن يعي

 هللا قننا  ابحلينناة امليتننة االصنننام توصننف ال كمننا  حبينناة يوصننف ال ميننت فهننو

 وهنننم شننيئا خيلوقننون ال أمثننالكم عبننناد هللا دون مننن تنندعون الننيين إن تعنناىل
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 فنناهلل 21 20 النحنن  يبعثننون أاين يشننعرون ومننا أحينناء غننا أمننوات خيلقننون

 االصننام خبالف يشاء ما ويفع  شاء اذا يتحرك الباسط القابض القيوم احلي

 الرب كالم  أن محاد بن نعيم بني ولقد البخاري وقا  تزا  حى تزو  ال الي

 فعن  لنه كان  فمن ابلفع  اال امليت من احلي تعرف ال العرب وأن خبل  لي 

 فضنني  خملوقننة العبنناد أفعننا  وأن ميننت فهننو فعنن  لننه يكننن مل ومننن حنني فهننو

 اتفننناق ويف قنننا  بنننه ننننز  ملنننا العلنننم أهننن   وتوجننن لسنننبيله مضنننى حنننى علينننه

 البند  بن  مبتند  وال مبنارق لني  حنوه حنا ومن نعيما أن على دلي  املسلمني

 هللا بنننه أيذن مل ممنننا املختلفنننة ابآلراء يفتنننون اذ أوىل لغننناهم ابجلهننن  والنننرت س

 انتهى
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 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 ... سنننيان ووجنننوده ذا فقننند منننا ... لنننه كمنننا  وصنننف وينوالتكننن واالمنننر ...

 مل ريب وهللا ... االمكننان يف لنني  حمنا  جبننه ... منو متننام بعند التننأثا وختلنف

 وهنيه احليناة وصنف من  العلم ... وصفان ويليهما ومشيئة ... قدرة ذا يز 

 يتم فع  ... بدوهنا لي  الفع  متام وهبا ... املنان اخلال  ذات اوصاف ...

 م قننند موجنننب مننن  ... فعلنننه أتخنننر قننند شنننيء فنننألي ... الربهنننان ضنننحبوا
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 5 إمكنان ذا هللا فعن  زا  منا ... بن  الفعن  علينه ممتنعا كان  ما ... ابالركان

 ... 5 الشنيطان رضنى يف احلجنارة عبندوا ... أبهننم املشركني عاب وهللا ...

 أن نفنأاب ... بينان نطن  ذات وليسنت لقة ... خبا ليست كوهنا  عليهم ونعى

 فمننا فقنندا مهننا فننإذا ... مفقننودان شننك ال أو هنننم ... مننن والتكلننيم الفعنن 

 أفعننه ... دائمنا ح  إله فهو وهللا ... بطالن ذو وهو ح  ابله ... مسلوهبا

 واعظم احملا  هيا ... غاية من لفقدها ولي  أزال ... مسلوابن الوصفان ذا

 سننلطان ذا احلنن  إلننه اأبنند ... يننز  مل حقننا العننر  رب كننان  إن ... الننبطالن

 إحسان ذا شاء ما فاعال ب  ... متكلما يز  مل أيضا فكياك ...
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 يف لي  ب  ... والنكران واالبطا  ابلرد ... ليا يقضي ما العق  يف ما وهللا

 دون ومننننا هننننيا ... االحسننننان ذي االزيل للخننننال  ... ثبوتننننه غننننا املعقننننو 

 شنيء كن   سناب  وهللا ... االكنوان يف سنواه القدمي لي  ... حاد  املهيمن

 سنبحانه ... غناه شيء ولي  كان  وهللا ... مقرتانن واخلل  ربنا ما ... غاه

 صنناحب ... الزننندي  امللحنند يقننو  كمننا  نقننو  لسنننا ... الشننان العظننيم جنن 

 ولنني  أز  يف أرواح ... وا  املشننهود العننامل هننيا بنندوام ... اليننوانن منطنن 

 ... االكوان هيه خبال  كفروا  ... االىل املالحدة مقاالت هيي ... نبفا
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 قوله

 ... االمكان يف لي  حما  جبه ... مو متام بعد التأثا وختلف ...

 النناظم قنا  كمنا  وهنيه وحيناة وعلنم ومشنيئة قندرة ذا ينز  مل سبحانه واملوىل

 وجود يلزم لتاما املؤثر وجود وم  الفع  متام وهبا املنان اخلال  ذات أوصاف

 متكلمنا فعناال ينز  مل سنبحانه فنالرب ذلنك يف الكنالم بسنط تقندم وقد االثر

 منننن علنننيهم اورد االثنننر أتخنننر بوجنننوب املتكلمنننون قنننا  ملنننا وهلنننيا شننناء إذا

 أبهننم املشنركني عناب وهللا النناظم قنا  مث عننه هلنم جنواب ال منا االشكاالت

 ونعنننى االصننننام عبنننادة املشنننركني علنننى عننناب هللا أن أي اخل احلجنننارة عبننندوا

 مسننلوهبما فلنني  والكننالم الفعنن  فقنند واذا تننتكلم وال ختلنن  ال كوهنننا  علننيهم

  حنناد  سننواه ومننا حمسنننا فعنناال متكلمننا يننز  مل وتقنندس تعنناىل وهللا حنن  ابهلل
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 حاد  املهيمن دون وما هيا الناظم قا  كما

 كان  سبحانه املوىل ان أي اخل غاه شيء ولي  كان  وهللا وقوله
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 مقرتانن واخلل  ربنا ما قا  كما  خلقه من شيء معه ولي 

 وأتباعننه سننينا ابننن علننى الننرد اىل إشننارة هننيا مقننرتانن واخللنن  ربنننا مننا وقولننه

 وأبندا أزال هللا من  ينز  مل العنامل وأن أزلية قدمية لعلة معلو  العامل أبن القائلني

 أردم إن هلننم فيقننا  ابلزمننان قارنتننه وإن و املعلنن علننى متقدمننة العلننة ويقولننون
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 أن ذلنننك حقيقنننة كنننان  لنننه مبننندعا ال املعلنننو  وجنننود يف شنننر  هنننو منننا ابلعلنننة

 يف شنننر  وجنننوده بننن  هلنننا راب وال للممكننننات مبننندعا لننني  الوجنننود واجنننب

 كن   متالزمنان والعنامل أصنلهم علنى فنالرب هنؤالء قنو  حقيقنة وهنيا وجودها

 النرب اىل حمتناج العنامل أن كمنا  العنامل إىل حمتناج والنرب اآلخنر يف شر  منهما

 كفقننر  غنناه اىل فقننره أصننلهم وعلننى غنناه عننن غننناه اثبننات يف يبننالغون وهننم

  من  يعقن  ال فهنيا للمعلنو  مبند  هنو ما ابلعلة ارادوا وإن املخلوقات بعض

 التقنندم وهننو حقيقيننا تقنندما املعلننو  علننى يتقنندم مل املعلننو  زمننان زمانننه كننون

 من  والضنوء احلركنة من  ابلصوت الرب م  الفلك وجود واشبه واذا املعقو 

 عن فضال قوهلم صحة امكان يفيد ال ابطال تشبيها وحنوه هيا كان  الشم 

 موجننود الثنناين إن فيهننا يقننا  أن إمننا وأمثاهلننا االمننور هننيه فننان صننحته إثبننات
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 الثناين يقنا  أن وأمنا الزمان يف معه النه واحلركة الزمان كاجزاء  ابالو  متص 

 يننيكروا أن ميكنننهم فننال لننه فاعنن  للثنناين مبنند  االو  أن ال ابالو  شننرو م

 أن علنى مطبقنون العقنالء وعامنة أصنال معنا زماهنما أن م  لغاه فاع  وجود

 مل أن بعند حناد  بكوننه العلنم يوجب مقدورا مرادا املعني الشيء بكون العلم

 أن العقنالء تصنور جمنرد كنان  وهلنيا الضنرورة االمنور من عندهم هيا ب  يكن

 حاد  أبنه العلم يوجب وقدرته مبشيئته فعله له مراد للفاع  مقدور الشيء

 من ذلك حنو أو مصنوعا أو خملوقا أو مفعوال الشيء كون  تصورهم جمرد ب 
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 يف ينظنر هنيا بعند مث يكنن مل أن بعند كنائن  حمد  أبنه العلم يوجب العيارات

 مبشننيئته إال فنناعال يكننون ال الفاعنن  أن علننم وإذا وقدرتننه تهمبشننيئ فعلننه انننه

 علنى  بتنا دلنيال أيضنا هنيا كنان  حمند  فهنو ومنرادا مقندورا كنان  وما وقدرته

 االسننموات خلنن  هللا أن العقننالء مننن تصننور مننن كنن   كننان  وهلننيا حمنند  أنننه

 احملنند  ذلننك لكننون مسننتلزما هننيا كننان  األشننياء مننن شننيئا خلنن  أو واألرض

 وعنىن قندمي أو خملوق قدمي هو لبعضهم قي  وإذا يكن مل أن بعد ناكائ  خملوقا

 بلفنن  يريندون الننيين املتنأخرون الدهرينة املتفلسننفة هنؤالء يعنيننه منا ابملخلنوق

 الوجنود يقبن  ممكننا معلوال كونه  م  ازيل قدمي إنه ويقولون معلو  انه احملد 

 بنني مجعنوا بهأصنحا وأن بتناقضه جزم امليهب هيا العق  تصور فإذا والعدم
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 يعندم وأن يوجند أن ممكننا مفعنوال معلنوال حمد  خملوقا قدروا حيث النقيضني

 عدمه ميتن  بغاه الوجود واجب أزليا قدميا ذلك م  وقدروه

 احملصنن  علنى الكنالم يف هنيا بسنطنا وقند تعناىل هللا رمحنه اإلسنالم شني  قنا 

 وجننود جيننوزون أهنننم مننن الكننالم أهنن  عننن الننرازي ذكننره مننا أن وذكننران وغنناه

 متفقننون هننم بنن  منننهم أحنند يقلننه مل أنننه بياتننه للموجننب أزيل معلننو  مفعننو 

 لعلننة معلننو  أنننه قنندر مننا وكنن  حمنند  إال يكننون ال فإنننه مفعننو  كنن   أن علننى

 أن منن سنينا البنن موافقنة وامثاله هو ذكره وما حمد  إال يكون ال فإنه فاعلة

 العقنالء مجناها عنند ابطن  قنو  أزلينا قدميا يكون قد وعدمه وجوده املمكن

 فننإهنم واملتننأخرين القنندماء وأتباعننه أرسننطو عننند حننى واآلخننرين األولننني مننن

 إال يكنون ال وعدمنه وجنوده ميكنن ممكنن كن   أن منن العقالء لسائر موافقون
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 وأرسطو يكن مل أن بعد كائنا  حمد 
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 وعدمنننه وجنننوده ميكنننن ممكننننا ذلنننك مننن  جيعلنننه مل قننندمي الفلنننك إن قنننا  إذا

 بن  حمند  بكوننه العلنم يوجب مرادا مقدورا الشي  بكون العلم ان واملقصود

 واإلبنندا  واخللنن  الفعنن  فننأن حمنند  بكونننه العلننم يوجننب مفعننوال بكونننه العلننم

 فنناجلم  وأيضننا املفعننو  حنندو  قصننور منن  إال يعقنن  ال ذلننك وحنننو والصننن 

 مجن  الزمنان يف للفاعن  مقناران أزلينا اقندمي كوننه  وبنني مفعنوال الشيء كون  بني
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 مسني سنواء املعنني مفعوله قارنه فاع  الوجود يف قط يعق  وال املتناقضني بني

 الننيي واملثنن  للمشننرو  مقنناران الشننر  كننون  يعقنن  ولكننن يسننم لننو أو علننة

 ذلنك وحنو املفتاح أو كمي  أو خامتي فتحرك يدي حركت قوهلم من ييكرونه

 حلركنة الفاعن  وال التامنة العلة هي ليست اليد كةحر  فإن هلم ال عليهم حجة

 ابإلصننب  متصنن  فاخلننام الكننف مننن كاإلصننب   األصننب  منن  اخلننام بنن  اخلننام

 وقنند الكننف خبننالف أمل بننال نزعننه ميكنن اخلننام لكننن ابلكننف متصننلة واإلصنب 

 حركننة ولكننن الكننف أبعناض خبننالف بيسننا تقنندم واخلنام األصننب  بننني يفنرض

 اإلصننب  حركنة يف شنر  الكنف حركنة أن كمنا  خلناما حركنة يف شنر  اإلصنب 

 للخنام تكنون الني احلركة خبالف اليد من مبد ها الي املعينة احلركة يف أعي

 غنناه أصننب  جيننر كمننن  الكننف إىل منهننا تتصنن  هننيه فننإن إبتننداء االصننب  أو
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 كحركننة  والعلننة ابلننيات يكننون التقنندمي أن مننن ييكرونننه ومننا كفننه  معننه فيجننر

 كتقنندم  ابملكانننة وتكننون االثنننني علننى الواحنند كتقنندم  لطبنن اب ويكننون االصننب 

 مقندم وتقندم الثاين على األو  الصف كتقدم  ابملكان اجلاهويكون على العامل

 والتننأخر التقنندم فننإن مسننتدرك كننالم  ابلزمننان وتكننون مننؤخره علننى املسننجد

 الزمننة معانيهننا ذلننك وحنننو ومنن  وبعنند قبنن  فننإن ابلزمننان التقنندم هننو املعننروف

 الزمننان يف املقارنننة منن  الننيات أو ابلعليننة التقنندم وأمننا الزمنناين لتننأخروا لتقنندم

 البتة يعق  ال فهيا
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 تقنندم وأمننا لننه حقيقننة ال ختيينن  جمننرد هننو بنن  الوجننود يف مطنناب  مثننا  لننه وال

 املطلننن  األثننننني قبننن  املطلننن  الواحننند أن بنننه عننني فنننإن األثننننني علنننى الواحننند

 الواحد ب  تقدم فال هيا به يعن مل وإن زمنيا تقدما التصور يف مقدما فيكون

 وقند يقارننه قند بن  املشنرو  عنن يتنأخر ال الشنر  كنون  م  األثنني يف شر 

 ابملكننان التقندم وأمنا الزمناين التقنندم غنا واجنب تقندم هنننا فلني  معنه يكنون

 فيننه تكننون املسننجد مقنندم فننإن ابلزمننان التقنندم مننن وأصننله آخننر نننو  فننياك

 لفعننن  ابلزمنننان فعلنننه يتقننندم فاإلمنننام منننؤخره علنننى ابلزمنننان املتقدمنننة فعنننا األ

 ابلرتبنة التقندم وكنيلك هنيا وأصنله متقندما املتقدم الفع  حم  فسمي املأموم

 علننى ذلننك وغنا واألمكنننة الشنريفة األفعننا  يف مقنندمون الفضنائ  أهنن  فنإن
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 هيا وأصله تقدما ذلك فسمي دوهنم من

 شني  كن   كنان  سنواه منا كن   علنى املتقندم األو  هنو النرب كنان  فنإذا وحينئي

 وإذا عننه متنأخر فهنو معنني فعن  فكن  فاعال يز  مل أنه قدر وإن عنه متأخرا

 أو الشنم  كحركنة  معيننة حركنة مقندار هنو فلني  احلركنة مقدار الزمان قي 

 ختلننن  أن قبننن  كنننان  وقننند املطلقنننة احلركنننة مقننندار املطلننن  الزمنننان بننن  الفلنننك

 هللا يقننننيم أن وبعنننند وأزمنننننة حركننننات والقمننننر  والشننننم واألرض السننننموات

 تعناىل قنا  كمنا  حركنات اجلننة يف ويكنون والقمنر الشم  فتيهب القيامةت

 اللينن  يعرفننون أهنننم اآل ر يف وجنناء 62 مننرمي وعشننيا بكننرة فيهننا رزقهننم وهلننم

 يننوم املزيند ينوم اآلخنرة يف هلنم وكنيلك العننر  جهنة منن تظهنر أبننوار والنهنار

 كلهنا  اجلننة كاننت  وإن القوينة اجلديندة األنوار من فيه ظهري مبا يعرف اجلمعة
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 اللين  بنه يتمينز آخنر ننورا األوقات بعض يف يظهر لكن يطرد وهنرا يزهر نورا

 كالمنننه  مقننندار كنننان  مبشننيئته متكلمنننا ينننز  مل إذا سننبحانه فنننالرب النهنننار عننن

 وهنو مفعوالتنه من فيه حيد  ما حيد  اليي الوقت هو يز  مل اليي وفعاله

 احلقي التقدم سواه ما ك   على متقدم حانهسب
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 فواف  ذلك يف تناقض هو إنه حى وغاهم واملتكلمني الفالسفة من العقالء

 والعدم الوجود يقب  ما إال يكون ال املمكن أبن وصرح العقالء ومجي  سلفه
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 سننلكها وال  بن وأصنحابه كارسنطو  الفالسننفة سنلفه يسنلكها مل هنيه وطريقتنه

 الصنننفات لقيننام نفينننه يف ينازعونننه الفالسنننفة مننن كثنننا  بنن  الفالسنننفة مجنناها

 كونننه  وإن واإلرادات الصننفات بننه تقننوم إنننه ويقولننون الوجننود واجننب بننيات

 ابنن ولكنن قندميا كوننه  مجيعنا عنندهم يننايف ال كما  ذلك ينايف ال بنفسه واجبا

 يف الدهرية سلفهم وشاركوا الصفات نفي يف اجلهمية شاركوا ملا وأتباعه سينا

 سننلفهم طريقننة غننا طريقننا العنناملني رب إثبننات يف سننلكوا العننامل بقنندم القننو 

 وأن اإلرادينة الفلنك حبركة األوىل العلة أثبتوا اليين وأتباعه كأرسطو  املشائني

 ابلعلننة للتشننبيه الفلننك حيننرك وهننو لعاشننقه املعشننوق كحركننة  حيركهننا حمركننا هلننا

 منن سنلخها الني الطريقنة هنيه إىل الطريقنة تلنك عنن سنينا ابنن فعد  األوىل

 يقنننو  ال وهنننو احملننند  علنننى ابحملننند  حيتجنننون النننيين الكنننالم أهننن  طريقنننة
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 أولئنك ورأ  الواجنب علنى ابملمكنن االستدال  طريقته فجع  العامل حبدو 

 وممكننن واجننب إىل هننو فقسننمه وحمنند  قنندمي إىل الوجننود قسننموا املتكلمننني

 إننننه ويقننو  الطريقننة هبننيه يعجننب سنننينا وابننن ينن الطر  هبننيا الواجننب وأثبننت

 إىل احتينننناج غننننا مننننن املوجننننود نفنننن  مننننن مننننن الوجننننود واجننننب بننننت2أ 

 أسالفه فع  كما  ابحلركة االستدال 

 معلنوال كنان  ما يقولون هؤالء وك  والنق  العق  كتاب  يف االسالم شي  قا 

 قنا  نوممن ابلعندم مسنبوقا حناد  إال يكنون ال عدمنه وميكنن وجنوده ميكن ال

 سننينا ابننن لكننن بننيلك صننرحوا وأمثالننه سننينا ابننن حننى وأتباعننه أرسننطو ذلننك

 الوجنود يقبن  ممكننا كوننه  من  أزيل قدمي هو الفلك أن فزعم ذلك م  تناقض

 وصرح هو به صرح ملا خمالف وهيا والعدم
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 لت

 مننن ممكنننة اهنناغ مننن واجبننة جوهرهننا يف أهنننا السننماء يف اعتقنند أنننه التقسننيم

 اسننتعمله الننيي ابلربهننان يصننح ال هننيا ان موضنن  مننا غننا يف قلنننا وقنند ذا ننا

  التعيننني هننيا وعننني التفصنني  هننيا يفصن  مل مننى الوجننود واجننب يف سننينا ابنن

 االقاوين  طبيعنة منن كان  حص  ومى اجلدلية العامة االقاوي  طبيعة من كان

 كالمه  انتهى الربهانية
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 وذكننر الطوسني ترمجنة تقندمت اخل الصنريح ابحلننرب الطوسني أتنى وكنيا قولنه

 ذائنن  شننائ  التتننار ملننك هوالكننو منن  ابملسننلمني فعلننه ومننا أحوالننه مننن شننيء

 ملننا وذلننك اخل سننيوفهم التتننار يضنن  أن فأشننار بقولننه ذلننك اىل الننناظم أشننار

 يف مشنهورة والقصنة بغنداد يف واملسنلمني ابهلل املستعصنم اخلليفنة التتار قات 

 النيهي قنا  وغناه النيهي ذلنك ذكنر فقند بغداد على جر  ما فأما التاري 

 خاويننة فأصننبحت ببغننداد هللا أمننر أحننا  656 سنننة ويف االسننالم اترينن  يف

 راجعنون الينه واان هلل فناان ابالمن  تغنن مل كنأن  حصنيدا وبقينت عروشنها على

 يننؤمن مل مننن وكنن  املنننافقني مننن وأواب  السننف  مننن أخننال  يف املغننو  انزهلننا

 جلندا رافضيا وكان املسلمني على واليا الوزير العلقمي ابن وكان قا  ابالب

 اشننار االفئنندة واخنلعننت الرينن  وجننف القننو  وخننارت ببغننداد اسننتداروا فلمننا
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 النيهم أخنرج دعني وقنا  العندو مبصنانعة ابهلل املستعصنم اخلليفنة على الوزير

 إن وقنا  ةاخلليفن اىل وجناء أراد وملن لنفسه فاستوث  فخرج الصلح تقرير يف

 كنان  كمنا  اخلالفنة يف ويبقينك بكنر أيب اببننك ابنتنه ينزوج أن رغنب قند امللك

 الندماء حقنن فينه فنان ذلنك اىل فأجبنه عننك ويرحن  السنلجوقية من  اخللفاء

 هوالكنو السنلطان اىل االعينان منن مج  يف اخلليفة فخرج اليه خترج أن وأر 

 االكابر فاستدعى الوزير دخ  مث خيمة يف فأنزله
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 بعنند طائفننة خيننرج كننيلك  وصننار أعننناقهم وضننربت ا فحضننرو العقنند حلضننور

 والسننني القتننن  واسنننتمر السنننيف وبننني  البلننند يف صنننيح مث فيقتلنننون طائفنننة

 بضنننعا ابهلل اال قنننوة وال حنننو  فنننال بغنننداد قيامنننة وقامنننت والنهنننب واحلريننن 

 جنرت حنى حملنة ونفيحصند التتنار منن فرقنة يندخ  صنباح كن   يوما وثالثني

 حتنت راح إننه قين  حنى القتلنى من املدينة فجاج وردمت الدماء من السيو 

 ألف مثامنائة من حنوا بلغوا أهنم واالصح قا  ألف ومثامنائة ألف ألف السيف

 والبيننننوت واجلوامنننن  الطننننرق يف قتلننننوا فننننإهنم ينضننننبط يكنننناد ال شننننيء وهننننيا

 يف قنننط جنننر  منننا منننةملح هننني بننن  حيصنننى ال منننا البلننند وبظننناهر واالسنننطحة

 ولنند أسننر وممننن الفضنناء مننأل مننا والصننغار النسنناء مننن وسننبوا مثلهننا االسننالم

 من  قت  وممن الرمحن وعبد أمحد وابناه اخلليفة وقت  وإخوانه الصغا اخلليفة
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 بيتننه أهنن  مننن ومجاعننة ويوسننف واحلسننني علنني أعمامننه االعيننان مننن اخلليفننة

 هللا عبنند وبنننوه اجلننوزي بنننا العالمننة الننرئي  النندين حمينني الصنناحب وأخننرج

 مجاعننننة صننننربا قتنننن  وممننننن أعننننناقهم فضننننربت الكننننرمي وعبنننند الننننرمحن وعبنننند

 ودثننرت أهلهننا مننن بغننداد وخلننت واالكننابر واالمننراء العلمنناء مننن مسننتكثرون

 حنننى الكبنننا واجلنننام  اخلالفنننة دار واحرتقنننت احلريننن  عليهنننا واسنننتوىل احملنننا 

 فينه منا اال سنلم ومنا النبالد مجي  احلري  وعم الكتب خزانة اىل النار وصلت

 علنى اال ممنر يبن  ومل ابالرجن  وانداسنوا ابلقتلنى وضناقت املالعني هؤالء من

 مننن سننلم مننن وعنناين ميوتننوا أن اىل الوحنن  يف يتقلبننون االطفننا  وكننان القتلننى

 حننى جندا الننيابب وكثنر املننوت وكثنر الننوابء وقن  مث عنننه يعنرب ال مننا االهنوا 

 ابجللنب القوافن  وجناءت الندنيا جيفنة منن بصن ال الناس ولزم اجلدران غطى
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 اجمللنند أيخننيون ابلكتننب اجللننب أهنن  وتعننوض وبننيض وجننن خببننز احللننة مننن

 بفل 
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 يف القتلننى مننن خلنن  وألقنني اخلينن  أرجنن  حتننت النهننب منندة الكتننب ورميننت

 ومتحيصنا كفارة  ذلك هللا جع  كثا  خل  على وطمت حفائر وحفرت دجلة

 لنه يتهينأ فلنم علنواي خليفنة ببغنداد يقنيم أن هلوالكنو حيسن أنه العلقمي وزعم

 وحنننو الننثمن مقنندار اال واهلهننا بغنداد مننن يبنن  ومل هلننك أن يلبننث مل مث ذلنك
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 ابلشنام النوابء واتصن  بغنداد مللحمنة اهلنواء فسند العنام ذلنك أثناء ويف ذلك

 كالمه  انتهى وغاها بدمش  أمم ومات

 االلنف التتنار سنيف علنى فغندا قوله يف تعاىل هللا رمحه اظمالن ذكره ما ومعىن

 يف القتلننى أن أي اخل ألفهننا يف مئينهننا مثننان وكننيا بننوزان مضننروبة هلننا مثنن  يف

 قنا  النيهي ذكره كما  نظر هيا يف لكن الف ومثامنائة ألف ألف بلغوا بغداد

 ىفشننف الننناظم قننو  معننىن وهننيا ألننف مثامنائننة مننن حنننوا بلغننوا أهنننم واالصننح

 شنهد وقند احند يف كنان  لنو وبنوده قولنه اخل الرسنو  حزب من النف  اللعني

 سنفيان أيب من  أحندا شنهد أننه لنو ينود النصنا ان أي سنفيان أيب م  الوقيعة

 علينه هللا صنلى الرسنو  منن وطنره ويقضني اربنه يبلن  حنى قري  جي  قائد

 منن هللاب نعنوذ وحزبنه وأصنحابه للرسنو  العنداوة هناينة وهيا واصحابه وسلم
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 اخليالن

 هللا رمحه الناظم قا 

 وأدلنة ... ابلربهان املخلوق العامل ذا ... على ظاهرة االحدا  وشواهد ...

 هللا غننا كننان  لنو ... الننرمحن سننو  منا كنن   حبنندو  ... كلهنا  تشننهد التوحيند

 مسننتغنيا العلننى رب عننن كننان  إذ ...  ين راب كننان  قنندميا معننه ... جاللننه جنن 

 أن أفممكننن ... متوحنند ابسننتقالله والننرب ... رابن الننن حينئنني فيكننون ...

 ممتنعان عدمان مها فاذا ... وتساقطا تنافيا ذاك لوكان ... اثنان يستق 
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 اقرتان وليلك ... عدالن مها لصاحبه ك   ... منهما يشهد والتوحيد والقهر

 حقنننا القهنننار فالواحننند ... القنننرآن يف ذاك فنننانظر هللا ت ... صنننفا يف مجيعنننا

 ... ذااتن به حتظى أن إمكان ... ا  يف لي 

 بنننني املشنننهور التمنننان  دليننن  سنننياق يف تعننناىل هللا رمحنننه النننناظم شنننر  أقنننو 

 االصنبهاين عقيندة شنرح كتابه  يف تعاىل هللا رمحه االسالم شي  قا  املتكلمني

 بي من معروفة طائفة نقيضه اىل ييهب مل الربوبية توحيد يعي التوحيد وهيا

 متمناثالن صنانعان لنه العنامل إن قا  أنه الطوائف من احد عن يعرف ومل آدم

 ابالصنلني القنائلني واملانوية اجملوس من الثنوية فان قا  واالفعا  الصفات يف

 الظلمنة منن خا النور أن على متفقون عنهما صدر العامل وأن والظلمة النور
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 يف متننننازعون وهنننم ميمومنننة شنننريرة منننةالظل وأن عنننندهم احملمنننود االلنننه وهنننو

 كفننار  وهننم متمنناثلني ربننني بننني يسننووا فلننم حمدثننة او قدميننة هنني هنن  الظلمننة

 أرابب ثالثننة للعننامل يثبتننوا مل فنناهنم ابلتثليننث القننائلون النصننار  وأمننا ضننال 

 ويقولنون واحد العامل صان  أن على متفقون هم ب  بعض عن بعضهم يفض 

 قننو  التثليننث يف وقننوهلم واحنند الننه القنندس روحو  واالبننن واإلبننن االب ابسننم

  عنن قنوهلم يكتمون كانوا  وهليا منه أفسد احللو  يف وقوهلم نفسه يف متناقض

 كن   دأب وهنيا عقنوهلم بفطنرة منه نفروا فهموه إذا فاهنم أصحاهبم من كثا

 الن أتباعنه اكثنر عنن والضال  االحلاد يكتم وملة شريعة ك   يف ملحد مض 

 بعنند بفسننادها العلننم علننى عبنناده هللا فطننر قنند اهليئننات يف سنندةالفا املقنناالت

 معقنو  مبعنىن قنوهلم عنن يعنرب النصنار  منن أحند يكناد ال وهليا التام التصور
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 يكاد وال
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 ثالثننة ابلننيات واحنند هننو يقولننون فنناهنم واحنند قننو  علننى يتفقننان منننهم اثنننان

 ابالشنننخا  واترة ابلصنننفات واترة خلنننوا اب اترة تفسنننر واالقنننانيم ابالقننننوم

 وكنالم القندس روح وأقنوم االبن وأقنوم االب أقنوم هي االقانيم إن ويقولون

 قننا  حننى اتئهننة ضننالة أمننة وهننم والننبالدة الفهاهننة مننن غايننة علننى النصننار 

 أحنند عننن فرتقننوا ال النصننار  علمنناء مننن عشننرة اجتمنن  لننو الفضننالء بعننض
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 ابلننيات واحنند بنن  ثالثنة اخللنن  خننال  قولننوني ال أهننم واحلاصنن  مننيهبا عشنر

 صنننانعني للعنننامل يثبنننت منننن الطوائنننف يف لننني  أننننه هننننا واملقصنننود اعلنننم وهللا

 هننيا بيننان يف تعبنوا والفلسننفة والنظننر الكنالم أهنن  مننن كثناا  أن منن  متمناثلني

 أننه وزعنم ابلعقن  هنيا تقرينر عنن ابلعجز اعرتف من ومنهم وتقريره املطلوب

 دلينن  وهننو التمننان  بنندلي  إثباتننه النظننار عننند ملشننهوروا السننم  مننن يتلقننى

 اختالفهمنا فعنند متكافئنان صنانعان للعنامل كنان  لنو أننه وهو نفسه يف صحيح

 أحنندمها يرينند أو تسننكينه اآلخننر ويرينند جسننم حتريننك أحنندمها يرينند أن مثنن 

 ال او أحنندمها مننراد او مرادمهننا حيصنن  أن فامننا إماتتننه االخننر ويرينند إحينناءه

 الضننندين بنننني اجلمننن  يسنننتلزم الننننه ممتنننن  واالو  منهمنننا احننندو  منننراد حيصننن 

 أيضنا ويسنتلزم والسنكون احلركنة عنن اجلسم خلو يستلزم ألنه ممتن  والثالث
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 فعن  هنو أحندمها فعن  منن املان  والن إهلا يكون ال والعاجز منهما ك   عجز

  يسننتلزم وذلننك لآلخننر مانعننا منهمننا كنن   كننون  لننزم مرادمهننا امتننن  فلننو االخننر

 ممنوعنا وكوننه القندرة يقتضني مانعنا كوننه  الن قنادر غا قادرا منهما  ك  كون

 هنيا كنان  االخنر دون أحندمها مراد حص  واذا تناقض وذلك العجز يقتضي

 النظنننر أهننن  منننن وكثنننا لالهلينننة يصنننلح ال عننناجزا واآلخنننر القنننادر االلنننه هنننو

 هللا اال آهلننة فيهمننا كننان  لننو تعنناىل قولننه معننىن هننو التمننان  دلينن  أن يزعمننون

 أن العتقادهم 22 االنبياء لفسدات
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 الينه ودعنت القنرآن بيننه النيي االهلينة توحيد هو قرروه اليي الربوبية توحيد

 أهن  يف لني  أننه نقلننا وقند آخر موض  يف وقا  كيلك  االمر ولي  الرس 

 ممتنن  هنيا بن  واالفعا  الصفات يف متماثلني خالقني للعامل أثبت من االرض

 الكنننالم أهننن  منننن كثنننا  يظننننه منننا خبنننالف العقنننو  يف ظننناهر وامتناعنننه لياتنننه

 يف كالثنوينة  العنامل لنبعض خالقنا مث أن يزعم الضال  أه  بعض نعم والفلسفة

 او االفنالك حركة يف الدهرية وكالفالسفة احليوان أفعا  يف وكالقدرية الظلمة

 يثبنت منن الضنالة الفنرق ءهنؤال من فان الطبيعية واالجسام النفوس حركات

 الربوبيننة بعننض يف املشننركون فهننم إايهننا تعنناىل هللا إحنندا  بنندون حمدثننة امننورا

 تنفعنه وأهننا هنيا منن شنيئا إهلتنه يف يظن قد وغاهم العرب مشركي من وكثا
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 يف موجنودا الربوبينة يف الشنرك هيا كان  فلما ذلك هللا خيل  أن بدون وتضره

 منن معنه كنان  ومنا ولند منن هللا اختني منا تعناىل لنهبقو  بطالننه القنرآن بني الناس

 91 املؤمننننون بعنننض علنننى بعضنننهم ولعنننال خلننن  مبنننا النننه كننن   لنننيهب إذا إلنننه

 وهنو اال خملنوق منن منا بنبعض بعضنه منرتبط العنامل فإن هيا خالف واملوجود

 منن الواحند والنبنات الواحد فاحليوان اليه حمتاج املخلوقات من بغاه متص 

 واملناء اهلنواء اىل مفتقنرا أيضنا وهنو جنرا وهلنم غناه منن االصن  وذلنك أص 

 والقمنر الشنم  أثنر اىل ومفتقنر واحلينواانت النبااتت أنوا  واىل ب  والرتاب

 مفتقننرة واالفننالك بننبعض بعضننه مننرتبط والفلننك ذلننك وغننا والنهننار واللينن 

 صنان  ان قندر فلنو السنفلي العنامل اىل مفتقنر العلوي والعامل بعض اىل بعضها

 االخنر مصننو  أحندمها يغنا ال عننه مسنتغن واننه السنماء صنان  غا االرض
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 الشنم  تنؤثر فنال االرض يف منؤثرا السنماء يف منا يكنون ال أن ذلنك من لزم

 االدخنة من يصعد ما يكون وان االرض يف والقمر

 

 

 [   368 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 خالفنننه والواقننن  واهلنننواء والقمنننر الشننم  ننننور يف ينننؤثر ال واالغننناة واالخبننرة

 كالمه  انتهى يطو  هيا وتقرير

 هللا اال آهلننة فيهمننا كننان  لننو تعنناىل قولننه معننىن يف تعنناىل هللا رمحننه الننناظم وقننا 

 أبن واخلليقننة واالرض السننموات قننوام فننان قننا  اآليننة 22 االنبينناء لفسنندات
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 اآللنه اذ حقنا إهلنا يكنن مل هللا غنا أخنر  آهلنة فيهمنا كان  فلو احل  اآلله أتله

 كنن   لفسنندت غنناه أتهلننت فلننو لننه مثنن  وال لننه مسنني وال لننه شننريك ال احلنن 

 اال توجننند ال أهننننا كمنننا  احلننن  اآللنننه بتألنننه صنننالحها فينننه منننا ابنتفننناء الفسننناد

 ربنني اىل وجودهنا يف تسنتند أن ويسنتحي  القهنار الواحند الرب اىل ابسنادها

 انتهى متساويني إهلني اىل أتهلها يف تستند أن يستحي  فكيلك متكافئني

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

 عنه واالنفصا  وكالمه تعاىل الرب فاعلية بدوام القو  على اعرتاضهم يف

  ... إمكنننان ذو وهنننو صننندقتم قلننننا ... تسلسننن  ذاك ان زعمنننتم فلنننئن ...

 منا وهللا ... فرقنان منن قنط ذيننك بنني ه  ... مستقب  يف التأثا كتسلس 
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 يف وال إمكان سلب يف ... برهان وال ظرن وال نق  ... وال عق  لد  افرتقا

 فنارق هنو منن ابلفرقنان فلينأت ... أذهنان ذو وحننن العقنو  هيي ... ضده

 االذهان لصاح يبني فرقا ...

 

 

 [   369 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 وألج  ... والبطالن االنكار يف العالف ... كيا  بينهما اجلهم سو  وكياك

 افنننىن فننناجلهم ... والنننناان جلنننناتا علنننى قطعنننا ... ابطننن  حبكنننم حكمنننا ذا

 وابنننننه علنننني وأبنننو ... الثننننوران قالنننه أفننننىن للحركنننات ... والعننننالف النننيات
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 الباطنن  الكننالم أرابب ومجينن  ... الننرابين الطيننب ابننن وبعننده ... واالشننعري

 ويف حن  ... ينز  مل فيمنا ذاك وقالوا فرقوا ... االميان أئمة عند امليموم ...

 هننيان مننا احنندا  ... وا  االزيل تننناقض الجنن  اقننالو  ... إمكننان بننال أز 

 ... النكنران منن حميور فيه ما ... مستقب  يف الفع  دوام لكن ... جيتمعان

 مننا ... والعميننان العننوران علننى وجيننا ... تننر الفننرق ذا يف التلبنني  اىل فننانظر

 فننرد كنن   بنن  ... أعيننان وال ذهننن لننيي أز  ... ذو الفننرد أبن عقنن  ذو قننا 

 فهنو فنرد كن   هنيا ونظنا ... حسنبان بنال ابندا قبلنه ذ ... فنرب مسبوق فهو

 ... وملحننوق مسننبوق واآلحنناد النننو  ... حكمننان بعننده بفننرد ... ملحننوق

 اوال كننيلك  يفننىن ... ال فهننو أخنناا يفننىن ال والنننو  ... فننان منهننا فهننو وكنن 

 االعيننان يف كننياك  وهننو الننيهن يف ...  بننت أمننر اآلانت وتعاقننب ... ببيننان
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 التسلسن  أن واعلنم متناهينة غنا أمنور ترتيب فهو التسلس  تعريف أما ...

 فهو األو  فأما اآل ر يف تسلس  و املؤثرين يف تسلس  نوعان

 

 

 [   370 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 االثا قو  وجوزه وغاهم للنظار قوالن ففيه الثاين وأما العقالء ابتفاق حما 

 زعمنتم إن أي تسلسن  ذاك أن مزعمنت فلئن الناظم فقو  واالرموي االهبري

 جنوز كمنا  صنحيح وذلنك نعنم قلنا تسل  تعاىل الرب فاعلية بدوام القو  أن

 بنيلك القنو  الصنفاتية منن وغامهنا البناقالين وابنن كاألشنعري  الكالم ارابب
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 وغامهنا هاشنم أيب وابننه علني كنأيب  املعتزلنة أئمنة وكنيلك واملستقب  االبد يف

 يف التسلسنن  جبننواز القنو  الننناظم فنألزمهم البنندا يف ذلننك جنوزو املعتزلننة منن

 ابمتننا  فقنالوا العنالف اهلنيي  وأبنو اجلهمينة وأمنا االبد يف جوزوه كما  االز 

 اىل ال قبلنه خلن  كن   قلننا إذا قنالوا الهنم واالبد االز  الطرفني يف التسلس 

 ينن اجلم قننا  وامنننا العننامل بعنندم القننو  لزمنننا هنايننة اىل ال بعننده خلنن  وكنن  غايننة

 العنامل حندو  علنى بنه اسنتدلوا النيي االكوان دلي  عليهم يبط  لئال بيلك

 أيي فيمنا القنو  هنيا علنيهم النناظم وسناد التسلسن  امتننا  علنى مبناه الن

 سامل بن أسحاق بن بشر أيب ابن امساعي  بن علي احلسن أبو هو واالشعري

 عبند موسنى ايب بنا بردة ايب ابن بال  بن موسى بن هللا عبد بن امساعي  بن

 السنناجي حيننى بننن زكننراي عننن الفقننه أخنني بغننداد قنندم االشننعري قنني  بننن هللا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

858 

858 

 عنن وحكني وغناه املنوجز التصنانيف منن له وذكر وقبائحم فضائحهم وتفقه

 أننه حنزم ابنن وأظهنر املننرب فنوق ابلبصنرة فتناب معتنزال كنان  وقند سنريح اببن

 عشنر سنبعة كنان  سننة كن   يف دخلنه أن وذكنر تصننيفا ومخسنني مخسنة صنف

 سنتني 260 سنة وقي  ومائتني سنة ولد وأنه دعابة أكثر من كلن  وأنه درمها

 سننة وقين  سننة 30 وقين  وثالمثائنة وعشرين أرب  324 سنة ومات ومائتني

 أعلم وهللا وثالثني بض 

 

 

 [   371 صفحة - 1 جزء]  
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 اىل نسنننب فيمنننا املفنننرتي كنننيب  تبينننني كتننناب  عسننناكر ابنننن وللحننناف  قلنننت

 جملد االشعري احلسن ايب شي ال

 املتكلمنني رأس القاضني البناقالين الطينب بن حممد بكر أبو هو الطيب وابن

 يف وتصننيفا كالمنا  الناس اكثر ومن االشعري احلسن أيب الشي  ميهب على

 طويلة مدة يف ورقة عشرين يكتب حى ليلة ك   ينام ال كان  إنه يقا  الكالم

 احلقنائ  دقائ  و التبصرة كتاب  منها ثاةك  تصانيف عنه فانتشرت عمره من

 الكبننار اجملننامي  مننن ذلننك وغننا االابنننة شننرح و الفقننه أصننو  يف التمهينند و

 االسنرار كشنف  مسناه النيي الباطنينة علنى النرد كتناب  أحسننها ومن والصغار

 وقيننن  شنننافعي فقيننن  الفنننرو  علنننى ميهبنننه يف اختلفنننوا وقننند االسنننتار وهتنننك

 علنننى يكتنننب كنننان  إننننه قيننن  وقننند هلنننرويا ذر أبنننو عننننه ذلنننك حكنننى منننالكي
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 مات والفطنة اليكاء غاية يف كان  وقد احلنبلي الطيب بن حممد كتبه  الفتاوي

 واربعمائة ثال  403 سنة احلجة يف

 السننكن ايب بننن يزينند بننن سننالم بننن الوهنناب عبنند بننن حممنند هننو علنني وأبننو

 ووهن البصنرة معتزلنة منن وهنو ومنائتني وثالثنني مخن  235 سنة ولد اجلبائي

 أحد يدافعه ال زمانه يف املعتزلة رائسة انتهت وإليه وسهله الكالم ذل  اليي

 303 سنة وتويف الشحام هللا عبد بن يوسف يعقوب أيب عن أخي ذلك عن

 هاشننم أبننو وابنننه مصنننفا وسننبعون مخنن  ولننه جننىب ب فنندفن وثالمثائننة ثننال 

 عشننرة أربنن  314 سنننة بغننداد قنندم اجلبننائي علنني أيب ابننن السننالم عبنند وهننو

 وكان وثالمثائة وعشرين إحد  321 سنة وتويف وثالمثائة
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 [   372 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 لنننه بنننه قيمنننا عليننه مقتننندرا للكنننالم صنننانعا الفطنننة  قنننب الفهنننم حسنننن ذكيننا

 مصنفات

 بننال مفتننتح االاانت أو  ... وقلنتم ذا أبيننتم فنناذا تعناىل هللا رمحننه الننناظم قنا 

 ... احلقنان وجنوده بسنب  اال ... ينر  وقامسنب اآلن ذاك كنان  ما ... نكران

 حنننني منننن ... االزمنننان هنننيه مننندة تعننننون ... هننن  ابالانت تعننننون منننا فيقنننا 

 ونظنننننكم ... والقمننننران واالفننننالك واالرض ... العلننننى السننننموات إحنننندا 
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 يف جناءكم هن  ... 5 االكنوان منن شنيء قبلهنا منن ... يكنن ومل ذاك تعننون

 وهننيه الكتنناب هننيا ... برهننان منننو  نظننر ومننن ننن  ... ومننن أثننر مننن ذاك

 ... شنئتم منا اىل حناكمكم إان ... واالذهان الفطرات يف ... واملعقو  اال ر

 وذاك ن ... كنا  االايم يف الكنون خلن  اولي  ... تبيان يف احل  فحكم منها

 وهننو شننيء حلنندو  ... مبنندة الزمننان ذلكننم لنني  او ... القننرآن مننن مننأخوذ

 االزمنان حقيقنة تلنك لسواه ... حاد  نسبة اناالزم فحقيقة ... زمان عني

 ... االعينان ذي مجين  قب  والتوقيت ... للتقدير السب  حديث واذكر ...

 وعر  هيا ... االكوان ليي سابقة ... املختار عدها سنني من ألفا مخسني

 وزمان مبدة السنني قب  ... من املاء فوق الرب
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 [   373 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 وال او  هلنا االانت ان وقلنتم ذكران ما أبيتم فاذا تعاىل هللا رمحه مالناظ يقو 

 ابالانت تعننون منا فنقنو  أوال يكن مل واال وجوده بسلب اال اوال ذاك يصا

 والشننم  السننموات هللا خلنن  حننني مننن أي االزمننان هننيه منندة تعنننون هنن 

 من أي االكوان من شيء قبلها يكن مل عندكم وأن واالرض والنجوم والقمر

 برهننانكم فهنناتوا شننيء قبلهننا لنني  أنننه علننى حجننة عننندكم فهنن  املخلوقننات

 علنى ويند  ذلك من شئتم ما اىل حناكمكم وحنن والنظر االثر من ذاك على
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 يف واالرض السننموات خلنن  ابنننه القننرآن يف أخننرب هللا أن خملوقننات قبلهننا أن

 ويند   واجلبنا والنجنوم واالرض السنموات وجود قب  االايم فتلك أايم ستة

 علينه هللا صنلى النني عنن العنا  بنن عمنرو ابنن هللا عبند حنديث ذلنك على

 واالرض السننموات خيلنن  أن قبنن  اخلالئنن  مقننادير كتننب  هللا إن قننا  وسننلم

 النني االبيننات هننيه معننىن وهننيا املنناء علننى عرشننه وكننان سنننة ألننف خبمسننني

 الناظم ذكرها

 املسنمى هنو الفعن  قندر نفن  أن أي اخل حاد  نسبة االزمان فحقيقة قوله

 امللن  وأهن  الفلنك أو الشنم  حركنة مقدار إنه قي  إذا الزمان فان ابلزمان

 منن ذلنك وخلن  أايم ستة ف  واالرض السموات خل  هللا أن على متفقون

 كمنا  البخنار هنو اليي الدخان وهو السموات هيه قب  موجودة كانت  مادة
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 ائتيا ولالرض هلا فقا  دخان وهي السماء اىل استو  مث تعاىل قا 

 

 

 [   375 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 ين

 ... اهلمنياين العلنى أيب عند قوالن ... بعده هو أو العر  قب  كان  ه  ...

 القلننم وكتابننة ... أركنان ذا كننان  الكتابنة قبنن  ... النننه قين  العننر  أن واحلن 

  اكتنب قنا  هللا بنراه ملنا ... زمنان فصن  غنا منن إجناده ... تعقبت الشريف

 يننوم ... اىل ابنندا كننائن  هننو مبنا فجننر  ... جننراين ذا هللا أبمننر فغنندا ... كنيا
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 عجنز ذا قبن  من ... جالله ج  العر  رب أفكان ... الرمحن بقدرة املعاد

 إمكننان وذو أبنندا لننه ... مقنندور والفعنن  قنندرة ذا يننز  مل أم ... نقصننان وذا

... 

 العنر  يف لفللسن أن ذكران قد االسالم شي  قا  اخل خمتلفون والناس قوله

 العنننالء أبننو احلنناف  ذلننك ذكنننر كمننا  قننولني اآلخننر قبننن  خلنن  أيهمننا والقلننم

 وهنيا واحند غنا ذلنك أطل  كما  أوال خل  القلم أن أحدمها وغاه اهلمياين

 عروبننة أيب كننابن  االوائن  يف صنننف مننن كتنب  مننن الظنناهر يف يفهنم الننيي هنو

 عنننن سنننننه يف اودد أبنننو رواه النننيي للحنننديث الطنننرباين القاسنننم وأيب احلنننراين

 منا أو  يقنو  وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  وفيسمعت الصامت بن عبادة

 االمنام قنا  أوال خلن  العنر  أن والثناين احلديث اكتب فقا  القلم هللا خل 
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 يف مصنفه يف الدارمي سعيد بن عثمان

 

 

 [   376 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 أبننو حنندثنا الثننوري سننفيان أنبننأان العبنندي كثننا  ابننن حنندثنا اجلهميننة علننى النرد

 خيلن  أن قبن  عرشنه علنى كنان  هللا إن قنا  عبناس ابنن عنن جماهند عن هاشم

 جينري وإمننا كنائن  هنو منا يكتنب أن فنأمره القلنم هللا خلن  منا أو  فكان شيئا

 األمسناء كتناب  يف البيهقني احلناف  ذكنر وكنيلك مننه فنر  قد أمر على الناس

 عمنرو بنن املنها  عن األعم  يثحد ذكر مث اخلل  بدء ذكر ملا والصفات
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 عرشنه وكنان تعناىل هللا قنو  عنن سنئ  أننه عبناس ابن عن جبا بن سعيد عن

 الريح منت عن قا  املاء كان  شيء أي على املاء على

  أنننه عبناس ابنن عننن جبنا بنن سننعيد عنن بنردة أيب ابننن القاسنم حنديث وروي

 القلننم هللا خلقننه شننيء أو  وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  أن حينند  كننان

 خلقنه شنيء أو  أعلنم وهللا وإمننا البيهقني قنا  يكون شيء ك   فكتب وأمره

 خلن  مث حصني بن عمران حديث يف وذلك والقلم والعر  والريح املاء بعد

 منا هنو إلينه أشنار النيي حصنني بنن عمنران حديث أقو  واألرض السموات

 عرشنه وكنان لنهقب شنيء يكنن ومل هللا كنان  مرفوعا وجه غا من البخاري رواه

 ورواه شنننيء كننن   النننيكر يف وكتنننب واألرض السنننموات خلننن  مث املننناء علنننى

 الرواي هارون بن حممد رواه كما  البيهقي
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 [   377 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 املتفنن  الثقننات حننديث مننن وغامهننا النندرامي سننعيد بننن وعثمننان مسنننده يف

 عنن شنداد بنن جنام  عنن األعمن  عن الفزاري إسحاق أيب عن ثقتهم على

  قنا  وسنلم علينه هللا صنلى النني عنن حصني بن عمران عن حمرز بن صفوان

 كنن   الننيكر يف كتننب  مث املنناء علننى عرشننه وكننان غنناه شنني  يكننن ومل هللا كننان

 معنننناه منننا قنننا  مث وآ را أحادينننث وذكنننر واألرض السنننموات خلننن  مث شننني 

 قنائلون قنا  كثنا  ابنن قنا  أوال خلن  العنر  أن الصحيحة ابلنصو  فثبت
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 جرينر ابنن قنا  وغامهنا اجلنوزي وابن جرير ابن اختيار وهيا أوال القلم خل 

 والننيي عبننادة حبننديث واحتجننوا العننر  وبعننده الرقينن  السننحاب القلننم وبعنند

 رواه النيي احلنديث عليه د  كما  ذألك قب  خملوق العر  أن اجلمهور عليه

 دمتقن النيي العنا  بنن عمنرو ابنن هللا عبند حنديث يعني صنحيحه يف مسلم

 ذلنك ان احلنديث هنيا د  وقند املقنادير ابلقلنم كتابه  هو التقدير وهيا قالوا

 كمنا  املقنادير بنه كتنب  النيي القلنم علنى العر  تقدم فثبت العر  خل  بعد

 منن املخلوقنات أو  أننه علنى القلنم حنديث ومحلوا اجلماها ذلك إىل ذهب

 انتهى العامل هيا

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 والي ... التبينان ذا خلالف أداهم ... اليي هيا ما وقلت لتسأ فلئن ...
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 ملننا القننوم أبن فنناعلم ... االحسننان دائننم هننو سننبحان ... إنننه يقولننوا مل شنيء

 القرآن عن عموا الكالم أص  ... أسسوا

 

 

 [   378 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 الندلي  هنيا الغفنران ذو وهنداك ومشنبه معط  فياك وافهم إذا فامس  فص 

 عنند املنردود الباطن  الندلي  وهو القرآن قواعد ك   هو ب  أرداهم لييا هو

 االوراق يف دار أن اىل معتننندال النننناس أمنننر زا  منننا والعرفنننان التحقيننن  أئمنننة

 قواعننده رفعننت االميننان اىل لوازمننه فأتننت بقلننوهبم أجننزا ه ومتكنننت واالذهننان
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 لالركان وخر البناء فهو  أسه وختت

 

 

 [   380 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 محلننوا ... ابلعنندوان االعننداء سننلطوا إذ ... جنايننة كنن   االسننالم علننى وجنننوا

 العندو وأتنى ... بطعنان اشنتفوا فمنا السالح ذاك ... فخاهنم احملا  أبسلحة

 والقنرآن االسنالم حمننة اي ... الفرسنان غيبنة يف به تلهم ... فقا سالحهم اىل

 ... دينننه انصننر هللا لننوال وهللا ... طغيننان ذي وبغنني الصنندي  جهنند ... مننن

 عنر  مننا ولقطتعت ... أرواحنا أعدا ه لتخطفت ... والربهان ابحل  وكتابه
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 ذان حمنا  لنه القنرون خنا ... اهتند  ومنا الدلي  ذا حقا أيكون ... االميان

 ... العرفنننننان ومقعننننند اليقنننننني أصننننن  ... يف حرمنننننوه اذ للحننننن  وفقنننننتم ...

 للحنن  ودخلننتم ... احلرمننان دةواشنن بننه أبنندا ... يهتنندوا مل للننيي وهننديتموان

 اهلننند  طنننرق وملكنننتم ... اخلنننيالن لنننيا واعجبنننا دخلنننوه ... ومنننا ابب منننن

 ابالجسننام الننرمحن وعننرفتم ... البهتننان لننيا واعجبننا القننوم ن ... دو والعلننم

 ا  مننن بنن  منهننا عرفننوه فمننا وهننم ... وااللننوان واحلركننات أعننراض ... وا 

 غني ويف حن  ... علنى هنم أو أنتم أكرب هللا ... برهان ذي فغا وهي آايت

 يف وهننني االدلنننة حنن  ... لننننا أبننند  قنند هللا ألننني  ا ذا د  ... خسننران ويف

 أفنان ذو فهي وجه ك   يف ... وتظاهرت صرفت متنوعات ... القرآن
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 [   381 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 أمسعننننتم ... الننننرمحن فطننننرة يف أو للحنننن  ... مشننننهودة أو للعقنننن  معلومننننة

 النندين أصن  أيكنون ... ببينان لننه احسسنتم او خنربا ... ضنهابع يف لندليلكم

 حينط مل منن مبوجنب لني  وسنواه ... االميان قو  وبه به إال ... اهلد  م ما

 يف اهلند  طنرق ... بيننا قد رسوله مث وهللا ... كفران  من ينج مل به علما ...

 ... آنقنر  وال أثر يف نسمعه ... ومل عنه إعرضا شيء فألي ... التبيان غاية

 لسنان وعلى ... الشيطان من أحدا  فظهور ... قروننا خا بعد أاتان لكن
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 النكنا اشتد وليلك ... حاان بدعة صاحب ك   من ... وحزبه جاء اجلهم

 رمنوا ب  قطر ك   يف هبم صاحوا ... البلدان يف العلماء سائر من ... عليهم

 ... قننننوهلم يننننهال يفضنننني الننننيي عرفننننوا ... الشننننهبان بثواقننننب إثننننرهم يف ...

 قنند واجلهنن  ... جهلننه خفننارة يف اجلهالننة وأخننو ... العرفننان حبقيقننة ودلننيلهم

 ... الكفران من ينجي

 أولنننه النننيي الفصننن  يف مبسنننوطا االكنننوان دليننن  يف الكنننالم تقننندم قننند أقنننو 

 ذلننك اىل نشننا وحنننن وغنناه االسننالم شنني  عننن معطننال كننان  هللا أبن وقضننى

 االشارة بعض

  بعند الندين اصنو  على الكالم يف والنق  العق  كتاب  يف االسالم شي  قا 

 فلنني  الباطنن  مننن املسننمى هننيا يف الننناس بعننض يدخلننه مننا وأمننا سننب  كنالم
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 الفاسدة والدالئ  املسائ  مث  فيه أدخله وان الدين أصو  من ذلك

 

 

 [   382 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 صنننفات هننني الننني االعنننراض حبننندو  العنننامل حننندو  علنننى االسنننتدال  مثننن 

 حيتنناج النني املقنندمات وتقريننر غاهننا وإمننا االكننوان إمننا هبننا القائمننة االجسننام

 إثبنننات أو أوال الصنننفات هننني الننني االعنننراض إثبنننات منننن الننندلي  هنننيا اليهنننا

 واثبننات واالفننرتاق واالجتمننا  والسننكون احلركننة هنني النني كنناالكوان  بعضننها

 حمن  اىل  حمن منن انتقاهلا وابطا  الكمون بعد ظهورها إبطا  ابثبات حدوثها
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 ابثبنات االعنراض أجنناس من جن  ك   عن إما اجلسم خلو امتنا  اثبات مث

 عننن وإمننا ضننده وعننن عنننه خيلننو ال للشننيء القابنن  وان هلننا قابنن  اجلسننم أن

 احندامها مقندمتني علنى مبني وهنو رابعنا هلنا أو  ال حنواد  وامتنا  االكوان

 االعننراض عننن وخيلنن ال اجلسننم أن ابثبننات االعننراض عننن خيلننو ال اجلسننم ان

 االعننراض هنني النني الصننفات عننن خيلننو ال مننا أن والثانيننة الصننفات هنني النني

 يفرضنون وقد حمدثة إال التكون االعراض هي الي الصفات ألن حمد  فهو

 جنن  عنن خيلنوا ال ومنا كنااللوان  اإلعراض هي الي الصفات بعض يف ذلك

 يعلننم ممننا ةالطريقنن فهننيه تتننناهى ال حننواد  المتنننا  حنناد  فهننو احلننواد 

 االقنننرار اىل هبنننا النننناس يننند  مل وسنننلم علينننه هللا صنننلى حممننند أن ابالضنننطرار

 وغناه كاالشنعري  الكنالم أهن  حنياق اعنرتف قد ا وهلي أنبيائه ونبوة ابخلال 
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 حمرمة اهنا وذكروا وأئمتها االمة سلف وال وأتباعهم الرس  طريقة ليست اهنا

 وتقسيم تفصي  فيها مقدما ا وأن ابطلة طريقة اهنا على احملققون ب  عندهم

 دينننه أصننو  يف عليهننا اعتمنند مننن جتنند وهلننيا مطلقننا هبننا املنندعى ثبننوت ميننن 

 أدلننة وبننني بينهننا ويقابنن  ضننعفها علننى يطلنن  أن إمننا لننه الزم االمننرين فأحنند

 كمننا  اترة وهننيا اترة هننيا يننرجح أو االدلنة عنننده فتتكافننأ العننامل بقنندم القنائلني

 الشنر  يف الفسناد معلومنة لوازم الجلها يلتزم أن وإما منهم طوائف حا  هو

 كما  والعق 

 

 

 [   383 صفحة - 1 جزء]  
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 حركات انقطا  اهليي  أبو الجلها والتزم والنار اجلنة فناء الجلها جهم التزم

 والنننرتاب واهلنننواء املننناء ان وغننناه كاالشننعري  الجلهنننا قنننوم والتنننزم اجلننننة أهنن 

 ان غاهننا وأجنن  الجلهننا قننوم والتننزم لننكذ وحنننو وريننح ولننون طعننم لننه والنننار

 احتناجوا إلهننم حبنا  بقا هنا جينوز ال وغامهنا واللنون كنالطعم  االعنراض مجي 

 علنى االسنتدال  من  هلل الصنفات أثبتنوا ملنا علنيهم النوارد الننقض جواب اىل

 تعننرض اهنننا أي أعننراض االجسننام صننفات فقننالوا بصننفا ا االجسننام حنندو 

 أن منن مننهم طائفنة عليه اعتمد ما وأما ابقية افاهن هللا صفات خبالف فتزو 

 أو ضنند ابحنندا  يكننون أن إمننا عدمننه الن عدمننه ميكننن مل بقنني لننو العننرض

 خيتارهننا ال العمنندة فهننيه ممتننن  ذلننك وكنن  الفاعنن  اختيننار او شننر  بفننوات
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 املعندوم حينث كمنا  املوجنود بعدم املختار الفاع  أن جيوزون ب  منهم آخرون

 قالننه كمننا  عنهننا االعننراض بقطنن  اال يكننون ال الجسنناما عنندم إن يقولننون وال

 وأمنا املعتزلنة منن قالنه منن قالنه كما  حم  اليف الفناء هو ضد خيل  وال أولئك

 منن طوائنف والتنزم ابحلن  للمعلنوم خمالفة هيه فقالوا آدم بي عقالء مجهور

 نفنني أو مطلقننا الننرب صننفات نفنني ألجلهننا وغنناهم املعتزلننة مننن الكننالم أهنن 

 هبنا الصنفات قينام هنو االشنياء هنيه حندو  علنى عندهم الدا  نأل بعضها

 ايضنا وهنو به قائمة بصفة موصوف ك   حدو  فالتزموا طرده جيب والدلي 

 هللا ر ينة وانكنار القنرآن خبلن  القنو  التزمنوا وهلنيا والضنال  الفسناد غاية يف

 مننن التزمهننا النني اللننوازم مننن ذلننك امثننا  اىل عرشننه علننى وعلننوه اآلخننرة يف

 فهنيه ديننهم أص  اتبعهم ومن املعتزلة جعلها الي احلجة هيه مقدمات طرد
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 أصننو  مننن احلقيقننة يف ليسننت ولكننن النندين أصننو  هننؤالء مسنناه فيمننا داخلننة

 لعباده هللا شرعه اليي الدين

 

 

 [   384 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 قنولكم أمنا الطريقنة هنيه علنى تكلنم ملنا الننزو  حنديث علنى كالمنه  يف وقا 

 ممننا فهننيا الرسنن  ونبننوة االسننالم ديننن معرفننة يف االصنن  هننو الطرينن  هننيا إن

 حا  علم من لك  املعلوم من فانه فساده االسالم دين من ابالضطرار يعلم

 هبننيه الننناس ينند  مل انننه والقننرآن االميننان مننن بننه جنناء ومننا وأصننحابه الرسننو 
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 فكينف نابحسا هلم التابعني وال الصحابة من أحد هبا تكلم وال أبدا الطريقة

 يتكلمنوا مل إميناان النناس وأفضن  ابالمينان جناء واليي االميان أص  هي تكون

 حنزابن مبتدعنة طريقنة هنيه ان علمنوا والنيين أحد منهم سلكها وال البتة هبا

 لطنننو  عنهنننا السنننلف أعنننرض لكنننن نفسنننها يف صنننحيحة أهننننا ظننننوا حنننزب

 قنو  وهنيا والتطوين  الشنك من سالكها على خياف وما وغموضها مقدما ا

 يعلننى ايب والقاضنني واحلليمنني اخلطننايب الثغننر اىل رسننالته يف كاالشننعري  مجاعننة

 هننيه بنن  يقننو  مننن قننو  والثنناين هننؤالء وغننا البيهقنني بكننر وأيب عقينن  وابننن

 أئمننة قننو  وهننيا عنهننا وعنندلوا السننلف ذمهننا وهلننيا نفسننها يف ابطلننة الطريقننة

 وأيب راهويننة بننن واسننح  حنبنن  ابننن وأمحنند والشننافعي املبننارك كننابن  السننلف

 السنلف منن هنؤالء وغنا العزيز عبد املاجسون وابن أن  بن ومالك يوسف
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 انتهى

 إسنالم اىل نظنر إذا إنه أقو  اليي الرب عبد بن عمر ابو احلاف  االمام وقا 

 وسنائر عنوف ابنن النرمحن وعبند وسنعيد وسعد وعلي وعثمان وعمر بكر ايب

 دين يف وادخل اليين الوفود ومجي  واالنصار املهاجرين

 

 

 [   385 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 النبيننني بتصنندي  اال منننهم واحنند يعرفننه مل وجنن  عننز هللا أن علننم افواجننا هللا

 الكن  ابب منن وال وسنكون حركنة قب  من ال الرسائ  ودالئ  النبوة وأعالم
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 علنيهم والسكون احلركة يف النظر كان  ولو ويكون كان  ابب من وال والبعض

 أضننناعوا ولنننو أضننناعوه منننا الزمنننا ونفينننه والتشنننبيه نفينننهو  اجلسنننم ويف واجبنننا

 وتعظنيمهم مندحهم يف أطننب وال وتقدميهم بتزكيتهم القرآن نط  ملا الواجب

 وشنهروا عننهم السنتفاض معروفنا أخالقهم ومن مشهورا علمهم من كان  ولو

 كالمه  انتهى والرواايت ابلقرآن شهروا كما  به

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

 وال يعبنند الننه العننر  علننى لنني  أبنننه القننائلني املعطلننة اجلهميننة علننى ردالنن يف

 ولغننة ونقننال عقننال قننوهلم فسنناد وبينان ويسننجد لننه يصننلى الننه السننموات فنوق

 وفطرة
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 فسن  ... حند ن ذو وهني الربينة وبنر  ... غناه شيء ولي  كان  وهللا ...

 منننن البننند ... ذان حلنننت فينننه أم ذاتنننه عنننن ... خارجنننا يراهنننا هننن  املعطننن 

 ومننا وخالقننه خملننوق مث مننا ... موجننودان مث مننا عينننه هنني ... أهنننا أو إحنندامها

 رابن  منن ... ماهلنا ثنال  احند  منن البند ... االعيان هيه مغاير شيء ...

 مندعي القواعند رف  ... اليي القوم حمق  قا  ولياك ... الروغان عن خلو

 العرفان
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 ولني  كنال  ... االكنوان مبناين ولي  أىن ... بغاه لي  الكون هيا عني هو

 رهبا اخلالئ  فوق يكن مل ان ... وعيان بعينه الوجود فهو ... هلا ايضا جمانبا

 حن  قند ... أننه إال بعند يعقن  لي  اذ ... امليزان يف القو  هيا فالقو  ...

 قالنةكم  هبنا حلنت ... جاللنه ج  احل  ذات والروح ... كاالبدان  وهي فيها

 بينان حبكم فيها وال عنها ... خبارج لي  قا  من على فاحكم ... النصراين

 فعليننه ... الننرمحن وفطننرة الصننريح ... والعقنن  واالمجننا  الننوحيني خبالفننه ...

 نفينتم اذا للعقنو  اي ... فرقنان منا بغنا احملنا  حند ... بلى معدوم حد اوق 

 ... وخروجننه دخولننه فننين كننان  ان ... امكننان يف ذاك حنند ونقننيض ... خمننربا

 متحقننن  ... نفينننه صنننريح عننندم علنننى اال ... امكنننان لننني  معنننا يصننندقان ال

 ابلغنننا ال ذااتن ... النهنننى أهننن  اي املعقنننو  يف أيصنننح ... االنسنننان ببديهنننة
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 ... فيجتمعان حتايثها أو ... الخر  ذات منهما تباين ليست ... قائمتان

 يف كحننني  املكننان علننى الننةد كلمننة  حيننث القنناموس يف قننا  حتايثهننا أو قولننه

 انتهى آخره ويثلث الزمان

 فلئن ... والربهان املعقو  اىل فارج  ... ذا فهو حما  الدنيا يف كان  ان ...

 جثمان أو جسم من قاب  هو ... اليي يف ذلك ان زعمتم
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 هيا ا فيق ... بطالن من فيه ما وخروجه ... دخوله فنفي كيا  لي  والرب
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 فرينن  مننن اصننطالح ذاك ... برهننان بننال جمننردة دعننو  ... قننولكم مننن أوال

 ... اليوانن حبكمة املبني ... الوحي فارقوا

 هللا لعلنننو النفننناة اجلهمينننة قنننو  بطنننالن علنننى تعننناىل هللا رمحنننه النننناظم احنننتج

 كنان  وهللا فقنا  السناطعة والرباهنني القاطعنة احلجنج هبيه خلقه على سبحانه

 شنيء يكنن ومل هللا كان  املرفو  الصحيح احلديث اىل يشا اهغ شيء ولي 

 معننه يكننن مل األز  يف تعنناىل هللا كننان  إذا يقننو  املنناء علننى عرشننه وكننان غنناه

 هنن  املعطنن  فسن  اخل الربيننة وبنر  قولننه معنىن وهننيا املخلوقنات وخلنن  غناه

 ذلنك عنن تعناىل املقدسنة ذاتنه يف خلقهنا أو املقدسنة ذاتنه عنن خارجنا خلقها

 الن حاصننرة قسنمة وهنيه تعنناىل هللا لعننهم الوجودينة يقولننه كمنا  عيننه هني أو

 وال عينننه هنني أو عنهننا خارجهننا أو ذاتننه يف خلقهننا تكننون أن إمننا املخلوقننات
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 رفن  النيي القنوم حمق  قا  ولياك الناظم قا  وليلك الثالثة هيه غا قسم

 عنني هنو لوقناتاملخ وجنود قنالوا فناهنم الوجنود بوحدة القائلني يعي القواعد

 وهلنيا كبناا  علنوا قنوهلم عنن هللا تعناىل البتنة سنو  وال غنا مث ما اخلال  وجود

 خلقنه فنوق تعناىل النرب يكنن مل إن أي اخل رهبنا اخلالئن  فوق يكن مل إن قا 

 تعنناىل يكننن مل إذا فانننه والقينناس العنند  يف أي امليننزان يف القننو  هننيا فننالقو 

 يعقن  لني  إذ القنو  هنيا اال يبن  مل فيهنا خالدا هلا حمايثا وال لالكوان مباينا

 ذات الروح وأن هيا اال
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 السالم عليه عيسى يف النصار  تقوله كما  العامل هبيا حلت تعاىل احل 

 هللا عبند حممند اليب الكنالم هنيا اخل خبنارج لني  قنا  منن علنى فناحكم قوله

 كتناب  يف فنورك ابنن بكنر ابنو المناما عننه حكناه القطنان كنالب  بن سعيد بن

 قنو  والنظنر اخلنرب منن وأخنرج قنا  أننه كالب  ابن كالم  من مجعه فيما اجملرد

 لننه قينن  لننو النننه مسننتواي نفيننا فنفنناه منننه خارجننا وال العننامل يف هننو ال قننا  مننن

 يف وقننا  أيضننا هللا أخبننار ورد هننيا مننن أكثننر يقننو  أن قنندر ملننا ابلعنندم صننفة

 وسنلم علينه هللا صنلى هللا ورسنو  قنا  مث معقنو  وال ن  يف جيوز ماال ذلك

 قنو  واستصنوب ابالينن أعلمهنم بريتنه منن وخاتنه خلقنه من هللا صفوة وهو

 صنننفوان بنننن وجهنننم ذلنننك عنننند ابالمينننان لنننه وشنننهد السنننماء يف إننننه القائننن 
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 رسنو  لكنان خطنأ كان  ولو قا  به القو  وحييلون االين جييزون ال وأصحابه

 تقنويل ال هلنا يقنو  أن ينبغني وكنان له ابالنكار أح  وسلم عليه هللا صلى هللا

 كنن   يف إنننه قننويل ولكننن مكننان دون مكننان يف وأنننه حمنندود أنننه فتننومهي ذلننك

 هللا صننلى هللا رسنو  أجننازه فقند كنال  قلننت منا دون الصنواب هننو الننه مكنان

 االمينان بنه جينب النيي االمر ب  االميان من وانه فيه مبا علمه م  وسلم عليه

 خنالف يف احلن  يكنون وكينف قالتنه حنني ابالمينان هلنا شنهد أجلنه ومن لهلقائ

 ومعننارف الفطننرة نبيننه يف غننرس وقنند لننه وشنناهد بننيلك انطنن  والكتنناب ذلننك

 منن أحندا تسنأ  ال الننك أوكند وال مننه أبنني شنيء ال منا ذلنك منن اآلدميني

 يف قنا  إال ربنك أينن فتقنو  كنافرا  وال مؤمنا وال عجميا وال عربيا عنه الناس

 اىل يشنا وال يفصنح ال كنان  إن بطرفنه أشنار أو بينده أومأ أو أفصح السماء
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 وال السننماء إىل يديننه رافعننا اال دعنناء لننه عننن إذا أحنندا رأينننا ومننا ذلننك غننا

 يقولننون كمننا  مكننان كنن   يف فيقننو  ربننه عننن يسننأ  اجلهميننة غننا أحنندا وجنندان

 يدعون وهم

 

 

 [   389 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 جهننم واهتنند  االخبننار وسننقطت العقننو  فتاهننت لهننمك  الننناس أفضنن  أهنننم

 كالمه  انتهى الفنت مضالت من ابهلل نعوذ معه رجال ومخسون

 إذا ابلننالم جمننرور مننناد  اسننم الننالم بفننتح اخل خمننربا نفيننتم اذا ايللعقننو  قولننه
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 بنالم جنره وغلنب منيكورة وكوهننا اي احلنرف كنون  وجب مناد  اسم استغيث

 الننناظم كننالم  معننىن للمسننلمني ايهلل عنننه هللا رضنني عمننر كقننو   الفننتح واجبننة

 تعناىل كنان  فنإذا يرتفعنان وال جيتمعنان ال ومهنا النقيضني تعاىل عنه نفيتم إنكم

 داخن  ال النيي هنو ألنه املعدوم حد فهيا خارجه وال العامل داخ  ال عندكم

 وجننوده معننه ميتننن  مبننا تعنناىل الوجننود واجننب وصننفوا فهننم خارجننه وال العننامل

 الوجننود واجننب بننه وصننفوا مبننا اال يوصننف ال املعنندوم الن وبننهوج عننن فضننال

 هنيا أن أي اخل قابن  هنو اليي يف ذلك أن زعمتم فلئن الناظم قا  مث تعاىل

 جبسنم لني  تعناىل والنرب بنيلك توصنف أن تقب  الي االجسام يف يتأتى إمنا

 بقولننه الننناظم فأجنناهبم حمننيور غننا خارجننه وال العننامل داخنن  ال أبنننه فوصننفه

 وإمننا الربهنان عنن جمنردة دعنو  هنيه اخل دعنو  قنولكم منن اوال هنيا قا في
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 اليوانن فالسفة اصطالح من هي

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 ... لسنننان كننن   معهنننود يف وسنننواه ... قابننن  عنننن نفينننه يصننندق والشنننيء ...

 ... إمكنننان ذا ولننني  احملنننا  الظلنننم ... وقولنننك عننننه الظلنننم نفننني أنسنننيت

 ... اإلمكنننان يف العننر  لننرب ليسننت ... النني السنننةو  النننوم نفنني ونسننيت

 القرآن يف والنفي مقبولة ... ذا ولي  عنه الطعم نفي ونسيت
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 قننند وهللا ... ممتنعنننان النننرمحن علنننى ومهنننا ... زوجنننة أو والدة نفننني ونسنننيت

 رالشننعو  عنننه نفننى وكننيا ... عينننان ومالننه أصننم ميننت ... أبنننه اجلمنناد وسننف

 ... للننيي قبننو  هلننا ولنني  هننيا ... التبيننان واضننح نفيننا واخللنن  ... ونطقننه

 ... احليوان مجلة من وال ينفي

  قاب  وغا قاب  عن نفيه يصدق الشيء أن تعاىل هللا رمحه الناظم كالم  معىن

 تعناىل النرب أن معنناه 255 البقنرة ننوم وال سنة أتخيه ال تعاىل قوله يف كما

 يطعنم وهنو قولنه يف سنبحانه عننه الطعنم نفنى كمنا  والسننة النوم عليه جيوز ال

 اال واالنننن  اجلنننن خلقنننت ومنننا تعننناىل قولنننه يف وكمنننا 14 االنعنننام يطعنننم وال

 57 56 الننيارايت يطعمننون أن أرينند ومننا رزق مننن منننهم أرينند مننا ليعبنندون

 ولني  النرب حن  يف حمنا  عنندكم وهنو نفسنه عنن الظلنم سنبحانه نفى وكما
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 اخل لياتنه احملنا  عنندهم والظلنم النناظم قو  يف ذلك معىن تقدم وقد مبمكن

 االعادة عن يغي مبا

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 يف ال ... ضندان مهنا ملنا كنان  الشنر  ... هنيا صح لو  نيا أيضا ويقا  ...

 ... يرتفعان ولي  يثبتان ال ... كالمها  الليين النقيضني

 مهننا فالنقيضننان والضنندين النقيضننني معرفننة علننى الننناظم كننالم  فهننم يتوقننف

 ال اللننيان مهننا والضنندان والسننكون كاحلركننة  يرتفعننان وال جيتمعننان ال اللننيان

 الشنر  هنيا أن النناظم كنالم  فمعنىن والبيناض كالسواد  يرتفعان وقد جيتمعان

 يف ال الضندين يف ذلنك لكان القاب  عن إال يصح ال النفي ان وهو صح لو

 النقيضني
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 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 كنفي  ذا ب  ... االمكان حقيقة يزي  هلما ... لقبوله نفيكم أيضا ويقا  ...

 إن قنا  املعطن  فنإذا ... واالذهنان الفطنرات يف ابلغنا ... أو ابلنف  قيامه

 ذينننك مننن واحندا يقبنن  لني  إذ ... بطننالن ذو ابلغنا او ابلنننف  ... قيامنه

 ... كنننيا  أيضنننا بنفسنننه يقنننوم جسنننم ... إمكنننان ذو وهنننو إال أمنننرين ... ا 

 فينه كنان  منا ... بواجنب ولي  إمكان حكم يف ... أخوان بغاه يقوم عرض
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 ... االمكان حقيقة

 كنفنني  فهننيا خارجننه أو العننامل داخنن  يكننون الن سننبحانه قبولننه نفيننتم اذا أي

 ابطنن  بغنناه او بنفسننه قيامننه إن املعطنن  قننا  فنناذا ابلغننا او ابلنننف  قيامننه

 النقيضننني عننن اخللننو أن ومعلننوم وتقنندس تعنناىل وجننوده يسننتحي  هننيا فعلننى

 املمتنعننات مجينن  إن يقننا  قنند النننه ممتننن  النقيضننني بننني اجلمنن  أن كمننا  ممتننن 

 النقيضني بني اجلم  اىل ترج 

 االحتجناج وهني العقلينة احلجنة هنيه الصنواع  يف تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 بكونننه ملننزوم وذلننك للعننامل مباينننا كونننه  علننى نفسننهب قائمننا تعنناىل الننرب بكنون

 وكاننت مندافعتها ميكنن ال صنحيحة حجنة كاننت  ملا ابليات عليه عاليا فوقه

 النرب كنون  اىل اسنحاق أبنو فنر االسفراييي اسح  أليب الكرامية هبا انظر مما
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 غني أننه مبعنىن إال بنفسنه قائم أنه نسلم ال وقا  املعقو  ابملعىن بنفسه قائما

 ثبوتيا ال عدميا وصفا بنفسه قيامه فجع  احمل  عن
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 قائمننا الشننيء كننون  أن املعلننوم ومننن لعلننوه النفنناة املعطلننة لسننائر الزم وهننيا

 يكنون ان ميتنن  بغناه العنرض قينام كان  وإذا بغاه قائما كونه  من أبل  بنفسه

 بنن  عنندميا أمننرا يكننون ال ان إحنن  بنفسننه الشننيء فقيننام وجننوداي بنن  عنندميا

 اىل ابلننيات مفتقنر وهننو كمنا   صننفة بنفسنه املخلننوق قينام كننان  وإذا وجنوداي
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 انتهى وأوىل أح  بنفسه بياته الغي فقيام غاه

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 يننرد منناذا ... سننيان نفيننه يف كمننا  وكننال ... حقيقننة االلننه ينفنني فكالكمننا ...

 لننني  والفنننرق ... عننندالن مهنننا إذ اصنننرف النفننني يف ... مثلنننه هنننو منننن علينننه

 النفني هنيا فنوزان ... النبطالن يف النفي هيا ضاهيت ... بعدما لك مبمكن

 قابن  هنو منا أن ينزعم واخلصنم ... صننوان انتمنا حبرف حرفا ... قلته قد ما

 إثبننات ... ا  مواقنن  يبننني فرقننا لنننا فننافرق ... ملكننان فكقابنن  لكليهمننا ...

 وكثننرة عنننك الفشننر وخنن  ابريهننا القننوس فنناعط أوال ... ابلربهننان والتعطينن 

 ... اهلياين

 وذكننر أيضننا السننعة يف الينناء نصننب يقنندر قنند الكافيننة شننرح يف الرضنني قننا 
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 للزخمشنري اتبن  هنيا يف وهنو اليناء سناكن وهنو أعط مفعو  ابريها فأن املث 

 املعرفنننة أبهننن  عملنننك علنننى اسنننتعن أي أمثالنننه يف املينننداين قنننا  املفصننن  يف

 وينشد فيه واحليق

 ابريهننا القنوس وأعنط تفسندهنا ال ... حتسننها لسنت بنراي القنوس ابري اي ...

... 

 قا  إذا املعط  ان أي اخل حقيقة االله ينفي فكالكما قوله
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 وال العننامل داخنن  ال تعنناىل إنننه فقننولكم ابطنن  بغنناه او بنفسننه تعنناىل قيامننه إن

 نفينه يف سنواء وكالكمنا حقيقنة االلنه ينفني كمنافكال  النبطالن يف مثله خارجه

 أعلم وهللا

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

 آخر وجه على الدلي  هيا سياق يف

 قن  ... االركنان منن قواعنده تنردي ... مخسنة مسنائ  عن املعط  وس  ...

 هننيا نفننى فنإذا ... االذهننان خنارج حقننا ... املعبنود إهلنننا تقنو  هنن  للمعطن 

 أتنراه ...  نينا فسله أقربه وإذ ... الكفران ابل  حقا للرب ... معط  فياك

 هننا هنا ما عينها هو ... أبنه وقا  هيا نفى فإذا ... االكوان ذي مجي  غا
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 ... الننرمحن ربننه جاحنند ابلكفننر ... مصننرحا ابالحتنناد ارتنند  فقنند ... غنناان

 هننم ... الصننلبان وعابنندو احلمننا وهننم ... مثلننه يكونننوا أن النصننار  حاشننا

 أبنننه أقننر وإذ ... حيننوان عننن صننانوه مننا وأوالء ... وامننه ابملسننيح خصصننوه

 شيئان مها ومعبود عبد ... الور  غا

 

 

 [   394 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 بواحد اقر فإذا ... أمران هنا فيه ذاته أم ... ذاته يف الور  هيا ه  فاسأله

 ... مثلننا هنو لنيياب أهنال ويقنو  ... النصنراين حنده قب  األمرين ذينك من
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 ذاتننه هنن  ... اذا فاسننأله االمننرين نفننى وإذا ... احلقننان وحبيبنننا خشداشنننا

  أعينننننان ... اب  قنننننام أم بنفسنننننه قنننننام فلنننننياك ... االكنننننوان عنننننن اسنننننتغنت

 وق  فاسأله ابلنف  ... قائم هو ب  وقا  أقر فاذا ... وااللوان كاالعراض

 ... غنناان أو ضنندان أو نمننثال ... مهننا أخننربين قائمتننان ابلنننف  ... ذااتن

 أو ضنندين ... شننيئان يكننن مل التبنناين لننوال ... فإنننه الننثال  التقننادير وعلننى

 ابب إنكنم قلننا فلنياك ... متحدان شك ال مها انب  ... كا  غاين أو مثلني

 نقننط ... علننى خطننوا وهننم هلننم نقطننتم ... ابابن بنن  يقننو  ابالحتنناد ... ملننن

 ... الصبيان كمعلم  لكم

 مسننائ  مخنن  عننن املعطنن  سنن  يقننو  الننناظم أن هننو االبيننات هننيه حاصنن 

 حقنا كفنر  فقند ذلنك نفنى فنان االذهنان خنارج تعناىل هللا إن تقنو  ه  االوىل
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 هننو هنن  أنننه وهننو الثانيننة املسننألة عننن بننيلك أقننر إن سننله والثانيننة شننك بننال

 عني هو قا  فاذا غاها او االكوان هو يقو  ان البد فإنه غاها او االكوان

 بنيلك القائن  بن  منيهب واشنن  قنو  أكفنر وهنو ابالحتناد قا  فقد واناالك

 عممننوه وهننؤالء وأمننه ابملسننيح خصصننوه النصننار  الن النصننار  مننن أكفننر

 الناظم قا  وهليا موجود بك 

 

 

 [   395 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 فسننله الننور  غننا أبنننه املعطنن  اقننر وإذا اخل مثلننه يكونننوا ان النصننار  حاشنا
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 قنا  فقند هنيين منن بواحد أقر فاذا فيه ذاته او ذاته يف الور  هيا ه   لثا

 الناظم قا  وهليا ابحللو 

 ... النصراين خده قب  االمرين ذينك من بواحد اقر فاذا ...

 االمنرين املعطن  نفنى وإن عربينة غا وهي تعظيم كلمة  هيه خشداشنا وقوله

 ذاتنه هن  اسنألهف ذاتنه يف النور  حن  او الور  يف خلت ذاته ان نفى أن أي

 اللننوان وا ابالعننراض قنام ام بنفسننه قنام ولننيلك االكننوان عنن اسننتغنت تعناىل

 أخنربين ابلننف  قامتنا ذااتن وقن  فاسنأله ابلننف  قنائم هنو ب  وقا  أقر وإن

 وقنند جيتمعننان ال اللننيان مهننا الضنندان غنناان او ضنندان او مننثالن مهننا هنن 

  احلقيقننة لتسنناوي يرتفعننانو  جيتمعننان ال واملننثالن والبينناض كالسننواد  يرتفعننان

 أن ميكنن اللنيان املوجنودان مها وقي  املختلقان مها والغاان وبياض كبياض
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 وسننند االخنننر مقنننام أحننندمها قنننام منننا واخلالفنننان بوجنننه االخنننر أحننندمها يفنننارق

 ال فهمننا الالزمننة الصننفة يف يشننرتكان اللننيان مهننا وقينن  عملننه وعمنن  مسننده

 متفقنني غنا موجنودين ك   وبياض كبياض  احلقيقة لتساوي ويرتفعان جيتمعان

 هلما ضد واملثالن منهما حنو والغاان النف  صفات مجي  يف

 الناظم وقو 

 ... شيئان يكن مل التباين لوال ... فانه الثال  التقادير وعلى ...

 هنيه مجين  وعلنى غاين او مثلني او ضدين يكوان ان إما املوجودين الن أي

 يقنننو  ملنننن ابب إنكنننم قلننننا فلنننيا قنننا  مث شنننيئني ثبنننوت منننن فالبننند التقنننادير

 نقط على خطوا وهم هلم نقطتم ابابن ب  ابالحتاد
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 [   396 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 يكتبهنننا مث اهلجننناء حنننروف هلنننم يننننقط اوال الصنننبيني معلنننم أن كمنننا  أي لكنننم

 أعلم وهللا ابالحتاد يقو  ومن انتم فكيلك

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

 علننى مسواتننه فننوق سننبحانه هللا أن علننى الدالننة النقليننة الطننرق اىل االشننارة يف

 عرشه
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 أيضنا مثلها م  ... الرمحن فوقية يف املنقو  من أنوا  عشر يف اتى ولقد ...

 فننوق الننرب اسننتواء منهننا ... كتمننان  بننال نسننردها حنننن هننا ... بواحنند يزينند

 ولننو الم بنال اطنردت وكنيلك ... القننرآن حمكنم يف أتنت سنب  ... يف العنر 

 البناقي حيمن  كني  موضن  يف هبنا آلتنت ... االذهنان يف الالم مبعىن كانت  ...

 علننى محننال ... موضنن  يف إضننمارهم ذا ونظننا ... الثنناين ابلبيننان عليهننا ...

 احملنيوف املضمر ... ذكر دون اطراد م  يضمرون ال ... التبيان يف امليكور

 لسنان ألنف الفنوه هنم فنإذا ... ذكره يكثر احليف حم  يف ب  ... بيان دون

 ومنن هنيا ... االنسان على به املراد خيفى ... فال وإجيازا ختفيفا حيفوه ...

 مبصننف أفنردت قند ... العرفنان لنيي ابسنتوىل التفسنا يبط  وجها عشرين

 احلراين العامل حبر الشأن هيا المام
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 [   397 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 عرشه على انهسبح هللا علو أدلة من االو  الدلي  هو هيا

 مث االعننراف سننورة يف تعنناىل قولننه وهنني القننرآن حمكننم يف أتننت سننب  يف قولننه

 خلن  النيي هللا ربكنم إن يون  سورة ويف 54 االعراف العر  على استو 

 سننورة ويف 3 يننون  العننر  علننى اسننتو  مث اايم سننتة يف واالرض السننموات

 العنننر  علننى اسننتو  مث تروهنننا عمنند بغننا السننموات رفنن  الننيي هللا الرعنند

 ويف 59 الفرقنان النرمحن العنر  علنى اسنتو  مث الفرقان سورة ويف 2 الرعد
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 خلنن  الننيي هللا السننجدة سننورة ويف 5 طننه اسننتو  العننر  علننى الننرمحن طننه

 السنجدة العنر  علنى اسنتو  مث أايم سنتة يف بينهمنا ومنا واالرض السموات

 مث مأاي سننننتة يف واالرض السننننموات خلنننن  الننننيي هننننو احلدينننند سننننورة ويف 4

 اآلية 4 احلديد منها خيرج وما االرض يف يلج ما يعلم العر  على استو 

 أي الم بننال اطننردت اسننتو  لفظننة أن أي اخل الم بننال اطننردت وكننيلك قولننه

 كنني  املواضنن  بعننض يف ابلننالم المتننت الننالم مبعننىن كانننت  فلننو اسننتو  الم بننال

 يف ليننهع البنناقي ليحمنن  موضنن  يف يضننمرون اهنننم كمننا  عليهننا البنناقي حيمنن 

 اعلم وهللا أخر مواض 

 االسننتواء تفسننا إبطننا  يف املرسننلة الصننواع  يف تعنناىل هللا رمحننه الننناظم قننا 

 ورد حيث والسنة القرآن يف اطرد قد اللف  هيا أن الراب  الوجه ابالستيالء
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 اكثنر يف اسنتعماله لكان استوىل معناه كان  ولو االستيالء دون االستواء لف 

 معننىن علنى محنن  اسنتو  بلفن  موضننعان او موضن  اءجن فنناذا كنيلك  منوارده

 يف اسننتعماله اطننرد قنند لفنن  إىل ايي أن وأمننا املعهننود املننألوف النننه اسننتوىل

 يعهنند مل معننىن اىل اجلمينن  يف صننرفه فينندعى واحنند معننىن علننى مننوارده مجينن 

 يكن ومل هيا الفساد غاية ففي فيه استعماله

 

 

 [   398 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 ويف فكيف فيه استعماله اطرد اليي معناه غا على محله أيىب ما السياق يف
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 انتهى ذلك أيىب ما السياق

 شنننني  أن أي اخل ابسننننتوىل التفسننننا يبطنننن  وجهنننا عشننننرين ومننننن هننننيا قولنننه

 5 طنه اسنتو  العنر  على الرمحن تعاىل قوله تفسا يف مصنفا أفرد االسالم

 وجهنننا النننناظم ادوز  وجهنننا عشنننرين منننن ابالسنننتيالء االسنننتواء تفسنننا وأبطننن 

 االسنننننتواء تفسنننننا رد املرسنننننلة الصنننننواع  ويف وعشنننننرين إحننننند  فصنننننارت

 وجها أربعني من ابالستيالء

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 لفنن  ... لفظننان صننرحيه حبكننم ولننه ... علننوه صننريح و نيهننا هننيا ... فصنن 

 همبطلق له العلو إن ... بيان لقصد هنا أتتك ... معرفة االعلى ولفظه العلي

 ذاات ... مجيعهنا الوجنوه منن العلنو ولنه ... ابلربهنان واالطنالق التعمنيم على
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 فصنار العلنو   ... إكمنا سنلبوه علنوه نفناة لكنن ... الشناين علنو م  وقهرا

 املطلننن  الكمنننا  فلنننه ... وسنننلبهم النفننناة إفنننك منننن حاشننناه ... نقصنننان ذا

 معطن  النثقالنو  اخللن  علينه فطرت ... كلها  اخللقية فوق وعلوه ... الرابين

 الرمحن سنة وذلك أبدا ... تبديلها

 

 

 [   399 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 فلني  العلنو حننو ... االنسنان بضنرورة متوجهنا ... ينر  أمر انبه ما إذا ك 

 تشننكيك الشننبهات وهنايننة ... االنسننان جانننب أو وأمامننه ... خلفننه يطلننب
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 واملعقننو  علننومامل تعننارض يسننتطي  ال ... االميننان علننى وتغيننا ... وختمنني 

 بنني هنيا ... ابلشبهات املعلوم يف القدح احملا  فمن ... االذهان بداية عند

 ... بطننالن اىل حتنتج مل ... الشننبهات هنيه قابلتهننا البداينة واذا ... النبطالن

 االلنه فطنر ومقالنة ... للثاين أو  لبعض بعض ... هبا أوصى مقالة بني شتان

 ... نعدال مها ما عليها حقا ... عباده

 أن النناظم كنالم  وحاصن  خلقنه علنى هللا علنو أدلة من الثاين الدلي  هو هيا

 يف العلنني لفنن  أحنندمها لفظننان ذلننك يف وأتننى ابلعلننو نفسننه وصننف تعنناىل هللا

 قولنه يف كمنا  االعلنى لفن  والثناين 255 البقرة العظيم العلي وهو تعاىل قوله

 لننه مطلقننا العلننو نأ لبيننان وذلننك 1 االعلننى االعلننى ربننك اسننم سننبح تعنناىل

 لننه يثبتنوا فلنم النفنناة وأمنا القهنر وعلننو القندر وعلنو الننيات علنو أي سنبحانه
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 يقولنون عمنا هللا تعناىل النيات علنو ونفنوا القهر وعلو القدر علو اال سبحانه

 بن  وكافرهنا مسلمها اخلليقة عليه تعاىل هللا فطر مبا عليهم الناظم احتج وقد

 منن فرت  ذلك على جممعني اخلل  تر  وهليا الثقلني عليه هللا فطر شيء هو

 علنى اهلمنداين جعفر أبو أورده ما تقدم وقد ضرورة العلو حنو يتوجه أمر انبه

 ذلك يف اجلويي املعايل أيب احلرمني إمام

 

 

 [   400 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 قنا  منا قلوبننا يف جنندها الني الضنروة هنيه عنن أخنربان أسنتاذ اي لنه قنا  وأنه
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 وال مينننة يلتفننت ال العلننو تطلننب ضننرورة قلبننه يف وجنند اال هللا اي عننارف قننط

 أمنننر هنننو فنننوق ومننندعوها معبودهنننا أبن الفطنننر إقنننرار أن الشننني  أراد يسنننرة

 يعنارض ال والنطنري نظنري العلو نفي يف دليلك وأنت فطري عقلي ضروري

 إن قنوهلم مثن  الضنروري القصند هنيا عنن بنه جييبون ما حنو وذلك الضروري

 علنننى جبهتننه السننناجد بوضنن  ذلنننك معارضننتهم ومثننن  النندعاء لنننةقب السننماء

 الشننننبهات وهنايننننة بقولننننه الننننناظم ذلننننك إىل أشننننار كمننننا  ذلننننك وحنننننو االرض

 وختمي  تشكيك

 فننوق سننبحانه الننرب علننو أن أي الشننبهات هننيه قابلتهننا البدايننة وإذا وقولننه

 فأمننا والشننبهات ابلنظننرايت يعننارض فننال والبداهننة ابلفطننرة معلننوم أمننر خلقننه

 وال االمنة سنلف منن أحند يقلنه مل ابطن  فقنو  الندعاء قبلنة السماء إن هلمقو 
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 وقند الصنالة قبلنة هني الندعاء قبلنة أن صنح والنيي سنلطان منن به هللا أنز 

 الننني اسننتقب  وقنند القبلننة يسننتقب  أن للننداعي يسننتحب أبنننه العلمنناء صننرح

 لندعاءل ان قنا  فمنن كثناة  منواطن يف دعائه يف الكعبة وسلم عليه هللا صلى

  نيا وأما املسلمني مجاعة وخالف الدين يف ابتد  فقد الصالة قبلة غا قبلة

 ومنا الصنالة يف الكعبنة نسنتقب  كمنا  بوجهنه النداعي يسنتقبله منا القبلنة فألن

 السنماء كاننت  فلنو اصنال قبلنة يسنمى ال مثال رأسه او بيديه االنسان حاذاه

 يف ذلنك يثبنت ومل اليهنا هوجهن النداعي يوجنه أن املشنرو  لكنان الندعاء قبلة

 واضنن  فننإن نقننض مننن أفسننده فمننا اجلبهننة بوضنن  النننقض وأمننا أصننال شننر 

 بنن  حتتننه هننو إذ اليننه ميينن  أن ال ابلنني  فوقننه ملننن اخلضننو  قصننده إمنننا اجلبهننة

 ربنه أبن يصنرح السجود نف  يف فالساجد وأيضا ساجد بقلب خيطر ال هيا
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 سبحانه االعلى هو

 

 

 [   401 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا  وتعاىل

 فص 

 هنو إحندامها ... نوعنان وبندوهنا مبنن مصنحواب الفوق صريح و لثها هيا ...

 ذلنك أتوي  ادعى فإذا ... ببيان وحدها احلقيقة اص  ... وا  التأوي  قاب 

 يف التأوين  بقابن  لي  اجملرور لكنما ... برهان بال الدعو  تقب  مل ... مد 
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 للتحقيننن   نننديك ... قننندرها جليننن  لفائننندة وأصننن  ... لسنننان فوعنننر  لغنننة

 ... أذانن لننه ملننن املننراد يبنندي ... بسننياقه أتننى إذا الكننالم إن ... والعرفننان

 فسننياقه ... األذهننان أولننو ذا يعننرف التأوينن  يقبنن  ال قنناط  كننن   أضننحى

 للعنننني إحننندامها ... صننننوان لننننا إهنمنننا أحنننوا  ... ا  شنننواهد مثننن  األلفننناظ

 سنياقه بعند التأوين  أتنى فنإذا ... اإلنسنان ملسنم  ذاك لكنن ... هبنا مشهود

 ا  شننواهد بعند الكتمننان أتنى وإذا ... إسننتهجان علنى أتننى املنراد تبندي ...

 ... النننيي منننا وانظنننر األلفننناظ فتأمننن  ... الكتمنننان كنننأقبح  كنننان  أحنننوا  ...

 كن   ... منن ابلنيات  بنت وصنف والفوق ... عرفان ذا كنت  إن له سيقت

 األكوان لفاطر وهالوج
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 فسنروه بن  ... للنداين الفنوق كمنا   جحندوا ... به ماوفوا الفوق نفاة لكن

 النناس قنو  مثن  وهنيا قنالوا ... للنرمحن النيات يفنوق ال أعلى هللا قدر أبن

 ال البيضناء الفضنة جن  فوق هو ... العقيان خال  من ير  ذهب ... يف

  بتة هلل ... كلها  ثال  أنوا  والفوق ... األمثان مقتضى يف ب  ابليات ...

 األكننوان علننى العليننا والفوقيننة القهننر وفننوق قننالوا الننيي هننيا ... نكننران بننال

... 
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 الفنوق صريح وهو خلقه على تعاىل هللا علو أدلة من الثالث الدلي  هو هيا

 50 النحنن  فننوقهم مننن رهبننم خيننافون سننبحانه قولننه يف كمننا  مننن ب مصننحواب

 فوق القاهر وهو تعاىل كقوله  من ب مصحوب غا أيضا الفوق صريح وأتى

 يقبننن  ال منننن ب اجملنننرور أن تعننناىل هللا رمحنننه وذكنننر 61 18 األنعنننام عبننناده

 ألن مننه يقبن  مل أتويله مد  ادعى فإن من ب اجملرور غا وأما أصال التأوي 

 يف وهننيا هننناك دلينن  وال دلينن  بغننا اجملنناز دعننو  تقبنن  فننال احلقيقننة األصنن 

 الظهور غاية

 النناظم ذكنره قند الفائندة هنيه مضنمون اخل قندرها جلين  لفائندة واص  قوله

 يف ينندخ  وإمنننا النصننو  يف ينندخ  ال والتأوينن  اجملنناز فقننا  آخننر موضنن  يف

 لغا إحتماله عدم أحدمها بشيئني يعرف نصا اللف  وكون له احملتم  الظاهر
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 منوارده مجين  يف واحندة طريقنة علنى مالهاسنتع اطنرد منا الثناين و وضعا معناه

 بعننض إىل ذلننك تطنرق قنندر وإن جمنازا وال أتويننال يقبنن  ال معنناه يف ننن  فإننه

 تطننرق وإن إلينه الكننيب إحتمنا  يتطننرق ال التنواتر خننرب مبنزلنة وصننار أفنراده

 تد  انفعة قاعدة وهيه مبفرده واحد ك   إىل

 [   403 صفحة - 1 جزء] 

 

 

 ظاهرهننا يف إسننتعماهلا أطننرد النني للسننمعيات يالتالتننأو  مننن كثننا  خطننأ علننى

 خمالفنا شناذا ورد قد لظاهر يكون إمنا التأوي  فإن غلط هيه واحلالة وأتويلها

 علنى كلهنا  إطنردت إذا وأمنا ليوافقهنا أتويله إىل فيحتاج السمعيات من لغاه
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 انتهى ممتن  وأتويلها وأقو  الن  مبنزلة صارت واحدة وتاة

 قوله

 ... الرمحن لربنا الوجوه ك   من ... ابليات  بت وصف والفوق ...

 املعطلنة لكنن سبحانه لربنا  بتة القهر وفوقية القدر وفوقية اليات فوقية أي

 الننيهب يف الننناس قننو  مثنن  هننيا إن بقننوهلم وأتولوهننا الننيات فوقيننة جحندوا

 ممننا هننيا أن ومعلننوم الننوزير فننوق واألمننا القنندر فوقيننة أي الفضننة فننوق وإنننه

 خنا أو عبناده منن خنا هللا إبتنداء القائ  قو  فإن السليمة العقو  من فرتن

 منننن أضنننوء والشنننم  حنننارة والننننار ابرد النننثلج قولنننه جنننن  منننن عرشنننه منننن

 أيضننا ذلننك يف ولنني  ذلننك وحنننو النندار سننقف مننن أعلننى والسننماء السننراج

 الكنالم محن  يلي  فكيف الكالم أرذ  من هو ب  تعاىل هلل تعظيم وال متجيد
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 أيتون ال مبثله أيتوا أن على واجلن اإلن  اجتمعت لو اليي وهو عليه يداجمل

 ظهاا لبعض بعضهم كان  ولو مبثله

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

 الرمحن إىل صاعدة أمالك ... وا  الروح عروج ورابعها هيا ...

 

 

 [   404 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 فيهنا سنورة يف ... ابألزمنان قديرالت على اشتمال كالمها  سورتني يف أتى ولقد
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 ألفننا التنزينن  وبسننجدة ... احلسننبان كامنن   ألفننا مخسننني ... قنندرت املعننارج

 ... ذكنره املعنارج بنيي املعناد يوم ... يومان مها قالوا ذا فألج  ... قدرت

 فينه وعروجهم ... واحد فيوم عندي وكالمها ... اآلن ذا يف تنزي  يف واليوم

 النداين الرفين  حننو وصنعودهم ... لننزوهلم مسنافة فيه ففاألل ... الداين إىل

 ... ضنننعفان وذا عشنننر يف مخسنننني ... قننندرت قننند فإهننننا السنننماء هنننيي ...

 منننن ... األكنننوان ذي وبعننند الطبننناق السنننب  مسنننافة النننف اخلمسنننون لكنمنننا

 واختار ... التحتاين األسف  احلضيض عند ... الثر  إىل العاملني رب عر 

 هننيا قننا  قنند وجماهنند ... الننرابين العننامل ذاك البغننوي هتفسننا  يف القننو  هننيا

 ذا والعننر  بيننننا املسننافة قننا  ... الشننان اجللينن  إسننحاق ابننن لكننن القننو 

   ... وقنننو عكرمنننة قنننو  األو  والقنننو  ... اإلنسنننان منننن سنننا يف املقننندار
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 العلنوم حبنر ... عنن ورواه الرضنى احلسنن واختنار ... علمنان لننا ومهنا قتادة

 أمنران فنرقهم يف سناداتنا ... قالنه قند النيي القو  ويرجح ... نالقرآ مفسر

 األعيان هيه من لزكانه ... املان  الصحيح يف ما إحدامها ...

 

 

 [   405 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 قدر ألفا مخسون ... اجلنبان وكيلك وجبينه ... ظهره القيامة يوم هبا يكو 

 يف اليومننننان فالظنننناهر ... تبيننننان ذو وذاك احلننننديث هننننيا ... يف اليننننوم ذاك

 يبنني السنياق وإينراد قالوا قالوا ... يومان مها أن ما واحد م ... يو الوجهني
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 مننا ونننراه يرونننه ضننمن اإلضننمار إىل فننانظر ... التبيننان أبوضننح منننه املضننون

 واجلاان للقرب واق  ب ... عيا من أوىل ابلتفسا فاليوم ... ببيان تفساه

 فنننزوهلم ... األبنندان قيامننة ويننوم النندنيا هننيه يف عننروجهم ذكننر ويكننون ...

  القضننا بعند وعنروجهم ... للشننان هننا أيضنا كنننزوهلم  ...  بنت هنالنك أيضنا

 معنادان ينوم السنقف هيا ويزو  ... شأانن إذا فلهم هنا أيضا ... كعروجهم

 املوكننو  وعلمهننا لندي نضننجت ومننا هنيا ... والننرمحن للعننر  فعنروجهم ...

 غاينننة وهنننيا علنننم ... بنننال جنننزم منننن ابلنننرمحن وأعنننوذ ... القنننرآن ملننننز  بعننند

 ... ابلفرقان املبعو  ورسوله ... بقوله ابملراد أعلم وهللا ... األمكان

 النروح عنروج وهنو خلقنه علنى تعناىل هللا علنو أدلنة منن الراب  الدلي  هو هيا

 تعاىل إليه واملالئكة
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 املالئكنة تعنرج ا قن املعنارج سنورة ففني أخل كالمهنا  سنورتني يف أتى ولقد قوله

 4 املعارج سنة ألف محسني مقداره كان  يوم يف إليه والروح

 

 

 [   406 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 يف إلينه يعنرج مث األرض إىل السنماء منن األمنر يندبر قنا  السنجدة سورة ويف

 جربينن  هننا ابلننروح واملنراد 5 السننجدة تعندون ممنا سنننة ألنف مقنندار كنان  ينوم

 وقنند اآليتننني تفسننا يف املفسننرون واختلننف تعنناىل هللا إىل يعننرج السننالم عليننه

 آيننة يف املننراد وأن واحنند يننوم أهنمننا واختننار اإلخننتالف ذلننك الننناظم حكننى
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 وننزوهلم لصنعودهم مسنافة سننة ألنف الندنيا السنماء إىل األرض من السجدة

 الطباق السب  مسافة ذلك أن فاملعىن املعارج سورة يف وأما سنة ألف وذلك

 هنيا اختنار البغنوي أن وذكر السابعة األرض أسف  أي ثر ال إىل العر  من

 وعبننارة واحلسننن وقتننادة عكرمننة قننو  األو  والقننو  جماهنند قننو  وهننو القننو 

 منن سننة ألنف مخسنني مقنداره كنان  ينوم يف تعناىل قوله قا  تفساه يف البغوي

 مننن هللا أمننر منتهننى مننن تصننعد أهنننا وذلننك امللننك غننا صننعد لننو النندنيا سننىن

 عنننن لينننث ورو  السننابعة السنننماء فنننوق هللا أمننر منتهنننى إىل بعةالسننا األرض

 بننو سنار لنو إسنحاق بنن حممند وقنا  سنة ألف مخسني هيا مقدار أن جماهد

 عكرمنننة وقنننا  سننننة ألنننف مخسنننني سننناروا العنننر  موضننن  إىل الننندنيا منننن آدم

 النناس بنني يفصن  حنى للحسناب منوقفهم أن وأراد القيامنة ينوم وهو وقتادة
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 دون هننيا طولننه مقنندار أن بننه يعننىن لنني  النندنيا سنني مننن سنننة ألننف مخسننني

  آخنر لنه ولوكنان حمندود ينوم ألننه آخنر له ولي  أو  له القيامة يوم ألن غاه

 على يكون القيامة يوم قا  عباس ابن عن طلحة أيب عن وروي منقطعا كان

 قنا  اخلندري سنعيد أيب عنن إبسناده رو  مث سنة ألف مخسني مقدار الكافر

 فمنا سننة ألنف مخسنني مقداره كان  يوم وسلم عليه هللا صلى هللا لرسو  قي 

 بيننده نفسنني والنيي وسننلم علينه هللا صننلى هللا رسنو  فقننا  الينوم هننيا أطنو 

 يف يصننليها مكتوبنة صننالة منن عليننه أخنف يكننون حنى علىنناملؤمن ليخنف إننه

 معن وقي  الدنيا
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 [   409 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 هللا رضني هرينرة أيب حديث إىل يشا اخل طيب من تصدق صعود وكيا قوله

  مننن متننرة بعنند  تصنندق مننن وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  قننا  قننا  عنننه

 يربيهننا مث بيمينننه يتقبلهننا هللا فننإن الطيننب إال هللا إىل يصننعد وال طيننب كسنب

 وحنديث علينه متفن  اجلبن  مثن  تكنون حنى فلوه أحدكم يريب كما  لصاحبها

 فننيكم يتعنناقبون املالئكننة قننا  وسننلم عليننه هللا لىصنن هللا رسننو  أن هريننرة أيب

 مث العصنر وصنالة الفجنر صنالة يف وجيتمعنون ابلنهار ومالئكة ابللي  مالئكة

 فيقولنون عبنادي تنركتم كينف  هبنم أعلنم وهو فيسأهلم فيكم ابتوا اليين يعرج
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 عليه متف  يصلون وهم وتركناهم يصلون وهم أتيناهم

 األشننعري موسننى أيب حننديث إىل يشننا اخل يرفعننه اللينن  سننعي وكننياك قولننه

 وال ينننام ال هللا إن وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  قننا  قننا  عنننه هللا رضنني

 عمنن  قبنن  اللينن  عمنن  إليننه يرفنن  ويرفعننه القسننط خيفننض ينننام أن لننه ينبغنني

 ألحرقنت كشنفه  لو أوالنور النار حجابه اللي  عم  قب  النهار وعم  النهار

 مسلم رواه خلقه من بصره يهإل إنتهى ما وجهه سبحات

 النروح رفن  وكنياك وقولنه املعنراج يف الكنالم تقندم اخل الرسنو  معراج وكياك

 قولنه 158 ك النسناء إلينه هللا رفعنه بن  تعناىل قوله إىل يشا املرتضى عيسى

 الننني عننن هريننرة أيب حننديث إىل يشننا اخل مصنندق كنن   روح تصننعد وكننياك

 الصناح الرجن  كنان  فنإذا املالئكنة ضنرهحت املينت إن قنا  وسلم عليه صلىاهلل
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 بنننروح أبشنننري الطينننب اجلسنند يف كاننننت  الطيبنننة النننف  أيتهنننا اخرجننني قننالوا

 خترج حى ذلك هلا يقا  يزا  فال غضبان غا ورب ورحيان

 

 

 [   410 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 مرحبا فيقا  فالن فيقا  هيا من فيقا  هلا فيستفتح السماء إىل هبا يعرج مث

 فيهنا الني السنماء إىل هبنا ينتهنى حنى ذلنك هلا يقا  يزا  فال لطيبةا ابلنف 

 هنو وقنا  مستدركه يف واحلاكم مسنده يف أمحد رواه احلديث وذكر تعاىل هللا

 ذئب أيب ابن عن أئمة رواه و ومسلم البخاري شر  على
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 هللا رسنننو  قنننا  قنننا  عمنننر ابنننن عنننن صننناعد أيضنننا املظلنننوم دعنننا وكنننيا قولنننه

 قنا  شنرارة كأهننا  هللا إىل تصنعد فإهننا املظلنوم دعنوة اتقنو سلمو  عليه صلىاهلل

 هللا رسننو  قننا  قننا  عنننه هللا رضنني أنن  وعننن جينند وإسننناده غريننب النيهي

 ينر  حفظنا منا وجن  عنز هللا إىل يرفعان حافظني من ما وسلم عليه هللا صلى

 قند أين أشنهدكم ملالئكته هللا قا  إال خاا آخرها ويف خاا الصحيفة أو  يف

 والبزاز يعلى أبو رواه الصحيفة طريف بني ما لعبدي غفرت

 إىل الضنما عنود النناظم كنالم  ظناهر قوسنان قدرت أن إىل منه دان وقد قوله

 اآلينة يف التفسناين أحند على وهيا فتدىل دان اليي هو وأنه وج  عز الرب

 ذكنره كنالم  بعند قنا  فإننه املوضن  هنيا غنا يف اختناره منا خنالف هيا ولكن

 نزلننة رآه ولقنند قولننه إىل السننورة أو  مننن ذكننر مبننا املوصننوف هننو جربينن  نأل
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 13 14 النجم املنتهى سدرة عند أخر 

 

 

 [   411 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 قالننت لعائشننة الصننحيح احلننديث يف وسننلم عليننه صننلىاهلل الننني فسننره هكننيا

 اآلينة هنيه عنن وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  سألت عنها هللا رضي عائشة

 قنا  مسنلم رواه مرتني إال عليها خل  الي صورته يف أره مل جربي  ذاك فقا 

 ذلننك علننى دالننة أوجننه سننبعة سنناق مث ذلننك غننا علننى ينند  ال القننرآن ولفنن 

 رب اجلبننار ودان أننن  عننن شننريك روايننة مننن البخنناري يف وقنن  مننا وأمننا قننا 
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 وقنالوا فينه النناس تكلنم فقند أدىن أو قوسنني قناب مننه كان  حى فتدىل العزة

 يف الننيي والتننديل والنندنو قننا  منكننرة أمننورا فيننه وذكننر فيننه غلننط شننريكا إن

 حنديث يف النيي والتنديل الندنو أبن كثنا  ابنن وجنزم هيا غا شريك حديث

 جربين  إننه فتندىل دان النيي تفسنا يف أيضنا وقنا  اآلينة يف اليي غا شريك

 عننهم هللا رضني الصنحابة كنالم  علينه د  كمنا  التفسنا يف الصنحيح هو هيا

 النوتر حد  أي أدىن أو قوسني قاب فكان تعاىل قوله من املراد يف واختلف

 أدىن أو قوسنني دار أي قوسنني قناب عبينده أبو وقا  جماهد قاله القوس من

 قنو  هنيا الواحندي قا  القوس من والسية القبضة بني ما والقاب أقرب أو

 هبنا املنراد وهن  قنا  اهبن يرمنى النيي ابلقنوس املنراد أن املفسرين من اجلمهور

 وينبغني البناري فنتح يف حجنر ابنن احلناف  قنا  الشني  هبنا يقناس ألننه اليرا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

938 

938 

 عنن صنحيح إبسنناد مرودينه ابنن أخرج فقد الراجح هو القو  هيا يكون أن

 أننه ويؤيده اليراعان والقوسان القدر القاب قا  عنهما هللا رضي عباس ابن

 فكنان التنبينه إىل ليحتناج بيلك ميث  مل اهب يرمي الي القوس به املراد كان  لو

 والقينند والقنناد والقيننب والقنناب انتهننى ذلننك حنننو أو رمننح قنناب مننثال يقننا 

 انتهى الصحاح يف معناه ذكر املقدار
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 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 
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 ... فص 

 أخننربان وهللا ... للقننرآن التنزينن  كننيلك    ... النننز وسننابعها وسادسننها هننيا

 ... مننن كننالم  ولنني  تنننزيال أيكننون ... والربهننان ابحلنن  تنزيلننه ... كتابننه  أبن

 لني  ... والنرمحن النرمحن منن تنزيال أيكون ... إمكان ذو أذاك العباد فوق

 وذاك لينن  مننن النصننف يف ... جاللننه الننرب نننزو  وكننيا ... األكننوان مبنناين

 عصننيان مننن إيل يتننوب ذا مننن ... سننؤله فيعطنني يسننألي ذاك مننن ... الثنناين

 منن ... الشنان العظنيم أان العباد ... أبحوا  غاي بسائ  لست فيقو  ...

 يرينند ذا مننن ... الغفننران الواسنن  الننودود فننأان ... ذنبننه فننأغفر يسننألي ذاك

 سننبحانه شننأنه ذا ... انداين مننن جميننب لقريننب ا فننأان ... سننقمه مننن شننفاءه

 ... وعلنوه نزولنه لني  قنوم اي ...  ين فجنرا الفجنر يكنون حنى ... وحبمده
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 وال ذا ال ... عنندكم شنيئا يقنو  لني  كياك  ... عدمان مها ب  لديكم حقا

 برهننان بننال وأنقنن  وزد أو  ... حتتننه حقيقنة ال جمنناز كنن   ...  ن سننواه قنوال

... 

 ومهنا العلنو أدلنة منن والسناب  السادس الدلي  يف تعاىل هللا رمحه الناظم شر 

 العزيز هللا من الكتاب تنزي  تعاىل هللا قا  والنزو  التنزي 
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 102 النح  ابحل  ربك من القدس روح نزله قد تعاىل وقا  2 غافر العليم
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 يف تعناىل هللا رمحنه الناظم قا  42 فصلت محيد حكيم من تنزي  تعاىل وقا 

 العلنيم العزينز هللا منن بالكتا تنزي  تعاىل قوله على الكالم يف الفوائد بدائ 

 منن الكتناب تنزين  تعناىل بقولنه اآلينة افتنتح 3 غافر املصا قوله إىل 2 غافر

 مننن العننرب تعقنن  ال مننن عننند املنننز  علننو يسننتلزم والتنزينن  العلننيم العزيننز هللا

 فهيا منه الكتاب تنزي  أن أخرب وقد ذلك إال األمم من غاها وال ب  لغا ا

 هنننو أننننه والثنناين خلقنننه علنننى وتعنناىل تبنننارك علنننوه أحنندمها شنننيئني علنننى ينند 

 يكننون أن يقتضنني وهننيا منننه أنننه أخننرب فإنننه غنناه ال املنننز  ابلكتنناب املننتكلم

 الكتناب لكنان بنه املنتكلم هنو كنان  لنو غناه فنإن تننزيال منه أنه كما  قوال منه

 حن  ولكنن هنيا ومثن  بنه املنتكلم إىل يضناف إمنا الكالم فإن الغا ذلك من

 النحننن  ابحلننن  ربنننك مننن القننندس روح نزلنننه ومثلننه 13 السنننجدة مننني القننو 
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 يف مننن حبننرف فاستمسننك 42 فصننلت محينند حكننيم مننن تنزينن  ومثلننه 102

 مننه تنزين  قنا  كيف  وأتم  واجلهمية املعتزلة شغب يقط  فإنه املواض  هيه

 انتهننى الرسننالة وثبننوت وكالمننه علننوه إثبننات اآليننة فتضننمنت تنزيلننه يقنن  ومل

 منه املقصود

 رسنو  عنن متنواتر وهنو الننزو  حنديث إىل يشا اخل الرب نزو  وكيا هوقول

 ثلنث يبقى حني ليلة ك   وتعاىل تبارك ربنا ينز  قا  وسلم عليه هللا صلى هللا

 يسننتغفرين مننن فأعطيننه يسننألي مننن لننه فأسننتجيب ينندعوين مننن فيقننو  اللينن 

 قنا  غامهنا وأخرجنه ومسنلم كالبخناري  الصنحاح أصنحاب أخرجه له فأغفر

 بننه أقطنن  متنواتر وذلننك جنزء يف النننزو  أحادينث ألفننت وقند الننيهي احلناف 

 حننديث علننى تكلننم ملننا املوطننأ شننرح يف الننرب عبنند بننن عمننر أبننو احلنناف  قننا 
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 صحيح النق  جهة من  بت حديث هيا قا  النزو 
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 يههن سنو  طنرق منن منقنو  وهو صحته يف احلديث أه  خيتلف ال اإلسناد

 عنز هللا أن على دلي  وفيه وسلم عليه هللا صلى الني عن العدو  أخبار من

 وهنو اجلماعنة قالنه كمنا  مسنوات سنب  فنوق منن العنر  على السماء يف وج 

 املقدسنة بياتنه مكنان كن   يف تعناىل هللا إن قنوهلم يف املعتزلنة على حجتهم من

 اآلايت بعنض وذكنر تعناىل هللا قنو  احلن  أهن  قنو  صنحة على والدلي  قا 
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 أكثنر إىل حيتناج أن منن واخلاصنة العامنة عنند وأعرف أشهر وهيا قا  أن إىل

 وقنو  مسنلم عليهم انكره وال أحد عليه خيالفهم مل إضطرار ألنه حكايته من

 النسنائي رواه النيي احلنديث إىل يشا اخل غاي بسائ  لست فيقو  الناظم

 غاي عبادي عن يسأ  ال يقو  تعاىل انه صحيح بسند وغامها ماجة وابن

 الننزو  أن يعني عندمان مهنا بن  لنديكم حقنا وعلنوه نزولنه لي  قوم اي وقوله

 رو  كمنننا  والننننزو  الفوقينننة نصنننو  حرفنننوا فلهنننيا ابطلنننني عنننندهم والعلنننو

 موسنى هللا وكلنم بعضنهم قنرأ كمنا  وهنيا ابلضنم يننز  الننزو  حنديث بعضهم

 يفسنر وبعضنهم واملعنىن اللفن  حتنريفهم منن ذلنك وحنو 164 النساء تكليما

 تثبتهنا الني الرمحنة لنه فيقا  ذلك غا أو ملك نزو  أو الرمحة بنزو  النزو 

 كاننت  فنإن بغاها قائمة صفة تكون أن وإما بنفسها قائمة عينا تكون أن إما
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  له فأستجيب يدعوين من تقو  أن ميكن مل الدنيا السماء إىل نزلت وقد عينا

 ال فهنني الصننفات مننن صننفة كانننت  وأن ذلننك تقننو  أن امللننك ميكننن ال كمننا

 أو الكنالم هنيا تقو  أن الصفة الميكن مث حم  من هلا بد ال ب  بنفسها تقوم

 ذلك يف منفعة فأي إلينا تنز  ومل الدنيا السماء إىل الرمحة نزلت إذا مث حملها
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 حقيقننة ال جمنناز املعطلننة عننند النصننو  هننيه إن الننناظم قننا  كمننا  واحلاصنن 

 برهان بال وانق  وزد أو  عنهم قا  وهليا
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 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

 درجاتننه ... للننرمحن النندرجات رفعننة هننو ... غننافر بسننورة و منهننا هننيا ...

 معننىن لنني  فيهننا وفيعينن  ... رفعننان وكالمهننا لننه أيضننا ... كمعننارج  مرفوعننة

 لكمننا  ... درجاتننه مرفوعننة الكنهنن ... التبيننان ذو أيابه وسننياقها ... فاعنن 

 وخنني عنننه ... حتنند فننال الصننحيح القننو  هننو هننيا ... االكننوان علننى رفعتننه

 لنني  املعننارج ذي يف ... تفسنناها لنننا املبنندي فنظاهننا ... القننرآن يف معننناه

 السننلطان ذو جنن  إليننه ... معارجننه يف تصننعد واالمننالك والننروح ... يفرتقننان

 فخنني ... شننبهان مهننا او سننواء إال ... مهننا مننا حقننا النندرجات رفعننة ذا ...

 ... للقرآن العلم أه  تفسا ... كيا  بعضا ببعضه الكتاب
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 رفعنننة ومعنننىن الننندرجات رفعنننة وهنننو العلنننو علنننى الثنننامن الننندلي  النننناظم ذكنننر

  رافن  مبعنىن هننا رفين  ولي  رفعته لكما  مرفوعة تعاىل درجاته أن الدرجات

 لي  فيها عي وف بقوله ذلك اىل وأشار املعطلة تقوله كما
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 ذو النندجات رفينن  تعنناىل قولننه حتننت تفسنناه يف كثننا  ابننن قننا  فاعنن  معننىن

 عرشنه وارتفنا  وكربايئنه عظمتنه عنن خمنربا تعناىل يقنو  االينة 15 غافر العر 

 ذي هللا مننن تعنناىل قننا  كمننا  هلننا كالسننقف  خملوقاتننه مجينن  علننى العننايل العظننيم
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 سنننة ألننف مخسننني مقننداره كننان  يننوم يف اليننه والننروح الئكننةامل تعننرج املعننارج

 اىل العنننر  بنننني منننا مسنننافة هنننيه أن بينننان هللا شننناء إن وسنننيأي 4 3 املعنننارج

 هللا شاء إن االرجح وهو واخللف السلف من مجاعة قو  يف السابعة االرض

 مسناة قطرينه بنني منا اتسنا  محنراء ايقوتنة من العر  أن واحد غا ذكر وقد

 ويف سننة ألنف مخسنني مسناة السابعة االرض من وارتفاعه سنة لفأ مخسني

 عظننيم بشننيء السننب  السننموات عننن ارتفاعننه علننى ينند  مننا االوعننا  حننديث

 انتهى

 آينة تفسنا الكرمينة اآلينة هنيه أن أي اآلينة تفسناها لننا املبدي فنظاها قوله

 أن املعىنفن 4 املعنارج الينه والنروح املالئكنة تعرج تعاىل وقوله غافر هي سورة

 تعاىل اليه معارجه يف تصعد واالمالك الروح
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 أهن  سنبي  هنو كمنا  ببعض القرآن بعض فسر أي ببعضه الكتاب فخي قوله

 منهم هللا جعلنا واالميان العلم

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

 ... حسنننبان بنننال وذا السنننماء فنننوق ... أبننننه النصنننو  واتسنننعها هنننيا ...

 التبيان واضح مبينا تلقاه ذاك وانظر الوحيني فاستحضر
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 أتتنك واذا ... االميان شواهد تقوم كي  قريب عن ذلك بعض نيكر ولسوف

 علننى تنند  ليسننت ... جببننان عننندها تننك وال منهننا ... مستوحشننا تكننن فننال

 أبن الكنرام السنلف أمجن  إذ ... بلسنان وال عرفنا وال عقال ... إهلنا احنصار

 العلننو نفنن  ... بننه يعننىن مسائننه لفنن  ان او ... ابلربهننان فننوق كمعننىن  هننامعنا

 ذو شنننيء املخلنننوق ... منننن حيصنننره ولننني  فينننه والنننرب ... احلقنننان املطلننن 

 ... ببينان فوقهنا هنو حقنه منن ... عدمينة أبسنرها اجلهنات ك   ... السلطان

 يننقم ذاك منا ... االكنوان خبنال  حينا  وال ... احمليط فهو كلها  عنها ابن قد

 سننليم عقنن  ذو ايننرد ... الننرمحن لربنننا العلننو وصننف ... يف التعطينن  ذو بعند

 ... بغنا هنيا امنر  رد منا وهللا ... االذهنان اويل اي التصنور بعند ... ذا قنط

 ... الشيطان حبمية او اجله 
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 نصنو  وهنيه خلقنه فنوق سنبحانه النرب علنو علنى التاسن  الندلي  هو هيا

 تعناىل وقولنه فنوقهم منن رهبنم خينافون تعناىل ولهكق  والسنة الكتاب من الفوقية

 اآلية 61 االنعام حفظة عليكم ويرس  عباده فوق القاهر وهو

 قولننه يف عبنناس ابننن عننن عكرمننة عننن العلننو كتنناب  يف الننيهي احلنناف  ورو 

 أن علنم فنوقهم منن يقنو  أن يستطي  مل قا  أيديهم بني من آلتينهم مث تعاىل

 زينب فعن حاديثاال وأما فوقهم من تعاىل هللا
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 الننرمحن زوجنيننك وسننلم عليننه هللا صننلى للننني تقننو  كانننت  أهنننا جحنن  بنننت

 سنب  فوق من أنكحي هللا إن تقو  كانت  البخاري لف  ويف عرشه فوق من

 حارثننة ابننن زينند جنناء قننا  عنننه هللا رضنني اننن  عننن البخنناري ورو  مسننوات

 وفيننه احلننديث هللا اتنن  يقننو  وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  فجعنن  يشننكو

 أهناليكن زوجكنن تقنو  وسنلم عليه هللا صلى الني أزواج على تفخر وكانت

 تفخر وكانت ان  عن للبخاري رواية ويف مسوات سب  فوق من هللا وزوجي

 يف أنكحننني هللا إن تقنننو  وكاننننت وسنننلم علينننه هللا صنننلى النننني نسننناء علنننى

 لسنعد قنا  وسنلم علينه هللا صنلى الني أن وقا  أيب ابن سعد وعن السماء

 فنوق منن امللك حبكم قريظة بي يعي فيهم اليوم حكمت لقد معاذ ابن يعىن

 املغننازي يف االمننوي رواه وقنند صننحيح هياحننديث الننيهي قننا  مسننوات سننب 
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 هللا رسنو  لنه قنا  قريظنة بني يف حكنم ملنا معناذ بنن سنعد ان عبناس ابنن عن

 أرقعننة سنب  فننوق منن امللننك حبكنم فننيهم حكمنت دلقنن وسنلم عليننه هللا صنلى

 يف اجلننة أهن  بيننا وسنلم علينه هللا صنلى النني عنن عننه هللا رضني جابر وعن

 منن علنيهم أشنرف قند النرب فناذا ر وسنهم فرفعنوا ننور هلنم سط  إذ نعيمهم

 قنوال سنالم تعناىل قولنه وذلنك قنا  اجلننة أهن  اي عليكم السالم فقا  فوقهم

 شنيء إىل يلفتنون فنال اليه وينظرون اليهم فينظر ا ق 58 ي  رحيم رب من

 ابننن رواه نننوره ويبقننى عنننهم حيتجننب حننى إليننه ينظننرون دامننوا مننا النعننيم مننن

 هللا رسنو  من  جلوسنا ابلبطحناء كنا  قا  املطلب عبد بن العباس وعن ماجة

 وسننلم علينه هللا صننلى هللا رسنو  فقنا  سننحابة فمنرت وسننلم علينه هللا صنلى

 فسنكتنا والعننان قنا  واملنزن قلننا واملنزن قنا  السنحاب قلننا هنيا ما اتدرون
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 بينهمنا قنا  أعلنم ورسنوله هللا قلننا واالرض السنماء بنني كنم  تندرون هن  قا 

 مساء ك   ومن سنة مخسمائة مساة
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 السماء وفوق سنة مخسمائة مساة مساء ك   وكثف مخسمائة مساة مساء اىل

 فننوق تعنناىل وهللا واالرض السننماء بننني كمننا  وأعنناله أسننفله بننني رحبنن السننابعة

 قنني  بننن االحنننف وعننن آدم بنني أعمننا  مننن شننيء عليننه خيفننى ولنني  ذلننك

 أبنو أخرجنه حننوه وسلم عليه هللا صلى الني عن املطلب عبد بن العباس عن
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 أيب بنن وعمرو طهمان بن ابراهيم ويرويه آخر بلف  ماجة ابن وأخرجه داود

 املختننارة يف الضننياء احلنناف  وأخرجننه الرتمننيي حسنننه وقنند مسنناك عننن قنني 

 فننوق مث كننيلك  مسننوات سننب  عنند مث وفيننه آخننر طرينن  مننن الننيهي وأخرجننه

 أوعنا  مثانينة ذلنك وفنوق مسناء اىل مسناء بني كما  واسفله أعاله بني حبر ذلك

 فننوق وهللا ذلننك فننوق والعننر  مسنناء اىل مسنناء بننني مننا وركننبهن إظالفهننن بننني

 النيهي قنا  التوحيند كتناب  يف منندة ابنن هللا عبند ابنو احلاف  رجهاخ العر 

 احلرسنتاين القاسنم ايب عنن أمسن  وأان عربين  ب املننعم عبند بن عمر على قرأ

 كتنناب  يف البيهقنني احلسننني بننن بكننر أبننو أنبننا قننا  الغننراوي هللا عبنند ايب عننن

 عمر أيب ابن سعيد وأبو احلاف  هللا عبد أبو وأنبأان قا  له والصفات االمساء

 بن محاد عن مهدي بن الرمحن عبد ثنا سليمان بن هارون ثنا حممد ثنا وقاال
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 مخسنمائة تليهنا والني السنماء بني قا  هللا عبد عن زر عن عاصم عن سلمة

 عننام مخسننمائة والكرسنني السننابعة وبننني عننام مخسننمائة مسنناءين كنن   وبننني عننام

 الكرسنني فنوق وهللا اءاملنن فنوق والكرسني عننام مخسنمائة واملنناء الكرسني وبنني

 وائن  أيب عنن هبدلنة بن عاصم عن املسعودي بنحوه رواه عليه انتم ما ويعلم

 ذلك فوق وهللا ولفظه هللا عبد عن زر بد 
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 كالمه  انتهى طرق وله أعمالكم من شيء عليه خيفى ال
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 من أأمنتم اىلتع قوله اىل يشا اخل قريب عن ذلك بعض نيكر ولسوف قوله

 النني السننماء اىل هبننا ينتهننى حننى فيننه الننيي واحلننديث 16 امللننك السننماء يف

 علننى تنند  ال النصننو  هننيه أن تعنناىل هللا رمحننه وذكننر ذلننك وحنننو هللا فيهننا

  معناها أن على السلف أمج  إذ عرفا وال عقال ال وتقدس تعاىل إهلنا احنصار

 بسنن  وسننيأي املطلنن  والعلنن نفنن  بننه يعنني السننماء لفنن  وأن فننوق كمعننىن

 اعلم وهللا ذلك يف الكالم

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

 وكنيا ... للرمحن ابلعند أمالكه ... من البعض اختصا  وعاشرها هيا ...

 يكننن مل لننو ... تبيننان ذو العننر  فننوق هللا ... بعننند رمحتننه كتنناب  اختصننا 
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 هللا عنند ويكنون ... السنلطان ذي عنند مجيعنا كانوا  ... الور  فوق سبحانه

 ... مستواين العند يف مها وجربي  ابلي 

 اختصنا  وهنو خلقنه فوق تعاىل الرب علو أدلة من العاشر الدلي  هو هيا

 ال ربننك عننند الننيين ان تعنناىل كقولننه  سننبحانه لننه ابلعنديننة املخلوقننات بعننض

 السننموات يف مننن ولننه تعنناىل وقولننه 206 االعننراف عبادتننه عننن يسننتكربون

 قا  قا  عنه هللا رضي هريرة ايب وعن اآلية 29 االنبياء عنده ومن واالرض

 عنده فهو كتاب  يف كتب  اخلل  هللا قضى ملا وسلم عنه هللا صلى هللا رسو 
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 رسنو  مسعنت هرينرة ايب عنن لفن  ويف غضني سنبقت رمحني إن العنر  فوق

 إن اخللنن  خيلنن  أن قبنن  كتننااب  كتننب  هللا ان يقننو  وسننلم عليننه هللا صننلى هللا

 خلن  ملنا هريرة ايب عن لف  ويف العر  فوق عنده فهو غضي سبقت رمحي

 رمحني ان العنر  فنوق مرفنو  فهنو نفسه على كتبه  كتاب  يف كتب  اخلل  هللا

 ملنا قنا  وسنلم عليه هللا صلى الني عن هريرة ايب عن لف  ويف غضي تغلب

 هللا يكن مل فلو غضي تغلب رمحي ان نفسه على بيده كتب  اخلل  هللا خل 

 ولكنان معنىن ابلعنند املالئكنة بعنض لتخصني  كنان  ملا عرشه فوق وعال ج 

 ذلك من ابهلل نعوذ سواء العندية يف وجربي  إبلي 

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 
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 حمبوبنه كالمها  و ... االكوان ارادة غا الرمحن حمبة ان القو  ذاك ومتام ...

 فالننيااتن التكننوين عنديننة قلننتم ان ... سننيان عنننده هننو وكالمهننا ... ومننراده

 عندالن مهنا ومنا احلبيب تقريب التقريب عندية قلتم أو ... خملوقان هللا عند

 لكننن ... مننثالن حكمهننا يف وكالمهننا ... نفسننها املشننيئة عننندكم فاحلننب ...

 االلننه حننب لننه مجعننت ... روغننان بننال حقننا عنديننة ... أبهنننا يقننو  منننازعكم

 ... مشنيئة غنا وهو وصف واحلب ... اإلحسان وكرامة ذاته من ... وقربه

 التبيان ظاهر قرب والعند
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 وجننه يظهننر فننال إرادتننه عننني عننندكم تعنناىل هللا حمبننة أن االبيننات هننيه حاصنن 

 فنإبلي  التكنوين ابلعندية املراد إن قلتم إن ألنكم ابملالئكة العند اختصا 

 معنىن ابلعندينة لتخصني  يبقنى فنال مكنوانن خملوقان هللا عند كالمها  ربي وج

 قنولكم علنى بنناء يصح ال أيضا فهو احملبة عندية ابلعندية املراد إن قلتم وان

 املشنننيئة نفننن  يف وإبلننني  وجربيننن  نفسنننها املشنننيئة هننني عنننندكم احملبنننة ألن

 متساواين

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

 جنن  هلل ... وبنننان أبصننب  العلننو حنننو ... اشننارة شننرهنع وحننادي هننيا ...
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 يف رسنننوله أشنننار ولقننند ... االنسنننان منننن اشنننراك ذاك إذ ... غننناه ال جاللنننه

 ... كرمننت  قنند أبصننب  السننماء حنننو ... الغفننران مبوقننف العظننيم احلننج جممنن 

 حننوهم ويشنا ... بلغنتهم انني فاشنهد رب اي ... الرمحن للواحد مستشهدا

 الغفنران ذو هللا علينك صنلى ... ومصنواب مرفعنا البننان فغدا ... بيان لقصد

 ... الشكران الواجب البال  ح  ... بلغتنا إذ نصحت مث أديت ...

 إشنارته وهنو خلقه على تعاىل هللا علو أدلة من عشر احلادي الدلي  هو هيا

 اللهننم ويقننو  الننناس اىل وينكبهننا السننماء حنننو أبصننبعه وسننلم عليننه هللا صننلى

 اشهد
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 يوم وسلم عليه هللا صلى خطبته يف الطوي  جابر حديث يف مسلم رواه كما

 هللا كتنناب  بننه اعتصننمتم إن بعنند تضننلوا لننن مننا فننيكم تركننت فقنند وفيننه عرفننة

 وأديننت بلغننت قنند أنننك نشننهد قننالوا قننائلون أنننتم فمننا عنني تسننألون وأنننتم

 اللهنم النناس اىل وينكبهنا السنماء اىل يرفعها السبابة أبصبعه فقا  ونصحت

 مرات ثال  اشهد

 هللا يشننهد أن بننيلك يرينند الننناس اىل أماهلننا أصننبعه نكننب يقننا  ينكبهننا قولننه

 االصو  جام  غريب يف االثا ابن قاله عليهم
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 قاموس ع  من اجمليء الصوب ومصواب له قو

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 القنرآن يف جناء قند كمنا  لنه ر ... الظهو وصف عشرها و ين هيا ... فص 

 ... الربهننان ذو قننا  قنند كمننا  شننيء ... فوقننه مننا الننيي العننايل والظنناهر ...

 تقبنن  ال فاقبلنه ... بضننمان مسنلم رواه ولقند ... تفسنناه ذا هللا رسنو  حقنا

 منننه يننتم حننني والشننيء ... برهننان بننال قيلننت النني سننا ... التفننا مننن سننواه

 ... وعلوهننا السننما هنيي تننر  منا أو ... انالتبينن غاينة يف فظهننوره ... علنوه

 اذ وخفنا ه ... فسنفوله  بنت أيضنا والعكن  ... القمران وكيلك وظهورها

 مصطحبان ذاك
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 وانظننر ... تبيننان ذو وذاك الظهننور صننفة ... وأخننيه احملننيط علننو اىل فننانظر

 سننبحانه وظهننوره ... حتتنناين وكونننه فيننه السننف  ووصننف االدىن املركننز خفنناء

 ... أو اجلهننم جحننود الجتحنندهنما ... صننفتان لننه فهمننا علننوه مثنن  ابلننيات

 وعلنننوه ... لعلننوه مقنننتض هننو وظهنننوره ... هبتننان ذا تكنننون الكمننا  صنناف

 الشنان هبيا مؤذنة للتسبيب الفاء هناك دخلت قد وكياك ... ببيان لظهوره

  أننت قنا  إذ ... رآنابلق جاء من بصفاته ... خلقه أعلم تفسا فتأملن ...
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 ... االتيان تطرق اليك أبدا ... لضده فلي  كيا

 أننت اللهنم قنا  أننه وسنلم علينه هللا صنلى النني عنن مسنلم صنحيح يف ثبت

 الظنناهر وأنننت شننيء بعنندك فلنني  االخننر وأنننت شننيء قبلننك فلنني  االو 

 سليمان بن مقات  وعن شيء دونك فلي  الباطن وأنت شيء فوقك فلي 

 شنيء كن   قبن  قنا  3 احلديند االو  هنو تعناىل قولنه يف إعلنم وهللا بلغنا قا 

 أقنرب قنا  والبناطن شنيء كن   فنوق قا  والظاهر شيء ك   بعد قا  واآلخر

 شيء ك   من

 العلننو غاينة يف كننان  اذا الشنيء ان أي اخل علنوه منننه ينتم حننني والشنيء قولنه

 يف كننان  الشننيء سننف  كلمننا  أي  بننت أيضننا والعكنن  يكننون مننا ظهننر ضننوءا

 غايننة يف علننوه لتمننام احملننيط فننإن واملركننز ابحملننيط لننيلك مثنن  مث اخلفنناء يننةغا
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 سننبحانه وظهننوره الننناظم قننا  وهلننيا اخلفنناء غايننة يف لسننفوله واملركننز الظهننور

 لظهوره مقتض وعلوه لعلوه مقتض سبحانه ظهوره أن أي علوه مث  ابليات
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 قولننه يف النني الفنناء يعنني اخل للتسننبيب اءالفنن هننناك دخلننت قنند ولننياك وقولنه

 السنببية فناء اهنا يعي شيء فوقك فلي  الظاهر وانت وسلم عليه هللا صلى

 االرض وسط واملركز الفلك هنا ابحمليط واملراد

 الناظم قا 
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 فسنن  ... احليننوان جبنننة نننراه اان ... أخبنناره عشننرها و لننث هننيا ... فصنن 

 وأمامننا خلفننا أم ... أمينان وعن مشائلنا عن أم ... حتتنا من ير  ه  املعط 

 ذا غنا شنيء االمر يف ما قوم اي ... ببيان فوقنا من ير  ه  أم ... سبحانه

 حمننا  ... الرائنني مننن مقابلننة يف ال ر يننة إذ ... إمكننان بننال ر يتننه أن أو ...

 علننى مكننابرة دعننواه كننان  ذا سننو  شننيئا ادعننى ومننن ... االمكننان يف لنني 

 ... االذهان

 تعناىل ر يتنه وهنو خلقنه علنى هللا علنو أدلنة منن عشنر الثالث الدلي  هو ياه

 قنا  قنا  جابر عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  بيلك أخرب كما  اجلنة يف

 ننور هلنم سنط  اذ نعنيمهم يف اجلننة أهن  بيننا وسنلم عليه هللا صلى هللا رسو 

 فقننا  همفننوق مننن علننيهم أشننرف قند جاللننه جنن  الننرب فننإذا ر وسننهم فرفعنوا
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 رحنيم رب منن قنوال سنالم وجن  عز قوله فيلك اجلنة أه  اي عليكم السالم

 هللا صننلى هللا رسننو  قننا  قننا  أننن  وعننن سننننه يف ماجننة ابننن رواه 58 ينن 

 سنوداء نكتنة فيهنا بيضناء مرآة يده ويف السالم عليه جربي  أاتين وسلم عليه

 فقلت
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 لنك لتكنون وج  عز ربك عليك يعرضها اجلمعة هيه قا  جربي  اي هيه ما

 مننن والنصننار  اليهننود وتكننون االو  أنننت تكننون بعنندك مننن ولقومننك عينندا
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 فيهنا تعناىل هللا دعا من ساعة خافيها فيها لكم قا  فيها لنا ما فقلت بعدك

 أعظنم هنو منا لنه ادخنر إال يقسنم لنه لي  أو إايه أعطاه إال قسم له هو خبا

 اجلمعننة يننوم تقننوم السنناعة هنني قننا  فيهننا السننوداء النكتننة ههنني مننا قلننت منننه

 تدعونننه ومل قلننت االخننرة يف املزينند يننوم ننندعوه وحنننن عننندان االايم سننيد وهننو

 كنان  فناذا أبنيض مسنك منن أفنيح واداي اجلنة يف اختي ربك إن قا  املزيد يوم

 مبننابر الكرسني حنف مث كرسنيه  علنى علينني منن وتعاىل تبارك نز  اجلمعة يوم

 ذهنب منن بكراسي املنابر حف مث عليها جيلسوا حى النبيون جاء مث نور نم

 حننى اجلنننة أهنن  جنناء مث عليهننا جيلسننوا حننى والشننهداء الصننديقون جنناء مث

 مث وجهننه اىل ينظننروا حننى وجنن  عننز رهبننم هلننم فيتجلننى الكثيننب علننى جيلسننوا

 كننرامي  حمنن  وهننيا نعمنني علننيكم وأمتمننت وعنندي صنندقتكم الننيي أان يقننو 
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 أذن وال رأت عنني ال منا ذلنك عنند هلنم فيفنتح رغبنتهم تنتهني حى سألونهوي

 مث اجلمعنة ينوم منن النناس منصنرف أوان إىل بشر قلب على خطر وال مسعت

 اىل الغنرف أهن  ويرج  والشهداء الصديقون معه ويصعد كرسيه  على يصعد

 خضنراء زبرجندة او محنراء ايقوته أو وصم وال فيها فصم ال بيضا درة غرفهم

 أزواجهننا فيهننا مثارهننا فيهننا متدليننة اهنارهننا فيهننا مطننردة وأبواهبننا غرفهننا منهننا

 اىل نظنننرا لينننزدادوا اجلمعنننة ينننوم اىل مننننهم أحنننوج شنننيء اىل فليسنننوا وخننندمها

 الطنرق وافنر مشنهور حنديث هنيا اليهي قا  املزيد يوم دعي فليلك وجهه

 محننناد بنننن االعلنننى عبننند عنننن لنننه السننننة كتننناب  يف امحننند بنننن هللا عبننند اخرجننه

 يون  بن عمر عن النرسي
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 مقناىل االعتنزا  ألهن  مننكم حمق  قا  ولياك ... تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 ... 5 إخننوان فيننا معننىن يف التحقينن  لنند  وبينننكم خلننف بيننننا مننا ... أبمننان

 إهلنا نإ قا  اذ ... هوان أذ  يف اجملسم تير ... محلة لنحم  أبمجعنا شدوا

 نننواظرا العبنناد أبصنار وتصننا ... القمننران ينر  كمننا  املعنناد ينوم ... يننر  حقنا

 لفناطر العلنو لنزم ... بنيا قنالوا اذا أهننم ريب ال ... بعيان ر ية اليه حقا ...

 وحننننزهبم حنننننن فلننننياك ... جاللننننه جنننن  العننننر  فننننوق ويكننننون ... االكننننوان

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

973 

973 

 النرمحن لربننا العلنو ينفن علنى ... تساعدان اذ وانتم سلم لكننا ... خصمان

 ال ... داين وال رب منننن العنننر  ق ... فنننو ولننني  احملنننا  عنننني فعلنننوه ...

 وهللا اليي هيا ... سلمان وأنتم فنحن طعم ... فماله اخلالف معنا تنصبوا

 ... عينان له من اي تر  فانظر ... كتبهم  مود 

 تكنون ال عناىلت ر يتنه وأن وتعناىل سنبحانه يروننه اجلننة اه  أن الناظم ذكر ملا

 قنا  وهلنيا االبينات هنيه يف قنا  وهليا حما  سبحانه فر يته واال فوق من اال

 علنى اقنف ومل االشناعرة منن أي مننكم قولنه اخل االعتنزا  الهن  مننكم حمق 

 واملقصنود والنقن  العقن  كتناب  يف االسنالم شني  قنا  وقند احملقن  هيا تعيني

 أن يسنلتزم اثبا نا قنالوا اذا غناهمو  واملعتزلنة اجلهمينة منن الر ينة نفاة أن هنا

 منتف وذلك جسما هللا يكون
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 املقندمتني بطنالن بيان اىل حينئي احتيج املقدمتني على د  العق  أن وادعوا

 مجيعننا املقنندمتان او الننالزم نفنني او الننتالزم نفنني يبطنن  ان فامننا احنندامها أو

 وأمثالنه كاالشنعري  االوىل يف انزعنت طائفنةف الر ينة مثبتنة طنرق افرتقت وهنا

 ال وقننالوا السنننة واصننحاب احلننديث أهنن  عننن االشننعري حكنناه الننيي وهننو

 يف مرئنني كنن   الن النفنناة فقالننت جسننما يكننون أن جيننب مرئنني كنن   أن نسننلم

 طائفننة قننولني علننى اجلسننم نفنناة فافرتقننت جسننم فهننو جهننة يف كننان  ومننا جهننة
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 الر ينة نفناة فادعنت جسنم فهنو جهنة يف يكنون مرئني كن   أن نسنلم ال قالت

 هنننو وهنننيا مكنننابر فيهنننا املنننناز  وأن ابملقننندمتني حاصننن  الضنننروري العلنننم أن

 متننأخري مننن احلننياق صننار فلهننيا واالشننعرية املعتزلننة بننني املشننهور البحننث

 السننة ألهن  موافقنة اطلقوهنا فاذا املعتزلة وموافقة الر ية نفي على االشعرية

 لفظي املعتزلة وبني بيننا النزا  وقالوا املعتزلة به تفسرها مبا فسروها

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 ولقند ... للنرمحن االينن بلفن  ئله ... سا إقرار عشرها وراب  هيا ... فص 

 لنننه تبليغنننا ورواه ... بنننوزان بلفظنننه الرسنننو  سنننأ  ... بعننندما رزينننن أبنننو رواه

 لكننن مننن جننواب اجلننواب كننان  ومننا هننيا ... نكننران بننال أقربننه ملننا ... ومقننررا

 ابمليزان اللف  جواب
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 قنا  فقند ذا د  ... أذانن لنه ملن السياق هيا يف قط دخو  ملن ولي  كال

 غننا املخاطنب قصنند منا وهللا ... بلسننان لعنامل االلننه أينن ... بنفسننه الرسنو 

 ... غنناه املخاطننب فهننم مننا وهللا ... احلقننان لننه وضننعت الننيي ... معناهننا

 عنندكم النرمحن علنى ممتنن  األينن لف  ايقوم ... بيان لقصد موضو  واللف 

 ... العندوان غاينة وهيا قد ب  ... به يكفران قائلكم ويكاد ... بطالن وذو

 كان  ما وهللا ... نوعان مها وإقرارا قوال ... الور  خا عن جاء صريح لف 
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 ثننال  أحرفهننا ينننواال ... حرفننان أهنننا منن  مننن لفنن  عننن ... بعنناجز الرسننو 

 إذ منننه أفصننح امللكنان مننا وهللا ... التبيننان غاينة يف ومننن لننب  ... ذو وهني

 ... فننال مننن يعنني هللا أيننن ويقننو  ... يسننالن السننما رب مننن القننرب يف ...

 شننر  وال لغنة ... لنيي أيضنا معنامهنا وال كنال  ... متحندان اللفظنان منا وهللا

 ... انسان وال

 خلقه على تعاىل هللا علو أدلة من رعش الراب  الدلي  هو هيا

 هللا رسننو  اي قلننت قننا  العقيلنني رزيننن أيب عننن اخل رزيننن أبننو رواه ولقنند قولننه

 فوقننه مننا عمنناء يف كننان  قننا  واالرض السننموات خيلنن  أن قبنن  ربنننا كننان  أيننن

 ماجنة وابنن الرتمنيي رواه عليه استو  مث العر  خل  مث هواء حتته وما هواء

 إسحاق رواه سنح واسناده اليهي قا 
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 العنر  كنان  مث وعننده محاد عن الوار  عبد بن الصمد عبد عن راهوية ابن

 يعني هنواء وفوقنه هنواء حتتنه راهوينة ابنن عن حرب ورو  عرشه على فارتف 

  قنا  السنلمي احلكنم ابنن معاوينة حنديث املتنواترة االحادينث ومنن السنحاب

 فننإذا يننوم ذات فاطلعننت يل جاريننة وفيهننا اجلوانيننةو  احنند قبنن  غنننم يل كانننت

 فصنننككتها فأسنننفت آدم بننني منننن رجننن  وأان بشننناة منهنننا ذهنننب قننند النننيئب

 فقلنت علني ذلنك فعظنم لنه ذلنك فيكرت وسلم عليه هللا صلى الني فأتيت
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 يف قالنت هللا أينن هلنا فقنا  قا  فدعو ا ادعها قا  أعتقها أفال هللا رسو  اي

 اعتقهنا قا  وسلم عليك هللا صلى هللا رسو  أنت لتقا أان من قا  السماء

  أيب ابننن حيننى عننن الثقننات مننن مجاعننة رواه صننحيح حننديث هننيا مؤمنننة فإهنننا

 احلكننم بنن معاويننة عنن يسننار بنن عطنناء عنن ميمونننة أيب ابنن هننال  عنن كثنا

 قنننا  االئمنننة منننن واحننند وغنننا والنسنننائي داود وأبنننو مسنننلم أخرجنننه السنننلمي

 بنن وحممند العقيلني أمحند بنن وحممند اخلطينب ابراهيم بن أمحد أخربان اليهي

 اجلبنننار عبننند بنننن اخلليننن  أنبنننأان السننلفي أنبنننأان السنننخاوي أنبنننأان قنننالوا املظفننر

 القاسنم ثننا النقنا  علني بنن حممد أنبأان جابر بن احلسني بن علي أان بقزوين

 بنن علني بن هال  عن سليمان بن فليح ثنا سليمان بن املعاىف ثنا الليث بن

 ابلعننييب ترعننى غنننم يل كانننت  قننا  السننلمي احلكننم بننن معاويننة عننن اريسنن
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 خينار منن شناة ففقندت يومنا فجئتهنا سنوداء يل جارينة وفيها أتعهدها فكنت

 آدم بننني منننن وأان فأسنننفت النننيئب أكلهنننا قالنننت الفالنينننة أينننن فقلنننت الغنننم

 صننلى هللا لرسنو  ذلننك فنيكرت صنننعت منا علننى نندمت مث وجههننا فضنربت

 اي فقلننت شنديدا تعظيمنا ذلنك وعظنم وجههننا أضنربت فقنا  وسنلم علينه هللا

 فجئته تعتقها أن قب  هبا فائتي قا  أعتقها أن توبي من إن هللا رسو 
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 أان فمنن قنا  السنماء يف قالنت هو وأين قا  هللا قالت ربك من هلا فقا  هبا
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 قننا  صننحيح حننديث اهنني مؤمنننة فاهنننا اعتقهننا قننا  هللا رسننو  أنننت قالننت

 ففنني السننماء يف ويقننو  يبننادر هللا أيننن يسننأ  مننن كنن   رأينننا وهكننيا الننيهي

 املسننؤو  قنو  و نيهمننا هللا أينن املسنلم قننو  شنرعية أحنندامها مسنألتان اخلنرب

 هللا صننلى املصننطفى علننى ينكننر فإمنننا املسننألتني هنناتني أنكننر فمننن السننماء يف

 ألن أي اخل منن جواب اجلواب كان  وما هيا الناظم وقو  انتهى وسلم عليه

 شني  قنا  هللا منن مبعنىن هللا اينن وسنلم عليه هللا صلى الني قو  اولوا النفاة

  أينن السائ  سؤا  أن يبني مما وهيا سب  كالم  بعد والنق  العق  يف االسالم

 هللا صننلى عنننده فاسنندا السننؤا  هننيا يكننن مل رزيننن ابننن حننديث يف ربنننا كننان

 وال ذلننك عننن السننائ  ينننه مل فإنننه هللا خلنن  مننن السننائ  كسننؤا   وسننلم عليننه

 فقنا  واحند لغنا بنيلك سأ  وسلم عليه هللا صلى الني ب  ابإلستعاذه أمره
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 وهننو ذلننك عنن اجلننواب ومسن  فاسنندا سننؤاال يسنأ  أن منننزه وهنو هللا أيننن لنه

 بنه سائال فكان أجاب ذلك عن سئ  ملا فاسد جواب على يقر أن عن منزه

 من  والصننم النرب بنني التميينز جمنرد املقصنود كان  ولو ر أخ عنه وجميبا اترة

 مننا الصننحيحة االسننئلة يف كننان  فاسنندان واجلننواب السننؤا  ان الرسننو  علننم

 يكنون فكينف الفاسندة االسنئلة عنن وسنلم علينه هللا صنلى الرسو  غا يغي

  تعبندين منن ربنك منن يقنو  أن ميكنن كان  فإنه وسلم عليه هللا صلى الرسو 

 آهلنة سنبعة أعبند قنا  إهلنا الينوم تعبند كنم  حصني اي اخلزاعي حلصني قا  كما

 ورهبتننك لرغبتننك تعنند الننيي فمننن قننا  السننماء يف وواحنندا االرض يف سننتة

 فلمننا هبننا هللا ينفعننك كلمننة  إعلمننك حننى أسننلم فقننا  السننماء يف الننيي قننا 

 رواه نفسني شنر وقني رشندي أهلمني اللهنم ق  فقا  الدعوة عن سأله أسلم
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 انتهى أمحد غا رواه و داملسن يف أمحد

 أن عندهم جيوز ال أنه أي اخل الرمحن على ممتن  االين لف  قوم اي قوله

 

 

 [   432 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 يكفنران أن قنائلكم يقنارب أي قند بن  بنه يكفنران قنائلكم ويكاد هللا أين يقا 

 البندي  علمناء عرفنه وقند اإلكتفناء طرين  علنى وهنيا بنه كفنران  ي أ قد ب  به

 يفتقنر فلم مبحيوف متعلقة وقافيته الشعر من ببيت الشاعر أيي أن هو نهأب

 يف معلننوم هننو مبننا ويكتفننى عليننه البيننت لفنن  ابقنني لداللننة احملننيوف ذكننر إىل
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 إذا وال احلياه قيد يف دمت ما أرعوي ال أنثي ال أنتهي ال كقوله  اليهن

 أينن بقولنه ادهمنر  كنان  لنو أي منن لف  عن بعاجز الرسو  كان  ما وهللا وقوله

 أيننن ولفنن  حرفننان مننن ولفنن  ذلننك عننن عنناجزا كننان  ملننا هللا مننن السننؤا  هللا

 أحرف ثالثة

 امليننت يسننأالن اللننيان امللكننان مننا أي إذ منننه أفصننح امللكننان مننا وهللا وقولننه

 صنلى الرسنو  أفيقنو  مننه أبفصنح ديننك ومنا نبينك ومنن ربنك منن فيقوالن

 والمعنامهنا بسنواء اللفظنان منا وهللا فنال هللا منن يعني هللا أينن وسنلم عليه هللا

 أعلم وهللا شر  وال لغة يف ال بسواء أيضا

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 
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 ... املننننان الواحننند اإللنننه رسننن  ... منننن اإلمجنننا  عشنننرها وخنننام  هنننيا ...

 لننا وحكنى ... للنرمحن ابلفنوق صنرحوا قند ... كتبهم  م  مجيعهم فاملرسلون

 اجليالين القادر عبد والدين ... الور  شي  إمجاعهم
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 ال

 وكنيا الثناين رشند ابن أعي إمجاعهم ... حكى أيضا املالكي الوليد وأبو ...

 طنال  إ ولنه ... احلراين اهلد  علم إمجاعهم ... حكى قد أيضا العباس أبو
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 ... بلسان متكلم من لسواه ... قبله من يكن مل

 أيب ابننن القننادر عبنند حممنند الوعنناأبو سننيد اإلسننالم شنني  منناماإل الشنني  قننا 

 فهنو واإلختصنار ابآلايت الصنان  معرفنة أمنا له الغنية كتاب  يف اجليلي صاح

 علنى مسنتو العلنو جبهنة وهنو قا  أن إىل أحد واحد هللا أن ويتيقن يعرف أن

 الطينننب الكلننم يصنننعد إليننه ابألشننياء علمنننه حمننيط امللننك علنننى حينننو العننر 

  ينوم يف إلينه يعرج مث األرض إىل السماء من األمر يدبر يرفعه الصاح م والع

 يقنا  بن  مكنان كن   يف أبنه وصفه جيوز وال تعدون مما سنة ألف مقداره كان

 وذكنر 5 طه استو  العر  على الرمحن قا  كما  العر  على السماء يف إنه

 أتوينن  غننا مننن اإلسننتواء صننفة إطننالق وينبغنني قننا  أن إىل وأحاديننث آايت

 كتناب  كن   يف ميكور العر  على وكونه قا  العر  على اليات إستواء وإنه
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 طويال كالما  وذكر كيف  بال أرس  ني ك   على أنز 

 كتننناب  يف رشننند ابنننن الوليننند أبنننو قنننا  اللهفنننان إغاثنننة كتابنننه  يف النننناظم وقنننا 

 أهنن  يننز  فلننم الصننفة هننيه أمننا اجلهننة يف القننو  األدلننة مننناهج عننن الكشننف

 علنى تنبعهم مث املعتزلنة نفتهنا حنى سنبحانه هلل بثبو نا األمنر أو  منن الشريعة

 بقوله اقتد  ومن املعايل كأيب  األشاعرة متأخرو نفيها
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 تننننز  منهنننا وأن السنننماء يف هللا أن علنننى مبيننننة كلهنننا  والشنننرائ  قنننا  أن إىل

 كننان  وإليهننا الكتننب زلننتأن السننموات مننن وأن النبيننني إىل ابلننوحي املالئكننة

 هللا أن علنى اتفقنوا قند احلكمناء ومجين  وسنلم علينه هللا صنلى ابلنني اإلسراء

 ذلنك تقرينر ذكنر مث ذلنك علنى الشرائ  مجي  اتف  كما  السماء يف واملالئكة

 أن إىل وافقهنم ومنن اجلهمينة نفتهنا ألجلها الي الشبهة بطالن وبني ابملعقو 

 وأن والعقنن  ابلشننر  واجننب اجلهننة بنناتإث أن هننيا مننن لننك ظهننر فقنند قننا 

 انتهى كلها  الشرائ  إبطا  إبطاله

 أن منن  سننب  كنالم  بعنند أجوبتنه بعننض يف تعناىل هللا رمحننه اإلسنالم شنني  وقنا 

 وأئمنة األمنة سنلف وإتفناق والسننة ابلكتناب  بت علىالعر  اإلستواء أص 

 الرس  إمجا  فهيا أرس  ني ك   على أنز  كتاب  ك   يف  بت هو ب  السنة
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 تعاىل هللا رمحه اإلسالم شي  نق  اليي

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 وكننياك ... الربهننان علننى قطعنا إمجنناعهم ... أنننه أيضنا حنننن ونقطنن  هنيا ...

 أهنننم نقطنن  وكننياك ... األكننوان خلننال  الصننفات إبثبننات جننا وا أهنننم نقطنن 

 املعاد إبثبات واجا   أهنم نقط  وكياك ... الرمحن لربنا الكالم إبثبات جا وا

 ...  ن مننن ومالننه اإللننه بتوحينند جننا وا أهنننم نقطنن  وكننياك ... األبنندان هلنيه

 متفقننون فالرسن  ... قنون هلنم ومنا القضناء إبثبنات جنا وا أهننم نقطن  وكنياك

 اإلميان شرائ  دون الدين أصو  يف قطعا
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 يف فالندين ... ذان فنافهم توحيندال ال األمنر يف ... وذا ومنهاج شر  له ك 

 اختنناره اإللننه ديننن ... إثنننان عليننه منننهم خيتلننف مل ... واحنند ديننن التوحينند

 يف ... لرسنله يكنون أبن احملنا  فمنن ... األداين قيم هو ولنفسه ... لعباده

 ... خمتلفان خربان وصفه

 لصالةا عليهم الرس  دين أبهنا يقط  مما أشياء ذكر يف هللا رمحه الناظم شر 

 وكالمنننه تعننناىل صنننفاته وإثبنننات خلقنننه علنننى تعننناىل هللا كعلنننو  وذلنننك والسنننالم

 بنه يقطن  ممنا وذلنك والقندر القضناء وإثبنات والتوحيند األبندان معناد وإثبات
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 وأمنا شنك بغنا وذلنك الندين أصو  يف قطعا متفقون فالرس  قا  مث ضرورة

 املائندة جناومنها شنرعة مننكم جعلننا لكن  تعناىل قنا  كمنا  فمختلفنة شرائعهم

48 

 جعلنننا لكنن  عبنناس ابننن إىل السننند وسنناق حننام ايب ابننن قننا  كثننا  ابننن قننا 

 وكنيا وسننة قنا  منهاجنا عبناس ابنن عن أيضا وساق سبيال قا  شرعة منكم

 جماهنند عنن روي وكننيا وسننة سننبيال أي ومنهاجنا شننرعة عبناس ابننن عنن روي

 السنبيعي إسنحاق وأيب والسدي والضحاك وقتادة البصري واحلسن وعكرمة

 أيضننا عبنناس ابننن وعننن وسنننة سننبيال أي ومنهاجننا شننرعة قولننه يف قننالوا أهنننم

 الشرعة فإن أنسب واألو  وسبيال سنة أي عكسه اخلراساين وعطاء وجماهد

 وكنننيا فيننه أبتننندأ أي كننيا  يف شنننر  يقننا  ومنننه الشننني  إىل فيننه يبتننندأ مننا هنني
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 السننه  الواضنح الطرين  فهنو املنهناج أمنا املنناء فيهنا يشنر  منا وهني الشنريعة

 شر قوله فتفسا الطرائ  والسنن
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 وجحننود ... للقننرآن اخللنن  فمنننه فننر  ... هلننا وكننم لإلعتننزا  األصننو  تلننك

 لنه لر يتننا نفنيهم وكنياك ... للرمحن والفوق لعلوه ... ونفيهم اإلله أوصاف

 ... الننيي والقنندر الننرب قضنناء ونفننوا ... القمننران يننر  كمننا  اللقنناء يننوم ...

 أهن  ... وخلندوا األصنو  هاتينك أج  من ... حتمان مها به الكتاب سب 
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 رواة ورمنننوا ... فنننيهم الشنننفاعة نفنننوا وألجلهنننا ... النننناان لظنننى يف الكبنننائر

 ذي إصنننالح علنننى يقننندر ... مل هللا أبن قنننالوا وألجلهنننا ... بطعنننان حنننديثها

 ... الكفننران ذي علىإميننان دريقنن ... مل هللا أبن قننالوا وألجلهننا ... العصننيان

 هنم وألجلهنا ... البهتنان شنريعة احملنا  ابلشر  الرمحن على حكموا وألجلها

 الننننور  رب علننننى حقننننا ... اإلمكننننان يف املوجننننود لألصننننلح رعايننننة يوجبننننون

 ... السبحان ذا اللهم سبحانك ... بعقوهلم

 ابهلل اإلميننننان وهنننني اخلمسننننة اإلميننننان ألصننننو  دعننننوا الرسنننن  أن نقطنننن  أي

 اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته

 وقوله

 اهلمنياين هنو للقاضني اخلمن    ... األصنو ال حقا الدين أصو  هيي ...
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... 

 أصننوهلم أن وذلننك للمعتزلننة اخلمسننة األصننو  ال النندين أصننو  هننيه أن أي

 واألمننر الوعيند وإنفنناذ املننزلتني بننني واملنزلنة والعنند  التوحيند يسننموهنا مخسنة

 نفننني يتضنننمن عنننندهم التوحيننند معنننىن لكنننن املنكنننر عنننن والنهننني ابملعنننروف

 هو إمنا وهيا املوحدين أصحابه التومرت ابن مسي وهليا الصفات
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 وهو ابلقدر التكييب يتضمن عندهم العد  ومعىن وآايته هللا امساء يف إحلاد
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 ينكننر مننن ومنننهم شنني  علننى القنندرة أو الكائنننات وإرادة العبنناد أفعننا  خلنن 

 املنننزلتني بننني املنزلننة وأمننا أئمننتهم قننو  لنني  هننيا لكننن ابلكتنناب العلننم تقنندم

  يسننمى ال كمننا  الوجننوه مننن بوجننه مؤمنننا يسننمى ال الفاسنن  أن عننندهم فهنني

 امللنة فسناق أن معنناه عنندهم الوعيند وإنفناذ مننزلتني بنني منزلنة فنزلنوه كافرا

 اخلنوارج تقولنه كمنا  ذلنك غنا وال بشنفاعة منهنا خيرجنون ال الدار يف خملدون

 علنننى اخلنننروج جنننواز عنننندهم يتضنننمن املنكنننر عنننن والنهننني ابملعنننروف واألمنننر

 ابلسيف وقتاهلم األئمة

 املعتزلننة أن أي اخل فمنننه فنر  هلننا وكنم لإلعتننزا  األصننو  تلنك الننناظم وقنو 

 تعاىل ر يته ونفوا خلقه على وعلوه تعاىل هللا صفات ونفوا القرآن خبل  قالوا

 هللا أبن وقنالوا املوحندين عصاة يف والشفاعة والقدر القضاء ونفوا اآلخرة يف
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 هللا علننى وأوجبننوا الكفننار إميننان علننى يقنندر وال العصنناة علىإصننالح يقنندر ال

 ذلك وحنو األصلح رعاية

 اهلمنننياين امحننند بنننن اجلبنننار عبننند القاضننني أي اهلمنننياين هنننو للقاضننني وقولنننه

 عبنند بننن أمحنند بننن اجلبننار دعبنن وهننو األصننو  معتننزيل الفننرو  شننافعي املعتننزيل

 وكنان وأعماهلنا النري قاضني اهلمنياين احلسنني أبنو اخللين  بنن أمحند بن اجلبار

 اإلعتزا  شي  ذلك م  وهو امليهب شي 

 يف النبنوة دالئن  كتناب  واعظمهنا مصننفاته أجن  ومن اترخيه يف كثا  ابن قا 

 لينهإ النناس ورحن  عمنره طنا  وقند جيندة وبصناة علنم عنن فينه اابن جملدين

 عشنننرة مخننن  415 سننننة القعننندة ذي يف منننات بنننه واسنننتفادوا األقطنننار منننن

 وأربعمائة
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 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

 كن   منن ... األزمنان حجنة أعني العلنم أهن  إمجنا  عشرها وسادس هيا ...

 عنننربة ال ... القنننرآن وعسنننكر احلنننديث أهننن  ... لنننه شنننهدت سننننة صننناحب

 فننننوق الننننيي إن ... والبعننننران الشنننناء عدينننند كننننانوا  ... ولننننو هلننننم فمبخننننال

 سنننبحانه ربننننا هنننو ... األكنننوان مبننناين وهنننو والعنننر  ... العلنننى السنننموات
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 واشننهد أقننواهلم إذا فننامس  ... الننرمحن اسننتو العننر  علننى حقننا ... وحبمننده

 فهني اإلسنناد ذاكنري األئمنة تفاسنا واقنرا ... واإلمينان ابلكفر بعدها عليهم

 ... احلاان يةهدا

 إمجا  وهو خلقه على تعاىل هللا علو أدلة من عشر السادس الدلي  هو هيا

 قا  احلديث وأصحاب السنة أه  من العلماء

 ... عرفان ذا كنت  إن استو  بتفسا عباس ابن قو  إىل وانظر ...

 السنننلف مفسننري وأكثننر عبنناس ابننن قنننا  املشننهور تفسنناه يف البغننوي قننا 

 السماء إىل ارتف  ءالسما إىل استو 

 ... حربان ومقات  كمجاهد  ... بعده من إلىأصحابه وانظر ...

 قنا  7 هنود علىاملناء عرشنه وكنان تعناىل قوله ابب صحيحه يف البخاري قا 
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 يف جماهد وقا  ارتف  السماء إىل استو  العالية أبو

 

 

 [   440 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 لنه السننة كتناب  يف أمحند إلمناما ابنن هللا عبند ورو  العر  على عال استو 

 يف حينان بنن مقاتن  عنن معنروف بنن بكنا عنن ميمنون بنن ننوح عنن أبيه عن

 علنى هنو قنا  7 اجملادلنة رابعهنم هنو إال ثالثنة جننو  منن يكون ما تعاىل قوله

 بلغنننا قننا  حيننان بننن مقاتنن  عنن إبسننناده البيهقنني ورو  معهننم وعلمننه عرشنه

 كن   قب  األو  هو قا  3 احلديد واآلخر األو  هو تعاىل قوله يف أعلم وهللا
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 كن   منن أقنرب والبناطن شني  كن   فنوق والظناهر شني  كن   بعند واآلخر شي 

 عرشه فوق وهو بعلمه قربه وإمنا شي 

 ... نكران ما غا من قاله قد ... واليي ايضا الكلي إىل وانظر ...

 ابنن عنن صناح أيب عنن الكلني عنن منروان بنن حممند طري  من البيهقي رو 

 العر  على اسقر يقو  علىالعر  استو  مث قوله يف عباس

 ... الشان العظيم الرايحي ذاك ... أجلهم التابعي رفي  وكيا ...

 قنا  عننه البخناري نقله ما تقدم وقد العالية أبو وهو مصغرا الراء بضم رفي 

 ارتف  السماء إىل استو  العالية أبو

 فلنيهن ... إثننان علينه اختلفا ام فلياك ... علمه إليه ألقى صاحب كم  ...

 عبننارات فلهننم ... البهتننان ذي حتريننف قولننه فنن  ... يننوا مل إذ سننبه قنند مننن
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 عنننال وقننند اسنننتقر وهننني ... الطعنننان للفنننارس حصنننلت قننند ... أربننن  عليهنننا

 هنو النيي صنعد قند وكنياك ... نكنران منن فيه ما اليي تف  ... ار وكيلك

 ... تفسناه يف القنو  هنيا تنارخي ... الشنيباين صناحب عبيندة وأبنو ... راب 

 ابلقرآن اجلهمي من أدري
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 املثنىن ابنن معمنر هنو عبيندة أبنو صعد استو  مث عباس ابن عن الفراء حكى

 البصري التيمي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1002 

1002 

 ذلنك ذكنر كمنا  إسنح  العالءوامسنه بنن عمرو أبو هو الشيباين صاحب قوله

 منن أانس إىل النقطاعنه الشنيباين لنه قين  إمننا وقين  اإلسالم اتري  يف اليهي

 شيبان بي

 هننو ... البهتنان منن اسننتوىل حبقيقنة ... اسنتو  تفسننا يقنو  واألشنعري ...

 من قاله قد كتبه  يف ... بطالن ذو وهو جلهم أتبا  وقو  االعتزا  أه  قو 

 ... ببيان ومقالة وإابنة ... موجز

 ك كتبنه  منن كثنا  يف السنتيالءاب اإلسنتواء أتوين  إبطا  ذكر األشعري أن أي

 يف اإلابنننة كتابننه  يف األشننعري احلسننن أبننو قننا  املقنناالت و اإلابنننة و املننوجز

 قي  االستواء يف تقولون ما قائ  قا  فإن االستواء ابب يف له الداينة أصو 

 طنه اسنتو  العنر  علنى النرمحن قنا  كمنا  عرشنه على مستو هللا إن له نقو 
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 النسناء إلينه هللا رفعنه بن  وقنا  10 فناطر لطينبا الكلم يصعد إليه وقا  5

 لعلنني صننرحا يل ابننن هامننان اي فرعننون وقننا  فرعننون عننن حكايننة وقنا  158

 كننناذاب  ألظنننه وإين موسننى إلنننه إىل فننأطل  السننموات أسنننباب األسننباب أبلنن 

 أأمنتم وج  عز وقا  السموات فوق هللا إن قوله يف موسى كيب  36 غافر

 يف من
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  فلمننا العننر  فوقهننا فالسننموات 16 امللننك األرض بكننم خيسننف أن السننماء
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 منن أأمننتم قا  إذا ولي  مساء فهو عال ما وك  السموات فوق العر  كان

 السنموات أعلنى هو اليي العر  أراد وإمنا السموات مجي  يعي السماء يف

 ينرد ومل 16 ننوح ننورا فنيهن القمنر وجعن  فقنا  السنموات ذكنر أننه تنر  أال

 حنننو دعننوا إذا أيننديهم يرفعننون مجيعننا املسننلمني ورأينننا قننا  مجيعننا ميألهننن أنننه

 هللا أن فلنننوال السننموات فننوق هننو النننيي علىننالعر  مسننتو هللا ألن السننماء

 املعتزلنننة منننن قنننائلون قنننا  وقننند العنننر  حننننو أينننديهم يرفعنننوا مل العنننر  علنننى

 كنن   يف تعنناىل وإننه وقهننر وملنك اسننتوىل اسننتو  معنىن إن واحلروريننة واجلهمينة

 اإلستواء يف وذهبوا احل  أه  قا  كما  عرشه على يكون أن وجحدوا مكان

 ألننه السنابعة األرض وبنني العنر  بنني فنرق ال قنالوا كمنا  كان  فلو القدرة إىل

 كنان  لنو وكنيا احلشنو  وعلنى عليهنا قادر فلله واألرض شي  ك   على قادر
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 ومل كلهننا  األشننياء علننى مسننتواي يكننون أن جلنناز اإلسننتيالء مبعننىن علننى مسننتواي

 واحلشنو  األخلينة علنى مسنتو هللا أن يقنو  أن املسنلمني منن أحند عند جيز

 والعقن  والسننة الكتناب منن أدلنة وذكنر اإلسنتيالء األستواء يكون أن فبط 

 ابنن واحلناف  شهرة احلسن أيب تصانيف أشهر من اإلابنة وكتاب ذلك سو 

 ذكنننره كنننيا  الننننووي الننندين حمننني ماإلمنننا خبطنننة ونسنننخه علينننه اعتمننند عسننناكر

 اليهي احلاف 

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 ... القرآن مبعامل عنهم ه ... حكا قد أيضا البغوي وكيلك ...

 الشنننافعي البغنننوي مسنننعود بنننن احلسنننني حممننند أبنننو السننننة حمننني اإلمنننام قنننا 

 54 األعنراف العنر  علنى اسنتو  مث تعناىل قولنه عنند التنزين  معنامل صاحب
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 وأولننت البغننوي قننا  مث صننعد عبينندة أبننو وقننا  اسننتقر ومقاتنن  الكلنني قننا 

 العنر  علنى اإلسنتواء فيقولنون السننة أهن  وأمنا ابإلستيالء اإلستواء املعتزلة

 به اإلميان جيب كيف  بال هلل صفة
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 وأكثنر عبناس ابنن قنا  29 البقنرة السنماء إىل استو  مث تعاىل قوله يف وقا 

 أيتنيهم أن إال ينظنرون هن  قولنه يف وقنا  السنماء إىل ارتفن  السلف مفسري

 بظاهرهنا اإلنسنان ينؤمن أن شاكلها وما اآلية هيه يف األوىل 210 البقرة هللا
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 ذلننك علننى احلنندو  مسننات عننن أمنننزه هللا أن ويعتقنند هللا إىل علمهننا ويكنن 

 جننو  منن يكنون منا تعناىل قولنه يف وقنا  السننة وعلمناء السلف أئمة مضت

 ابلعلنننم رابعهننم هننو إال ثالثنننة سننرار مننن أي 7 اجملادلنننة رابعهننم هننو إال ثالثننة

 انتهى

 يف ... إتقننان ذي قننو  عنننه صننح قنند ... مالننك هننو إمامنننا كننالم  وانظننر ...

 ... األذهان على خاف كيفه  لكن املعلوم أبنه اإلستواء

 مالنك عنند كننا  قنا  حينى بنن حينى عنن األصنبهاين الشي  وأبو البيهقي رو 

 كينف  اسنتو  العنر  علنى النرمحن هللا عبند أاب اي فقنا  رجن  فجناء أنن  بن

 جمهنو  غا اإلستواء قا  مث الرحضاء عاله حى برأسه مالك فأطرق استو 

 إال أراك ومننا بدعننة عنننه والسننؤا  واجننب بننه واإلميننان معقننو  غننا والكيننف
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 الربيننن  أيب عنننن صنننحيح إبسنننناد البيهقننني وسننناق خينننرج أن بنننه فنننأمر مبتننندعا

 عبند أاب اب فقنا  رجن  فندخ  مالنك عند كنت  قا  وهب ابن عن الرشديي

 رأسنننه مالننك فنننأطرق اسننتو  كينننف  5 طننه اسنننتو  العننر  علنننى الننرمحن هللا

 وصنف كمنا  اسنتو  العر  على الرمحن فقا  راسه رف  مث الرحضاء وأخيته

 قننا  أخرجنوه بدعنة صناحب وأننت مرفنو  عننه وكينف كينف  يقنا  وال نفسنه

 السنة أه  قو  وهيا مالك اإلمام كالم  ساق ما بعد العلو كتاب  يف ياليه

 استواءه وأن جنهلها ب  نعقلها ال اإلستواء كيفية  أن قاطبة
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 وال نتخنننيل  وال نعمنن  ال بنننه يلينن  كمنننا  وأنننه كتابنننه  يف بننه أخنننرب كمننا  معلننوم

 السننلف وقننف كمننا  ونقننف نسننكت بنن  إثبنناات وال نفيننا ذلننك لننوازم يف خنننوض

 إسنتوائه يف وال صنفاته يف لنه مثن  ال جاللنه جن  هللا أن ذلنك م  يقينا ونعلم

 كباا  علوا الظاملون يقو  عما وتعاىل سبحانه نزوله يف وال

 هللا ... واإلتقنان التحقين  علنى مننه ... مساعه الصدوق انف  ابن ورو  ...

 التفرين  إىل فنانظر ... انمكن بكن  حقنا سنبحانه ... وعلمنه السنماء يف حقا

 وإمنننا ابلسنماء خصنت فالنيات ... النرابين العننامل ذا منن واملعلنوم النيات بنني

 فلسنوف ... رده منن مالنك عنن  بت ذا ... األكوان ذي مجي  عم املعلوم

 ... هبوان مالكا يلقى
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 شنريح ثننا أيب حندثي اجلهمينة علنى النرد يف حنبن  بنن امحند بن هللا عبد قا 

 السننماء يف هللا أننن  بننن مالننك قننا  قننا  انفنن  بننن هللا عبنند عننن نالنعمننا بننن

 تعناىل هللا رمحه مالك فرق كيف  فانظر شي  منه خيلو ال مكان ك   يف وعلمه

 شني  كن   عنام فهنو املعلنوم وأمنا ابلسنماء النيات فخن  واملعلوم اليات بني

 عنن  بنت اذ وقوله تعاىل هللا رمحه الناظم ذكره كما  العلم هنا ابملعلوم واملراد

 ذلننك مننن ابهلل نعننوذ النننار خننازن مالكننا يلقننى فلسننوف بقولننه يعنني اخل مالننك

 مبالغة من كالمه  خيلو ال ولكن

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 واإلميان العلم أه  بعض عن ... جبام  الرتميي قا  وكياك ...
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 ... إميان ساذيتف خلقه م  ... علمه لكن العر  فوق هللا

 وهننو هرينرة أيب حنديث رو  ملننا جامعنه يف الرتمنيي عيسننى أبنو احلناف  ذكنر

 أهن  فقنا  هللا علنى هلبط السفلى األرض إىل حبب  دليتم أنكم لو منكر خرب

 كتابننه  يف نفسنه وصنف كمنا  العنر  علنى وهنو هللا علنم علنى هلنبط أراد العلنم

 الصنننندقة يقبنننن  هللا إن هريننننرة أيب حننننديث رو  مننننا إثننننر عيسننننى أبننننو وقننننا 

 وقند حننوه وسنلم عليه صلىاهلل الني عن عائشة روت فابيها بيمينه وأيخيها
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 النرب وننزو  الصنفات منن يشنبهه وما هيا يف العلم أه  من واحد غا قا 

 روي هننيا كيننف  يقنا  وال يتننوهم وال بنه ونننؤمن هننيا يف النرواايت هننيه نثبنت

  بنال أمروهنا األحادينث هنيه يف اقنالو  أهننم املبارك وابن عيينة وابن مالك عن

 اجلهمينننة وأمنننا واجلماعنننة السننننة أهننن  منننن العلنننم أهننن  قنننو  وهكنننيا كينننف

 أهن  فسنر منا غنا علنى وفسنروها تشنبيه هنيا وقالوا الرواايت هيه فأنكرت

 وهننيا النعمننة هاهنننا الينند معننىن وإمنننا بيننده آدم خيلنن  مل هللا إن وقننالوا العلننم

 تفسنا يف أيضنا ذلك من حنوا وقا   اجلام من الصدقة فض  ابب يف القو 

 حكننى أيضننا أوزاعننيهم وكننياك ... 64 املائنندة مغلولننة هللا ينند اليهننود وقالننت

 ... مجننننيعهم والتننننابعني قرنننننه مننننن ... البلنننندان يف العلمنننناء سننننائر عننننن ...

 وفنوق العبناد فنوق ... سنبحانه بعلنوه إمياهنم ... العرفان أولو وهم متوافرين
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 ... االكوان ذي

 كنننا  قننا  االوزاعنني عننن صننحيح ابسننناد والصننفات االمسنناء يف بيهقننيال رو 

 بنه وردت مبنا وننؤمن عرشنه فوق ذكره تعاىل هللا أن نقو  متوافرون والتابعون

 كتاب  يف اخلال  بكر أبو ورو  صفاته من السنة
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 فقا  االحاديث تفسا عن والزهري مكحو  سئ  قا  االوزاعي عن السنة

 بنن مالنك سنألت قنا  مسنلم بنن الوليند عنن أيضنا وروي جاءت كما  أمروها
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 يف جاءت الي االخبار عن واالوزاعي سعد بن والليث الثوري وسفيان أن 

  بنال جناءت كمنا  أمروهنا فقنالوا رواية ويف جاءت كما  أمروها فقالوا الصفات

 حقنا ... النرابين وشنيخه البيهقني عننه حكناه الشافعي قا  وكياك ... كيف

 الرسنو  حنب ... العبندان ألصندق السنماء فنوق ... ربننا اخلالفة هللا قضى

 ذي يف املقضني اىل فنانظر ... متنوان وال فشن  ال ابحلن  ... بعده من وقائم

 مل لننننه وصننننف وقضننننا ه ... السننننلطان ذي قضنننناء السننننماء يف لكننننن االرض

 ... الربهان واضح وهيا عنه ... ينفص 

 حنن  عنننه هللا رضنني الصنندي  بكننر أيب خالفننة نننهع هللا رضنني الشننافعي قننا 

 يف املقضننني أن أي انتهنننى عبننناده قلنننوب عليهنننا ومجننن  مسائنننه يف هللا قضننناها

 ملشنننيئته املتضنننمن وتعننناىل سنننبحانه فعلنننه وهنننو السنننماء يف والقضننناء االرض
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 وقدرته

 عبد ابو احلاف  البيهقي بشي  مراده الرابين وشيخه البيهقي عنه حكاه قوله

 تعاىل هللا رمحهما احلاكم هللا

 رضني الصندي  بكنر أاب يعني اخل الرسنو  حب وقوله عبد مج  العبدان قوله

 هللا رضني النرازي حنام ايب ابنن النرمحن عبند االمنام ابنن االمنام وقنا  عنه هللا

 الشنافعي ادرين  بنن حممند هللا عبند أيب عنن ثنور وأبنو شعيب ابو حدثنا عنه

 عليها أان الي السنة يف القو  قا  تعاىل هللا رمحه
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 سفيان مث  عنهم وأخيت رأيتهم اليين احلديث أه  عليها أصحابنا ورأيت

 وأن هللا رسننو  حممنندا وأن هللا اال ألننه ال أن بشننهادة االقننرار وغامهننا ومالننك

 يننز  تعناىل هللا وأن شناء كيف  خلقه من يقرب مسائه يف عرشه على تعاىل هللا

 شاء كيف  الدنيا سماءال اىل

 منن ... للنعمنان وااللفناظ يعقنوب ... وبعنده قنا  النعمان وكيلك ... قا 

 هللا أن ويقننر ... مكننان كنن   وفننوق السننماء فننوق ... سننبحانه بعرشننه يقننر مل

 يف شنك ال النيي فهنو ... االذهنان هنواج  علينه ختفى ... ال العر  فوق

 ... عندهم االكرب الفقه يف ييال هيا ... زمان إمام من درك هلل ... تكفاه

 ... لبيان عدة شروح وله
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  بت بن النعمان حنيفة أبو العراق عامل االمام هو النعمان قوله

 القاضي يوسف أبو إبراهيم ابن هو يعقوب وقوله

 مطينن  ايب عننن ابالسننناد املننروي املشننهور االكننرب الفقننه كتنناب  يف قننا  قلننت

 يف ريب أعرف ال يقو  عمن حنيفة ابأ سألت قا  البلخي هللا عبد بن احلكم

 اسنتو  العر  على الرمحن يقو  هللا ألن كفر  قد قا  االرض يف أو السماء

 ولكنن اسنتو  العنر  علنى أقنو  يقنو  إننه فقلت مسواته فوق وعرشه 5 طه

 السنماء يف أننه أنكنر إذا فقنا  االرض يف أو السماء يف العر  يدري ال قا 

 عننن حيننى بننن نصننا بكننر أيب عننن ابسننناد الفنناروق صنناحب رواهننا كفننر  فقنند

 احلكم

 علوان بن اخلال  عند الدين اتج االمام القاضي ومسعت اليهي قا 
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 هللا رحنم املقنن  مؤلنف املقدسي امحد بن هللا عبد حممد أاب االمام مسعت قا 

 أنكنر منن قنا  أننه هللا رمحه حنيفة ايب عن بلغي يقو  مثواه اجلنة وجع  ثراه

 يف ... ونصوصنه أمحد مقالة وانظر ... كفر  فقد السماء يف وج  عز هللا أن

 وابالسنننتوا ... بعلنننوه صنننرحت قننند فجميعهنننا ... حسنننبان بنننال تلقاهنننا ذاك

 هنيا فرسنان منن لسنواه ... تقن  مل واردات نصنو  ولنه ... للرمحن والفوق

 واذا ... والكفران تعطي ال وشيعة احلديث ابعداء ممتحنا كان  اذ ... الشان
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 ... االتقان ذو اخلال  حكى قد ما ... اىل فانظر نصوصه أردت

  ويف تعننناىل هللا صنننفات يف والكنننالم النصنننو  منننن لنننه أمحننند االمنننام أن يعننني

 جنر  ومنا واجلهمينة ابملعطلة ممتحنا كان  ألنه االئمة من لغاه لي  ما كالمه

 يف صننفت الني الكتنب يف منيكور مشنهور والضنرب ذلك يف احملنة من عليه

 اجلوزي ابن الفرج ايب وللحاف  االنصاري امساعي  ايب لالمام كمناقبه  مناقبه

 التواري  كتب  وكيلك وغاهم البيهقي بكر ايب واحلاف 

 مننن أحند كنان  اخلنال  بكنر أبنو هنارون بنن حممند بنن أمحند هنو اخلنال  وقولنه

 ألجلهنا النبالد اىل فروسنا حنبن  بنن أمحد االمام علوم مج  اىل عنايته صرف

 وكتنناب جملنندات عنندة يف وهننو اجلننام  كتنناب  وصنننف وانزلننة عاليننة ومسعهننا

  شننهرابز بنن بكننر ابنو قنا  ذلننك وغنا حنبنن  بنن ألمحند العلنن  وكتناب السننة
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 اخلطينب قنا  قبلنه أحند أمحند علنم مجن  اىل يسنبقنا مل ألنه للخال  تب  كلنا

 أمحد علوم اخلال  يعي مج 
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 مننيهب ينتحنن  فننيمن يكننن ومل كتبننا  وصنننفها وكتبهننا ألجلهننا وسننافر وطلبهننا

 وعشنرين إحند  321 سننة االو  ربين  يف تنويف لنيلك مننه أمج  أحد أمحد

 وأمنننا النننيهي اتريننن  منننن ملخصنننا انتهنننى الثمنننانني عنننن نينننف وقننند وثلثمائنننة

 بننن يوسننف قننا  كثننا  مننن قلننيال منهننا فنننيكر ذلننك يف أمحنند االمننام نصننو 
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 السنننماء فنننوق هللا هللا عبننند أليب قيننن  اخلنننال  بكنننر أيب شننني  القطنننان موسننى

 هنو نعنم قنا  مكنان بكن  وعلمنه وقدرتنه خلقنه منن ابئن عرشه على السابعة

 سنألت محيند بنن أمحند طالنب أبنو وقنا  علمه من شيء خيلو وال عرشه على

 هنو إال ثالثنة جننو  منن يكنون ما وتال معنا هللا قا  رج  عن حنب  بن أمحد

 أمل علينه قنرأت أوهلنا ويندعون االينة آبخنر أيخيون هيا جتهم قد فقا  رابعهم

 توسنوس منا ونعلنم ق سنورة يف وقنا  معهنم فعلمنه 7 اجملادلنة يعلنم هللا أن تر

 املنروذي قنا  معهنم فعلمنه 16 ق الوريند حب  من اليه أقرب وحنن نفسه به

 ثالثنة جننو  منن يكنون ما هللا قا  كما  أقو  قا  رجال إن هلل عبد اليب قلب

 بنن  اجلهميننة كننالم  هننيا فقننا  غنناه اىل أجنناوزه وال هننيا أقننو  رابعهننم هننو اال

 االابنننة كتنناب  يف بطنة ابننن رواه علمنه أنننه علننى يند  االيننة فنأو  معهننم علمنه
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 ابنن حنب  وقا  املروذي عن داود بن حممد عن رجاء بن حممد بن عمر عن

 وربننا ابلكن  حمنيط علمنه قنا  كنممع وهنو معنىن منا هللا عبد أليب قي  اسح 

 وفيمنا شنها كثا  هيا يف تعاىل هللا رمحه وكالمه صفة وال بالحد العر  على

 احلناان هد  فيه ما قا  قد ... فانه االمام اسحاق وكياك ... كفاية  ذكران

... 

 راهويه بن ابراهيم بن اسح  قا  قا  املروذي اان اخلال  قا 
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 أننه العلنم أه  امجا  5 طه استو  العر  على الرمحن وتعاىل تبارك هللا قا 

 قعننور ويف السننابعة االرض أسننف  يف شننيء كنن   ويعلننم اسننتو  العننر  فننوق

 يف مننا علنم يعلننم كمنا  موضنن  كن   ويف االوديننة وبطنون االكننام ور وس البحنار

 مننن تسننقط فننال علمننا شننيء بكنن  أحننا  العننر  فننوق ومننا السننب  السننموات

 كلننه  ذلننك عننرف قنند اال والبحننر الننرب ظلمننات يف حبننة وال يعلمهننا اال رقننةو 

 قنوال قنا  املبنارك وابنن ... غناه معرفنة عنن شيء معرفة تعجزه فال وأحصاه

 حقنا ... ربننا نعنرف ذاك منا له قالوا ... البهتان على علم إنكاره ... شافيا

 مبناين ماءالسن فنوق ... علنوه بوصنف نعرفنه فأجناب ... امينان ذا لنكون به

 ... السلطان ذو فج  الرفي  العر  على حقا سبحانه وأبنه ... االكوان

 علني رو  لنه قين  هللا عبند أاب مسعنت قنا  املنروذي بكنر أبنو ثننا اخلال  قا 
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 وجن  عنز هللا نعنرف كينف  لنه قين  اننه املبنارك ابنن عنن شنقي  بنن احلسن بن

 هللا عبند ابنو قنا  مث وأعجبنه عننه ذلنك بلغني قند قنا  حبند العنر  على قا 

 وجناء قنا  مث 210 البقنرة الغمنام منن ظل  يف هللا أيتيهم أن اال ينظرون ه 

 الصابوين عثمان أبو االسالم شي  ورو  22 الفجر صفا صفا وامللك ربك

 سنب  فنوق ابننه ربننا نعنرف قنا  اننه املبنارك بنن هللا عبند عنن الثابنت ابسنناده

 اىل بينده وأشنار ههننا أبننه اجلهمينة قنا  كمنا  نقنو  وال خلقنه منن ابئنا مسواته

 موىل تركيا أبوه كان  املروزي الرمحن عبد أبو املبارك بن هللا عبد وهو االرض

 املبارك ابن فكان مهدان أه  من حنظلة بي من التجار من لرج 
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 عشنرة مثناين سنة ولد خوارزمية امه وكانت موالهم ولد اىل أحسن قدمها إذا

 الطوي  ومحيد عروة بن وهشام واالعم  خالد أيب ابن امساعي  ومس  ومائة

 موصنننوفا وكنننان النننناس منننن خالئننن  عنننه وحننند  التنننابعني أئمنننة منننن وغنناهم

 احلسننان التصننانيف ولننه والشننجاعة والكننرم والزهنند والعربيننة والفقننه ابحلفنن 

 حننو منا  رأس لنه وكنان واحلنج الغنزو كثا  وكان مجة حكما املتضمن والشعر

 الينه أحسنن بلندة بعنامل اجتمن  فحينث البلدان يف بتجارة تدور الف اربعمائة

 العلنننم اهنن  يف كلهنننا  ينفقهننا النننف مائننة علننى سننننة كنن   يف كسنننبه  يربننو وكننان
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 الصنحابة أمنر نظرت عيينة بن سفيان قا  املا  رأس من انف  ورمبا والعبادة

 وسنننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  بصنننحبتهم اال عليننه يفضننلون رأيننتهم فمننا

 منن خصنلة اعلنم ومنا مثله االرض وجه على أعلم ما عيا  بن امسعي  وقا 

 صننحبوه اهننم أصننحابه حندثي ولقنند املبنارك ابننن يف هللا جعلهنا وقنند اال اخلنا

 منرة قندم وقند صنائم الندهر وهنو اخلبني  يطعمهنم فكنان مكة اىل مصر من

 ابنننن اىل يهرعنننون لنننناسا اجلفننن  دخلهنننا فلمنننا الرشنننيد هنننارون وهبنننا الرقنننة اىل

 مننا فقالننت قصننر مننن للرشننيد ولنند ام فاشننرفت حولننه الننناس وازدحننم املبننارك

 املنرأة فقالنت املبنارك ابنن لنه يقا  خراسان علماء من رج  هيا فقي  للناس

 قنا  وقند والعصنا ابلسنو  النناس جيم  اليي هارون ملك ال امللك هو هيا

 وإمامتننه وجاللتننه قبولننه لننىع العلمنناء أمجنن  الننرب عبنند ابننن عمننر ابننو الشنني 
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 عننن رمضننان يف ومائننة ومثننانني إحنند  181 سنننة يف هيننت ب تننويف وعدالتننه

 سننيف سنن  اذ ... خزميننة ابننن شننج  قنند الننيي وهننو ... سنننة وسننتني ثننال 

 والعرفان احل 
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 يلقون وأبهنم ... الكفران من استتابتهم بعد ... علوه املنكرين بقت  وقضى

 احلننرب العننامل االمننام فشننفى ... واالنتننان امليتننات مزابنن  ق ... فننو القتنن  بعنند

 الرضننى العنند  احلنناكم حكنناه ولقنند ... االزمننان أئمننة إمننام ينندعى ... الننيي
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 ... نكران بال عنه كتبه  يف ...

 عقيدتنه يف الصنابوين النرمحن عبند بنن امساعين  عثمان ابو االسالم شي  قا 

 ألهن  مجعنه النيي التناري  كتناب  يف احلناكم يعني اف احلن هللا عبند ابنو أخربان

 اىل يسنننب  ومل مجعهمنننا اللنننيين احلنننديث أصنننو  معرفنننة كتننناب  ويف نيسنننابور

 بكنر أاب االمنام مسعنت هاىنء بن صاح بن حممد جعفر ااب مسعت قا  مثلهما

 اسننتو  قند عرشننه علنى هللا أن يقننر مل منن يقنو  خزميننة ابنن اسننح  بنن حممند

 ضننربت واال اتب فننان يسننتتاب النندم حننال  بننه كننافر  فهننو مسواتننه سننب  فننوق

 ... متهينننده يف النننرب عبننند ابنننن وحكنننى ... املزابننن  بعنننض علنننى وألقننني عنقنننه

 العنر  ق ... فنو هللا أن العلنم أهن  إمجا  ... جبان غا االستيكار وكتاب

 علنى منرض لكننه ... اهلند  أهن  شنفى مبا هناك وأتى ... إميان ذو ينكره مل
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 ... العميان

 النننزو  حننديث ذكننر ملننا املوطننأ شننرح يف الننرب عبنند بننن عمننر أبننو احلنناف  قننا 

 أهننن  خيتلنننف ال االسنننناد صنننحيح النقننن  جهنننة منننن  بنننت حنننديث هنننيا قنننا 

 أخبار من هيه سو  طرق من منقو  وهو صحته يف احلديث
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 يف تعننناىل هللا أن علننى دليننن  وفيننه وسننلم علينننه هللا صننلى النننني عننن العنندو 

 منننن وهنننو اجلماعنننة قنننا  كمنننا  مسنننوات سنننب  فنننوق منننن العنننر  علنننى السنننماء
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 صنحة علنى والندلي  قنا  مكنان بكن  هللا إن قنوهلم يف املعتزلنة علنى حجتهم

 عنز وقولنه 5 طنه اسنتو  العنر  علنى النرمحن وجن  عنز قوله احل  أه  قو 

 يف منننن أأمننننتم سنننبحانه وقنننا  24 االعنننراف العنننر  علنننى اسنننتو  مث وجننن 

 خينافون وقنا  10 فناطر الطينب الكلنم يصنعد الينه وقنا  16 امللك ماءالس

 يعنرج مث النالرض اىل السنماء منن االمر يدبر وقا  5 النح  فوقهم من رهبم

 وهنننو وقنننا  4 املعنننارج الينننه والنننروح املالئكنننة تعنننرج وقنننا  5 السنننجدة الينننه

 متوفينك اين السنالم علينه لعيسنى وقنا  61 18 االنعنام عبناده فوق القاهر

 أخنرب وقند 158 النسناء الينه هللا رفعنه ب  وقا  55 عمران آ  إيل ورافعك

 صنرحا يل ابنن هامنان اي قنا  أننه فرعنون عنن كتابنه  منن موضنعني يف تعاىل هللا

  الظننننه وإين موسنننى ألنننه اىل فنننأطل  السنننموات أسنننباب االسنننباب أبلننن  لعلنني
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 االينة ههني السنماء يف إهلا له أن كاذاب  موسى أظن يعي 37 36 غافر كاذاب

 ومنن قا  كاذاب  يظنه وفرعون السماء يف إهلي يقو  كان  موسى أن على تد 

 أمجعنني املوجنودين أن السنب  السموات فوق العر  على انه يف أيضا احلجة

 ووجنوههم أينديهم رفعوا شدة هبم نزلت أو امر كرهبم  اذا والعجم العرب من

 هللا يسنتغيثون السنماء اىل هبنا مشناين هلنا رافعنني أينديهم ونصبوا السماء اىل

 اىل حيتناج أن منن والعامنة اخلاصنة عند وأعرف اشهر وهيا وتعاىل تبارك رهبم

 مسنلم علنيهم أنكنره وال احند علينه ينواقفهم مل اضنرار ألننه حكايتنه من أكثر

 وكانننت عتقهننا موالهننا اراد النني لالمننة وسننلم عليننه هللا صننلى الننني قننا  وقنند

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  فاختربها مؤمنة رقبة عليه
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 قننا  هللا رسننو  قالنت أان مننن قنا  السننماء اىل فأشننارت هللا أينن هلننا قنا  أبن

 اىل رأسنها برفعهنا وسنلم عليه هللا صلى هللا رسو  فاكتفى مؤمنة فإهنا اعتقها

 ةالسنن أهن  عننه هللا رضني عمنر ابنو قنا  سنواه عمنا بنيلك واسنتغىن السماء

 هبنا واالمينان والسننة القنرآن يف كلهنا  النواردة ابلصنفات االقنرار علنى جممعون

 كلهننا  واملعتزلننة اجلهميننة البنند  أهنن  وأمننا اجملنناز علننى ال احلقيقننة علننى ومحلهننا

 منن أن ويزعمنون احلقيقنة علنى شنيئا منهنا حيمن  وال ينكرها فكلهم واخلوارج
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 مبنا القنائلون قالنه فيمنا حلن وا للمعبود انفون أقرهبا من عند وهم مشبه أقرهبا

 كالمننه  انتهننى هلل واحلمنند اجلماعننة أئمننة وهنم رسننوله وسنننة هللا كتنناب  بننه نطن 

 مننوجز مننن ... ابلتبيننان جنناء قنند كتبننه  يف ... فانننه االشننعري علنني وكننيا ...

 فنو النرب اسنتواء بتقرير وأتى ... بيان ذات للثغر ورسائ  ... ومقالة وإابنة

 التقرينننر أبحسنننن العلنننو بتقرينننر وأتنننى ... ربهنننانوال اباليضننناح العنننر  ق ...

 العنننامل ذا قالنننه قننند ... مننا مثننن  اجملسنننم قنننا  مننا وهللا ... بعينننان كتبنننه  فننانظر

 ... العنندوان أويل اي اجملسننم هننيا ... بننه ترمننوا مبننا وحيكننم فننارموه ... الننرابين

 االلنننه فسننلوا ... حننران مننن الصنننعداء وتنننف  ... حننزازة مث إن فقولننوا أوال

 واالميان االسالم جمانب   ... العضا الداء ذا شفاء
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 و املنوجز و االابننة ك كتبنه  يف اوضح قد االشعري احلسن أاب االمام ان يعي

 علنى وبنرهن عرشنه فنوق الرب استواء الثغر اىل ورسائله االسالميني مقاالت

  بعنض تقندم وقند ئتشن إن فانظرها كتبه  يف وذلك تقرير أبحسن وقرره ذلك

 ذلك يف كالمه

 املنبنوذ قنا  منا أي النرابين العنامل ذا قالنه قند منا مث  اجملسم قا  ما وهللا قوله

 االشعري قا  قد ما مث  ابلتجسيم عندكم
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 بنه شنعتم ما مبث  فشنعوا أي اخل اجملسم هيا به ترموا مبا وحيكم فارموه قوله

 جمسمة عندكم هم اليين احلديث اصحاب على

 للوزن النون حيف ولكن به ترمون االص  به ترموا مبا لهوقو 

 الننداء وقولننه القنناموس يف قالننه طوينن  تنننف  كالربحنناء  الصننعداء تنننف  وقولننه

 غالب يعي كغراب  عضا  داء القاموس يف قا  العضا 

 درك هلل ... حكننى وإمجننا  حننرب اىل وأنظننر ... تعنناىل هللا رمحننه الننناظم قننا 

 ... كرمان  فى من

 امحننند االمنننام صننناحب الكرمننناين امساعيننن  بنننن حنننرب حممننند ابنننو هنننو حنننرب

 معهنا وذكنر وغامهنا واسنحاق أمحند عن نقلها الي املعروفة املسائ  صاحب

  وهنو ذكنره منا وغناهم والصنحابة وسنلم علينه هللا صنلى النني عنن اآل ر من
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 يف آخنره يف قنا  املصننفات منن وحننوه املوطنأ طريقنة علنى صنفه كبا  كتاب

 وأهن  االثر وأصحاب العلم أئمة ميهب هيا امليهب يف القو  باب اجلام 

 أهنن  علمناء منن أدركنت منن وأدركنت فيهنا هبنم املقتند  هبنا املعنروفني السننة

 عليها وغاهم والشام واحلجاز العراق
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 مبتد  فهو قائلها عاب أو فيها طعن أو املياهب هيه من شيئا خالف فمن

 أمحنند مننيهب وهننو احلنن  وسننبي  السنننة منننهج عننن زائنن  اجلماعننة عننن خننارج
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 منصور بن وسعيد احلميدي الزبيا بن هللا وعبد خملد بن ابراهيم بن واسح 

 والقنندر االميننان يف الكننالم وذكننر العلننم عنننهم وأخننيان جالسنننا ممننن وغنناهم

 النننربز  وأمنننر السننناعة أشنننرا  منننن الرسنننو  بنننه أخنننرب ومنننا واالمامنننة والوعيننند

 مننن خيلننو ال خلقننه مننن ابئننن سننبحانه وهننو قننا  أن اىل ذلننك وغننا لقيامننةوا

 وهللا حبنده أعلنم وهللا حند ولنه حيملوننه محلنة وللعنر  عر  وهلل مكان علمه

 يشننك ال مسينن  تعنناىل وهللا غنناه الننه واال جننده وتعنناىل ذكننره عننز عرشننه علننى

 ال حفننني  يعجننن  ال حلنننيم يبخننن  ال جنننواد جيهننن  ال علنننيم ينننراتب ال بصنننا

 وينظنر ويبصنر ويسنم  ويتحنرك يتكلم يغف  ال رقيب يسهو ال يقظان ينسى

 ويغضنننب ويسنننخط ويرضنننى وينننبغض ويكنننره وحينننب ويفنننرح ويبسنننط ويقنننبض

 كيننف  النندنيا السننماء اىل ليلننة كنن   وينننز  وميننن  ويعطنني ويغفننر ويعفننو ويننرحم
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 ينز  ومل قنا  أن اىل البصنا السنمي  وهنو شنيء كمثلنه  لني  شناء وكمنا شاء

 وهنب ابنن قنو  اىل وانظنر ... اخلنالقني حسنن أ هللا فتبارك عاملا مامتكل هللا

 ... امليزان يف الشم  مث  العلماء اوحد

 صناحب املصنري القرشني مسنلم بنن وهنب بن هللا عبد االمام هو وهب ابن

 قننا  مننا اىل وانظننر ... فأحكيننه كالمننه  علننى أقننف ومل اننن  بننن مالننك االمننام

 ... وحبمنده سنبحانه أننه منن ... ببيان صحامف الرسالة تلك ... يف هللا عبد

 واالكوان العر  فوق ابليات

 

 

 [   457 صفحة - 1 جزء]  

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1039 

1039 

 

 يف وقتنه يف املالكينة شني  القناواين املغنريب زيند أيب ابنن حممند أبو اإلمام قا 

 اجملينند عرشننه فننوق تعنناىل وإنننه مالننك اإلمننام مننيهب يف املشننهورة رسننالته أو 

 يف الفننرد كتنناب  يف أيضننا زينند أيب ابننن وذكننر بعلمننه مكننان كنن   يف وأنننه بياتننه

 يف وقنا  تقرينر أم وقنرره بياتنه العر  على الرب واستواء العلو تقرير السنة

 أرضه دون مسواته فوق بياته عرشه فوق تعاىل وإنه املدونة خمتصر

 وانظنر ... رابين امنرئ لتصننيف شنرح ... يف الكرخي قاله ما إىل وانظر ...

 ... حاان!  مللحد اهلد  فهما ... شرحه هو ييال األص  إىل

 فاسوقه أصله وال الكرخي شرح على اقف مل

 وانظننر الشننان ذا يف اآل ر مننن فيننه ... الننيي مننا عبنند تفسننا إىل وانظننر ...
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 ابننن اإلمننام ذاك ... الننرابين املتضننل  الرضننى الثبننت الفاضنن  ذاك تفسننا إىل

 ... فرازاين سفيان وأبوه ... وشيخه اإلمام

 ابنن النرمحن عبد حممد أيب الثبت احلاف  اإلمام أتليف املشهور التفسا يريد

 أربن  يف املنيكور وتفسناه تعناىل هللا رمحهمنا الرازي إدري  بن حممد حام أيب

 منه املراد يظهر ومل قل  فيه الثاين والبيت جملدات

 درين إ بنن حممند حنام أبنو احلناف  فهنو أبنوه أمنا سنفيان وأبنوه وشنيخه قوله

 بعننض ويف بننه املننراد مننا نعلننم فننال سننفيان وأبننوه قولننه وأمننا احلنظلنني الننرازي

 فرازاين بعضها ويف ذان فانظر النس 

 معان جلي  سفر عندان هو ... تفساه يف النسائي إىل وانظر ...
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 [   458 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 صننناحب النسننائي شننعيب بننن أمحنند الننرمحن عبنند أبننو احلنناف  هننو النسننائي

 ... عثمان من املولود حممد وهو للعبسي العر  كتاب  وإقرأ ... نالسن

 حمد  العبسي شيبة أيب بن حممد بن عثمان بن حممد جعفر أبو احلاف  قا 

 بننني لنني  يقولننون اجلهميننة أن وذكننروا العننر  كتنناب  يف قننا  وقتننه يف الكوفننة

 كن   يف إننه وقنالوا فوقه هللا يكون وأن العر  وأنكروا حجاب خلقه وبني هللا

 األخبنار تنواترت مث علمنه يعني 4 احلديد معكم وهو العلماء ففسرت مكان
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 خلقنه منن متخلصنا العر  فوق فهو عليه فاستو  العر  خل  تعاىل هللا أن

 كالمه  انتهى منهم ابئنا

 كتناب  واقنرأ ... مشسنان ب  جنمني أترامها ... ومصنف عمه ملسند واقرأ ...

 احلنناف  كتنناب  واقننرأ ... رابين حنناف  صننرما ابننن ذاك ... للرضننى اإلسننتقامة

 أوحننند أمحننند ابنننن ذاك ... الشنننيباين فنننى العلينننا السننننة يف ... الرضنننى الثقنننة

 ... ابإلتقان احلاف  له شهدت ... قد احلاف 

 تعاىل هللا رمحهما حنب  بن أمحد اإلمام ابن هللا عبد الثقة احلاف  اإلفمام هو

 جملد حنو السنة يف املشهور وكتابه

 ... زمان إمام األوىل السنة يف ... الرضى العد  األثرم كتاب  واقرأ ...

 األثرم بكر أبو هان  بن حممد بن أمحد بكر أبو هو
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 العرفان ذي داود أيب حقا ... املرتضى اإلمام ابن اإلمام وكيا ...

 

 

 [   459 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 ... نجنما مها املثلى السنة يف ... واضحا ونظما نثرا تصنيفه

 أبنو أنبنأان احلميند عبند بنن أمحند اخنربان العلنو كتناب  يف النيهي احلافظي قا 

 أنبننأان علنني بنننت فاطمننة أخربتنننا وسننتمائة عشننرة مثنناين سنننة قدامننة بننن حممنند

 شناهني ابنن حفن  أبنو انبنأان الطناجاي علي بن احلسني أنبأان بيان بن علي

 حمنة وجعلها دةالقصي هيه سليمان بن هللا عبد بكر أبو شيخنا قا 
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 ودن ... تفلننح لعلننك بنندعيا تننك وال ... اهلنند  واتبنن  هللا حببنن  متسننك ...

 غنا وقن  ... وتنربح تنجنو لنه رسنو  عنن أتنت ... الني والسنن هللا بكتاب

 القننرآن تقنن  وال ... وأفصننحوا األتقينناء دان بننيلك ... مليكنننا كننالم  خملننوق

 للخلنن  هللا يتجلننى وقنن  ... يوضننح ابللفنن  هللا كننالم  فننإن ... قننراءة خلنن 

 بوالنند ولنني  مبولننود ولنني  ... أوضننح وربننك خيفننى ال البنندر كمننا  ... جهننرة

 ... وعننندان هننيا اجلهمنني ينكننر وقنند ... املسننبح تعنناىل شننبه لننه ولنني  ...

 مث  فق  ... حممد مقا  عن جرير رواه ... مصرح حديث قلنا ما مبصداق

 جن  كيف  بال ... ليلة ك   يف اجلبار ينز  وق  ... تنجح ذاك يف قا  قد ما

 السننماء أبننواب فتفننرج ... بفضننله ميننن النندنيا طبنن  إىل ... املتمنندح الواحنند

 فيمنننح ورزقننا خنناا ومسننتمنح ... غننافرا يلينن  مسننتغفر أال يقننو  ... وتفننتح
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 وقبحوا كيبوهم  قوم خاب أال ... حديثهم يرد ال قوم ذاك رو  ...

 

 

 [   460 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 ورابعهننم األرجننح عثمننان مث قنندما وزيننراه ... حممنند بعنند الننناس خننا إن وقنن 

 ال والننرهط وإهنننم ... ممنننح ابخلننا اخلننا حليننف علنني ... بعنندهم الربيننة خننا

 وابننن وسننعد سننعيد ... تسننرح ابلنننور الفننردوس جنننب علننى ... فننيهم ريننب

  الصحابة يف قو  خا وق  ... املمدح والزبا فهر وعامر ... وطلحة عوف

 بفضنلهم املبنني النوحي نطن  فقند ... وجتنرح تعينب طعناان تك وال ... كلهم
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 ... فإننننه أيقنننن املقننندور وابلقننندر ... متننندح الصنننحابة يف آي الفنننتح ويف ...

 وال ... ومنكنرا نكناا جهنال تنكنرن وال ... أفنيح والندين الندين عقد دعامة

 الننار منن ... بفضنله العظنيم هللا خينرج وقن  ... تنصح إنك وامليزان احلوض

 كحبنة  ... مبائنة حتنى الفنردوس يف النهنر علنى ... تطنرح الفحنم منن أجسادا

 يف وقننن  ... شنناف  للخلننن  هللا رسننو  وإن ... يطفنننح جنناء إذ السننني  محنن 

 وكلهنم ... عصوا وإن الصالة أه  تكفرن وال ... موضح ح  القرب عياب

 ملنننن مقنننا  ... إننننه اخلنننوارج رأي تعتقننند وال ... يصنننفح العنننر  وذو يعصننني

 املرجننني إمننننا أال ... بديننننه لعنننواب مرجينننا تنننك وال ... ويفضنننح ينننردي يهنننواه

 مصنرح النني قو  على وفع  ... ونية قو  اإلميان إمنا وق  ... ميزح ابلدين

 يرجح الوزن ويف ينمي بطاعته ... واترة ابملعاصي طورا وينق  ...
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 [   461 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 منن تنك وال ... وأشنرح أزكنى هللا رسنو  فقو  ... وقوهلم الرجا  آراء ود 

 اعتقنندت إذامننا ... وتقنندح احلننديث أهنن  يف فننتطعن ... بنندينهم تلهننوا قننوم

 ... وتصبح تبيت خا على فأنت ... هيه ايصاح الدهر

 أبنو أيضنا شنرحها وقند قلنت اآلجنري رواهنا انظمها عن متواترة قصيدة هيه

 قنا  اإلابنة يف بطة ابن هللا عبد ووأب شرحا هلا وصنف احلنبلي البنا ابن علي

 كمننا  نننرهم مل ممننن العلمنناء وقننو  شننيوخنا وقننو  أيب قننو  هننيا داود أيب ابننن
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 املنربزين احلفناظ منن بكنر أبو كان  كيب  فقد ذلك غا قا  فمن عنهم بلغنا

 تننويف ببغنداد احلنابلننة رائسنة إليننه انتهنت التصننانيف صننف أبيننه بندون هننو منا

 ياليه كالم  انتهى 316 سنة

 ذاك ... اإلميننان منن مضنطل  أرواه ... الننيي األوىل السننة كتناب  واقنرأ ...

 ... الربهان واضح نبي  أيضا ... كتابه  النبي  ابن النبي 

 بننن أمحنند بكننر أبننو التصننانيف وصنناحب أصننبهان قاضنني اإلمننام احلنناف  قننا 

 النيي الكبنا السننة كتناب  كتابننا  يف منا مجين  الشنيباين عاصنم أيب ابن عمرو

 هبنننا ننننؤمن فننننحن العلنننم توجنننب أهننننا ذكنننران الننني األخبنننار منننن األبنننواب ينننهف

 الكنالم تكلف وترك ظاهرها على هلا التسليم وجيب انقليها وعدالة لصحتها

 العنر  علنى واإلسنتواء الندنيا السنماء إىل الننزو  ذلنك من فيكر كيفيتها  يف
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 وكنان ةعاملن فقيهنة وكاننت أبيهنا منن الكنالم هنيا بكر أيب بنت عاتكة مسعت

 رو  علنني بنن داود ابلعنراق شنيخهم أن كمننا  أبصنبهان الظاهرينة شني  أبوهنا

 سننة ومنات تصنانيفه منن مجلنة لننا وقن  سنلمة بنن ومحناد شعبه أصحاب عن

 وحل  النبي  عاصم أاب جده يلح  مل 287 ومائتني ومثانني سب 

 

 

 [   462 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 التبوذكي إمساعي  بن موسى ألمه جده

 سننفيان الرضننى قننو  إىل وانظننر ... الرضننى أسننبا  ابننن قننو  إىل وانظننر ...
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 نصننر بننن أمحنند حنندثي النندورقي إبننراهيم بننن أمحنند قننا  عيينننة بننن سننفيان أي

 يف علينه اح فجعلنت العتمنة بعند منزلنه يف وأان عييننة بنن سنفيان سنألت قنا 

 هللا صنلى النني عنن هللا عبند حنديث كيف  فقلت أتنف  دعي فقا  املسألة

 وحنند علىأصننب  واألرضننني أصننب  علننى السننموات حيمنن  هللا أن وسننلم عليننه

 يعجنب هللا أن وحنديث النرمحن أصناب  من أصبعني بني العباد قلوب إن يث

 هبننا نقننر جنناءت كمننا  هنني سننفيان فقننا  األسننواق يف يننيكره ممننن يضننحك أو

 كيف  بال هبا وحند 

 ... لثاينا اإلمام ومحاد محاد ذاك زيد ابن قو  إىل وانظر ...

 آ  مننوىل البصننري إمساعينن  أبننو اجلهضننمي األزدي درهننم بننن زينند بننن محنناد
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 ابننن أننن  عننن رو  سجسننتان سنني مننن درهننم جننده وكننان حننازم بننن جريننر

 بنن وعمنرو ديننار بنن مسنلمة حنازم وأيب الطوين  ومحيند البناين و بت ساين

 يدسنع بنن وحينى عنروة بنن وهشنام الضنبعي عمنران بنن نصر مجرة وأيب دينار

 عننامر بننن األسننود وعنننه آخننرين مجاعننة يف اتبعيننون كلهننم  وهننؤالء األنصنناري

 عييننة بنن وسنفيان مننه أكنرب وهنو الثنوري وسنفيان منصور بن وسعيد شاذان

 مبارك بن هللا وعبد أقرانه من وهو

 

 

 [   463 صفحة - 1 جزء]  
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 ثمواهلين ووكين  املنديي بنن وعلني مهندي بن الرمحن وعبد وهب بن هللا وعبد

 أئمنة مهندي بن الرمحن عبد قا  عنه رو  من آخر وهو التسرتي سهي  بن

 واألوازعني للحجناز ومالنك الكوفنة يف الثنوري سنفيان أربعنة زماهنم يف الناس

 وال ابلسنننننة أعلننننم قننننط أحنننندا أر مل وقنننا  ابلبصننننرة زينننند بننننن ومحنننناد ابلشنننام

 ابلبصنرة رأينت ما مرة وقا  زيد بن محاد من السنة يف يدخ  اليي ابحلديث

 محناد الوار  عبد من إلينا احب زيد بن محاد حنب  بن أمحد وقا  منه أفقه

 محناد منن إيل وهوأحنب واإلسنالم الندين أهن  منن املسلمني أئمة من زيد بن

 محناد منات يقنو  عاصنم أاب مسعنت الندارمي سنعيد بنن أمحند وفنا  سلمة بن

 وكنان ومسعتنه قنا  أظننه فيمنا نظناا اإلسنالم يف لنه والأعلنم منات يوم زيد بن

 ينشد املبارك بن هللا عبد

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1053 

1053 

 مث ... حبلننم العلننم فخنني ... زينند بننن محنناد إئننت ... علمننا الطالننب أيهننا ...

 ... عبيد بن وكعمرو ... وكجهم كثور  ال ... بقيد قيده

 ينوم عنارم زاد والفنالس عنارم مننهم مجاعنة قالنه ومائنة وسنتني تس  سنة مات

 النرمحن عبند قنا  الستة األئمة له رو  رمضان من خلون ليا  لعشر اجلمعة

 سنليمان ثننا أيب ثننا اجلهمينة علنى النرد كتناب  يف احلاف  الرازي حام أيب ابن

 يف لنني  يقولننوا أن علننى ينندورون إمنننا يقننو  زينند بننن محنناد مسعننت حننرب بننن

 اجلهمية يعىن إله السماء

 سنلمة أبو العامل اإلمام دينار بن سلمة بن محاد وهو الثاين اإلمام ومحاد قوله

 مليك وابن و بت اجلوين عمران أيب عن البصري
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 [   464 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 وعننارم مهنندي وابننن وسننفيان وشننعبة مالننك وعنننه وخلنن  كثننا  بننن هللا وعبنند

 محيد خاله حبديث الناس أعلم هو أمحد قا  أوهام له ثقة وكان وأمم وعفان

 إذا آخننر وقننا  بثابننت سالنننا أعلننم هننو معننني ابننن وقننا  فيننه وأثبننتهم الطوين 

 كننان  املننديي بننن علنني قننا  اإلسننالم علننى فا مننه محنناد يف يقنن  الرجنن  رأيننت

  سنلمة بنن عمنرو وقنا  حنديث آالف عشنرة محناد عنن الضرير بن حيى عند

 مننا املبنارك ابنن وقنا  حننديث النف عشنرة بضنعة سننلمة بنن محناد عنن كتبنت
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 ابنن عنن الكوسج ورو  زيد بن محاد من األو  مبالك أشبه كان  أحدا رأيت

 تنزوج هلنم يولند ال أن اإلبندا  وعالمنة االبندا  منن كنان  آخر وقا  ثقة معني

 أفصنح قنط فقيهنا راينت منا اجلرمني عمنرو أبنو قنا  لنه يولد فلم إمرأة سبعني

 محناد منن أعبند هو من رأيت عفان وقا  سلمة ابن محاد إال عبدالوار  من

 قلنت ولنو مننه هلل والعمن  رآنالق وقراءة علىاخلا مواظبة أشد رايت ما لكن

 أو يسنبح أو يقنرأ إمنا بنفسنه مشنغوال كنان  صندقت قنط رايتهضاحكا ما إني

 أن قندر منا غندا متنوت إنك حلماد قي  لو مهدي ابن وقا  يصلي أو حيد 

 يصنلي وهنو املسنجد يف محناد منات املنؤدب ينون  وقنا  شيئا عمله يف يزيد

 ابننن بكننر أبيب واحننتج محنناد حننديث جانننب مننن ينصننف مل حبننان ابننن وقننا 

 اجملننايب العبنناد مننن خننزازا وكننان دينننار بننن هللا عبنند بننن الننرمحن وعبنند عيننا 
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 اختلنف عفنان وقنا  وأعلمنا سيدان سلمة بن محاد كان  وهيب وقا  الدعوة

 احلنار  بن خالد إىل فصران سلمة بن ومحاد عروبة أيب بن سعيد يف اصحابنا

 حيننى إىل فرجعننا للسنننة لزومنا همناوأثبت حننديثا احسننهما محنناد فقنا  فسنألناه

 ثقننة وحيننى أمحنند وقننا  ال قلنننا وأحفظهمننا لكننم أقننا  فقننا  فننأخربانه القطننان

 من املديي ابن وقا 
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 من قا  محاد عن أحدثك لعفان رج  وقا  فا موه محاد يف يتكلم مسعتموه
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 هللا رمحنه محناد منات ؤمننياملن امنا تقنو  أال قنا  سنلمة ابنن قا  ويلك محاد

 رمحنه للنيهي املينزان منن ملخصنا انتهنى ومائنة وسنتني سنب  167 سنة تعاىل

 تعاىل هللا

 يف ... الننرابين النندرامي ذاك عثمننان ... اهلنند  علننم قالننه مننا إىل وانظننر ...

 فرقنة قواعند هندمت ... علمنان لننا ومهنا سننة اب ... كتنا  هلما اي والرد نقضه

 ... احليطان على وفهمسق خرت ... جهمية

 كتابنننه  يف الننندارمي سنننعيد بنننن عثمنننان العالمنننة اإلمنننام قالنننه منننا إىل وانظنننر أي

 علنى افنرت  فيمنا العنيند اجلهمني املريسني علنى سنعيد بن عثمان رد املسمى

 بننننقض حنننافالن كتننناابن  فإهنمنننا اجلهمينننة علنننى النننرد وكتننناب التوحيننند يف هللا

 إمام من هللا فرمحه لهمأابطي وقط  اضاليلهم وقم  اجلهمية شبهات
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 منن ... الشنان العظنيم البخناري ذاك ... حممد صحيح يف ما إىل وانظر ...

 تلننك إىل وانظننر ... الربهننان الواضننح الصننحيح ابلنقنن  اجلهمنني قالننه مننا رده

 قالننه مننا إىل وانظننر ... عرفننان ذا كنننت  إن ضننمنها يف ... الننيي مننا الننرتاجم

 ... النال الشنافعي الفقيه أعي ... سفران هوعندكم اليي الشرح يف الطربي

 ... اإلميان انصر املسدد لكائي

  يف الطننربي الاللكننائي احلسننن بننن هللا هبننة أبوالقاسننم قالننه مننا إىل وانظننر أي

 اإلمام قا  ضخم جملد وهو السنة اه  إعتقاد شرح كتاب
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 شنرح كتناب  مصننف شافعيال الطربي احلسن بن هللا هبة القاسم أبو احلاف 

 اسنتو  العنر  علنى النرمحن تعناىل قولنه يف روي منا سياق السنة أه  إعتقاد

 فناطر الطينب الكلنم يصنعد إليه وج  عز هللا قا  عرشه على هللا وإن 5 طه

 عبنناده فننوق القنناهر وهننو وقننا  16 امللننك السننماء يف مننن أامنننتم وقننا  10

 روي مكنان بكن  وعلمنه اءالسم يف أنه االايت هيه فدلت 61 18 األنعام

 ربيعنننة التنننابعني ومنننن سنننلمة وأم عبننناس وابنننن مسنننعود وابنننن عمنننر عنننن ذلنننك

 وانظنر ... وأمحند والثنوري مالنك قا  وبه حيان بن ومقات  التيمي وسليمان

 صناحب هنو النيي ذاك ... وبينان ايضناح يف التميني اهلند  علم قاله ما اىل

 لسان بك  ممدوح والرتهيب الرتغيب
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 الطلحني التيمني الفض  بن حممد بن امساعي  القاسم ابو احلاف  االمام قا 

 فقننا  الننرب صننفات عننن سننئ  وقنند والرتهيننب الرتغيننب مصنننف االصننبهاين

 زيند بنن ومحناد سنلمة ابن ومحاد والشافعي واالوزاعي والثوري مالك ميهب

 راهوينه بنن واسنحاق مهندي ابن الرمحن وعبد القطان سعيد بن وحيى وأمحد

 والبصنر السنم  منن رسوله هبا وصفه او نفسه هبا وصف الي هللا صفات ان

 منن املشنهور املعنروف ظاهرهنا علنى هني إمننا أوصنافه وسنائر واليدين والوجه

 وصنف شنيء كن   عييننة ابنن قنا  أتوين  وال تشنبيه وال فيها يتوهم كيف  غا

 اىل صننرفه جيننوز ال ظنناهره علننى هننو أي قننا  مث تفسنناه فقراءتننه نفسننه بننه هللا

 علمنناء قننا  احلجننة كتنناب  يف تعنناىل هللا رمحننه وقننا  التأوينن  مننن بنننو  ازاجملنن

 بياته وهو املعتزلة وقالت خلقه من ابئن عرشه على وج  عز هللا إن السنة
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 منن يكنون منا تعناىل قولنه تفسنا يف عبناس ابنن عنن وروي قنا  مكنان ك   يف

 كنن   يف وعلمننه عرشننه علننى هننو قننا  7 ةاجملادلنن رابعهننم هننو اال ثالثننة جنننو 

 أي 25 طننه اسننتو  العننر  علننى الننرمحن معننىن أن هننؤالء وزعننم قننا  مكننان

 إلغننناء وهنننيا ابألمكننننة لنننه ممنننا أكثنننر ابلعنننر  لنننه اختصنننا  ال وأننننه ملكنننه

 خلن  وبعند العنر  علنى اسنتو  السننة أهن  قا  وتشريفه العر  لتخصي 

 مسنتو هنو بن  املماسة اهمعن ولي  الن  به ورد ما على واالرض السموات
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 جيننوز ال أنننه هننؤالء وزعننم قننا  نفسننه عننن أخننرب كمننا  كيننف  بننال عرشننه علننى

 التحديننند يوجنننب ذلنننك فنننان فنننوق اىل واالصننناب  ابلنننر وس هللا اىل االشنننارة

 فننزعم القننرآن بنيلك ونطنن  االعلنى العلنني هننو هللا أن علنى املسننلمون وأمجن 

 علنو هلل أن ملسنلمني ا نندوع النيات علو ال الغلبة علو مبعىن ذلك أن هؤالء

 هلل أن فثبنت مندح صنفة العلنو صنفة ألن العلو وجوه سائر من والعلو الغلبة

 اىل االشنارة مننعهم ويف والغلبة القهر وعلو الصفات وعلو اليات علو تعاىل

 االمجننا  منننهم وقنن  املسننلمني الن امللنن  لسننائر خننالف الفننوق جهننة مننن هللا

 أبمجعهنم واتفناقهم والسنؤا  الندعاء يف وقالفن جهنة منن هللا اىل االشارة على

 لعلني صنرحا يل ابنن هامان اي قا  أنه فرعون عن أخرب وقد حجة ذلك على

 كننناذاب  ألظنننه وإين موسننى النننه اىل فننأطل  السننموات أسنننباب االسننباب أبلنن 
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 فننوق إهلننا يثبننت كننان  أنننه موسننى عننن فهننم قنند فرعننون فكننان 37 36 غننافر

 ذلنننك يف ابلكنننيب موسنننى وا نننم هاليننن يطلننن  أن بصنننرحه رام حنننى السنننماء

 بن  فرعنون منن فهمنا أعجنز فهنم ذاتنه بوجود فوقها هللا أن تعلم ال واجلهمية

 حنني اجلارينة ابمينان حكنم أننه وسلم عليه هللا صلى الني عن صح وقد اض 

 اجلهمي وحكم السماء يف هللا إن قالت
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 535 سنة تويف تعاىل هللا رمحه القاسم يبأ كالم  انتهى ذلك يقو  من يكفر

 ... الطرباين هو سليمان الكرب  السنة يف قاله ما اىل وانظر ... الناظم قا 

 نزين  الشنامي اللخمني أينوب بنن أمحند بنن القاسنم أبنو الكبا احلاف  صنف

 ابئنن عرشنه علنى هللا اسنتواء يف جناء منا ابب فينه قنا  السننة كتناب  أصبهان

  أينن هللا رسنو  اي قلنت العقيلني رزينن أيب حنديث البناب يف فساق خلقه من

 عرشننه علننى الننرب علننو يف عمننر عننن خليفننة بننن هللا عبنند وحننديث ربنننا كننان

 يف جماهننند وقنننو  فوقنننه هللا وأن ظهنننورهن علنننى العنننر  وأ االوعنننا  وحنننديث

 ... تعنناىل هللا رمحننه وثالمثائننة سننتني 360 سنننة هللا رمحننه تننويف احملمننود املقننام

 ... شان ذو بطلمنكيهم يدعى ... اهلد  شي  قاله ما اىل وانظر

 الطلمنكني االندلسي هللا عبد بن حممد بن أمحد عمر أبو االمام احلاف  قا 
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 املسنلمون أمجن  جملندان وهنو االصنو  معرفنة اىل الوصنو  كتناب  يف املالكي

 4 احلدينند كنننتم  أينمننا معكننم وهننو تعنناىل قولننه معننىن أن علننى السنننة أهنن  مننن

 مسنتو بياتنه السنموات فنوق تعناىل هللا وان علمنه اننه القنرآن منن ذلك وحنو

 اسنتو  العنر  علنى النرمحن قولنه يف السنة أه  وقا  شاء كيف  عرشه على

 قنا  فقند اجملناز علنى ال احلقيقنة علنى عرشنه علنى هللا من االستواء إن 5 طه

 ىعلن االمسناء هبنيه وجن  عنز هللا يسنمى أن جيوز ال واجلهمية املعتزلة من قوم

 احلقا هللا عن فنفوا املخلوق هبا ويسمى احلقيقة
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 البشنر كنالم  أننه وزعنم مسعنه فمنن مبخلنوق لي  ابحلقيقة هللا كالم  أنه وأيقنوا

 منن ذلنك يف منا وكن  كيفينة  وال احاطة بغا ح  اجلنة أله  والر ية كفر  فقد

 منا علنى ومعنناه قنا  كمنا  وفهن وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  عن الصحيح

 علننننى اال االسننننالم قنننندم يثبننننت وال آبرائنننننا متننننأولني ذلننننك يف ننننندخ  ال أراد

 فهمننه ابلتسننليم يقننن  ومل علمننه عنننه حظننر مننا رام فمننن واالستسننالم التسننليم

 النفننني يتنننوق مل ومنننن االمينننان وصنننحيح التوحيننند خنننال  عنننن مرامنننه حجبنننه

  يف بنني كمنا  ح  والكرسي عر وال قا  ان اىل التنزيه يصب ومل ز  والتشبيه

 ... انتهنى وفوقنه شنيء بكن  حمنيط دوننه ومنا العنر  عن مستغن وهو كتابه

 يف قننا  قنند ... الفرسننان قائنند البنناقالين ابننن هننو بكننر ابننو القاضنني وكننيلك
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 علنننى حقنننا بعضنننها يف ... بينننان جلننني فينننه منننا والشنننرح ... ورسنننائ  متهينننده

 وأبطن  العلنو بتقرينر وأتنى ... االكنوان على استوىل لكنه ... استو  العر 

  ملننن ابد ... كتبننه  يف وذا شننى أوجننه مننن ... القننرآن علننى زينندت النني الننالم

 ... عينان له كانت

 التمهيند كتابنه  يف االشنعري البناقالين الطينب بنن حممند بكر ابو القاضي قا 

 كن   يف إننه تقولنون فهن  قائن  قا  ن فا كتبه  أشهر من وهو الدين أصو  يف

 فقننا  كتابننه  يف أخننرب كمننا  عرشننه علننى مسننتو هننو بنن  هللا معنناذ قينن  مكننان

 خيسننف أن السننماء يف مننن أأمنننتم وقننا  5 طننه اسننتو  العننر  علننى الننرمحن

 وف االنسنان جنوف يف لكنان مكان ك   يف كان  ولو 16 امللك االرض بكم

 عننن هللا تعنناىل ذكرهننا عننن يرغننب النني القننيره واملواضنن  احلشننو  ويف فمننه
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 قا  مث كباا  علوا ذلك
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 إلننه انننه املننراد 84 الزخننرف إلننه االرض ويف ألننه السننماء يف الننيي وهننو تعناىل

 يف مطنننا  سنننيد فنننالن يقنننا  كمنننا  االرض أهننن  عنننند وألنننه السنننماء أهننن  عنننند

 وابلعنننراق ابحلجننناز املنننيكور ذات أن يعننننون ولننني  أهلهنننا عنننند أي املصنننرين

 موجودة

 ابحلفن  يعني 128 النحن  حمسننون هم واليين تقواا اليين م  هللا إن وقوله
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 وار  أمسنن  معكمننا إننني وقولننه تعنناىل معهننم ذاتننه أن يننرد ومل والتأيينند والنصننر

 التأوي  هيا على حممو  46 طه

 ومبننا هبننم عننامل إنننه 7 اجملادلننة رابعهننم هننو إال ثالثننة جنننو  مننن يكننون مننا وقولننه

 أن جينوز فنال القنرآن بنه دور  كما  يستعم  امنا وهيا وجنواهم سرهم من خفي

 الثنور من  وإنه ودمش  السالم ومدينة ابلقاوان هللا إن هيا على قياسا يقا 

 هللا إن قولنه علنى قياسنا حلنوان اىل املصنعدين وم  الفساق م  وإنه واحلمار

 أن جيننوز وال وصننفنا مننا علننى التأوينن  فوجننب 128 النحنن  اتقننوا الننيين منن 

 قنند ... الشنناعر قننا  كمننا  اسننتيال ه وهنن العننر  علننى اسننتوائه معننىن يكننون

 ... العراق على بشر استو 

 قاهرا قادرا يز  مل تعاىل وهللا والقهر القدرة هو االستيالء الن
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 مننا فبطنن  يكننن مل أن بعنند الوصننف هننيا اسننتفتاح يقتضنني اسننتو  مث وقولننه

 مجين  يف قولننا كنيلك  االشنعري احلسنن أيب عنن النيب كتناب  يف وقا  قالوه

 مننن صننح إذا هللا صننفات فنن  وسننلم عليننه هللا صننلى هللا سننو ر  عننن املننروي

 الغمنام منن ظلن  يف القيامة يوم أيي إنه ونقو  والعينني والوجه اليدين اثبات

 أن اىل عرشه على مستو وانه الدنيا السماء اىل ينز  وإنه

 

 

 [   472 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 بغنا جناءت كمنا  رمت الصفات هيه ان السنة وأه  االئمة دين بينا وقد قا 
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 مالنك وعنن الزهنري عنن روي كمنا  تصنوير وال جتنني  وال حتديد وال تكييف

 وض  وابتد  تعد  فقد هيا جتاوز فمن االستواء يف

 وذكائنننه تبحنننره يف مثلنننه وأينننن االمنننام هننيا نفننن  فهنننيا النننيهي احلننناف  قننا 

 وال السننلف مننا ينندرون ال بقننوم الوجننود امننتأل فلقنند والنحنن  ابمللنن  وبصننره

 اىل ينندعون عجننم غنننم بكننم صننم وردهننا الصننفات ونفنني السننلب اال عرفننوني

 أبننو القاضنني مننات الاجعننون الينه واان هلل فنناان النقنن  علننى يكونننون وال العقن 

 سننارت وقنند السننبعني عشننر يف وهننو وأربعمائننة ثننال  سنننة يف هللا رمحننه بكننر

  ملعطنن بننه يقضنني ... ومننا كننالب  ابننن قننو  اىل وانظننر ... الركبننان مبصنننفاته

 النننزور قنننو  قنننا  منننن ... وعقلنننه الصنننحيح النقننن  منننن أخنننرج ... النننرمحن

 ... االكوان مجلة من خارج أو ... خلقه يف بداخ  االله لي  ... والبهتان
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 قالننه منا اىل وانظنر ... االعنادة عنن يغني مبننا كنالب  ابنن كنالم  نقن  تقندم قند

 سننورة يف قالننه مننا اىل وانظننر ... معننان قننو  والتهننييب التفسننا يف الطننربي

 ... سبحان وم  طه م  االعراف

 ويف تفساه يف الطربي جرير بن حممد جعفر أبو االمام قاله ما اىل وانظر أي

 هللا هبة بن أمحد الفض  ابو أخربان العلو كتاب  يف اليهي قا  اآل ر  ييب

 أنبنأان االسندي القاسنم أبنو أنبنأ حممند بنن احلسنن االمناء زين أنبأ عساكر بن

 ابن الرمحن عبد أنبأ العالء أيب ابن اسمالق أبو
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 أيب علنى قنر  قا  جرير بن حممد مستملي الدينوري سعيد أبو أنبأ نصر أيب

 أن امنر ء وحسنب قنا  عقيدتنه يف أمسن  واان الطنربي جرينر بنن حممند جعفر

 خنناب فقنند ذلننك جتنناوز فمننن اسننتو  العننر  علننى الننيي هننو ربننه أن يعلننم

 نقن  االثبنات علنى السنلف أبقنوا  مشنحون جرينر ابنن تفسنا انتهى خسرو 

 اسنتو  أنن  بنن الربين  عنن 29 البقنرة السنماء اىل اسنتو  مث تعاىل قوله يف

  املواضن  يف 54 االعراف العر  على استو  مث تفسا يف ونق  ارتف  مبعىن

 منن االسالم فرق يف لي  قا  مث جماهد قو  رو  وقد وارتف  عال أي كلها

 وحننوهم اجلهمينة منن ينكنره منن وال العر  فوق هللا أن يقر من ال هيا ينكر

 الصنفات منن علمنه أدرك فيمنا القنو  الدين معامل يف التبصا كتاب  يف وقا 
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 ينداه بن  بقولنه يندين لنه وأن بصا مسي  انه وج  عز إخباره حنو وذلك خربا

 وان 27 النرمحن بنكر  وجه ويبقى بقوله وجها له وأن 64 املائدة مبسوطتان

 وأننه قدمنه فيهنا النرب يضن  حنى وسنلم علينه هللا صنلى النني بقنو  قندما له

 خلرب الدنيا مساء اىل يهبط وأنه إليه يضحك وهو هللا لقي بقوله يضحك

 

 

 [   474 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 مننن مننا رسننوله بقننو  أصننبعا لننه وأن بننيلك وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو 

 وصنفت الني املعناين هنيه فنان النرمحن أصناب  منن إصبعني بني وهو إال قلب
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 ابلفكننر علمننه حقيقننة يثبننت ال مننا ورسننوله نفسننه بننه هللا وصننف ممننا ونظائرهننا

 الكننالم هننيا أخننرج اليننه انتهائهننا بعنند اال أحنندا هبننا ابجلهنن  نكفننر ال والرويننة

 عنز قولنه يف وقنا  لنه التأوين  إبطنا  كتناب  يف يعلنى أبنو القاضني جرينر البن

 أسنننباب االسنننباب أبلننن  لعننني صنننرحا يل ابنننن هامنننان اي فرعنننون وقنننا  وجننن 

 يقننو  37 36 غننافر كنناذاب  الاظنننه   وإين موسننى الننه اىل فننأطل  السننموات

 اليننا ارسنله السنماء يف راب لنه أن ويندعي يقنو  فيمنا كاذاب  موسى الظن وإين

 قالننه مننا اىل وانظننر ... وثالمثائننة عشننر 310 سنننة هللا رمحننه جريننر ابننن تننويف

 عننننند االعننننراف سننننورة يف ... ايالحسننننان والشننننرح تفسنننناه ... يف لبغننننويا

 ... القرآن من االوىل ويف فيها ... االستوا

 عنند تفسناه يف البغنوي مسنعود بن احلسني حممد أبو السنة حميي االمام قا 
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 الكلي قا  54 االعراف العر  على استو  مث تعاىل قوله
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 ابالسننتيالء االسننتواء املعتزلننة وأولننت صننعد عبينندة ابننو وقننا  اسننتقر ومقاتنن 

 جينننب كيننف  بننال هلل صننفة العننر  علننى االسننتواء فيقولننون السنننة أهنن  وأمننا

 عبنناس ابننن قننا  29 البقننرة السننماء اىل اسننتو  مث قولننه يف وقننا  بننه االميننان

 أن اال ينظنرون هن  قولنه يف وقنا  السنماء اىل ارتفن  السنلف مفسري وأكثر

 االيننة هننيه يف االوىل 210 البقننرة واملالئكننة الغمننام مننن ظلنن  يف هللا تننيهمأي
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 هللا أن ويعتقنند هللا اىل علمهنا ويكنن  بظاهرهنا االنسننان ينؤمن أن شنناكلها ومنا

 يف وقننا  السننة وعلمناء السنلف مضنت ذلنك علنى احلند  مسنات عنن مننزه

 ثالثنة رارسن منن أي 7 اجملادلنة رابعهنم هنو اال ثالثنة جننو  منن يكنون ما قوله

 ابلعلم رابعهم هو إال

 مسننعود بننن احلسننني وهننو الشننافعية مننيهب أئمننة كبننار  مننن السنننة حمينني كننان

 يف التهنييب و السننة شنرح و التفسنا صناحب البغنوي حممند أبنو حممد ابن

 ذلنك وغنا واحلسان الصحاح يف املصابيح و الصحيحني بني اجلم  و الفقه

 وكنان فيهنا زماننه عالمنة وكنان علومال هيه يف وبر  حسني القاضي على تفقه

 عشننننرة سننننت 516 سنننننة شننننوا  يف تننننويف صنننناحلا عابنننندا زاهنننندا ورعننننا دينننننا

 ذاك وقننراءة ... سننة ذو قالننه منا اىل وانظننر ... عشنر سنننة وقين  ومخسنمائة
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 ... الداين االمام

 التيسنا صناحب النداين سنعيد بنن عثمنان عمنرو أبنو القراء امام احلاف  قا 

 يننز  ومل ... تكليمننا عبننده موسننى كلننم  ... الداينننة عقننود يف النني أرجوزتننه يف

 عظيم عشره فوق وهو ... قدمي وقوله كالمه  ... حكيما مدبرا
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 الصادق الني رسوله على ... املنز  كالمه  أبنه ... املفض  كتابه  يف والقو 

 ... خبال  وال مبخلوق لي  ...
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 دانيننة ب وأربعمائننة واربعننني أربنن  444 سنننة شننوا  يف هللا رمحننه الننداين تننويف

 أيب االصننبهاين سنننة وكننياك ... نعشننه أمننام السننلطان ومشننى االننندل  مننن

 ... حيان من املست  الرضى الشي 

 كتنناب  يف هللا رمحننه حيننان ابننن حممنند أبننو الطننرباين منن  أصننبهان حمنند  قننا 

 النرب وعلو قهماخل وعظم وكرسيه وتعاىل تبارك الرب عر  ذكر له العظمة

 حممند بن هللا عبد حممد أبو ذلك يف االحاديث من مجلة ساق مث عرشه فوق

 أبيب ويعنننرف السنننائرة املصننننفات صننناحب االنصننناري حينننان بنننن جعفنننر بنننن

 جنرا وهلنم ومثنانني أربن  سننة يف ومسن  ومنائتني وسنبعني أربن  سننة ولد الشي 

 بننن حممننود الزاهنند المننه جننده مننن ومسنن  الكبننار ولقنني والننناز  العننايل وكتننب

 اهلمنداين حفن  بن احلسن بن هللا عبد بن وحممد سعدان بن وابراهيم الفرج
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 عروبنننة وأيب املوصنننلي يعلننني وأيب عاصنننم أيب ابنننن بكنننر وأيب أصنننبهان رئننني 

 صننندوقا هلل قانتنننا خننناا صننناحلا حفظنننه وغنننزارة علمنننه سنننعة مننن  وكنننان احلنننراين

 مردوينه ابنن بكنر بنووأ الشناازي النرمحن عبند بنن أمحند بكنر أبنو عننه حند 

 عبند بنن طناهر وأبنو القاشاين حممد بن والفض  نعيم وأبو املاليي سعيد وأبو

 التفسنننا صننننف منننأمون ثقنننة مردوينننه ابنننن قنننا  كثنننا  وخلننن  الكاتنننب الننرحيم

 حافظنا كنان  اخلطينب بكنر أبو وقا  ذلك وغا االحكام يف الكثاة والكتب

 وهننو اال الطننرباين علننى دخلننت مننا قننا  العلمنناء بعننض عننن وروي متقنننا ثبتننا

 نعيم ابو قا  يصلي وهو اال الشي  ايب على دخلت وما يضحك أو ميزح
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 الشنننيو  عنننن يفيننند وكنننان التفسنننا و االحكنننام صننننف االعنننالم أحننند كنننان

 وكتننناب السنننة كتنناب  ولننه النننيهي قننا  ثقننة وكننان سننننة سننتني هلننم ويصنننف

 تنويف االسنناد رفين  احلنديث يف إمامنا وكنان االكبن السننة و االعما  فضائ 

 ابنن قالنه منا وانظنر ... املائنة عشنر يف وهو وثالمثائة وستني تس  369 سنة

 ... الثاين الشافعي اخلضم البحر ذاك سريج

 بنن أمحند العبناس أبنو وهنو جيم مث ايء وبعدها الراء وفتح السني بضم سريج

 سننألت الزجنناين علني بنن سنعد القاسنم أبنو قنا  العنراق فقينه سنريج بنن عمنر
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 يف اخللننننف وصنننناحلى السننننلف مننننيهب مننننن لنننندي صننننح مننننا بيننننان هللا أينننندك

 بننن أمحنند الفقيننه جبننواب وأجبننت تعنناىل هللا فاسننتخرت فاسننتخرج الصننفات

 بنن الواحند عبند سنعيد ابنو ذكره هيا عن سئ  وقد هللا رمحه سريج بن عمر

 عننن هللا رمحننه سننريج ابننن سننئ  يقننو  شننوخينا بعننض مسعننت قننا  الفقيننه حممنند

 حتده أن االوهام وعلى هللا متث  أن العقو  على حرام فقا  تعاىل هللا صفات

 رسنوله لسنان علنى او كتابه  يف نفسه به وصف مبا اال تصفه أ االلباب وعلى

 اآلي مجيننن  أن هنننيا زمانننننا اىل والسننننة الدايننننة أهننن  مجيننن  عنننند صنننح وقننند

 املسنلمني علنى جينب وسنلم هعلين هللا صنلى هللا رسو  عن الصادقة واالخبار

 كفنر  واجلواب بدعة معانيها عن السؤا  وأن ورد كما  منه واحد بك  االميان

 البقننرة الغمننام مننن ظلنن  يف هللا أيتننيهم أن اال ينظننرون هنن  قولننه مثنن  وزندقننة
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 صفا صفا وامللك ربك وجاء 5 طه استو  العر  على الرمحن وقوله 210

 والسنم  واليندين والننف  لفوقينة كنا  آنالقر  به نظ  مما ونظائرها 22 الفجر

 قننننا  أن اىل والنننننزو  والتعجننننب والضننننحك اليننننه الكلننننم وصننننعود والبصننننر

 ويف فيه اعتقادان
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 وال املخنالفني بتأوين  نتأوهلنا وال نردها وال نقبلها ان القرآن يف املتشابه اآلي

 ونسنلم العربينة غنا بلغنة اتهصنف عنن ننرتجم وال املشنبهني تشنبيه على حنملها
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 تنزيلها الظاهر واآلية الظاهر اخلرب

 علننى يفضنن  كننان  انننه حبيننث املننيهب معرفننة يف املنتهننى اليننه سننريج ابننن كننان

 صنناحب اسننحاق أبننو االمننام قننا  املنزين علننى حننى الشننافعي أصننحاب مجين 

 العبنننناس أيب كتننننب  فهرسننننت إن يقننننو  الشنننناجي احلسننننن أاب مسعننننت التنبيننننه

 حننن يقنو  االسفراييي حامد أبو العالمة وكان مصنف أربعمائة على تشتم 

 سننت 306 سنننة تننويف النندقاق دون الفقننه ظننواهر يف العبنناس أيب منن  جنننري

 اخلنا أاب أعني ... اهلند  علنم قاله ما اىل وانظر ... تعاىل هللا رمحه وثالمثائة

 االمينان نمن مكانتنه يبندي ... بياننه وهنو الفقه يف وكتابه ... النعمان الرضى

... 

 مننيهب علننى السنننة يف لطيننف كتنناب  لننه االسننالمية اجليننو  يف الننناظم قننا 
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 وتكلننم حقيقننة واالسننتواء والعننو  الفوقينة مسننألة يف فيننه صننرح احلننديث أهن 

 عليننه جربينن  وأن حقيقننة ابآلذان املسننمو  العننريب القننرآن هبننيا وجنن  عننز هللا

 اخلربيننة الصننفات تابثبننا فيننه وصننرح حقيقننة سننبحانه هللا مننن مسعننه السننالم

 السننن اىل وانظنر ... والنفناة اجلهمينة مبخالفنة وصنرح ونصنره ليلك واحتج

 مفننرد منهننا املننائتني علننى زادت ... والقننرآن ابآل ر العلمنناء صنننف قنند النني

 احلسبان يف اخلمسني من أوىف ...

 

 

 [   479 صفحة - 1 جزء]  
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 ضنمن يف والالئني ... واناالخ اىل رسائله فينا ... موجودة عدة المحد منها

 ينك فمنن جندا فكثاة ... حسبان اىل حتتج فلم شهرت ... الي التصانيف

 ال االسنالم حنافظو هنم أصنحاهبا ... احلينوان هند  فيهنا جيد فيها ... راغبا

 ... سننائر عبنند لكنن  النجننوم وهننم ... الكفننران حننافظو جهننم أصننحاب ...

 اىل تننندعو أئمنننة الطريننن  قطنننا  وهللا وسننواهم ... احلينننوان وجننننة االلنننه يبغنني

 ... بضمان واحد حنبلي من ... آنفا عنهم حكيت اليين يف ما ... الناان

 ... سيان وأصوهلم فأصوله ... أمحد شيعة وهللا كلهم  ب 

 ابنن هللا وعبد واخلال  واالثرم داود أيب ابن هللا عبد فان نظر كالمه  يف أقو 

 واالصنننحاب احلنابلنننة منننن نمعننندودو  كلهنننم  الكرمننناين وحنننرب أمحننند االمنننام

 وهنؤالء املنيكورين كنالم  حكى قد هللا رحة وهو احلنابلة طبقات يف ييكروهنم
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 يف يعندون فهم الصرف التقليد سبي  على أمحد لالمام متبعني يكونوا مل وان

 أعلم وهللا احلنابلة

 ... االخوان اىل رسائله فينا ... موجودة عدة المحد منها ... قوله

 االمننام مناقننب يف مننيكورة وهنني وغاهننا مسننرهد بننن مسنندد اىل رسننالته منهننا

 ماله العماية وأخو ... صرحوا قد هلم كتب  يف وبياك ... اجلوزي البن أمحد

 عينان
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 ذاك منن حاشنوهم ... ابالرسنان تقناد احلمنا مثن  ... جهلينة لفظينة أتظنهم

 لعلنوه تقرينرهم اىل فنانظر ... ذهناناال وصنحة العقنو  أهن  ... هم وهللا ب 

 ومؤينند ... مؤينند ابلنصننو  عقنن  عقننالن ... والربهننان واملعقننو  ابلنقنن  ...

 مفنننارق تشنننيب حنننى ... يتالقينننا ولنننن اسنننتواي منننا وهللا ... الينننوانن ابملنظننن 

 زمننان كنن   العلمنناء سننادة مننن ... أضننعافهم بنن  أوالء أفتقننيفون ... الغننرابن

 هللا قومننا اي ... والبهتان والتضلي  والتبدي  جسيموالت والتشبيه ابجله  ...

 من مبصر  اعتربوا قومنا اي ... الشيطان بنخوة تفسدوه ال ... إسالمكم يف

 ... وحمنناهلم كننيهبم  عنننهم يغننن مل ... االزمننان هننيه يف قننبلكم مننن ... خننال

 واحلكنام النناس عنند والتلبني  التندلي  وال كنال  ... والبهتنان ابلزور وقتاهلم

 يف للقنننوم يكنننن مل منننا ... غطنننائهم انكشننناف عنننند هلنننم وبننندا ... والسنننلطان

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1089 

1089 

 النبظالن علنى أهننم امينان ... ا  حقنائ  انكشناف عنن هلم وبدا ... حسبان

 يشنتكي منا ... ببينان وانطقوا بعلم فأتوا ... شكاية غا وهللا عندهم ما ...

 مننناذا عنننواامس مث ... القنننرآن اىل لنعنننيركم فاشنننكوا ... عننناجز هنننو النننيي اال

 الفرقان يف فاحل  وعليكم ... لكم يقضي اليي
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 حننرف منن ... تلبيسننان للحن  لكننم فغندا ... وقولنننا النصنو  معننىن لبسنتم

 وهللا قننوم اي ... االنسننان علننى بتحريننف أيي ... ال فكيننف الصننريح الننن 
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 منا قنا  قند ونبيهم همذنب ما ... الشان ظن االسالم أبئمة ... أسام العظيم

 إذ ... لننديكم للنصننو  اال الننينب مننا ... الفرقننان منننز  كننياك  قننالوا ...

 منن ... بنه نطقنت منا قنا  قند منن ذننب ما ... صنفان شبهت ب  جسمت

 الروافض كلب  ... لصحبه اخلبيث قا  كما  هيا ... عدوان وال حتريف غا

 مننن ختشننون ال قننربال عننند الننرفض حننديث يف أفاضننوا ملننا ... احليننوان أخبننث

 تراين اليي القرب صاحب من ... ومصابكم بالئكم أص  قوم اي ... إنسان

 ... شننكران ذي ثننناء عليننه يثنني ... غنندا بنن  قحافننة أيب ابننن قنندم كننم  ...

 مينن  ويظن  ... روغنان بنال بكنر ابنو عني ... ينؤمكم الوفناة مرض يف ويقو 

 اخللين  كننت  لنو ويقنو  ... الغضنبان صنورة يف ير  حى ... غاه إمامة من

 وصناحي والرفين  اال  لكنه ... الداين اخللي  هو كان  الناس يف ... لواحد
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 حتنننزن ... ال الغنننار ينننوم للصننندي  ويقنننو  ... االحسنننان مننننة عليننننا ولنننه ...

 عثمان فى إال حازها ما ... فضيلة وتلك  لثنا هللا ... إثنان ال ثالثة فنحن
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 فتفرقنت ... الشنان كبنا  اال يدهكم مل ... ذا بعد النواصب ذنب ما قوم اي

 اجلهمنني وكننيلك ... الشننفتان أسنننانه أطبقننت قنند ... كلهننم  الننروافض تلننك

 علنننى نسنننجا قننند ثنننوابن ... بلبنننان كفنننرهم  رضنننيعا فهمنننا ... رضنننيعهم ذاك

 ... ىعلن فهمنا منهمنا شنر وهللا ... ثوابن فما تلب  ال عراين ... اي املنوا 
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 ... علمان والشقا الضاللة أه 

 هنيا ان واملعنىن القو  هيا قا  اليي الرافضي هيا تعيني على أقف مل أقو 

 هللا صننلى املكننرم القننرب عننند حننديثهم يف أفاضننوا ملننا الصننحابه قننا  الرافضنني

 كنم  ألننه القنرب هنيا صناحب منن ومصنابكم بالئكنم أصن  قنوم اي وسلم عليه

 ويقنو  علينه ويثني عننه هللا رضني الصندي  بكنر ابا يعنىن قحافنة ايب ابن قدم

  لنو ويقنو  عننه هللا رضي عمر إمامه من ومين  بكر ابو يؤمكم موته مرض يف

 للصندي  ويقنو  خليال بكر أاب الختيت خليال االرض أه  من متخيا كنت

 ااب يعني عثمان فى اال حازها ما فضيلة وتلك معنا هللا إن حتزن ال الغار يوم

 الصنحابه الرافضني ذلنك فيقنو  عثمنان بنن هللا عبند فانه عنه هللا رضي بكر

 النيي هنو وسنلم عليه هللا صلى الرسو  فان أي هيا بعد النواصب ذنب ما
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 النواصب على لوم فال بكر أاب قدم

 املتندينون النصنب وأه  والناصبة النواصب القاموس يف قا  النواصب قوله

 عادوه أي هل نصبوا الهنم عنه هللا رضي علي ببغضه
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 ... بلبان كفرهم  رضيعا فهما ... رضيعهم ذاك اجلهمي وكيلك ... قوله

  ورضننعا ويكسننران ورضنناعة ورضنناعا وحيننرك رضننعا وضننرب كسننم   أمننه رضن 

 هنو االعلنم قنا  النالم بكسنر واللبنان القناموس يف قاله ثديها امت  ككتف
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 ابنننن قنننا  املوضننن  هنننيا يف لنننن مجننن  يكنننون وقننند لغننناهم واللنننن لالدمينننني

 يشنرب النيي اللن امنا أمه بلن يقا  وال امه بلبان أخوه هو يقا  السكيت

 الدالنة ابلنصنو  قنالوا اذ للمجسنمة ذننب ال اجلهمني زعنم فعلى أي انتهى

 واالرادة والقندرة واليندين كالوجنه  والصنفات واجملنيء والننزو  االسنتواء على

 تقدم مما هاوغا  واحلب والسخط والرضى

 قحافنة وبننو جنراف كغنراب  قحناف وسني  القناموس يف قنا  قحافة أبو قوله

 هللا رضني الصندي  والند صحايب عامر بن عثمان قحافة وأبو خثعم من بطن

 عنهما

 عنن ... القنرآن حمكنم يف سنبحانه ... أخبناره عشنرها وسناب  هيا ... فص 

 تكييبنه ... طغينانوال التكنييب ذي فرعنون ... وحربنه الكلنيم موسى عبده
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 نباين السما يف ريب هللا ... بقوله الكليم موسى
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 فنناذا الكفننران ذي فرعننون مننن الفننوق د ... اعتقننا إن قننوهلم املصننائب ومننن

 ذا مننن اذا فننامس  ... البهتننان أعظننم مننن وذا أنننتم ... لننه فأشننيا  ذا اعننتقم

 يف جنناء مننا اىل وانظننر ... الننرمحن دجاحنن ملعطنن  ا عننون ... بفننر أوىل الننيي

 الضننناللة جعننن  قننند وهللا ... ببينننان امنننامهم مقنننا  حتكننني ... الننني القصننن 

 فرعننون ... نفيننه يف معطنن  كنن   فامننام ... الننناان اىل تنندعو أبئمننة ... قنندوة
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 ورام موسننى ... مكننياب السننماء اىل الصننعود طلنب ... هامننان منن  منننرود من 

 النرب السنماء فنوق ... زعمنه يف كناذب  سنىمو  قا  ب  ... ابلبنيان الصرح

 االنسنان حبيلنة الينه أرقى ... لعلي الرفي  الصرح يل فابنوا ... السلطان ذو

  وكنياك ... سنلطان ذو العنر  فنوق هللا ... قولنه يف كناذاب  موسى وأظن ...

 والفوقينة التكلنيم أنكنر هنو ... عينان دون ابلتكلنيم انداه ... اهله أبن كيبه

 ... اذا بفرعنون أوىل النيي فمنن ... صنفوان ذي اجلهنم كقو   5 ... العليا

 ... التبيان ذا بعد ومنكم منا

 سنبحانه أننه وهنو خلقنه علنى هللا علنو أدلة من عشر الساب  الدلي  هو هيا

 موسنى كنيب  اللعنني فرعون أن فرعون وعدوه الكليم موسى عبده عن أخرب

 اي وقننا  السننماء اىل صننعودال ورام الصننرح بننىن وأنننه السننماء يف ريب قولننه يف
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 أسباب االسباب أبل  لعلي صرحا يل ابن هامان
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 هللا إن قولننه يف 37 36 غننافر كنناذاب  الظننه موسننى الننه اىل فننأطل  السنموات

 ت اآلاي بعنض ذكنر ملنا االابننة يف االشنعري احلسنن ابنو قنا  وقند السماء يف

 اي فرعنون عنن حكاينة تعناىل وقنا  قنا  عرشه على تعاىل هللا علو على الدالة

 الننه اىل فنأطل  السننموات أسنباب االسننباب أبلن  لعلنني صنرحا يل ابننن هامنان

 فننوق هللا إن قولننه يف موسننى كننيب  37 36 غننافر كنناذاب  الظنننه وإين موسننى
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 كالمه  انتهى السموات

 أي اخل الكفنران ذي فرعنون منن الفنوق اعتقناد إن قوهلم املصائب ومن قوله

 اعتقندمتوه فناذا فرعنون منيهب هو العلو اعتقاد إن النفاة قو  صائبامل من

  الظنننه وإين قولننه تفسننا يف بعضننهم قننا  كمننا  ميهبننه وعلننى لننه أشننيا  فننأنتم

 ذلنك له موسى قا  وما السماء يف راب له أن من يقو  فيما 37 غافر كاذاب

 رب موسننننى قننننا  23 الشننننعراء العنننناملني رب ومننننا لننننه قننننا  ملننننا ولكنننننه قننننط

 االرض يف ينر مل ملنا أنه الباط  ابعتقاده ظن 24 الشعراء واالرض مواتالس

 انتهى موسى إله لر ية السماء اىل الصعود فرام السماء يف أنه

 طلنننب فانننه العلنننو جحنند ميهبنننه وأن بفرعننون أولنننويتهم وجننه النننناظم بننني مث

 كناذاب  موسنى أظنن وقنا  الصنرح بناء ورام ملوسى مكياب السماء اىل الصعود
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 يف السنالم علينه موسنى فرعنون كنيب  وكنيلك السنماء فنوق هللا إن عمهز  يف

 كقننو   وفوقيننة التكلننيم انكننار ميهبننه فكننان وكلمننه انداه تعنناىل هللا إن قولننه

 كن   يف بنه اوىل املعطلة وان بفرعون أوىل هو من اآلن تبني فقد وأتباعه جهم

 اعلم وهللا حالة
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 ... ألفنان بن  علينه تند  ألنف ... لقولنا العظيم وهللا قوم اي ... الناظم قا 

 كننن   ... االميننان حنننالوة وذوق أوىل ... ا  الفطننرة صنننريح منن  ونقنننال عقننال
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 كله  ذا انركو أان أترون ... االكوان مباين السماء فوق ... سبحانه أبنه يد 

 رجعنوات أن اىل شنيء علنى أننتم منا قنوم اي ... واهلنياين التعطين  جلعاج  ...

 منننن  تسننننليم حتكننننيم ... ودقننننه اجللينننن  يف وحتكمننننوه ... ابالذعننننان للننننوحي

 االميننان حقيقنة يبنني قسننما 5 ... بنفسنه العظنيم هللا أقسننم قند ... الرضنوان

 ... الربهننان الواضننح الرسننو  غننا ... حمكمننا يكننون مننن يننؤمن لنني  أن ...

 ياهنن ... امينان ذو فننياك حسنب الننوحيني حكنم قند مننن غنا يننؤمن لني  بن 

 ولننني  هنننيا ... بطنننان وضننني  حننرج ذا كنننان  إن ... مؤمننننا احملكنننم ذاك ومننا

 نشندتكم العظنيم ابهلل قنوم اي ... الوحينان بنه يقضي لليي يسلم حى مبؤمن

 فسننلوا ... بننيا أنفسننكم قننط حنندثتكم هنن  ... والقننرآن االميننان وحبرمننة ...

 عنننو املب ورسنننوله ... وجننننده العننناملني رب لكنننن ... االمينننان عنننن نفوسنننكم
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 زمنان بكن  ابندا شنأنه ذا ... 5 منن أعنداء أبنكنم يشنهدون هنم ... ابلقرآن

 الرضنننى حنبننن  ابنننن أعننني 5 ... خصنننمكم أمحننند كنننان  شنننيء والي 5 ...

 الشيباين
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 والي ... القنرآن وعسكر احلديث أه  ... خصومكم بعد كان  شيء والي

 أاب أعننني ... احلنننراين العنننامل الوجنننود شننني  ... خصنننمكم أيضنننا كنننان  شنننيء

 شننيئا ذنبننه يننك مل وهللا ... الشننيطان سنننة قننام  املختننار سنننة انصننر العبنناس
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 ... كنننيا  شنننرك عننن التوحيننند جنننرد إذ ... االميننان حلقيقنننة جترينننده ... سننو 

 مل فلننياك ... لننه قصنند عننن املقصننود فتجننرد ... هبتننان عننن للننوحي جتريننده

 ومقتضننى احلننديث غننا ... ملقالننة ادعن أحنند منننهم مننا ... انسننان اىل ينضنف

 ... فنالن لنرأي أننتم ودعنوم ... اهلد  غا اىل يدعوا مل فالقوم ... الفرقان

 لننا قنالوا ... اخلنيالن منن بكنم منا قنوم اي ... فحسنبكم الدعوتني بني شتان

 الشنيو  مقنادير ذهبنت ... منآلن هنو  ذي مقالنة هنيا ... اىل دعنوانهم ملا

 أصنغت ... ومنا هندرا أقنواهلم وتنركتم ... العيننان  معنرب  بن  العلمناء وحرمة

 قندر قالوه اليي نعد ... ومل حرمتهم حنن حفظنا لكن ... أذانن منكم اليها

 ونسننبتم ... والبهتننان ابلننزور وأتيننتم ... كننيبتم  العظننيم وهللا قننوم اي ... بنننان

 أن أوصنوكم منا وهللا ... وأمنان بنراءة أهن  مننه هنم ... النيي لالمنر العلماء
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 بلسان لقوهلم الرسو  قو  ... ترتكوا
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 له

 قنند إذ ... كتمننان  بننال أوصننوكم ابلعكن  ... بننال هننيا كتننبهم  يف وال كنال  ...

 مننننهم ومننا كننال  ... ابلربهنننان مبعصننومني ليسننوا ... أهننننم منننهم العلننم أحننا 

 ال أبن وكمأوصننن فلنننياك ... ابلقنننرآن املبعنننو  قالننه قننند ... منننا بكننن  أحننا 

 ... تنوا فنان ابلنصنو  زنوهنا لكنن ... املينزان يف كالن   أقواهلم ... جتعلوا
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 النن  علنى أبندا ... أقواهلم قدمتم لكنكم ... االوزان صحيحة فتلك فقها

 ... الننننرمحن لوصنننية وال نفنننيم العلمننناء لوصنننية ال وهللا ... الشنننان العظنننيم

 فتعلمنوا لكنم قلننا ... عندوان ومن  ظلم م  النصني تركتم مث اجلهلني وركبتم

 فاسنتحوا أننتم والعلمناء أينن من ... االزمان فاضلو االئمة حنن ... أما قلتم

 أشنبهتم ... اننتم اال العلمناء يشنبه مل ... التحتاين الثر  من النجوم أين ...

 مبنننننروءة وال عقننننن  ... وال دينننننن وال علنننننم ال وهللا ... االذقنننننان يف العلمننننناء

 ... والعدوان ابلبغي ب  للح  ... دعوكم حني العلماء عاملتم ... االنسان

 فزعنا رآ واذا ... النيابن املسناقط يف طعمنا ... رأ  اذا النيابب اال أننتم إن

 كا  الربهان اىل دعوانكم واذا ... ابلعقبان يساق البغا  مث  ... قلبه تطاير

 برهان بال جهال جوابكم ن ...
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 فكيننف قلنننا ... االزمننان سننالف يف آابءهنم ... كننيا  ألفننوا االىل قلنندةامل حننن

 مقلنندا أن العلمناء أمجن  اذ ... امينان وال بتكفنا علنم ... لكنم ومنا تكفنرون

 ذاك منا ... بدليلنه اهلند  معرفنة والعلنم ... أخنوان مها كاالعمى  للناس ...

 للربهننان تنقننادون العلمنناء منن  أنننتم ال وهللا بكننم حننران ... مسننتواين والتقلينند

 لكنهننا ... الثنناان مننن حنسننبكم تنندعوه ... تننر  فمننن متعلمننون وال كنال  ...

 وانلنت خناا هبنم انلنت ... دوران ويف حر  يف لالرض ... منكم أنف  وهللا
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 ... للننور  وأنفنن  خننا الننيي فمننن ... عنندوان ومننن بغنني مننن املعهننود منننكم

 ... ابلربهان الثاان أم أنتم

 اي فقنا  إمجناال العلنو ثبنوت علنى الدالة االدلة ذكر يف هللا رمحه الناظم شر 

 علنننى تعننناىل علنننوه علنننى الدالنننة الننندالئ  أن أي اخل لقولننننا العظنننيم وهللا قنننوم

 دلينن  ألفننا بنن  دلينن  ألننف والفطننرة واملنقننو  املعقننو  مننن هلننم ومباينتننه خلقننه

 الرسنننو  حتكننيم وجننوب بينننان يف شننر  مث تتبعننه ملنننن هللا حبمنند ظنناهر وذلننك

 قنا  كمنا  حبكمنه والرضنى لنه والتسنليم واجلن  الندق يف وسلم عليه هللا صلى

 يف جينندوا ال مث بينننهم شننجر فننيم حيكمننوك حننى يؤمنننون ال وربننك فننال تعنناىل

 هللا رمحنه النناظم قا  65 النساء تسليما ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم

 على  وج عز نفسه وهو به مقسم أبج  سبحانه أقسم اآلية هيه تفسا يف
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 رسو حيكموا حى أهله من يكونون وال االميان هلم يثبت ال أنه
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 زه

 االسنناد وعرفنوا احلنديث مسعنوا لقنوم أعجنب فقنا  سفيان رأي اىل وييهبون

 النننيين فليحنننير هللا قنننا  وغننناه سنننفيان رأي اىل وينننيهبون يدعوننننه وصنننحته

 أتندري 63 الننور النيم عنياب يصنيبهم أو فتنة تصيبهم أن أمره عن خيالفون

 217 البقننرة القتنن  مننن أكننرب والفتنننة تعنناىل هللا قننا  الكفننر الفتنننة الفتنننة مننا
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 اىل أهنوا هم وتغلنبهم وسنلم علينه هللا صنلى هللا رسنو  عن احلديث فيدعون

 االسالم شي  ذلك ذكر الرأي

 لثنننوريوا مالكنننا تقلننندوا وال تقلننندوين ال عننننه هللا رضننني أمحننند االمنننام وقنننا 

 تعلمنا كما  تعلموا ولكن واالوزاعي

 بن عمر ابو احلاف  االمجا  هيا نق  قد اخل مقلدا أن العلماء أمج  اذ قوله

 الرب عبد

 ا شنرارها وضمهوكسنرها الباء بفتح الطا بغا  الفراء قا  البغا  مث  قوله

 نعامنة مثن  واالنثنى للنيكر اسنم وهني بغاثنة مج  هو قي  مث منها يصيد وماال

 الصننحاح خمتننار يف قالننه وغننزالن كغننزا !   بفتننان ومجعننه فننرد هننو وقينن  ونعننام

 معروف طائر العني بضم عقاب مج  والعقبان
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 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 ... النقصنان موجنب عنن سنبحانه ... تنزيهنه عشنرها و منن هنيا ... فص 

 السلطان ذو هللا ج  والتشبيه التمثي  وموجب العيوب وعن
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 يكنون أن او ...  ن شنريك لنه يكنون أن عنن ... سنبحانه نفسنه نزه ولياك

 خلقننه يننوايل أن أو ... هبتننان ذي إفننك عننن سننبحانه ... الننور  يف ظهننا لننه

 ... شناف  أصال لديه يكون أن أو ... وهوان ذلة أو حاجة من ... سبحانه
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 ولدمها عن وكياك ... والد عن نفسه نزه وكياك ... املنان الواحد إبذن اال

 منندان يكنون كنفء  عننن وكنياك ... زوجنه عنن نفسننه ننزه وكنياك ... نسنبان

 فنانظر ... االنسنان خبناطر يندور ال كني  ... يق  مل عما التنزيه أتى ولقد ...

 التنزيننه وكننيلك ... انسنان مننن قنط اليننه ينسننب ... ومل طعنم عننن التنزينه اىل

 عننن التنزيننه وكننيإلك ... غشننيان وعننن سنننة وعننن نننوم ... وعننن مننوت عننن

 اىل ويف ظلنم عنن التنزينه وكنيلك ... نسيان اىل ينسب مل والرب ... نسيانه

 ... وعننن تعننب عننن التنزيننه وكننيلك ... بطننالن وعننن عبننث عننن أفعننا  ...

 ... الرمحن قدرة ينايف عجز

 انننه وهننو خلقننه علننى تعنناىل هللا علننو أدلننة مننن عشننر الثننامن النندلي  هننو هننيا

 وننزه والتشنبيه التمثين  يوجنب وعمنا النقصنان موجب عن نفسه زهن سبحانه
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 يشننف  أن أو الننور  يف ظهننا لننه يكننون أن وعننن الشننركة عننن نفسننه سننبحانه

 نفسننه نننزه وكننيا ذلننة أو حاجننة مننن خلقننه يننوايل ان او ابذنننه اال أحنند عنننده

 ن وكيا والكفء والزوجة والولد الوالد عن سبحانه
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 فينه أحند يقلهنا مل اشنياء عن سبحانه نفسه نزه أي يق  مل عما سبحانه نفسه

 والتعننب والظلننم والنسننيان والغشننيان والسنننة والنننوم واملننوت كننالطعم  تعنناىل

 مل ومننا قين  ممنا الننق  يوجنب عمنا نفسنه ننزه قند سنبحانه كنان  فناذا والعجنز
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 طبقننت قنند مهلنن ومباينتننه خلقننه علننى تعنناىل هللا بعلننو القننو  أن ومعلننوم يقنن 

 مل وكنيا القنرآن يف عنهنا سنبحانه نفسنه يننزه مل شي فالي وغرهبا البالد شرق

 القنرآن يف سنبحانه يبندي دائمنا بن  السننة يف عنهنا سنبحانه ربنه الرسو  ينزه

 املقالنة وتلنك سنيما ال وسنلم علينه هللا صنلى رسوله وكيا االدلة أبنوا  إثبا ا

 النصننار  وهننم الصننليب عبنناد ملثلثننةا كقننو   أو االو ن كعبننادة  املعطلننة عننند

 عما نفسه نزه كما  عنها نفسه وينزه عنها خلقه تعاىل هللا حيير مل شيء فألي

 والتمثي  التشبيه او النق  يوجب

 ذو فنحنا  ... قاله قوال الرمحن حكى ولقد ... تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 اجلننند ذو غنننيال أصنننحاب وحننننن الفقنننا هنننو اإللنننه إن ... والكفنننران البهتننان

 ذي سنننننبحان أموالننننننا ... مستقرضنننننا ربننننننا أضنننننحى ولنننننياك ... واالمكنننننان
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 ... االحسان

 قننا  سنناته يف اسنحاق ابننن حكنى مننا علننى فهني املننيكورة فنحنا  قصننة أمنا

 قنند كننانوا  كثنناا  انسننا منننهم فوجنند يهننود علننى املنندراس بيننت بكننر ابننو دخنن 

 ومعنه وأحبنارهم علمنائهم منن وكنان فنحا  له يقا  منهم رج  اىل اجتمعوا

 فنحنا  اي ويلنك لفنحنا  بكنر أبنو فقنا  أشني  لنه يقنا  أحبنارهم من حرب

 هللا عننند مننن ابحلنن  جنناءكم قنند هللا رسننو  حممنندا ان لننتعلم إنننك فننوهللا أسننلم

 فنح فقا  واالجني  التوراة يف عندكم مكتواب جتدونه
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 من ابن العزيز ان ... قومه من قائ  الةمق وحكى تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 ... وزمان موض  يف منصورة ... مقالة قط القوالن وما هيا ... الرمحن

 تعناىل قنا  كمنا  هللا ابنن عزينر إن اليهنود قنو  حكنى قند سنبحانه هللا أن يعي

 ومننا هللا لعنننه فنحننا  مقالننة وحكننى 30 التوبننة هللا ابننن عزيننر اليهننود وقالنت

 علنى تعناىل هللا علنو إثبات وهي امليكورة املقالة كانت  فلو منصورين القوالن

  املعطلنة عنند املقالة وتلك سيما ال عنها وهنى سبحانه هللا حلكاه ابطال خلقه

 املثبتة ينبزون املعطلة تز  ومل الصليب عباد املثلثة كمقالة  او االو ن كعبادة

 حكنى وقند ح الفنا والكنيب والبهنت ابلعظنائم ويرموهنم القبيحة اباللقاب

 شني  ترمجنة يف احلنابلنة طبقنات يف رجنب بنن النرمحن عبند الفنرج ابو احلاف 
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 طننناهر ابنننن قنننا  قنننا  االنصننناري حممننند بنننن هللا عبننند امساعيننن  ايب االسنننالم

 هنراة ارسنالن ألنب السنلطان قدم ملا يقولون هراة ب أصحابنا بعض ومسعت

 ايب لشننني ا علنننى ودخلنننوا ور سنننا ه البلننند مشننناي  اجتمننن  قدماتنننه بعنننض يف

 خنرج أن عنزم وحننن السلطان ورد قد وقالوا عليه وسلموا األنصار  امساعيا

 هنننا اىل خنننرج مث االمننام الشنني  علننى ابلسننالم نبنندأ أن فأحببنننا عليننه ونسننلم

 احملنراب يف وجعلنوه صنفر من صغاا صنما معهم محلوا أن على تواطؤوا وقد

 خلوتننه اىل  املوضنن ذلننك مننن الشنني  وخننرج وخرجننوا الشنني  سننجادة حتننت

 ينرتك وإننه جمسنم إننه وقنالوا االنصناري منن واسنتغاثوا السنلطان على ودخلوا

 اآلن السنلطان يبعث وإن صورته على وج  عز هللا إن يقو  صنما حمرابه يف

 غالمننا وبعننث السننلطان علننى ذلننك فعظننم املسننجد قبلننة يف الصنننم جينند اليننه
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 مجاعة ومعه
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 ورجنن  السننجادة حتننت مننن الصنننم وأخننيوا احملننراب وقصنندوا دارالنن ودخلننوا

 فأحضنروا بغلمنان السنلطان فبعث السلطان يدي بني فوضعه ابلصنم الغالم

 يندي بنني الصننم ذلنك ورأ  جلوسا البلد شيو  رأ  دخلوا فلما االنصاري

 قنا  هنيا منا السلطان له فقا  غضبه اشتد قد والسلطان مطروحا السلطان

 فقنا  أسنألك هنيا عنن لسنت فقنا  اللعبنة شنبه الصنفر منن يعمن  صنم هيا
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 تقنو  واننك هنيا تعبند أننك يزعمنون هنؤالء إن قنا  السنلطان يسأ  ذا عما

 عظننيم هبتننان هننيا سننبحانك االنصنناري فقننا  صننورته علننى وجنن  عننز هللا إن

 بننه فننأمر عليننه كننيبوا  أهنننم السننلطان قلننب يف فوقنن  وصننولة جهننوري بصننوت

 وذكر وأفع  بكم أفع  أو القصة تصدقوين هلم ا وق مكرما داره اىل فأخرج

 ابلعامة علينا استيالئه من بلية يف الرج  هيا يد يف حنن فقالوا عظيما  ديدا

 اىل يرجنن  فلننم منننهم واحنند بكنن  ووكنن  هبننم فننأمر عنننا شننره نقطنن  ان وأردان

 جناينة السلطان خزانة اىل يؤديه املا  من عظيما مبلغا خبطه كتب  حى منزله

 االسنالم شني  وكنيلك انتهنى العظنيم اهلوان بعد أبرواحهم وسلموا فعلوه ملا

 يقننو  وجعلننوه االفننك مننن بننه ورمننوه عليننه افننرتوه مننا خيفننى فننال تيميننة ابننن

 دخننويل وكننان قننا  املشننهورة رحلتننه يف بطوطننة ابننن وذكننر وحاشنناه ابلتجسننيم
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 دمشننن  اىل اشنننتياقي لفنننر  ابلغننندو منهنننا وخرجنننت النهنننار عشنننية لبعلبنننك

 وعشننرين سننت عننام املعظننم رمضننان شننهر مننن التاسنن  اخلمنني  يننوم وصننلت

 ب املعروفنة املالكينة مبدرسنة فيهنا فنزلنت الشنام دمشن  مديننة اىل وسنبعمائة

 النندين تقنني احلنابلننة الفقهنناء كبننار  مننن بدمشنن  وكننان قننا  أن اىل الشرابيشننية

 وهنو اجلمعنة ينوم فحضنرته قنا  أن اىل الفنون يف يتكلم الشام كبا  تيمية بن

 قا  أن كالمه  مجلة من فكان وييكرهم اجلام  منرب على الناس يع 
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 فقينه فعارضنه املننرب منن درجنة وننز  هنيا كننزويل  الندنيا مساء اىل ينز  هللا إن

 ابهلل وأغنو ه أقنو  بطوطنة ابن به هيا ما آخر اىل الزهراء اببن يعرف مالكي

 إذا احلنديث ويف مفرتيه يستحي ومل كاذبه  هللا فخي مل اليي املكيب هيا من

 اىل حيتننناج أن منننن أظهنننر الكنننيب هنننيا ووضنننوح شنننئت منننا فاصنننن  تسنننتح مل

 ىف دمشن  دخن  أننه ذكنر فاننه الكنياب املفنرتي هنيا حسيب وهللا االطناب

  القلعنة يف حنب  قند ذاك اذ تيمية ابن االسالم وشي  726 سنة رمضان 9

 عبنند بننن أمحنند بننن حممنند احلنناف  كتلميننيه  الثقننات العلمنناء ذلننك ذكننر كمننا

 احلنابلة طبقات يف رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الفرج ايب واحلاف  اهلادي

 شنعبان منن القلعنة يف الشي  مكث امليكورة طبقاته من الشي  ترمجة ىف قا 

 اهلنادي عبند ابنن وزاد وعشنرين مثنان سنة القعدة ذي اىل وعشرين ست سنة
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 وهننو حضننره انننه يننيكر املفننرتي هننيا اىل فننانظر انشننعب سننادس يف دخلهننا انننه

 داخ  اىل اجلام  منرب انتق  ه  شعري فياليت اجلام  منرب على الناس يع 

 التناري  يف املنيكورة القلعنة دخن  ملنا هللا رمحنه الشني  أن واحلا  دمش  قلعة

 كثنا  بنن الندين عماد احلاف  ذكر وكيا النع  على اال منها خيرج مل امليكور

 726 سنننة شننعبان مننن السننادس العصننر بعنند االثنننني يننوم ويف قننا  رخيننهات يف

 انئنب جهنة منن إلينه حضنر دمشن  بقلعنة تيمينة بنن الدين تقي الشي  اعتق 

 مرسنننوم أن وأخنننرباه احلجننناب أحننند اخلطنننا وابنننن االوقننناف مشننند السنننلطنة

 حضر السلطان
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 كننننت  أان وقنننا  بنننيلك السنننرور روأظهننن مركنننواب معهمنننا إلينننه وأحضنننر بنننيلك

 واخلينت القلعنة ابب اىل داره منن مجيعنا وركبنوا كثنا  خا وفيه ليلك منتظرا

 الندين زينن اخنوه معه وكان فيها ابالقامة له ورسم املاء إليها واجري قاعة له

 كنننالم  فنننانظر كالمنننه  انتهنننى بكفايتنننه يقنننوم مبنننا ورسنننم السنننلطان ابذن خيدمنننه

  لننك يتضنح والدايننة واالماننة النور  أهن  حبالنه نيالعنارف منن وغناهم تالميتنه

 وهبتنوه علينه كنيبوا  وكنم اعلنم وهللا يسنتح  مبنا هللا عاملنه املغريب هيا كيب

 فالبهننت ... الننناظم تلميننيه قننا  كمننا  واالمننر منهننا بننريء هننو اشننياء وقننالوه
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 ... ميزان وال كي   بال حثوا ... سعره رخي  عندكم

 مسننتوجبا أتننى فيمننا ... لننديكم الصننفات بنناتإث كننان  إن ... القائنن  در وهلل

 ... تيمى مجيعهم فاملسلمون ... عندكم بيلك تيميا وأصا ... لومي

 عنهم وعفا تعاىل هللا رمحهم االثبات علماء من غاه على كيبوا  وكيا

 وهنننو والعننر  ... الننور  فننوق كونننه  مقالننة لكننن ... هللا رمحننه الننناظم قننا 

 لننيي مقننررة وغنندت ... وغرهبننا الننبالد رقشنن طبقننت قنند ... االكننوان مبنناين

 عنن ... القنرآن حمكنم يف سنبحانه ... نفسه ينزه مل شيء فألي ... االذهان

 االداين سائر يف وظهورها ... أمرها تفاقم م  املقالة ذي
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 نندكمع املقالنة تلك سيما ال ... التبيان أبدلة ويعيده ... إثبا ا لنا دائما ب 

 الصننننليب عبنننند ... ملثلننننث كمقالننننة  اهنننننا أو ... االو ن بعبننننادة مقرونننننة ...

 منننز  االلنه لني  ... هبنا موصنوف كن   جسنما كنان  إذ ... النصنراين املشنرك

 عابنندي ليسننوا ابلننيات ... اسننتو  العننر  علننى ملننن فالعابنندون ... الفرقننان

 ... نالنننرمح جاحننند املعطننن  هنننيا ... لننند  أو ن عبننناد لكننننهم ... النننداين

 هننيا ... والربهننان املعقننو  مقتضننى هننو ... كفننرهم  املعطنن  جعنن  قنند ولنياك

 مل شنننيء والي ... البهتنننان ذي فعننن  علنننيكم نكنننيب ... ومل بكتنننبهم رأيننناه
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 ... مببننني فسننادها ولنني  هننيا ... ببيننان شننأهنا وهننيا عنهننا ... خلقننه حيننير

 ... هلنننا فأفضنننلكم شنننهدت قننند ولنننياك ... االذهنننان علنننى لننننا حينننا  حنننى

 بن  االذهنان علنى نفني منن قنالوه منا وخفناء ... االنسنان يف للنوهم بظهورها

 ... للربهان حتتاج

 بنننه صنننرحت خلقنننه علنننى تعننناىل هللا بعلنننو القنننو  أن االبينننات هنننيه مضنننمون

 جبمينن  ويعيننده إثبا ننا يبنندي الفرقننان وكننيا واالجنينن  كننالتوراه  االهليننة الكتننب

 الهننا القنرآن عنهنا لنهنى املعطلنة تزعمن كمنا  كفنرا  هيا كان  فلو االدلة انوا 

 عيننان لنه ملنن الشنم  منن أظهنر وهيا االو ن وعبادة كالشرك  املعطلة عند

 شهدت قد ولياك قوله اخليالن من ابهلل ونعوذ
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 الكتناب يف االثبنات مقالة بظهور شهدوا قد النفاة أفاض  أي اخل أفاضلكم

 املقاصند شرح يف التفتازاين السعد قا  كما  النفي من اقالو  ما وخفاء والسنة

 السننماوية الكتننب اب  فمننا واجلهننة احليننز نفنني احلنن  النندين كننان  إذا قينن  فننإن

 يقن  أن غنا منن ذلنك بثبنوت حتصنى ال مواض  يف مشعرة النبوية واالحايث

 علننى الداللننة كننررت  كمننا  كننيا  وحتقينن  ذلننك بنفنني تصننريح منهننا موضنن  يف

 يف االجسنناد وحشننر املعنناد وحقيقننة وقدرتننه وعلمننه حدتننهوو  الصننان  وجننود
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 التأكينند بغايننة حقينن  أيضننا هننيا أن منن  التأكينند غايننة وأكنندت مواضنن  عنندة

 التوحيند يف واآلراء االداين اخنتالف من  العقنالء فطنرة يف تقنرر ملا والتحقي 

 التفتازاين ذلك عن أجاب مث السماء اىل االيدي ورف  الدعاء عند العلو إىل

 غاه ذلك ذكر وكيا وهلة او  من ضعفه يظهر مبا

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 ... ببينننان الزم أفسننند التعطيننن  ذي النننزام عشنننرها واتسننن  هنننيا ... فصننن 

 فسننن  ... ابلربهنننان القنننو  ذاك لفسننناد ... مقنننتض هنننو قولنننه الزم وفسننناد

 تقننو  منناذا ... ابلننبطالن التعطينن  علننى تقضنني مسننائ  ثننال  عننن املعطنن 

 كاننننت  وهننن  ال أم ... العرفنننان حقيقنننة الرسنننو  هنننيا ... ربنننه عنننرفي أكنننان

 ابخلوان لي  النصيحة ك   ... لنا نصيحة
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 انتهنت فنإذا ... طوعنان لنه واملعىن فاللف  ... كلها  البالغة حاز وه  ال أم

  فيننا عنا  شنيء فنألي ... النقصنان منن منربأة ملنة ... كنا  فينه الثالثة هيي

 ا  حقيقنة مننه ابلضند مفصنحا بن  ... االزمان يف والتعطي  للنفي ... كامتا

 صنرحتم ... ابلنيي يصرح مل شيء وألي ... بيان بك  موضحة إفصاح ...

 هنيا خلفناء أم النصنح يف ... تقصناه أم ذاك عنن ألعجنزه ... الرمحن ربنا يف

 ... لقرآناب املبعو  ال التعطي  أمة اي وصفكم ذا ب  حاشاه ... الشان
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 أن وحاصنله خلقنه علنى تعاىل هللا علو أدلة من عشر التاس  الدلي  هو هيا

 تسنأ  أن وهنو املننازعني عنند مسنلمة وكلهنا مسنائ  ثنال  عنن سنأ  الناظم

 فبالضننرورة ربننه يعننرف وسننلم عليننه هللا صننلى الرسننو  إن تقننو  هنن  املعطنن 

 هن  سنله مث عنمن يقنو  أن بند فنال النصنح غاية يف كان  ه  سله مث نعم يقو 

 فنألي لنه فقن  الثالثنة هبنيه أقنر فنإذا نعنم يقنو  ان بند فال كلها  البالغة حاز

 وهنو علينه وسنالمه هللا صنلوات تنويف أن اىل تعاىل هللا أرسله مني عا  شيء

 النفننني كنننتم  شنننيء وألي وجممننن  حمضنننر كننن   يف فينننه ويعيننند ابالثبنننات يفصنننح

 عناجزا كنان  وهن  تعناىل اربنن يف بنه صرحتم مبا يصرح مل شيء وألي والتعطي 

 هللا أينننن موضنن  هللا مننن ويقننو  ملننك أو أمنننره وينننز  اسننتوىل يقننو  أن عننن

 وهنيا البالغنة عدم او النصح عدم او بربه الرسو  معرفة عدم قولكم فالزم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1129 

1129 

 فسناد الن وبطالننه الزمنه فساد على فيد  وأبطلها اللوازم أفسد من الالزم

 امللزوم فساد على يد  الالزم

 

 

 [   503 صفحة - 1 ءجز ]  

 

 

 كنن   يف ... ذا ضنند يننيكر كننان  شننيء وألي ... تعنناىل هللا رمحننه الننناظم قننا 

 وفنالن أمنره ويننز  اسنتوىل قوله عن عاجزا أصبح أتراه ... زمان وك  جمتم 

 قا  ما وهللا ... التبيان من هيا ه  االين بلف  من يعي هللا أين ويقو  ...

 ... زماهنم أه  عقو  الن لكن ... كتمان  ام غا من قاله قد ما ك   االئمة
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 ضننوء ... أتننى كخفننا   بصننائرهم وغنندت ... االميننان دقننائ  حبمنن  ضنناقت

 يسنعى ابصرته ... ظالمه جاء اللي  ما اذا حى ... طاان عن فكف النهار

 والفئنران كاحلشنرات  قنوم اي ... استشنعرم لنو عقولكم وكيا ... مكان بك 

 ... يدان قط االنوار مبطال  ... هلا ماو  الظالم ابحيا  أنست ...

 الندواب او اهلنوام القناموس يف قنا  واحلشنرات تعريفنه تقدم معروف اخلفا 

 حيننوان وهننو ابهلمننز فننأر مجنن  والفئننران انتهننى فيهمننا حمركننة كاحلشننرة  الصننغار

 عننن عقننوهلم ضنناقت املعطلننة هننؤالء أن تعنناىل هللا رمحننه الننناظم يعنني معننروف

 ابللينن  اال تسننعى ال النني واخلفننا  كاحلشننرات  صننارواف االميننان دقننائ  محنن 

 هللا صننلى رسننوله وسنننة هللا كتنناب  يف مننا عقننوهلم حتمنن  مل املعطلننة هننؤالء فننان

 هللا صننلى رسننوله بننه وصننفه او نفسننه بننه تعنناىل الننرب وصننف ممننا وسننلم عليننه
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 واحلشنرات اخلفنا  البصنار كالنهنار  املعطلنة لبصنائر ذلك فصار وسلم عليه

 البصائر عمى من ابهلل نعوذ وحنوها

 

 

 [   504 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 لعلنننوه ... معطننن  يقنننو  منننا حقنننا كنننان  لنننو ... تعننناىل هللا رمحنننه النننناظم قنننا 

 ثنتنان أو مننهن خلنة أو ... فنأرتؤوا ثنال  شنن  لنزمتكم ... النرمحن وصفاته

 ... إمكننان ذو أذاك البيننان يف أو ... نصننحهم يف أو العلننم يف تقنندميهم ...

 فيهمنا إذ ... والقنرآن ابلنوحي النور  ضن  ... فقد حقا قلتم قد ما كان  إن
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 أن أوىل كننان  بنن  ... جيتمعننان املعقننو  يف ضنندان ... ومننا قلننتم الننيي ضنند

 علنى أو وجعد جهم على أما ... عرفان ويف علم يف وحيا  ... منهما يعط 

 صنننم ... الفنننال فقننن  هلنننم أتبنننا  وكنننياك ... الينننوانن املنننيهب ذي أو النظنننام

 بعنداوة جناهزوا قد ... االىل القرامطة أفرا  وكياك ... العميان اتبعو بكمو 

 وكننيا ... سنننان آ  مث سننعيد كننأيب  ... وألننوهم واالىل كاحلاكميننة  ... النرمحن

 أفنرا  وكنياك ... والكفنران والتكنييب الشرك أه  نصا والنصا سينا ابن

 اللعنننني ابلننني  إخنننوان ... هبتنننان ذي وكننن  والصنننائبني ... وشنننبههم اجملنننوس

 التنزينننن  علننننى حوالتننننه أفمننننن ... الشننننيطان بعسنننناكر مرحبننننا ال ... وجنننننده

  أم أمثالنه ... علنى حوالتنه أضنحت كمحا  ... القرآن وحمكم املبني والوحي

 يستواين كيف
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 مننن قفنن  ... قفننالن لننه جعلننت قنند والقلننب ... مبصننابه اتئننه يشننعر كينف  أم

 االقفننا  ومفنناتح ... ينفتحننان كيننف  التعصنب قفنن  ... فوقننه باملركنن اجلهن 

 جمتهندا القفن  فنتح فاسأله ... الشان العظيم سبحان التصريف له من يد يف

 ... ابألسنان اب  الفتح ان أسنان ... ا  على

 شناعات ثال  لزمتم وصفاته الرب لعلو املعطلة تقوله ما حقا كان  إن أي

 الكتننناب الن الشنننن  هنننيه منننن بنننه ختلصنننون رأاي اطلبنننوا أي فنننارتؤوا وقولنننه
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 هنيا علنى والسننة الكتناب فكنان جيتمعان ال والضدان قالوه ملا ضد والسنة

 وحينالون هلم أهد  سنة وال كتاب  بال الناس ترك فكان الناس الضال  سببا

 والقرامطنننة الينننوانن وحكمننناء والنظنننام وجعننند جهنننم علنننى والعرفنننان العلنننم يف

 كنان  فلنو قنا  احلموينة مقدمنة يف االسنالم شني  هذكنر  ما معىن وهيا وحنوهم

 والسننة الكتناب يف الثابتة للصفات النافون السالبون هؤالء يقو  فيما احل 

 وإمننا نصننا إمنا والسنننة الكتنناب منن يفهننم مننا دون وحنوهنا العبننارات هننيه منن

 يتكلمنون أهننم االمنة خنا علنى مث رسوله على مث هللا على جيوز فكيف ظاهرا

 أن اعتقناده جينب النيي احلن  مث احلن  خنالف يف ظناهر أو ن  هو مبا دائما

 انبننا  جيننيء حننى ظنناهرا وال نصننا ال قننط عليننه ينندلون وال قننط بننه يبوحننوا ال

 الصننحيحة العقينندة لالمننة يبينننون والفالسننفة اليهننود وفننرو  والننروس الفننرس
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 يقولننه مننا كننان  لننئن يعتقنندها ان فاضنن  كنن   او مكلننف كنن   علننى جيننب النني

 يف احيلنوا ذلنك من  وهنم الواجنب االعتقناد هنو املتكلفنون كلموناملت هؤالء

 وأن عقوهلم جمرد على معرفته
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 ظنناهرا او نصننا والسنننة الكتنناب علينه   د مننا عقننوهلم قينناس مبقتضننى يندفعوا

 التقندير هنيا علنى وانفن  هلنم أهند  سننة وال كتناب  بنال النناس ترك كان  لقد

 االمنر حقيقنة فنان الندين أص  يف حمضا ضررا والسنة كتابال وجود كان  ب 
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 يسنتحقه ومنا هللا معرفة تطلبون ال العباد معاشر اي أنكم هؤالء يقوله ما على

 سلف طري  من وال والسنة من ال و الكتاب من ال واثباات نفيا الصفات من

 بنه فصنفوة الصنفات منن لنه مسنتحقا وجندمتوه فمنا اننتم انظنروا ولكنن االمة

 يف لنه مستحقا جتدوه مل وما يكن مل أو والسنة الكتاب يف موجودا كان  اءسو 

 عقنولكم تثبتنه مل منا يقولون أكثرهم فريقان هنا هم مث به تصفوه فال عقولكم

 فينه انتم اليي عقولكم قياس نفاه وما فيه توقفوا ب  يقو  من ومنهم فانفوه

 وجنننه علنننى سالننننا اخنننتالف مجيننن  منننن اكثنننر اختالفنننا ومضنننطربون خمتلفنننون

  ومننا بننه تعبنندتكم الننيي احلنن  فانننه فننارجعوا التننناز  عننند واليننه فننانفوه االرض

 مل مننا يثبننت او عقنولكم مقننايي  خينالف ممننا والسنننة الكتناب يف مننيكورا كنان

 لتأخنيوا ال بتنزيله أمتحنتكم أين فاعلموا أكثرهم طريقة على عقولكم تدركه
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 االلفننناظ ووحشننني اللغنننة شنننواذ علنننى خترجينننه يف ليجتهننندوا لكنننن مننننه اهلننند 

 داللتننه طنني منن  هللا اىل علمننه مفوضننني عنننه تسننكتوا ان او الكننالم وغرائننب

  وهنيا املتكلمنني هؤالء رأي على االمر حقيقة وهيا الصفات من شيء على

 حمينند ال لزومننا جلمنناعتهم الزم وهنو منننهم طائفننة مبعننناه صنرح قنند رأيتننه كنالم

 معننزو  الرسنو  وأن هللا معرفنة يف بنه يهتنندي ال هللا كتناب  أن ومضنمونه عننه

 منا يردون ال التناز  عند الناس وأن أرسله من بصفات واالخبار التعليم عن

 اىل او اجلاهليننة يف عليننه كننانوا  مننا مثنن  اىل بنن  والرسننو  هللا اىل فيننه تنننازعوا

 كالربامهة  ابالنبياء يؤمن ال من اليه يتحاكم من مث 
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 ال الننرد هننيا كننان  وان الصننابئني وبعننض واجملننوس املشننركون وهننم سننفةوالفال

 أن يريندون طواغينت فرين  لك  اذ به اخلالف يرتف  وال شدة اال االمر يزيد

 هبم يكفروا ان أمروا وقد اليهم يتحاكموا

 الكمنأة منن الرخنوة البيضناء ويكسر الفق  القاموس يف قا  الفال فق  وقوله

 مننن علننى ميتننن  ال النننه بقرقننرة فقنن  مننن أذ  هننو للننيي  ويقننا  كعنبننة  مجنن 

 ابالرج  يوطأ النه أو اجتناه

 احلينننوان منننن صنننغا وكننن  الطنننائر ولننند الفنننر  القننناموس يف قنننا  أفنننرا  قولنننه
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 الننيلي  والرجنن  وفرخننان وأفرخننة وفننرو  وفننرا  وافننرا  أفننر  مجنن  والنبننات

 انتهى املطرود

 علني ابو وهو االهلية فيه وناملعتقد العبيدي احلاكم شيعة هم واحلاكمية قوله

 منن فينه التباعنه العبيندي هللا لندين املعز معد ابن ابهلل العزيز نزار بن منصور

 والبهتان ابلزور معتقده على ويقضي االذان عنه تصم ما اخلبيثة االعتقادات

 اترخيهمنننا يف كثنننا  ابنننن واحلننناف  النننيهي احلننناف  ذلنننك منننن طرفنننا ذكنننر وقننند

 سنعيد وأبنو الندولتني أخبنار يف الروضنتني كتناب  يف مةشا أبو واالمام وغامها

 أبننو النندين عننز الشنني  قننا  القرامطننة رئنني  القرمطنني هبننرام بننن احلسننن هننو

 املسنمى الكبنا اترخينه يف اجلنزري االثنا اببنن املعنروف حممد بن علي احلسن

 قننوم حتننرك ومننائتني وسننبعني مثننان سنننة يعنني السنننة هننيه يف قننا  الكامنن  ب
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 أن وحاصنله امرهم ابتداء يف القو  بسط مث ابلقرامطة يعرفون الكوفة بسواد

  كسنبه  منن وأيكن  اخلنو  يسنف وكان والتقشف والزهد العبادة اظهر رجال

 ذلنك علنى واقنام عننهم هللا رضني البينت اهن  من امام اىل الناس يدعو كان

 االعتقناد حسنن لنه اوجبنت أحنوا  لنه وجنرت كثنا  خلن  لنه فاسنتجاب مدة

 وانتشر فيه
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 ومثنننانني سنننت سننننة يف هنننيا بعننند االثنننا ابنننن قنننا  مث الكوفنننة بسنننواد ذكنننرهم
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 اجلنننايب سننعيد أبيب يعننرف القرامطننة مننن رجنن  ظهننر السنننة هننيه ويف ومننائتني

 فقتنن  أمننره وقننوي والقرامطننة االعننراب مننن كثننا  انس إليننه واجتمنن  ابلبحننرين

 الطعنام النناس يبين  املنيكور عيدسن أبنو وكنان القنر  تلنك أهن  منن حولنه من

 الننيهم فجهننز البصننرة نننواحي مننن وقربننوا أمننرهم عظننم مث بننيعهم هلننم وحيسننب

 فتواقعنوا الغننوي عمرو بن العباس مقدمه فقاتلهم جيشا ابهلل املقتدر اخلليفة

 آخنننر يف ذلنننك وكننان العبننناس واسننر العبننناس أصنننحاب واهنننزم شنننديدة وقعننة

 سننعيد ابننو وقتنن  والبحننرين البصننرة بننني فيمننا ومثننانني سننب  سنننة مننن شننعبان

 إىل امنننض لننه وقننا  أايم بعننند أطلقننه مث العبنناس واسنننتبقى وأحننرقهم االسننر 

 وحضننر السننة مننن رمضنان شننهر يف بغنداد فنندخ  رأينت مننا وعرفنه صناحبك

 تسن  سننة يف الشنام بالد دخلوا القراقطة إن مث عليه فخل  املقتدر يدي بني
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 سنعيد ابنو قتن  مث شرحها يطو  وقعات الطائفتني بني وجرت ومائتني ومثانني

 ابو ولده مقامه وقام احلمام يف له خادم فتله وثالمثائة إحد  سنة يف امليكور

 علننى اسنتوىل قنند كنان  سنعيد ابننو ابنوه قتنن  وملنا سنعيد ايب بننن سنليمان طناهر

 عشنننرة احننند  سننننة ويف البحنننرين بنننالد وسنننائر والطنننائف والقطينننف هجنننر

 وملكهنا البصنرة وعسنكره طاهر ابو قصد منها راآلخ ربي  شهر يف وثالمثائة

 هبنم وأحسنوا هبنا حصنلوا فلما الشعر بسالمل بلي  إليها صعدوا ب  قتا  بغا

 وأقنام مننهم فهربنوا النناس يف السنيف ووضنعوا البلد متويل فقتلوا اليهم  روا

 يزالننوا ومل بلننده اىل عنناد مث االمننوا  منننهم حيمنن  يومننا عشننر سننبعة طنناهر ابننو

 واحلرينن  والنهنب والسني القتن  منن الفسنناد فيهنا ويكثنرون النبالد يف يعيثنون

 طريقهم يف وسلموا فيها الناس فحج وثالمثائة عشرة سب  سنة اىل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1143 

1143 

 

 

 [   509 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 وقتلنوهم احلناج أمنوا  فنهبنوا الرتوينة ينوم مبكنة القرمطي طاهر ابو وافاهم مث

 اىل وانفننيه االسننود احلجننر قلنن و  نفسننه البيننت ويف احلننرام املسننجد يف حننى

 أمجعنني فقنتلهم فقناتلوهم االشنراف منن مجاعة يف مكة أما اليه فخرج هجر

 القتلنى فطنرح فمنات فسنقط املينزاب ليقلن  رجنال وأصنعد الكعبة ابب وقل 

 وال غسنن  وال كفننن  غننا مننن احلننرام املسننجد يف البنناقني ودفننن زمننزم بئننر يف

 دور وهننب اصنحابه يف فقسنمها البينت كسنوة  وأخني مننهم أحند علنى صالة
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 اىل وصنلوا القرامطنة ان وثالمثائنة سنتني سننة يف االثنا ابنن ذكنر مث مكنة أه 

 عسنننكر بلننن  مث املصنننريني انئنننب فنننالح بنننن جعفنننر وقتلنننوا فملكوهنننا دمشننن 

 انتصننر مث علننيهم وظهننروا القنناهرة ابب علننى وهنني مشنن  عننني اىل القرامطننة

 فالنيي اجلملنة وعلنى خلكان ناب قا  انتهى عنهم فرجعوا عليهم مصر أه 

 كثناا  وملكنوا املسنلمني من بعدهم وال قبلهم أحد يفعله مل االسالم يف فعلوه

 وملنننا مصنننر ابب اىل الشنننام وبنننالد الشنننرق وبنننالد واحلجننناز العنننراق بنننالد منننن

 اثننني سننة يف املنيكور طناهر أبنو وقتن  هجنر يف عنندهم تركنوه احلجنر أخنيوا

 وبعندها املنيم وكسنر النراء وسنكون القناف ربكسن والقرمطي وثلثمائة وثالثني

 خننط يقننا  بعننض مننن بعضننه الشننيء تقننارب اللغننة يف والقرمطننة مهملننة طنناء

 جمتمن  قصناا املنيكور سنعيد أبو وكان كيلك  كان  اذا مقرمط ومشي مقرمط
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 بكنر ابنو القاضني ذكنر وقند قرمطني لنه قين  فلنيلك املنظنر كرينه  امسنر اخللن 

 وأمننا الباطنيننة اسننرار كشننف  كتنناب  يف هلمأحننوا مننن طننويال فصننال قننالين البننا

 النسنبة وهنيه موحندة ابء االلف وبعد النون وتشديد اجليم بفتح فإنه اجلنايب

 سنننااف عنننند ابلبحنننرين متصنننلة فنننارس اعمنننا  منننن بلننندة وهننني جنابنننة اىل

 تعاىل هللا رمحه خلكان ابن كالم  انتهى اليها فنسبوا منها والقرامطة
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 وكننان ابلشنام االمساعيلينة حبصنون كنان  النيي البصنري هنو سننان آ  مث قولنه
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 والزكاة واحلج والصالة الصوم عنهم رفعت قد يقو 

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 ... االذهننان اىل أقرهبننا وهنو ... وجهننا العشننرين هنيه وخننام هننيا ... فصن 

 والننننظم ... بينننان أم يف االدلنننة طنننرق ... نوعنننت قننند فاهننننا النصنننو  سنننرد

 إشننارة بعننض فاشننا ... ابمليننزان االلفنناظ وسننياقه ... اسننتيفائها مننن مينعنني

 فاهننا االسنتواء نصنو  فناذكر ... خلجان من البحر وأين منها ... ملواض 

   ... ثال يف أيضا الفوق نصو  واذكر ... القرآن من آايت سب  يف ...

 معلومننة ... مخسننة يف علننوه نصننو  واذكننر ... التبيننان معلومننة غنندت قنند

 مننن تنزيلننه ... تضنمنت الكتنناب يف نصوصننا واذكنر ... النقصننان مننن برئنت

 كالبنيان  واالميان اسالم ... ا  عليهما قام أصلني فتضمنت ... الرمحن ربنا
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 وعدداها ... مكان ك   فوق من وعلوه ... سبحانه كالمه  الكتاب كون  ...

 ... سباناحل يف السبعني على زادت ... تعدأو حني سبعون

 وهي خلقه على تعاىل هللا علو أدلة من العشرون الدلي  هو هيا
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 العزيز الكتاب من ذلك على الدالة النصو 

 االستواء آايت ذكر تقدم اخل االستواء نصو  فاذكر قوله

 رهبنم خينافون تعناىل قولنه وهني اخل ثنال  يف ايضنا الفوق نصو  واذكر قوله
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 احلكننيم وهننو عبنناده فننوق القنناهر وهننو تعنناىل وقولننه 50 النحنن  فننوقهم مننن

 18 االنعام اخلبا

 61 االنعننام حفظننة علننيكم ويرسنن  عبنناده فننوق القنناهر وهننو سننبحانه وقولننه

 اآلية

 الكرسنني آيننة يف تعنناىل قولننه وهنني اخل مخسننة يف علننوه نصننو  واذكننر قولننه

 يف وقولنه املتعنا  الكبنا وهنو 9 الرعند ويف 255 البقنرة العظنيم العلني وهو

 هلل فنناحلكم 12 غننافر سننورة يف تعنناىل وقولننه العظننيم العلنني وهننو 4 الشننور 

 االعلى ربك اسم سبح 1 سبح سورة يف تعاىل وقوله الكبا العلي

 عنننن أغنننىن مبنننا ذلنننك يف الكنننالم تقننندم اخل الكتننناب يف نصوصنننا واذكنننر قولنننه

 إعادته
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 ومعراجننننا رفعننننا نتضننننم نصوصننننا واذكننننر ... تعنننناىل هللا رمحننننه الننننناظم قننننا 

 منننن فاطلبهنننا واحلسنننبان ابلعننند معلومنننة مخسنننة هننني ... النننداين اىل واصنننعادا

 ... القرآن

 158 النسنناء اليننه هللا رفعننه بنن  السننالم عليننه عيسننى عننن تعنناىل قولننه وهنني

 السنجدة سنورة يف وقولنه الينه والنروح املالئكنة تعنرج 4 سنأ  سنورة يف وقوله

 تعدون مما سنة لفأ مقداره كان  يوم يف اليه يعرج مث 5
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 وقولنه 10 فناطر يرفعنه الصاح والعم  الطيب الكلم يصعد إليه تعاىل وقوله

 55 عمران آ  ايل ورافعك متوفيك إين عيسى عن تعاىل

 تنجنني ... النني امللننك سننورة يف أتننى ولقنند ... تعنناىل هللا رمحننه الننناظم قننا 

 مهنننا منننا احملنننرف عنننند ... مسائنننه فنننوق هللا إن نصنننان ... النننناان منننن لقاريهنننا

 ... نصان

 مرفوعنا هرينرة أيب عنن داود وأبو واحلاكم أمحد رو  اخل امللك سورة يف قوله

 النيي تبنارك وهني له يغفر حى لصاحبها تشف  آية ثالثون القرآن سوة قا 

 يف سننورة وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  قننا  قننا  أننن  وعننن امللننك بيننده

 الطنرباين اخرجه االية تبارك اجلنة أدخلته حى صاحبها عن خاصمت القرآن

 أأمننتم تعناىل قولنه مهنا والنصان املختارة يف والضياء مردويه وابن االوسط يف
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 منن أمنتم أم 16 امللك متور هي فاذا االرض بكم خيسف أن السماء يف من

 أو علننى مبعننىن يف الن االيننة 17 امللننك حاصننبا علننيكم يرسنن  أن السننماء يف

 موضعه يف مبسو  هو كما  اآليتني يف العلو مطل  بيلك املراد

 قلنننا ... الننيي ابلعننند التخصني  أتننى ولقنند ... تعناىل هللا رمحننه الننناظم قنا 

 بثمان أتى ب  بسب 
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 فتننندبر ... الثننناين االنبيننناء مث أعنننراف ... ا  بسنننورة موضنننعان صنننريح منهنننا
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 وبسنننورة ... النصنننان تقتضننني ليسنننت لسنننواه ... النننيي منننا وانظنننر النصنننني

 قنند مزمنن  يف ولديننه ... أذانن لننه ملننن الظهننور ابدي ...  لننث أيضننا التحننرمي

 منن ... ملعطن  فمنا الباقي تنق  ال ... ببيان وقيدت املراد نف  ... بينت

 ... تبيان وال فيها راحة

 علمهنا امننا قن  مرسناها أاين السناعة عنن يسألونك 187 االعراف سورة يف

 النيين ان هللا عنند علمهنا امننا قن  قولنه اىل هنو اال لوقتهنا جيليهنا ال ريب عند

 االعنننراف يسنننجدون ولنننه ويسنننبحونه عبادتنننه عنننن يسنننتكربون ال ربنننك عنننند

 ويف االيننة عننده ومنن واالرض السنموات يف منن ولنه 19 االنبيناء ويف 206

 املزمنن  سننورة ويف اليننةا اجلنننة يف بيتننا عننندك يل ابننن رب 11 التحننرمي سننورة

 يف 55 القمنر سنورة ويف هللا عنند جتندوه خنا منن النفسنكم تقدموا وما 20
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 مقتدر مليك عند صدق مقعد

 الني السنبعة املواضن  تننق  ال أي املهملة ابلصاد هو الباقي تنق  ال قوله

 اعلم وهللا بعضها اال ييكر مل النه الناظم ذكرها

 عظنيم سنر 5 ... مزمن  ويف الشنور  وبسورة ... تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 القرينب فهنو به علما ... يرد فمن السماء تفطا ذكر يف ... شان ذو شأنه

 االميان يف عنه وضعفا جنبا ... بنقله املتأخرون يسمح مل ... الداين
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 بنن وحممد ... الشان هيا أمراء هم إسالم ... ا  فوارس املتقدمون قاله ب 

 ... القوالن به حكيت تفساه ... يف الطربي جرير

 فننوقهن مننن يتفطننرن السننموات تكنناد 5 الشننور  سننورة يف تعنناىل قولننه يعنني

 يف تعناىل وقولنه االينة االرض يف ملنن ويتغفنرون رهبنم حبمند يسبحون واملالئكة

 شنننيبا الولننندان جيعننن  يومنننا كفنننرم  ان تتقنننون فكينننف 18 17 املزمننن  سنننورة

 االبه به منفطر السماء

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 ... والقنرآن االخبنار يف جاء قد ... اليي وعشرين وحاديها هيا ... فص 

 اىل فنننانظر ... ابملينننزان للفصننن  وجميئنننه ... جاللنننه جننن  العنننر  رب إتينننان

 أمننره ال لياتننه اجملننيء ان ... ببيننان صنريح تلفيننه القننرآن يف والتنوينن  التقسنيم
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 جمنيء وبينهمنا ذكرا قد االمران ذانك اذ ... الشان عظيم ملك وال كال  ...

 بعند النيات ء ... جمنى سنو  اجملنىء احتمن  ما وهللا ... الغفران ذي الرب

 منن  عقنن  ذوي كنننتم  ... إن املعقننو  أويل اي أيي أيننن مننن ... الربهننان تبننني

 انأمي وعن مشائلنا عن أو ... وأمامنا حتتنا أو فوقنا من ... العرفان
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 مننن وال كننال  ... السننلطان ذو هللا تعنناىل أبنندا ... حتننتهم مننن أيتننيهم ال وهللا

 منن اال أيتيهم ال وهللا ... االميان عن أو الشمائ  وعن ... وأمامهم خلفهم
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 ... مكان ك   فوق هو اليي علو ... ا 

 وهنو خلقنه علنى عناىلت هللا علنو أدلنة منن والعشنرون احلنادي الندلي  هو هيا

 قننا  واالحادينث القنرآن يف جنناء النيي وجميئنه جاللننه جن  العنر  رب إتينان

 أن اال ينظنرون هن  وقنا  22 الفجنر صفا صفا وامللك ربك وجاء تعاىل هللا

 وقننا  158 االنعننام ربننك آايت بعننض أيي أو ربننك أيي أو املالئكننة أتتننيهم

 البقنننرة واملالئكنننة الغمنننام منننن ظلننن  يف هللا أيتنننيهم أن اىل ينظنننرون هننن  تعننناىل

 يف كمننا  ملننك ال و أمننر ال لياتننه اجملننىء ان القننرآن مننن وأيخنني اآليننة 210

 ربنننك آايت بعنننض أيتنننى او املالئكنننة أتتنننيهم االان ينظنننرون هننن  تعننناىل قولنننه

 ملنننك او امنننره مبجنننىء واآلتينننان اجملنننىء يفسنننرون املعطلنننة ألن 158 األنعننام

 االنعنام املالئكنة أتتنيهم ان اال ينظنرون هن  تعناىل قولنه وهنى اآليه يف واجملىء
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 تقنندم قنند املالئكننة جمننيء الن تعنناىل بياتننه الننرب جمننيء غننا حيتمنن  ال 158

 ذلنك حيتمن  فنال بينهمنا النرب وجمنيء أتخنر اآلايت بعنض وهو االمر وجميء

 سبحانه الرب جميء غا

 احلنديث اصنحاب ويثبت عقيدته يف الصابوين عثمان ابو االسالم شي  قا 

 وال املخلوقني بنزو  له تشبيه غا من الدنيا السماء اىل ليلة ك   الرب نزو 

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  أثبته ما يثبتون ب  تكييف وال متثي 
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 اىل علمه ويكلون ظاهره على الوارد الصحيح اخلرب وميرون اليه فيه وينتهون

 اجملنننيء ذكنننر منننن كتابنننه  يف هللا أنزلنننه منننا ثبتنننوني وكنننيلك وتعننناىل سنننبحانه هللا

 منن ظلن  يف هللا أيتنيهم ان اال ينظنرون هن  تعناىل قولنه يف املنيكورين واالتيان

 الفجننر صننفا صننفا وامللننك ربننك وجنناء وجنن  عننز وقولننه 210 البقننرة الغمننام

 مسعننت الشننرقي ابننن حامنند أاب مسعننت زكننراي بننن بكننر ابننو وأخننربان قننا  22

 احلنظلنني ابننراهيم ابننن اسننحاق مسعنننا قنناال اخلفنناف داود وأاب السننلمي محنندان

 النيي احلنديث هنيا يعقنوب أاب اي طناهر بنن هللا عبد ابو االما يل قا  يقو 

 السننماء اىل ليلننة كنن   ربنننا ينننز  وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  عننن ترويننه

 إمنننا كيننف  الننرب المننر يقننا  ال االمننا هللا أعننز قلننت قننا  ينننز  كيننف  النندنيا

 بن حيى زكراي أاب مسعت يقو  احلاف  هللا عبد أاب ومسعت قا  كيف  بال ينز 
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 بننن سننعيد بننن أمحنند مسعننت طالننب أيب ابننن ابننراهيم مسعننت العنننربي ابننراهيم

 طناهر بنن هللا عبند االمنا جملن  حضنرت يقنو  الرابطني هللا عبند ااب ابنراهيم

 وه أصحيح النزو  حديث عن فسئ  إبراهيم ابن اسحاق وحضر يوم ذات

 كنن   ينننز  هللا أن تننزعم هللا عبنند أاب اي هللا عبنند قننواد بعننض لننه فقننا  نعننم قننا 

 فقنا  فنوق أثبتنه فقنا  فنوق أثبتنه اسنحاق قنا  ينز  كيف  قا  نعم قا  ليلة

 فقننا  22 الفجننر صننفا صننفا وامللننك ربننك وجنناء وجنن  عننز هللا قننا  اسنحاق

 ينوم جينىء منن االمنا هللا إعنز اسنحاق فقنا  القيامنة يوم هيا هللا عبد االما

 أيب رسالة يف قرأت عثمان ابو وقا  اليوم مينعه من القيامة
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 مننا علننى النندنيا السننماء اىل ينننز  هللا ن إ جننيالن أهنن  إىل االمسنناعيلي بكننر

 هنن  وجنن  عننز هللا قننا  وقنند وسننلم عليننه هللا صننلى الننني عننن اخلننرب بننه صننح

 ربنك وجناء وقنا  210 البقنرة الغمنام منن ظل  يف هللا أيتيهم أن إال ينظرون

 فلنو كينف  بنال جناء منا علنى كلنه  بنيلك تنؤمن 22 الفجنر صنفا صفا وامللك

 عننن وكفينننا أحكمننه مننا اىل فانتهينننا فعنن  ذلننك كيننف  يبننني أن سننبحانه شنناء

 مننه الكتناب علينك أننز  النيي هنو قولنه يف بنه أمنران قند كنا  إذ تشابه اليي

 زين  قلنوهبم يف النيين فأمنا متشناهبات وأخنر بالكتنا أم هنن حمكمات آايت
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 هللا اال أتويلننه يعلننم ومننا أتويلننه وابتغنناء الفتنننة ابتغنناء منننه تشننابه مننا فيتبعننون

 اولننو اال يننيكر ومننا ربنننا عننند مننن كنن   بننه آمنننا يقولننون العلننم يف والراسننخون

 مننن وإتيانننه تعنناىل الننرب جمننيء ثبننت قنند فنناذا انتهننى 7 عمننران آ  االلبنناب

 بنننه يصنننفه عمننا هللا تعننناىل فننوق منننن اال أيي ال اننننه فمعلننوم لسننننةوا الكتنناب

 كباا  علوا واملعطلون اجلاحدون

 تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 فص 

  ... تضنمنت الصنحيح يف حنديثا واذكنر ... السننة منن ذلك اىل االشارة يف

 البهتان ذي تكييب كلماته
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 هنو وكتابنه ... االحسان ذي كتاب  يداه كتبت  ... ربنا اخلليقة هللا قضى ملا

 رمحنني تسنب  النرمحن أان إين ... 5 االركنان الثابنت اجمليند العنر  علنى عننده

 ... وحناين لرأفي وذاك غضي ...

 هللا رسنو  مسعنت قنا  هرينرة ايب عن االعرج عن الزاند ايب حديث اىل يشا

 رمحني إن اخللن  خيلن  ان قبن  ابكتنا  كتنب  هللا ان يقنو  وسلم عليه هللا صلى

 اليهي وذكره ومسلم البخاري اخرجه العر  فوق عنده فهو غضي سبقت
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 علينه هللا صنلى هللا رسنو  قنا  قا  هريرة ايب عن آخر بلف  العلو كتاب  يف

 رمحنني ان العننر  فننوق عنننده فهننو كتابننه  يف كتننب  اخللنن  هللا قضننى ملننا وسننلم

 ايب عن صاح ايب عن االعم  عن الثوري حديث ولف  قا  غضي سبقت

 مرفننو  فهننو نفسننه علننى كتبننه  كتنناب  يف كتننب  اخللنن  هللا خلنن  ملننا رفعننه هريننرة

 ابنن ثننا عيسنى بنن صنفوان حنديث ويف غضني تغلنب رمحي ان العر  فوق

 خلن  ملنا قنا  وسنلم علينه هللا صلى الني عن هريرة ايب عن ابيه عن عجالن

 غضي تغلب يرمح إن نفسه على بيده كتب  اخلل  هللا

 السننماء حنننو ... خطبننه يف نبينننا أشننار ولقنند ... تعنناىل هللا رمحننه الننناظم قننا 

 قولننه ويسننم  لننا  ... العلننى السننموات رب مستشننهد ... وبنننان أبصننب 

 ذي فننننوق هننننو للننننيي أم ... مستشننننهدا للسننننما أمسننننى أتننننراه ... الننننثقالن
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 ... االكوان

 تقدم وقد عرفة يوم موسل عليه هللا صلى خطبته يف جابر حديث يعىن
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 ... تبينان منا أم املبنني اهلنادي عن املرضى رقية يف أتى ولقد ... الناظم قا 

 ... االذانن لك مسحت إن فأمسعه ... مسائه فوق هللا أبن ن 

 وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  مسعننت قننا  النندرداء ايب حننديث اىل يشننا

 يف النننيي هللا ربننننا فليقننن  لنننه أ  اشنننتكى او شنننيئا نكممننن اشنننتكى منننن يقنننو 
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 السنننماء يف رمحتنننك كمنننا  واالرض السنننماء يف أمنننرك امسنننك تقننندس السنننماء

 انننز  الطيبننني رب أنننت وحطنناايان حوبنننا لنننا اغفننر االرض يف رمحتننك فاجعنن 

 ابنو أخرجنه فينربأ الوجن  هنيا على شفائك من وشفاء رمحتك من رمحة علينا

 سننه يف داود

 ذو صننوابيه العبناس عمنه رواه خنرب أتنى ولقد ... تعاىل هللا رمحه ناظمال قا 

 للننرمحن العنر  عليننه الكرسني فوقهننا منن العلننى السنموات إن ... االحسنان

 ... العينان لك مسحت إن فانظر ... خلقه يبصر العر  فوق وهللا ...

 كننت  قنا  املطلنب عبند بنن العبناس حنديث وهنو االوعنا  حنديث اىل يشا

 سنحابة هبم فمرت وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  فيهم عصابة يف حاءابلبط

 قا  واملزن قالوا واملزن قا  السحاب قالوا هيه تسمون ما فقا  اليها فنظر
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 ال قالوا واالرض السماء بني ما بعد ما تدرون ه  قا  والعنان قالوا والعنان

 مث سننة وسنبعون  ثنال أو اثنتنان أو واحندة إمنا بينهما ما بعد إن قا  ندري

 كيلك  فوقها السماء
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 منا مثن  وأعاله أسفله بني حبر السابعة السماء فوق مث مسوات سب  عد حى

 بنني ما مث  وركبهم اظالفهم بني أوعا  مثانية ذلك فوق مث مساء إىل مساء بني

 اىل مسناء بنني ما مث  وأعاله أسفله بني العر  ظهورهم على مث مساء اىل مساء
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 طرق وله ماجة وابن داود ابو رواه ذلك فوق تعاىل هللا مث مساء

 قولننه يف وقينن  أبيننه مثنن  أراد املثنن  الصنننو االعننرايب ابننن قننا  أبيننه صنننو قولننه

 النخلتنان وفينه واحندا االصن  يكنون أن 4 الرعند صنوان وغا صنوان تعاىل

 واالرب  والثال 

 الرضنى الثقنة املننير بن حصني حديث واذكر ... تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 كنن   أدعننوه ولننرهبي ... لننرغبي السننماء يف ريب قننا  إذ ... عمننران أاب أعنني

 ... مبكنننان قائنن  اجملسنننم أنننت ... ويقننن  ومل البشننا اهلنننادي فننأقره ... أوان

 ... الننرمحن بعننارف لسننت جسننمت ... بنن  شننبهت بنن  جهيننت بنن  حيننزت

 أيخنني فناهلل ... عمنران أبنو حقننا قالنه قند ... منا قننا  قند ملنن مقنالتهم هنيي

 للرمحن فاحل  أتباعهم ... ومن منهم حقه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1168 

1168 

 

 

 [   521 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 ابننن خالنند بننن عمننران رواه مننا وهننو اخلزاعنني املنننير بننن حصننني حننديث يعنني

 والنند حصننني اىل قننري  اختلفننت قننا  جننده عننن أبيننه عننن أيب حنندثي طلينن 

 اىل فمشوا وتعظه تكلمه أن فنحب آهلتنا يكري الرج  هيا إن فقالوا عمران

 رآه فلمنا حصنني ودخن  فجلسنوا وسلم عليه هللا صلى الني ابب من قريب

 وعمننننران لننننه فأوسننننعوا للشنننني  أوسننننعوا قننننا  وسننننلم عليننننه هللا صننننلى الننننني

 هننيا مننا حصننني فقننا  متننوافرون وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  وأصننحاب
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 وخنناا حصننينة أبنوك كننان  وقنند وتنيكرهم آهلتنننا تشننتم إننك عنننك بلغنننا النيي

 السنماء يف وإهلنا االرض يف سنتة سبعة قا  اليوم تعبد إهلا كم  حصني اي فقا 

 هلننك فنناذا قننا  السننماء يف الننيي قننا  تنندعو فمننن الضننر اصننابك فننإذا قنا 

 وتشنركهم وحنده لنك فيستجيب قا  السماء يف اليي قا  تدعو فمن املا 

 وال قنا  علينك يغلب أن ختاف أم حنوها ةكلم  او الشكر يف رضيته قا  معه

 وذكنر تسلم اسلم حصني اي فقا  مثله أكلم مل أين وعرفت هاتني من واحدة

 التوحيد كتاب  يف خزمية ابن أخرجه احلديث

 حينزت قنالوا املننير بن حصني قا  مبا قلت اذا أي اخل حيزت الناظم وقو 

 وشننبهت جهننة يف ىلتعننا هللا أبن قلننت أي وجهيننت حيننز يف هللا أبن قلننت أي

 تعنناىل جسننم تعناىل هللا أبن قلننت أي وجسننمت التشنبيه يقتضنني مبننا قلنت أي
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 ذلك عن هللا

 حبقيقننة السننما يف ريب قننا  قنند ملننن شننهادته واذكننر ... هللا رمحننه الننناظم قننا 

 الكفران حبقيقة ذا قا  قد ... لليي املعط  العد  وشهادة ... االميان
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 منن كننت  ان ... النبطالن شناهد تقبن  الراك ... وإني تشاء أبيهما حكموا

 ... والعدوان والبهتان التعطي  صاحب جهم أتبا 

 واذكننر ... الننناظم قننا  ألفاظننه بننبعض تقنندم وقنند اجلاريننة حننديث اىل يشننا
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 قصننة يف ... الننرابين احلنناف  الصنندوق ذاك ... الرضننى اسننحاق البننن حننديثا

 املختننار فاسننتعظم ... املنننان بربننه الرسننو  اىل ن ... يستشننفعو استسننقائهم

 فننوق العننر  فننوق هللا ... شننان أعظننم العننر  رب هللا ن ... شننأ وقننا  ذاك

 مننا مثنن  أطننيط منننه ولعرشننه ... والسننلطان امللكننوت ذي سننبحان ... مسائننه

 اجلهمني منن اسنحاق ابنن لقني منا هلل ... العجنالن الراكنب رح  أ  قد ...

 منيهب يوافن  ينروي ... النيي كنان  اذا ميدحنه ويظن  ... ابلعدوان يرميه إذ

 هنيا ... الشان العلي هلل فاحلكم ... ذا أمثا  منهم رأينا قد كم  ... الطعان

 ... ميزان وال كي   وال ذر  ... يف التطفيف ال التطفيف هو

 فقننا  العلننو كتنناب  يف الننيهي رواه وقنند اسننحاق ابننن حننديث الننناظم يعنني

 عبننند البهنناء أنبنننأان قنناال االهننن  سننت عمنننه وبنننت خلنننال ا عبنند التننناج اخننربان
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 ابن العز ابو أنبأان زها بن املغيث عبد أنبأ ابراهيم بن الرمحن
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 حينى ثننا الندارقطي احلسنن أبنو أنبنأان علني بنن حممند طالب أبو أنبأان كاد 

 مسعنت أيب ثننا رجرين بنن وهنب ثننا كرخوينه  أخني يزيد بن حممد ثنا صاعد بن

 قنا  جنده عنن أبينه عنن جبنا عنن عتبنة بنن يعقنوب عنن حيند  اسحاق ابن

 جهننندت هللا رسنننو  اي فقنننا  اعنننرايب وسنننلم علينننه هللا صنننلى هللا رسنننو  أتنننى

 فناان لننا هللا فاستس  االموا  وهنكت االنعام وهلكت العيا  وضا  االنف 
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 هللا ان تقننو  مننا اتنندري وحيننك فقننا  هللا علننى وبننك عليننك ابهلل لنستشننف 

 منا أتندري وحينك ذلك من أعظم هللا شأن خلقه من أحد على به اليستشف 

 وقنا  هكنيا بينده وهنب وأراان قنا  هكنيا وأرضنه مسواتنه لعلنى عرشه إن هللا

 غرينب حنديث هنيا النيهي قنا  ابلراكنب الرحن  أطنيط ليئط وانه القبة مث 

 فنناهلل وعجائننب مننناكا ولننه أسننند إذا املغننازي يف حجننة اسننحاق وابننن جنندا

  لي  وج  عز وهللا ال أم هيا وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  قا  ه  أعلم

 الواقننن  واالطنننيط غننناه النننه وال أمسنننا ه وتقدسنننت جاللنننه جننن  شنننيء كمثلنننه

 للرحننن  صنننفة فنننياك الرحننن  يف احلاصننن  االطنننيط جنننن  منننن العنننر  بنننيات

 ن  به أيت مل االطيط لف  مث وج  عز هلل صفة نعده أن هللا ومعاذ والعر 

 السننلف اتفنن  ومننا منهننا صننح ميننا نننؤمن إننننا االحاديننث هننيه يف وقولنننا  بننت

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1174 

1174 

 او قبولنه يف العلمناء اختلنف او مقنا  اسنناده يف منا فأمنا وإمراره إقراره على

 وهننيا حالننه ونبننني اجلملننة يف ه نننروي بنن  بتقريننر لننه نتعننرض ال فإننننا أتويلننه

 يوافن  ممنا عرشنه فنوق تعناىل هللا علنو منن تنواتر ممنا فينه ملا سقناه امنا احلديث

 الكتاب آايت

 

 

 [   524 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 لي  ثلث يف ... الدجى نصف نزوله حديث واذكر ... هللا رمحه الناظم قا 

 القنرآن ويف ممتنن  العقن  يف ... مسائنه فوق لي  رب فنزو  ...  ن أو آخر
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... 

 اخل مسائننه فننوق لنني  رب فنننزو  الننناظم وقننو  النننزو  حننديث سننياق تقنندم

 سننئ  قننا  النننزو  حننديث علننى كالمننه  يف االسننالم شنني  ذكننر مننا حنننو هننيا

 فممننن السننائ  لننه فقننا  أمننره ينننز  فقننا  النننزو  عننن العلننو نفنناة أئمننة بعننض

 فبهت احملض العدم من االمر ينز  فممن شيء العر  فوق عندك ما ينز 

 شننأن يف ... رواحننة ابننن الصننادق حننديث واذكننر ... هللا رمحننه الننناظم قننا 

 خننارج املنناء ق ... فننو هللا عننر  أن الشننهادة فيننه ... الغشننيان لنند  جاريننة

 ذي نفنني عننن سننبحانه ... جاللننه جنن  العننر  فننوق وهللا ... االكننوان هننيه

 نكنران بنال وصنححه هنيا ... اسنتيعابه يف النرب عبند ابنن ذكر ... 5 البهتان

... 
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 أن صنحاح وجنوه منن اروينن االسنتيعاب كتناب  يف النرب عبند بن عمر أبو قا 

 فجحندها فالمتنه امرأتنه فرأتنه فناهلنا لنه أمنة إىل ليلنة مشي رواحة بن هللا عبد

 ... فقنا  القنرأن يقنرآ ال اجلننب فان القرآن فاقرأ صادقا كنت  إن له فقالت

 الكافرينا مثو  النار وأن ... ح  هللا وعد أبن شهدت

 

 

 [   525 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 ... العاملينا رب العر  وفوق ... طاف املاء فوق العر  وأن

 تقر ه وال القرآن حتف  ال وكانت عيي وكيبت هللا صدق امرأته قالت
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 الصننريح وهننو ... فثابننت الرسننو  معننراج وحننديث ... هللا رمحننه الننناظم قنا 

 صنننحبه منننن خيتلنننف مل ... عروجنننه كنننان  العنننر  إلنننه وإىل ... التبينننان بغاينننة

 ... رجالن

 أعلم وهللا إعادته عن أغىن مبا ملعراجا على الكالم تقدم

 لقريظنة ... جنر  حكمنا خنندق بقصة واذكر ... تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 وفقننه سننب  فنوق مننن ... اهلننا حكننم أبن الرسنو  شننهد ... النرابين سننعد منن

 ... بوزان

 أمسنن  وأان منصننور بننن هللا عبنند علننى قننرأ قدامننة بننن النندين موفنن  الشنني  قننا 

 أبنو أنبنأ الواحند عبند بنن حممد أنبأ اجلبار عبد بن املبارك حلسنيا ابو أخربكم

 قننا  االمننوي حيننى بننن سننعيد ثنننا املغلنن  هللا عبنند أبننو أنبننأ شنناذان بننن بكننر
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 بنن سنعد أن مالنك بنن كعنب  بنن معبند عنن اسنحاق بنن حممند ثنا ايب حدثي

 لقنند وسننلم عليننه هللا صننلى هللا رسننو  لننه قننا  قريظننة بنني يف حكننم ملننا معنناذ

 يف القصننة وأصنن  أرقعننة سننبعة فننوق مننن بننه هللا حكننم حكمننا فننيهم مننتحك

 الصحيحني

 املسنناند اصننحاب رواه للننرباء حننديثا واذكننر ... تعنناىل هللا رمحننه الننناظم قننا 

 الشيباىن منهم
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 صنححوه قند ... الرابين احلاف  نعيم وأبو ... الرضى حاكمنا مث عوانة وأبو

 عننند العبنند روح شننأن يف ... العنندوان أولننو حيرفننه مل مننا ... هرظننا ننن  وفيننه

 ... فوقهننا مسنناء يف تصننعد فتظنن  ... االبنندان ملسنناكن وفراقهننا ... وداعهننا

 نصنه وهنيا فيهنا ... رهبنا مسناء إىل تصنا حنى ... الرمحن خالقها إىل أخر 

 ... أبمان

 اعلم وهللا طرقه ببعض احلديث تقدم

 لنيات حتنيير وفينه الصنحيح يف حنديثا واذكنر ... عاىلت هللا رمحه الناظم قا 

 بنال هجنرت ... الني علنى السنماء يف رب سنخط من ... هجران من البع 

 ... عدوان وال ذنب

 والنيي قنا  وسنلم علينه هللا صنلى هللا رسنو  ان هرينرة ايب حنديث اىل يشا
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 يف لنييا كنان  اال علينه فتأىب فراشها اىل املرأة يدعوا رج  من ما بيده نفسي

 ومسلم البخاري اخرجه يرضى حى عليها ساخطا السماء

 الشنفاء فينه ... جنابر رواه قند حنديثا واذكنر ... تعناىل هللا رمحنه النناظم قا 

 ومنن فضن  منن يلقنون ... ومنا العلينا اجلننة أهن  شنأن يف ... االميان لطالب

 نهملك ... الغشيان ساط  بنور واذا ونعيمهم عيشهم يف بيناهم ... إحسان

 الغفران ذو الرمحن هو فإذا ... ر وسهم اليه رفعوا
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 ... االحسان ذو وهو عليهم حقا ... جالله ج  اجلبار فيسلم

 جابر حديث تقدم قد

 أبنو فيه طريقه الشافعي رواه قد حديثا واذكر ... تعاىل هللا رمحه الناظم قا 

 لننه شننهدت قنند ابلفضنن  ... الننيي اليننوم اجلمعننة يننوم فضنن  يف ... اليقظننان

 العظنننيم العنننر  علنننى حقنننا ... جاللنننه جننن  النننرب اسنننتواء ينننوم ... النصنننان

 ... الشان

 املننعم عبند بنن أمحند أخنربان فقنا  العلنو كتاب  يف اليهي ساقه احلديث هيا

 ابن أنبأ قالوا ومجاعة حممد بن علي وأنبأ ببغداد سعيد بن حممد أنبأ القزويي

 الزبيدي

 أنبنأ قالوا ببعلبك الفقيه أمحد بن هللا عبد أنبأ املغريب حممد أبو التاج وأنبأ ح
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 االصم العباس أبو ثنا احلاي بكر أبو منصور بن مكي أنبأ زرعة أبو

 ابننن العبنناس أبننو أنبننأ اخللعنني أنبننأ رفاعننة ابننن أنبننأ احلسننني بننن حممنند وأنبننأ ح

 ثننا قناال إمنالء لصنابوينا حممند بنن أمحند الفنوارس ابنو حدثنا االسبيلي احلاج

 عبندة بنن موسنى حدثي حممد بن ابراهيم أنبأ الشافعي ثنا سليمان بن الربي 

 أننه عمنا بنن هللا عبيند عنن طلحنة بنن اسنحاق بنن معاوية االزهر أبو حدثي

 مبرآة جربي  أتى يقو  مالك بن أن  مس 
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 هللا صنلى النني فقنا  وسلم عليه هللا لىص الني اىل سوداء وكتة فيها بيضاء

 لكنم والنناس وأمتنك أننت هبنا فضنلت اجلمعنة هنيه قنا  هنيه منا وسلم عليه

 مننؤمن يوافقهننا ال سنناعة وفيهننا خننا فيهننا لكننم والنصننار  اليهننود تبنن  فيهننا

 هللا صننلى الننني فقننا  املزيند يننوم عننندان وهننو لنه اسننتجيب اال خبننا هللا يندعو

 كثنب  فينه أفنيح واداي اجلننة يف اختني ربنك ان قنا  زيندامل ينوم ومنا وسنلم عليه

 وحولننه املالئكننة منن شنناء مننن فينه هللا انننز  القيامنة يننوم كننان  فناذا مسننك منن

 هللا فيقننو  الكتننب تلننك علننى ورائهننم مننن فيجلسننون والشننهداء الصننديقون

 نسننألك ربنننا فيقلننون أعطكننم فسننلوين وعنندي صنندقتكم قنند ربكننم أان تعنناىل

 يننوم حيبننون فهننم مزينند ولنندي شننئتم مننا ولكننم كمعننن رضننيت فيقننو  الرضننى

 علننى ربننك فيننه اسننتو  الننيي اليننوم وهننو اخلننا مننن رهبننم يعطننيهم ملننا اجلمعننة
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 أخرجنننه ضنننعفا وموسنننى إبنننراهيم السننناعة تقنننوم وفينننه آدم خلننن  وفينننه العنننر 

 ابن محزة طري  من الدارقطي اخرجه وقد مسنده يف ادري  بن حممد االمام

 أيب عنننن النننرازي عنبسنننة طريننن  ومنننن أنننن  نعننن قتنننادة عنننن املنقنننري واصننن 

 قنا  الندرامي سنعيد بنن عثمنان وأخرجنه انن  عنن عمنا بنن عثمان اليقظان

 شعيب بن حممد ثنا ثقة وكان الدمشقي خالد بن هشام حدثنا
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 يف العسنا  أمحند أبنو القاضني وأخرجنه أنن  عن غفرة موىل عمر عن شابور
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 أيب ابنن لينث عنن احلميند عبند بنن جرينر عنن رجالنه عنن لنه املعرفنة كتاب  يف

 طرين  منن ورواه أنن  عنن اليقظنان أبنو وهنو محيند أيب بنن عثمنان عنن سليم

 وسننناقه أيضنننا لينننث عنننن وورقننناء واسنننرائي  شنننعبة عنننن سنننليمان بنننن سنننالم

 ايب بنن عثمنان عنن خيثمة بن زايد عن الوليد بن شجا  رواية من الدارقطي

 بننن الولينند بننه وحنند  اليقظننان أبننو عثمننان أن هروالظننا أننن  عننن سننليمان

 بنن أنن  عن هللا عبد بن سامل عن ثوابن بن  بت بن الرمحن عبد عن مسلم

 وجهنه اىل النظنر لنية واايكم هللا رزقنا بعضا بعضها يعضد طرق وهيه مالك

 اليهي كالم  انتهى الكرمي

 فنننوق ... منننن امنننني السنننت مقالتنننه واذكنننر ... تعننناىل هللا رمحنننه النننناظم قنننا 

 منن فينه كنم  بطولنه سقه مث رزين ايب حديث واذكر ... املنان الواحد السماء
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 ... النكننننران علننننى إال قننننو  أبنننندا ... بسننننماعه ماملعطنننن  وهللا ... عرفننننان

 قنند وبطولننه ... والتبيننان االيضنناح غايننة يف ... أتننت فيننه نبينننا ديننن فأصننو 

 لنه بتناري  بكنر أبنو وكنيا ... الطنرباين واحلناف  سننة يف ... إمامننا ابنن ساقه

 ... الرابين زها ذاك وأبوه ...

 علنني بعننث قننا  اخلنندري سننعيد ايب حننديث اىل اخل أمننني ألسننت بقولننه يشننا

 مل مقنننروظ أدمي يف بيهبنننه وسنننلم علينننه هللا صنننلى هللا رسنننو  اىل النننيمن منننن

 من حتص 
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 هنيا وقنا  اهلندي كتناب  يف اظمالنن بتمامنه سناقه وقد اليهي كالم  هيا قلت

 خنرج قند أه علنى وعظمته وفخامته جاللته ينادي الشأن جلي  كبا  حديث

 فممنن رواتنه منن أحند ويف فينه أحند يطعنن ومل قنا  أن اىل النبوة مشكاة من

 مسنند يف حنبن  بنن أمحند بنن هللا عبند النرمحن عبد أبو االمام بن االمام رواه

 أيب بنن عمنرو بنن أمحند بكنر ابنو اجللين  ف احلا ومنهم السنة كتاب  ويف أبيه

 الغسنا  أمحند بنن حممند أمحند أبنو واحلناف  لنه السننة كتناب  يف النبي  عاصم

 واحلاف  الطرباين أمحد بن سليمان القاسم أبو زمانه وحاف  املعرفة كتاب  يف

 السننة كتناب  يف االصنبهاين الشني  أبنو حينان بن حممد بن هللا عبد حممد ابو

 احلفنناظ مننن ومجاعننة األصننبهاىن هللا عبنند بننن امحنند نعننيم وابنن عصننره وحنناف 
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 الصننغاين اسنحاق بننن حممند احلننديث هنيا رو  منننده ابنن قننا  ذكنرهم يطنو 

 العلمنناء مننن مبجمنن  ابلعننراق رواه وقنند وغامهننا حنبنن  بننن أمحنند ابننن هللا و 

 عبندهللا وأبنو حنام وأبنو النرازي زرعة أبو منهم االئمة من مجاعة الدين وأه 

 سننبي  علنى رووه بن  اسنناده يف ينتكلم ومل أحنند ينكنره ومل امساعين  نبن حممند

 للكتنننناب خمننننالف أو جاهنننن  اال احلننننديث هننننيا ينكننننر وال والتسننننليم القبننننو 

 ملخصا الناظم كالم  انتهى منده بن هللا عبد أيب كالم  هيا والسنة

 كتناب  يف أمحد االمام ابن هللا عبد ساقه أي أمامنا ابن ساقه قد وبطوله قوله

 له لسنةا

 وأبننوه اترخيننه يف خيثمننة أيب ابننن بكننر أبننو أي لننه بتنناري  بكننر أبننو وكننيا قولننه

 حرب بن زها
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 الصننالة أقنم ... قولنه يف جماهنند كنالم  واذكنر ... تعنناىل هللا رمحنه النناظم قنا 

 ابلنننرأي ذا قيننن  منننا ... المحننند املقننام تفسنننا ذكنننر يف ... سنننبحان يف وتلننك

 بنن  شننيخه بنن  شننيخهم هننو ... جماهنندا فننان جتسننيما كننان  ان ... سننبانواحل

 النرابين جعفنر رواه أثر ... ويف به اجللوس ذكر أتى ولقد ... الفوقاين شيخه

 ... تبيان ذو واحل  أتى أيضا ... وبغاه نبينا عم ابن اعي ...

 دةاالعا عن أغىن مبا فيه الكالم وبسطنا ذلك يف جماهد كالم  ذكر تقدم قد
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 ذا يف آ ر ... ا  يثبننت االمننام والنندارقطي ... تعنناىل هللا رمحننه الننناظم قننا 

 ذا للمنروي لسنت هنا ... ويف هنيا ضنمنت قصيد وله ... جبان غا الباب

 ... والعندوان التعطين  فرقنة منن ... وقتنه يف فتننة لنيلك وجنرت ... نكران

 حزبننه مبحنننة لكننن ... االزمننان سننائر يف ورسننوله ... وكتابننه دينننه انصننر وهللا

 ... الفئتان كانت  مي حكمة ذا ... حربه من

 عمننر بنن علني احلسننن ابنو احلناف  العالمننة كنان  العلنو كتنناب  يف النيهي قنا 

 الر يننة كتنناب  صنننف فممننا الشننأن هننيا بننه خننتم اجلهابننية وفننرد العصننر اندرة

 القائن  وهنو السنلف ومنياهب السننة يف املنتهني الينه وكنان الصفات وكتاب

 طالنب أبنو أنشندان كاد   بن أنبا بو  بن حيى عن سالمة بن أمحد ينأنبأ ما

 تعاىل هللا رمحه الدراقطي أنشدان العشاري

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1191 

1191 

 

 

 [   533 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 حننديث وأمننا ... نسنننده املصننطفى أمحنند اىل ... أمحنند يف الشننفاعة حننديث

 ... وجهنه علنى احلديث أمروا ... جنحده فال أيضا العر  على ... إبقعاده

 ... يفسده ما فيه تدخلوا وال

 ومل النيهي كنالم  انتهنى وثالمثائنة ومثنانني مخن  سننة هللا رمحه الدارقطي تويف

 جننننرت النننني وهنننني تعنننناىل هللا رمحننننه الننننناظم ذكرهننننا النننني احملنننننة علننننى أقننننف

 عبند بنن ديننار بنن مسنعود بنن مهندي بنن أمحند بنن عمنر بن علي للدارقطي
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 وقبلها زمانه يف الصناعة هيه أستاذ الكبا اف احل الدارقطي احلسن أبو هللا

 وأفنناد وأجنناد وألننف وصنننف ومجنن  الكثننا مسنن  هننيا زماننننا اىل وبعنندها مبنندة

 وحنده ونسنيج عصره فريد وكان واالنتقاد واالعتقاد والتعلي  النظر وأحسن

 وحسنننن والتعننندي  واجلنننرح التعليننن  وصنننناعة الرجنننا  امسننناء يف دهنننره وامنننام

  لنه الدراينة يف التنام واالطنال  الرواينة واتسنا  والرتصيف والتأليف التصنيف

 وال مثلننه اىل يسننب  مل اببننه يف املصنننفات أحسننن مننن املشننهور السننا كتنناب

 بنني العلن  كتناب  ولنه كعملنه  وعمن  حبنره منن اسنتمد من اال شكله يف يلح 

 وكتننناب واملعضننن  واملنقطننن  املرسننن  منننن واملتصننن  الزلننن  منننن الصنننواب فينننه

 االفنننراد احلفنناظ منننن هننو اال ينظمنننه أن عننن فضنننال يفهمننه ال النننيي االفننراد

  هننني الننني املصننننفات منننن ذلنننك غنننا ولنننه اجليننناد واجلهابنننيه النقننناد واالئمنننة
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 احلننديث معرفننة منن  فيننه اجتمنن  وقنند اجلننوزي ابننن قننا  االجينناد يف كننالعقود

 العقيندة وصنحة والعدالنة االمامنة من  والشنعر والفقه والنحو ابلقراآت العلم

 من الساب  الثال ء يوم وفاته تكان  وقد

 

 

 [   534 صفحة - 1 جزء]  

 

 

 الغنند مننن ودفننن سنننة وسننبعون تسنن  العمننر مننن ولننه 385 سنننة القعنندة ذي

 الكرخي معروف مبقربة

 للعند فائت كثا  من يسا على اقتصرت وقد ... تعاىل هللا رمحه الناظم قا 
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 الرمحن من حيوافاست ابلتحريف التأوي  قاب  هيا ك   ما ... واحلسبان
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